Memoriál Jaroslava Švarce - 53. ročník
dálkový pochod na 6, 10, 17, 25, 35 a 50 km
akce IVV

Pořadatel:

KČT odbor Haná, oddíl TJ Sokol Velký Újezd, městys Velký Újezd.

Informace:

Miroslav Dobisík, Výkleky 56, 751 25 Veselíčko u Lipníka n. Bečvou, tel: 736102163.
dobisik.miroslav@seznam.cz

Start:

V sobotu 11. září 2021 průběžně od 6.30 do 9.00 hodin na hřišti TJ Sokol Velký Újezd.

Cíl:

V místě startu, ukončení pochodu do 18.00 hod.

Startovné:

50 Kč dospělí/30 Kč do 15 let pro všechny trasy, sleva 10Kč po předložení průkazu člena KČT.

Odměna:

Keramická medaile a pamětní list.

Upozornění: Pochod se koná za každého počasí, v prostoru vojenského újezdu Libavá a VLS ČR,
za plného silničního provozu, každý se účastní na vlastní nebezpečí, dbejte pokynů pořadatelů!
Značení:

Turistické značky, silniční ukazatele a vlastní značení MJŠ, které je umístěno pouze
na složitých křižovatkách – čtěte pozorně popisy tras!

OLOMOUCKÝ KRAJ – SPONZOR TURISTICKÉHO ZNAČENÍ
Trasy pochodu - změna tras vyhrazena.
Trasa
Trasa
Trasa
Trasa
Trasa
Trasa

6 km: Velký Újezd - Kyjanice - Velký Újezd
10 km: Velký Újezd - Mezihoří - Kyjanice - Velký Újezd
17 km: Velký Újezd - pramen Odry - Kozlov - Ranošov - Zákřovský Žalov - Kyjanice - Velký Újezd
25 km: Velký Újezd - pramen Odry - Kozlov - Ranošov - Slavkov - Staměřice - Velký Újezd
35 km: Velký Újezd - pramen Odry - Kozlov - Ranošov - Slavkov - Podhoří - Dolní Újezd - V. Újezd
50 km: Velký Újezd - pramen Odry - Kozlov - Ranošov - Slavkov - Peklo - Radíkov - Kunzov Uhřínov - Podhoří - Loučka - Bohuslávky - Dolní Újezd - Staměřice -Velký Újezd

Občerstvení: Na hřišti, v restauracích po trasách, na vzdálených kontrolách.

Žádáme o dodržování aktuálních hygienických opatření v souvislosti s nákazou covid-19.
!!! Tato akce není určena cyklistům !!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaroslav Švarc

V prosinci 1939 se snažil se svými kamarády Aloisem Fröhlichem a Bohumilem Bednáříkem z Velkého Újezda
odejít do československé armády v zahraničí. První pokus „severní cestou“ bohužel nevyšel, ale druhý,
uskutečněný v lednu 1940 tzv. „jižní cestou“ se již povedl. V Anglii prošel výcvikem a byl přiřazen do výsadku TIN,
který měl za úkol provést atentát na Emanuela Moravce. (Tento atentát nebyl proveden.) V Protektorátu byl
vysazen v noci z 29. na 30. dubna 1942. Den po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, tedy
28. května 1942, odešel do krypty v kostele (dnes) sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, kde zemřel dne
18. června 1942 společně s dalšími parašutisty vlastní rukou po několikahodinovém boji proti stonásobné přesile
Gestapa. V roce 2002 byl jmenován do hodnosti podplukovníka i.m., získal také Kříž obrany státu. V roce 2007
byla odhalena ve Velkém Újezdě pamětní deska rodákům, kteří se účastnili druhého zahraničního odboje.
K výročí jeho 100. narozenin byla vydána publikace „Rotný Jaroslav Švarc – Češi se nikdy nevzdávají“, jejímž
autorem je Martin Vaňourek.

