
O staré fotografie se dělí přes
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Lidé v Hustopečích
dávaií dohromady
histoTické foto8rafie
z města. Mnozi na nich
nacházi své př€dky.
NáPad vyvolal silný
ohlas.

ANETA BERÁNKOVÁ

HWtoPeče - Na náměstí
§toií zpola roZbořený kostel,
kolem procházi lidé s hlavou
otoČenou směrem k j€ho
ruinám. TakoÝý je pohled
do histolie, který nabizi
jedna z několika §et foto,
gŤaíii, jež začali dohromady
skládat Hustopečšti, o sVé
pok]ady se děli ve speciální
skupině na sociálnisiti Fa-
cebook, do kLeíé se zapojiio
již více než osm set ]idí,

Nápad na založení skupi-
ny věnované čislě histoíii
města mčl Hustop€čan Ri
chard Ho lola ,.V dnešl]i
době §e tváŤe měst rychle
mění, Lidi V€ shonu mnoh-
dy nestíhajt sledovat, že
někde zmizel dům á uvědo-
mí si až pří!omnos! nového.
Potom marně přemýšlí, jak
vlastně ten púvodnl \rypá
dal," !.yPlávl Homola,

I proto se rozhodl sdll€t
s ostatnimi staré sn'mky na
sociálni si!i. "Když 

se na in
ternetu sem tam objevjla
stará fot}a, Všiml jsem si,
jak pozitivně lidé řeaguj'.
Napadlo mě tak založit sku-
pinu Hustopeče Auspitz a
puslit můi malý o§obni ař-
chiv ven"' řekl Hustopečan,

To, co následovalo, Však
neaekal, Každý den se při
dáVaji dalši lidé a Vkládají
své vlastni fotografie, ,,!a

noušci stránky už jith při_
dali Vicc než pčt sel za to
jim patří můj v€lký dik."
(l]!,1] jl I\,i1].ť n.lpnd!

NAPŘÍČ CENERACEMl
U Všech Vložených foto8rafil
se navic rozviji dlouhé djs
kuze. Lidé vzpomínaji, při
pomlnájl si významné udá
]osti, .Městské muzeum sice
ukr,ivá stovky záilrnayý(h
snímků a obrazú, j€jich uži
tek je ale predevšim Pro
mladši generace nulový,
zallmco íolograíie na in
ternetu vzbuzuji Zájem na-
přIč geneíacemi,' Podotkl
zakladalel skupiny,

Jednim z těch, který se do
v2pomínáni zapojil, je i Pd-
vel Košulič, 'sbírám stalé
fologlaÍie už patnáct let, ale
dlky tomuto nápadu ňám
řnožnost prohlédnout si
snímky, kt€ré js€m doposud

neviděl Je to výborný ná,
Pad," ne§krýva] nádš€nI
hustopečský vinař,

Navlc o.enjl, že Se nohou
zapojit i ti, kteří vé mě§tě již
nežijl, á vš. si rak připome-
nout, K viděni jsou snimky
stárých sportovnlth týmú,
stavby dálničniho mostu,
úřástnlků kurzu vař€ni. Liš,
kovy kape]y z roku 19]],
sboru dobíovoIných hasičů
rolu ]91o a mnohé dalšl

Zájem a ohlas na staré
fotográfie na internetu má
napřiklád také státni okres
ní archiv v Hodonině, ,,Fa
cebookoÝý profil archivu
existuj€ od roku 2013. Máme
přes ti§lc sledujicjch, Lidem
s€ přispěvky líbí, ?apojuií §e
do diskuzi, Timto zpúsobem
§e [hceme jako státnj insti-
tuce otevřít více lidem,"
uvedlá ředitelka hodonin
ského archivu Galina Rucká,


