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Úvodem 

 

Spolek Vladislava Vančury si v roce 2018 připomíná 

patnáct let své činnosti. K tomu se váže toto 

kalendárium, které stručně zachycuje období 2003 – 

2018. Jedna stránka brožurky zachycuje vždy jeden 

ročník Rozmarného léta a některé události ve 

vančurovském spolku. Ten převzal organizování 

slavností od svých předchůdců počínaje rokem 2004. 

Je vhodné poznamenat, že slavnosti Rozmarného léta 

se každoročně pořádají od roku 1991. Tehdy si v Háji 

ve Slezsku připomnělo sté výročí narození spisovatele 

Vladislava Vančury přes dva tisíce návštěvníků.  

Slavnosti Rozmarného léta - to je úsměvnost, 

vtipnost, povzbuzující veselost i zábavnost, jež vedou 

k dobré náladě. Je to bodrost, živost i pestrost, 

nápaditost, žertovnost i duchaplnost, vynalézavost, 

neotřelost, bezprostřednost, družnost i kapricióznost. 

Jsou to též karikatury současného dění. Neodmys-

litelně k tomu náleží trocha vrtkavosti a nestálosti 

počasí na počátku každého léta. 

Slavnosti za dobu své existence přivítaly a rozveselily 

tisíce návštěvníků. Překročily hranice slezského 

regionu i České republiky. Daly možnost zaznít krásné 

vančurovské češtině, nahlédnout do místních tradic i 

kultury jiných národů. Staly se místem přátelského 

setkávání lidí. 

V kalendáriu jsou události Rozmarného léta uváděny 

po okraji stránek symbolem „RL“, dění ve Spolku 

Vladislava Vančury zkratkou „SV“. 
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Rok 2003   
 

                                                                                         
Grafika Aleny Zupkové.       

    

 

Založení  

Sdružení Vladislava Vančury  

(29. září)  

a zaregistrování  

na Ministerstvu vnitra ČR  

(6. října). 
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Rok 2004 
 

     
 U pomníku Vladislava Vančury. 

 

Slavnost s ukázkami z novely Vančurova 

Rozmarného léta v podání Štěpánky Ranošové. 

V Dohnálkově parku zahrál dixieland místní ZUŠ. 

 

První krojované a veršované pozývání 

na Rozmarné léto bylo natáčeno Českou televizí 

Ostrava. 
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Rok 2005 
 

      
Postavy z Vančurovy pohádky v Dohnálkově parku. 

 

Rozmarné léto bylo s postavami z pohádky Kubula 

a Kuba Kubikula, představil se národopisný soubor 

Bejatky ze Štítiny, zájemce portrétoval malíř a 

karikaturista Václav Šipoš. 

Poprvé byla udělena Cena Vladislava Vančury třem 

osobnostem. 

Slavnost navštívil europoslanec Jiří Maštálka. 

 

Sdružení má své logo a vydalo svůj první odznak. 

 

 

 



 
7 

Rok 2006 
 

     
 Zpěvák Statis Prusalis. 

 

Na Rozmarném létě zazněly ukázky z Vančurova 

románu Konec starých časů. 

Poprvé v programu vystoupily mažoretky z polské 

Ratiboře, představil se dechový orchestr ZUŠ 

z Opavy, vystoupil zpěvák Statis Prusalis.   

 

Sdružení navázalo kontakty na kulturní spolek 

Źródło z polského města Ratiboř.  

Třídenní zájezd do Bruselu a Evropského 

parlamentu.  
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Rok 2007 
 

      

Vančurovci s kosmonautem Vladimírem Remkem. 

 

Odhalení pamětní desky Vladislavu Vančurovi 

v bývalém hájeckém cukrovaru. 

V galerii Kaplička proběhla výstava obrazů ak. 

malíře Bohumíra Krystyna. 

S Rozmarným létem si obec připomněla 630 let od 

první písemné zmínky. 

Poprvé Háj ve Slezsku navštívil Vladimír Remek, 

první československý kosmonaut. 

 

Zájezd sdružení do Štrasburku a Evropského 

parlamentu. 

Změna názvu na Občanské sdružené Vladislava 

Vančury. 
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Rok 2008 
 

      
Starostové družebních obcí Háje ve Slezsku a Liptovských Sliačů. 

 

Obnovení družby mezi obcemi Háj ve Slezsku a 

Liptovskými Sliači v den konání Rozmarného léta. 

Na slavnosti Rozmarné léto se prezentoval 

folklórní soubor Sliačanka, vystoupilo divadlo 

Klauniky z Brna, je vydána knížka Tradice 

Rozmarného léta. 

 

Pozývání na RL v nových vančurovských krojích. 

Vančurova novela Rozmarné léto byla poprvé 

přeložena do španělštiny pod názvem „Un verano 

caprichoso“ – křest proběhl na kubánském 

velvyslanectví v Praze. 

Pojmenování ZUŠ Háj ve Slezsku po Vladislavu 

Vančurovi. 
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Rok 2009 
 

       
Z pozývání na Rozmarné léto.  

 

Rozmarné léto s ukázkou z Vančurovy Josefíny, 

připomenutí 225 let osady Háj, poprvé vystoupila 

na slavnosti populární skupina Duo mistrál. 

V galerii Kaplička byla ke zhlédnutí výstava prací 

výtvarníka Miloše Kačírka. 

 

Členové sdružení navštívili rekreační ranč 

v Křižanovicích, koupání v jezeru. 

Zájezd sdruženi na Dny matky do Liptovských 

Sliačů. 

První koncert Hájeckého šramlu v polské Ratiboři. 
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Rok 2010 
 

      

Zpěvák Martin Maxa s fanynkami. 

 

Jubilejní 20. ročník Rozmarného léta v rámci 

projektu „Naše Slezsko bez hranic“ se uskutečnil 

v nově zrekonstruovaném Dohnálkově parku. 

V programu se představili populární zpěváci 

Martin Maxa a Jana Kociánová. 

 

Účast sdružení na folklorním festivalu v Ratiboři. 

Poznávací zájezd na Slovensko – Liptovské Sliače a 

okolí. 

Uskutečnily se čtyři vernisáže prací z plenéru 

českých a polských výtvarníků. 

Vydán almanach „Naše Slezsko bez hranic“. 
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Rok 2011 
 

      

Liptovští májovníci v krojích. 

 

Rozmarné léto ve znamení 120 let od narození Vl. 

Vančury, vypuštění holubů u pomníku Vladislava 

Vančury, lidová básnířka Jana Schlosarková 

recituje své básně z Hlučínska. 

V předvečer RL proběhl seminář k odkazu Vl. 

Vančury za účasti europoslance Jaromíra Kohlíčka.  

 

Členové sdružení chodili s májovníkmi 

v Liptovských Sliačích – zájezd. 

Výlet úzkokolejkou do Osoblahy. 

Založení internetových stránek sdružení. 
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Rok 2012 
 

      
Vančurovci na Zbraslavi před vilou Vl. Vančury. 

 

Slavnost Rozmarného léta byla v Dohnálkově 

parku, v programu vystoupila výborná skupina Trio 

domino. 

 

Zbraslav 2012 – vícedenní návštěva u příležitosti 

70. výročí od popravy Vl. Vančury, procházka po 

Vančurově stezce, položení květin na Kobyliské 

střelnici v Praze, prohlídka Památníku v Lidicích. 

Zahradní slavnost v Domově pro seniory Ludmila – 

vystoupení Hájeckého šramlu. 

Nahrávání o činnosti sdružení pro Český rozhlas 

Ostrava – pořad Křížem krajem. 
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Rok 2013 
 

       
Štítinské Bejatky na Rozmarném létě. 

 

Rozmarné léto bylo s podtitulem první Vančurovy 

knihy Amazonský proud, rozdány byly papírové 

čepice s logem RL. 

V program mj. zatančily štítinské Bejatky, slavnost 

natáčela TV Pohoda. 

 

Vícedenní zájezd do Štrasburku. 

600 let Lhoty – s vystoupení Hájeckého šramlu. 

Zájezdy a exkurse  - elektrárna Dlouhé stráně, 

cukrovar Vávrovice. 

Změna názvu na Spolek Vladislava Vančury Háj ve 

Slezsku. 
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Rok 2014 
 

      
Z výstavy filmových plakátů. 

 

Na Rozmarném létě ukázky z knihy Pekař Jan 

Marhoul, v programu mj. hosté z Liptovských 

Sliačů, hájecká cimbálovka.  

Uskutečnila se unikátní výstava plakátů k filmům 

spojující Vančurovu slovesnost a tvorbu českých 

filmových režisérů. 

 

Vystoupení Hájeckého šramlu na MDŽ v Obecním 

domě v Opavě. 

Vícedenní zájezd spolku do Lanžhota a okolí. 

Letní sportovní akce „útulna“ u zábřežského 

jezera.  
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Rok 2015 
 

      
Vystoupení souboru písní a tanců z polské Nové Deby.  

 

Na Rozmarném létě připomenut Vančurův 

protiválečný román Pole orná a válečná. Program 

slavnosti byl pestrý s vystoupením folklorních 

souborů z Chorvatska, Polska, Slovenska. 

Prezentovány úryvky z knihy Karla V. Kupky a 

publikace Zdeňka Bajgara. 

Symbolem pětadvacátého ročníku RL byl 

pestrobarevný deštník. 

 

Hájecký šraml poprvé vystupuje na plese seniorů. 

Zájezd do Krakova a Wieličky. 
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Rok 2016 
 

      
Tanec s vínem maďarského folklorního souboru Karád.  

 

Slavnost Rozmarného léta byla s mezinárodní 

účastí souborů z Polska, Srbska, Maďarska. 

Zazněla zdramatizovaná ukázka z Vančurovy 

novely Rozmarné léto, pobavil žonglér, zaujaly 

povídky ve slezském nářečí. 

Rozhlasová reportáž Českého rozhlasu Ostrava.  

Vyzdobená maringotka – symbol slavnosti. 

Výstava knižních překladů díla Vl. Vančury 

za účasti bulharského překladatele. 

 

Vydání publikace „Vzpomínky na Rozmarné léto“.  

Spolek oslavil kulatiny čtyř svých členů. 
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Rok 2017 
 

      
Tanečníci souboru Tysmeničanka z Ukrajiny. 

 

Na Rozmarném létě zněla krásná vančurovská 

čeština v ukázce Obrazů z dějin národa českého. 

V programu se představilo na 150 vystupujících 

z Polska, Kypru, Srbska, Ukrajiny, ČR; vystoupila 

také mladá hudební kapela Lucky band. 

 

Vydání kulturního almanachu „Chodili jsme 

s májovníky“. 

Uskutečnilo se několik vystoupení Hájeckého 

šramlu v předvánoční Ratiboři – věznice, 

nemocnice, centrální náměstí. 
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Rok 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrá Hůrka nad Hájem ve Slezsku – grafika A. Zupková. 

 

Pozvánka  

na Rozmarné léto 2018 – folklorní festival za účastí 

mezinárodních souborů – neděle 10. června 2018.  

 

Připomenutí a pozvánka  

na akci ke stému výročí tábora slezského lidu na 

Ostré Hůrce a vzniku Československého státu – 

sobota 22. září 2018.   
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Závěrem 
 

Za dobu existence Spolku Vladislava Vančury se 

slavnosti Rozmarného léta stávají místem, kde rádi 

přijíždějí pokrokoví umělci, významné osobnosti, 

vystupující soubory a další návštěvníci, aby si 

připomněli poklady z Vančurovy tvorby, shlédli 

připravená kulturní vystoupení a doprovodné akce 

a prožili pěkné chvíle ve slezské obci, kde se 

Vančura narodil. 

Obrázky a drobný text kalendária dokumentují 

okamžiky uplynulých let a současně jsou pozváním 

Vančurovců na další ročníky Rozmarné léta. 

V zavírce textu je na místě poděkovat všem, kteří se 

na zdařilých akcích podíleli. Ženy například napekly 

buchty a různé dobroty, jiní pomohli v přípravě a 

výzdobě Dohnálkova parku, při úklidu a řadě 

dalších akcí. Je třeba poděkovat spolku Źródło 

z polské Ratiboře za dlouholetou kulturní přes-

hraniční spolupráci. Taktéž díky patří smolkovským 

hasičům, obci Háj ve Slezsku, Krajskému úřadu 

Moravskoslezského kraje, sponzorům a dalším za 

jejich podporu, bez níž by se slavnosti Rozmarného 

léta jen stěží mohly konat.  
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 Od cirkusové maringotky vás zblízka i zdaleka zdraví Vančurovci.     
    

 

 

 
                                                          …tento způsob léta… 
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Resumé 
 

Každoročně hlavní akcí Spolku Vladislava Vančury ve 

spisovatelově rodné obci Háj ve Slezsku je slavnost 

s názvem „Rozmarné léto“.  

Brožura stručně zachycuje období let 2003 – 2018. Jedna 

stránka kalendária představuje vždy jeden ročník 

Rozmarného léta a významné události ve vančurovském 

spolku. Ten převzal organizování slavností od svých 

předchůdců počínaje rokem 2004. 

Slavnosti za dobu své existence přivítaly a rozveselily 

tisíce návštěvníků. Překročily hranice slezského kraje i 

České republiky. Daly možnost zaznít krásné 

vančurovské češtině, nahlédnout do místních tradic i 

kultury jiných národů.  

 
 

Summary 
 

Every year, the main event of the Society of Vladislav 

Vančura is a festival called "Summer of Caprice" which 

takes place in the writer's home village Háj in Silesia. 

The paperback briefly covers the period 2003 - 2018. 

One page of the calendar represents always one year of 

Summer of Caprice and important events in the Vančura 

Society. It took over organizing festivals from its 

predecessors since 2004. 

The festivities welcomed and greeted thousands of 

visitors during their existence. Festivals crossed the 

borders of the Silesian Region and the Czech Republic. 

They provided the opportunity to listen to beautiful 

Czech language of Vančura, to look into the local 

traditions and cultures of other nations. 

 

 


