
SETKÁNÍ VETERÁNŮ 11.-15.9. 2019   HNANICE NA MORAVĚ 

Veteráni biatlonu přijali pozvání prezidenta ČSB Jiřího Hamzy do Hnanic na Moravě, aby 

zavzpomínali na své mládí s puškou na zádech. Někteří měli kola a podnikali výlety po 

místních cyklotrasách. Ostatní vyjížděli do okolí auty a chodili pěšky. Zde je mnoho 

cyklostezek mezi vinicemi, vesničkami, městečky a vinnými sklípky. Pozoruhodné je 

městečko Šatov s malovaným sklípkem a pěchotním bunkrem pro 28 vojáků. Známé jsou 

Jaroslavice se zámkem a rybníky. Dříve to byl hrad, připomínaný v roce 1249. Posledním 

soukromým majitelem před druhou světovou válkou byl od roku 1919 hrabě August von Spee. Po 

válce připadl zámek státu. V roce 1990 jej získala obec. Později zámek odkoupil rakouský lékař Sigurd 

Hochfellner. O zámek však zároveň usilují potomci hraběte von Spee. Nejprve to byla jeho dcera, 

hraběnka Felicita von Spee, po její smrti jeho vnukové.  Hochfellner se proto obává do opravy zámku 

více investovat, ačkoli určité rekonstrukční práce už zahájil. Opravil např. místní kapli. Špatný stav  

zámku neumožňuje přístup veřejnosti. Známý je také  rakouský Hardegg a na naší straně 

Hardeggská vyhlídka,také nedaleko  Vranov nad Dyjí s přehradou a Znojmo, kde bylo 13.-14. 

září vinobraní. Jedna z nejstarších středoevropským vinic Šobes je  k jihu skloněný svah , 

osázený špičkovými vinnými odrůdami. Dříve byl přednostně z této vinice zásoben rakouský 

císařský dvůr. Cyklisté navštívili   vyhlídku Sealsfieldův kámen. Králův stolec, také velmi 

známá vyhlídka do kaňonu řeky Dyje. Velice pěkné a upravené je město Retz v Rakousku s 

větrným mlýnem a vojenským hřbitovem. Vše je propojeno cyklotrasami. 

Ještě krátký pohled do historie. U vesničky Čížov je zachována "Železná opona", elektřinou 

nabitá stěna z ostnatého drátu, která dříve rozdělovala svět na Východ a Západ. Po podpisu 

Mnichovské dohody 30. září 1938  zde všude byly Sudety, obsazené německou armádou. 

Zajímavá vesnička Hrádek u Jaroslavic, kde pomník padlým z 1. světové války je psán pouze 

německy a většina padlých byli Němci. Po roce 1945 byli všichni živí odsunuti do Německa.  

 

Ubytováni jsme byli v nových penzionech okolo kostela ve Hnanicích, stravování bylo 

zajištěno v pivovaru u kostela. Při popíjení burčáku,  pivečka a vínečka bylo stále na co 

vzpomínat. 

 



V pátek 13. jsme byli pozváni do penzionu Vinice-Hnanice na prohlídku výroby vína s 

ochutnávkou. Hamzovi vlastní 315 hektaru vinic, na každém je 6000 hlav. Pracuje na nich 25 

zaměstnanců. Vyrobí více jak půl milionu lahví kvalitních vín. Označení VOC znamená 

Vinařská oblast certifikovaná, to jsou nejkvalitnější vína. Na úvod náš průvodce nalévá. 

 

 

 

Ve sklepích v sudech kvasí víno, posloucháme výklad a popíjíme různé druhy vín 



 

Zleva první řada: Jiří Suchánek, Zdeněk Pavlíček, Pavel Ploc, Josef Špulák, Josef Trojan, 

Miroslav Lavička, Vlastimil Schartner, Miroslava Plchová, Vladimír Erlebach, Miroslav 

Šimůnek, Ladislav Žižka, Miloslav Zuzánek   

Druhá řada: Karel Vrána, Arnošt Hájek, Luboš Fejkl, Jiří Semela, Ladislav Hák, Pavol Štofan, 

Drahoslava Trojanová, Ladislav Mundil, Anežka Bitalová, Jaroslav Knápek, Zdeněk Hák 

Třetí řada: Jan Matouš, Vlastimil Rýgl, Jaroslav Svárovský, Jaroslav Materna, Svatopluk Fencl, 

Milan Zálepa, Josef Skalník, Milan Gašperčík, Václav Bitala,  Dušan Šimočko, Petr Halbrštát, 

Ján Húska                       

 

Oficielní zahájení setkání bylo v sobotu 14. září v 17 hodin. Zahájil Ján Húska, seznámil 

přítomné s programem a za spolupráci poděkoval Miloslavu Zuzánkovi, Svatopluku Fenclovi, 

Ladislavu Žižkovi a Petru Halbrštátovi, kronikáři Josefu Trojanovi za práci na kronice a 

gratulace veteránům, které jsou na stránkách ČSB. Mirka Plchová připomněla rok 2004, kdy 

byl klub veteránů jejím přičiněním založen. Byl to důležitý krok a na veterány se nezapomíná. 

Následovalo rozdělení triček na památku a společné focení. Po večeři pokračovala beseda 

veteránů. Dále několik pohledů z výletů. 

 



 
Zleva: Jan  Matouš ,Míra Šimůnek, Láďa Žižka           Láďa Žižka a Míra Šimůnek na Hardeggské 

Míla  Zuzánek              v pozadí  hrad Hardegg            vyhlídce   v pozadí město Hardegg s hradem 

 

 
Kraví  hora, v pozadí Znojmo 

Zleva: Zuzánek, Šimůnek, Žižka, Ploc, Štofan, Gašperčík, Suchánek, Šimočko 

 
Vyhlídka Sealsfieldův kámen 

Zleva: Šimůnek, Šimočko, Ploc, Žižka, Zuzánek ,Gašperčík, Štofan, Suchánek  



 
Větrný mlýn ve městečku Lesná na silnici ze Znojma do Vranov nad Dyjí 

 

 
Vodní mlýn ve Slupi u Jaroslavic,  před vodními koly stojí Pavel Ploc a Josef Špulák 

 

Foto: Jan Matouš, Ladislav Žižka, Josef  Špulák 

 

V neděli ráno po snídani se veteráni  loučili a rozjížděli se do svých domovů. Na setkání zůstanou 

nezapomenutelné vzpomínky na  výlety po okolí  Hnanic i z vlastního setkání. 

 

 

Veteráni děkují manželům Hamzovým za pozvání, zajištění ubytování  i 

stravování. 


