
ZPRAVODAJ Z KLUBU KRESLÍŘŮ A HUMORISTŮ                                                                                                                                                         ČERVENEC 2022 KRESLÍŘI
Dvě velká setkání, a to 
ve Fr. Lázních a na Hané

Ve dnech 15. až 17. července se sešlo 1309 vtipů od 442 autorů z 59 zemí ve 
Františkových Lázních. Fyzicky přijelo přes čtyřicet kreslířů humoru. Je to 
krásný skok, protože když se začínalo v roce 2016 s pětistovkou vtipů ze sedmi 
evropských států tak to byla doslova bomba. Jako vždy Mezinárodní festival 
kresleného humoru pořádal Klub kreslířů a humoristů, nadšenci kolem časo-
pisu Tapír a samozřejmě město Františkovy Lázně.

Klub kreslí-
řů a humoristů 
(KKH) je par-
ta lidí, kteří se 
rozhodli vzít 
kreslený a psa-
ný humor do 
svých rukou a hrnout ho do všech 
domovů hlava nehlava. Tento spe-
cifický spolek je sdružení lidí, kte-
ří chtějí, aby český kreslený humor 
neupadl v zapomnění! 

Klub Kreslířů a Humoristů zalo-
žili na konci ledna 2015 kreslíři Mi-
rek Vostrý a Pavel PATA Talaš.

Hlavním důvodem vzniku klubu 
byla žalostná situace kolem kres-
leného humoru v České republi-
ce. Kreslířům chybí jakákoliv širší 
možnost prezentovat svá díla, a ten-
to dříve velice rozšířený fenomén – 
kreslený humor – se začíná vytrácet 
z podvědomí lidí.

Proto je tady KKH, aby navrátilo 
kreslený humor zpátky mezi lidi.

Součástí KKH je také humoris-
tický magazín TAPÍR, kde mohou 
členové klubu, ale i externí kreslíři 
se zájmem o podporu humoru, pub-
likovat svá díla. 

Historicky první číslo Tapíra vy-
šlo 22. 2. 2015.

Klub pořádá Mezinárodní festival 
kresleného humoru a různé virtuál-
ní i fyzické výstavy jako například 
v campingu Žralok Plumlov nebo 
v restauraci Myslivna na Konopišti...

O léčivých účincích smíchu se mohli 
obyvatelé města a lázeňští hosté opět 
přesvědčit na Národní třídě a kolonádě. 
7. ročník Mezinárodního festivalu kres-
leného humoru naplnil očekávání i le-
tos. Františkovy Lázně se na celý týden 
proměnily a zněly smíchem, tentokrát 
až do neděle 17. července.

Novinkou festivalu byl Maxi-vtip, na 
němž se podíleli všichni přítomní uměl-
ci a na velké plátno nakreslili společné 
dílo.

Festival byl už tradičně doplněný 
o bohatý kulturní program. Řada kon-
certů se uskutečnila v hudebním al-
tánku u Františkova pramene. Hudební 

hvězdou festivalu byl Janek Ledecký 
s kapelou. Pátek večer se nesl v duchu 
Electroswingu, kde zahrál DJ Miro 
Nový a po celou dobu festivalu mohli 
lidé vidět a slyšet mnoho místních ka-
pel.

Pokračování na straně 2

Něco fakt malého 
o klubu kreslířů humoru

naši
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KRESLÍŘI KKH
Bechr Arnošt
Bílek Pepa
Bojničan František
Bořuta Jiří
Bula Jiří
Čada Vladimír
Cermon Jiří
Chadžiev Ivo
Cimprich Jaroslav
Čižmár Marcel
DanQ
Drastil Luboš
Dudek Petr
Dvořák Vladimír
Eisner Daniel
Eisnerová Ester
Frýba Bořík
Gadas Roman
Giebl Libor
Hampejs Martin
Hoskovec Radim
Hrach Petr
Janča Zdeněk
Janoušková Eva
Jiro Sidonius
Kelbich Roman
Kocmánek Milan
Kovář Jiří
Křenek Lukáš
Lojek Tomáš
Martenek Miloslav
Melcer Ladislav
Měrtl Miroslav
Novák Václav
Olt Stanislav
Pavlík Vladimír
Pekárek Tomáš
Pintnerová Lena – ANEER
Pirkl Jiří
Pohludka Petr
Pollak Martin
Randák Miloš
Řeháček Jiří Riki
Reich Miroslav
Růžová Monika
Severa Jan
Sika Roman
Slaba Petr
Srna Jiří
Švéda Bořivoj
Talaš Pavel – PATA
Tatarka Jan
Tobischová Monika
Urban Karel
Veselý Milan – KAT
Veverka Václav
Vlasák Ladislav
Vojtovičová Ludmila
Vomáčka Miroslav
Vostrý Mirek
Žigrai Frantisek

V porotě usedl Mirek Vostrý, Ivo 
Šmoldas, Jiří Werich Petrášek, Miro-
slav Adamec, Zdeněk Hofman a Jaro-
slav Kopecký.

Akci moderoval tradičně herec, zpě-
vák a moderátor Petr Batěk.

Festival se skládal z výstavní a hod-
notící části. Všechny kreslené vtipy byly 
od pondělí 11. 7. vystavené na Národní 
třídě a kromě odborné poroty si svoji 
cenu mohli udělit i diváci a návštěvníci 
Františkových Lázní. Festival byl dopl-
něn o bohatý kulturní program a je spo-
jený s vyhlášením vítězů v jednotlivých 
kategoriích. Všechny koncerty probí-
haly v hudebním altánku u Františkova 
pramene.

Dvě velká setkání...
Pokračování ze strany 1

V porotě také zasedli, zleva Ivo Šmoldas, Jiří Werich Petrášek, Jaroslav Ko-
pecký a Miroslav Adamec.

V pátek 15. července odpoledne za-
hájil festival Mirek Vostrý s Petrem 
Baťkem a koncert Zábavného orchestru 
Kraslice, pak následoval Pokoj 26 a vy-
stoupení kreslířů. Večer všem nám hrál 
Elektro swing Miro Nový.

Sobota 16. července nás přivítala slu-
níčkem a úsměvy na tváři. My jsme se 
vybatolili z hotelu Pyramida a dali se 
parkem (asi dva kilometry) kolem Palli-
adriho pramene do víru Františkových 
Lázní. Od deseti se předvedly mažoret-
ky z Kynšperku a Marching Band Soko-
lov, odpoledne Drum For Fan, Messen-
gers Praha, a pak následovalo vyhlášení 
vítězů a vystoupení kreslířů. Sobotní 
večer ukončil Janek Ledecký s kapelou. 

Na neděli 17. července už festival 
ukončovaly Patric music, Michal Horák 
a v půl čtvrté Promenádní koncert Lá-
zeňského orchestru Františkovy Lázně 
v  hudebním altánu u Sadové kavárny.

Nelze opomenout, že v průběhu so-
boty všichni kreslíři vytvořili maxivtip 
o velikosti 1,6 x 4 metrů přímo před  

Takhle krásně vypadaly soutěžní ceny 
(pochopitelně, že všichni, co byli deko-
rováni na pódiu také dostali i malebné 
a lahodné moky pro další inspiraci). 
Tohle nám pro snímek propůjčil Jan 
Tatarka, který pořádá další výstavu 
v campu Žralok v Plumlově.  

zraky návštěvníků festivalu a lázeň-
ských hostů.

O výstavě kresleného humoru a dal-
ším setkání kreslířů z campingu Žralok 
(žraní lokální chlastání) aneb Žraločí 
neřesti trochu více ve druhé části.

Miloslav Martenek (*1933) 
právě letos vstoupil do Síně 
slávy humoristů.
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Vyhlášení výsledků. V první řadě jsou zleva František Bojničan, Marek Simon, Jan Tatarka a Libor Giebl, za kterým vy-
kukuje Mirek Vostrý, náš předseda spolku kreslířů. Ve druhé řadě pak je Pavel Talaš - PATA, šéfredaktor Tapíra,  porotci 
soutěže Zdeněk Hofman, Jaroslav Kopecký, Ivo Šmoldas, Jiří Werich Petrášek a Miroslav Adamec. Ještě je tam .Petr Čer-
ný - ředitel Chevak a.s. Cheb, hlavní partner festivalu. Vlevo vzadu pak herec a moderátor Petr Batěk, po jeho levici poslanec 
a starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. A jak to dopadlo? 1.misto získal Libor Giebl, 2. Jan Tatarka a 3. Marek Simon.

Když už bylo u rozdávání cen a dá-
rečků, tak se nezapomnělo ani na zakla-
datele klubu. Na snímku Talaš Pavel 
– PATA, zakladatel, šéfredaktor časo-
pisu Tapír a člen rady spolku byl mile 
překvapen a potěšen.

... že bylo o festival kresleného humo-
ru je vidět na návštěvnosti...

O tomto víkendu se ve Františkových 
Lázních i vdávalo a ženilo, a tak nám 
jedna nevěsta zapózovala u časopisu 
Tapír. Přiznala, že ho vidí poprvé...

...není co dodat!
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FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

MAXIVTIP Poslední pokyny a jdeme na kreslení 
pro veřejnost...

Pořádně doplnit tekutiny (je vedro) 
a může se vyrazit. Nyní se kreslí na zada-
né téma z publika... Švestky!, ne kachny...

Františkovy Lázně (německy Fran-
zensbad) jsou město v okrese Cheb 
v Karlovarském kraji, pět kilometrů 
severně od Chebu. Žije zde přes pět 
tisíc obyvatel. Od roku 2021 je měs-
to na seznamu Světového dědictví 
UNESCO v rámci položky Slavná lá-
zeňská města Evropy.

HISTORIE LÁZNÍ
Léčivé účinky zdejších pramenů jsou 

známy od 15. století. Vodu z pramenů 
používali nejen místní obyvatelé, nýbrž 
byla prodávána i po celém Německu. 
V roce 1700 prodej františkolázeňské 
vody v Německu převýšil objem vody 
pocházející ze všech německých lázní. 
Město bylo založeno v roce 1793 císa-
řem Františkem I. Po Františkovi I. nese 
město svoje jméno. Za zakladatele lá-
zeňského provozu jako prvních slatin-
ných lázní na světě je považován lékař 
Bernhard Adler (1753–1810), rodák 
z Chebu.

Ochrana zdrojů minerálních vod 
a celé zřídelní struktury prošla postup-
ným vývojem. V roce 1866 bylo výno-
sem č. 1086 stanoveno ochranné pásmo 
s poloměrem 1500 metrů a středem na 
zdroji Solný.

Horní hejtmanství v Praze provedlo 
výnosem č. 374 ze 4. března 1882 změ-
nu – stanovilo kruhové ochranné pásmo 
s rozlišením na vnitřní a vnější. 

První dlouhodobě platné a uznávané 
ochranné obvody byly však stanove-
ny až výnosem Báňského hejtmanství 
z 1. října 1883 pod č. 2387. Výnos vy-
mezil užší a širší obvod ochrany fran-
tiškolázeňských pramenů proti hornické 
činnosti. V užším pásmu byla zakázána 
veškerá hornická činnost, zatímco v šir-
ším ochranném obvodu hornická čin-
nost omezena nebyla v terciéru, avšak 
byly zakázány všechny práce v krystali-
niku pod úrovní výtokové roury prame-
ne František (434,4 metrů nad mořem)

Tyto ochranné obvody platily až do 
roku 1959, kdy byla výměrem česko-
slovenského ministerstva zdravotnictví 
stanovena prozatímní ochranná pásma 
pro Františkovy Lázně. Stalo se tak na 
základě nových poznatků z komplex-
ního výzkumu Chebské pánve, ale ze-
jména v reakci na negativní vliv erupce 
na vrtu H11. Tak byl zpřesněn průběh 
hranic užšího ochranného pásma podle 
rozsahu zřídelní struktury a značně roz-
šířeno vnější ochranné pásmo. Stalo se 
tak zejména z důvodu ochrany infiltrač-
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FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Kresbu maxivtipu zahájili šéfredaktor 
Pavel Talaš a předseda spolku KK H 
Mirek Vostrý. Tématem byla svatební 
hostina. 

ního povodí a území nebezpečného pro 
nepřímé ovlivnění režimu pramenů.

Návrh nových ochranných pásem 
předložený v roce 1962 nebyl přijat pro 
zásadní nesouhlas ministerstva paliv, 
neboť stanovil zákaz těžby hnědého 
uhlí. V roce 1975 byla prozatímní pás-
ma rozšířena. Druhý návrh definitivních 
pásem, předložený v roce 1978 opět ne-
byl přijat. Tentokráte pro zásadní nesou-
hlas ministerstva zdravotnictví, neboť 
naopak těžební činnost povoloval.

Definitivní ochranná pásma byla sta-
novena až po sametové revoluci naří-
zením vlády, a to na základě dalšího 
komplexního průzkumu a zhodnocení 
(Pazdera, 1978, Herzog 1985). Pásma 
respektují zákaz těžby hnědého uhlí 
v rozsahu všech tří stupňů ochrany.

SEZNAM PRAMENŮ 
(řazeno abecedně):
Bosse (1887), Cartellieri (1860), 

František (1793), Herkules (1878), 
Loimann(1807), Luční (1823), Luisa 
(1807), Natálie (1878), Nový (1849), 
Palliardi (neuvdeno), Plynový pramen 
Marie (1791), Solný (1819), Studený 
(zvaný též Vedlejší, 1813), Štěpánka 
(1878), Wiedermann (1907), Západní 
prameny (1902), Železnatý (1863) a Žo-
fie (1878?). Jímací zařízení byla postup-
ně zdokonalována a rekonstruována nej-
častěji do podoby vyzdívaných jímacích 
zvonů. Některé z vyjmenovaných pra-
menů již zanikly.

Významným předělem byl rok 1822, 
kdy stáčírnu minerálních vod ve Fran-
tiškových Lázních získal do nájmu Jo-
sef August Hecht. Díky technickým 
inovacím (hermetické plnění lahví bez 
přístupu vzduchu) dokázal zvýšit export 
minerální vody a ekonomicky oživit 
lázně.

První údaje o záchytu minerálních 
vod ve spodním souvrství se týkají tzv. 
„Vrtu v Císařských Lázních“, který byl 
vyhlouben v roce 1889. Dochované úda-
je však pocházejí až z let 1919 (Neudert, 
příp. Knett) a 1922 (Päckert). Jednalo 
o vrt hluboký 34,5 m, který se nacházel 
ve dvoře Císařských Lázní (dnes Lázně 
II) – kabině 11, které zásoboval přeto-
kem cca 600 l/min.

Vysoká návštěvnost, vrcholící v roce 
1912 (65 000 osob za sezónu), nároky 
na zásobování v letech 1917–1918 vy-
budovaného nového velkého lázeňského 
domu Harwey, stejně jako snaha o za-
traktivnění a zabezpečení rozsáhlejší 
zřídelní základny, vedly koncem první 
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FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
dekády k průzkumným pracím, které 
měly objevit nové zdroje minerálních 
vod. Finančně, časově i technicky ná-
ročná akce vrtného průzkumu byla hra-
zena z prostředků obecních, okresních 
a státních. K realizaci byla vybrána fir-
ma Rumpel GmbH ze Šanova u Tep-
lic. Průzkum firmy Rumpel 1919–1936 
byl zdokumentován velmi precizně 
a systematicky. Postupně bylo během 
dvaceti let vyhloubeno minimálně 23 
vrtů, z nichž sedm bylo uvedeno do tr-
valého provozu (Glauber I, Glauber II, 
Glauber III, Glauber IV, Adler, Kostel-
ní, XIVd).

Po druhé světové válce došlo k po-
kusu zachytit mělké zdroje vrty, avšak 
žádný nebyl úspěšný a staré mělké zá-
chyty byly zrekonstruovány. Jedinými 
novými zdroji se tak staly vrty H12N 
Sluneční (1962) a BJ2 Stanislav (1983). 
Další rozvoj zřídelní základy nastal až 
po pádu socialistického zřízení, kdy 
byly vyhloubeny a zprovozněny vrty 
E1 Erika, LII Císařský, HJ2 ČKD, A1 
Nový Kostelní.

Mělké jímky odebírají vodu ze svrch-
ního jílovito-pisčitého souvrství z báze 
slatiny tj. hloubky tří až čtyř metrů. 
Většina jímek nemá aktivní přetok a je 
čerpána. Vrty odebírají vodu ze spodní-
ho jílovito-písčitého souvrství, které je 
od svrchního souvrství odděleno vrst-
vou uhlí. Hloubka jímání je různá od 
cca 20 do 70 m. Jediný vrt Glauber IV 
jímá minerální vodu ze zvětralých pod-
ložních fylitů (92 m).

Minerální voda je využívána k pit-
ným kúrám, ke koupelím a k přípra-
vě slatinných zábalů. Využíván je i zří-
delní plyn (oxid uhličitý). Do balneo-
provozů jsou jímány vody ze zdrojů BJ2 
Stanislav, A1 Nový Kostelní, Glauber 
III, LII Císařský, E1 Erika, HJ2 ČKD, 
Adler, XIVd, Palliardi, Cartellieri a Ště-
pánka. Dle léčivých indikací má zdejší 
voda pozitivní účinek na choroby sr-
deční a oběhové soustavy.

Prostě a jednoduše jsme musel navští-
vit a hlavně zase popít pramen Palliar-
di, protože by mi to jinak moji předci 
neodpustili, když potomek mého pra-
pra...dědy Giovaniho Pietra Palliardiho 
(1645 - 1732) se takto aktivně zapojil 
do léčivých pramenů ve Františkových 
Lázních, určen k pitné kúře. Je to osvě-
žující chutná kyselka. Používá se při ne-
chutenství a lehkých katarech žaludeč-
ních. Zachycen byl v roce 1870, hloubku 
má 3,4 metrů a vydatnost 80 litrů za 
minutu. 

Na velkém plátně jako filmové hvězdy 
jsme se ocitli s Františkem Žigraiem.
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Sidonius Jiro a Milan Veselý - 
KAT jsou nerozluční přátelé.

Všude mají červené koberce, my preferujeme zelený

Za doprovodu městské policie nás pod pódium přivezl lázeňský vláček. Měli jsme 
problémy se tam všichni vtěsnat, ale povedlo se a vláček nás utáhl...

Všichni jsme byli představeni a vykročili jsme po zeleném koberci k pódiu, a pak 
se zařadili... Na snímku přichází Václav Veverka.

Každý kreslíř dostal mufinu s jedlým 
logem festivalu a jako bonus pro všech-
ny nádherný dort, který se pak porcoval, 
a kdo mohl a stihl to, tak si hodně po-
chutnal.

Už je to tak, cetosvětově slavnost-
ní nástupy se konají na rudých nebo 
červených kobercích, ale kreslíři jsou 
z jiného těsta, a tak jsme měli koberec 
zelený. Nepřivezly nás žádné limuzíny, 
ale lázeňský vláček. Bylo nás přes čty-
řicet, a tak o delší slavnostní ceremoniál 
nebylo nouze. Moderátor každého před-
stavil, a ten za velkého aplausu se řadil 
pod pódium. Nakonec bylo vyhodnoce-
ní soutěže, udílení cen, včetně té žákov-
ské nebo návštěvníků lázní. Bylo to fajn 
a každého to potěšilo....

Tak co kluci, přiletí nebo nepřiletí?
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FOTOZKRATKA

Plumlov
Nedaleko Plumlova, u břehu poklidného Podhradského rybníka, pod zám-

kem, na úpatí malebné Drahanské vrchoviny, v zalesněné přírodě a přitom 
mimo obec s možností koupání, asi 800 metrů od centra Plumlova a osm kilo-
metrů od Prostějova leží kemp Žralok, ke kterému se jezdí bezmála šedesát let. 

Spí se, buď ve vlastních stanech a ka-
ravanech nebo v mnoha dřevěných chat-
kách. Správce je hodný... ale mnohé pa-
matuje vybudování kempu.

Neustále pršelo, a tak na výlet do okolí 
nebylo ani pomyšlení... kdyby to nebyla 
tak dobrá společnost, tak jsme odjeli.

V areálu je občerstvení, dětský kou-
tek, společenská místnost s terasou, 
sportovní hřiště, toalety, sprchy s teplou 
vodou. V kempu si můžete zahrát plá-
žový volejbal, ruské kuželky, zapůjčit 
tenisové rakety, síť, míče, loďku (pro-
plout se na rybníce). Recepce kempu je 
v provozu od osmi rána do osmi večera.

Déšť a zase déšť, nebe padalo a my 
vyfasovali klíč 26. Chatka, kde se pro-
padala podlaha, verandička byla vyspra-
vována nástěnkovou hobrou, přízemní 
lůžka byly snad původní, protože byly 

samý hrbol a schůdky se nezaměnitelně 
rozsypávaly. Retroromantika!

Sociální zařízení byla nová a pěkná, 
ale fakt daleko, na opačné straně kem-
pu. Je pravda, že všude bylo čisto, ale 
zub času se na všem, skoro původním,  
vybavení chatek hodně podepsal.

Občerstvením vládla dáma, popláca-
jíc mladší kuchaře po zadcích a dávala 
všem najevo, že ona tady vládne. Přitom 
přepálený olej byl cítit přes celý kemp, 
až do chatky 26, i když skoro pořád pr-
šelo. Janička si dala smažený sýr v bulce 
a měla žaludeční problémy - sýr nasák-
lý přepáleným olejem. Já si dal gulášo-
vou polévku, a to brzo, aby také nebyla 
zkyslá. Pak byla možnost pít alkohol 
nebo balenou vodu. Hlavní organizátor 
přinesl nakrájené šťavnaté uzené s chle-
bem, a tak jsme si všichni spravili chuť.

kemp v podzámčí
Žralok z Hané nás nesežral
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PLUMLOV
První osídlení vzniklo v podhradí hra-

du, který byl vybudován kolem roku 1270 
v době kolonizačního úsilí krále Přemys-
la Otakara II. Držitelem hradu byl neman-
želský syn Přemysla Otakara II. a Anežky 
z Kueringu, Mikuláš, vévoda Opavský. 
Další kdo významně zasáhl do historie 
Plumlova byl rod pánů z Kravař. Už při 
prodeji panství Janem Lucemburským 
v roce 1322 Vokovi z Kravař je první zmín-
ka o existujícím podhradí. Další zmínka je 
z 23. února 1347, kdy majitel panství Petr 
z Rožmberka, ale neměl mužského potom-
ka, a tak panství opět přechází do držení 
pánů z Kravař. Někdy v rozmezí let 1348 
- 1384 je Plumlov povýšen na městečko. 

Za pánů z Pernštejna nastal hospodář-
ský rozmach městečka, který trval až do 
konce 16. století. V roce 1555 byl postaven 
kostel Nejsvětější trojice. Roku 1586 při 
požáru vyhořela část městečka a k roku 
1590 se vztahuje první zmínka o pivovaru 
na Plumlově. Přes tři sta let drželi panství 
rod pánů z Lichtenštejna, kteří nechali vy-
stavět monumentální zámek nad Podhrad-
ským rybníkem. Zámek podle plánů Karla 
Eusebia z Lichtenštejna postavil jeho syn 
Jan Adam Ondřej z Lichtenštejnu.

Ze začátku 17. století je známé nejstarší 
vyobrazení pečeti městečka, a to z roku 
1602. V letech 1619 a 1643 utrpělo měs-
tečko škody při dobývání hradu, at‘ už sta-
vovským nebo švédským vojskem. Od roku 
1697 je umístěna na hřbitovní zdi kostela 
pamětní deska na švédský útok. Nejstarší 
zmínka o škole na Plumlově je už z roku 
1632.

V Plumlově jsou umístěny čtyři historic-
ké sochy. Nejstarší z nich je svatý Jan Ne-
pomucký z roku 1706. Socha svatého Petra 
z Alcantery je nedatována, socha svatého 
Floriána je z roku 1749 a socha svatého An-
tonína je z roku 1786.
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Kreslíři humoru se sešli
Čůrající chlapeček, pomník neznámého pijana nebo obří plátno plné kres-

lených vtipů... To se v plumlovském kempu Žralok, ke konci července 2022, 
uskutečnilo další setkání kreslířů a humoristů z celé republiky i ze Slovenska. 
Došlo na další rozšíření Žraločí epopeje s podtitulem Žraločí neřesti.

„Byla odhalena další postavička Ufi-
na ke Žraločí epopeji. Její odhalení 
provedl herec a moderátor Petr Batěk, 
který nezkazí žádnou legraci,“ řekl Jan 
Tatarka, autor unikátní obří epopeje.

Novou postavičkou, která zdobí 
plumlovský kemp Žralok je Ufin, popu-
lární komiksová figurka. 

„Jedná se o figurku, která mě prová-
zela při práci na komiksech v Praze. Je 
známá hlavně dnešním třicátníkům. Ti 
mladší ho znají z časopisu Ufin, když 
se učili angličtinu nebo němčinu. Prá-
vě tahle milá postavička provázela čte-
náře celým časopisem, a tak dnes ho 
znají asi dvě generace,“ doplnil autor 
Žraločí epopeje Jan Tatarka. 

Sochu odhalil známý hudebník, mo-
derátor a herec Petr Batěk, který se 
po zahájení svěřil médiím: „K humo-

ru mám hodně 
blízko, modero-
val jsem sedm 
ročníků Mezi-
národního fes-
tivalu kreslené-
ho humoru ve 
Františkových 
lázních. Prá-
vě tam jsem se 
seznámil nejen 
s Honzou Ta-
tarkou, ale i dal-
šími kreslíři hu-
moru. Honza mě do Žraloka pozval a  já 
rád jeho pozvání přijal. Navíc podobné 
malé komorní akce mám rád. Je zde 
moc milé a hezké prostředí, rád se sem 
budu vracet. Samotný akt odhalování 
nové postavičky byl velice příjemný.“ 

PLUMLOV
V letech 1741 - 1772 byl Plumlov třikrát 

vypleněn od Prusů a v roce 1763 v městeč-
ku hořelo. Roku 1772 se staví na náměstí 
nová škola. V roce 1804 byl přemístěn větr-
ný mlýn, který stával u kostela. V letech 
1811 - 1814 se v městečku vyrábí jeden 
z prvních řepných cukrů na Moravě. Při 
požáru části městečka v roce 1828 je zcela 
zničena škola a je velmi poškozen kostel. 
Proto se v roce 1829 začíná stavět nová ško-
la a to u kostela. V roce 1846 je Plumlo-
vu uděleno právo tří výročních trhů a to 
v úterý před ostatky, v úterý po Božím těle 
a v poslední úterý v září. Toto právo bylo 
ještě v roce 1893 rozšířeno udělením práva 
týdenních trhů.

V roce 1849 je zřízen okresní soud, ber-
ní úřad a další potřebné instituce a městys 
Plumlov se stává sídlem soudního okresu 
a tento přetrvává až do roku 1949 . Po zru-
šení okresu při územní reorganizaci Plum-
lov přichází i o statut městyse. V roce 1870 
se ustaluje název obce na Plumlov.

Od konce 19. století jsou zakládány různé 
spolky, například občanská záložna, sbor 
dobrovolných hasičů, společenstvo řemesl-
ných živnostníků, Sokol, okrašlovací spo-
lek, legionářská jednota, Orel nebo spor-
tovní klub. 

V roce 1913 je povolena měšťanská ško-
la, v roce 1929 se zřizuje v Plumlově krej-
čovská škola. Od roku 1928 je vybudováno 
koupaliště v Borkách. V roce 1930 je vy-
budován vodovod, budova kina a překládá 
se státní silnice od Prostějova.

Co se týče dalších aktivit můžeme jme-
novat vybudování nového hřbitova v roce 
1950 a následné zrušení starého hřbitova. 
V roce 1965 je vybudován autokempink 
Žralok pro 700 osob. Roku 1967 byla vy-
budována samoobsluha, 1968 vodovod. 
V letech 1971 - 1973 probíhala stavba zá-
kladní umělecké školy, 1976 - 1977 byla 
vybudována přístavba základní školy, 1976 
- 1982 se staví mateřská škola za zdravot-
ním střediskem. Od roku 1986 se buduje 
nové nákupní středisko, 1987 zdravotní 
středisko, 1989 nová prodejna.

V roce 1994 obec přijímá do vlastnictví 
zámek, následně se opravuje. V letech 1993 
- 1997 byla provedena plynofikace obce. 
Zdravotní středisko je v roce 1997 převe-
deno do vlastnictví obce a část bytového 
fondu vojenských lesů. Roku 1997 je pro-
dána pila vojenských lesů. V tomto roce je 
zrušen domov pro děti předškolního věku, 
který byl vybudován v padesátých letech. 
V letech 1997 - 1998 jsou vybudovány 
komplexně telekomunikační sítě v obci.

Jak je vidět, městečko se stále zvelebu-
je a také se rozšiřují služby pro obyvatele. 
Stále je ještě co zlepšit, opravit, vybudovat, 
aby celkový stav odpovídal nejen statutu 
města a potřebám svých obyvatel, ale i po-
třebám turistického ruchu, rekreační oblas-
ti a středisku okolních obcí.
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