
 VÝJEZDNÍ SCHŮZKA HANÁCKÉ DRUŽINY SO V LOŠTICÍCH  
 

Jak už je nepsaným zvykem v naší družině, přesouváme se z Olomouce k jednáním 

i mimo Olomouc. Abychom poznali, co kde je v našem kraji zajímavého, navštívili 

bratry a sestry, kteří se pro nemoc schůzek účastnit nemohou. A některým popřát 

k životnímu jubileu. A tak bylo navštívit rozhodnuto v úterý 21. 5. 2019 město 

Loštice, město světoznámých tvarůžků ale také město, kde se nachází Říše řezbáře 

Jaroslava Beneše. Tento zajímavý človíček, který proměnil svůj domek i neda-

lekou autobusovou zastávku v muzeum svých dřevěných výtvorů. Výtvorů, které 

tvoří v dílničce přilepené k domku, která se pyšní organizovaným nepořádkem. 

Pan Beneš vlastní několik certifikátů z agentury kuriozit a v Lošticích ho můžete 

potkat v jeho středověkém hábitu s rudolfínským baretem na hlavě. A také ve špi-

čatých střevících, připomínající tuto dobu. Někdo by řekl svéráz, ano, svéráz, ale 

s úžasnou životní filozofií, 

svéráz, který má vrozený 

cit pro dřevo. Ze které-

ho vyrábí betlémy, brože, 

nejrůznější figurky. Už 

v předsíni vás uvítá věšák 

s několika variantami jeho 

obleku a také cedulka na 

dveřích koupelny, která varuje před vstupem do této nebezpečné místnosti. 

V každém koutě této jeho říše na vás něco vybafne. Tu vycpaná lasička, tu 

liška Bystrouška ve všech variantách. A spousta jiných bizardních dře-

věných předmětů, které vyplňují domek tak dokonale, že má člověk někdy 

problém dostat se do další místnosti i do patra. Takže některé napadla my-

šlenka, kde vlastně pan Beneš přespává. Zřejmě jako exponát či netopýr, 

zavěšen někde ve volném koutě. Ještě společné foto a už auty odjíždíme ke klubovně loštických skautů. 

Bývalé celnici z doby, kdy nacisté rozdělili Československo na Sudety a Protektorát. Stála na hranicích 

mezi těmito státními útvary a po skončení II. světové války ji získali skauti, kteří ji na původním místě 

rozebrali a na ručním vozíku odvozili do borového lesíku nedaleko Loštic, kde ji opět sestavili. Klubovna 

přežila dobu nepřízně a teď zase slouží skautům. Podívali jsme se na fotografie z činnosti střediska, 

probrali nějaké organizační informace. Pak už se přálo našim jubilantům. Bratři Jenda Sršeň a prof. 

Broněk Hlůza už patří k devadesátníkům. A Broněk dostal zvláštní dárek. Br. Havran vyrobil dřevěného 

praváka a pak jsme jej pečlivě namaskovali do borůvčí. A při přípovědné vycházce jej Broňa objevil. 

Neskrýval překvapení a radost. Pak už jen poděkování zástupcům vedení střediska za pohostinnost a 

odpoledne odjíždíme domů. Do Loštic se opět rádi někdy podíváme.                                                 

Jaroslav Frič - Norek 
 

  


