ZÁJEZD ZA POZNÁNÍM HANÉ SE VYDAŘIL
V sobotu 25. června 2022 jsme navštívili Čechy pod Kosířem, které leží na Střední Moravě.
První společnou prohlídkou byla návštěva klasicistního zámku obklopeného anglickým parkem
o rozloze 21,5 hektaru. Zámecký park patří k nejcennějším objektům historické zeleně na
Moravě. Mezi nejvýznamnější vlastníky zámku patřil starý šlechtický rod pocházející z
Portugalska Silva-Tarouca. Hraběcí rodina byla velkým milovníkem umění a mecenášem
slavného českého malíře Josefa Mánese, který pravidelně navštěvoval a pobýval v Čechách
pod Kosířem. Josef Mánes zde tvořil v letech 1849-1871. V zámku jsme si prohlédli interiéry
zařízené ve stylu doby Františka Josefa II. Silva Taroucy z přelomu 19. a 20. století vyzdobené
díly Josefa Mánesa. Za zmínku zcela jistě stojí i velmi zajímavá výmalba stěn všech zámeckých
místností. Poté co nastal čas na společný oběd, jsme se vydali do Penzionu Mánes, kde jsme si
pochutnali na velké porci kuřecího nebo vepřového plátku s chutnými brambory z Vysočiny.
Odpoledne jsme se společně vydali na návštěvu Muzea historických kočárů. Zde již na nás
čekal majitel muzea historických kočárů, vášnivý sběratel a jejich restaurátor pan Václav Obr,
který prohlídku komentoval. Představil nám svou ojedinělou a největší sbírku s 30letou tradicí
záchrany kočárů Českých a Moravských stavitelů. Pan Václav Obr při prohlídce mluvil o úctě
k dílu starých řemeslníků. Jeho hlavní ideou je co nejvíce kočárů zachránit pro příští generace,
aby i ony poznaly, že Česká republika je kolébkou řemeslníků a vynálezců. Viděli jsme největší
pohřební vůz postavený továrnou Brožík, největší sbírku pohřebních vozů, kočárových luceren,
koňských postrojů a doplňků, ceremoniální kočáry Arcibiskupství olomouckého, panské a
biskupské kočáry, sbírku saní, livrejí a klobouků. Velmi poutavý výklad majitele muzea pana
Václava Obra a jeho zapálení pro věc bylo pro nás velkým zážitkem. Někteří účastníci zájezdu
si prohlédli a poslechli zajímavý výklad v hasičském muzeum nebo navštívili filmovou expozici
Zdeňka a Jana Svěrákových či expozici historických kol. Po celý den zájezdu jsme si užili
horkého letního dne a navečer jsme se vrátili plni zážitků zpět do Doubravy. Děkuji všem
účastníkům zájezdu, že vytvořili skvělou a neopakovatelnou atmosféru během celého zájezdu.
Fotografie ze zájezdu naleznete na www.nasedoubrava.cz odkaz fotogalerie.
Těšíme se, že s nám pojedete i letos v září za poznáním Šumperska.
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