
Rozmarné léto bude v Háji po pětadvacáté 

 

V posledních více jak dvou desítkách let si mnozí obyvatelé Háje ve Slezsku zvykli počátkem každého 

léta připomínat výročí narození svého významného rodáka Vladislava Vančury (23. 6. 1891 - 1. 6. 1942), 

i když s jeho jménem lze spojovat Háj jen v jeho útlém věku. Snad každá významná osobnost je obvykle 

spojována se svým rodištěm. Zde Háj ve Slezsku, areál bývalého cukrovaru, byl tím prvním, co po svém 

narození Vančura uviděl. Dnes je ono místo označeno pamětní deskou na pravděpodobné budově jeho 

narození. 

Vančurův život byl poměrně krátký a završený tragickou popravou na popravišti v pražských Kobylisích 

v době heydrichiády, přesto jeho nejen umělecký život byl bohatý a z něj čerpáme dodnes. A to ať už 

tím, že si můžeme přečíst některou z jeho více než 20 knih, či shlédnout krásné filmové zpracování 

románů jako Markéta Lazarová či Rozmarné léto. 

Kýmkoli navazovat na Vančurovo dílo by bylo velmi troufalé, přesto vzdát poctu člověku, kterého si 

vážíme, rodáku z naší obce, by mělo být samozřejmostí. A tak tedy i na letošní rok spolek Vl. Vančury 

z Háje ve Slezsku zve na sobotu 20. června 2015 příznivce Vl. Vančury na letní slavnost Rozmarného 

léta. Bude to již po dvacáté páté. 

Program Rozmarného léta, kromě uctění památky u pomníku V. Vančury, je tradičně zaměřen 

v radostném duchu rodícího se nového léta. Zahájení celé akce už řadu let je spojeno s vystoupením 

mládí – mažoretek z polské Ratiboře, letos podpořených dechovkou J. Poštulky. Hlavní část programu 

proběhne v Dohnálkově parku, kde opět tradičně bude uvedena ukázka z díla V. Vančury. Dále vystoupí 

hosté z Liptovských Sliačů, mažoretky a lidový soubor z Ratiboře, představí se chorvatský soubor Petar 

Zrinski, uslyšíme lidové vyprávění, soubor ze základní umělecké školy V. Vančury, baletní a taneční 

vystoupení a program doplní skupina Mistrál. 

Odbornou část oslav vytvoří výstavka všech prvních vydání knih Vl. Vančury v infocentru, která bude 

přístupná od zahájení Rozmarného léta do 30. června 2015. 

Program Rozmarného léta v sobotu 20. června 2015 

 13.00 výstavka knih Vl. Vančury v infocentru 

 14.00 vystoupení mažoretek před Hankou 

 14.30 vzpomínková akce u pomníku Vl. Vančury 

 15.00 – 20.00 kulturní program Rozmarného léta v Dohnálkově parku. 

Pro účastníky je připraveno občerstvení, kolo štěstí i malá překvapení. Tak nezůstávejte doma a přijde 

pobýt na Rozmarném létu 2015. Srdečně vás zve Spolek Vl. Vančury. 

          Petr Tománek 

 

 

 


