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VZPOMÍNKA

Dne 17. března 2022 
si připomeneme smutné čtyřicáté výročí úmrtí 

pana MIROSLAVA CHÁBKA z Letovic.

Stále vzpomíná rodina a přátelé.

VZPOMÍNKA
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, 

jen láska, úcta a vzpomínky zůstávají dál…

Dne 23. března 2022 si připomeneme 
páté smutné výročí úmrtí

pana ALOISE CHLUPA z Boskovic.

S láskou a bolestí v srdci 
vzpomíná manželka Jarka a dcery s rodinami.

Koncert 
Dity Hořínkové 
a Richarda Pachmana

UDÁLOST JARA

PŘÍBĚH JEŽÍŠE – CESTA KRÁLE – PAŠIJE

Součástí slavnostního programu je odhalení 
historického kočáru Rakouského arcivévodu 
a pozdějšího posledního císaře a českého krále, 
blahoslaveného Karla I  F.J.

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem tímto 
otevírá novou výstavu unikátních 
zrestaurovaných exponátů ke stoletému 
výročí úmrtí císaře.

Programem provází Václav Obr a hosté.

Restaurování kočárů finančně podpořil Olomoucký kraj.

NUTNÁ REZERVACE 
na emailu: vaclav.obr@seznam.cz, další kontakty: www.historickekocary.cz

1. dubna 2022 v 17.00 hodin

Opatovské šmajd 2022
 V sobotu 5. února 2022 se za podpory Města Velké Opatovice a Mikro-
regionu Malá Haná konal 27. ročník mezinárodního turistického pochodu 
„Opatovské šmajd“. Pochod je zařazen jako jedna z deseti akcí IVV v ČR 
pro roky 2020–2022.

 Brzy ráno vyrazilo ze startů v Letovicích a ve Velkých 
Opatovicích na připravené trasy cca 806 účastníků z celé 
České republiky, Polska, Slovenska, Maarska a Rakouska. 
Počasí prověřilo připravenost turistů co do fyzické kondice, 
ale prověřilo i kvalitu jejich vybavení a oblečení.
 Každý účastník byl na startu vybaven mapkou a reflexní 
páskou s logem Opatovského šmajdu a v cíli odměněn diplo-
mem, sladkostí a butonem s logem pochodu. Pro sběratele 
byla připravena razítka a odznaky pochodu. Pořadatelé při-
pravili také půllitrové plastové poháry s logem KČT Malá 
Haná v reflexním provedení, o které byl značný zájem ze stra-
ny účastníků pochodu.
 Doprovodný servis na akci zabezpečilo Turistické infor-
mační centrum, které si turisté zvláště ze vzdálených končin 
velice pochvalovali a oceňovali velký sortiment upomínko-
vých předmětů.
 Po celý den bylo připraveno v sokolovně připraveno bo-
haté občerstvení. V dobré náladě uplynul den a večer, účast-
níci si pochvalovali stav a připravenost tras, litovali přírodu 
po vykácení lesů z důvodu kůrovcové kalamity. Většina 
slíbila, že se příští rok zase potkáme na 28. ročníku Opatov-
ského šmajdu a doufáme, že situace dovolí uspořádat i Ma-
lohanáckou stovku.
 Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému 
uspořádání akce, zvláště paní starostce Kateřině Gerbri- 
chové, která akci již poněkolikáté absolvovala s celou svou 
rodinou. Akci podpořila také ČUS – Česká unie sportu,  
sdružující sponzory turistiky na celostátní úrovni, dále míst-
ní sponzoři – Město Velké Opatovice, Mikroregion Malá 
Haná, Fibertex, PD Refractories Monarc, Gerbrich, Molat, 
Hrbata, VF Nuclear, Pros3to, Tumen, Arboretum Šmelcovna, 
Statika Bárta, Autovrakz.net, Pohostinství u Klementů.
 Zveme všechny milovníky přírody i na další akce a zájez-
dy KČT Malá Haná. Aktuální informace o dění v odboru 
najdete na www.kctmalahana.cz a na Facebooku – KČT 
Malá Haná – staňte se přáteli a za odměnou Vám budou  
informace z desítek akcí jak strávit v přírodě volný čas,  
termíny akcí a zájezdů do zajímavých míst v České republi-
ce, nabídky a slevy na ubytování a dopravu a mnoho jiných 
zajímavostí.
 Za KČT Malá Haná Jarda Barvíř a Dušan Machourek
 Foto: archiv KČT Malá Haná

Na trase


