ZÁJEZD S NAŠÍ DOUBRAVOU SE VYDAŘIL!
V sobotu 1. září 2018 vyjel z doubravského náměstí plně obsazen autobus směr Jesenicko. První
zastávkou byla návštěva zámku Bruntál, který svou netradiční dispozicí tvaru kruhové výseče
s renesančním arkádovým nádvořím a hodinovou věží patří bezesporu k nejvýznamnějším kulturním
památkám celého regionu. K vidění toho bylo opravdu hodně. Za zmínku zcela jistě stojí sály prvního
patra zdobené rokokovými nástěnnými malbami mimořádné kulturní hodnoty a vybavené původním
mobiliářem z 18. až počátku 20. století. Zámecká galerie s díly italských, holandských, vlámských a
německých mistrů z 16. - 18. století ze sbírek velmistrů Řádu německých rytířů.
Po prohlídce zámku Bruntál nastal čas oběda. NAŠÍ DOUBRAVĚ se podařilo zajistit oběd v restauraci
Praděd s výbornou kuchyní za velmi příznivou cenu. Poté co jsme si pochutnali na obědě dle vlastního
výběru, jsme se vydali na další místo našeho zájezdu. Navštívili jsme nejvýše položenou obec
bruntálského okresu lázně Karlova Studánka. Moderní a přitom starobylé roubené budovy ovlivněné
empírem, které pamatují založení lázní, jsou k vidění dodnes. Zakladatelem lázní roku 1875 byl
nejmladší syn Marie Terezie, Maxmilián II. František. Lázně byly založeny na místě železářské osady
Hubertov. Současný název Karlova Studánka lázně získaly až v roce 1803 podle habsburského
vojevůdce Karla Ludvíka. Tento vojevůdce roku 1809 porazil Napoleona v bitvě u rakouské obce
Aspern. Poté co jsme pobyli v Karlově Studánce, pochutnal si na lázeňských oplatcích, zmrzlině nebo
zákuscích s kávičkou a hlavně se nadýchali nejčistšího vzduchu ve střední Evropě, jsme se vydali na
poslední místo zájezdu.
Významnou tečku za zájezdem udělala návštěva Pradědovy galerie u Halouzků, která se nachází
v obci Jiříkov u Rýmařova v podhůří Jeseníků. Plocha celého areálu se rozkládá na 8 hektarech v areálu
dančí farmy. Viděli jsme celoživotní dílo řezbáře pana Jiřího Halouzky, které bylo oceněno zapsáním do
Oxfordské encyklopedie významných osobností. Je držitelem čtyř světových a dvaceti pěti českých
rekordů, které jsou zapsány do Guinnessovy knihy rekordů. Řezbář Jiří Halouzka vždy vyřezává sochy
z jednoho kusu dřeva, je autorem velkých soch a největšího dřevěného vyřezávaného betlému v životní
velikosti. Vyřezal i největšího čápa pro Čapí hnízdo, kterého si u něho objednal Andrej Babiš. Viděli jsme
největší sochu vládce Jeseníků děda Praděda v České republice, která váží 15 tun a je vysoká 10,4
metrů, dřevěný betlém, který obsahuje přes 250 ručně vyřezávaných figur v životní velikosti, a který se
neustále rozrůstá, obří dřevěný obraz Pradědovy říše, slony a koně, na jejichž vyřezávání se podařilo
zajistit obří lípy z areálu Velké pardubické a mnoho dalších vyřezávaných soch. Nedaleko galerie stojí
kostel sv. Michaela Archanděla, jehož vlastníkem je pan Jiří Halouzka, kostel pochází pravděpodobně
někdy od roku 1346 a je součástí galerie, jsou zde vystaveny desítky dalších soch. Je zde také unikátní
velké dílo v podobě létajících andělů přímo nad oltářem, dva metry velký šestiramenný lustr, který je
osazen několika svícny. Nálada během zájezdu byla skvělá, počasí nám také přálo. Odpočati od starostí
všedních dnů a plni zážitků jsme se do Doubravy vrátili ve večerních hodinách. Pokud jste tak dosud
neučinili, na fotografie ze zájezdu se můžete podívat na našem webu. Už během zájezdu jsme obdrželi
od účastníků zájezdu zajímavé podněty na uspořádání dalších zájezdů, moc za ně děkujeme. S návrhy
budeme pracovat, požádáme o dotaci na zájezd a o výsledku Vás budeme informovat. Děkujeme obci
Doubrava za finanční přispění na zájezd.
Těšíme se na setkání s Vámi na další akci pořádanou spolkem NAŠE DOUBRAVA.
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