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Valašské cérky ze vsetínské Jasénky Foto J. Matuš Brazilský soubor Andacas ve víru tance
Foto M. Janiš

OŽIVLÉ PASEKY
NA SOLÁNI

Téma oživlých pasek na Soláni je dnes blízké oficiál-
ním organizacím, ob anským sdružením a stále v tší-
mu po tu jednotlivc , milovník  kultury. Po smrti po-
sledního z velkých solá ských malí  – Karla Hofma-
na, se vrátila zp t na Valašsko jeho dcera Marcela
Vajceová-Hofmanová a iniciovala na Soláni a kolem
Solán  d ní, jež je sou asn  návratem k tomu, ím žili
tam jší starousedlíci a um lci, kte í se tam rozhodli ve
vzdálen jší i nedávné minulosti žít, a sou asn  rozvo-
jem a oživením toho, co po sob  zanechali.
V roce 2000 vznikl Kruh p átel Karla Hofmana, rok nato
byly založeny muzejní a výtvarné dny, tzv. Malí ské
cesty kolem Solán , které p edstavují každoro n  vý-
znamné um lce Valašska a jejich p átele a následovní-
ky v sérii výtvarných výstav a kulturních akcí; v roce
2002 vzniklo ob anské Sdružení pro rozvoj Solán ,
které se stará o rozvoj této p itažlivé oblasti komplexn
(kultura, sport, turistika); rok poté bylo vyhlášeno 1. so-
cha ské sympozium na Soláni a loni se poprvé
k socha m p ipojili malí i na tzv. Malí ském pobytu. Na
Soláni se scházejí zajímaví um lci a jejich práce se
stávají sou ástí nádherného prost edí, v n mž vznikají
(zahrada Hofmanova ateliéru, hotel Koh-i-noor). Své
práce samostatn  i kolektivn  prezentují na výstavách
v horském hotelu Koh-i-noor, Ateliéru Karla Hofmana a
v místech, která se solá ským prost edím spolupracují
– v Karlovském muzeu ve Velkých Karlovicích a v
galerii V Poschodí vsetínského knihkupectví Malina.
Kulturními akcemi Solá  ožívá také v období Velikonoc
a Vánoc v návratech k obraz m, které kdysi dávno
tvo ily sou ást naší každodennosti, v ukázkách sta-
rých emesel a projev  lidového um ní, formách zába-
vy a d tských her.
Malí ské cesty kolem Solán  letos op t ožijí, a to po-
slední ervnový pátek a sobotu p ed školními prázdni-
nami. Budou pat it p edevším jubilant m, t m žijícím, i
t m, kte í už mezi námi nejsou – Karle Palátové-Adám-
kové, Iljovi Hartingerovi a Jaroslav  Hýžové. Na srpen
je p ipraveno 3. socha ské sympozium a 2. Malí ský
pobyt, které vyvrcholí výstavou zú astn ných socha-

 a malí  v Hofmanov  ateliéru a vsetínské galerii
V Poschodí.

P ipravil Dalibor Malina,
foto archiv Sdružení pro rozvoj Solán

 Pohled od Hofmanova ateliéru na panorama Javorník

Výtvarnému dni Malí ských cest p edchází sout ž-
ní se ení luk na Soláni, doprovázené vystoupe-
ním lidových muzik a tane ními ísly. T ší se vel-
kému zájmu p ímých ú astník  i divák .

Ke stálým ú astník m Malí ských cest pat í i žen-
ský p vecký sbor Karlovjanky.

D m a ateliér akademického malí e Karla Hofma-
na pod vrcholem Solán

Zahájení výstavy prací Antonína Strnadla u Hof-
manova ateliéru na Soláni v ervnu r. 2004.

Setkání p i Malí ských cestách – zleva: slovenský
fujarista Pa o Fabík, malí  Ilja Hartinger, keramik
Ivan Jakeš, spoluorganizátor výstav Dalibor Mali-
na, starosta Velkých Karlovic Miroslav Ko a ík a
historik um ní Tomáš Mikulaštík

Perspektiva Solán : návrh zvonice ing. arch. Ji í-
ho Kotáska, CSc., který materializuje dávnou p ed-
stavu malí e Františka Podešvy o výstavb  d ev -
né kaple-zvonice v oblasti Solán . Zvonice bude
stát nedaleko legendárního artáku, bude sloužit
jako informa ní st edisko, stálá expozice materi-
ální a duchovní kultury kolem Solán  (tradi ní e-
meslná a zem d lská výroba, historie Solán , do-
kumentace života malí  a slavných návšt vník
oblasti) a prostor pro krátkodobé výtvarné výsta-
vy. P edpokládaný po átek výstavby v záv ru roku
2005.

 Nejmladší z ú astník  solá ských sympozií –
socha  Vilém ech z Roštína u Krom íže p i prá-
ci na d ev né plastice Na pastv  (mod ín, 2005)

Setkání zp va ky Ludmily Vaškové a cimbalistky
Broni Do kalové
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Ne ekané p ívaly lednového a  únorového sn hu pomalu mizí
a p íroda si nedá poru it – jaro p ichází a s ním nové nad je,
n kdy vý itky z nedokon ené práce a také sliby. Co všech-
no ud lám, kam se podívám, koho navštívím, i když není
1. leden - den p edsevzetí! Ale nový kabát strom , kvítky
kam se podíváš a zelený trávník jakoby vzbuzovaly v lov ku
novou energii, tolik pot ebnou k vykonání mnohého. To le-
tošní jaro p ichází, i když okolní sv t se mra í a nastavuje
smutnou tvá . P ináší zprávy, které nechceme slyšet, a ne-
dává nám možnost je zastavit.
Jaro je také dobou jednoho pozoruhodného výro í. P ldruhé
století  si tou generace minulé i sou asné obrazy ze života
venkovského – Babi ku Boženy N mcové. I když literární
v dci i genealogové už mnohokrát uvedli na pravou míru
skute né osudy babi ky a její vnu ky, stále se k lí ení živo-
ta obyvatel Ratibo ického údolí vracíme. Jako bychom po-
t ebovali aspo  ob as slyšet dobré zprávy – o lidském poro-
zum ní, úct  ke stá í, tradici, rodinných zvycích a hospo-
dá ských oby ejích. Stokrát si zcela racionáln  ekneme,
takový život nikdy nebyl, idyla se každodenních starostí,
povinností  a úkol  netýká, ale zase se k té kouzelné kníž-
ce vrátíme, abychom nabrali víry v dobro lov ka, jeho bo-
habojnost, úctu a pochopení. Takové zprávy k životu prost
pot ebujeme,  abychom neztratili nad ji do dn  p íštích, sym-
bolizovaných práv  jarem. Abychom se obrnili proti všemu,
co nám vstupuje do života chmurami, zklamáními a obava-
mi. Je dob e, že Babi ka se stále znovu objevuje na kniž-
ních pultech. Je dob e, že vycházejí i jiné publikace
s vlastiv dnou tematikou, v etn  populárn  nau ných regi-
onálních asopis , obracejících se do minulosti, k jejím stá-
lým a ov eným hodnotám. Jsou sv týlkem, které nám svítí
na cestu, abychom se mohli vracet k tomu, co nám naši
p edkové zanechali, a objevovali mnohé, co nám dosud z -
stalo skryto.

Ji ina Veselská
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11 Obsah, tiráž, Úvodník (Ji ina Veselská)
12 Miloš Jirko: Jarní sloky (báse )
13 ím je pro mne Valašsko? (L. Holý, J. Sloupenský, M. Brandstettrová)
14 Vyvrcholení teroristické innosti gestapa v záv ru války

na východ  Moravy (Josef Machá ek)
16 Nešt stí nechodilo po horách, ale po lidech (Hana Jab rková)
18 Kv tnové st ípky roku 1945 – Události kv tna 1945 na Rož-

novsku ve sv tle   pam tnických vypráv ní (Daniel Drápala)
11 Procesí na Hostýn (Ji í Parduba)
13 Na kamna – Machaina (Ji ina Fabiánová)
15 Trhy na vsetínském Dolním nám stí (Ji í Parduba)
17 Chory ský mok ad (Jana Tka íková)
19 Kde se ukrývají naši motýli v zim ? (Lukáš Spitzer)
22 Malí ské dílo a úd l Jaroslavy Hýžové (Kamila Valoušková)
24 V nejkrásn jším sv ta kraji (Ji í Demel)
27 Ohlédnutí za výstavou: Muzejní tv r í dílna „Pastelka“

(Olga Mehešová)
28 Historickým objektivem: P edstavujeme fotografy – Milan Macík

(Hana Jab rková)
31 Evangelické alumneum a modlitebna ve Valašském Mezi í í

(Jan Krba)
33 Od všeckého trošku:

Invaze brkoslava severního (Karel Pavelka)
Není hlava jako hlava (Lukáš Spitzer)

34 Vít Kašpa ík, výrobce lidových hudebních nástroj
(Richard Sobotka)
Gabra a Málinka tém  po stu letech (Josef Kramá )

36 O Valašsku na Valašsku: Výb r z nových regionálních publikací
(Daniel Drápala, Ji í Demel, Kamila Valoušková, Hana Jab rková,
Dalibor Malina)

38 Na besed :  Láska v ná e í (František Hore ka)
39 Vzpomínáme:

Sb ratel Ferdinand Hradil (1870 – 1960) (Karel Pavelka)
František Konvi ka (Ji í Demel)

40 Básník lásky k životu Miloš Jirko a jeho vztah k Valašsku
(Ji í Demel)

41 Vzpomínka na Františka Strážnického (Mojmír Trávní ek)
42 Vzpomínání na PhDr. Františka Pavlí ka (Ji í Demel)
43 Odešel um lec a milovník života Ambrož Špetík (Hana Jab rková)

Naši jubilanti:
Devadesátiny operního p vce Ji ího Kozderky (Richard Sobotka)

44 Jedno hezké jubileum Richarda Sobotky (* 15. 3. 1935)
(Helena Mi kalová)

45 „Chodíme, chodíme hore po d din “ – povídání s panem
Josefem Lažou (Klára Kašparová)

48 Za poslední groš…
Kalendá  – poutník po vlastech eských (Hana Jab rková)

Obálka:

Navštivte: Oživlé paseky na Soláni (Dalibor Malina)
V ateliéru: Akad. socha  Marius Kotrba (Olga Mehešová)
Za tajemstvím depozitá : Kopie historické bojové zástavy 1. s. party-
zánské brigády Jana Žižky (Hana Jab rková)

Foto na p ední stran  obálky: M. Oš ádal: Josef Laža s Janem Rokytou; Klára
Chmela ová, 10 let: Fontána síly života (repro kresby M. Oš ádal); J. Hýžová:
Chlapec a dívka, 1970, tempera - detail (repro M. Oš ádal); Babo ka kop ivová (Aglais
urticae); M. Dvorský: Chory ský mok ad



Básník a spisovatel Miloš Jirko (20. 1. 1900 – 24. 6. 1961), rodák z N metic u Valašského Mezi í í a
absolvent Filozofické fakulty UK v Praze, pat il k wolkrovské generaci. Do r. 1930 redigoval eské
slovo, pak byl editelem Úst ední knihovny hlavního m sta Prahy. P t let byl v zn n v hitlerovských
v zeních a koncentra ních táborech. Nejznám jší jeho básnické sbírky jsou Duben, Znící sv t, Hv zdy
a pouta, Ho ící šalv j.
(Více v p ísp vku J. Demla: Básník lásky k životu Miloš Jirko a jeho vztah k Valašsku, str. 40)

Jarní sloky
Miloš Jirko

Kdo mi ty housle v ruce dal,
kdo tu byl, kdo to zazpíval
a kdo to promluvil znova
dávno zasutá slova!

Aj, kv t  sníh a mízy šum
obklí il starý šerý d m,
v n j sluncem dých a jeho jas
zá ivou vlnou tan í v nás.

Jako bych slyšel z dálky kon  ržát.
Zas chce se všechno naráz dát.
Jak by mi na rty padl kv t.
Ach, znovu v it v tento sv t!

Co mrtvo je, je nejtišší,
jsou živí, mrtvých neslyší,
ti živí hledí do výší,
 je jenom to, co bude.

Z básnické sbírky „Ptáci se vracejí“ (1961)
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Prof. MVDr. Dr.h.c. Luboš HOLÝ, CSc., pro-
fesor Vysoké školy veterinární v Brn , folk-
lorní zp vák

Jako rodilý Hor ák z malého regionu pod Ja-
vo inou jsem celé d tství i celá  jinošská léta prožil
v Hrubé Vrbce, obklopen bohatou zp vností a
tém  nedotknutelnou košatostí lidových tradic. Lidé
je uctívající a rozvíjející mne poznamenali natolik,
že i p es pedagogickou v deckou dráhu vysoko-
školského u itele jsem této klenotnici z stal v rný
a rád se k ní znovu vracím pro povznesení mysli
a pohlazení srdce. A  nositelé tohoto lidového
um ní už dávno nejsou mezi námi, stále se mi
ozývají v písních, které dodnes významným zp -
sobem zpest ují a obohacují m j život.

Valašsko a Valachy jsem postupn  vnímal p es
jejich zajímavou historii a hrdinné portáše a dále
p es jejich kulturu, zejména lidovou, kterou jsem
za al objevovat p edevším p es Strážnické slav-
nosti. Zde se od samého za átku presentovali
výborné muziky, sólisté, tane níci a odzemká i.
Rád jsem se nechával unášet  jejich starodávný-
mi gúlanými i to enými, kde jen krpe ky šupotaly
a d v at m sukn  „v aly“. Postupn  jsem takto
poznával adu vzácných lidí, které jsem pak
v pr b hu vysokoškolských studií objevoval i ve
Valašském krúžku v Brn , kde p sobili, coby pri-
máš Mirek Meloun a Jaroslav, e ený Carda Ju-
rášek, pozd jší zakladatel Brn nského rozhlaso-
vého orchestru lidových nástroj , v n mž se vy-
st ídala celá ada vynikajících interpret  z Moravy,

ech i Slovenska. Zde též vzniklo p átelství
s Jarmilou Šulákovou, Zde kem Kašparem, strý-
ci Imrýškem a Cepkem a mnoha jinými. Zejména
s Jarmilou Šulákovou jsme projeli kus sv ta a na
stá í nám z stalo dobré p átelství a vzájemná úcta.

A tak p es muziku Zde ka Kašpara a Janka
Rokyty jsem pronikal dál do  „valašských kotár “
a jako vyznava  a obdivovatel výtvarného um -
ní i k významným valašským um lc m, zejména
ke Karlu Hofmanovi na Solá  a Jiljímu Hartinge-
rovi do karolinského ateliéru. Rád jsem se zú-

ast oval vernisáží výstav Karla Hofmana a
s gustem se dodnes chodím kochat krásou valaš-
ské krajiny do Hartingerova ateliéru. Nejedno dílo
t chto um lc  též zdobí st ny mého brn nského
p íbytku. Na Karla Hofmana zbyla dnes bohužel
už jen vzpomínka, zejména když se podívám na
portrét, který mi kdysi vytvo il. Škoda, že už malu-
je jenom n kde v nebi, kam jsem ho též na jeho
vlastní p ání písní doprovázel.

Stejn  tak už mi nebude možné obdivovat zvo-
na ské mistrovství Josefa Tkadlece z Halenkova,
kam jsem nejednou zajížd l obdivovat jeho tvor-
bu a pobesedovat v jeho milém rodinném pro-
st edí. S mistrem nás též trochu pojila i myslivecká
váše , kterou jsme vychutnávali nejen v horách
kolem Halenkova, ale zejména v Jeseníkách, spo-
lu s dalším valašským synkem dr. Františkem Sli-
má kem, jemuž u aroval sever Moravy a vyso-
ká v jeho horách. Zažili jsme spolu nezapomenu-
telné chvíle nejen p i lovech, ale i mimo n .

Cestuji-li po Valašsku, málokdy objedu ve Vi-
zovicích kolegu dr. Antonína Ji í ka, výborného
zv roléka e, s nímž jsme kdysi, jako pioný i, za-
vád li do praxe moderní biotechnologie v chovu
skotu ve Slušovicích. A z Vizovic už není daleko
na Lutoninu,  kde zase p ebývá kmochá ek „Va-
lašského názoru“  Vla a Jur ák, Valach jak pole-
no a dobrý chlap, který nejen dob e fotografuje,
ale má i dobré klobásky a slivovicu.

A tak, jak milá paní magistro vidíte, není pro
mne Valašsko jen kraj krásných hor, slavných
portáš  a p ekrásných lidových tradic, ale p e-
devším spole enství dobrých kamarád  a p átel.

A i když jsem zdaleka nevy erpal odpov  na
Vaši otázku, i tím krátkým vyznáním k lidem mi blíz-
kým je pro mne, Hor áka, to Vaše Valašsko.

Brno, 17. ledna 2005

Ji í SLOUPENSKÝ, majitel tiskárny a vy-
davatelství TG TISK s.r.o. v Lanškroun

P emýšlím o tom svém Valašsku. Už ty icet let
žiji v podh í Orlických hor ve m st  Lanškroun,
a tak se p i návratech dom  na Vsetín nem žu
ubránit nostalgii. Tady jsem prožil své d tství
i mládí. Je už to tak dlouho, co jsem s fotoaparátem
putoval po kopcích a na celuloidový film zachyco-
val krásu krajiny. Je už to tak dlouho, co jsem
v náru í tiskl své první d v e...

Valašsko se mi kdysi, když jsem stál na b ehu
Be vy a házel oblázky na hladinu, zdálo v tší.
Stromy byly statn jší, louky vo av jší a voda
v potocích pr zra n jší. Možná je dnes Valašsko
stejné, možná jiné, ale protože z stává domovem
mého d tství a mládí, nebudu už jeho malebný
obraz m nit. Nechci domýšliv  tvrdit, že jsou tu
lidé poctiv jší, že mají víc odvahy a nehamoní, ale
byl bych rád, aby to tak bylo, protože jsem na
tenhle kout zem  hrdý.

Když jsem p ed lety p išel do Lanškrouna, hned
od za átku jsem se ujiš oval, že tam nez stanu.
Odpudivé zanedbané m sto, ze kterého ješt
nevyprchal nádech povále ného odsunu p vod-
ních n meckých obyvatel, p sobilo nep ív tiv .

Protože ale platí - od íkaného chleba nejv tší
krajíc - mám dnes domovy dva.  A oba mám ve
svém srdci, i když každý trochu jinak.

Marie BRANDSTETTROVÁ, etnografka Va-
lašského muzea v p írod  v Rožnov  p/R

Musím se p iznat, že mne výzva redakce také
odpov d t na p edloženou otázku siln  zasko i-
la. Co já – p šák – mám v sousedství osobností,
které poznamenaly profil regionu, co pohledá-
vat? Ale budiž – na otázku p ísluší odpov d t.

Snadné to pro mne není, protože dotaz vede
k zamyšlení, hodnocení i sebehodnocení.

Pocházím z opravdu malé d dinky z podh í
eskomoravské vrchoviny; jak kdesi napsal br-

n nský básník – z míst, kde vrchovina nabírá dech.
Kraj kopcovitý, jaksi mali ký, schoulený sám
v sebe. Doma jsme m li malé hospodá ství, dv
kravky tažné a jedna stála ve chlév . Venkovan-
ství mám v sob , snad proto mne p ilákalo studi-
um národopisu na brn nské fakult . A po jejím
dokon ení mne vítr zavál až k východní hranici
Moravy. Do kraje, kde mi mnohé bylo blízké, s jiným
jsem se teprve asem dokázala sblížit.

I ta krajina Valašska je utvá ená jinak, má pro-
stor, velkolepé výhledy, usedlosti bez uzav ených
dvor , tady „suseda“ žije t eba i p l hodiny cesty
daleko.

Zam stnání etnografky ve Valašském muzeu
v p írod  v Rožnov  pod Radhošt m mi dalo
hodn  p íležitostí poznávat lidi v d dinách i na
horách a musím íci, že s venkovany jsem si dob-
e rozum la, p esto, že podle e i poznávali, že

jsem „odjinud“. Ten základ vnímání sv ta jsme
prost  m li spole ný. Setkávání s lidmi na Valaš-
sku mi p inášelo hodn  uspokojení. S pokorou
jsem do muzejních sbírek p ijímala p edm ty pro-
vázející jejich život, p edm ty dotýkané prožitky
a vzpomínkami n kolika generací.

Bylo mi radostí vcítit se do života d ív jších Va-
lach  a p ipravit další expozici v naší muzejní d -
din , p ipravit výstavu postihující jejich všedno-
denní žití – asto t žké, ale vnit n  bohaté.

Pomalu jsem zapoušt la ko ínky v kraji d íve
neznámém, avšak stále více poznávaném. P išla
i hrdost na všechno, co tu máme p kného, co je
hodno vid ní i obdivu, a kone ný pocit, že i já
jsem na Valašsku doma.

Co tedy je pro mne Valašsko? Je to m j zvole-
ný domov, místo, kde vyrostly moje d ti, kde jsem
se mohla v novat práci, která mne t šila, kde mám
„svoje lidi“ a mnohá místa srdci milá. Jen ten m j
pot ek, podobn  jako Járek Málinky Kutinové,
bublá tam, kde kvete rozrazil.
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Vstoupili jsme do roku 2005. Hned v prvních dnech nás skli ovaly hektické zprávy o
strašném zem t esení v Jihovýchodní Asii a ni ivých vlnách tsunami, které smetly z pob eží
vše, co jim stálo v cest  – lod , domy a lidi, kte í v neochv jné d v e v p írodu s obdivem
pozorovali nezvyklé d ní.

Mne, veterána sv tové války, dojímala obrovská tragédie nemén , ale pohled na datum
v kalendá i vyvolával jiné vzpomínky. Vždy  je to pouhých šedesát let, co vrcholily mnohem
rozsáhlejší katastrofy vyvolané lidmi a rozvíjené v šílené krutosti v zájmu zhoubných ideo-
logií.

Spole n  se svými d tmi a jejich d tmi zírám, jak je p íroda silná, jak dovede zni it vše a
pak stejn , jak sil nabyla, oslabit a ustoupit. Ke všemu v jejím dosahu se zachovala stejn .
V rna svým zákon m nic a nikoho si nevybírala, byla krutá, nikoliv zlá.

Zatím lov k zajat ideologií v období, které skon ilo p ed šedesáti lety, byl zlý z vlastní
v le i z donucení. Ni il vybran , v ni ení se zdokonaloval, posiloval, a p i v domí svého
konce a svých nesmyslných in , násilí stup oval. Ni ivou vlnou nepokryl jen pob eží,
hnal ji n kolikrát celým sv tadílem bez ohledu na vzdálenost a výšku, zahnal ji na hladinu i
do hlubin oceán , ni ivou sílu ší il vzduchem i mikrosv tem. Ztráty se neomezily jen na
desítky tisíc, postihly milióny lidí a miliardy v hodnotách.

Proti n mu, jako stromy na plochém pob eží, stáli lidé. Odolávali ni ivým vlnám a jejich
náporu ze všech stran, pevni v názoru, že jakékoliv násilí a zlo není v souladu s p írodou, a
s lidstvím v bec ne. Postavili se bez p ípravy, bez prost edk  a elili náporu cvi ených
profesionál  na výrobu zkázy a smrti. Stáli, padali, tonuli a dusili se ve vlnách násilí, ale
zvít zili.

(Z p ipravované sociologické studie II. odboje Josefa Machá ka: Lvi, lvice, lví ata.)

Vyvrcholení
teroristické innosti

gestapa
v záv ru války
na východ

Moravy

Josef  Machá ek

Zkáza, kterou po sob  zanechali n me tí okupanti
na prahu osvobození:
Ju í k v mlýn v Leskovci, vypálený i s obyvateli
a t emi partyzány 3. 4. 1945

Ke konci války gestapo v boji proti zpravo-
dajské innosti parašutist , proti ozbrojeným par-
tyzán m, odbojovým skupinám p ipravujícím li-
dové povstání a také proti civilnímu obyvatel-
stvu, které podporovalo všechny protinacistické
aktivity, využívalo svou rozsáhlou, n kolik let bu-
dovanou zpravodajskou sí , práci konfident  a
agent  „dubler “ a rozprost ených „volav ích“
organizací. Na ne istou práci shromáždilo ko-
manda specialist , „dobrodruh “ stažených ze
ztracených území Francie, Balkánu, východní i
severní Evropy.

V jejich zájmovém poli byly p edevším sít ,
které se p es etné rány znovu zacelovaly, oži-
vovaly a vyr staly kolem parašutistických vý-
sadk  Clay, Carbon, Potash, Spelter, Calcium,
Tungsten a Wolfram na Morav , v echách
Barium (kompletní z staly Clay a Tungsten). Ge-
stapák m nesta ilo polapit i vy adit jednoho i
n kolik parašutist , pot ebovali odhalit celou
nebo v tší ást sít , které se budovaly v pod-
mínkách v tších konspira ních zkušeností a za
v tší podpory odvážných len  hnutí odporu

P íjezd motorizované jednotky IV. s. armádního sboru do Hoš álkové 5. kv tna 1945       Foto R. Pavlík
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mezi místními obyvateli. Úkol íslo jedna, který
mohl výrazn  ovlivnit pr b h záv re né fáze
války, byl shoz zbraní a posílení vojensky p i-
pravených bojovník  dalšími výsadky. Kolem
toho se odehrávala ilá rádiová koresponden-
ce už zdvojených  nebo jinými cestami navzá-
jem informovaných a napojených organizací,
p edevším „Rady t í“ (R-3). Proti nim v sou in-
nosti s letectvem vybudovalo gestapo kolem hra-
nic i ve vnitrozemí hustou sí  hlásek, které oka-
mžit  nahlašovaly p elet letoun . Jejich trasy byly
pe liv  sledovány a zanášeny do map. Vyhod-
nocení dostávala protiletecká obrana. P elety
jednotlivých stroj  a zvlášt  pak kroužení nad
n kterou lokalitou vyhodnocovalo gestapo pro
své pátrací akce. V dob , kdy intenzita spoje-
neckých leteckých svaz  vzrostla, gestapo ne-
sta ilo vyhodnocovat p elety pro ú inné pátrací
akce, spokojilo se s výpov dí zat ených  o míst
a asu seskoku i shozu. (Podle výpov di lena
R-3 J. Grni nezabránilo gestapo shozu zbraní
deseti letadel, což byl úsp ch, ale pro p ípravu
povstání znamenal velmi málo).1/

Národn  osvobozenecké hnutí sílilo. K. H.
Frank u inil ješt  jeden pokus, jak v protektorátu
i odtrženém pohrani ním území zachránit vládu
nacistického násilí. Rozhodl v souladu s poky-
nem Himmlera - vytvo it (15. dubna 1945) „ í-
dící štáb pro potírání band“, jak byli ozna ováni
partyzáni.2/ Na Morav  byla komanda . 9, 28,
31 a 43 posílena o muže z Witiskova komanda,
které ustoupilo ze Slovenska, a komanda Olsza
vytla eného z Polska. 21. dubna 1945 byly pod-
statné ásti Moravy prohlášeny za „bojové ob-
lasti“. Civilní správa p estala existovat, oblast
p evzala bezpe nostní policie a nacistická ar-
máda. Policie m la elit  ozbrojeným akcím par-
tyzán , zabránit sabotážní innosti, plnit zpravo-
dajské úkoly a organizovat teroristické akce na
osvobozeném území (p es frontu byli agenti ge-
stapa a teroristé vysíláni letecky). Spolu s polní
policií m li dále zvláštní úkol – pronásledovat
n mecké zb hy a pro výstrahu je na míst  v šet
nebo jinak likvidovat.

Na východní Moravu p icházely jednotky sa-
distických hrdlo ez . Ve Vizovicích se usadil sil-
ný stíhací oddíl SS „Slovensko“, který pat il do
svazku SS „Jihovýchod“, jemuž velel Otto Skor-
zeny. Velitelem vizovického oddílu byl dr. W.
Pawlofski z Horního Benešova, zástupcem ing.
Tutter z Prahy, oba p sobili ve zpravodajských
školách divize Brandenburg. Jejich mužstvo bylo
tvo eno v tšinou N mci z odtržených eských
pohrani ních oblastí a ze Slovenska. Jednotka
užívala krycí název „Josef“ a na Slovensku m la
za sebou adu hromadných zlo in  v osad
Lupenice, v obcích Šípkov a Valaská Belá.
Užívali metody provokací, vydávali se za zb -
hy, hledali spojení na partyzány. Pak obec p e-
padli, vyrabovali, obyvatele povraždili a domy
zapálili. Jejich prvním krokem na Morav  byl
p epad usedlosti F. Vajíka a F. Vaculíka u Vizo-
vic. Domy vypálili, t i muže zast elili, aniž k tomu
m li d vod. Nacisté ádili p edevším proto, že
byl v zámku v Hošticích zajat generál H. Müller
a jeho štáb post ílen. Proto se neštítili žádného
barbarství.

Na základ  hlášení konfidenta odhalilo brn n-
ské gestapo lazaret 1. s. partyzánské brigády
Jana Žižky v Ju í kov  mlýn  v Leskovci. ZbV
– komando pod vedením H. Römera zastihlo na
míst  p t partyzán . T i byli zast eleni, dva se

ukryli v mlýnském náhon . Rodina mlyná e v et-
n  dvou mladistvých dcer byla post ílena, d m
zapálen a t la vhozena do ohn . 3/

Nacistická agresivita ízená gestapem se ob-
rátila p edevším proti civilnímu obyvatelstvu. Bo-
jovat proti partyzán m bylo pro n  nebezpe né,
jít za nimi do les  se už neodvažovali.

Do akce nasazovali také vlasovce. V p ípad
obce Zák ova na Olomoucku se vlasovci vydá-
vali za partyzány. Oklamané vesni any násle-
dujícího ve era p epadlo 350 vlasovc , muže
pochytali, odvezli do Velkého Újezda k výsle-
ch m, ve er 19 muž  post íleli a upálili u osady
Kyjanica. 4/

19. dubna 1945 obklí ilo ZbV – komando .
31 stíhacího oddílu Slovensko („Josef“) spolu se
zlínskými gestapáky pod vedením H. Heinecke-
ho  paseku Ploštinu a Ryliska vytypovanou pro-
vokatéry ze zlínského gestapa (Vladimír Hájek,
František Mach  a Old ich Ba a). Obyvatelé ob-
klí ených dom  v domn ní, že jde o b žnou
pátrací akci, v d li, že v této chvíli zde žádní
partyzáni nejsou, proto z stali v klidu. Nacisté
sehnali všechny obyvatele z dom  i polí dohro-
mady, 23 osob povraždili a po vyrabování za-
pálili všechny domy. 5/

V ned li 22. dubna 1945 komando SS p e-
padlo obec Lou ku. Starostovi oznámili, že bude
vypáleno 7 usedlostí. Spokojili se se sedmi sto-
dolami a tím byl spln n úkol. Nikdo nebyl za-
st elen.

23. dubna 1945 o t etí ranní hodin  obklí il
stíhací oddíl SS „Slovensko – Josef“, ZbV – ko-
mando . 31 a skupina gestapák  obec Prlov na
Vsetínsku. Velitel nechal vykonat trest za „p e-
chovávání partyzán  a protistátní odboj založe-
ný na široké organizaci“. T iadvacet muž , žen
a d tí bylo post íleno nebo za živa upáleno.

Zprávy gestapáckých ú edník  o povstáních,
která vypukla, jsou ídké a nepodstatné pro ob-
jasn ní úlohy gestapa, jehož ko eny jsou zakot-
veny v Hitlerov  Mein Kampfu v tou: „Náš sv -
tový názor je nesnášenlivý. My velitelsky p ika-

zujeme jednotné, bezvýhradné a neomezené
podrobení se a p izp sobení našemu sv tové-
mu názoru.“

Gestapáci a s nimi spolupracující represivní
složky jako základní opory nacismu nevyb edli
z vlastní špíny, totáln  oklamáni svým v dcem,
který jim sliboval vít zství, ale vedl k drtivé po-
rážce i v této dob  naprostého krachu nacistické
doktríny. Mocná propaganda, které se po celou
dobu drželi, hájili a sami jí bez výhrad v ili, je
držela v kleštích nadále. Pro n  Hitler ve svém
1. vydání Mein Kampfu stanovil: „Je možno po-
mocí chytré a neustálé propagandy vpravit lidu
víru, že nebe je peklo – a peklo je nebe.“ „Práv
velikost lži je initelem, který dokáže, že se jí
uv í. P i primitivní prostodušnosti širokých vrs-
tev velká lež je ú inn jší než malá, protože lidé
asto lžou v mali kostech, ale styd li by se íci

lež velkou. Tudíž nep ijde širokým vrstvám na
mysl podez ívat velkou lež a budou neschopni
v it, že by mohl kdokoliv býti tak ábelsky ne-
stoudným, aby p evrátil pravdu v takové mí e.“
Lež, nestoudnost, cynismus a sadismus byly pro
posuzování lidí na obsazeném území rozhodují-
cí.

Paseká ská osada Ploština, zlikvidovaná i se všemi obyvateli 19. 4. 1945 nacisty Foto archiv MRV ve Vsetín
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Nešt stí nechodilo po horách,
ale po lidech…

Hana Jab rková

podle vypráv ní Jaroslava Jurán , o itého sv dka nacistického ád ní v Prlov  23. dubna 1945

Duben je v našich zem pisných ší kách m sí-
cem nastupujícího jara, m sícem p ílivu nových sil
a nových nad jí. Také jaro v roce 1945 slibovalo
mnohé – dlouho o ekávané rozbití pout nacistic-
ké okupace a blížící se svobodu. Mnohým oby-
vatel m Valašska však p inášelo i rozporuplné
emoce - skepse a beznad j se st ídala s vírou a
nad jí, strach s odvahou, zbab lost se state nos-
tí, radost s bolestí a žalem. Jejich p í inou byla

stále aktivn jší odbojová innost místních obyva-
tel, napojená na rychle se rozr stající partyzán-
ské oddíly v lesnatých ástech valašského ven-
kova.

Jeden z takových oddíl , pod vedením ná el-
níka štábu 1. eskoslovenské partyzánské brigá-
dy Jana Žižky kapitána Petra Bu ka, p sobil od
srpna 1944 i v okolí obce Prlov na Vizovicku.
Krom  ruských, eských i jugoslávských party-

zán  a zb hlých zajatc  tvo ili jádro skupiny
i n kte í z mladších obyvatel Prlova a okolních
obcí. Do odbojové innosti se postupn  zapojo-
vali i další civilisté, p edevším pak prlovští pase-
ká i, kte í se v rámci svých osobních možností
snažili partyzán m pomáhat p i zajiš ování úkry-
t , jídla, zbraní a munice nebo jako nenápadné
spojky. Na ja e 1945 prakticky celá obec o party-
zánské innosti v d la.

V d l o ní samoz ejm  i nep ítel, zastoupený
jednotkou zvláštního ur ení stíhacího oddílu SS
s krycím názvem „Josef“ ve Vizovicích. Neznal
však místa partyzánských úkryt  a jména spolu-
pracujících civilist . O jejich vyzrazení se postaral
zrádce z fryštácké partyzánské skupiny Alois Oš-
kera, který do Prlova docházel (mimo jiné i za
dívkou Anežkou Ondráškovou, kterou po svém
zadržení udal spolu s dalšími prlovskými ob any
N mc m). Na jeho zbab lou výpov  nakonec
doplatilo 23 nevinných ob tí svými životy. N kte í
byli po mu ení zast eleni, další uho eli zaživa ve
svých vlastních domcích a chalupách. Za svou
službu nep íteli byl nakonec zast elen i samotný
zrádce s celou svou rodinou.

Se vzpomínkou na tragické pond lí 23. dubna
1945 se pam tník Jaroslav Jurá  (nar. 18. 1. 1929)
z Prlova ješt  dnes t žce vyrovnává. Tento den
každoro n  prožívá s velkou pietou. ád ním n -
meckých okupant  p išel na samém prahu osvo-
bození o staršího bratra, rodný d m i celé hospo-
dá ství, a brzy po válce i o matku, která psychický
šok po této události nep ežila déle než o dva roky.
Nejh e tragédie nakonec dolehla na ty, kte í p ežili
a z stali bez nejbližší rodiny a bez prost edk ,
tzn. mladé lidi a d ti – sirotky. Osudy poz stalých
byly r zné. N kte í postižení odešli do pohrani í,
n kte í se odtud vrátili v roce 1948, kdy jim byla
státem nabídnuta obnova p vodních vypálených
domk  v Prlov . Bylo jich celkem osm, ale všech-
ny nakonec obnoveny nebyly. Snahou poz sta-
lých bylo maximáln  vyvinuté úsilí o potrestání
vrah  svých rodin. Dosud se to, bohužel, nepo-
da ilo. Tak, jak se dnes r zní názory na party-
zánskou innost na Valašsku, tak si i Jaroslav Ju-
rá  klade nad n kterými „partyzány“ otazníky.
Tvrdí, že po válce byla celá tato záležitost ohrom-
n  zneužívána. Partyzánská innost byla glorifi-
kována na úkor pé e o d ti, které p išly v odboji
o rodi e a rodinné zázemí, o válkou postižené
civilní obyvatelstvo, které partyzán m vycházelo
v dob  osvobozovacích boj  co nejvíce vst íc na
úkor sebe a svých rodin. asto i za cenu smrti.
N kterým partyzán m, po osvobození ov šeným
ády a vyznamenáními, se za aly k ivit nejen

páte e, ale i charakter.
Vyslechn te si osobní sv dectví Jaroslava Ju-

rán  a p ijm te je jako naléhavý odkaz zástupce
poslední generace, která vále né události prožila
na vlastní k ži a byla jimi a jejími d sledky pozna-
menána na celý život:

„Pocházím z rodiny drobného zem d lce, v níž
se d dilo kolá ské emeslo z generace na gene-
raci. Za války jsem se u il emeslu v Te ovicích
u Zlína. V Prlov  jsem žil v domku se svými rodi i
a dv ma bratry, dv  provdané starší sestry už byly
z domu. V pond lí 23. dubna 1945 jsem se asi ve
ty i hodiny ráno chystal do Te ovic, kde jsem se

u il druhým rokem a dojížd l denn  dom .
Když jsem vyšel z domku sm rem k autobuso-

vé zastávce, už na cest  m  vrátili spoluob ané
dom . ekli mi, že vesnice je obklí ena n mec-

Rodinný domek Jurá ových p ed válkou a po vypálení okupanty    Foto archiv MRV ve Vsetín
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kými vojáky a z vesnice se nesmí nikdo vzdálit.
S obavami jsme s rodi i a dv ma staršími bratry
o ekávali, co se bude dít. Už jsme v d li, co pro-
vedli fašisté n kolik dn  p edtím na nedaleké osa-
d  Ploština, kterou vypálili a obyvatele umu ili.
Ut šovali jsme se nad jí, že dnes to bude zase
jen protipartyzánská akce a že vojáci po prohlíd-
ce dom  a osobních doklad  p jdou dál.

Situace se však vyvinula jinak. Za chvíli už fa-
šisté všechny muže od 15 let vyhán li z dom  a
adili nás do skupin. P itom nešet ili ranami a

kopanci. Naši skupinu v po tu 15 ob an  vedli do
horní ásti vesnice, kde nám poru ili lehnout si
obli ejem k zemi a natáhnout ruce p ed sebe.
P ed námi ležel voják a mí il na nás lehkým kulo-
metem. Z boku p istoupili dva vojáci, poru ili vždy
jednomu z nás, abychom vstali, a provedli u nás
osobní prohlídku. Cenn jší v ci (hodinky apod.)
si vojáci ponechávali, ostatní házeli na zem
s poznámkou, že to už pot ebovat nebudeme.
V tšinou tito vojáci hovo ili esky s n meckým
p ízvukem nebo slovensky.

Po prohlídce nám p iložili ústí samopalu na
prsa a ptali se, kde jsou partyzáni a kdo je ukrývá.
Po odpov di „nevím, neznám“ následovaly rány,
až se vyslýchaný octl op t na zemi. Pak následo-
val výslech dalšího ob ana. Když nedostali jiné
než záporné odpov di, nechali nás ležet na zemi
(mnozí z nás nebyli ani ádn  oble eni), a koliv
hust  padal mokrý sníh, a nedovolili nám ani se
pohnout.

Každý z nás si už dop edu lehce domyslel, jaký
m že následovat rozkaz pro vojáka ležícího u ku-
lometu. Necht lo se nám nikomu umírat na sa-
mém prahu osvobození. Proto jsem opatrn  oto-
il hlavu a orientoval se v terénu. Snad to byl pud

sebezáchovy, který mi íkal „sko it p es cestu,
potom do potoka a utíkat potokem co nejdál“.
M j opatrný pohyb však zaregistroval jeden
z voják . Okamžit  p isko il a okovanou botou
mi dupl na natažené ruce a surov  m  kopl do
ela. Znovu opakoval rozkaz, že kdo se pohne,

bude okamžit  zast elen.
Mezitím p ivedli fašisté skupinu dalších našich

ob an  z okolních domk . Nám poru ili vstát, ruce
nad hlavou, se adili nás na cestu a vedli zpátky
do vesnice. Komu ruce klesaly dol , tomu „po-
mohli“ ranou pažbou nebo hlavní pod žebra.
Cestou p ivád li ješt  další naše ob any, které
p idávali k nám. P i jedné zastávce, p i níž p ede
mnou stál asi šedesátiletý muž, p istoupil k n mu
voják, uchopil jej za vousy a t epal hlavou se slo-
vy: „ o, starík, také si strielal? Už striela  nebu-

deš, budeme striela  my vás.“ Tato v ta byla pro-
nesena istou slovenštinou a o to byla bolestn j-
ší. Uv domili jsme si, že jsme v rukou t ch nej-
horších zaprodanc  fašismu - lidí, kte í zradili
svou národní est.

Pak celou skupinu dovedli do místního pohos-
tinství, kde nás t ídili za pomoci místního obchod-
níka, který nás všechny dob e znal podle jmen.
M li už vybraná jména (Ondráškovi, Žákovi, R s-
kovi, Hetovi, Turýnovi, Jurá ovi a další) a ob a-
ny t chto jmen stav li podél místnosti elem ke
zdi. Museli jsme stát bez pohnutí. Pak poru ili
vždy jedné ad  se oto it. Proti nám stáli dva
vojáci se samopaly a mezi sebou m li vojáka ob-
le eného v n mecké uniform , avšak bez zbra-
n . V tšina z nás v n m poznala „partyzána“, je-
denadvacetiletého Oškeru ze Všeminy, který bý-
val asto na Prlov .

M j starší bratr Antonín, který stál vedle mne,
pronesl šeptem: „Je zle – on zradil!“ Pak trojice
voják  šla podél ady a zrádce ukazoval na jed-
notlivé ob any. Když p išel k nám, díval se na
mne a na bratra. Zrozpa it l, pon vadž si nebyl
jistý, který jsme který, ale nakonec ukázal na bra-
tra se slovy: „Ten byl se mnou.“

Na koho ukázal, toho okamžit  odvedli do ved-
lejší místnosti. Tam byli postupn  n meckými d -
stojníky vyslýcháni. Zahlédli jsme, jak vedli po ta-
kovém výslechu Antonína Ondráška. Na první
pohled bylo z ejmé, že má p eražené ob  ruce.
Také obli ej m l celý zakrvácený.

Pak nás shromáždili na silnici a vedli do vedlej-
ší vesnice Pozd chova. Oznámili nám, že jestli
se n kdo pokusí utéci, bude deset rukojmí  za-
st eleno. Dovedli nás až na h bitov v Pozd chov .
Protože celý den padal mokrý sníh s dešt m a
sami vojáci byli promá eni, shromáždili nás na-

mi p es pole jsme se dostali až k našemu domku,
který byl zcela vypálen. Nad ním stála naše matka.
Byla na pokraji svých fyzických i psychických sil.
Snažili jsme se od ní dov d t, co se stalo s bratrem.
Ona však nev d la nic.

Pomalu se schylovalo k ve eru a za ali p ibí-
hat ostatní ob ané, mezi nimi také otec, které
N mci propustili ze školy v Pozd chov . Teprve
oni nám ekli, že v dolní ásti obce je rovn ž
vypálen domek a v n m upáleni ty i muži, mezi
nimi i m j bratr. Jeho totožnost bylo možno iden-
tifikovat z oho elého t la jen podle etízku na
krku, na kterém byl zav šen lví ek – symbol
našeho státu. Tyto lví ky tajn  vyráb li za oku-
pace pracovníci ve vsetínské Zbrojovce z 50hal.
mincí. Lví ka mému bratrovi vyrobil Leopold
Štach, který tu byl rovn ž jako partyzán umu-
en.

Zdrceni jsme stáli nad spáleništ m. Z truchli-
vých myšlenek nás vytrhlo žalostné zame ení
kozy. Stála nad bývalou chalupou a dívala se na
nás jako by nás litovala. Byla to naše koza. Poz-
d ji nám vysv tlila matka: když N mci vyvád li
krávy ze chléva, koza, jak byla zvyklá, utíkala
první na pastvu do zahrady za domkem. P es-
to, že po ní vojáci st íleli (dosv d ila to prost í-
lená lípa i ožehnutá srst na h bet  zví ete), koza
utekla a byla pak jediným naším majetkem
a také živitelkou v záv ru války.“

Jaroslav v bratr, partyzán Antonín Jurá  – ob
odboje            Foto archiv MRV ve Vsetín

Jaroslav Jurá  u pomníku ob tem 2. sv tové války v Prlov , b ezen 2005
Foto H. Jab rková

P R A M E N Y  A L I T E R AT U R A

konec v budov
školy a tam nás
st ežili. Oknem bylo
vid t na silnici, po
které vedli dobytek
z naší vesnice.
Když jsme s otcem
a nejstarším brat-
rem poznali i naše
dv  kravi ky, bylo
nám jasné, co se
asi d je. Vojáci, kte-
í nás hlídali, ob as

n komu dovolili vy-
jít na záchod. Pro-
tože už nebyli tak
ostražití, rozhodli
jsme se s bratrem
Janem, že se také
p ihlásíme a poku-
síme se utéci. Po-
kus se nám poda il
a my jsme utíkali
p es pole, co jsme
m li sil. Táhlo nás
to dom , zjistit, co
se vlastn  stalo
s naší matkou a
bratrem.

Vid li jsme, že
z vesnice už vojáci
odchází, jen kou
prozrazoval, že náš
domek a n kolik
dalších ho í. Oklika-

Osobní vzpomínky Jaroslava Jurán , Prlov .p. 153,
1985 (písemné) a 2005 (ústní)
Prlov v plamenech, 23. 4. 1945 – 1965, MNV Prlov
1965
Štach, Jan: Valašské hory žalují. Literární klub P. Bezru-
e Frýdek – Místek, HDK OV SBS Vsetín 2004
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Kv tnové st ípky roku 1945
Události kv tna 1945 na Rožnovsku ve sv tle pam tnických vypráv ní

Daniel Drápala

»Ten 5. kv ten byl pro mne osudovým dnem.
Ztratil jsem všechno, eho jsem za celý sv j život
t žkou a poctivou d inou nabyl. Mám 72 rok  – a
tak tu stojím jako žebrák opušt ný a
s podlomeným zdravím.«

Po átek kv tna roku 1945 je v tšinou spojo-
ván s osvobozením Valašska od n meckých oku-
pant . Toužebn  o ekávaná svoboda sice
s prvními kv tnovými dny p išla, osvobozovací
boje však m ly i své stinné stránky. Citovaná vzpo-
mínka rožnovského malí e pokoj  Dominika Tá-
borského je jen jednou z mnoha vzpomínek, jež
se k pohnuté dob  na p elomu dubna a kv tna
1945 vztahovaly.

Zážitky, které jsou s touto dobou spjaty, se staly
na dlouhá léta astým nám tem vypráv ní. Na
rozdíl od strohých historických pramen  se ovšem
jejich úst edním motivem nestaly relace o postupu
vojenských útvar , množství použitého st eliva i
po tu padlých voják  a civilist . Dozvíme se v nich
spíše o obavách z blížících se boj , o p ípravách
na pr chod fronty a n kdy i o st ží pochopitelné
bezstarostnosti, na niž n kte í doplatili vlastním ži-
votem. Lí ení pohnutých chvil na po átku kv tna
1945 jsou s odstupem šesti desetiletí hodnotným
dokladem plným emocí a sugestivních lí ení,
v nichž se mísí smutek nad ztrátou blízkých s radostí
nad znovu osvobozenou vlastí. Svým poselstvím
p inášejí trvale platné sv dectví o lidských hod-
notách, solidarit , state nosti i odvaze. Majitel rož-
novského hostince Hostýnek Jaroslav Novák
výstižn  postihl ve vzpomínce zaznamenané Mi-
lošem Kuliš ákem smíšenost pocit  všech, kte í se
po pr chodu fronty setkali nad místy, kde ješt
p ed chvílí zu ily poslední boje kon ící války: »Lidé
stáli na rozlehlém požá išti, plakali a zase se usmí-

vali skrz slzy na své sousedy a známé, kte í se
zvolna scházeli nad svým zni eným majetkem.«

Blízkost fronty signalizovaly od druhé poloviny
roku 1944 nejen zprávy o postupu vojsk a o Slo-
venském národním povstání, ale také zvyšující se
aktivity partyzánských oddíl . P estože pomoc par-
tyzán m byla ze strany N mc  tvrd  trestána,
ada obyvatel, p edevším na pasekách a hor-

ských samotách, pomoc neodmítala.
Josef Št sek z Hážovic–Kon in ani s odstupem

n kolika m síc  neskrýval obavy, které mu p i
pomoci partyzán m tanuly na mysli. »Na podzim
v roce 1944 si vyhledali v lese v Drviskách místo
a kopali si tam bunkr. Chodili si pro ob d a na
erstvém sn hu bylo vid t stopy. Upozornil jsem

na to velké nebezpe í. Dvo ák to uznal a íkal, že
se rozd lí. Ostatní byli u nás. Dozv d l  se, že po
nich pasou. Od toho dne jsem nezamhou il oko a
stále jsem hlídal. V noci v polovin  listopadu jim
manželka uva ila kávu, dostali dva pecny chleba
a sádlo a ješt  v noci odešli. Ve er jsem šel spát
brzo, když za ali psi velice št kat. Vyšel jsem ven
a vid l chlapa s lucernou. Za chvíli bouchal na
dve e. Byl to František Mi kal z Hážovic a upo-
zornil, že v d din  n kolik esesman  spisuje ob-
any v každém dom . Byl jsem rád, že zde nikdo

není. Bylo to od n ho velice p kné. Tenkrát jsem
se vid l pod šibenicí.« astým st ídáním míst po-
bytu a trvalým nebezpe ím z prozrazení se po
dlouhé týdny a m síce vyzna oval život partyzá-
n  v horách kolem Rožnova p. R. Nebezpe í
udání i innosti konfident  se dalo jen st ží zabrá-
nit. V únoru 1945 se partyzáni u Št sk  objevili
znovu. »… odst hovali se do bunkru, který vyko-
pal František Hluchá  a František Mi kal v b ehu
potoka nedaleko nás. Manželka jim prala prádlo,

va ila, d cka jim v ned li nosily jídlo, když u nás
byla zrovna návšt va, ale jinak si p icházeli sami.«

P esuny n meckých a ma arských vojenských
oddíl  se staly na p elomu dubna a kv tna 1945
prokazatelným dokladem o blížící se front . Pa-
m tníci vzpomínají i na vlasovce na koních a na
velká stáda dobytka, v tšinou vyhladov lých
koní, krav i ovcí. B žn  se stávalo, že vysílené
slabé kusy nacházely cestou smrt a ležely poté
n jaký as v p íkopech a u cest. Obavy
z pr chodu vojsk a p ípadného rabování vedly
n které proz etelné hospodá e k p íprav  úkryt
pro své rodiny i drobný majetek. S prvními vý-
st ely pak  vyhnali sv j dobytek na bezpe n jší
místa, jakými byly nap . odlehlejší paseky. »A když
už bylo slyšet z dálky d la, naložili  sta í ek s tatú
a strýcem Ros ú co se dalo na žeb i ák, zap áhli
dv  krávy a vydali jsme se na Ba v vrch, kde
jsme m li druhú sta enku. Sta í ek se se strý-
cem vrátili dom  hlídat chalupu a co v ní zbylo«,
vzpomínal na dobu svého d tství František Drá-
pala.

Nap tí den ode dne stoupalo. 30. dubna 1945
musela být ve sp chu evakuována n mecká ve-
terinární stanice pro kon  ve St íteži nad Be vou.
Zdejší hospodá  Josef Dobeš zachytil i další znám-
ky blížící se fronty. »Prvního kv tna byla vypnuta
elekt ina, nebylo možné poslouchat rozhlas, a
tak jsme nev d li, co se d je. Až když 4. kv tna
jsme uvid li nad Rožnovem sloupy dýmu, za ali
jsme chystat sklepy a ukrývat v ci. Do obce p išli
n me tí vojáci a žádali povozy. Lidé ujížd li do
lesa, ale p ece našli jeden v z a pár koní, které
vzali a ujeli.«

P estože Rožnované o ekávali p íchod fron-
ty s nap tím, zpo átku nic nenasv d ovalo tomu,
že by m ly nastat b hem osvobození výrazn jší
komplikace. Ješt  v pátek dopoledne 4. kv tna
ubezpe oval n mecký starosta Robek své spo-
luob any, že se vojáci stáhnou bez boje. A oby-
vatelé Rožnova také skute n  zpo átku proží-
vali tém  b žný pracovní den. Zpovzdáli n -
kde na Hutisku, možná i dále, bylo sice ob as
slyšet d lost elbu, obchody byly ale otev ené a
lidé chodili na nákupy. Zatím v klidu z stávali i
obyvatelé Horní (Bayerovy) ulice. V restauraci
Hostýnek dokonce pekli pro své hosty i kolá e.
Stanislava Tichá vzpomíná: »Nikomu nep ipa-
dalo zvláštní, že je ve m st  velká koncentrace
n meckých voják . Všichni v d li, že n mecká
armáda ustupuje. Jen málokdo si všiml, že jsou
p ed Zem d lskou školou zakopaná v palebné
pozici n mecká d la.«

Z obavy p ed útokem od Ostravy za ali N mci
budovat již koncem dubna zákopy pod Pindulou
a na rožnovských Horních Pasekách pod Chlá-
cholovem. Skute ný útok ovšem p išel odjinud.
Rudá armáda za ala na Rožnov p. R. postupo-
vat p es Horní Be vu, kterou osvobodila již
v ranních hodinách 4. kv tna 1945. Odtud se
oddíly p esunuly na Dolní Be vu a Hutisko. P e-
devším druhá z uvedených obcí sehrála na n -
kolik dalších hodin d ležitou úlohu p i následném
útoku. Strategická poloha s jedine ným výhledem
na Vigantice, Hážovice, Tylovice i samotný Rož-
nov p. R. dovolila využít d lost electvo, které m lo
vytla it N mce, hájící cestu k Rožnovu p. R.
Z Hutiska proto pokra oval útok obchvatem p es
Díly na Valašskou Byst ici, odkud m l být prove-
den bo ní úder na Rožnov p. R. P ímý útok Rudé
armády na m sto byl zahájen 4. kv tna kolem p l
dvanácté d lost eleckou palbou.

Trosky restaurace Hostýnek   Fotoarchiv Valašského muzea v p írod  v Rožnov  p. R.
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První slet sov tských granát  dopadl p ede-
vším do okolí centra m sta. Strategický význam
m l pouze jeden z nich – ten, který zasáhl kolonu
vojenských vozidel s nákladem munice. Nalože-
né automobily stály v Pionýrské ulici naproti Jah-
novu povoznictví. Obrovská exploze zabila n -
kolik ma arských voják  a kolonu rozmetala n -
kolik metr  do okolí. Na první okamžiky, které ná-
sledovaly, si i po šesti desítkách let vzpomn la
paní Olga Friedrichová: »Žár z ho ící munice byl
obrovský. Lípa na okraji parku ho ela od vrcholu
koruny a nebylo možné ji uhasit. Všude mrtví
vojáci. Jeden ma arský voják, ješt  mladý chla-
pec, zasažený st elou p ib hl k našemu domu,
zav sil se do okna loktem a na íkal: „Joj, mama
…“«. I další ze sov tských granát  p inesl smrt –
tentokrát civilist m. P tice muž : Milan Kramoliš,
Josef Mádlo, Emil Plachetka, Josef Rára a Michal
Španihel nalezli p ed polednem 4. kv tna smrt ne-
daleko pomníku Františka Palackého. Jen o n ko-
lik metr  dál zabíjely st epiny z granátu další osoby.
U Palá kova mlýna byla zasažena Veronika Opál-
ková a u Láze ského domu m stský zahradník
Josef St íž, jeho ty letá dcera V ra a ú ednice
láze ské správy Drahomíra Bradá ová.

První st ely zasáhly obyvatele Rožnova zcela
nep ipraveny. Kroniká  Josef Tvar žek barvit
popisuje chvíle, které následovaly: »V m st  sa-
mém byla naprostá panika. Ob anstvo obstará-
vající oby ejn  ráno nákup potravin zd šen
pobíhalo z místa na místo, nejsouc p edem va-
rováno, nechápalo ani význam nebezpe í, zvláš-
t  p i soust ed né palb  na m sto padalo u ob-
chod , cestou do bytu a svých stanoviš . M sto
samo poskytovalo p eubohý stav. Vybíjeny vý-
kladní sk ín , okna, st echy, zdi, padající trosky
p sobily p íšerný inkot k ranám z d l a trhání
granát .« Prodejci na nám stí se na poslední
chvíli snažili zabezpe it pomocí bedn ní výklady
svých obchod . Josefu Tr kovi se stala tato prá-
ce osudná. P ed Kristkovým obchodem jej
v odpoledních hodinách zasáhla st epina graná-
tu a vážn  mu poranila ruku. P evoz do nemocni-
ce nebyl možný, a tak, a koli mu byla poskytnuta
pomoc, nakonec ješt  téhož dne zem el.

Po prvních výbuších se všichni snažili hledat
bezpe í v krytech a sklepeních. »Celý d m se
st hoval do sklepa, brali jsme s sebou deky, pe-
níze. Vzpomínám si, že maminka vzala do náru í
malou sestru a tašku s léky a obvazy a chytla jen
za jedno ucho a skleni ky se sypaly po schodech
do sklepa. Bylo už nasp ch, fronta byla
v Rožnov !« (Milada Lokšová).

Boje o Rožnov p. R. se v následujících hodi-
nách rozho ely naplno. Trvaly nakonec plných
ty icet dva hodin a p inesly m stu nebývalé ško-

dy. P i kone né bilanci se Rožnov p. R. stal nej-
postižen jším ze všech valašských m st.

Osvobození „vstoupilo“ do m sta symbolicky
Horní (dnes Bayerovou) ulicí, jíž zárove  p ines-
lo nebývalou zkázu. Horní ulice po staletí spojo-
vala Rožnov p. R. s Tylovicemi, Hážovicemi, Vi-
ganticemi a Hutiskem i Valašskou Byst icí. Podle
pam tník  a dobových vyobrazení pat ila k  p -
vabným zákoutím m sta, které obdivovali láze ští
hosté, turisté i b žní návšt vníci. P evládaly zde
d ev né obytné domy, ale místy mezi nimi zá ily i
fasády nov jších zd ných staveb.

Jako první za alo v pátek odpoledne ho et sta-
vení ezníka Františka Majera. P estože se lidé
pokoušeli o jeho uhašení, brzy plameny zachvá-
tily další stavby. Situaci p i hašení, záchran  ma-

Návrat repatriant  p es
Rožnov v druhé polovi-
n  kv tna 1945

Dolní most vyhozený
N mci do pov t í v po-
slední den boj  o Rož-
nov

Horní ulice po ukon e-
ní osvobozovacích bo-
j

Návrat repatriant  p es
Rožnov v druhé polovi-
n  kv tna 1945

Z fotoarchivu Valašského
muzea v p írod
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jetku i lidských život  zt žovaly intenzívní boje.
Podle sv dectví se nemalou m rou podepsali na
osudu Horní ulice n me tí vojáci, kte í se snažili
zlikvidovat pomocí zápalných st el p ípadná zá-
chytná místa pro útok postupujících sov tských
jednotek. Na svou mladickou nerozvážnost po
šedesáti letech vzpomínala Stanislava Tichá. »Vy-
hlížela jsem do ulice z okna našeho domu. V -
bec jsem si neuv domovala vážnost situace.
Z restaurace Hostýnek vždycky vykoukli N mci,
hodili granát a stáhli se. Jiní N mci stáli v Hážovce
s p ipravenými panzerfausty. Pak už to byl boj o
každý d m. N mci se urputn  bránili, pálili po
všem, co se hnulo, házeli zápalné granáty. Ruso-
vé takový odpor ne ekali. Také náš d m ho el.
Utíkali jsme do vedlejší chalupy. N mci slyšeli hluk,
hodili granát – maminku zabili. Domy zapalovaly
nejen st ely, ale také ustupující N mci, aby pod
clonou kou e snadn ji vyklidili prostor.«

V tšina obyvatel ulice nalezla úto išt  ve skle-
peních v blízkosti svých dom  nebo u soused .
Co se d je okolo mohli mnohdy jenom tušit. Sly-
šeli st elbu, praskot ohn . Když se jim poda ilo
vyhlédnout ze svých úkryt , asto jen bezbrann
p ihlíželi, jak jejich d m, rodinné památky i celé
hospodá ství podléhají zkáze. Z d ev ných sta-
veb nakonec zbyly jen trosky, z nichž se jako
memento zdvíhaly k nebi zd né komíny a pece.
P estože mnozí z jejich majitel  p išli tém  o vše,
byli rádi, že uhájili prosté životy a že se na rozdíl
od n kolika spoluob an  dožili konce vále ného
b sn ní: »Sho elo nám všechno, ale nezoufá-
me, jen když jsme svobodni.« (Cilka Benová).

Osobní tragédie ztráty n koho ze svých blíz-
kých prožívala na po átku kv tna 1945 ada
Rožnovan . Pat ila k nim také Barbora Hanáko-
vá (jejich d m sousedil p es uli ku s hotelem Rad-
hoš , který b hem osvobození vyho el). I ona
ztratila svého milovaného muže. »U domku v malé
zahrádce m l manžel Klement voliérku pro ptá-
ky. V pátek 4. kv tna … p ešel z jednoho dvora
do druhého. Já jsem šla pro klí  a proti mn  se
zvedla spousta hlíny a já jsem nevid la. Uslyšela
jsem ránu, ale nebyla velká. Když jsem se pro-
brala, slyšela jsem, jak mne paní Štipková volá.
Byla úpln  zamotaná v drátech elektrického ve-
dení. Pomohla jsem jí a šly jsme na dv r a p ed
námi ležel m j muž a z velké rány na hlav  mu
tekla krev. Kramolišovi chlapci ho odnesli do sv t-
nice, kde za p l hodiny zem el. Já jsem pak se-
d la ve sklep  jako bez života, i když nám za ala
ho et st echa nad hlavou.«

B hem intenzivních boj  zem elo na obou stra-
nách n kolik voják , další byli zran ni. N kterým
z nich se snažili pomoci i sami Rožnované. Majitel
poh ebního ústavu Jan Zr bek byl p i tom, když
jednomu z ruských voják  poskytovali pomoc a
ošet ení. »Vid l jsem ran ného ruského vojáka,
jak se schoval v potoce. Ve sklep  nás bylo hod-
n  a pan domácí p ivedl toho Rusa. Bylo to pro
nás velice nebezpe né. Pan domácí a m j syn
ho ovázali a dali mu civilní šaty. V sobotu (5. kv t-
na), když jsem vyšel ven, byli na dvo e vojáci
Rudé armády. ekl jsem jim, že tady mají kama-
ráda. Necht li jít, že ho máme p ivést. Já a m j
syn Emil jsme mu to vy ídili, ale ran ný voják nám
ned v oval. Podíval se skulinou ve dve ích, rych-
le se p evlékl a radostn  se s nimi vítal.«

Ani p es urputnou obranu a nasazení tank  a
d lost electva se n meckým a ma arským oddí-
l m nepoda ilo zastavit postup sov tské armády.
B hem noci z 5. na 6. kv tna se oddíly wehr-

machtu stáhly z nám stí a p es most ustoupily na
pravý b eh Be vy. Definitivní te kou boj  o Rož-
nov se stalo v prvních hodinách ned le 6. kv tna
vyhození dolního mostu do pov t í. Mohutný vý-
buch st ží unikl i t m, kte í se snažili p e kat další
noc v krytu. »Spali jsme. Najednou hrozná ex-
ploze. Ot es i na tu vzdálenost byl tak silný, že
vápno ze st n se v ten moment rozptýlilo po ce-
lém sklep . Nevid li jsme jeden na druhého. Zku-
šený etník pan Procházka ekl, že to muselo být
cosi velkého, ur it  dolní most. Nemýlil se. ekli
jsme si: „Chvála Bohu, když za sebou vyhazují
mosty, pak už odjeli i poslední N mci.“ Až pozd ji
jsme tu katastrofu vid li na vlastní o i.« (Olga
Friedrichová).

Strach a úzkost neprožívalo v tyto dny jen civil-
ní obyvatelstvo. Také v adách n meckých vojá-
k  bychom nalezli psychicky i fyzicky vy erpané
jedince.  Josef ernoch s odstupem jen n kolika
týdn  vypráv l Miloši Kuliš ákovi o jednom ze
svých setkání s n meckými vojáky: »Sedli na la-
vici a vyptávali se, kde jsou Ameri ané, že Ivan je
jim v patách. Potom se modlili nahlas, byli to Ra-
kušané. Ma a i se jen ušklibovali.« Ješt
v poslední vále nou noc Rožnova p. R. sta il í-
dící u itel ve výslužb  Karel Význar navázat roz-
hovor s n kolika vojáky. » … mezi nimi byli i
z Hannoveru a Rakušané.  ekli jsme, že N -
mecko již kapitulovalo a ve Vídni je nová vláda.
Hannoverák se ptal, jestli je to ov ené, ale ostatní
se chytli za hlavu, že už bojovat nebudou, a rych-
le dom . Nikdo jim nic ne ekl. V dev t hodin již
bylo všechno vyklizené.« Po p lnoci vyhodili N mci
dolní rožnovský most a p ipravovali se k ústupu i
z pravého b ehu Be vy. Zde se s nimi ješt  se-
tkala Milada Lokšová: »Po explozi se k nám do
sklepa nahrnuli n me tí vojáci, vyd šen  volali:
„Partyzán, plný park, partyzán, plný park!“ Jed-
na sousedka um la n mecky, tak se s nimi do-
mlouvala. Byli vy erpaní do krajnosti. Polehali si
po zemi, po schodech a chvíli spali. Trnuli jsme,
aby odešli, kdyby p išla osvobozenecká armáda.
Mohli nás granátem zni it všechny. Odešli, pak
p išli Rusové.«

Až nad ránem 6. kv tna 1945 se tedy rožnov-
ští ob ané do kali tolik o ekávané svobody. V t-
šina pam tník  se shoduje v popisech up ím-
né radosti, která doprovázela jejich shledání se
všemi blízkými a p áteli i s vojáky, kte í jim p inesli
svobodu. »Vítali jsme naše osvoboditele. A doma,
bolno vzpomínat. Ale žijeme.«, zaznamenal Miloš
Kuliš ák u jednoho z rožnovských obyvatel. Po-
áte ní radost vyst ídal záhy smutek nad ztrátou

p íbuzných,  známých a  soused , ale také nad
destrukcí, již m stu osvobození p ineslo. T icet
sedm budov bylo zni eno, dv  st  dvacet dev t
poškozeno. Celkové vále né škody na ve ejném
i soukromém majetku dosáhly asi t i sta t iceti mili-
on  protektorátních korun.

Spole ný poh eb v tšiny civilních ob tí a jed-
noho ruského vojáka se odehrál v úterý 8. kv t-
na 1945. Život se navracel zp t k normálu, ke
starostem o rodinu, své blízké, bydlení i práci.
Uvoln ná atmosféra sice netrvala dlouho, než
p išly nové starosti, ale radost z nastalých oka-
mžik  byla na každém patrná. O starost více m li
majitelé poškozených dom . I p es solidaritu a
pomoc se museli vyrovnávat s nes etnými kom-
plikacemi, které jim osvobození zp sobilo. Trosky
bylo zapot ebí odklidit, strhnout poškozené zdi a
komíny, cihly rozt ídit a p ipravovat se na stavbu
nových domov .

Poslední, by  jen letmá p ipomínka odezn lé
války ekala Rožnov p. R. v druhé polovin  m -
síce kv tna 1945. Do m sta op t p ijížd lo velké
množství lidí. Tentokrát to ovšem nebyli n me tí a
ma arští vojáci - ani oddíly sov tské armády.
Nejednalo se ani o hosty v obnovených klimatic-
kých lázních. Tentokrát p ijížd ly stovky prostých
lidí, navrátilci, totáln  nasazení, v zni z koncent-
ra ních tábor , dokonce i cizinci. Tra  z Valašské-
ho Mezi í í na Ostravu byla poškozená, a tak je-
jich cesta sm ovala p es Rožnov. »… nebylo
volného míste ka, leželi na dekách, ba ohách,
n ších, jejich osudy byly pestré, asto tragické.
Vzpomínám si na sta enku se t emi d tmi, matka
zem ela p i cest .« - vzpomínala Milada Lokšo-
vá. Organiza ní zabezpe ení jejich p esunu na
sebe p evzal Národní výbor. Záhy vydal vyhláš-
ku, v níž upozor oval na nebezpe í nakažení t ž-
kými infek ními chorobami, jež by mohli repatrianti
do m sta zanést. Zárove  bylo zakázáno posky-
tovat repatriant m p íst eší v soukromých domech.
Proto jim bylo vy len no nouzové ubytování.
Jejich touha po návratu dom  (v tšinou se jedna-
lo o obyvatele Slezska, Poláky, Ukrajince, Rusí-
ny) je ovšem nutila pokra ovat dál. »Byla hr za
podívat se na ty zubožené lidi. N kte í nem li
boty, nohy rozbité do krve. Rožnov byl pro n
p estupní stanicí. Každý si st ežil své rane ky,
zbývající majetek, a ekal, až by jej odvezli dále,
do Frenštátu p. R.« Místní povozníci se snažili
navrátilc m dle svých možností maximáln  po-
moci, povozy organizoval z Hospodá ské školy i
Miloš Kuliš ák.

Nár st v tšího po tu lidí pochopiteln  kompli-
koval zásobování potravinami. Ženy z p edních
rožnovských rodin se proto v Hospody ské ško-
le podílely na p íprav  jídel. Ve dvou kotlech se
zde va ila vydatná polévka a v t etím erná káva.
D tem a starým lidem bylo podle možností podá-
váno mléko a bílá káva. Celkem se podle docho-
vaných materiál  oškrábalo p es 10 q brambor,
k tomu musíme p ipo íst velké množství hrachu,
krup, vajec i zava enin. V písemné relaci Hermí-
ny Stroschneidrové se do teme: » … byly to vel-
mi smutné a dojímavé scény, kdo to prožíval, ten
to nezapomene. Kolem Be vy po náb eží a u
sokolského stadionu všude bylo plno ohní k , aby
m li v noci se p i em oh ívati.«

Krásným projevem solidarity Rožnovan , kte í
se ani v t žké dob  povále né obnovy nez íkali
pomoci pot ebným lidem, jež válka postihla mno-
hem více než je samotné, m žeme st ípky vzpo-
mínek na kv ten 1945 na Rožnovsku symbolicky
uzav ít.

P R A M E N Y  A L I T E R AT U R A

42 hodin. Jak jsme prožívali osvobození v kv tnu 1945.
Vzpomínky na osvobození m sta zapsal a upravil Mi-
loš Kuliš ák. Rožnov pod Radhošt m 2005

SOBOTKA, R.: Tenkrát v p ta ty icátém. Rožnov pod
Radhošt m 2005

KULIŠ ÁK, Miloš: Kronika osvobození. Rukopis, poz -
stalost Miloše Kuliš áka

TVAR ŽEK, Josef: Rožnov pod Radh. v letech 1939 –
1946. Rukopis, archiv Valašského muzea v p írod
v Rožnov  pod Radhošt m

Materiály z poz stalosti Josefa Tvar žka

Vzpomínky Ir i Drápalové-Kuliš ákové, Františka Drá-
paly, Olgy Friedrichové, ing. Milady Lokšové a Stani-
slavy Tiché
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Procesí na Hostýn

Ji í Parduba

Pravidelnou sou ástí katolického církevního roku byla až do za átku druhé sv tové války
procesí ze Vsetína na svatý Hostýn. Termín po ádání byl pohyblivý, nevztahoval se k n jakému
svátku i k n jaké události. Procesí se konala v m sících kv tnu nebo ervnu, kdy byly již
jarní práce v hospodá stvích zhruba ukon eny. Jako mladík jsem je vídával i kus cesty
doprovázel a slýchal o nich vypráv t p ímé ú astníky – své rodi e. Dv  procesí jsem tenkrát
taky šel, ale p šky až z Hoš álkové. Vzpomínky na procesí mn  utkv ly hluboko v pam ti,
jsou stále živé. Sou asná populace má o této akci nepatrné pov domí, možná i dost pomý-
lené a v minulém režimu propagandou zkreslené. Jak tedy pou  vypadala?

adu dní p ed poutí se v ící na cestu p ipra-
vovali. Ne snad n jakým tréninkem pochodu, to
nebylo zapot ebí. V té dob  bylo aut po ídku, cho-
dilo se p šky a 30 km nebylo takovou vzdálenos-
tí, která by d lala n jaké potíže. Hlavn  st ádali
korunky, aby mohli koupit d tem i ostatním len m
rodiny dáre ek z pouti. Také zvažovali, jaké si
vzít jídlo a oble ení, jak p e kat noc na Hostýn .
V p edve er pouti si zabalili chléb, sýr, pár zemá-
kových placek i sušené ovoce – trnky a š ipalky
(sušená jablka), dále láhev na hostýnskou vodu,
ru ník, n co pro p ípad dešt  a t ebas i deku na
noc. V uzélku to nosili muži, ženy v plát né nošce
na zádech. Moje maminka vzpomínala, že jí sta-
enka vždy u ezala po ádný krajíc chleba, upek-

la pár placek a do plechá ka natla ila tvaroh.
Pou  za ínala brzy ráno bohoslužbou v koste-

le. Poté se poutníci se adili p ed kostelem, pár
statn jších muž  vzalo korouhvi ky, které byly
uchyceny na bocích lavic, za adili se po stranách
pr vodu a po kali na p íchod kn ze. Ten vždy
procesí doprovázel. Za zp vu mariánských písní
vydali se na cestu, n kdy jim do Lázk  hrála mu-
zika. V Lázkách se procesí zastavilo, v ící, co
poutníky doprovázeli, se s nimi rozlou ili a proce-
sí pokra ovalo dál. P ed íkáva , který m l vy-

hrazené místo vedle kn ze, silným hlasem p ed í-
kával st ídav  texty modliteb a verš písní, které
pak poutníci opakovali sborovým zp vem nebo
modlitbou. Mezi modlitbami a zp vem byly vždy
delší p estávky, aby si mohli poutníci popovídat
o svých radostech i starostech.

Tak ubíhala cesta p es Ratibo  až na konec
Hoš álkové. Tam, po krátkém oddechu, muži smo-
tali korouhvi ky, dali si je p es ramena a pokra o-
valo se už do strmého kopce lesní cestou na Tro-
ják, dále ke T em kamen m, kde byla delší p e-
stávka na sva inu. Odtud byl jen skok na 715 m
vysoký Holý vrch. To je místo, z n hož bylo po-
prvé vid t kostel na Hostýn . Poutníci poklekli a
obráceni elem k Hostýnu se pomodlili. Nato už
bez zastavení pokra ovali dál. Doba pochodu per
pedes apostolorum, tedy p šky t ch 30 km ze
Vsetína na Hostýn, trvala i se zastávkami na od-
po inek p ibližn  8 hodin. Kus p ed kostelem se
poutníci se adili, rozvinuli a vzty ili korouhvi ky a
za zp vu písn  Chválu vzdejme, Moravané, nej-
sv t jší Matce Pán  vstoupili do chrámu postave-
ném na 718 m vysokém Hostýn . Modlitbou po-
d kovali za úsp šnou cestu a rozešli se – kn z
na faru, aby se p ipravil na ve erní bohoslužbu a
trochu si odpo inul, poutníci k Vodní kapli, v níž

vyv ral pramen, dle pov sti vytrysklý v dob
obléhání Hostýna Tatary. Tehdy na Hostýn  hle-
dali úto išt  obyvatelé z okolních vesnic, aby za-
chránili alespo  holé životy. Protože na Hostýn
nebyla voda, hrozila jim záhuba žízní. Prosili pro-
to Pannu Marii o záchranu a na její p ímluvu ne-
jenže vytryskl na úbo í Hostýna pramen, ale
v nastalé bou i blesk zapálil tatarská ležení pod
kopcem a donutil nájezdníky k út ku. Tím se stalo,
že se uprchlíci zachránili – tolik praví legenda.
Jako dík za tuto pomoc byl pozd ji na vrcholu
Hostýna postaven kostel zasv cený Pann  Ma-
rii. O pramenu se také íkalo, že má lé ivou sílu.
Pozd ji byl rozveden n kolika výpust mi nad d e-
v né, pak železné koryto, aby se mohli poutníci
v jeho vod  umýt a osv žit. Do p inesených lahví
nabrali poutníci vodu, aby ji p inesli dom  hlavn
nemocným, a od Vodní kaple vystoupali po 250
schodech zp t ke chrámu, n kte í dokonce po
kolenou. Na každém schodu jsou vyryta jména
dárc , kte í podpo ili obnovu památného poutní-
ho místa. Zvedli-li cestou po schodech hlavu, na-
skytl se jim ne ekan  p sobivý pohled. Na poza-
dí oblohy svítí bílé st ny oválného chrámu na vr-
cholu kopce. Nejvýš položená stavba tohoto typu
na Morav  byla roku 1982 papežem povýšena
na basiliku minor. Vystav ná v novo ímském sty-
lu v letech 1721 – 1748 byla za vlády Josefa II.
pobo ena, aby díky dar m a iniciativ  v ících
byla na po átku 19. století obnovena.

Schody po obou stranách lemovaly d ev né
krámky, v nichž se prodávalo nejen ob erstvení,
ale hlavn  upomínkové p edm ty na pou , nap .:
r žence, též cukrové jako dárek pro d ti, sošky,
k ížky, obrázky, skleni ky s vyobrazením Hostý-
na, spousta dalších devocionálií a t eba i p edm -
ty pro domácnost.

To už se schylovalo k ve eru a byl as p ipra-
vit se na ve erní pobožnost, kterou celebroval
doprovázející kn z. Po pobožnosti a n jaké té
ve e i chystali se poutníci na nocleh. Jen málo-
kte í si jej zajistili v poutním dom . V tšina p e ká-
vala noc venku, p evážn  pak p ímo v kostele.

Tam ale toho spánku neužili, to jim však p íliš
nevadilo. Tém  celou noc st ídaly se hlasité mod-
litby nocležník  se zp vem nábožných písní.

Poutníci z P ílep na Hostýn  v roce 1929

Poutní kostel na Hostýn  v r. 1931 Foto K. Puszkailer
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Jeden z venkovních oltá  k ížové cesty podle
návrhu D. Jurkovi e             Foto K. Puszkailer

Džbánek - kuba a na hostýnskou vodu, zdobený
reliéfem P. Marie Hostýnské

ze sbírek MRV ve Vsetín , foto M. Langer

Na tradi ní „Muklovské pouti“ na sv. Hostýn  si bývalí politi tí v zni p ipo-
mn li 4. zá í 2004 své p átele, mu ené a zem elé v komunistických lágrech.

Následující den ráno zú astnili se poutníci mše,
v jejímž záv ru jim kn z požehnal dárky nakou-
pené pro rodinu a známé. Po mši se všichni vy-
dali na pobožnost k ížové cesty zbudované na
svazích Hostýna. Výjevy k ížové cesty jsou zob-

Nesm ly se konat pr vody Božího T la, veliko-
no ního Vzk íšení a samoz ejm  i procesí. Ná-
všt va Hostýna byla kontrolovaná a znemož o-
vaná, po roce 1968 Rusové na louce mezi k ížo-
vou cestou postavili stany, radary ruši ky, k ížo-
vá cesta byla poni ena, krámky nem ly komu
sloužit, byly tudíž pozavírány – Hostýn moc trp l.
Byla to sou ást protináboženského boje.

V sou asnosti se situace podstatn  zm nila. Na
Hostýn  op t zn jí zp vy a modlitby tisíc  poutní-
k . Ti p icházejí zblízka s procesími, ale v tšinou
p ijížd jí autobusy až k basilice, aby byli ú astni
bohoslužeb a všech úkon , které k pouti pat í.
Chrám je opraven zvenku i uvnit , poutníci mo-
hou obdivovat opravenou Jurkovi ovu cestu,
prodejní krámky zase nabízejí zboží, pro pou  tak
charakteristické.

Je to tak dob e a bu me moc, moc rádi. Jist
není náhoda, že si Hostýn zvolili pro svá každo-
ro ní setkání bývalí v zni komunistických lágr  a
v znic, aby pod kovali za p ežití n kdejších v -
ze ských útrap. V zá í 2004 se jich sešlo p es
dva tisíce.

Pou  na svatý Hostýn si zamilovali i mnozí um l-
ci. Dokládá to i lístek, který poslal m j otec mamin-
ce. Najdeme na n m podpis akademického malí-
e Františka Hlavici i básníka Petra Bezru e.

Prodejní kiosky na Hostýn  v r. 1931
Foto K. Puszkailer

razeny na kachlích mozaikovou technikou. Majo-
likové kachle podle návrhu Jano Köhlera vyrobi-
la firma Rako v Rakovníku. Autorem malých kap-
li ek a zast ešení v lidovém valašském stylu byl
roku 1912 Dušan Jurkovi .

Modlitba v kostele následovala ihned poté a za
zp vu písní rozlou ili se poutníci se svatým Hos-
týnem a vydali se na zpáte ní cestu po stejné
trase, kterou p išli. Na Holém vrchu, p i posled-
ním pohledu na siluetu kostela, p išla na adu op t
modlitba. Na Vsetín se procesí vracelo v pozdním
odpoledni, n kdy až v podve er. V Lázkách je
ekali p íbuzní a známí a po požehnání v kostele

rozešli se poutníci do svých domov . Tam povy-
tahovali ze svých uzélk  a nošek dárky z pouti a
pod lili jimi d ti a p íbuzné. Bylo samoz ejmostí
nikoho neopomenout. Zvláš  nemocní netrp liv
ekali na pár doušk  lé ivé hostýnské vody.
Podobn  jako ze Vsetína chodila procesí

z Hov zí, Halenkova, Nového Hrozenkova, Vel-
kých Karlovic, Valašské Polanky, Lide ka, Vizo-
vic, Slušovic a dalších m st a vesnic. Jist  i
z Mezi í ska, Rožnovska i jiných oblastí Moravy
p icházeli pochopiteln  jinými trasami. Procesí ze
Slovácka doprovázela tém  vždy muzika a mnozí
poutníci p icházeli v krojích. Nebylo zvláštností,
že chodila procesí i ze Slovenska, a to musela být
už po ádná štrapáce.

Poutníci, kte í nemohli p ší pou  ze zdravotních
i jiných d vod  absolvovat, dojížd li vlakem do

Byst ice pod Hostýnem a odtud po Táborského
cest  a dále lesní stezkou vystoupali p ímo k Vodní
kapli. Po obou stranách cesty sedávali žebráci,
kte í modlitbou, zp vem, hrou na kolovrátek nebo
jiné hudební nástroje prosili poutníky o almužnu.
Net eba podotýkat, že poutníci byli št d í a už
doma si p ipravili dostatek drobn jších mincí, aby
se na všechny dostalo. Tito poutníci pov tšin  na
Hostýn  nenocovali a ješt  týž den ve er se vla-
kem vraceli dom . Také tento zp sob pout  jsem
s rodi i n kolikrát zažil.

Na otázku po d vodu a ú elu t chto p ších
poutí - procesí lze odpov d t asi takto:

- bylo to pod kování za všechny dary života
v pr b hu roku

- námaha pochodu byla druhem pokání za ži-
votní chyby a omyly

- modlitbami na Hostýn  toužili si vyprosit zdra-
ví a požehnání jak pro sebe, tak i pro své blízké

- rozhovory s ostatními v pr b hu cesty sd lo-
vali si své radosti i t žkosti, vyslechli mnohé rady
a dovídali se novinky o život  svých známých

- navázali známosti i
s poutníky z jiných míst,
s nimiž se na Hostýn
setkali

- pou  byla též ur i-
tým, jist  milým p eru-
šením stereotypu všed-
ního života.

T ch d vod , domní-
vám se, bylo zajisté da-
leko víc.

V dob  nacistické
okupace byla procesí
zakázána. Než se spo-
le nost trochu z t ch
vále ných hr z vzpa-
matovala, uchvátili moc
komunisté. Ti zakázali
všechny náboženské
projevy mimo kostel.
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Krátce z historie kamná ství Machain
ve Valašském Mezi í í

Ji ina Fabiánová

Kamná , kamná , bývá vždycky tašká ,
rád si zažertuje, legraci miluje,
baví, staví, kamínka spraví,
ve své práci on se vyzná …

(stará jarmare ní píse )

Národopisná sbírka ve valašskomezi í ském
muzeu ukrývá adu poklad . Je mezi nimi po et-
n  hodn  zastoupený soubor dávno zmizelého
emesla toufarnického – džbánka ského (výroba

fajánse). Ve Valašském Mezi í í se kdysi touto
výrobou živilo n kolik džbánka  a mezi ty nej-
znám jší pat ila rodina Machainova.

Jejich džbánky, talí ky, utory, hrní ky, kropen-
ky, kv tiná e aj. sloužily k užitku i ozdob  domác-
ností ve Valašském Mezi í í, ale i ve vzdálen j-
ších místech1) tém   sto let. Práci t chto valašsko-
mezi í ských džbánka  zhodnotila a pochválila
v odborných statích a knihách ada etnograf  a
popsali v nich také podrobn  historii rodiny – od
Antonína Machaina (1784-1846), který p išel do
Valašského Mezi í í do Vrbenské ulice z Vyškova
na po átku 19. století, p es Kajetána (1812-1890),
až po jeho syna Viktora (1853-1931). Práv
z  dílny Kajetána a Viktora, kte í pracovali v 80.
letech 19. století pod firemní zna kou K. V. Machain,
se dochovalo ve valašskomezi í ském muzeu
okolo 70 kus  fajánsových výrobk . Zá í na nich
barvy vysokého ohn , v nichž se mísí  kobaltová
mod  s m natou zelení, i temn  manganov
fialová s antimonovou žlutí.

Na snímku z r.1939 od leva Josef Machain, jeho
manželka Anna Machainová, jejich syn Ladislav
Machá

Toufarníci i túfa i nebo též džbánka i bývali
zru ní a zkušení emeslníci s duší um lce. M lo-li
se dílo poda it, museli znát „recepty“ na správnou
hlínu, její vypalování, ovládali alchymii barev,
dovedli malovat…, a také dob e nabízet své zbo-
ží. Po et zákazník  na fajánsové výrobky se však
koncem 19. století neustále zmenšoval. Poetické
emeslo túfarnické bylo stále víc vytla ováno

z trhu, nebo  bylo drahé a prohrávalo sv j boj
p edevším s módn jším porcelánem.

Viktor Machain  z Vrbenské ulice . 257  ukon il
výrobu fajánse v r. 1902 a pustil se (v menším roz-
sahu) do výnosn jší výroby oby ejného hrn í -
ského a kamná ského zboží. Kapacitu své pece na
vysoký žár sice p i této práci využíval jen z poloviny,
ale k obživ  to sta ilo.  Postupn  s rozvojem pr -
myslové výroby kachlových glazovaných výrob-
k  se stále víc do pop edí dostávalo kamná ství,
resp. stavba kamen a sporák , a tak se u Macha-
in  za ali postupn  specializovat na tuto živnost.
Viktor Machain objednal z Dráž an pot ebné ná-
adí a pom cky na opracování kachlí, zajistil sta-

vební materiál, který uložil do nov  postavené d e-
v né k lny na dvo e, a od r. 1907 za al spole n
se svými 4 – 5 zam stnanci hlavn  kamna it. Stará
pec p itom zprvu dob e posloužila pro vypalování
dopl kového materiálu, ale k nové živnosti už poz-
d ji nebyl její  žár zapot ebí, proto byla v r. 1921 po
celkové oprav  nabídnuta do pronájmu místnímu
peka i Dobešovi k pe ení chleba.

Nová podnikatelská éra rodiny pokra ovala
od r. 1921, kdy si mladý Josef Machain (nar. 1899),
syn Viktora Machaina, otev el zcela nový podnik,
prezentující se na ve ejnosti názvem: „Josef Ma-
chain  – kamná ský závod“.  Po svých p edcích
zd dil nejen lásku k práci s hlínou a ohn m, ale
též dobré jméno zaru ující kvalitní práci.

Poj me se zblízka podívat na tento podnik, na
jehož jméno si ješt   mnozí s nostalgií vzpomenou,
vždy  výrobky od Machaina – kamna, kachlové
sporáky i krby - zdobily a vyh ívaly stovky domác-
ností. Mnohé z nich stav l poslední žijící mužský poto-
mek slavné valašskomezi í ské toufarnicko-kamná -

hlínu, která se používala do spoj  v kamnech, i
další pom cky.  Povále ná doba navíc kamná -
skému emeslu p ála – zejména na venkov , kde
ješt  nebylo zvykem zavád t si úst ední vytáp ní
a kde kachlové sporáky stále pat ily ke chloubám
hospodyn k.  A tak p estože v té dob  ve Valaš-
ském Mezi í í existovaly t i firmy zabývající se
kamna inou,  nebyla nouze o zakázky.

Josef Machain za ínal  pouze se 2 – 3 zam st-
nanci. Pracoval zárove  s nimi a navíc se jako šéf
staral kompletn  o ízení firmy, což bylo asov
hodn  náro né. Za zákazníky se chodilo p šky
nebo se jezdilo na kole, materiál se p ivážel na
r zných povozech.  Až v r. 1926 si po ídil pan šéf
motorku, která p ece jen podstatn  urychlila vy i-
zování zakázek. Postupn , jak p ibývalo práce, se
zvyšoval i po et zam stnanc , až na 7 – 9 koncem
dvacátých let. Aby nás nemátly ty neur ité po ty
pracovník , je nutné p ipomenout, že kamná ství
znamenalo p edevším sezónní práci, tzn. že nejvíc
zakázek bylo v lét  a na podzim, kdy se lidé p i-
pravovali na dlouhou a krutou valašskou zimu.
V zimních m sících se v tšinou provád la údržba
i opravy a zárove  též obklada ské práce, které

rovn ž k emeslu kamná skému pat ily.
V r. 1929  nechal Josef Machain zbourat starý

d m na Vrbenské ulici a na stejném míst  postavil
d m nový. To už byl n kolik let ženatý s Annou,
roz. Bejšovcovou, a m li dv  d ti: syna Ladisla-
va, nar. 1923, dceru Annu, nar. 1925, a pozd ji
p ibyla další dcera Marie, která se narodila v r.
1932. Paní Anna Machainová2) se stala pravou
rukou  manžela a byla se svým organiza ním
talentem a elánem duší podniku.

Kamná ství Josefa Machaina odebíralo materi-
ál – r zné druhy obkláda ek a kachlí – p ede-
vším z Blanska a Letovic, z Podbo an, z Horní
B ízy a ze známé rakovnické továrny Rako. Ze
starých nabídkových katalog  a ceník , které se
po Josefu Machainovi dodnes zachovaly, se do-
vídáme ceny za kamná ský materiál, nap . v r.
1937 stála jedna hladká kachle 21 x 23 cm
z kop ivnické továrny na hlin né zboží  2,90 K ,
kachle rohová pak 4,35 K , dví ka pro kachlová
kamna z r zných kovových  materiál  i velikostí
se dala koupit podle ceník  z továrny Moravia od
18,50 K  až po ty nejdražší pochromovaná do
60,- K  (za kus). Šamotové kachle z vysokopálené
ohnivzdorné hlíny, zdobené na povrchu barev-
n  slad nými glazurami, se rozeh ívaly p i topení
do teploty nanejvýš 80 °C a vydávaly p íjemné a
p edevším zdravé teplo, h ející na t le i duši.
Jak uvedl pan Ladislav Machá ,  cena  kachlo-
vých kamen (v etn  jejich stavby) se pohybo-
vala v 30. letech od 700,- do 800,- korun, ceny
kachlových sporák   byly vyšší, nebo   se zde
vkládalo více kovového p íslušenství  a stavba
sporáku tak byla složit jší. Tady kamná  také
mohl p edvést sv j emeslnický fortel. Ladislav
Machá  vzpomíná, že kamná i mezi sebou p i
stavb  díla sout žili: kdo rychleji a kvalitn ji oklepe
a oseká do správného tvaru kachli. Kamná i také
trochu „fušovali“ do emesla kominického – mu-
seli totiž už p ed za átkem stavby zjistit, zda je
komín správn  postaven, je-li jeho vnit ek hlad-
ký, suchý a istý, a hlavn , zda komín dob e
táhne. Zkouška to byla jednoduchá, ale vyža-
dovala praxi. Kamná  vložil proti otvoru do ko-
mína ruku a cit i zkušenost mu napov d ly, jestli
je vše v po ádku. Správný komínový tah byl
totiž jednou ze základních podmínek dobré funk-
ce kachlových kamen.

ské rodiny pan Ladislav Machain – Machá  (nar.
1923), který bude p i našem vypráv ní dobrým pr -
vodcem a ob as i samotným vyprav em.

Po ukon ení první sv tové války nastala ko-
ne n  doba klidu, kdy se lidé po dlouhém vále -
ném utrpení  vraceli do tepla svých domov . A
teplo to jsou p edevším dob e h ející kamna, spo-
ráky s vonícími buchtami, krby s praskajícím d e-
vem… Kamná ství Josef Machain na Vrbenské
ulici jim bylo p ipraveno vyjít vst íc.

I když za átky bývají vždycky t žké, firma m la
všechny p edpoklady obstát v konkurenci
s úsp chem. Nesmíme zapomínat, že se Josef
Machain u il hrn í ství a kamná ství u opravdo-
vého mistra – u svého otce Viktora. Po n m z -
stalo ve skladu  n jaké to ná adí na práci, jámy na

Ladislav Machá  v r. 2004 –  u sporáku, který po-
stavil v r. 1939
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lou pov st, o emž sv d í  skute nost, že za celou
dobu trvání firmy se neobjevila žádná závažn jší
reklamace. P ipome me, že  „machai-novci“ sta-
v li nap . kamna v prvních bytových domech na
K ižné a Hranické ulici ve Valašském Mezi í í,
v Novém Hrozenkov ,  krby d lali nejvíce ve m s-
tech – v Rožnov  p. Radh. a Valašském Mezi í í
(nap . u podnikatele Arnošta Dadáka), dokonce
i v Praze (v dom  reklamního poradce ing. Sola-
ra),  zajistili teplo v ásti Janyškova domu aj.

Své ud lala také reklama a dobrá propagace.
„Na kamna – Machaina“, pop . „Kamna od Ma-
chaina“ – tento reklamní slogan se objevoval spolu
s firemní zna kou (velkým M a sálajícími kamny)
v ad  regionálních novin, v drobných brožurách
vydávaných u r zných p íležitostí nebo se tato re-
klama promítala v kinech p ed p edstavením, obje-
vovala se na nádražích  a jinde. Ú inek byl ohrom-
ný - zakázky se tém  nedaly stihnout, a tak se
nakonec reklamní kampa  musela omezit.

Od poloviny 30. let za ali u Machain  stav t
nový typ stáložárných kamen pln ných a zapalo-
vaných shora. Šéf Josef Machain  vychvaloval  a
propagoval toto dílo v jedné z firemních brožur
takto: „Už to není samá kudrlinka na chytání pra-
chu, který se musel smetat nebo se pražil, už to
nejsou halabrány nemožn  vysoké, požírající uhlí
a d íví jako zjednané. Dnešní kamna nestojí na
zemi, jako kamna stará, ale na nožkách, aby h á-
la spodem. Dnešní kachlová stáložárná kamna
jsou elegantní, moderní, jednoduchá, hladká a
ú elná.“ A Ladislav Machá  dopl uje, že p i den-
ní spot eb  kvalitního uhlí 8-9 kg vydržela kamna
h át i po sho ení topiva ješt  n kolik hodin. Fungo-
vala jako akumulátor, hromadíce v sob  velké množ-
ství tepla, které pak pozvolna vyza ovala. V brožu e
se též dovíme, že ke kamná skému emeslu oprav-
du pat í n co víc než jen fortel: „Mistr kamná  a
jeho lidi musí ovládat svou v c na puntík a musí do
ní dát všechno své v d ní i celé své srdce. Musí
pracovat sv domit , p esn  a s láskou, nebo
jen tak postavená kamna mohou správn  h át…“
O Machainov  rodin  se zde praví, že „mají kam-
na inu v krvi“, Josef Machain je p edstaven jako
šéf, který „nenad lá mnoho e í, zato hodn  dob-
ré práce. Daleko široko od Olomouce do Ostravy,
od P erova do Hodonína se ví, že kamna, která
Machain postaví, nikdy, nikdy nezlobí“. O mladém
Ladislavu brožura uvádí, že „jde ve stopách svého
otce. Srostl s kamna inou, pracuje ob tav  a
s láskou. Chce ješt  více uplatnit správnost p íslo-
ví „Na kamna Machaina!“

Mladý Ladislav Machá  se za al u it ve firm
svého otce v r. 1937. T i roky trvala jeho tova-
ryšská léta a v r. 1940 odejel do Ostravy vykonat
mistrovské zkoušky. Zkoušející komise se možná
domnívala, že tovaryš vyu ený v rodinné firm

nebude mít takové znalosti jako ostatní, proto se
rozhodla prozkoušet ho zvláš  d kladn . Ale mla-
dý Ladislav ovládal všechny taje kamná ského a
obkláda ského emesla. Vždy  vyrostl mezi
džbánky a kachlemi svých p edk , poslouchal
d du Viktora, jak vypráví o emesle, a hlavn
pracoval už od 14 let po boku svého otce a dal-
ších zkušených mistr .

Sedmnáctiletý Ladislav se po úsp šn  vyko-
nané u ovské zkoušce  za al též pomalu zau o-
vat  do organiza ních inností v podniku, nebo
musel ím dál ast ji zastupovat svého nemocné-
ho otce3) p i r zných obchodních jednáních. V r.
1939 se firma rozší ila o další dva spole níky (jed-
ním z nich byl i Ladislav), a proto za ala používat
nový název „Kamná ství Machain a spol.“

I na po átku druhé sv tové války si firma vedla
pom rn  úsp šn . Zakázek sice ubylo, nebo  se
ve vále ných asech p íliš nestav lo, ale teplo lidé
pot ebovali po ád… Po et zam stnanc  se snížil
pouze o pracovníky z filiálky v Novém Ji ín , která
musela být zrušena krátce po obsazení Sudet. Vel-
mi výnosnou zakázku získala firma v r. 1941. Po
celý tento rok vyráb la z kompletn  dodávaného
materiálu p enosná kachlová kamna, kterých se
každý týden z valašskomezi í ského nádraží od-
vezl celý vagón. Ale ne vždy se objevovaly tak
výnosné obchody. Už ke konci války se za ínaly
stále víc prosazovat nové zp soby vytáp ní, va-
ení a pe ení. Dokonce i lidé na venkov  opoušt li

kachlová kamna, m nili je za úst ední topení a za-
ínali nakupovat sporáky na plyn i elekt inu. Po

válce se tento trend ješt  zrychloval. Firma Ma-
chain už b hem vále ných let snížila po ty za-
m stnanc  na 10, ale ani to v dalších letech ne-
sta ilo4). Modernizace ve vytáp ní vytla ovala
postupn  kachlová kamna a sporáky z byt .
Domácnosti bez nich sice  osi ely a posmutn ly,
ale lidé je tehdy opoušt li s lehkým srdcem, vždy
nové zp soby  topení jim ušet ily práci i as a na-
víc zlepšily istotu ovzduší.

Firm  p ibývalo vrásek a to ješt  netušila, co
p inese rok 1948. „Klement Gottwald u vesla –
zna í rozkv t emesla“ , hlásala sice nová komu-
nistická únorová vláda, ale brzy nato dekretem
z r. 1949 za ala rušit všechny drobné živnosti.
V r. 1951 p išlo na adu kamná ství Machain.  Otec
Josef odešel do invalidního d chodu, a tak to byl
Ladislav Machá , který se zbývajícími ty mi pra-
covníky osadil kachle do posledních  kamen a
musel zav ít firmu.  Kamná ství Machain bylo v a-
zeno do Sdruženého komunálního podniku Va-
lašské Mezi í í, kde nastoupil 1. 1. 1952 spolu se
svými kolegy  též Ladislav Machá .

Jméno známé túfarnicko-kamná ské rodiny a fir-
my MACHAIN sice p estalo existovat, ale našt stí
alespo  ást džbánka ské produkce rodiny z sta-

V této dob  si dobrý emeslník u Machain
vyd lal okolo 250 K  týdn , což byl slušný výd -
lek. Pro porovnání uve me, že d lníci ve Zlín
u Bati m li po átkem 30. let týdenní plat od 250 po
500 K  (podle délky praxe a výkonu). Je však
nutné p ipomenout, že ba ovské platy vysoko
p ekra ovaly celostátní pr m r.

T icátá léta znamenala pro podnik stabilitu a
úsp ch. Kone n  se mohlo koupit i tolik pot ebné
auto, které usnadnilo p edevším dovoz materiálu
k zákazník m, ale dob e posloužilo též šéfovi p i
jeho jednáních mimo m sto.  Pod plát nou st e-
chu  „pragovky“ se naložilo vše nutné pro výro-
bu kamná ského díla a už se jelo… do Hranic, na
Vsetínsko, Rožnovsko, Novoji ínsko, Frenštátsko,
Valašskomezi í sko. V této dob  m la firma už dv
filiálky: v Novém Ji ín , kde pracovali 4 zam st-
nanci, a v Rožnov  p. Radh., kde byl sklad.

Kamná ské emeslo není jen po ádná d ina,
ale  má též  své kouzlo a jedine nost. Postavit
kamna, dodat domovu životodárné teplo a útul-
nost znamenalo pro lidi hodn . Kamná  jim teplou
jistotu  p inášel, a proto ho vítali zvláš  p átelsky.
Trvalo minimáln  t i dny i více, než postavil své
kachlové dílo, a b hem této doby žil a pracoval
kamná  od rána do ve era mezi leny domác-
nosti,  stával se jejich rodinným p ítelem, vtáhli ho
do svých problém  i radostí,  jako by v ili, že se
h ejivost vzájemných vztah  p enese do hotové-
ho díla – kachlových sporák , kamen, krb .  Tuto
skute nost potvrzuje i pan Ladislav Machá , kte-
rý na dobu svého „kamna ení“, zvlášt  na ven-
kov , vzpomíná s láskou a úsm vem. T ch histo-
rek, které zažil…! Teplo a ohe  mu p inesly do
života hodn  dobrých známých a p átel, se kte-
rými se setkával nejen p i otázce „A co kamna,
h ejí, h ejí ?“, ale nacházel jejich p átelství, kdy-
koliv se pot eboval pod lit o radosti i strasti.

Ve druhé polovin  30. let už firma zam stnáva-
la okolo 20 lidí, každoro n  se v ní vyu ili 2-3 u ni
a v r. 1937  se v ní u ilo kamná skému emeslu
dokonce tovaryš   p t. Práce bylo pro všechny
dost, nebo  kamná ství Josef Machain m lo skv -

Kachlová kamna od L. Machán  z r. 1998

Jedna z reklam firmy Machain v novinách LUBINA
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Trhy na vsetínském Dolním nám stí

Ji í Parduba

V dob  p ed 2. sv tovou válkou bylo vsetín-
ské Dolní nám stí pravideln  každou st edu je-
višt m zajímavého a poutavého divadelního p ed-
stavení. Dálo se v prost edí, kde divadelními kuli-
sami byly m š anské domy po obvodu nám stí a
uprost ed malý par ík s meteorologickou budkou,
kamenným k ížem a p knou secesní kašnou. Herci
byli po etní trhovci z m sta, okolních vesnic a hlav-
n  paseká i, p inášející k odprodeji své výp stky,
odchovy i výrobky. Za stržené peníze mohli si
pak nakoupit v ci, které nedokázali sami vyrobit
i vyp stovat, a také n jakou tu „obšatu“, tj. oble-
ení a obuv. A diváci? Všichni ti ob ané, kte í p išli

nakupovat nebo se jen dívat i bavit, a v neposled-
ní ad  d ti. Pro n  tato podívaná m la zvláštní
kouzlo. Pohybovaly se od jedné skupiny aktér
k další, slyšely vábivá vyvolávání prodava ,
smlouvání, postávaly p ed skupinami zví at, která
doma nem ly, s údivem sledovaly vystoupení
kouzelníka i dalších atrakcí. Byla to pro n  užite -
ná sou ást praktické životní školy.

Vždy v úterý ve er pomocní zam stnanci m sta
p ipravili po obou delších stranách par íku stoly –
íkalo se jim „štonty“. Byla to k sob  sestavená a

p ibitá prkna položená na kozách ze železných
trubek. Rozmíst ní prodávajících a stánk  ídilo
se podle ustáleného pravidla takto: P ed hotelem
Emila B ezá ka rozložil sv j stánek krytý celtovou
st echou pan Ryšavý, který prodával pot eby pro
domácnost (hrní ky, hrnce, p íbory atd.) stylem 3
za 5. To znamenalo, že zákazník zaplatil za 3
kusy zboží 5 korun. Zvláš  paseká i u n ho hojn
nakupovali pro tu nesmírnou láci. Asi to bylo
druho adé zboží nebo v ci z výprodej , které do-
kázal pan Ryšavý levn  sehnat. Vedle p ed Ro-

dingry postávali strýci a teti ky z vesnic a pasek a
nabízeli ke koupi n jakou domácí hav , kterou
drželi v náru í. Byly to strachem kdákající slepice
a ku ata, které m ly svázané nohy, aby nemohly
utéci. P ed Velikonocemi n žná bílá k zlátka ža-
lostným mekotem volala svou mámu. Bylo mn
jich vždy líto, když jsem si p edstavil, že skon í na
peká i. U nohou v prout ných košících kr ili se
králíci, ka eny, kejhaly husy, na ja e pak pípala
žlu ou ká milou ká ku átka a housátka. Dále po-
kra ovala š ra stojan  s bidly, na nichž ševci
vystavovali boty, nej ast ji šn rovací kotní kové.
P ed zimou je vyst ídaly r zné druhy papu í. Ševci
trp li velkou konkurencí levných Ba ových bot,
zato ale jejich ru ní výrobky byly kvalitn jší.

U par íku p ed k ížem za štonty ponejvíce rob-
ky nabízely vají ka, hrudky másla, tvarohu i ov í-
ho sýra a též smetanu. Nakupující pani ky neh-
tem uždibovaly kousí ky másla nebo tvarohu a
koštovaly, není-li máslo žluklé a tvaroh ho ký.
Poblíž másla  n kdy i d ti nabízely v hrní cích
lesní jahody, v lét  taky maliny. Sb ra i hafer (bo-
r vek) p inášeli sladké erné dobr tky v plecho-
vých kbelících nebo d ev ných putnách. Nebylo
zvláštností, že n kdy p icházeli s haferami i Slo-
váci. S nimi pak sousedili h iba i, kte í nasbírané
h iby m li na stole seskupeny do malých úhled-
ných hromádek podle jednotlivých druh . Další
místo m li zabrané zeliná i. Nejv tším lákadlem
byly veliké hromady t ešní, které v povozech –
košatinách – tažených ko mi vozili sada i až ze
Slovácka. Jist  to pro n  byla velká štrapáce,
ur it  se jim to ale vyplatilo, i když  cena s p ibý-
vajícími hodinami šla dol . Na podzim se na sto-
lech zase vršily pyramidy trnek, hrušek, jablek.

ilý ruch na tržišti ve 30. letech 20. stol.      Foto K. Puszkailer

la zachována v muzeu, v etn  starého rodinného
receptá e.  A jak to dopadlo s kamná stvím?

Ani tady neskon ilo všechno ze dne na den.
I když už firma  neexistovala, pan Ladislav Ma-
chá  zodpov dn  dod lal už d íve objednané
zakázky a ani pozd ji neodmítl žádného, kdo za-
toužil po teple kachlových kamen - ta poslední
postavil v r. 2001! Do taj  kamná ského emesla
zasv til i n kolik zájemc , p edal jim své jedine -
né zkušenosti a znalosti, které m l tak íkajíc v krvi.
Ve svých nových zam stnáních se však po r. 1952
už nikdy s kamna inou nesetkal.

Po krátkém p sobení ve Sdruženém komunál-
ním podniku pracoval Ladislav Machá  jako sklad-
ník u pana Kremla a pozd ji odešel do skláren.
Alespo  na chvíli se tady znovu mohl nadýchat
tepla a žáru pecí, nebo  vykonával šamotá ské
práce. Kv li zdravotním potížím však musel odejít a
znovu za al koloto  zam stnání, která mu nep i-
rostla k srdci: pracoval na doprav  v Komunálním
podniku (kde vozil n jaký as i rakve), v D eva -
ských závodech Valašské Mezi í í, kde byl idi-
em, zedníkem i stava em, pak znovu nastoupil do

skláren na stavební údržbu. Mezitím sta il vystudo-
vat stavební pr myslovku a Stavební institut na
Vsetín . Od r. 1969 p sobil až do d chodu na St ední
pr myslové škole stavební ve Valašském Mezi í í.
Aspo  tady mohl zúro it své stavební zkušenosti a
pod lit se o n  s mladými za ínajícími stava i.

Dnes je pan Ladislav Machá  už adu let
v d chodu, stále bydlí se svou manželkou Bože-
nou (roz. Halaštovou)  ve Vrbenské ulici na stej-
ném míst  jako jeho p edkové,  baví ho život,  má
radost z d tí, vnou at, vypadá usm vav  a spo-
kojen . Možná je to  i tím, že za každým kusem
jeho práce z stávalo teplo, že mohl d lat n co
užite ného a zárove  krásného, že svým dílem
vždy n koho pot šil a zah ál a že po n m  a po
celém rodu Machain   na sv t  dál z stávají
džbánky,  hrní ky  i h ející kamna… Co víc si
lov k m že p át ?

P O Z N Á M K Y

1) Machainovy výrobky se vyvážely do celého Ra-
kouska i N mecka. Stálé odb ratele m l v Olomouci,
Vídni, Budapešti, Krakov  aj. Po Národopisné výstav
eskoslovanské v r. 1895 se ást produkce vyvážela

dokonce do Ameriky a Anglie.

2) Anna Machainová (roz. Bejšovcová). 12. 8. 1900 -
6. 5. 1949

3) Josef Machain zem el 29. 2. 1968

4) V  r. 1947 byl zrušen i sklad v Rožnov  p. Radh.

Sporák postavený Ladislavem Machán m ve Zd -
chov  v r. 1994
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zapalova  a další v ci, a Ilona se zavázanýma
o ima ur ovala, co v ruce drží. Byl to jist  smlu-
vený sled slov v otázce, jakýsi jazykolam, tudíž
žádná nadp irozená schopnost Ilony. Lidé se di-
vili a mnozí horliv  kupovali tišt né horoskopy po
produkci nabízené. Ob as p išel i prodava  pla-
net, které z krabice vytahoval papoušek, n kdy
se objevil flašinetá  s opi kou sedící na flašinetu,
též i potulný loutká , který vždy vzbudil velký zá-
jem d tí i dosp lých. V zimních m sících p icháze-
la na trh, ba jist  i na trhy v okolí, dechová kapela
sestavená p evážn  ze zedník . Ti nebyli za-
m stnáni, protože se tehdy v zim  nestav lo,
tak si trochu p ivyd lávali.

Mnoho kupujících se netrp liv  t šilo na p í-
jezd malé bry ky. Když se kolem osmé hodiny

11. Emil B ezá ek – hotel, restaurace
12. Alois Rodinger – prodej textilu a látek
13. Miloš Pokorný – prodej textilu a konfekce fy Nehera
14. Jaroslav Pokorný – obchod se smíšeným zbožím
15. PhMr. Karel Puszkailer – lékárna
16. Karel D dic - ezník, povoznictví
17. Karel Strnadel – železá ství
18. Jaroslav Van k – autodoprava
19. Meteorologická budka
10. František Turpiš – drogerie
11. Karel Smetana  - klobou ník
12. brat i Kumbárové (Jaroslav, Vilém, František) –
12. železá ství
13. Samson Weinstein – prodej textilu
14. Kolá ovi – ve dvo e pošta

15. Antonín Navrátil – notá
16. Richard a Antonín Kohmové – železá ství,
12. výroba mýdla
17. Jaroslav Pokorný – prodej p íze
18. Jaroslav Fajkus – u itel
19. Josef Holík – obuvník
20. Robert Sax – obchod s k žemi a pot ebami
12. pro emeslníky
21. Antonín Šula – alouník
22. Winkler – stavitel, Topolánek – pokrýva
23. Jan Živocký – drogerie, hra ká ství
24. Karel Fajkus - obuvník
25. František Fajkus – smíšené zboží
26. František Vaculín – parketá
27. MVDr. Ambroz – veteriná

Atmosféra trhu na vsetínském Dolním nám stí v r. 1940  Foto archiv MRV ve Vsetín

Nejoblíben jší byly š avnaté sla ou ké jaderni -
ky. P ed Vánocemi se objevily smažené i sušené
trnky, hrušky na frgály a jablka š ípalky.

Poblíž meteorologické budky u stolku plného
malých mýdélek vtipnými pr povídkami p ivolával
prodava  zájemce ke koupi isti  skvrn – zázra -
ných mýdélek. Kusy látek poléval inkoustem i mast-
notou, aby po pot ení skvrn mýdélkem a vyprání
had íku v umyvadle skvrny zmizely. Jednou ma-
minka tento zázrak koupila, ale skvrny s ním nešly
dob e vy istit. Asi m la k tomu použít n jaké tajné
za íkávání, jinak jsem si to nedovedl vysv tlit.

Na stolku u kašny se zase kupily hromádky
kamenných brousk . Jejich výrobce dovedn
tloukl brouskem do kosy, aby dokázal jeho pev-
nost. Zvuky t chto úder  rozléhaly se celým ná-
m stím. Oba tito prodava i byli opravdovými mis-
try ve výrob  vtipných reklamních veršík  a byla
radost je poslouchat.

ada štont  na druhé stran  par íku sloužila
prodejc m látek, pláten i jiného textilu, také pro
podomácky vyrobené d ev né ná adí. Mohli jsme
obdivovat nejen vkusné hra ky pro d ti, ale též
pot eby pro hospodá ství, jako hráb , vidle, fortel-
né škopíky, putny, síta a adu dalších v cí. N jaké
volné místo si vždy našli prodava i prout ných
košík  a b ezových metel, používaných hlavn  na
zametání dvor  a chodník . Na štonty naložili své
zboží i hrn í i. Dob e se prodávaly kameninové
hrnce, hrní ky, kv tiná ky, též dvouuché ba até
sádláky na vyškva ené sádlo p i domácí zabija -
ce. Nikdy nesm ly chyb t stánky s cukrovinkami.
Nejvíce se prodával perník, tvrdé bonbóny a pro
d ti „na uvítanú“ byly nejžádan jší klátky. To byly
tvrdé r znobarevné cukrové vále ky, které mnoh-
dy vydržely i n kolikahodinové cumlání. Jim velmi
konkuroval prodejce zlomkové okolády. To byla
velká atrakce! P ijížd l malým nákladním autem a
na korb  se vršily krabice plné zlomkové okolá-
dy. M l zajímavý a jist  ú inný zp sob prodeje.
Držel v ruce papír, do n hož p ihazoval kusy o-
kolády za sou asného volání: „Pro tatínka, pro
maminku, pro Jozéfka, d de ka…“ P itom ude il
druhou rukou do papíru, aby chrastící zvuk upou-
tal další zájemce. okoláda se mu v náru í vršila,
byl jí kopec – to vše za 5 K . Sbíhávaly se mi sliny,
ale nikdy jsem si tento mls nemohl koupit – kdepak
najít 5 korun, to byl tehdy velký peníz a u nás se
hodn  šet ilo (pro srovnání uvádím: za 5 korun
bylo možno koupit 15 vajec nebo 60 dkg hov zího
masa, i 0,5 kg másla, též 2 litry mléka, 25 rohlík ,
poštou poslat 16 pohlednic).

P ed obchodem pana Saxe na povozech ža-
lostn  kvi ela r žovou ká selátka, prodávaná

objevila, tr nil na kozlíku d stojný starý pán
ozdobený dlouhým špi atým knírem – ko ský
ezník Antonín Ma ka. Dojel p ed obchod Fran-

tiška Fajkusa na rohu nám stí a Svárova, z vozu
složil st l a na n j nakladl velké bochníky teplé
ko ské sekané a to eného salámu. To byl pra-
vý okamžik pro ko ské labužníky. Ti si na tep-
lých uzeninách pochutnávali a chválili je jist  i
z toho d vodu, že byly velice levné. Šly na dra -
ku a byly brzy vyprodány. To byl jeden z mno-
ha vrchol  trhu. Ke všem t m zvuk m vydáva-
ným dr beží, selaty, hlasitým vychvalováním vý-
robk  asto vtipnými veršíky na p ilákání kupc
p idala se nádherná v n  teplých ko ských dob-
rot, která se táhla celým nám stím i p ilehlým
Svárovem.

Trhy m ly své neopakovatelné kouzlo pro
všechny ú astníky tohoto lidového p edstavení.
Zvláš  jsme se jím opájeli my, oga i, kte í jsme
pov tšin  jen p ihlíželi a tém  nikdy nic nekoupili,
protože naše kapsy byly d ravé. D íve se víc
šet ilo, nekupovaly se zbyte nosti, koruna se
v hrsti dost otá ela, než se vydala, a d ti jen
v málokterých rodinách dostávaly malé kapesné.
Já mezi n  nepat il.

Ty dnešní trhy se vyzna ují zbožím asto zá-
hadného p vodu, hlavn  haldami všelijakého tex-
tilu, bot, hodinek, ná adí, p ístroj , ale jsou p íliš
fádní. Nemají tu pravou š ávu nadnesené nabíd-
ky a pestrost prodeje, jakož i jakési p átelské do-
mácké atmosféry. Velice asto na ty staré trhy
nostalgicky vzpomínám. N jak víc lidi sbližovaly,
jak prodávající i nakupující, a neodmysliteln  pat-
ily ke koloritu m sta i tehdejší doby.

k dochování. Podél
domu brat í Kohm
vedla uli ka do brodu
v Be v , kam zajížd li
trhovci brodit kon  a
namá et d ev ná kola
povoz .

P ed drogerií pana
Živockého kouzlil man-
želský pár Paspart a
Ilona. No, kouzlil, po-
su te, zda to bylo
kouzlení! V štecké
schopnosti Ilony doka-
zovali tak, že Paspart
si p j oval od divák
nap íklad n ž, cigare-
ty, hodinky, prsteny,

Kresba: autor lánku
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Chory ský mok ad

Jana Tka íková

Valašsko je obecn  na velkoplošné mok ady
chudé. Tak jako se mu nedostává rovin, tak také
chybí místa, na kterých by tyto velkoplošné mok-
ady mohly vzniknout. Nejp íhodn jší jsou nivy

v tších tok , tedy zejména místa podél Vsetínské
Be vy a dále podél Be vy po soutoku s Rožnov-
skou Be vou. P ed regulací bylo koryto eky ne-
upravené a každoro ní velká jarní voda naplnila
slepá ramena a t ky podél toku. Na okrajích
t chto t n k a jezírek byla jist  bohatá mok adní
vegetace a fauna. Ale to už si dnes m žeme jen
p edstavovat. Stejn  tak záleží jen na naší fanta-
zii, jak si zrekonstruujeme st edov kou krajinu
od Valašského Mezi í í po Hranice na Morav  –

krajinu plnou rybník , odlesn nou a neoby ej-
n  bohatou na rostlinná spole enstva vyžadující
dostatek vody. Musel to být opravdový ráj pro
mok adní rostliny, které dnes jen poskrovnu p e-
žívají na n kolika posledních p íhodných mís-
tech.

Jediným velkoplošným mok adem na Valaš-
sku je Chory ský mok ad u Velkého Chory ské-
ho rybníka. Každý z nás ho již vid l a možná si to
ani neuv domil. Už jste n kdy jeli autem i auto-
busem po silnici E 442 od Valašského Mezi í í na
Hranice na Morav ? Postupn  míjíte areál Dezy,
zpomalujete v prudké levoto ivé zatá ce p ed
Lhotkou nad Be vou, projíždíte k ižovatku

s odbo kami na Chory  a Lešnou, projedete úsek
s listnatým lesem a pak, pak na krátký i ješt
kratší okamžik (dle ru i ky na tachometru) uvidíte
po pravé stran  houští a k oví, nekosenou starou
trávu a rákosí. A to je p esn  to místo, na které Vás
chci zavést a seznámit Vás na n kolika ádcích
s jeho poklady.

Chory ský mok ad má pohnutý osud. Za al
vznikat teprve v 50. letech 20. století poté, kdy byl
vybudován Velký a Malý Chory ský rybník.  Do
té doby to byla kosená louka, tedy p esn ji n ko-
lik desítek úzkých parcel soukromých zem d lc
a v tší parcela církevní p dy. N které se využí-
valy jako louka, n které se oraly a p stovalo se
na nich obilí apod. Takže nic zvláštního až do
doby, kdy se za aly budovat rybníky. Nejd íve
m ly rybníky tolik vody, že zejména na severním
okraji p echázely do louky, kde vyrostly bohaté
porosty rákosu, ost ic a dalších mok adních rost-
lin. Postupn  byla výška vodní hladiny snižová-
na a na severní stran  byla vybudována farma
pro dr bež. Voda z rybníka za ala prosakovat
sypanou hrází na západní stran  a p ilehlé louky
byly podmá eny. Již v šedesátých letech na nich
hospoda ení pomalu ustávalo, jednak z d vodu

Letecký pohled na Chory ský mok ad – íjen 2000            Foto Jan Pavelka

Mok ad je místo bytostn  spjaté s vodou. Ne vždy však v nás vyvolává p íjemné p edsta-
vy. Spíše se nám hned po slovu mok ad vybaví pojmy jako je hnití, puch i smrad, rozklad.
Mok ady byly lov ku vždy na obtíž – ubíraly cennou zem d lskou p du, byly p ekážkou
p i stavb  cest a dom  a také místem, kde poletovala hejna nep íjemných bodavých komá-
r . Nejen v nedávné dob  reálného socialismu spole nost hlásala mok ad vysušit, p eorat
a smyslupln  využít. A pokud to prost edky dovolily, také se tak d lo. Snad každý pamatuje
n jakou tu zmeliorovanou podmá enou louku ve svém blízkém okolí. Bagry vyhrnuly  struž-
ky, položily se cihlov  ervené trubky a „p ebyte ná“ voda mohla nerušen  odtékat. Dnes
už má našt stí i mok ad své místo v krajin . Vzniklo hnutí celosv tové ochrany mok ad  a
v tzv. Ramsarské úmluv  jsou vyjmenovány ty nejcenn jší. Pat í do ní i 10 mok ad  z území

eské republiky. A nebu me smutní, že Chory ský mok ad mezi t mi deseti „nej“ není.

Bahni ka jehlovitá (Eleocharis acicularis)
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zamok ení a také z d vodu zm ny vlastník  p dy
– už 20 let zde hospoda ilo JZD. Celá plocha
podmá ených luk pomalu zar stala nejd íve ost icí
a rákosem, pozd ji náletem vrb a olší. Mok ad
takového typu nem že dlouhodob  existovat bez
vlivu lov ka. Zarostl by b hem pár desítek let
ke i a stromy a zm nil by se na lužní les. Proto byl
v roce 1999 vyhlášen p írodní rezervací a je pa-
t i n  udržován kosením travních porost  a káce-
ním strom  a ke .

A jaké poklady na n m m žeme najít dnes?
P edevším ojedin lé a na Valašsku vzácné spo-
le enstvo mok adních rostlin, které vytvá í mozai-
ku a kombinaci r zných druh  vázaných na místa
sušší a b hem léta vysychající až po místa trvale
zamok ená. Najdeme zde b žné druhy jako je
jedovatý blatouch bahenní (Caltha palustris), který
roste jinak hojn  kolem pot k , v p íkopech
s proudící i stagnující vodou a každé jaro nás
pot ší svými zá iv  žlutými kv ty. Najdeme zde
také mén  hojné druhy, jako je až metr vysoký
krvavec toten (Sanguisorba officinalis) s hlávkami
hn do erven  zbarvených kv t . Již jen por z-
nu ho m žeme najít na podmá ených loukách.
K opravdovým perlám na Chory ském mok adu
pat í žlu ucha lesklá (Thalictrum lucidum). Tato
statná vytrvalá rostlina dor stající až 140 cm výš-
ky, z eledi prysky níkovité (Ranunculaceae), má
omamn  vonné kv ty trochu p ipomínající mimó-
zu. Kvete v pozdním lét  v ervenci až srpnu a
lata drobných žlutozelených kv t  p sobí velmi
gracilním dojmem. Ale pozor, rad ji ji pro nikoho
netrhejte, jedná se totiž o chrán nou rostlinu, a
pak v kv tomluv  obdarovat n koho žlu uchou
znamená „jsi netrp livý(á)“. A pro  je tato rostlina
na Valašsku tak vzácná? Je teplomilná, rad ji roste
na mok adech v Polabí v echách nebo na jižní
Morav . Na Valašsko proniká Moravskou brá-
nou a krom  Chory ského mok adu roste ješt
u Ratibo e.  Další perlou je kapradiník bažinný
(Thelypteris palustris). eknete si jist , no jo, kap-
radina, vždy  jsou všechny na první pohled stej-
né a jsou jich plné lesy. Tato je zvláštní tím, že má
na rozdíl od ostatních ráda hodn  mokro až bah-

Kapradiník bažinný (Thelypteris pa-
lustris) – celý list a detail lístku
s podvinutými líste ky a kupkami
výtrusnic

Kalužník šruchový (Peplis portula)
– celá rostlina a detail plod  (na-

ervenalé tobolky) v úžlabí list

Bahni ka bahenní (Eleocharis palust-
ris s. lat.)

Žlu ucha lesklá (Thalictrum lucidum)

nito. Roste v podmá ených olšinách, na lesních
bažinách, na rašeliništích a na rašelinných lou-
kách a také na lu ních mok adech a na okrajích
rybník . To p ece naše „staré známé“ kapradiny
z lesa ned lají. Kapradiník bažinný je vzácný
v celé eské republice. A až pojedete na dovole-
nou, m žete ho jako krajana potkat tém  na celé
severní polokouli (od Severní Ameriky p es celou
Evropu až po Indii a jižní ínu). A jak ho vlastn
poznáte? Sta í oto it list a podívat se na jeho rub.
Jednotlivé malé úkrojky listu (tzv. líste ky) jsou p i
zralosti výtrus  z eteln  dol  ohrnuté. Také ho
rad ji netrhejte, protože pat í mezi ohrožené rost-
liny. I když jako dárek je mimo ádn  vhodný, pro-
tože v kv tomluv  znamená „miluji t  od prvního
spat ení“. Našt stí kv tomluva kapradiník bažin-
ný jako takový nezná a všechny druhy zahrnuje
pod „kapradí“. Proto m žete nahradit chrán ný a
vzácný kapradiník bažinný t eba tou hojnou a
z lesa známou kapradinou, jako je kapra  samec
i papratka sami í.
Na Chory ském mok adu roste hodn  rostlin,

které sice nejsou za azeny mezi rostliny chrán -
né, p esto je na Valašsku najdeme jen velmi z íd-
ka. D vodem je nedostatek vhodných stanoviš .
Asi ješt  nikdy jste si nevšimli nenápadné jedno-
leté, asi 10 cm velké rostlinky s drobnými kv ty
v paždí list . Jmenuje se kalužník šruchový (Pe-
plis portula) a jak eský název napovídá, najde-
me ho asto u kaluží a na podobných místech
s kolísajícím stavem zamok ení. Rád roste na vlh-
kých a do asn  zaplavovaných cestách, na dnech
vypušt ných rybník  a spokojí se i s mok inou
v p íkop . Nesple te si tuto rostlinu s dalším ka-
lužníkem, s nímž má spole né jen eské jméno.
Ozna uje se tak severoamerická vodní rostlina
Dipiplis diandra schopná trvalého r stu pod vo-
dou a známá p edevším mezi akvaristy. P íbuzný
žlut  kvetoucího lu ního prysky níku prudkého je
prysky ník lítý (Ranunculus sceleratus). Roste na
vlhkých bahnitých místech, na b ezích rybník ,
v p íkopech, n kdy i na mírn  zasolených mís-
tech. Na Valašsku se vyskytuje pouze roztrouše-
n  až vzácn  (nov  se objevil nap íklad na ob-

naženém dn  vypušt né p ehrady Byst i ka).
Dalšími zajímavými rostlinami, které potkáme na
Chory ském mok adu, jsou bahni ky. Rostou zde
hned dva druhy: bahni ka bahenní (Eleocharis
palustris s. lat.) a bahni ka jehlovitá (Eleocharis
acicularis). Jejich eská jména jsou dostate n
výmluvná v tom, kde je najdeme. Jinak se liší p e-
devším velikostí a také tvarem lodyhy. Zatímco
bahni ka bahenní je mnohem statn jší a lodyhu
má oblou, bahni ka jehlovitá má lodyhu ty hran-
nou a velmi tenkou. Bahni ku jehlovitou najdeme
jen z ídka, její porosty vypadají jako koberec drob-
ných zelených jehli ek. Nesnese konkurenci ostat-
ních rostlin, a tak nem že r st v porostech mok-
adních rostlin. Proto ji najdeme na obnažených a

dosud nezarostlých b ezích vysychajících t n k i
vypušt ných rybník . Bahni ka bahenní je vytr-
valá rostlina a dokáže p ežít i krátkodobé zhoršení
životních podmínek, proto také roste hojn  kolem
rybník  a mok in a na zaplavovaných loukách.

Te  si snad už nikdo p i vyslovení slova mok-
ad nevybaví jen místo, kde to po ádn  vachtá a

do bot snadno nate e kalná a páchnoucí voda,
ale že si také vzpomene na nenápadné obyvate-
le mok adu s libozvu nými jmény jako žlu ucha,
kalužník i bahni ka. A ti mén  romanti tí snad
vezmou mok ady na milost v podob  ko enových
istíren, což jsou um le vybudované mok ady,

ve kterých probíhají stejné filtra ní procesy jako
v mok adech p írodních.

Dostál J. (1989): Nová kv tena SSR, svazek 1, 2.
Academia, Praha
Hejný S. et Slavík B. (eds. (1988): Kv tena SR 1.
Academia, Praha
Slavík B. (ed.) (1997): Kv tena R 5. Academia, Praha

Pod kování: D kuji za poskytnuté informace Vít zsla-
vu P ikrylovi a Martinu Dan ákovi.

Pozn.: Kresby použity z publikací Kv tena SR 1, Kv -
tena R 5, Nová kv tena SSR 2.

L I T E R AT U R A
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Kde se skrývají naši motýli v zim ?

Lukáš Spitzer

Jen co se po dlouhé tmavé zim  vyno í prvních pár teplých dn  a zmizí zbytky zašlého
sn hu na oslun ných stráních, lidem se ihned rozžehnou pohaslé ohýnky v o ích. Zem
pomalu m kne, vzduch je plný v ní jara a lidé ženou své ty nohé milá ky na stále delší a
delší odpolední procházky. Sluch utrápený zimním tichem slastn  zachycuje první slab  se
ozývající bzukot much i v el. Tu a tam také neslyšn  propluje vzduchem první pravý posel
jara – skvost z íše hmyzu – n který z našich denních motýl . lov ku je hned lehko u srdce.
Když už poletují i motýli, tak je již ledová královna jist  poražena!

P íroda však druhý den asto nachystá nemilé
p ekvapení. První ranní letmý pohled z okna nás
uvrhne do pochyb, zdali ješt  nesníme. Ta tam je
v erejší jarní idyla, všude leží vrstva erstvého
sn hu! Okamžit  nám na mysli vytanou ti motýli a
v elky, v era ješt  poletující, dnes již jist  neod-
vratn  poh bení pod sn hovými záv jemi. Jak je
ta matka P íroda krutá! Jak krátký život svým roz-
košným d tem nad lila!

Poté, co opadnou první chmury, se však situace
za ne jevit jinak. Mnohý z motýl  m l p ece trochu
potrhaná k ídla! I barvy k ídel nebyly p íliš jasné...
Pokud se tedy nevylíhli te  na ja e, kde se po
celou zimu, v tuhých mrazech, p i vánicích a oble-
vách všichni tito k ehcí tvore kové schovávali? Ublížil
jim v bec erstvý no ní p íval sn hu? Odpov
není tak jednoduchá – není totiž motýl jako motýl…

Motýli stejn  jako všichni ostatní tvorové musí
n jakým zp sobem p e kat zimní období. Dispo-
nují k tomu svými r znými fyziologickými p izp -
sobeními. Nejv tším nebezpe ím pro p ezimující
hmyz, a  je ve stádiu vají ka, larvy, kukly i do-
sp lce, je možné zamrznutí vody v jejich t lních
tkáních. V p ípad , že by k tomuto došlo, vzniklé
vodní krystaly nenapraviteln  potrhají jejich vnit -
ní orgány, což by znamenalo neodvratnou smrt
postiženého jedince. Hmyz se této eventualit  brání
velmi d myslným systémem. Na podzim, když
p ijdou první mrazíky, zvyšuje ve svém t le podíl
speciálních chemických látek – nap . glycerolu.
Tyto chemické látky sice úpln  nezabrání vzniku
ledových krystal , ale velmi významn  omezí je-
jich velikost a nedovolí jejich spojování ve v tší
celky. Krevní míza tak z stává tekutá. Výrazn  se
však zvýší vzhledem k výskytu mikroskopických
krystalk  ledu její viskozita. Cirkulace krvomízy
v t le hmyzu se tak sice výrazn  zpomalí, ale ni-
kdy úpln  nezastaví! Nedojde ani k poškození
bun ných st n jednotlivých bun k i celých vnit -
ních orgán .

Hmyz v tšinou dob e snáší krátkodobé snížení
teploty. Z rovnováhy jej tak nevyruší ani pov stné
aprílové po así. Pokles teploty však nesmí být p íliš
rychlý, intenzivní a dlouhodobý. Taková pohroma
zp sobí nevratné poškození jeho t la a následnou
smrt jedince. Hmyz je daleko citliv jší na rychlé
zvýšení teploty, ale to je zase jiný p íb h.

Zanechejme však již dalšího popisu morfolo-
gických složitostí, kterými se hmyz vyzna uje, a
pov zme si n co zajímavého o život  a osudech
našich denních motýl .

Jak je tomu u babo ek?

Z celé plejády našich denních motýl  jen n -
kolik málo druh  p e kává zimu v podob  do-
sp lce. Své úkryty nachází v zimním období na
opušt ných p dách, ve sklepích, v hromadách
d íví, ve skalních št rbinách i pod k rou strom .
Nej ast ji m žeme najít takto ukrytou naši nejb ž-
n jší babo ku – babo ku paví oko (Inachis io).
Na konci léta a v pr b hu zá í poletuje i sedí na
kv tech mnoho t chto duhových motýl . Same ci
jsou jako tém  u všech babo ek velmi podobni
sami kám. O své družky však p ed nadcházející
zimou nejeví žádný zájem. I sami ky ponechává
p ítomnost potenciálních ženich  klidnými. Neú-
navn  p eletují z kv tu na kv t a ze všech sil se
snaží zajistit se pro blížící se dlouhý spánek život-
n  d ležitými zásobami. Zimní spánek a s ním
spojené výrazné snížení teploty je navíc pro p e-
zimující druhy nezbytný pro zdárné dokon ení
vývoje jejich vnit ních orgán  –p edevším pohlav-
ních bun k. Bez p ezimování by nikdy pohlavn
nedosp li. Na ja e, jakmile jen trochu zasvítí slun-
ce, opouští sami ky i same ci své úkryty a rychle
zakládají novou generaci. Zajímavé sledování
provedl ekolog Libor Dvo ák na území poho í

eský les. Zjistil zde, že babo ky paví oko výraz-
n  preferují zimování ve sklepních prostorech a
poz statcích druhé sv tové války – opušt ných
vojenských bunkrech. Naopak jen výjime n  je
nacházel v p irozených úkrytech - jeskyních a
pod ochozy skal.

Housenky babo ek, t chto rytí  našich motý-
l , se vyvíjejí na rostlinách kop iv. Na ja e jsou
mladé kop ivy jak nejš avnat jší, tak je v jejich
listech také nejmén  chemických látek, které rost-
lina používá pro svou ochranu p ed býložravci.
Sami ky toto velmi dob e v dí a snaží se proto
vyklást svá vají ka co nejd íve. Když si v té dob
pozorn  prohlédneme sotva n kolik centimetr
vysoké mladé rostlinky kop iv a usm je se na nás
št stí, najdeme zde jejich pozoruhodná vají ka.
Kladoucí motýl vytvá í z navzájem spojených va-
jí ek dlouhé š rky, které podobny etízk m kol-
mo n jí z listu. Housenky, poté co se osvobodí
ze sev ení tenké sko ápky svých vají ek, žijí po-
spolu v rodinných hnízdech. Na v tším trsu kop-
iv tak m žeme najít i p es sto housenek. Když je

kolonie vyrušena, housenky se spole n  snaží
úto níka vystrašit. Jedním koncem t la se pevn
drží okraje listu a druhým koncem voln  mávají

Babo ka paví oko (Inachis io)       Foto P. Ková

Babo ka bílé C (Polygonia c-album)

Babo ka admirál (Vanessa atalanta)

Babo ka bodláková (Vanessa cardui)   Foto D. Pr ša
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v prostoru. Když se takto v sekund  vzty í n -
kdy i n kolik desítek housenek, je narušitel
v drtivé v tšin  úsp šn  zahnán. Když je již
všechna potrava spot ebována, vydávají se
spole n  hledat nový zdroj. V této chvíli m že-
me narazit na n kdy i n kolik metr  dlouhou fron-
tu t sn  za sebou se pohybujících housenek.
Kuklí se již samostatn  v tšinou na živné rostlin
nebo v jejím nejbližším okolí.

Babo ka osiková (Nymphalis antiopa), u nás
d íve hojný, dnes už jen ojedin le objevující se
motýl, pat í také k úsp šn  p ezimujícím babo -
kám. Prožitá zimní zkušenost však viditeln  m ní
barevnost t chto motýl . Pokud chytíte babo ku
osikovou na podzim, zá í lem jejích k ídel jasnou
žlutou barvou. Tato žlu  však vlivem nízkých tep-
lot v pr b hu mrazivých m síc  tém  beze zbyt-
ku vyprchá. Na ja e tak potkáváme motýly
s šedou nebo ist  bílou k ídelní obrubou.

P ezimujícím motýlem je i t žko polapitelný
bystrý letec babo ka bílé c (Polygonia c-album).
Její p ezimující generace je o poznání tmav ji
zbarvená než generace jarní. Dalším motýlem,
který je u nás schopen p ezimování, je také ba-
bo ka jilmová (Nymphalis polychloros). Její po-
etnost meziro n  velmi výrazn  kolísá, a to nejen

u nás, ale i v celé Evrop .
Na nevytáp né p d  také asto narazíme na

babo ku kop ivovou (Aglais urticae). Vývoj t ch-
to motýl  je obdobný jako u popsaného p íkladu
p edchozího druhu. Život dosp lých babo ek
se však od usedle žijících babo ek paví oko vel-
mi odlišuje! Tato babo ka pat í ke skupin  mig-
rujících motýl . Same ci i sami ky babo ky kop-
ivové jsou v neustálém pohybu. Dosp lí motýli

podnikají v závislosti na po etnosti populace,
po así a dalších jevech n kdy až n kolik tisíc
kilometr  dlouhé výlety. Experimentáln  bylo
genetickými metodami zjišt no, že v rámci celé
Evropy existuje pouze jedna velká rodina toho-
to motýla. Je proto možné, že rodi e motýla, kte-
rého práv  držíme v ruce, se loni narodili až ve
Francii a jeho d ti (ovšem jen pokud jej pustíme
zp t na svobodu) budou p íští rok poletovat t e-
ba v Polsku.

K pravidelným migrant m pat í také babo ka
admirál (Vanessa atalanta). Tento druh však
v našich podmínkách pouze velmi výjime n  p e-
zimuje. Jedinci, kte í se o to pokoušejí, v pr b hu
zimy umírají. Nesnáší totiž i nepatrný pokles tep-
lot pod bod mrazu. Koncem kv tna ale p iletí
erství motýli z jižních oblastí Evropy. Na našem

území poté založí jarní generaci. Zástupci druhé

– letní – generace poté eskou kotlinu op t
opouští a vrací se zp t na jih, kde zakládají další,
v po adí t etí, zimní generaci. Dosp lci zimní ge-
nerace se ze svých kukel osvobodí až na ja e a
nastupují cestu zp t do st ední a severní Evro-
py.

Podobn  se chová i naše další babo ka –
babo ka bodláková (Vanessa cardui). Ptáte se,
pro  se tito motýli tak složit  rozmnožují? Copak
by nebylo jednodušší z stat celý život na jed-
nom míst  a nepodstupovat tak namáhavé p e-
suny nap í  evropským kontinentem? Odpov
je vcelku jednoduchá. V jižních oblastech panu-
je p es léto velké sucho a teplo. V t chto pod-
mínkách nenajdou jejich housenky dostatek po-
travy a nedokon í zdárn  sv j vývoj. Dosp lí
motýli naopak nejsou na severu schopni p e-
kat ani mírnou zimu. Proto p íroda objevila zp -

sob – na první pohled velmi složitý – ale jediný
možný pro p ežití t chto krásných motýl .

Pokud v pr b hu zimy najdeme doma na
okn  probuzeného motýla, nep edstavuje to pro
n j p ímo ohrožení života. Záleží však jen na
naší pohotovosti a rychlosti. Blaho na duši
z probuzení totiž nemá. P i tomto procitnutí inten-
zivn  plýtvá naspo enou energií. Rychle jej pro-
to p eneseme do sklepa i jiných chladn jších
prostor, ímž mu tím pravd podobn  zachrání-
me život. V chladném prost edí op t upadne do
stavu strnulosti, ve kterém výrazn  šet í vzác-
nou energií a asto se potom úsp šn  dožije
jara. Na ja e se pak posilní na prvních kv tech.

ernou ovcí mezi našimi babo kami je ba-
bo ka sí kovaná (Araschnia levana). P ezimuje
totiž jako jediná ve stádiu housenky. Na ja e se
kuklí a poté se z ní líhnou motýli jarní generace,
jejichž k ídla jsou zbarvena p evážn  oranžo-
vohn d . Hn dé zbarvení je velmi odlišné od
toho, které vidíme u motýl  letní generace, kte í
jsou erní s drobnou zdobnou bílou páskou. Tato
zm na zbarvení je dána vlivem délky sv tel-
nosti b hem dne, která ovliv uje množství spe-
ciálních hormon  v t lní míze motýla. Housenky
z vají ek, které nakladli ernobíle zbarvení mo-
týli, na podzim hledají úkryt a p e kávají zimu.

A kterak zimují jasoni a otakárci?

Motýli obou druh  našich jaso  jsou krásní
a noblesní, vyskytují se ale velmi vzácn . Sa-
me ci jaso  vládnou schopností, kterou by jim
mnozí mužové ur it  velmi závid li. P i pá ení
vytvo í kolem pohlavního otvoru samice pev-
nou p ílbici, která sami ce znemožní op tovné
pá ení. Ne tak samotným same k m, kte í se dále
mohou zapojovat do náro ného boje o volné
sami ky. Sami ky jaso  pak svá vají ka kladou
v lét  p ímo na živné rostliny. Nap íklad sami ky
vzácného motýla jason  dymnivkového (Par-
nassius mnemosyne) kladou svá vají ka již na
za átku léta na povadlé rostliny dymnivky hor-
ské, kde tato vají ka p e kávají celé léto, podzim
a zimu. Housenky se poté na ja e dalšího roku
líhnou asto tak brzy, že jsou ješt  mnohá místa
pokryta sn hem. Tyto motýly tak od jara až do
za átku léta v p írod  v bec nenajdeme, musí-
me si na n  po kat až do léta. Podobn  se vyvíjí
i jaso  ervenooký (Parnassius apollo). Tento
motýl byl u nás již tém  kompletn  vyhuben. Na
lokalit  Kotou  u Štramberku se však poda ilo
uskute nit jeho úsp šné zp tné vysazení.

Perle ovec st íbropásek (Argynnis paphia) Foto P. Ková

Ohnivá ek ernok ídlý (Lycaena phlaeas)

Babo ka osiková (Nymphalis antiopa)

Žlu ásek ešetlákový (Gonepteryx rhamni) Foto P. Ková

Kukly modráska ernoskvrnného (Maculinea arion)
ve hnízd  mravence Myrmica sabuleti
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Všechny druhy našich modrásk  jsou odbor-
n  e eno fakultativn  myrmekofilní. Znamená
to, že housenky b hem svého vývoje asto vy-
užívají pohodlí a ochrany, které skýtá pobyt
v mraveništi rozli ných druh  mravenc . Hou-
senky mnoha modrásk  se kuklí již na podzim a
zimu p ekonávají jako kukly voln  ložené v mra-
veništi.

Zajímavým vývojem prochází nemnoho na-
šich druh  modrásk  rodu Maculinea. Housen-
ky velké v tšiny našich druh  žijí a vyvíjejí se
v hnízdech r zných druh  mravenc , kde také
p e kávají zimu. Housenky n kterých druh
v mraveništi neškodí. Nechávají se sice od mra-
venc  krmit, ale nabízejí jim na oplátku své slad-
ké vým šky. U n kterých druh  se však tento
vztah posunul až za hranici oboustrann  výhod-
ného soužití. Housenky modráska ernoskvrn-
ného (Maculinea arion) jsou vyloženými vlky
v rouše berán ím. Mladé housenky žijí n jaký
as ukryty v kv tech mate ídoušky. Poté, co tro-

chu povyrostou, slezou na zem a ekají, až o ni
zavadí všude šmejdící mravenec rezavý (Myr-
mica sabuleti). Mravenec ji opatrn  uchopí do
svých kusadel, která pro všechny ostatní hou-
senky znamenají jistou smrt, a opatrn  ji odnese
do svého hnízda. Zde, dob e skryta p ed ne-
bezpe enstvími okolního sv ta, nepozorovan
vraždí a pojídá naše milá housenka larvy a kuk-
ly hostitelského mravence. Pokud se v mraveništi
sejde t chto housenek více, m žou jej takto úpl-
n  zlikvidovat! Na ja e p íštího roku se vypase-
ná housenka zakuklí a v lét  se vylíhne krásný
motýl, který urychlen  mraveništ  opouští. Mra-
venci, jako by pochopili sv j osudový omyl, již
na dosp lého modráska úto í, jeho t lo je však
p ed jejich kusadly výborn  chrán no. Ptáte se
jak? Celé t lo i k ídla motýla jsou porostlé hustý-
mi chloupky, na které jsou i mravenci krátcí! Vy-
trhané chloupky totiž ucpávají jejich kusadla.

Místo lou ení…

Pomalu neexistuje jiný tvor, který v sob  nese
tolik rozpor , jako motýl. Nejd íve je ošklivou chlu-
patou housenkou, která se m ní v nenápadný,
n kde dob e ukrytý pytlík, ze kterého do sv ta
vyletí krásný k ehký motýl. Matka P íroda muse-
la mít se  stvo ením motýl  plné ruce práce. Na-
víc jim dala do vínku tolik r zných životních osu-
d  a strastí! Našt stí nezapomn la tyto n žné
tvory vybavit i schopnostmi pro jejich úsp šné
p ekonávání. Nejv tším nep ítelem pro jejich ži-

vot tak nejsou aprílové i jiné rozmary po así,
ale stal se jím lov k a jeho mnohdy velmi neše-
trné chování. lov kem pozm n ným životním
podmínkám se bohužel motýli asi p izp sobit
nedokáží. Velkoplošným vypalováním p edjarní
suché trávy jsou každoro n  zbyte n  zabíjeny
tisíce motýl , které ješt  ani nespat ily – ekajíce
ve svých kuklách – sv tlo sv ta. Mozaikové
vypalování naopak paradoxn  výskyt mnoha
druh  podpo í – umožní totiž r st vzácn jších
druh  rostlin, které by jinak v ostré konkurenci
b žných rostlin zahynuly. Pokud navíc chceme,
aby nám okolo rozkvetlých kv tin na zahrádce
poletovaly duhové babo ky, musíme jim n kde
v rohu nechat trs kop iv. Pouze na nich mohou
jejich housenky žít. I kupky travních mravenc
musí mít své místo na loukách a pastvinách, a -
koli nám velmi zt žují jejich kosení. Jejich zni e-
ním se p ipravíme o zážitek z pohledu na pravé
motýlí skvosty – hejna modrásk . Velmi d ležitá
pro život mnoha druh  jsou také zachovalá bo-
hatá lu ní rostlinná spole enstva, anglický tráv-
ník totiž pro vývoj housenek motýl  p íliš velké
pohodlí neskýtá. Pokud nedopustíme znehod-
nocení luk, pasínk  i horských lou ek náletem
strom  a invazí ke , motýli se nám svým t epo-
tavým letem velmi rádi odvd í.

Žijeme v kulturní krajin , ráz valašské krajiny
je hlavn  dílem innosti našich babi ek a d d .
P írodu okolo sebe jsme za nespo et staletí, kdy
si na její úkor uspokojujeme své pot eby, inten-
zivn  pozm nili a sob  uzp sobili. Sou asný stav
již p íroda sama udržet nedokáže. Budoucnost
rozmanitosti života na mnoha a mnoha lokalitách
v našem okolí leží bohužel jen na našich bed-
rech.

Zhost me se tohoto úkolu se ctí, abychom se
pak nemuseli p ed našimi d tmi styd t a smutn
opakovat: „To za mého mládí, to bylo všude mo-
týl  a brouk !“

V sou asné dob  je již populace životaschopná
a je mimo akutní nebezpe í op tného vymizení.
Housenky jason  ervenookého žijí na rozchod-
níku (rod Sedum). Sami ky i same ci jsou po-
malými letci, kte í jsou proto vzhledem ke své
atraktivit  snadnými ob tmi nezodpov dných
sb ratel  motýl .

Perle ovci, hn dásci
a zatracovaní b lásci...

U velké skupiny našich perle ovc  se vyvi-
nul pon kud odlišný zp sob p ekonávání zimní-
ho období. Nap íklad sami ky hojného motýla
perle ovce st íbropáska (Argynnis paphia) kla-
dou vají ka v pr b hu léta a asného podzimu.
Housenky se líhnou už na podzim. Ven na svo-
bodu se však neprokoušou a z stávají st sná-
ny ve vají ku – chrán ny vaje nými obaly – až
do jara. Až s prvními teplými dny se mali ká hou-
senka osvobozuje, proráží tenký obal vají ka a
pokra uje ve svém vývoji.

Další velkou skupinou motýl  jsou druhy, kte-
ré p ezimují jako housenka v r zných stadiích
vývoje. V tšina druh  našich žlu ásk  rodu
Colias p ezimuje jako dosp lá housenka, která
se poté na ja e kuklí ve staré tráv , na kame-
nech, kmenech i zdech dom . Její p em na
v motýla probíhá velmi rychle, proto se již brzy
m žeme kochat erstv  vylíhlými žlu ásky. Ba-
revn jší same ci se také v tšinou líhnou d íve
než sami ky.

B lásci rodu Pieris, mezi které pat í b lásek
zelný, epný i epkový, p ezimují naopak ve
stadiu kukly. Když p ijde na ja e prvních pár tep-
lých dn , kvapn  dokon ují svou p em nu
v motýla. Pat í tak po babo kách a žlu ásku e-
šetlákovém k prvním jarním motýl m.

Zmín ný žlu ásek ešetlákový je jediný zá-
stupce b lásk  a žlu ásk , jehož životní strategií
se stalo p ekonávání zimy ve stadiu dosp lce.
Dosp lí motýli jsou také rekordmany mezi ostat-
ními druhy v délce svého života. První žlu ásci
se líhnou až v  ervenci. Stejn  jako jiní p ezi-
mující motýli se na podzim nepá í a se zásnuba-
mi ekají až na jaro. Sami ky poté vykladou va-
jí ka na pupeny a v tvi ky svých živných rostlin
– ešetláku a krušiny. Po vykladení se b žn
dožívají kv tna a ervna. Nejv tší matado i po-
letují ješt  na za átku ervence. Mohou tak teo-
reticky jako jediní naši denní motýli potkat v p írod
své dosp lé potomky.

Modrásci mod í i nemod í

Mezi modrásky adí entomologové i motýly,
které by laik za modrásky nikdy nepovažoval.
Pat í sem rod ohnivá k , motýl  zbarvených
ohniv  oranžov , nebo ostruhá k , kte í jsou
naopak od ni do v p írod  neviditelného hn -
došedého kabátku. Housenky ohnivá k  jsou
vázány na své živné rostliny, kterými jsou r zné
druhy š avel . Na podzim slézají housenky
z rostlin a ukrývají se v zemi. Kuklí se až na ja e.
Ostruhá ci p ezimují v tšinou jako vají ko, pou-
ze výjime n  jako kukla. Závisí to hlavn  na
živné rostlin  jednotlivých druh . Druhy, jejichž
housenky vyžadují d eviny i k oviny, p ezimují
jako vají ko. Druhy, jejichž vývoj probíhá na
bylinách, p ezimují jako kukly.

Beneš J. a kol. (2002): Motýli eské republiky. Rozší-
ení a ochrana, Praha. (857 pp.)

K rka K. (1978): Rozmnožování a vývoj hmyzu, Pra-
ha. (223 pp.)

Obenberger J. (1964): Entomologie V, Praha. (775 pp.)

Reichholf-Riehm H. (1996): Motýli. Pr vodce p írodou,
Praha. (287 pp.)Kukla b láska hrachorového (Leptidea sinapis)

Ohnivá ek celíkový (Lycaena virgaureae) Foto D. Pr ša
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Malí ské dílo a úd l
Jaroslavy Hýžové

21. 2. 1915 - 4. 3. 1992

Kamila Valoušková

Valašsko a jeho obyvatele poetické duše cha-
rakterizují jako kraj nezdolného pevného ducha,
s dobrosrde nými lidmi žijícími zde v souladu
s okolní krásnou p írodou. D íve se v t chto v -
tách odrážel reálný života b h v chalupách mezi
kopci, ale dnes už je situace trošku jiná. Nicmén
tato charakteristika, která – p iznejme si to, nám
Valach m lichotí - i nadále p etrvává, a to i díky
malí ce, kreslí ce, grafi ce a žen  literárního du-
cha Jaroslav  Hýžové. Ztvárn ní t žkého a zá-
rove  krásného života na Valašsku v novala celé
své dílo.

Jaroslava Hýžová se narodila 21. února 1915
na Prost ední Be v  v rodin  vesnického u itele
Augustina Hýži. D tství prožila v bídných vále -
ných a povále ných letech mezi valašskými kop-
ci, p i hrách se starším bratrem a kamarády
z okolních chalup. Do školy nastoupila již v p ti
letech a poté pokra ovala ve studiu na gymnáziu
ve Valašském Mezi í í, kam se také ty lenná
rodina p est hovala. Maturitu složila v roce 1934,
ale další studium se muselo pod ídit p ání otce a
finan ním možnostem rodiny. A tak si v roce 1937
zkouškou u itelské zp sobilosti doplnila vzd lání
pro již zapo atou dráhu u itelky. Vyu ovala na
více jak dvou desítkách škol, její špatný zdravotní
stav ji však po n kolika letech donutil k (vítané)
zm n  zam stnání. Rozhodla se splnit si sv j leti-
tý sen a vydat se na dráhu malí skou. V pr b hu
protektorátu byla pražská Akademie uzav ena,
ale existovala ješt  jedna možnost – studovat na
malí ské škole z ízené p i Mánesu, kterou tehdy
vedl ak. malí  Vladimír Sychra. Na základ  zasla-
ných prací byla ke studiu p ijata a od roku 1942
do konce války zde vst ebávala výtvarné zna-
losti a dovednosti pod vedením ak. mal. Vojt cha
Tittelbacha a Josefa Lieslera. Zde se zapo ala její
dlouhá a náro ná cesta malí ky. I když malí ské

za átky samoz ejm  zaznamenáváme už v jejím
rodném kraji. „Asi ve 23 letech mocn  na mne
zap sobilo setkání s malí em Josefem Hapkou,
který, vida mé prvotiny, povzbudil mne ke kresle-
ní a malování a dal mi vlastn  jediný, v mém
malí ském p sobení, prvé rady rázu technické-
ho, v kvaši i olejomalb .“1 Malovala tehdy jak
v plenéru, tak i vlastní figurální kompozice, na kte-
rých nalezneme vliv slavných eských malí ,
jejichž dílo jí imponovalo: v krajiná ství Antonína
Slaví ka a ve figurálních kompozicích Jana Preis-
lera (Dívky s ocúny, 1940) i Jana Zrzavého (Sa-
lomé, 1939). Po p íchodu do Prahy se její malí -
ské obzory rozší ily. Z nového prost edí se sna-
žila na erpat maximum, což se projevilo jak na
nám tech, tak na technice malby. Velkom stské
prost edí se jí stalo novou inspirací a dalo vznik-
nout kompozicím malovaným v duchu projevu
Skupiny 42 (Pražské domy, 1947). Vedle toho
dále maluje díla se silným tragickým nábojem, pro
které využívá bu  tradi ních témat (Pieta I, 1944)
nebo zaznamenává probíhající smutný osud na-
šeho národa. Téma t žkého osudu, žalu, ob to-
vání se a pokory provází pak celou její další tvor-
bu, i když pozd ji bývají práv  tato teskná a tíživá
adjektiva vplétána do motivu ješt  p ízna n jšího
pro její tvorbu: motivu ženy.

Své pražské studium zakon uje Hýžová n ko-
lika školními výstavami, a  už p ímo v budov
spolku Mánes, i úsp šnou výstavou v Topi ov
salónu v roce 1947. Tou dobou se stává matkou
a neš astný rozpad manželství ji nakonec p inutí
vrátit se na Valašsko, do Valašského Mezi í í. I
p es životní nesnáze a tíživou finan ní situaci se
nadále v nuje tvorb . Na nátlak nové osobní i
spole enské situace se obrací k realismu a vedle
klasických plenérových kreseb a maleb vznikají i
obrazy s budovatelskou tematikou a návrhy pro
agita ní tiskové materiály. Sama toto své tv r í
období pozd ji hodnotí takto: „Nadiktovaný socia-
listický realismus na n kolik let ochromil moderní
výraz mé malby z pražského studia, realistické
kresby i oleje portrét  však prohloubily mé vní-
mání.“2 „V té dob  jsem vyva ila mnoho svých
pražských obraz  v prádelním kotli, abych v t žké
finan ní situaci m la na em malovat. Nové ob-
razy byly daleko mén  významné než ty, jež jsem
zni ila, ale byly blíž stalinského oficiálního diktá-
tu“.3 Zachycuje krajinu, stromy, ale i povále ný
všudyp ítomný stavební ruch. Krom toho, inspi-
rována realitou svého mate ského poslání, malu-
je i barevné kompozice s d tskou tematikou. Stále
v nuje spoustu energie do pé e o d ti a velmi se
angažuje v kulturn -osv tové sfé e, k emuž ji nutí
její energická, up ímná a zapálená povaha. Ma-
ximální nasazení pro veškerou innost odnáší její
zdraví - jako už tolikrát v minulosti i pozd ji v bu-
doucnosti.

Po átkem šedesátých let získávají práce Jaro-
slavy Hýžové nový výraz a náboj, ke kterému
snad p isp la i její studijní cesta do Pa íže v roce
1957. Malby nabírají pevný, monumentální ráz,
docílený geometrickou stylizací, užitím erných
kontur a projasn ním palety. Maluje obrazy s p e-
vládající modrou barevností – k té prý ji p im lo
pozorování p írody za podve era. Mezi tato díla,
autorkou samotnou zahrnutá pod pojem „modré
období“, lze za adit nap . Letní podve er na So-
láni i Píse  míru z roku 1960. O své tvorb  z této
doby o pár let pozd ji íká: „Silné bylo modré
období v šedesátých letech. K modré se stále
vracím jako k barv  veliké harmonie duše, barv
básnivosti, mystických v ní a hloubek“.4 Nám -
tem obraz  je stále rodné Valašsko, jeho krajina,
lidé a hlavn  ženy, nositelky t žkého úd lu, který
jim život sp ádá. Žena – matka, žena – manželka,
osam lá ekatelka na svého muže vracejícího se
odn kud z práce, žena – nádoba bolesti a žalu,
který za sv j život musí p estát, ale p esto hledí se
vzty enou hlavou tak íkajíc „vst íc lepším zít k m.“
Stejnou tíhu, bolest a ob  Jaroslava Hýžová cíti-

la i ze svého vlastního života. „Všední život matky
mne nutil žít neustále jako mezi mlýnskými kame-
ny. Nekone ná d ina, takže má cesta za um ním
byla celoživotním tvrdým zápasem p i náro né
kulturní a osv tové práci pro spole nost.“5... „Na-
rodila jsem se s obnaženým srdcem. Proto jsem
se tak asto cítila v pozd jším život  broukem
napíchnutým na špendlík bez milosrdné kapky
usmrcujícího éteru. V ni em jsem nebyla veliká,
jen v lásce k lidem, od íkání a bolesti jsem se
vydala až k hranici možností.“6

Ve druhé p li šedesátých let získává její dílo
výraz, který si s drobnými zm nami uchovala celá
další tvorba. Malby nabývají na (až socha ské)
objemovosti a hutnosti. Zobrazovaný nám t je
p etvá en geometrickou stylizací, zpravidla pod-
trženou tvrdou konturou, a pastózní barevná plo-
cha je sestavena z n kolika valér , které již v tši-
nou ignorují lokální barevnost. Autorka nachází
zalíbení ve strukturální malb : „Strukturou dociluji
v tší životnosti díla. Proto p idávám do barev pí-
sek, rozdrcené st epy skla, ban k, perli ek, bronz,
staniol...“ 7 Nám tem z stávají figurální scény,
ob as zátiší i portrét, ale p edevším valašská kra-

Josef Hapka: Majstr Sláva (portrét Jaroslavy Hýžo-
vé), 1938, kresba tužkou

Ambrož Špetík: Jaroslava Hýžová v obtížné polo-
ze jógy, 1976

P i skicování, 1980    Foto Ji í Klu ka
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jina a stromy, op edené tajemnými významy vá-
žícími se k podstat  života. Vedle toho se tu a tam
objeví i abstraktní kompozice, asto však notn
ovlivn ná n kterým ze slavných malí  (Cesta
života, 1966) nebo prozrazující nep íliš vyzrálou
formu ztvárn ní v tšinou velmi závažného, až
patetického nám tu. Malí ská forma se postupn
ustaluje a další tvorba si již s sebou nese jasn
rozpoznatelný rukopis Jaroslavy Hýžové. Neji-
nak je tomu i v tematické oblasti, která se soust edí
kolem n kolika motiv : venkovské ženy, symbo-
lické stromy, vesnice, bodláky („symboly pevnosti
zdejších lidí“, jak vysv tluje autorka), ve ery,
podve ery, noci. „Stále ast ji maluji obrazy
z p edstav, ze vzpomínek (jsou žhav jší). Barvy
jsou oprošt ny od vn jšku – tryskají z pot eby
nitra.“ Sama hodnotí i zm nu barevnosti na p e-
lomu šedesátých a sedmdesátých let: „Období
ervené, oranžové, medové, zá iv  teplé. Vnit ní

nutnost – temno v duši. Pot eba rozzá it lidem
o i, dát sv tlo a ohe ...“ 8 P estože je Hýžová
v této dob  velmi produktivní po tv r í stránce,
provází ji op t t žkosti a zoufalství z ve ejného
života. Za sv j up ímný nesouhlas s událostmi
v srpnu 1968 je „odm n na“ omezením ve ejné
prezentace svého díla a zákazem cestování do
zahrani í, což jako profesionální a po všech strán-
kách aktivní malí ka nese velice t žce. „Sesypala
se na mne všechna krutost doby. Nesmím vysta-
vovat, jsem na praný i a za ty ty i roky to ve mn
vykonalo zlou ni ivou práci.“ 9

V záv ru své výtvarné tvorby Jaroslava Hý-
žová ješt  umoc uje malí skou modelaci a upouští
od popisných detail . I osmdesátá léta se vyvíjí
v duchu autor iných životních témat, tragika a tíha
života je vplétána i do krajiná ských nám t  a
formální pozornost se soust e uje spíše na hmotu
a její modelaci. Monumentáln  komponované
malby, oslavující rodinu, lásku a valašský lid, v té
dob  našly uplatn ní v mnoha ve ejných prosto-
rech v našem regionu.

Dílo Jaroslavy Hýžové bylo pevn  spjato s jejím
rodným krajem, ve kterém prožila v tšinu svého
života. Bylo a z stává v nováno jeho lidem, do-
konale sžitým a smí eným s okolní p írodou, a
nelehkému životu v bec, jakkoli se nám to dnes
m že jevit nadsazené, zidealizované a zjedno-
dušené. Je v n m obsaženo mnoho bolesti, žalu,
utrpení a zárove  krásy, ob tavosti, píle, pokory
a lásky. Tedy všeho, ím by se dal p i troše nad-
sázky charakterizovat celý život Jaroslavy Hýžo-
vé.

Veškeré citáty jsou erpány z poz stalosti Jaroslavy
Hýžové, uložené v MRV ve Vsetín .

1 Z vlastního životopisu J. Hýžové, 1987
2 Tamtéž, dopln no asi v r. 1990
3 Koncept rozhovoru pro medailon v ostravském roz-
3 hlase – 9. 3. 1969
4 Tamtéž
5 Krédo, 1987
6 Vlastní životopis, 1974
7 Koncept rozhovoru pro medailon v ostravském roz-
3 hlase – 9. 3. 1969
8 Tamtéž
9 Dopis Matouši Jurákovi, 1972

Salomé, 1939, olej na plátn , 63 x 45 cm, soukromá
sbírka

Pieta I., 1944, tempera na lepence, 57,5 x 42,5 cm,
MRV ve Vsetín

M sto v podve er, 1945, olej na plátn , 46,5 x 61,2 cm, soukromá sbírka

Slávka Hýžová s rodi i a bratrem poblíž rodinné
vilky na Prost ední Be v , 1921     Foto Cyril Mach

Jaroslava Hýžová, 1942 7. 8. 1951

V plenéru, asi 50. léta

U obrazu Na Soláni, 1960

Foto repro M. Oš ádal

P O Z N Á M K Y
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V nejkrásn jším
sv ta kraji

Ji í Demel

Když sejdeš z hor, když zmlkne byst ina,
když rachot m sta t  zraní,
zav eš o i a na rtech ti usíná
mate ídouška  beskydských strání.

Divoký pták ješt  krouží tvým snem
nad lesy u Kaval ánek.
A klid, boží klid, po n mž se marn  pnem,
modrav  v n í zlý spánek.

 (Josef Hora:Vzpomínka)

Verše Josefa Hory k nám promlouvají po-
dobn  jako obrazy Jaroslavy Hýžové. V jedné
ze svých zpov dí malí ka napsala: „Trápím
se s kumštem, protože mi nic jiného nezbý-
vá, než jít za tou dalekou, v hlubinách duše
zá ící hv zdou. Tvo it znamená trápit se.
Sestra Touha a sestra Bolest mi pomáhají,
abych se trápila ráda.“

Jaroslava Hýžová se narodila v u itelské
rodin  na Prost ední Be v   p ed devadesáti
lety , 21. února 1915. M la to št stí, že se na-
rodila „v nejkrásn jším sv ta kraji“, jak sama
íkávala - na Valašsku. Od zrodu do stá í jí

Be va zpívala svou píse  domova. Své d t-
ství prožila v úzkém soužití s krásnou be van-
skou p írodou a s družnými valašskými d t-
mi. Osud jí však již tehdy dal poznat ob  stra-
ny mince života. Hluboce procítila sv j d tský
vztah k milované kamarádce i k její p ed as-
né smrti.

Ve Valašském Mezi í í, kam se s rodi i p e-
st hovala, vystudovala gymnázium. Ráda
kreslila a malovala. Profeso i v d li o jejím vý-
tvarném talentu. Ale na p ání rodi  si doplnila
vzd lání o maturitu na u itelském ústavu a sta-
la se u itelkou. Sedm let u ila na mnoha ško-
lách na Valašsku i Hané. Po celou tu dobu
malovala, studovala literaturu o malí ství.Bylo
to v dob  za átk  okupace, kdy mladí lidé hle-
dali životní východiska z t žké doby. Sblížila
se tehdy s p áteli kolem Mladé scény, s jejím
zakladatelem Alfrédem Radokem, jeho brat-
rem Emilem, básníkem Gustou Skýpalou, re-
žisérem Sva ou Papežem. Ú astnila se vý-
stavy mladých výtvarník , která tehdy z jejich
iniciativy byla po ádána. Mezi ú astníky te-
me jména Jaroslava Králíka, Vladimíra Ro-
mánka, Emila Sola íka. Kolekce Jaroslavy Hý-
žové pat ila k nejpo etn jším.

P ítelkyn , 1945, olej na plátn , 66,5 x 54,5 cm, sou-
kromá sbírka

Pražské domy, 1947, akvarel a pastel na papí e, 38 x
31 cm, MRV ve Vsetín

Siesta, 1957, kolorovaná perokresba, 20,5 x 29 cm, soukromá sbírka

Podzim, 1964, tempera na papí e, 55 x 41 cm, soukro-
má sbírka

Mír ve era, 1966, olej na lepence, 71 x 60 cm, MRV
ve Vsetín
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Do dalšího jejího života zasáhly hlasové po-
tíže, které znemožnily další u itelování. Rodi-
e  kone n  souhlasili, aby mohla jít studovat

malí ství na školu spolku Mánes, která tehdy
suplovala zav enou Akademii výtvarných
um ní. Školu ídil Vladimír Sychra. Jaroslava
Hýžová studovala u profesor  Vojt cha Tittel-
bacha a Josefa Lieslera. asto vzpomínala na
slova Vojt cha Tittelbacha, která jim napsal do
prvního katalogu:

„Dbejte toho, aby n kam hluboko nezapadl
hlavní smysl vašeho u ení. Abyste se mohli
vrátit po studijní zkušenosti nezvikláni k té
sebev domé á e svého prvního, t eba d t-
ského, ale o to up ímn jšího projevu. Jsou
totiž malí i, kte í mnoho um jí, ale nic ne íka-
jí.“

Nové prost edí ji zaujalo, navazuje nová p á-
telství. Rozmáchla se k dalším cíl m.

Když však naplnila sv j sen o malí ství, lás-
ka ji zradila. Vrací se s d tmi dom , do Valaš-
ského Mezi í í. Op ena o pilí  rodiny, myslí
hlavn  na své d ti... V usilovné tv r í práci na-
chází východiska z úskalí života. Bohatství
svého srdce ukládá do svých obraz , ur e-
ných t m, které má ráda. A p ece ne vždy
našla porozum ní. „Malovalas, cos vid la, za-
chytilas, cos tušila,“ napsal o jejích obrazech
Emil Radok.

Znovu a znovu vycházela se skicákem a ma-
lí skými pot ebami do okolí svého domova, jezdi-
la na Valašskou Byst ici, na Solá , aby zachytila
tajemnou monumentalitu našich hor, modrozele-
ný p ísvit les , p vab luk i krásu podzimních žlout-
noucích strom  na povlovných stráních valaš-
ských kopc . Je uchvácena  velebností tvar
krajiny, její barevnou pestrostí v prom nách ro -
ních dob. Hledá cestu ke ko en m, k zamyšlení
nad smyslem života. Hledá a nachází výraz pro
vyjád ení poezie svého kraje.

Až do své p ed asné smrti, která ji zastihla
ve Valašském Mezi í í  4. b ezna 1992, vytr-
vale šla za svou vidinou sv ta.

Hornatou krajinou procházejí p ísné posta-
vy valašských žen, které skryté pod svými
gotickými šátky state n  nesou sv j nelehký
úd l, aby strasti odložily na prahu svých rou-
bených chalup a naplnily je teplem lásky.

P ed zlými v try chrání domovy strom, stráž-
ce minulosti, opora p ítomnosti, p íslib budouc-
nosti. Ko eny pevn  zakotven v kamenité hlu-
bin  minulosti je zdrojem síly kmene, ze které-
ho vyr stají ratolesti zít k . Symbol stromu se
zjednodušuje až k samotnému pratvaru, aby
vyjád il vztah: lov k a strom, lov k a p íro-
da, láska.

Malí ka touží, aby vše bylo krásné, š astné,
plné lásky. Maluje svou touhu:

K ve eru, když zlátne nebe
a voda po kameni b ží, smutné ženy
jdou,
d ti jdou,
jen stromy tiše stojí – a ho í
mimo prostor a as.

P edja í, 1966, tempera na lepence, 44 x 62 cm, MRV ve Vsetín

V objetí, 1968, tempera na papí e, 62,5 x 51 cm, sou-
kromá sbírka

Sama, 1966, olej a tempera na papí e, 88 x 64,5 cm,
soukromá sbírka

Chlapec a dívka, 1970, tempera na papí e, 43 x 62 cm, MRV ve Vsetín
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V mámin  objetí, 1980, tempera na papí e, 66 x 45
cm, MRV ve Vsetín

Magický m síc, 1982, tempera na lepence, 66 x 48
cm, MRV ve Vsetín

Jen fin žal, 1986, olej na plátn , 98,5 x 73,5 cm,
soukromá sbírka

Na Kyv a kách, 1979, kresba rud-
kou, 21 x 14 cm, MRV ve Vsetín

Únorová zem , 1986, olej na plátn , 63,5 x 99,5 cm, soukromá sbírka

Chalupy v Ra kov , 1972, uhel na papí e, 21 x 30 cm, MRV ve Vsetín Zvoni ka v Podlesí, 1970, rudka na papí e,
19 x 15 cm, MRV ve Vsetín

Mate ství, 1976, serigrafie, 18 x 13,5 cm, soukromá
sbírka
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Ohlédnutí za výstavou
trochu jinak

Olga Mehešová

Výstava výtvarných a literárních prací d tí a
mládeže se uskute nila v muzejní Galerii Gratis
na p elomu b ezna a dubna tohoto roku. Vznikla
jako sou ást a zárove  i jako záv re ný – reflek-
tující – výstup výstavního, lektorského a sout žní-
ho projektu vsetínského muzea nazvaného Ma-
ter nostra - Matka a dít  ve výtvarném um ní.

Projekt byl zahájen otev ením stejnojmenné
výstavy ve vsetínské Zámecké galerii na po átku
prosince lo ského roku. Od 5. 12. 2004 do 15. 3.
letošního roku se zájemci z ad d tí p edškolního
a školního v ku (a r zných stup  vzd lávání)
mohli zapojit do sout žní ásti a vytvo it výtvar-
nou a literární práci na nám ty souvisejícími se
zvolenými tématy: s mate stvím, zrozením, mytic-
kým p vodem a genezí lov ka. Na st žejní téma
mate ství byla zam ená jak probíhající výstava
Mater nostra, tak i vzd lávací a motiva ní lektor-
ské programy (spolu s p ipravenými pracovními
listy). Programy pro školy probíhaly v muzejní
tv r í díln  Pastelka, umíst né v nárožní ásti
Zámecké galerie, jejíž provoz byl p i této p íleži-
tosti slavnostn  zahájen.

Sout že se zú astnilo kolem stovky d tí a ob-
sazeny byly všechny v kové kategorie od 4 do
18 let. Vedle n kolika jednotlivc  obeslaly sout ž
pracemi žák  tyto vsetínské školy: Základní škola
Integra, Základní škola Vsetín-Rokytnice, Základní
škola Vsetín-Ohrada, Základní um lecká škola a
s nejv tší ú astí Speciální škola, která do sout že
zapojila i d ti s mentálním a fyzickým postižením.
Hodnotící komise ud lila dohromady 34 cen a
ocen ní (+ cenu návšt vník ) a v cné ceny -
výtvarné pot eby - poskytl formou velkorysého
sponzorského daru vsetínský podnikatel Stani-
slav Olšák (Prodej papírenského zboží). Jednou
z forem ohodnocení bylo i vystavení vít zných - i
n kterých dalších vybraných - d l na komorní
p ehlídce tvorby d tí a mládeže nazvané Mater
nostra - Zrcadlení. Instalace za ínala doslova od
Adama (a od „pramatky“ lidského rodu – mytické
Evy), pokra ovala nám ty jako je Zázrak po etí,
Ze mn  já, Nenarozené, od vyobrazení maminek
s jejich potomky, p es ztvárn ní klasického mari-
ánského p íb hu, po d tskou vizi super lov ka
budoucího v ku.

Celý projekt, v etn  zahájené innosti muzejní
tv r í dílny Pastelka, je výsledkem dlouhodobé
snahy vsetínského muzea o sblížení s ve ejností,
p edevším s d tmi a mládeží prost ednictvím na-
vázané spolupráce s regionálními školami, a to

spolupráce intenzivn jší a
v m ítku širší.

Mottem jednoho z p edcho-
zích muzejních vzd lávacích
program  byl slogan „Hrej si a
poznávej“, který v podob
loga upozor oval návšt vníky
na interaktivní „zastavení“ ve
výstav . Zvolené motto zd -
raz ovalo cíl autorky, histori -
ky muzea Hany Jab rkové,
zprost edkovat poznání hra-
vou formou. A motiv hravosti –
nyní ve smyslu p edpokladu
tv r ího p ístupu – se objevu-
je i v koncepci muzejní dílny
Pastelka. Na jejím logu evoku-
je barevná tužka svým zak i-
vením tvar mostu, mostu jako
spojnice mezi dv ma b ehy -
muzeem a ve ejností. Tvarem
i barevností p ipomíná duhu,
rovn ž pomyslný most, a to
mezi nebem a zemí, pojímaný
jako symbol tv r í inspirace a
estetického vnímání. Kombino-
vaný znak mostu-duhy-pastel-
ky má ješt  další významovou
artefiletickou a arteterapeutic-
kou rovinu: je vnímán jako
symbolické vyjád ení cesty
k znovuobjevené hravosti, tvo-
ivosti a výtvarnému (i um -

leckému) projevu.
Muzejní tv r í dílna Pastel-

ka náleží mezi servisní formy
výchovn  vzd lávacích program  Muzea regio-
nu Valašsko ve Vsetín . Vztahuje se p edevším
ke krátkodobým výstavám, a to hlavn  výtvarné-
ho charakteru, což je podmín no umíst ním dílny.
Vzhledem k její sou asné lokaci p ímo ve výstav-
ním prostoru se jedná spíše o jakousi formu aktiv-
ní zóny, která umož uje i samoobslužnou formu
vzd lávacích aktivit pomocí pracovních list  a zna-
lostních test . Nicmén  díky finan ní podpo e ze
strany M sta Vsetína se nárožní ást galerie vy-
lení pouze pro dílenské ú ely a vybaví se po-

t ebným mobiliá em, který umožní zv tšit její ka-
pacitu (až na 25 míst) a dovolí v ní provozovat
výtvarn  technicky náro n jší aktivity.

Stojíme na prahu 21. století a muzea už nejsou
a necht jí být zakonzervovanými mauzolei histo-
rie, ani sebest ednými v deckými ústavy bez kon-
taktu s laickou ve ejností, nebo nep ístupnými chrá-
my um ní, kde návšt vník bloudí v posvátné bázni
kolem vystavených exponát .  Muzea se m ní
v moderní kulturní a vzd lávací instituce. Mají sna-
hu stát se místem setkávání lidí - fórem, kde se
p edávají a vym ují názory, informace, poznat-
ky a tvo í um lecké a kulturní hodnoty. Mají ten-
denci stát se místem alternativního vzd lávání i
kultivujícím „zábavním centrem“.  A doufáme, že
podobnými projekty a rozvinutou inností muzejní
tv r í dílny Pastelka bude sm ovat k tomuto smys-
luplnému cíli i vsetínské muzeum.

Žáci z Pomocné t ídy Speciální školy ve Vsetín  na lektorském pro-
gramu       Foto M. Oš ádal

Ukázka Pracovního listu pro mladší školní v k I.
(vyplnila žákyn  1. t ídy vsetínské Speciální školy)

Absolutním vít zem sout že se s nejvyšším po tem
dosažených bod  stal žák 7. t ídy ze Speciální školy
Štefan Horváth s obrázkem „Zázrak po etí“

Z výstavy „Zrcadlení“ v Galerii Gratis

Návrh loga: Božena Spá ilová, 2004
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P edstavujeme fotografy zastou-
pené ve fotoarchivu Muzea
regionu Valašsko ve Vsetín

MILAN MACÍK
(8. 6. 1933 – 7. 5. 1976)

1

2

3

4

Pokud bychom m li najít výstižný název pro soubor fotografií z tvorby
Milana Macíka dochovaný v muzejních sbírkách, mohl by znít „Ne-
všední portréty oby ejných lidí“. Nevšedn  poetické je v tomto p ípad
p edevším um lecké vnímání fotografa a jeho citlivý a hluboce lidský
pohled do soukromí obyvatel Valašska.

Profesí technik, cít ním výtvarník Milan Macík pocházel z Jabl nky.
Tam také za ínal v závodním rozhlase a závodním asopise Zbrojov-
ky jako redaktor a karikaturista poté, co byl z nesmyslných ideologic-
kých d vod  vylou en z prvního ro níku studia na AVU v Praze. Poz-
d ji byl p ijat do propaga ního odd lení Zbrojovky Vsetín. Vedle kva-
litní práce pro obchodn -technický úsek se amatérsky v noval doku-
mentární i um lecké fotografii.

Jeho fotografie jsou výsledkem astého putování rodným krajem a
laskavého vztahu ke zdejším obyvatel m. Nesmírný talent, cílev do-
most a pracovitost Milana Macíka byly bohužel p ed asn  ukon eny
záke nou nemocí.     P ipravila H. Jab rková

1. Jaro na Valašsku

2. Kamarádi

3. Mlá átka

4. „Když se roste, má se hlad!“

5. V žáru léta

5
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6 7

8 9

10

6. Sblížení s p dou
7. Chvíle odpo inku
8. P edávání tradice

11

19. lov k ve 20. století
10. S plným nasazením
11. Vít z
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12 13 14

15 16 17

12. „Všeci sa ptajú, kemu to hrajú…“
13. Tož tak!
14. Kv tiná ka
15. Láska na celý život
16. Filozofové na cestách
17. Problémy mládí
18. Veselé stá í

18
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Evangelické
alumneum

a modlitebna
ve Valašském Mezi í í

Jan Krba

Po átky evangelického sborového života ve
Valašském Mezi í í jsou nerozlu n  spjaty s evan-
gelickým alumneem a mimo jiné i s berním inspek-
torem Františkem Zbo ilem. Jak sám uvádí, zažá-
dal o p eložení z Kyjova do Valašského Mezi í í
z d vod  lepší možnosti návšt vy bohoslužeb ve
St íteži, Jabl nce nebo ve Valašském Mezi í í. Teh-
dejší editel zemského finan ního editelství v Brn
žádosti vyhov l a komentoval to slovy:  „Na Valaš-
sku budete mít hojnost souv rc  a na Vsetín  m -
žete najít všechna vyznání i židy.“ 1) A tak se v  srp-
nu 1898 práv  o bartolom jském jarmarku p ist -
hovala do m sta první evangelická rodina a o t i
roky pozd ji se usadila druhá rodina soudního rady
B. Kaldy z Valašských Klobouk. Tolik snad na úvod
práce, která si klade za cíl p iblížit po átky alumnea
a kostela ve Valašském Mezi í í.

Ve Valašském Mezi í í se p ed rokem 1898
zdržovali evangeli tí studenti, kte í navšt vovali
zdejší gymnázium a odbornou školu d eva skou,
pár služebných d v at a n jaký d lník, tovaryš a
u e . Student  se ujal notá ský substitut Ludvík
Odstr il a založil 30. srpna 1882 evangelické alum-
neum. Cíl, který si vyty il, je stanoven v paragra-
fu 1, odstavci 1. Ú el a prost edky spolku: „Spo-
lek má jméno evangelické alumneum ve Val. Me-
zi í í“ a vytýká si za ú el chudé evangelické žáky
na c. k. pr myslových a odborných školách ve
spolkové budov  ubytovati, stravovati a v bec
v každém odhledu podporovati, obzvlášt  pak
o vzd lání jejich v duchu evangelia všemožn  se
starati.“ 2) Po schválení stanov u brn nského mís-

todržitelství, což se stalo 14. zá í 1882, rozeslal
provolání podepsané také advokátním koncipi-
entem JUC. Josefem Bašem (básníkem E. Anto-
nowiczem) a všemi fará i ref. a augsb. seniorátu
všem valašským sbor m o p ísp vky.

Spolek se po brzkém Odstr ilov   odchodu
rozpadl, ale ústav žil dále. Prvních sedm let puto-
val po r zných pronajatých bytech. Na návrh
vlivného presbytera Josefa Šim íka koupil roku
1889 st ítežský sbor, do jehož p sobnosti Valaš-
ské Mezi í í pat ilo, p ízemní chatrný domek se
šindelovou st echou o dvou místnostech v úzké
tmavé uli ce, vedoucí z nám stí ke katolickému
kostelu.3) Ke koupi byl jist  vzat i fakt, že šlo o bu-
dovu, ve které  byla d íve bratrská fara a v letech
1616 až 1622 zde bydlel Ji í T anovský. 4)

P sobil-li d m nevaln  svým zevn jškem, rov-
n ž jeho vnit ní vybavení nebylo nejlepší. Klenutá
sv tnice s okny do úzké tmavé uli ky  o ty ech
l žkách, se st nami do polovice oken vlhkými. Dlou-
há prot jší a vzdušn jší místnost do dvorka byla
obložena osmi d ev nými postelemi, n kolika kuf-
ry, dlouhým stolem a starými židlemi. V t chto pro-
storách bývalo ubytováno 5 až 12 chovanc . Mezi
ob ma místnostmi se nacházela kuchyn , sloužící
za byt alumnejní hospodyni. Na dvorku byla k lna
na d evo pro otop. Po oprav  za al d m sloužit
svému ú elu. Práv  zde se za alo s bohoslužba-
mi. Nejprve vedené studentem páté t ídy gymná-
zia Št pánem Pavlincem, pozd ji F. Zbo ilem. Prv-
ními poslucha i byli samotní alumnejníci, ale na po-
zvání tehdejší hospodyn  Anny Kantorkové p i-
cházely i další osoby evangelického vyznání po-
bývající ve m st . Tak se uskute nilo od 24. listo-
padu 1901 do 16. února 1902 t ináct odpoledních
ned lních kázání. O pololetních prázdninách ná-
sledkem spály zem el jeden z alumnist  a reakcí
bylo, že se ást student  odst hovala. Uvoln ná
místnost byla opat ena šesti lavicemi, e ništ m a
od 16. b ezna 1902 sloužila za modlitebnu p i ran-
ních a odpoledních pobožnostech. Dne 6. dubna
1902 konal bohoslužby senior G. Jelínek na text
„Pokoj vám“ a byl p ekvapen po etností p ítom-
ných. Kázáním posloužili také okolní fará i jako: lip-
tálský B. Dobiáš, vsetínský J. Skalák, dr. Bohatec,
hodslavský A. Št r, hoš álkovský J. Kadle ík, vse-
tínský viká  K. Machotka, hrubolhotecký G. Švan-
da. P i p íležitosti vizitace zdejších škol zde kázal
superintendant dr. F. Císa . První ve e i Pán  vy-
sloužil koncem roku 1902 fará  J. Skalák a rok nato
senior Jelínek pr m rn  21 ú astn ným.

Když se roku 1901 do Valašského Mezi í í p i-
st hoval soudní rada B. Kalda s chotí a t emi d t-
mi, navrhl F. Zbo il sen. Jelínkovi z ízení kazatel-
ské stanice.

Porada reformního seniorátního  výboru se
seniorátním výborem augsburského vyznání,
konaná v alumneu v roce 1901 o spole ném po-
stupu p i stavb  nového alumnea a modlitebny,
nem la praktický výsledek. Pouze reformované
valašské sbory p isp ly pom rn  zna nými ob-
nosy od 200 do 500 korun. R zná provolání a
dopisy zasílané i do zahrani í nalézaly ohlas, a
tak b hem roku 1902 - 1903 vzrostl stavební fond
p es 5600 korun. Z toho bylo uloženo 3120 ko-
run v místní Ob anské záložn . Následkem kon-
kurzu záložny v roce 1903 obdrželi místo 3120 k.
jen n co p es 300 k. I p es tento nep íznivý sku-
tek pokra ovala zapo atá práce vedená neúnav-
ným F. Zbo ilem dále.

Po áte ní nedostatek stálých církevník  byl
p í inou, že teprve po více než dvouletém trvání

kazatelské stanice byl zvolen její první výbor v ná-
sledujícím složení: p edseda senior G. Jelínek,
kurátor soudní rada B. Kalda, zástupce kurátora
profesor Karel Ne as, zapisovatel naddozorce
finan ní stráže J. Kincl a pokladníkem berní nad-
inspektor F. Zbo il.

Ned lní bohoslužby byly tak velmi navšt vo-
vány, že již v roce 1904 museli rozší it po et lavic
na dev t. Alumneum si postupn  dobývalo uzná-
ní. Za aly se vydávat ro ní zprávy. O cílech a
pot ebách se osobní návšt vou p esv d il v lét
1904 také švýcarský fará  dr. Gantenbein, p ed-
seda pomocných švýcarských spolk .

P i konání pastorální konference východního
seniorátu 19. 11. 1907 se ú astníci shodli na po-
t eb  stavby nového alumnátu a modlitebny. Za-
jímavý, ale informativní je post eh jednoho z ú ast-
ník , který o ní podával informace v 12. ísle a-
sopisu „Hus“. Kon il t mito slovy: „Ve er ukázal
ú astník m konference k iklav  nedostate nost
nyn jší nepatrné a nepraktické modlitebny. Ani
pro mládež by nesta ila, natož pro celou stanici
a nad to byli tu i hosté z katolické a bezkonfesijní
inteligence. Ú astníci konference roznesou to jist
po svých sborech a po všech sch zích, že mezi-
í tí musí být povzbuzeni ú inností naší ve ejnosti

ku stavb . V Mezi í í je neoby ejn  živo (už pro
vyvinuté tamní nejrozmanit jší školství), tím více
i my s evangeliem pot ebujeme tu proto své e -
ništ .“

Že se zdejší církevníci snažili, sv d í jarní ná-
všt va redaktora asopisu „ as“ dr. Herbena
z Prahy. Ú ast na bohoslužbách byla hojná, zpí-
valo se za doprovodu houslí, mnohdy i bez nich.
Vrchní církevní radou byl schválen kup pozemku
o vým e 2215 m za 3544 k. 5)

Rok 1908 byl nejen jubilejním rokem p tadva-
cetiletého trvání alumnea, ale také rokem, kdy byly
zahájeny p ípravné práce pro stavbu. Tento krok
byl uspíšen darem manžel  Odstr ilových, kte í
darovali nyn jší místo v tehdejší hodnot  4 000 k.
Tento dar umožnil prodati p vodní pozemek, je-
hož cena následkem pozm n ní územního plánu
stoupla na 6 000 k. a citeln  posílila stávající sta-
vební fond. Stavební plán na základ  ná rtku zho-
toveného F. Zbo ilem i podrobný rozpo et vy-
pracoval syn tehdejšího kurátora architekt Leoš
Kalda ze Záh ebu. Byl ustaven stavební výbor
v ele s F. Zbo ilem. leny se stali: soudní rada
B. Kalda, profesor Karel Ne as, editel Krejsek,
císa ský  rada Stolz a stola ský mistr Josef  Volek.
Všichni se pustili do práce s velkou chutí a snahou
o získání maximálních stavebních výhod. Kdo
nemohl poskytnout slevu na materiálu, vynahra-
dil to pen žitým darem nebo prací. Stavební plá-
ny a rozpo et byly vypracovány tém  zadarmo,
velkostatká  dr. Huber z Branek v noval 400 k,
hrab  Kinský z Krásna neú toval asi 17 tisíc cihel
v cen  540 k. Držitel mezi í ského panství a teh-
dejší moravský místodržitel hrab  K. Žerotín p i-
sp l místo požadovaného stavebního materiálu
darem 200 k. Církevníci z mate ského st ítežské-
ho sboru odvezli asi 18 tisíc cihel zdarma. Firma
bratr  Bubelových ze Vsetína poskytla 50 % sle-
vu na stavebním d íví, firma S. Reich & Co. z Vel-
kých Karlovic poskytla slevu na skle. Kamenický
mistr J. Šim ík z Valašského Mezi í í dodal veške-
rý pot ebný kámen za zna n  sníženou cenu.
Koncem roku 1908 byly již navezeny zna né
zásoby písku, kamene a cihel na staveništi. le-
nové kazatelské stanice se zavázali odvád ti ro -
n  300 korun a pro p ípad pot eby ru iti dalšími

Budova evangelické modlitebny v roce 2005
Foto H. Jab rková



VALAŠSKO 2005/1
32

300 korunami. P átelé ze Spojených stát  ame-
rických prost ednictvím redaktora K es anských
list , fará e V. Losa z Coraopolis, poslali pom r-
n  zna ný obnos 229 k. 33 h. 6)

D tem len  kazatelské stanice byl poprvé
vystrojen spole ný váno ní strome ek s množ-
stvím dárk .

V únorovém ísle eskomoravské jednoty z r.
1909 byl uve ejn n elní pohled na alumneum
s modlitebnou, jak ho navrhl stavitel L. Kalda. Zá-
rove  s povolením názvu „Císa e Františka Jo-
sefa ev. ref. modlitebna a alumneum ve Valaš-
ském Mezi í í“. Na ja e roku 1909 byl stavební
materiál z v tší ásti již na staveništi. O zadání
stavby se ucházelo celkem 5 stavitel  z blízkého i
vzdálen jšího okolí. Za nejvýhodn jší byla tém
jednomysln  uznána nabídka stavitele Jana Dem-
la z Valašského Mezi í í, schválená na sch zi
28. b ezna 1909. 6. dubna 1909 vydala povolení
stavební komise a na Zelený tvrtek se za alo
s hloubením studny. 17. dubna byl položen zá-
kladní kámen a za alo se stav t. Smlouva zaru-
ovala, že jednopatrový alumnejní d m bude 8. zá í

1909 hotov a modlitebna bude toho roku jen za-
st ešena. Snahou bude, aby i modlitebna byla
v tomto roku dostav na. Celkový náklad obnášel
ástku 38 856 k. Na staveništi od samého za átku

byl ilý stavební ruch. Uprost ed stavebních prací
všechny p ekvapila a povzbudila zpráva o po-
skytnutí polovi ní ceny na veškeré tesané d evo.

Stavba zdárn  pokra ovala. V kv tnu firma
M.Valchá  a Lukáš z Jabl nky dovezla stropní
trámy op t bezplatn , což zna n  šet ilo stavební
fond, v kterém se nacházelo 19 498 k 29 h. Stav-
ba rychle rostla a odhadovalo se, že za p íznivé-
ho po así by mohlo být alumneum do 10. ervna
pod st echou. Panovala jen obava, aby stavební
fond nebyl zcela vy erpán. V ervenci zast ešili
alumneum a modlitebna byla vyzd na již do p li
oken. Návšt vníkovi stavby se rýsovaly t i  skle-
py, prádelna spojená s koupelnou, dv  prostran-
né sv tlé p edsín , kuchy , spíže, pak t i velké
pokoje sloužící jak ložnice a jídelna, p t menších
sv tnic, z nichž jedna bude sloužit jako kancelá  a
jedna pro ubytování host .V ž vysoká asi 26
metr  spojuje modlitebnu s alumnejní budovou
v ladný celek a v ní bude umíst no schodišt .
Z balkonu prvního poschodí je p ekrásný pohled
po celém okolí. Stavbou, která tak zdárn  pokra-
ovala, byl vy erpán celý stavební fond. Aby se

mohlo pokra ovat, byla u m stské spo itelny u i-
n na p j ka 20 000 k na 5 % úrok. Zdivo vysu-
šované koksovými koši dávalo p edpoklad, že
termín stavby bude dodržen. V srpnu se již pra-
covalo na podlahách, dve ích, kamnech a malo-
vání. Okna byla již zasklena a schodišt  p ed do-
kon ením a za alo se pracovat na nábytku. Stav-
ba modlitebny dávala p edpoklady  ukon ení p ed
termínem, nebo  se již omítalo. Sklárny ve Vel-
kých Karlovicích na dodaném skle slevily 150
korun. Kamna, kterými byly vybaveny jednotlivé
místnosti, dodala továrna pana Neussera z P í-
bora s 25 % slevou. Kolaudace prob hla 15. zá í
1909 bez p ipomínek. Snad pro strach z vlhkosti
nové stavby se k ubytování p ihlásilo jen n kolik
studujících. Proto byly v prvním poschodí dv
velké a jedna menší místnost pronajaty na dobu
jednoho roku za 800 k ro n  zdejšímu dív ímu
gymnáziu, jehož první a t etí t ída s pom rn  zna -
ným po tem evangelických dívek za ala zde p -
sobit od 16. zá í. N kolik p ihlášených chlapc
bydlelo ješt  ve starém alumnejním domku s tím,

že se p est hují do nové budovy teprve v druhé
polovin  íjna. P edpokládalo se, že jestliže do té
doby nebude p ihlášen dostate ný po et ucha-
ze , budou všechny volné místnosti pronajaty. 7)

Pedagogický dozor v alumneu provád l prof.
Ne as, který se do n j 1. listopadu nast hoval.
Za ubytování a veškeré zaopat ení se platilo 40
korun. Tato ástka mohla být v jednotlivých p ípa-
dech snížena. Každý ubytovaný mimo pot ebné
ošacení, obutí a pe iny musel mít prádlo na ty i
týdny, 2 ložní plachty, 2 povlaky na pe iny, p i-
krývku, domácí st evíce, sklenici na vodu, kartá-
ek na zuby, misku na mýdlo, h eben a kartá e

na šaty a obuv. Zájemci o podrobn jší informace
se m li obracet na Františka Zbo ila.

Vzhledem k tomu, že došlo k rozší ení dív ího
reálného gymnázia o další t ídu a vzhledem k fi-
nan ní situaci, bylo rozhodnuto pronajmout celé
alumneum pro školní roky 1911/1912 a 1912/1913
reálnému gymnáziu s tím, že alumneu budou po-
skytnuty obdobné  prostory. A tak od 15. zá í 1911
byli alumnisté p est hováni do poschodí obecní-
ho (d íve Mikyškova) domu, kde dostali t i míst-
nosti, a v alumneu byl ponechán pouze jeden
pokoj pro ú ely poradní, sch ze a hosty. Modli-
tebna byla také v zá í již hotova, až na vnit ní
za ízení, které navrhli architekti z d eva ské školy
E. Pelant a Šacht. Jeho výroba byla zadána sto-
la i Josefu Volkovi a malí i Filákovi. Zdobení vstup-
ních kamenných pilí  provedl kamenický mistr J.
Šim ík. Nato padl návrh, pokud termín bude do-
držen, že nic nebrání tomu, aby  slavnostní ote-
v ení bylo 1. listopadu 1909. Jak bylo dojednáno,
tak bylo i u in no. Za vlažného rána vítaly pra-
pory spušt né z v že z blízka i daleka scházející
se církevníky, ale i hosty. Zástupci sbor , ú ad ,
škol a spolk  se v alumneu zapisovali do pam tní
knihy.

Sou asn  s kázáním v modlitebn  kázali p ed
budovou pro více než 2 000 shromážd ných osob
liptálský fará  B. Dobiáš a olomoucký fará  Fr.
Prudký. Celé slavnosti se zú astnilo 14 reformo-
vaných a 4 augsburští duchovní, ale i mnoho ka-
tolík  a žid .

Sbírka ze slavnosti inila 205 korun. Byla za-
slána celá ada pozdravných dopis , telegram ,
dar  pen žních i v cných 8). Celkový náklad inil
n co p es 54 000 korun a 15 celkem nemajetným
rodinám, které tvo ily základ budoucího sboru,
z stal dluh n co p es 28 000 korun. Jestliže dluh
inil starosti, radost ud lal posudek p edního praž-

ského znalce církevních staveb arch. E. Edgara,
který si po átkem roku 1910 prohlédl stavbu a
napsal o ní do odborného asopisu „Die Kirche“
mimo jiné následující: „Tak krásného souladu ar-
chitektury s náladou okolí a prost edí nenalezne-
me práv  asto. Vnit ek modlitebny jest harmonií
barev a p vabným osv tlením vážný, d stojný a
nemén  domácí … Kostelní nábytek jest ideální.
Praktické, jednoduché, tmavozelené, „takové ka-
jícné“ lavice. Kazatelna – ano, um lecko-výchov-
ný význam této kazatelny (návrh arch. Pelanta)
sahá daleko za hranice Moravy! Stavba jest nej-
lepší evangelickou skupinovou stavbou na Mo-
rav …“

Na ja e 1910 s pomocí ídících u itel  Valcha-
e, Šabackého, Knotka a Rouse, kte í darovali

kv tiny, okrasné ke e a také ovocné stromy, byla
osázena celá budova. Na zeleninové zahrad
hospoda ila alumnejní hospodyn  A. Kantorko-
vá. Tato t lesn  slabší, ale svérázná energická a
state ná žena po namáhavé jedenáctileté služb

odešla na odpo inek k svému synu fará i J. Kan-
torkovi (v M lníce), byla v listopadu 1911 vyst í-
dána M. Holíkovou z Liptálu. Rovn ž dlouholetý
správce alumnea František Zbo il, za n jž jím pro-
šla ada chovanc , z nichž mnozí zaujímali p ední
místa, nap . Š. Pavlinec, Zelinka, Machovský,
Jadrní ek, brat í K ížové, Šim ík, Kadle ík, dva
Kantorkové (synové alumnejní hospodyn ), Bur-
ša, Valcha , Blažek a jiní, koncem ledna 1912
vykonal poslední služby Boží. Rozlou il se
s p áteli a spolupracovníky a po átkem února
odešel do Brna.

Odchodem Františka Zbo ila skon ila jeho t i-
náctiletá služba pro evangelíky z Valašského
Mezi í í,. Krásna a okolí. Práv  díky jeho hou-
ževnatosti se p es všechny obtíže poda ilo posta-
vit a dovést k zdárnému konci alumneum i modli-
tebnu, která slouží doposud.

1) Kalendá  eskobratrský evangelický na rok 1945.
Kalich – Praha, František Zbo il, Jak jsem byl dvojná-
sobným inspektorem., str. 99.
2) Stanovy evangelického alumnea ve Valašském
Mezi í í., archiv eskobratrského evangelického sboru
ve Val. Mezi í í
3) Dnes ulice St íbrná
4) Dnes sídlo m stské policie
5) eskomoravská jednota . 2, r. 1908
6) tamtéž
7) eskomoravská jednota, . 10., r. 1909
8) Jubilejní ro enka eskobratrského sboru evangelic-
kého ve Valašském Mezi í í na rok 1934., str. 11.
D kuji panu fará i Krupovi za poskytnutí Výro ních zpráv
ev. ref. kazatelské stanice a alumnea ve Valašském
Mezi í í.
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Invaze brkoslava severního

Karel Pavelka

Tém  každoro n , ale v rozdílných po tech,
se u nás v zimním období objevuje zajímavý pták
velikosti špa ka. Jde o brkoslava severního, za-
valit jšího ptáka s hustým m kkým ope ením a
chocholkou na hlav , celkov  narudle hn da-
vého s pestrými skvrnami na k ídlech. Brkoslav
hnízdí v severních oblastech Evropy až po zá-
padní Sibi  (Švédsko, Norsko, sever Ruska) a
v severní ásti Asie i Severní Ameriky. Hnízdním
prost edím je jehli natá tajga. Brkoslav je rych-
lým a obratným letcem.

U nás se objevuje již v listopadu a vydrží zde
asto až do dubna, ojedin le je pozorován ješt

v kv tnu. Najdeme ho všude tam, kde se vy-
skytují bobule r zných d evin (je áb, hloh, ší-
pek…) – v nižších polohách je to p edevším jmelí.
Objevuje se ve velkých i malých hejnech a po-
m rn  nepravideln , naším územím protahuje
nebo zde i zimuje. Výskyt tohoto ptáka u nás má
invazní charakter – jeho po etnost je rok od roku
velmi rozdílná. Ptáci vyskytující se u nás pochá-
zejí z oblasti evropských hnízdiš  (nejvzdálen j-
ší leží až za polárním kruhem na poloostrov
Kola). U nás kroužkovaní ptáci byli v zim  zasti-
ženi ješt  jižn ji ve státech bývalé Jugoslávie,
v ecku, v N mecku , Švýcarsku a Francii. Jako
hnízdící se objevili ptáci u nás zimující až v oblasti
Kavkazu.

Brkoslav se vyzna uje tím, že má velmi špat-
n  fungující trávicí systém (krátké st evo), a tak
spot ebuje mnoho potravy. Ta velmi rychle pro-
jde žaludkem a st evy a asto nestrávená vyjde
ven. Je tedy v ur itém smyslu slova otrokem své
trávicí soustavy a potravy spot ebuje mnohem
v tší množství, než velikostí srovnatelné pta í
druhy. Proto také po skonzumování potravních ást kolekce lebek – šelmy (Carnivora)

zdroj  v místech výskytu se hejna brkoslav
p esouvají jinam.

V zim  2004-2005 byl zaznamenán výskyt br-
koslav  na Valašsku p edevším v okolí Valaš-
ského Mezi í í a Rožnova – jednalo se o hejna
p es 100 kus , maximální po et zjišt ných pták
dosahoval až 700! Ve Vsetín  a okolí byl jeho
výskyt zaznamenán pouze v hejnech o desít-
kách jedinc . Na za átku zimy bez sn hové
pokrývky byl druh zjišt n p edevším na jabl-
kách, a  na stromech nebo na plodech na zemi.
Pozd ji po napadnutí sn hu a v p edja í byli br-
koslavi pozorováni p edevším p i konzumaci plo-
d  jmelí bílého.

V pr b hu uplynulé zimy se tedy op t po n -
kolika letech uskute nila  invaze tohoto hezkého
ptáka na naše území.

Není hlava jako hlava

Lukáš Spitzer

Lebka. Mnohým z nás p i vyslovení tohoto
slova lehce zamrazí. Jak století b žela, vytvo ila
se kolem tohoto slova aura tajuplnosti, hr zy a
mystiky. Pokusme se následovat d tskou fanta-
zii. Naše ratolesti nevidí lebky jinde než v podpaží
bezhlavého rytí e, napíchané na plot  u chatr e
baby Jagy, jako svícny na stolech zlých er-
nokn žník  i napln né vínem v rukou zhýra-
lých temných rytí . Všechno je navíc doprová-
zeno ponurým sku ením v tru, vlhkou lín  se
povalující mlhou i prastarými zaprášenými pa-
vu inami. Vzpome me si, jak jsme se tohoto vše-
ho jako d ti báli, mrazilo nás stejn  – ne-li víc –
než naše potomky nyní. Stále je to n kde daleko
zasunuto v našich myslích.

Pro v tšinu populace je holdování mrtvé krá-
se skelet  obratlovc  n ím morbidním a nep í-
stojným. Existují však lidé, kte í tyto všeobecné
pocity nesdílejí, ba jim up ímn  ani nerozumí.
Pouhý zájem o tyto schránky na šedé bu ky tak
u nich m že p ejít v pravé zapálení a možná i
celoživotní koní ek. Vnímaví lidé se bez skrupulí
dokáží naplno pono it do nekone ných hlubin
krásy a tv r ích výsledk  matky P írody.

Ve snaze odhalit a p iblížit Vám i Vašim d tem
tuto skrytou krásu p ipravilo Muzeum regionu
Valašsko na letní období roku 2005 výstavu ko-
lekce lebek. Možnost prohlédnout si detaily skryté
pod k ží, pochopit prostou genialitu p írody, kte-
rá z minima dokáže vyt žit maximum, se nena-
skýtá každý den. Pouze velmi odvážný jedinec
se se zaujetím pustí do studia funk n  bezchyb-
n  stav ných vycen ných zub  do b la rozzu-
eného hlídacího psa. V tšinou pak jejich funkci

zhodnotí nejen vizuáln , ale i fyzicky – jak se
íká – na vlastní k ži…

Drtivá v tšina exponát  pochází ze sbírky
soukromého sb ratele Benjamina Hlivky, který
v sou asné dob  dokon uje studium na Zem -
d lské fakult  Jiho eské Univerzity v eských
Bud jovicích. Rozsáhlá kolekce preparát  le-
bek byla vytvo ena v obdivuhodn  krátkém ob-
dobí pouze n kolika let. Pan Benjamin Hlivka

Foto K. Pavelka



Gabra a Málinka tém  po stu letech

Josef   Kramá

Je tomu již tém  neuv itelných sto let, kdy ne-
zbedné dcerky Gabra a Málinka navšt vovaly va-
lašskomezi í ské gymnasium a prožívaly svá d tská
dobrodružství v tehdy samostatných m stech Valaš-
ském Mezi í í a Krásn  nad Be vou. A p ed více než
sedmdesáti lety za ala p etvá et Amálie Kutinová ve
své tv r í díln  prožitky z d tství do knižní podoby.
Není pochyb o tom, že spisovatelka ve svých knihách
idealizovala nelehká léta svého mládí. A m lo to žá-
doucí ú inek – tivost a popularita knih zejména mezi
dívkami. Nakolik byly popisované p íb hy pravdi-
vé, se již nikdy nedozvíme, nebo  pam tníci té doby
již nejsou a snad to není ani d ležité. Zajímavé však
mohou být spisovatel iny post ehy a vzpomínky na
Valašské Mezi í í, Krásno i n která další místa
z blízkého okolí, jejichž popis autorka v knihách za-
nechala a musela nutn  p i n m vycházet z reálných
podklad . Prohlédn me si tedy Valašské Mezi í í a
jeho okolí z doby t sn  p ed první sv tovou válkou
o ima Amálie Kutinové.

Takto nap íklad popsala Valašské Mezi í í jako
tehdejší významné centrum vzd lanosti:

Tiché m sto v samém srdci valašských hor vlíd-
n  p ijalo nové obyvatele, rodinu pana ídícího
Jana Taubera. Penzista si vybral k zaslouženému
odpo inku Valašské Mezi í í, protože tu bylo hod-
n  škol a mohl zde nechat své dcerky studovat.
Mezi í í bylo skute n  požehnáním pro valašský
kraj, rodi e sem sváželi své dítky z daleka široka,
aby se p ipravily k stavu u itelskému nebo obchod-
nímu, aby studovaly na gymnasiu nebo na pr -
myslových školách. Ne nadarmo bylo nazýváno
toto malebné m sto „valašské Atény“.
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vytvá í preparáty vlastními silami na p d  Biolo-
gické fakulty v eských Bud jovicích. Zárove
také renovuje staré sbírkové p edm ty získané
koupí i darem. V sou asné dob  sbírka obsa-
huje preparáty lebek p ibližn  400 druh  ryb,
obojživelník , plaz , pták  a savc . Velmi rychle
se však novými akvizicemi a vlastní prepara ní
inností rozr stá. Dopln na je množstvím liho-

vých preparát  drobných plaz  a obojživelník .
Návšt vníci tak budou moci obdivovat doko-

nale zpracované preparáty lebek šelem, afric-
kých antilop a dalších kopytník , mnoha druh
opic, ale i drobných savc  hlodavci po ínaje a
netopýry kon e. Chyb t nebudou ani p vci,
dravci, pštrosi a papoušci, i nesmírn  složité
lebky mo ských i sladkovodních ryb. Vývoj stav-
by lebek a tvar  kostí bude možno sledovat na
vývojov  n kolik desítek milión  let starých dru-
zích krokodýl  a želv i mladších agam a had .

Strach z „mrtvých hlav“ je v nás hluboce za-
ko en n. Není to ale iracionální fobie, jak by se
n komu mohlo zdát. Odhalená podstata lebky
zbavená všech tkání nám ukazuje naše omeze-
né bytí a nevyhnutelný zmar. Pomocí lebek, ale
i kostí, si intenzivn  uv domujeme svou smrtel-
nost.

Podobné úvahy spojené s hlubším poznáním
preparovaných zví ecích lebek nabízí práv
naše ojedin lá muzejní výstava.

Vít Kašpa ík
výrobce lidových

hudebních nástroj

Richard Sobotka

Narodil se v roce 1970 v Blažovicích na Br-
n nsku, v roce 1997 se p est hoval do Velkých
Karlovic, kde bydlí v údolí Pluskovec. Pochází
z rodu ková ského, odmali ka d lá kova inu a
je tedy profesí ková . Absolvoval slévárenskou
pr myslovku.

Vít Kašpa ík se svými výrobky v rožnovském Valašském muzeu v p írod                      Foto autor lánku

Na Valašsko jezdil od svých dvanácti let, zdejší
kopce má hodn  rád. Ve dvaceti zkoušel pomocí
dlát a pilní k  vyrobit píš alky, ale brzy si uv -
domil, že pastý i nechodili po pastv  s dlátky a
sv rá ky. Tak za al ezat píš alky jen kudlou.
„Není to problém, když se lov k nau í s nožem
pracovat,“ tvrdí.

Výrobou lidových nástroj  se zabývá odma-
li ka, aktivn  pak posledních dvanáct let. Po-
chází z muzikální rodiny, kde všichni na n co
hrají. On sám na klavír a na klarinet. Píš alky
d lal vždycky jen tak bokem. Výhodou bylo, že
doma um li zahrát i na netypické nástroje, které
otec vyrobil.

Z píš alek a píš al, vyrobených Vítem Kašpa-
íkem, je nejjednodušší a hodn  oblíbená píš a-

la koncovka. Nemá žádnou hmatovou dírku, za-
krývá se jenom konec píš aly a p efukuje se.
Zvláštní u ní je to, že všechny tóny, které tam
jsou, ladí a není možné vlastn  zahrát falešn .
Fujarka má t i dírky, dá se na ni zahrát celá
stupnice a tedy v tšina lidových písni ek. Pak je
to slovenská fujara. Píš alka jednoru ka má také
t i dírky. Schváln  ji zkusil vyrobit jenom kuchy -
ským nožem bez použití vrták , tak jak ji kdysi
pastý i vyráb li venku doslova na kolen . Další
píš alka je šestidírková. Má také píš alku dvoji-
tou - tedy dvoja ku. Jsou to dv  píš aly svázané
k sob . Jedna, podobn  jako dudy, hraje po ád
jeden tón, druhá melodii. Kost ná píš alka pat í
k nejstarším známým píš alkám, sta í vytla it
morek a nástroj je tém  hotový. Nejmenší melo-
dické píš alce se dv ma dírkami se íkalo had-
rá ská. Hadrá i s ní dávali o sob  v d t, že jsou
ve vesnici. Z jejich popískávání vznikly i n které
nejjednodušší lidové písni ky. Ovšem úpln
nejmenší píš alkou je slaví ek, který se vstr í
celý do pusy. Dá se jím napodobovat pta í zp v
nebo i zahrát n jakou melodii.

K neobvyklejším nástroj m pat í cikánský ná-
stroj zvaný grumle, které držely rytmus v muzice.
Vyráb li je slovenští ková i. Z dalších nástroj  to
je rákosová šalmajka, gajdy, bezový klarinet a
nakonec tém  dva metry dlouhá pastý ská trou-
ba, používaná na Slovensku.

Všechny nástroje jsou vyrobené z erného
bezu. Je to p kn  hutné d evo, p itom má uvnit
m kkou duši, která se dob e vyvrtává.

Nau il se je ezat oby ejným zavíracím no-
žem po d de kovi zna ky Mikov, pouze sva e-
ným, aby se nedal zavírat a nepo ezal mu prsty.
P i jeho broušení brzy vyhodil filcový kotou  a
zelenou pastu a za al jej brousit tak, jak se to na
Valašsku vždycky d lávalo: pilníkem a obtáhnout
kamenem z potoka p ed chalupou.

Ze své záliby se vyznává slovy:
„Když ud lám n jaký nástroj, dudy a cokoliv,

tak vylezu z chalupy a zahraju si na n j, zajímá
m , jaký má zvuk venku, jak se melodie nese ve
volném prostoru. Moje profesní postižení je ta-
kové, že když jdeme n kdy v ned li na vycház-
ku, tak mám vždycky v kapse kudlu, za pochodu
si musím n jakou tu píš alu vyrobit a zahraju si
na ni. Ostatn  co m že být lepšího, než si n -
kde na kotárech zapískat na vlastnoru n  vyro-
benou píš alku?“

Píš aly, píš alky a další nástroje Víta Kašpa í-
ka si berou muzikanti do cimbálovek a r zných
soubor . Jezdí s nimi po trzích a jarmarcích. Spo-
lupracuje s muzei.

Až na n kterém jarmarku nebo t eba na kotá-
rech v okolí Pluskovce zaslechnete hlas píš al-
ky, m žete vsadit korunu, že n kde poblíž je
výrobce lidových nástroj  Vít Kašpa ík.
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Co by d ti v d ly o kopci Junákovu, kdyby je
tam nebyla zavedla paní profesorka? Nikdo by
jim nevypráv l, kde se za starých as  skrývali
zbojníci.

Krhová bývala vesnicí sklá  a jak je vid t, um li
to nejen se sklem, ale i se d evem:

Jednou šla Zlatovláska s d tmi do Krhové. Ves-
ni ka na stráni s valašskými domky se jí tuze líbila.
Ale d tem tu krásu musela teprve ukázat, ty d e-
v né štíty, krásn  vy ezávané.

Vzrostlé kaštany na nádraží v Hrachovci i rož-
novské lázn  vzaly dávno za své:

Stani ka Hrachovec, kde kvetou mohutné kaš-
tany, potom Zašová, Zub í se jen kmitly, a už tu byl
Rožnov, to staré, slavné m sto a lázn  valašské
pod Radhošt m, cílová stanice našich výletník .

Svatojánské ohn  na Radhošti také pat í minu-
losti, dnešní ochránci p írody by nám dali co proto:

…a paní profesorka vysv tluje: „Kapli ka byla
vystav na v roce 1898 a je zasv cena svatým
Cyrilu a Metod ji. V té kapli ce je kopie Liebsche-
rova slavného obrazu Valašská Madona. Zde se,
milé d ti, p ed Janem K titelem pálí svatojánské
ohn , však je jist  i z Mezi í í vídáváte!“

Ale vra me se zp t do Valašského Mezi í í.
I Abácie má dnes daleko do bývalé krásy. Vybu-
dování železni ního nadjezdu v roce 1936 a po-
sunutí silnice do Poli né znamenalo konec p kné-
ho místa. Ani d ti si zde již tolik nehrají:

Abácie je p kný park za mezi í ským nádražím.
Uprost ed stojí veliký pomník padlým a kolem n ho
provádí mezi í ská mládež své reje. Dá se tu b -
hat hezky do kole ka nebo „ e ovat“ na podstav-
ci, p ípadn  si hrát na vojáky. To bylo n co pro
Gabru!

A kdo si dnes ješt  vzpomene na kdysi proslulý
Hu ský lesík a na cestu k n mu?

Když se jde podél Be vy až ke splavu, p ijde se
k lesíku. Kolem jsou louky, ke e, mez a pastviny,
kde d ti nejrad ji pasou.

Ješt  jeden popis Valašského Mezi í í a okolí:
Valašské Mezi í í, m sto s lesnatými strán mi

na okrajích! Kolem dokola je obstoupeno horami,
krásnými jak z pohádky. Radhoš , otec všech, zá í
svou bílou kapli kou na vrcholu do daleka.

A co vid ly Gabra s Málinkou na Be v , již ni-
kdo z nás nikdy neuvidí:

Dívá se po Be v , kde se plaví vory, sleduje
jejich pomalý b h.

Hezký vztah k Valašskému Mezi í í si Amálie
Kutinová zachovala po celý život, jak o tom sv d í
obsah dopisu zaslaného v roce 1963 R. Je ábko-
vi a J. Demlovi, jehož ásti byly uve ejn ny pod
názvem Vzpomínka v publikaci ítanka o Valaš-
ském Mezi í í, vydané v roce 1997:

Vzpomínám na Mezi í í a Krásno, alej i Oboru
i na náš skromný dome ek a na maminku. Co se
nastarala, aby na vše – vdova s adou d tí – sta-
ila. Po Mezi í í a po krásenské aleji nechodila

nastrojená studentka, ale skromné, tiché, skoro
zak iknuté d v átko. Šla kolem nás bolest, ztráta
otce, babi ky, sestry Idy a starosti mat iny.

Náš tatínek nebyl jen tak oby ejný kantor,
v každé své „štaci“ zanechal za sebou mnoho prá-
ce. Byl velmi iniciativní. Do penze v Mezi í í si od-

vezl adu diplom , uznání a estných lenství. Ta-
tínek zakládal mlékárny, spo itelny, zales oval strá-
n  i ovocné stromy sadil, býval p edsedou ady
spolk , byl nadšený muzikant, znal e i, velel hasi-

m atd. A byl vzorný ve správ  školy.
Na jeho poh eb v Mezi í í se dostavili hasi i ze

Zašové, kde též kdysi p sobil, i celého okolí, a
jsme nic neoznamovali. Byl máj, bylo krásn  a p ed
pr vodem z ista jasna ude il hrom – jako na osla-
vu. A my za rakví jsme šly všechny d ti od 3 let – 11
– 12, až po vdanou sestru.

Kostelík sv. Trojice je mi dob e znám, vždy  jsem
tudy chodívala okolo denn  do gymnasia, do alum-
nátu v parku. Už tehdy býval kouzelný.

Na Valašské Mezi í í mám krásné vzpomínky.
Škoda, že jsem tehdy byla ješt  taková malá a
hrozn  naivní hol i ka. Kdybych byla bývala moud-
ejší, nikdy bych se z tak krásného m sta nest -

hovala. Mohla jsem jít do lékárnické praxe tam
u nás – když jsem bylinky m la tak ráda. Ale to
v nás vznítila touhu po sv t  naše nová profesor-
ka z ech, z Tábora, paní Marie Poubová, poz-
d ji vdaná za ministra Ne ase. Kdyby byla z stala
u nás profesorkou Malvína Ne asová, rozená
Smetánková, která ctila rodem Moravu a u ila nás
lásce k ní, nikdy bych nebyla odešla.

Ale zase by se nebyly zrodily „Gabry a Málinky“,
a tak se skláním p ed v lí Osudu a p ijímám vše
tak, jak žádá.

Pozdravujte mé krásné Valašské Athény, nech
jim jejich slávu Osud zachová.

Zajímavý je také dopis, který poslala dcera Amá-
lie Kutinové, rovn ž spisovatelka Marie Kubátová
v íjnu 2002 autorovi této stati. I když Marie Kubá-
tová již samoz ejm  nem že být pam tnicí on ch
dob, je jist  jednou z posledních informovaných
osob, které mohou vydat o Gab e a Málince p e-
sv d ivé sv dectví. V dopise, jehož ásti se rov-
n ž uve ej ují, dovypráv la paní spisovatelka osu-
dy hlavních hrdin  knih i jejich potomk  a jakoby
celý p íb h uzav ela:

Dcerky Gabra s Málinkou se narodily v po etné
rodin  ídícího u itele Jana Taubera ve Štítné.
Rodina ítala víc d tí, než se jich vešlo do knížky,
deset i dvanáct d tí. Gabra s Málinkou pat ily mezi
nejmladší. Otec brzy zem el a rodina se p est ho-
vala do Valašského Mezi í í. Obdivuji sílu vdovy –
své babi ky Máli a ctím její v tu: „Moje d cka mo-
síja být vzd lané, lebo sú to d ti eského u itela“.
Tak se dostaly dcerky Gabra s Málinkou na studia
na gymnasiu ve Valašském Mezi í í. T žká situa-
ce rodiny zp sobila, že Málinka odešla ze sexty
gymnasia do lékárny v Tábo e jako praktikant za
byt a stravu. Byla válka. Po válce Málinka vystudo-
vala farmacii, summa cum laude. Cht la z stat dál
na fakult , ale provdala se a tím nabyla její životní
dráha jiný sm r. Moji rodi e byli “lidé první repub-
liky“: otec, stavební inženýr, a maminka, magistra
farmacie, odložili své diplomy a založili spolu nakla-
datelství, které m lo sloužit pot ebám eskoslo-
venské t lovýchovy, vydávalo popisy cvi ení, hu-
dební doprovody. Rodina nazvala ten podnik “ob-
chod iluzemi”, atmosféru jsem zachytila ve své knize
pod stejným názvem. V otcov  nakladatelství na-
šla Málinka svou literární dráhu: za ala psát. Tu se
narodily i knížky o valašských dcerkách Gab e a
Málince – v nich našla Málinka své “staré b lidlo“,
kam se vzpomínkami na rodnou Moravu utíkala.

Otcovo nakladatelství zaniklo na dvakrát, popr-
vé p íchodem Hitlerových vojsk do Prahy, podru-
hé nástupem Klementa Gottwalda k politické moci.

A tak se z Valašského Mezi í í jevil Radhoš . Po-
hled na n j byl využíván i pro p edpov  po así:

„To je Radhoš , d ve ko,“ odpovídá babi ka.
„Svítí tam asi pastý i, d lají si ohn . Ve dne je vid t
z okna i kapli ka na samém vrcholku Radhošt ,
ale jen když má být hezky. Má-li pršet, není vid t
nic, ani ty ohn  ne.“

Z nám stí se mohlo jít dnešní Pospíšilovou ulicí
k tehdejšímu Dív ímu reálnému gymnasiu
v Mikyškov  dom :

Prošly nám stím a ptaly se, kde je gymnasium.
Dív í vlevo, chlapecké vpravo. Tož šly vlevo. Tma-
vá, vážná budova s nápisem Dív í reálné gym-
nasium jim zarazila dech. Tož tady, tady je to!

Dnes zastav ná Obora se zanedbaným lesem,
znetvo ená desítkami metr  dlouhým potrubím,
bývala pro tehdejší mládež p itažlivým výletním
místem. Její zašlou krásu a p vab p ipomíná spiso-
vatelka hned na n kolika místech:

asto chodili do blízké Obory v Krásn . Tam
bylo plno lé ivých bylin. Všude to von lo, d ti se
zastavovaly a vdechovaly v ni lesa, kv tin a prys-
ky ice. Prohlížely bylinky a nakonec usedaly
s profesorem do mechu a zpívaly valašské písni -
ky. Byly to nezapomenutelné chvíle.

…
Háj, plný kv tin, byl vždycky p kný a každý den

se Málince líbil z jiné p í iny. Tu objevila nové, do-
sud neznámé kvítí, tu zas, když ležela na travi ce,
vid la koruny strom  s prosvítajícím nebem, krás-
n jším než kdy jindy, a zas vid la spolu srostlé
stromy a na nich p kné sedátko, a  hled la na
Oboru, z které strany cht la, byla odevšad krás-
ná. Dnes však byla Obora  nejkrásn jší. Mírný
déš  v noci svlažil Boží p írodu a v háji to von lo
nejrozmanit jším kvítím.

…
Ta krásenská Obora, ta by mohla vypráv t! Byla

úto išt m všemu studentstvu, byla rájem zamilo-
vaných i zarmoucených a oblažovala i Gabru a
Málinku. Byl to p írodní park s jehli natými stromy
i buky, r žovými ke i podél cest, s vysokými travi-
nami, s jahodovím a všemožnou kv tenou, hlavn
na ja e. Kvetlo zde p ede fialek, jaký div, že se zde
mládeži tolik líbilo!

Že na Junákov  bývali zbojníci, to dnes již skoro
nikdo neví:
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které asto rozhodovaly o p ežití nejen jednot-
livce, ale celých komunit, poznáme, pro  pé i o n
v novali naši p edkové tolik energie. Ludvík Kunz
poukazuje na rozší ení této formy uskladn ní
v celé eurosibi ské oblasti, adu recentních do-
klad  p itom sám ješt  od 30. let 20. století za-
znamenal v terénu (na Hostýnském Záho í a
Valašsku) v záv re né etap  jejich existence.
Vedle typologie obilních jam se v nuje jejich lo-
kalizaci v rámci sídliš , hloubení a p íprav  p ed
uskladn ním, všímá si také etnosti jejich výsky-
tu na rolnických hospodá stvích i šlechtických
velkostatcích. V letošním roce bude Valašské
muzeum v p írod  pokra ovat ve svém edi ním
projektu a již v kv tnu 2005 p edstaví druhý
svazek prací Ludvíka Kunze  Rolnický chov ovcí
a koz.

Daniel Drápala

Od narození z ého frenštátského u itele, spi-
sovatele, malí e, kulturního  pracovníka Františ-
ka Hore ky  uplynulo loni  25. b ezna  110 let.
Jeho zásluhy nejen o rodné m sto a jeho okolí,
ale také o Valašsko jsou mimo ádné. A   Fren-
štát pod Radhošt m leží vlastn  na pomezí mezi
Valašskem a Lašskem, František Hore ka o n m
hovo í vždy jako o valašském m st . Není divu,
že byl po adu let lenem redak ních rad aso-
pis  Naše Valašsko i  pozd jšího Valašska.

K významnému výro í Františka Hore ky vy-
šla  na sklonku lo ského roku 2004 v naklada-
telství Dopln k kniha Libora Kn zka „S Rad-
hošt m v erbu. tení o život  a tvorb  Fran-
tiška Hore ky“. Její autor v ní navazuje na svou
sérii knížek o Frenštát  pod Radhošt m, z nichž
si p ipome me alespo  tituly M j Frenštát, Ze
vzpomínek na d tství a na lidi kolem knih a obra-
z , Ve Frenštát  mají rádi poezii.

Autor ve své práci bohat  využil spisovatelo-
vých vzpomínkových prací, z nichž mnohé z sta-
ly jen v rukopise, a vytvo il tak bohat  dokumen-
tovaný životopis a zárove  p sobivý obraz m s-
ta Frenštátu ve 20. století. Sv j výklad rovn ž
obohatil adou básnických text  Františka Hore -
ky. I když je v publikaci v nována pozornost ce-
lému rozsáhlému p sobení osobnosti, hlavní po-
zornost je v nována literárn  historickému výkla-
du jeho spisovatelského díla. Záslužné jsou i ásti
v nované výtvarné innosti Hore ky a  p ínosné
jsou partie v nované sdružení Koliba.

Záv r práce tvo í soupis literárního díla Fran-
tiška Hore ky, literatury o n m a p ehled jeho
výstavní innosti. Kn zkova pe liv  p ipravená
kniha o Františku Hore kovi je významným vý-
kladem o život  a díle autora a zárove   zásluž-
ným p ísp vkem k historii m sta Frenštátu  pod
Radhošt m.

Kn zek je zasv cený znalec literatury svého
kraje a nemén  dob e zná minulost i p ítomnost
svého m sta. S Františkem Hore kou se dob e
znal a zná jeho rodinu, což obohatilo knihu
o osobní vztah k osobnosti, které v noval svou
monografii.

Ji í Demel

Na p elomu druhého a t etího desetiletí 20. sto-
letí putovaly po sibi ské magistrále vst íc svým
domov m stovky a tisíce voják  eskoslovenské-
ho vojska na Rusi. Osud si s jejich životy prapo-
divn  zahrál. V tšina z nich p išla do legií jako
vále ní zajatci a p eb hlíci z rakousko-uherské
armády. Po bojích na východní front  je ekala
spletitá situace ruské ob anské války, aby nako-
nec cestu dom  absolvovali tém  p es p l zem -
koule. Dlouhá léta napln ná vojenskými st ety,
ústupy i útoky, pobytem v lazaretech i pot ebným
odpo inkem v „tepluškách“ zanechávala v živo-
tech eskoslovenských voják  nesmazatelné sto-
py. Zážitky z boj , vzpomínky na mrtvé i živé ka-
marády, p íb hy z míst, kde bojovali nebo kudy
projížd li, si mnozí z nich zaznamenávali do jed-
noduchých sešit  a deník . Tímto zp sobem
vzniklé zápisky nám s odstupem n kolika deseti-
letí skýtají plastický obraz legioná ské reality. Pat í
k nim i kniha Obrázky a vzpomínky eskoslo-
venského vojska na Rusi 1914-1920. Vydalo
ji v roce 2004 m sto Zub í a jeho autorem je zdej-
ší ob an a legioná  Václav Šimurda (1888-
1960). Více než ty icet let po jeho smrti p edala
rodina jeho rukopis vzpomínek a post eh  Mu-
zeu Zub í a dlouholetý správce muzea Jan Kolá-
ek starší jej p ipravil k tisku. Stejn  jako ada

obdobných pramen  nemohou být ani tyto legio-
ná ské vzpomínky brány jako strohý historický
dokument. Je pro nás spíše výpov dí o lidské
dimenzi prožívání d jinných událostí, o m ítcích
lidských hodnot. Osobitý styl vypráv ní se po-
chopiteln  liší od klasického pojetí d jin eskoslo-
venských legií v Rusku, svým pohledem na kaž-
dodenní život legioná  je ovšem pramenem za-
jímavým a tivým. Daniel Drápala

Knihou Ludvíka Kunze Obilní jámy otev elo
Valašské muzeum v p írod  v Rožnov  pod
Radhošt m v roce 2004 novou edi ní adu „Rol-
nictví na východní Morav  od baroka do II. sv -
tové války“. P i p íležitosti 90. narozenin nestora
eské etnografie byl tak zahájen zajímavý vyda-

vatelský po in, který by m l p iblížit prom ny
života na moravské vesnici v posledních t ech
stoletích. Ší e témat, jimiž se Ludvík Kunz
v pr b hu své aktivní v decké innosti zabý-
val, je úctyhodná. Zahrnuje zem d lské hospo-
da ení a domáckou i emeslnou výrobu, doku-
mentaci projev  sociální kultury, ale také lidové
výtvarné um ní a hudbu. Kunzovy práce musí-
me oce ovat také proto, že mnohé jevy lidové
kultury zaznamenal v poslední fázi jejich exis-
tence, kdy životní podmínky st edoevropského
venkova a malých m st procházely v d sledku
modernizace radikální prom nou. Publikace
Obilní jámy je v nována na první pohled okra-
jovému tématu uskladn ní jedné ze základních
potravin. Uvážíme-li ovšem, že to bylo po dlou-
há staletí práv  obilí a jeho dostate né zásoby,

V samém záv ru lo ského roku vydalo Muze-
um regionu Valašsko ve Vsetín  u p íležitosti 120
let od založení své valašskomezi í ské pobo ky
brožuru Muzeum Valašské Mezi í í – pr vod-
ce sbírkami. Prost ednictvím útlé publikace se
muzejníci snaží seznámit tená e se všemi sbírka-
mi, které muzeum spravuje, s jejich historií, okol-
nostmi vzniku a p edevším s jejich obsahem, aby
pak mohly lépe posloužit jak odborník m, tak stu-
dent m i sb ratel m. Ovšem vedle t chto ušlech-
tilých zám r  má tato publikace ú el i zcela zištný.Sestry A. Kutinová a G. Kolá ová

V t žkých dobách našla maminka Málinka azyl pro
rodinu v K inci u Nymburka a oblékla znovu sv j
lékárenský pláš . Po válce odešla za vnou aty do
Krkonoš, kam jsem se provdala. Návrat k literární
práci nebyl možný, Gabra s Málinkou by t žko mohly
uvázat pionýrský šátek. Spisovatelka si našla ná-
hradní stezní ek ve folkloristické práci, ve sb ru
pohádek a písní, lidových tradic eské ásti Krko-
noš. Že  posledních deseti let je uchována v archívu
na Starých Hradech a v knížkách, které jsme spo-
lu s maminkou psaly.

O Gab e mohu íci, že si vzala svého “Venúš-
ka”, žili pak v Praze, kde byl Václav Kolá  editelem
m š anské školy na Maninách. M li dv  velmi
úsp šné d ti, ing. P emysl Kolá  byl na plánova-
cím ú ad  a dcera Gabriela pracovala jako redak-
torka v Zem d lském nakladatelství. V jejích sto-
pách – i jako p ekladatelka cizích odborných prací
– jde Gabriela T etí.

 Málinka m la syna, který p sobí jako profesor
mineralogie na universit  ve Washingtonu, a já
jsem ten domácí “lékárenský krajánek“ v lékárnách
krkonošského podh í.

P ipojuji ješt  své vzpomínky na návšt vu ve
Vašem m st : jsou t i. Maminka cht la, abychom
– m j muž a já – poznali na svatební cest  místo
jejího mládí. Byli jsme hosty v hotelu “U Paná k ”,
ale jen p l dne: za noci se musel hotel vyklidit pro
n mecké d stojníky. Byl rok 1943. Ujal se nás míst-
ní zubní léka  a u n j jsme p espali na kanapi
v ordinaci. Podruhé jsem doprovázela tetu Gabru
k paní profesorce Kodlové, kde se scházeli ti “kdy-
si mladí“. Hráli tam kartiska jako za mlada a u t ch
kartisk Gabra i zhasla (zem ela 14. 7. 1981
v nemocnici ve Valašském Mezi í í ve v -
ku osmdesáti ty  let – poznámka J. K.). T etí ná-
všt va byl tedy ob ad lou ení…Tak p kný konec by
si lov k p ál: uprost ed vzpomínek a mezi svými.

Je nutno si p iznat, že všechno má sv j odm e-
ný as a knihy o Gab e a Málince již nepat í mezi
mladými lidmi k nejvyhledávan jším titul m. K „ro-
dinnému st íbru“ Valašského Mezi í í však budou
pat it i nadále. A nelze zapomenout ani na jejich
autorku. Amálie Kutinová se narodila 22. ervna
1898 v Rouchovanech u Moravského Krumlova
a zem ela 30. b ezna 1965 ve Vrchlabí. Koncem
b ezna letošního roku jsme si p ipomn li ty icáté
výro í jejího úmrtí.

Výb r z nových regionálních publikací
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záznamu volila tak, aby co nejp esn ji postiho-
vala fonetickou stránku e i, a zachytila tak jazy-
kové charakteristiky prost edí, které ji obklopo-
valo. Pat í-li  její práce Valašsku, pat í pak p e-
devším Hornolide sku a Pul ínu se všemi jazy-
kovými odlišnostmi a specifiky, kterými tento kout
Valašska dialekt obohacuje.

Knížka Moudrost starých Valach  je nejen vý-
znamným autorským inem. Je to i knížka tivá a
p itažlivá, vypovídá mnoho o valašské duši, za-
chycuje typický humor venkovan , zazní i jízlivý
sousedský sk ípot a ironie. Máme stále pocit, že
je tady veden poctivý a stálý dialog s životní re-
alitou, která je prostá, i když namáhavá a ve své
podstat  neokázale dramatická. Ludmila Vráže-
lová rozd lila text do osmnácti oddíl , takže se
s d v rou m žeme obrátit na autorku, aby nás
p ehledn  zpravila o tom, co si Valaši mysleli
t eba o jídle a pití, o manželství, co si mysleli o so-
b  a svých vlastnostech i o zdraví a nemocech.
A autorka navíc p idá lidové pranostiky a zprá-
vy o tom, „co sa pravívalo“ a co už zavání tajem-
stvím, mýtem a nadrealitou.

Moudrost starých Valach  je uvedena krás-
ným textem literárního v dce Mojmíra Trávní -
ka, který knížku Ludmily Vráželové za azuje
do kontextu podobných  literárních prací a evo-
kuje zejména vzpomínky na svá první, inten-
zivn  prožívaná setkání s „objevnou knihou“
Jaroslava Zaorálka Lidová r ení. A na adresu
valašské publikace v záv ru íká: „A jsem vd -
ný za to, že v ase, který kolísá mezi moudrostí
stá í a ztrátami stá í, mám pojednou k dispozici
podobný pramen vody již od d tství požívané,
zdroj ješt  bližší a d v rn jší, by  skromn jší:
nestárnoucí a stále ob erstvující moudrost a
p vab staleté, ba tisícileté zkušenosti života
v e i mate ské, v rodném jazyku valašském…“

V záv re né poznámce od Hany Golá o-
vé, autor iny nete e, se m že tená  dov d t
o p íprav  vydání, potížích a úskalích p episu
valašského dialektu, o n kterých jeho obec-
ných  vývojových rysech. Autorem grafické
úpravy knihy je B etislav Dadák, který mezi

jiným využil k vý-
tvarným p ed l m
jednotlivých oddíl
knihy sugestivních
dobových fotografií
z majetku Muzea
regionu Valašsko
ve Vsetín . Zejmé-
na pro tená e mi-
movalašské je pak
knížka dopln na
dostate n  bohatým
slovníkem valaš-
ských výraz .

Dalibor Malina

Tím, že p ípadným št drým dárc m nazna í, kudy
se ubírá sbírkotvorná innost, p ibude muzeu jist
mnoho cenných dar  nabytých zcela v duchu
plánu rozvoje muzejních sbírek. Nov  získané
p edm ty pak obohatí nejen naši národní poklad-
nici, ale p edevším muzejní návšt vníky, kterým
budou sbírky po zpracování p edstaveny na vý-
stavách, p i p ednáškách nebo skrze publika ní
innost.

Brožura na ty iceti osmi stranách pojednává
o sbírce historické, jejíž fond i využití je velmi širo-
ké, sbírce starých tisk  a rukopis , která je svou
historickou hodnotou na Valašsku ojedin lá, sbír-
ce písemností a tisk , prostupující vlastn  všemi
sbírkovými fondy. S t mito soubory tená e se-
znamuje jejich kurátorka Ji ina Fabiánová, která
je navíc i autorkou textu ke sbírce etnografické,
k muzejní knihovn , již spravuje, a autorkou úvo-
du do publikace. Um lecké p edm ty jsou
v muzeu za len ny do sbírky výtvarného um ní
– tu a sbírku um leckopr myslových prací, která
obsahuje p edevším sklo, tená m p edstavuje
jejich kurátorka Kamila Valoušková. S poslední
spole enskov dní sbírkou, sbírkou archeologic-
kou, je tená  seznámen prost ednictvím textu
muzejního archeologa Ladislava Št pánka.

Z p írodov dných sbírek se do teme podrob-
nosti o sbírce botanické, autorkou textu je Jana
Tka íková, sbírku geologickou charakterizuje Mi-
roslav Požár. Autorem textu o sbírce zoologické,
entomologické, sbírce bezobratlých a fotoarchi-
vu odd lení p írodních v d je muzejní zoolog Karel
Pavelka. Krom  specializovaného fotoarchivu
p írodov dného má muzeum ješt  jeden fotoar-
chiv, který v mate ském muzeu na Vsetín  spra-
vuje Jana Trli íková – jeho valašskomezi í skou
ást p edstavuje tená m v jedné z kapitol. Sa-

moz ejm  je pamatováno i na zahrani ní tená e
a návšt vníky a poslední strany pat í anglickému
a n meckému shrnutí. Krom toho je celá publika-
ce protknuta tém  p ti desítkami barevných foto-
grafií.     Kamila Valoušková

dob  je celý náklad 1. vydání vyprodán, p esto
je publikace žádána návšt vníky muzea i stáva-
jícími folklorními soubory.

Z tohoto d vodu Muzeum regionu Valašsko
ve Vsetín  vydalo v prosinci r. 2004 druhé, roz-
ší ené a graficky bohatší vydání této publikace
v knižní vazb , jako hodnotný p ísp vek k mu-
zejním výro ím – 120 let muzea ve Valašském
Mezi í í, 80 let muzea ve Vsetín , 40 let spole -
né práce a rovn ž k významnému životnímu ju-
bileu autorky Evy Urbachové (nar. 2. 9. 1924).
Spoluvydavateli jsou Krajský ú ad ve Zlín  a
Folklorní sdružení R. Aktualizovaná publikace
je nov  opat ena medailonem autorky, význam-
né muzejní pracovnice, a dov tkem místop ed-
sedkyn  eské národopisné spole nosti Mgr. Ji-
iny Veselské.

Hana Jab rková

Dávno p edtím, než v bec pomyslila na vydá-
ní knížky, tak si do svých pe liv  opatrovaných
záznam  Ludmila Vráželová, valašská u itelka,
mezi jiným vepsala: Slovo néni pantok. Te  však
víme, že je. V sousedství dalších n kolika set au-
tor iných zápis  p ísloví, r ení, úsloví i p irovná-
ní, které shrnula do knížky a vydala pod názvem
Moudrost starých Valach  (Nakladatelství
Dalibora Maliny Vsetín, 2005), má slovo podob-
nou razanci jako úder obávaným domácím ná a-
dím. Knížka Moudrost starých Valach  je knížkou
sv ží a spontánní, odkazuje k minulosti, p ipomí-
ná však i naši žhavou sou asnost, vybízí k zasta-
vení, vyvolává obdiv i údiv. Údiv nad tím, kde se
vzalo v ne p íliš upovídaných obyvatelích valaš-
ského venkova (ano, p edevším venkova, ne-
bo  ve m stech se obvykle rodí moudrosti zcela
jiného druhu) tolik smyslu pro míru, p esnost a
sd lnost, pro tolik obrazivosti. Kdybychom hledali
p ím ry, dostali bychom se pravd podobn
k v rnému pr vodci starých Valach  životem,
d evu, a také k dovedným zásah m širo inou,
které, obrazn  e eno, architekturu t chto život
utvá ely.

Ludmila Vráželová, která valašské moudrosti
sebrala a uspo ádala, se narodila v r.1924. Vál-
ku prožila v nuceném nasazení v N mecku a
pak i u nás. Po II.sv tové válce se stala u itel-
kou, u ila nejd íve na Šumpersku a ve svých
ty iceti letech se vrátila dom  na Valašsko. P -

sobila na školách v Brumov , potom dlouho, až
do zrušení tam jší jednot ídky v Pul ín , svém
rodišti, nakonec ješt  krátce v Horní Lid i. Rodi-
e jí odkázali cit pro historii, lásku a vnímavost

k pohybu venkovského duchovního i materiál-
ního života založenému na dobrých a prov e-
ných hodnotách. Poslouchala vypráv ní a pís-
ni ky v podání maminky, poslouchala sousedy
na besedách, ale i p i b žných setkáních v auto-
busu i vlaku, a co ji zaujalo, zapisovala. Formu

V roce 1980 vydalo Okresní vlastiv dné mu-
zeum ve Vsetín  odbornou publikaci etnografky
Evy Urbachové „Lidový kroj na Vsetínsku“,
shrnující výsledky jejího dosavadního terénního
pr zkumu a kompletního zpracování muzejního
sbírkového fondu národopisného textilu. Do té
doby to byla jediná publikace zam ená na vý-
zkum lidového od vu na Vsetínsku, zabývající
se nejen jednotlivými sou ástmi mužského, žen-
ského a d tského tradi ního lidového kroje, ale
také materiálem, z n hož byl vyroben, technolo-
gií výroby, jeho využíváním v minulosti i sou as-
nosti a jeho rozší ením podle krojových okrsk .
S komentá em uvád la rovn ž prameny ke stu-
diu lidových kroj  na Vsetínsku. Publikaci lekto-
rovala PhDr. M. Ludvíková, CSc. V sou asné
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A šuhaj je zmatený, zfanfrn lý a zabaran ný,
ani laskavec pro n ho o svatém Janu trhat ne-
musí.

Rád by znal kone n  její mín ní. Po ase
zase mu to nedá, obchází na záhumení a hledí
svou vyvolenou vylákat n kam „na zákruty“, kde
se cesti ka zatá í mezi ke i, n kam „na man “
nebo „na ma áky“, kde je tak jisto a kde nepo-
tkají t etího. Rád by ji zavedl n kam „do zápa-
í“, do zapadlých míst – ale ona má rad ji cestu

volnou a širokou.
A p ece jen v sobotu na zábavu nebo  v ned li

na vycházku vezme si d v e n co „na vábníka“,
t eba ervený šátek kolem krku, ozd bku na krk
a kytku na adra – v ned li šust la d v ata na-
škrobenými rukávci a sukn mi a st evíce jim p k-
n  vrzaly podle rytmu krok  – ševci jim museli
dávat do st evíc  „na vábníka“ vrzáky.

„Mum t  rod, že by t  zjod!“ praví omámený
mladík d v eti na hrázi šenovského rybníka.

A s t ma dv ma to dopadlo nejinak : láskou
se sice nesn dli, ale vzali se.

N který ženich je jak „putyra ze syra“, neví,
jak do toho, a v ned li na návsi pokukuje po
d v atech, zda po n m n která nehodí o kem,
ale žádná nic, leda že se pochechtávají nad tím,
jak si spravuje šlajfku.

Nakonec se p ece jen n která nad ním „ula-
komí“ a popadne ho, aspo  ji bude poslouchat.
Ostruhy a h ebínek bude mít ona – on bude
pod pantoflem.

„Takového bych necht la – pot ebovala bych
muže, kterého bych si musela vážit a který by
mn  um l poru it“, kritizují d v ata.

etl jsem kdysi na staré valašské chalup  pod
kozubem nápis: „B da tomu domovi, kde po-
rou í kráva volovi.“ Ale je dost p ípad , že se i
taková manželství vyda í, kde porou í žena, když
totiž vynikne rozumem nad muže.

H  je s p íliš vybíravými, které nakonec p e-
berou. Tu bych p ece jen citoval lidovou píse :

Vedla jsem si, vedla
jako ze sta jedna,
z vysoké stoli ky
na nízkou jsem sedla.

Vybírala jsem si
mezi malinama
a tu nejkyslejší
nejtrp í jsem vzala.

Praví se, když se manželství povede, že je to
svátost – a když se nezda í, je to sakrament.

„To jsem si vzala tresta!“ st žuje si potom
postižená. Na ocet žádná nechce z stat – zdá
se však, že ty mírn  nedbalé, kudrnaté a st a-
paté mají v tší nad ji na vdavky: „St apatá se
vydala a ulízaná z stala.“  Ulízaná a upejpavá
popelko, která sedáváš v kout , nev  tomu, že
pro tebe p ijde znenadání princ z pohádky.
Musíš do života mezi lidi.

Chlapec rukuje na vojnu, d v e plá e a kmot-
ra radí matce: „Jak má d v a svoje roky, tož s ní
jak s pecenkem do peca. Jinak p ekysá – a co je
z p ekysaného t sta? Zákalec! Lépe, když se
vezmou hned.“ Ale matka by rad ji chystala svat-
bu až po vojn  a t ší dcerušku: „Dva roky p eletí
jako nic – a ukáže se ta láska, jestli je co po ní. Nic
nena íkej. Zima, léto, zima, léto – a už je to!“

Láska v ná e í
František Hore ka

(1894 – 1976)

Náš lid básní a zpívá v nes etných variacích
starou, prastarou píse  o lásce, o p vodkyni,
udržovatelce a množitelce života. V jeho lido-
vých písních p evládají motivy milostné od kla-
sické „Láska, bože, láska, kde a ludé berú“, až
po škádlivou  „Naše verné milovanie ako v košu
voda“.

V nesmírném pokladu t chto písní je i bez-
po et písní valašských a lašských rázu Besky-
de, Beskyde, Okolo Bality, Okolo Frýdku cesti -
ka. Povšimn me si spíše drobt  a zrnek v ná e í
našeho lidu, pokud zasahuje do mudrosloví lás-
ky a milování.

Náš lid je v zásad  hluboké a  jemné povahy
a ve v ci lásky nerad ztrácí mnoho slov. A kou-
zelná v ta „Mám t  rád“ zní kouzeln  po první,
její emotivnost lze vystup ovat podruhé nebo
pot etí – ale po desáté už toto vyznání p sobí
podez ele – je tím t eba šet it jako všemi slad-
kostmi, které nakonec ho knou v ústech, je-li
jich p íliš mnoho. Ba dokonce výrok „M j m
rád!“ p i rozlou ení znamená úplnou rezignaci,
roztržku, pravý opak lásky.

Naši lidé, vychovaní t žkým zápasem o život,
t žko snášejí p ílišnou sentimentalitu a v jejich
povaze spo ívá spíše up ímná drsnost než maz-
livé lichocení a cukrování. Od medu není dale-
ko k jedu a zrad  podle lidové filosofie  a milov-
ník z lidu p emíru citu navenek tlumí, retušuje,
zapírá – není-li práv  sv tob žníkem, který se
chlubí svými úsp chy v lásce, t eba je i p ehání
a zveli uje. Lid svou lásku rád ko ení vtipem,
místo chci íká nechci, vyznáním je mu t eba
žertovné štípnutí nebo dokonce buchta do h be-
tu, když ji ušt d í mladík d v eti u vrat „na spa-
loch“ jako ránu p stí, aby se jí v noci dob e spa-
lo a nezdálo se jí snad o n kom jiném. Také je
známá v c, že k lásce musejí býti dva.

Tak t eba on: kus po ádného chlapa nebo
chlapík jako jedle, jak topol, do práce ho nemu-
síš pohán t, onaký, pá í sa, líbí se – zkrátka  je

k sv tu. Podle povahy je to ohnivák, horúc ák –
ale žádný frajer pro všecky. N kdy si i pobrble,
ale zas je, že ho m žeš na chléb namazat nebo
si ho ovinout kolem prstu.

A ona zas krev a mléko, b há jak na kvasni-
cích, nožky jak srnka, zuby jak perli ky, je samý
smích a samá chu , všechno má, co k ní pat í, a
práce nad lá za dv . Jaký div, že kdo je spat í
náhodou vedle sebe, hned je s úsudkem hotov:
„To je pára do ko ára.“

To ti dva ješt  netuší, jak už jsou s nimi lidé
daleko. Vždy  to má z stat co nejdéle v tajnosti.

„Tajná láska, ta mne trápí.“ – nu, nech  si
potrápí rad ji p ed svatbou, než kdyby m la trá-
pit potom. Pravda, padla mu do oka, do noty,
podobá se mu, to si musí p iznat, trochu za ní
„zaškrlá“, to znamená, že rád chodí po jejích
stopách a chytá její pohledy.

Ona cosi uje, že má trefu, ale staví se lhos-
tejnou, odm uje slova, pomra uje se na n ho.
Ví, že nesmí být hned „jak m  chceš, tak m
máš“, že se musí hamova , má-li n eho do-
sáhnout. Neškodí d lat drahoty – ale zas nesmí
být chladná jako d evo a naježená, nafouklá,
aby ho snad neodradila. A nedala by se jím vy-
provázet za živý sv t. Sta í mu podat prstík a
utéci se smíchem. Musí pro ni trochu pobláznit,
zhloupnout, ztrácet hlavu, musí zesmutn t a být
bezradný. Ne jak ta Ma ka vedle v chalup , když
se setm lo:

„Maminko, mohu za ním vyjít?“
„Jen si vyjdi, vyjdi, však t  neubude!“
H  bylo, když jí p ibylo, potom z toho mrzy

na obou stranách a výbava narychlo. Jeden a
jedna nejsou jen dv , ale také n kdy t i, na to
musí po ádné d v e myslit. – Ne, ne, ona si
p ed chlapci nezadá, zná svou cenu.

A on se sužuje: Kdo by to ek? Z takové da-
remniny a špásu te  takové trápení. Bolí to,
bolí, podle toho se pozná srdce. A roste láska
opravdová, prudká, nep ekonatelná, už to ne-
lze p ed sv tem zapírat – už je to las isko, které
ho p itahuje k ní. Šel by k nim „na b ilky“, ale jak
to ud lat, aby hned ne ekli, že se tla í do rodi-
ny?

Obchází ve er jejich stavení a hledí se sp á-
telit s jejich psem, aby tak hlasit  ho neprozra-
zoval. Potom tam pošle kmotru „na vyš uvy“,
aby vyzv d la, jakého je dcerka smýšlení a zda
už na n koho jiného nepomýšlí. Také rodi e je
t eba p ipravit, aby na n ho nevzali metlu.

Teprve když zjistí, že by proti n mu nebylo
námitek, odhodlá se pod n jakou „luvkou“ i zá-
minkou na kousek e i k nim – za ne t eba
o v elách, o holubech nebo o králících. Zkrátka
odvažuje se „na obhledy“, t eba prozkoumat te-
rén jako p ed bitvou.

Tu pozná dívku, kterou by rád nazýval svou,
v jejím domácím prost edí, prohlédne si její ru ní
práce – a t eba mu matka v návalu horlivosti
ukáže, co všechno dcera dostane do výbavy, a
táta se pochlubí, co už jí koupili do bytu a jak si
p ipravili vým nek pro sebe.

To už je vážný akt, protože se p i obhledech
všechno p edb žn  sumíruje, ale o lásce se moc
nemluví a vlastní námluvy ješt  po kají,  ješt  je
as na rozmýšlenou. Ba d v e si ho ješt  dobí-

rá, že se bude vdávat, až naprší a nebude bláta
nebo až v Radhošti švrláky rozkvetou.
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Sb ratel Ferdinand Hradil
(1870-1960)

Karel Pavelka

V letošním roce si p írodov dná ve ejnost p i-
pomíná dv  výro í význa ného regionálního
sb ratele Ferdinanda Hradila-135 let od naro-
zení a 45 let od jeho úmrtí.

Pan Hradil pocházel z více lenné rolnické ro-
diny-narodil se 14. 1. 1870 v Komárovicích u
Kel e. Již od mládí nacházel zálibu v p írod  a
zvlášt  jej zajímalo ptactvo. Ptáky se postupn
nau il ur ovat a pozd ji je za al také preparo-
vat. Od svých dvaceti let žil ve Fry ovicích u Míst-
ku, kde jeho bratr Valentin p sobil jako katolický
kn z. Zde za al budovat svoji pozd ji rozsáhlou
sbírku pták -z lokalizovaných preparát  zaují-
mají ve sbírce práv  ty od Fry ovic a okolí v tší
ást. Po úmrtí bratra se F. Hradil oženil a zakou-

pil si zem d lskou usedlost v Kel i. P i zem d l-
ství pokra oval také v dopl ování své sbírky
i v preparaci pták  a mysliveckých trofejí pro
ve ejnost. Pozd ji po dopln ní sbírky pták  se
v noval také sb ru rostlin a budování sbírek
hmyzu (motýli a brouci). Tyto sbírky však zdale-
ka nedosahují významu jeho sbírky pták . P e-
devším u sbírky hmyzu (brouci a motýli) je mno-
ho kus  pravd podobn  koupených na burzách
nebo vym n ných s jinými sb rateli, asto bez
údaj  o datu získání a místu p vodu. ást ento-
mologické sbírky pochází i z území mimo Evropu
(Asie, Jižní Amerika).

Ferdinand Hradil vedl aktivní život až do vy-
sokého v ku. Jako osmdesátiletý ješt  pracoval

na poli a provád l výšlapy na Kele ský Javor-
ník za svými oblíbenými ope enci. Jako mnoho
lidí jemu podobných byl znám pouze svému nej-
bližšímu okolí. Jeho sbírka pták  byla áste n
p edvedena na výstav  Pobe ví v Hranicích na
Morav  v roce 1927, kde získal estné uznání a
medaili za preparaci. Ferdinand Hradil zem el
20. 10. 1960. Po jeho úmrtí byla tato sbírka spo-
lu s entomologickou sbírkou nabídnuta v roce
1963 tehdejšímu Okresnímu muzeu ve Valaš-
ském Mezi í í. To také z p vodních 477 kus
sbírky odkoupilo 377 preparát  pták  od 209
pta ích druh  spolu se sko ápkami pta ích va-
jec. Menší ást sbírky p ednostn  odkoupilo Slez-
ské zemské muzeum v Opav  (v tšinou cizo-
krajné druhy z Asie, St edomo í a severní Afri-
ky), ást sbírky byla pravd podobn  rozprodá-
na nebo byla rozptýlena mezi p íbuznými sb -
ratele.

Hradilova sbírka pták  se oproti jiným sbír-
kám pták  vyzna uje jednou zvláštností a tou je
instalace preparát  do zasklených krabic po
vzoru entomologických sbírek. P i opat ování
pták  do sbírky si pan Hradil dlouho pe liv
vybíral, než n jakého ptáka zast elil. Proto od
v tšiny druh  je ve sbírce pouze samec a sami-
ce, ale jsou zde i ptáci v zimním šatu i mladí
ptáci. Sbírka je dokladem o výskytu pták  na
severovýchodní Morav  koncem 19. století a
v první polovin  20. století. Sb ratel si vedl i
sv j deník, kde jsou zaznamenány rovn ž úda-
je o uhynulých nebo zast elených ptácích, je-
jichž preparace se nezda ila, nebo o t ch, které
preparoval na zakázku.

ást sbírky uložené ve sbírkách Muzea regi-
onu Valašsko byla ve ejnosti prezentována
v roce 1993 v zámku Kinských ve Valašském
Mezi í í i ve vsetínském zámku v roce následu-
jícím.

I když v dnešní dob  s daleko v tšími tech-
nickými možnostmi dokumentace výskytu pták
se považuje tato innost za drastickou a v rozporu
se sou asnými zákony, je nutno ji vid t v souvis-

lostech tehdejší doby. Vystavování preparát
p edevším v dobách neexistence televize a dal-
ších forem multimédií m lo význam pro zvýšení
znalostí o zástupcích pta í íše vyskytujících se
v regionu a zcela jist  p isp lo i k ochran  ptá-
k . Pro nás jsou sbírky pana Hradila cenným
dokladovým materiálem o spektru vyskytujících
se pta ích druh  ve sledovaném regionu a také
potenciálním zdrojem informací o úrovni zne is-
t ní ( istoty) prost edí v tehdejší dob .

Literatura:
Borovi ka, J. (1977): Deník sb ratele Ferdinanda Hradi-
la. Zprávy MOS, 19: 9-13
Pavelka, K. (1995): Ferdinand Hradil a jeho sbírka ptá-
k , k 125. výro í narození sb ratele. Zpravodaj OVM
Vsetín, 1995: 42-44

František Konvi ka

Ji í Demel

Letos v únoru uplynulo 120 let od narození
významného ve ejného pracovníka, zakladate-
le valašského skautingu, sokolského inovníka,
pedagoga Františka Konvi ky. Mnoho materiá-
lu o jeho život  a innosti shromáždil Ji í Krum-
pholz s pomocí Jana Klouzala a dalších.

František Konvi ka se narodil 23. února 1885
ve Frenštát  pod Radhošt m. Po absolvování
bohosloveckého gymnázia v Olomouci studoval
na Filosofické fakult  Karlovy university v Praze
obor d jepis, zem pis. Byl tehdy i žákem prof.
Tomáše G. Masaryka, jak o tom sv d í vysv d-
ení z roku 1906, že u n j s výborným prosp -

chem složil zkoušku z d jin nové filosofie. Od
roku 1914 až do své p ed asné smrti 25. kv tna
1932 p sobil na reálném gymnáziu ve Valaš-
ském Mezi í í.

Výstižn  charakterizoval pedagogické i ve-
ejné p sobení Františka Konvi ky  v almanachu

gymnázia jeho kolega prof. Jan Rezek:
„Téhož dne, kdy ústav slavil své šedesátiny,

zem el ve Frenštát  pod Radhošt m, kde dlel
u své matky na zdravotní dovolené, dlouholetý
profesor ústavu František Konvi ka  ve 47. roce
svého v ku. P sobil na ústav  od roku 1914
a získal  si pov st u itele rozsáhlých v domostí,
který dovedl nadchnouti žactvo svými d jepis-
nými výklady a svými slavnostními projevy. Byl
nejen výborným u itelem, ale i vynikajícím ve-
ejným pracovníkem, který jako funkcioná  r z-

ných spolk , p edseda místní školní rady a len
m stského zastupitelstva i m stské rady   vyko-
nal v našem m st  veliký kus práce.“  Údaje
prof. Rezka je t eba ješt  doplnit, že František
Konvi ka v letech 1919 – 1920 u il také na dív-
ím reálném gymnáziu ve Valašském Mezi í í.
Velmi si vážili  Konvi kova p sobení jeho stu-

denti, rádi a vd n  na n ho vzpomínali:
„My terciáni jsme m li tehdy hrozitánskou ra-

dost z úmrtí senilního Veli enstva císa e a krále
Františka Josefa I., protože jsme šli ze školy
dom . P edtím 2. prosince na školní slavnosti
exceloval profesor Konvi ka svou p ednáškou
„Vše pro dít “, jedine ným vylí ením d tské bídyKrabice s preparáty pták  - strakapoud  od Ferdinanda Hradila           Foto T. Kašpar
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a podvýživy a jméno císa e pána ani jednou
nevyslovil.“(Josef Tyralík)

„Profesor Konvi ka, jinak Konva, dovedl nás
nadchnout pro d jepis, že nás potom p t studo-
valo historii. Vzpomínám si, že se jediný dotkl
v zem pise valašského národopisu otázkou, kte-
ré jsou ásti valašského kroje.“(Dr. Arnošt Ku-
beša)

„Hluboký vliv m l na naši t ídu výmluvný pro-
fesor Konvi ka – d jepis, zem pis, filosofická pro-
pedeutika.“(Akademik Alois Zátopek)

„Mladí suplenti Ne as, Haas a Konvi ka nás
zasv covali do po átk  moderního hnutí výtvar-
ného a literárního, u ili nás rozum t cizím názo-
r m a tolerovat je.“(Dr.Bohumír Šmýd)

„Nastoupili noví profeso i, kte í prošli válkou a
sv tem, oprostili se od malicherností malého m s-
ta, hovo ili s námi jako s dosp lými. Rádi jsme
vid li prof. Konvi ku, Dr.Pátka, Dr.Kubí ka, prof.
Ne ase, prof. Šindelá e, Dr. Papeže, prof. Po-
láka.“(Dr. Zden k Vahala)

Ji í Krumpholz o Františku Konvi kovi a skau-
tingu napsal: „Pro popsání skautské stezky Fran-
tiška Konvi ky se bohužel nedochovalo moc sv -
dectví. Spojení jeho jména se založením skaut-
ského oddílu ve Valašském Mezi í í je naprosto
jisté. V úst edním asopise Skaut-Junák, ro . V,
dvoj íslo 2-3 z 10. b ezna 1919, str. 45 m žeme
íst:

„Sdružení valašských skaut  se práv  usta-
vilo ve Valašském Mezi í í. Pan prof. Konvi ka
uspo ádal student m p ednášku o významu
skautování, editel ústavu ochotn  prop j il míst-
nosti školní k po ádání sch zek, studují se  „Zá-
klady junáctví“, navázány styky s úst edím praž-
ským a první skautský oddíl na Valašsku má se
ile k sv tu. Otázku samosprávy žákovské roz-
ešil tak nejš astn ji – zavedením instituce doko-

nale a všestrann  vybudované, jež je nejvhod-
n jším dopl kem školy i výchovy rodinné a kde
samospráva mládeže je nejširší, ale nikdy nese-
lhává.

František Konvi ka pov il  vedením oddílu
studenta své t ídy, septimána Old icha Pecla a
rádcem jeho spolužáka Záviše Kalandru. Tyto
údaje poskytl v roce 1972 MUDr. Zden k Je-
melík, maturitní ro ník 1924, sám pozd ji rádce
družiny. (Nelze nep ipomenout, že Konvi kovi
žáci Kalandra a Pecl se stali ob tmi v procesu
s Dr. M.Horákovou.)

Záštitou a snad i podmínkou innosti prvního
skautského oddílu na Valašsku bylo Místní sdru-
žení Svazu junák  a skaut  R S,  které vzniklo
sou asn  a v jehož  ele stál bezpochyby prof.
Konvi ka, než byl pov en jinými „svazovými“
funkcemi. Dokument o založení Místního sdruže-
ní SJS R S má kolek z roku 1919, ale chybí jak
datum, tak jméno p edsedy a dalších funkcioná-

.“
Pozd ji František Konvi ka zastával ve skaut-

ském hnutí funkci okresního zpravodaje. Když
byla v roce 1929 z ízena skautská župa valaš-
ská se sídlem v Hranicích, byl prof. Konvi ka za
dlouholetou innost vyznamenán bronzovou
svastikou.

Nemén  bohatá byla Konvi kova innost také
v Sokole. Jako vzd lavatel T locvi né jednoty
Sokol ve Valašském Mezi í í v letech 1923 a
1924 p ednesl adu proslov  k cvi enc m a
p ednášek pro lenstvo i širokou ve ejnost nej-
ast ji na témata vlastenecká a  moráln  vý-

chovná. V této dob  pracoval rovn ž v sokolské

ochotnické družin . V letech 1925-27 byl zvo-
len nám stkem starosty jednoty. Pracoval také
v Sokolské žup  valašské Františka Palackého,
která vydala v roce 1926 v Konvi kov  redakci
Památník Palackého. Pro tuto knihu František
Konvi ka napsal pozoruhodnou desetistránko-
vou sta : František Palacký. Nástin životopisný.
Pravd podobn  byl též autorem redak ních lán-
k .

Profesor Konvi ka též napsal adu historic-
kých i literárn  historických lánk  do regionál-
ních i odborných asopis .

Záv r života  profesora Františka Konvi ky
byl poznamenán jeho onemocn ním tuberkuló-
zou, které podlehl 21. kv tna 1932 ve Frenštát
pod Radhošt m, kde byl také poh ben. Jeho
záslužnou práci bohužel nep ipomíná ani jeho
rodný d m, který podlehl zm nám m sta, ani
jeho hrob, jenž nebyl na nový h bitov p ene-
sen. Jeho jméno však by nem lo být zapome-
nuto.

Básník lásky k životu Miloš Jirko
a jeho vztah k Valašsku

Ji í Demel

Na p elomu 19. a 20. století se narodila vý-
znamná generace eských básník , kte í po-
zvedli naši poezii na vynikající úrove . Pat í k ní
Ji í Wolker, Vít zslav Nezval, Jaroslav Seifert,
František Halas, Konstantin Biebl a také trojice
valašských rodák : Bartoš Vl ek (1897
v R ž ce), František Kropá  (1898 ve Valaš-
ském Mezi í í – Krásn  n. B.) a Miloš Jirko (1900
v N meticích). Životy celé této generace pozna-
menala 1. sv tová válka, jejíž ukon ení mladí
básníci radostn  vítali oslavou života a nad jemi
v budoucnost, aniž tušili, že mnohé z nich eká
ješt  hr zn jší další sv tová válka.

Miloš Jirko byl prvním z nich, kterému vyšla
básnická knížka již bezprost edn  po návratu
z fronty v roce 1919. Narodil se v N meticích
20. ledna 1900 v rodin  u itele. Gymnázium stu-
doval ve Valašském Mezi í í, ale na konci studia
byl povolán do vojenské služby a maturitu složil
až po skon ení války v roce 1919. Jeho první
básn  byly otišt ny již v roce 1917 v asopisu
st edoškolského studentstva, na jehož vzniku se
podílel.

V projevu ke spolužák m Miloš Jirko v roce
1946 vzpomínal na svou první návšt vu gym-
názia. S otcem, který dob e maloval, navštívil
výstavu Mánesa, která tam byla instalována:
„…tyto obrazy rozsvítily k úžasu chlapeckou
duši ku, která byla do té doby zvyklá vídati jen
prostý v nec rodných hor a známé každodenní
obzory, tak samoz ejmé jako den a noc. Tyto
obrazy naplnily chlapecké srdce tušením jiné
krásy, veliké a široké jako ten sv t, který se skrý-
vá za obzory naší zkušenosti, té nádhery, za
jejímž poznáním putujeme od v erejšk  do zít k
štváni svatým hladem, jehož jméno je poznání a
touha po n m a jehož ko istí je vše, co si lidský
rod dal od Prometheova ohn  až po atomovou
bombu, k níž vzhlížíme s úzkostnou prosbou, aby
se stala v tvo ivých lidských rukou požehnáním

lidskému pokolení a nikoli kletbou.“ („Na rozlou-
enou“, Palackého gymnázium ve Valašském

Mezi í í, 1946).
Nesmírn  hlubokou stopu zanechalo ve stu-

dentov  duši i bou livé období voleb Tomáše G.
Masaryka poslancem íšského sn mu za valaš-
ská m sta. Dokládá to Jirkova citlivá sta  „Jeden
v nich“ v knize „Sedmero zastavení“ (1936), kte-
rou v noval uznávanému v dci Masarykových
p ívrženc , léka i lidumilu Janu Bohuslavu Kra-
iczovi. K nim se znovu p ihlásil, když po Masa-
rykov  smrti p ipravil sborník básní eských spi-
sovatel  „Momenty a kv tiny“.

Ve studiích Miloš Jirko pokra oval na Univer-
zit  Karlov  v Praze a dokon il je na univerzit
v Bratislav . V noval se moderní filologii a lite-
ratu e. Do roku 1930 pracoval v redakci es-
kého slova. Následující léta p sobil v Úst ední
knihovn  hlavního m sta Prahy.

D ležitým mezníkem v život  Miloše Jirka byl
rok 1940. Jako ú astník protinacistického odbo-
je byl zat en a až do konce války v zn n nejpr-
ve na Pankráci, pak v Gollnov , Dráž anech,
Berlín , Straubingu, Kaisheimu. Po válce se vrátil
do pražské knihovny, jejímž se stal editelem. Po
roce 1948 se v noval spisovatelské a p ekla-
datelské práci.

Publika ní innost Jirkova je velmi bohatá. P i-
spíval do Kmene, ervna, Severu a východu,
Lumíru, Lidových novin. Stál u zrodu Hosta spo-
lu s Bartošem Vl kem, jehož posmrtnou básnic-
kou sbírku „Jenom srdce“ p ipravil k vydání. Jir-
kovy povídkové knihy „Vyloupené milování“ a
„Vraždící pianola“ nevzbudily v tší ohlas. Sv ží
však jsou jeho cestopisné fejetony po St edo-
mo í „Modrý jas“, plné vnímavých post eh
z p írody, um ní, života v Itálii a ecku.

Hluboký byl vztah Miloše Jirka k díl m výtvar-
ných um lc . S malí i a socha i se p átelil, zaha-
joval jim výstavy, psal stati do katalog . P íležitost-
ným tiskem je „Kyti ka na hrob Jana Štursy“.

Když vyšla Jirkova první poetická knížka „Du-
ben“, bylo básníku teprve devatenáct let. Jeho
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verše byly chlapecky vzrušené, plny nad jí a
d v ry v krásy života, jež ekají lov ka po skon-
ení války.
Verše Miloše Jirka jsou spojovány se slovy

vitalismus, sensualismus, impresionismus, se jmény
Šrámek, Neumann, Sova, Hora, Toman, podob-
n  jako tomu bylo u Wolkera a jiných jeho druh .

I v dalších ty ech sbírkách verš , jež vydal
v dloužících se intervalech – „Cesta“ (1920),
„Znící sv t“ (1922), „K staré vlajce“ (1925), „Zra-
je réva“ (1931) – Miloš Jirko nadále z stal p e-
devším lyrikem smysl  a instinkt .

Zatímco se d íve rodný kraj v básních obje-
vuje jen náznakem, nepojmenován, stále ast ji
nyní dostává konkrétní podobu pojmenováním
Valašska a jeho míst.

Výrazn  zasáhly do tvorby básníka události
kolem Mnichova. Neberou jeho verš m optimis-
mus, ale na místo idyli nosti nastupuje chlapské
odhodlání:

O rodnou školu op u pevn  záda,
o nejv rn jšího kamaráda,
 tož o nejlepší kryt a nejpevn jší štít.
V zem stojím vrostlý, nelze ustoupit,
lze jenom žít anebo m ít,
prohrát anebo zvít zit.
(„Budem se bránit“ ze sbírky „Hv zdy a pouta“)

Své odhodlání naplnil Miloš Jirko inem. Za
ú ast v ilegální odbojové organizaci byl 1940 za-
t en  a p t let v zn n. Ve fašistických v znicích
vznikla v tšina z nejvýznamn jších jeho básní
sbírek „V ze  u okna“ (1945), „A p ece!“ (1946),
které pak spojil v knihu „Hv zdy a pouta“.

Básnickou tvorbu Miloše Jirka uzav ela poetic-
ká kniha „Ho ící šalv j“ vydaná v roce 1959. Její
verše jsou lou ením spisovatele, který poznal hr -
zy i krásy života a pou en zkušenostmi dovede
se vzp ímenou hlavou pohled t vp ed. Ve vzpo-
mínkách se vrací do rodného kraje, který mu byl
vždy jistotou nejbezpe n jší.

V domí, že „ as jasn  bijí hodiny“, vede básní-
ka k vd nému vyznání rodnému kraji:

Valašský kraji! Tys to byl,
kdo m  znát pravdu nau il,
co rulíkem a blínem kvete:

Jak pta í píse  vlak  hvizd
prolíná lásku nenávist
a dobro, zlo v tom sv t .
(„Rodný kraj“ ze sbírky „Ho ící šalv j“)

Miloš Jirko, básník životních radostí, kterého
nezlomily ani hr zy první sv tové války, ani hr -
zy nacistických v znic na konci vlastního života,
na prahu nekone nosti hled l s radostnou vírou
k zít k m, protože

Co mrtvo je, je nejtišší,
jsou živí, mrtvých neslyší,
ti živí hledí do výší,
je jenom to, co bude.
(„Jarní sloky“ ze sbírky „Ho ící šalv j“)

Básník Miloš Jirko zem el v Praze 24. ervna
1961.

Vzpomínka
na Františka Strážnického

Mojmír Trávní ek

Akademický malí  prof. František Strážnický se
narodil 13. dubna 1913 v Olomouci. Jeho zasv -
titelem do výtvarného um ní byl akad. malí  Bo-
humil Krs, jemuž pozd ji splatil tento dluh jedním
ze svých nejlepších psychologicky pronikavých
portrét . Hanácké zá ivé slunce sice pozname-
nalo jeho paletu, ale prom ny sv tla a barev hle-
dal v rozhodujících údobích své tvorby p evážn
na Valašsku.  Studoval na Akademii výtvarných
um ní v Praze u prof. Obrovského a Nechleby,
na Vysokém u ení technickém v Brn  u prof. Fran-
tiška Hlavici a v Praze u Cyrila Boudy a Old icha
Blaží ka. Františka Hlavicu m žeme hledat u ko-
en  portrétního mistrovství Františka Strážnické-

ho, ale nebudeme daleko od pravdy, vidíme-li
v jeho vlivu také jeden z ukazatel  cesty na Va-
lašsko. Old ich Blaží ek ho mohl nau it respektu
k architektu e sebemenšího zátiší a hospoda ení
se spontánní barevností, a vštípil mu smysl pro
záchv vy atmosféry interiéru i plenéru.

Od roku 1940 vystavoval pravideln  na kolek-
tivních výstavách SVUM Hodonín. Na první sou-
borné výstav  svého díla p edstavil v Hradci Krá-
lové p es 120 obraz  a kreseb, z nichž ty nejú-
sp šn jší pocházely z Valašska. V elý vztah
k paseká m a žebrák m a životním outsider m
nevylu oval mistrovské porozum ní jiným typ m;
mezi nejlepší figurální díla Strážnického lze adit
nap . rozm rné podobizny manžel  Zelených
v hanáckých krojích (rodi  svého p ítele), nebo
obdobn  velký portrét jednoho ze svých nejbliž-
ších osobních p átel, ko ovného herce Šindela.

Josef Liesler, jeden z jeho nejúsp šn jších praž-
ských vrstevník , se vyslovil, že Strážnický byl

bezesporu nejnadan jší z celého ro níku. Pražští
kolegové nedovedli pochopit, že celý život v no-
val st edoškolskému p sobení profesora výtvar-
né výchovy na venkovských gymnáziích. Jeden
z jeho p átel z Moravské T ebové hovo il dokonce
o „regionálním sebeob tování“ um lce. Nemys-
lím, že on sám to chápal jako ob . Odpovídalo to
tuším jeho vnit ním dispozicím, nikdy nestál o pub-
licitu a vyvodil životní d sledky ze svého zaujetí
krajinou a lidmi, v nichž pulsoval ješt  rytmus d ev-
ního a p írodního ádu. Dodávalo pot ebnou rov-
nováhu jeho bohémství a nepravidelnému živo-
tu. Nebyl ovšem bez discipliny, bez ní nelze tvo it.
Ned v oval p íliš životu a pracovním vyhlídkám
ve velkých kulturních centrech. Nem l široké lok-
ty ani povahu bojovníka a pro soust ed ní k práci
mu vyhovovalo prost edí s inspira ními zdroji blíz-
ké krajiny a výrazných lidských typ , p evážn
prostých lidí, venkovských d í , nebo p átel ve-
skrze nehledan  osobitých.

Sám byl nep ehlédnutelnou osobností všude,
kde p sobil. Menšího vzr stu, s pohledem up e-
ným jakoby do neur ita, o ima p imhou enýma
na zp sob lidí krátkozrakých, sta il byst e sledo-
vat a spolehliv  registrovat d ní kolem sebe; a
tyto podn ty nejen výtvarn  p etvá el, ale s po-
hotovým vtipem ízn  komentoval a hodnotil. Ob-
dobnou bystrost a pohotovost projevoval jako
kreslí . Jeho figurální studie i krajiná ské skici byly
rtány suverénní rukou s obdivuhodnou jistotou.

Se svým talentem zacházel jako s darem, který je
ur en jako biblická h ivna k rozmnožování. Um -
ní nebylo pro Strážnického tajemným, posvátným
posláním, ur eným k obdivu, ale p irozenou po-
vinností, každodenní prací, která byla zárove
zdrojem radostí a pot šení. Pracoval vesm s
s plným zaujetím, a  „na objednávku“ nebo
z vlastního popudu. Jako každý opravdový um -
lec do svých obraz  osobn  vstupoval, i krajiny,
i kytice a p írodní zákoutí jsou v jistém smyslu jeho

autoportréty. Byla pro
n ho charakteristická
energická gesta, živá
gestikulace, nikoli však
nekoordinovaná – a
v kontrastu k tomu d í-
motný výraz tvá e
s o ima p imhou ený-
ma, jakoby do sebe
pohrouženýma. A to je
p esný výraz jeho ob-
raz , malovaných
energickým št tcem,
živými, až vzn tlivými
dotyky a tahy, ale ce-
lek – a  už figurální
motiv, portrét, posta-
va, hromadná scéna,
nebo zátiší, nebo kra-
jina – je podstatn
usebraný, zvláštním
zp sobem soust ed -
ný, nerozptylovaný
nejistotou i neur i-
tostí, nevychylovaný
z vnit ního pohrouže-
ní a zárove  vyza o-
vání žádnými nahodi-
lostmi, které by obraz
t íštily.

S plným nasaze-
ním, s mistrovstvím
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v ni em neodbytým pomaloval po osvobození
1945 st nu vsetínského gymnázia na chodb
u sborovny a editelny monumentální kompozicí
s vlajkami Spojenc  a symbolickými zkratkami
bojiš  a bitev: Tobruk, El Alamein, Stalingrad…
P itom si musel být v dom, že tohle dílo nep eži-
je nejbližší malování objektu. Nakonec nep ežilo
komunistický p evrat: nemohly obstát vyzývavé
chvály imperialist  – vše bylo zalí eno.

Na vsetínském gymnáziu p sobil prof. Stráž-
nický pouhé dva roky. Láska k regionu však z -
stala natrvalo. I když odešel do Moravské T e-
bové, kde pak žil tém  40 let nejen jako peda-
gog, ale i jako výrazný kulturní initel (význam-
n  se uplatnil mj. p i oslavách 700 let m sta –
1257-1957), láska k Valašsku soustavn  p e-
konávala gravitaci bydlišt  a p sobišt . Zajížd l
na Vsetín a do jeho okolí pravideln  nejen
o prázdninách, a po odchodu do d chodu pra-
coval více na Valašsku než v T ebové. Je po-
chopitelné, že dlouhodobý pobyt na Vyso in
se odráží v množství krajinných záb r
z T ebovska a Ž árska. Krajem jeho srdce však
z stalo Valašsko. Mnohaleté úto išt  m l u Ur-
ban  v  Karolince, odkud snadno a rychle vyrá-
žel do plenéru a tvo il ve slunci i prom nlivosti
valašského léta.

Omezené kulturní možnosti venkovského p -
sobišt  vedly um lce jakoby z nezbytí k samo-
obsluze, k vytvo ení vlastního kulturního prost e-
dí. Jeho ateliér nebyl pouhým pracovišt m, díl-
nou um lce, ale kulturním a spole enským st e-
diskem, hojn  navšt vovaným p áteli, známý-
mi, dychtivými zájemci i p íživnickými dot ry. Byl
však také studijním a medita ním st ediskem,
um lcovou poustkou nikoliv pustou, ale napln -
nou výtvory lidového um ní, vzácnými ikonami,
knihami o um ní, alby, a samoz ejm  nes etný-
mi vlastními obrazy, kresbami, rtami. Dílna i bo-
hémský domov s otev enými dve mi.

Dva roky p sobení prof. Strážnického na vse-
tínském gymnáziu (1944-1946) se ani s odstu-
pem desítek let nemohlo vymazat z pam ti jeho
žák . Když po dvou t ech letech výuky kreslení
jako drezury pod p ísným okem strohého peda-
goga Františka Makovi ky, jinak pon kud podi-
vínského esoterika, socha e, který naše neta-
lentované ruce hn tl víc ke školní kázni než
k um ní, vstoupil do t ídy Strážnický, taktéž Fran-
tišek, klímající bohém,  naráz uznal naše zpozdi-
lé duši ky za zp sobilé otev ít se pr vanu um -
ní – až se z tak radikální zm ny to ila hlava. Dva
roky jeho p sobení spadaly do období nabitého
p evratnými událostmi, ale žádný, kdo poznal
v st ídm  odm ených hodinách „kreslení“ pe-
dagogickou bezradnost a um lecký úchvat Fran-
ty Strážnického, nem že zapomenout. Odešel
nedobrovoln , vypuzený ze Vsetína jako duch
p íliš nekonformní, ješt  p ed vít zstvím pracují-
cího lidu.

Je možné, že profesura mu byla nep íjemným
b emenem, ale nadleh ovaným tím, že umož o-
vala stálý styk s mládím, že mu nabízela vid t
zrod a rozvoj ady talent . A nabízela i modely,
zejména pro n které obrazy hromadných scén,
nap íklad v ranním vlaku i na nádraží, kde po-
znáváme n které spolužácké tvá e. Tristn jší
byla výuka zem pisu, jeho p idružené aproba-
ce; považoval ji z ejm  za ztrátu asu; mohl jen
omezen  odbíhat do kabinetu, svého náhradní-
ho ateliéru, kde soustavn  pracoval. Výsledky
byly žalostné. Ale kus legrace bylo v tom, že i

znalosti vodopisu a horopisu eskoslovenska
zcela vážn  mínil klasifikovat podle výtvarných
hledisek – jak to kdo malebn  zachytil v písance.
Ostatn  zem pis mu byl sv ován jen v krajním
nezbytí.

Vzorem pedagoga ovšem nebyl, adu ele-
mentárních pedagogických zásad ignoroval. Na-
p íklad nevybírav  tupil p ed studenty editele,
který ho s hodinkami v ruce s oblibou káral za
pozdní p íchody do školy. Zdaleka však nebyl
roztržitý profesor. Vid l dob e a vnímal to, co
bylo podstatné a pot ebné. P i setkání se svými
žáky po letech pochopiteln  málokoho pozná-
val, když se k n mu hlásil, ale v d l: „Tys asi
nebyl dobrý malí  – to bych si t  jist  pamato-
val.“ Byla to pravda: své žáky, u nichž rozeznal
jisk i ku talentu, znal dob e a dokázal svérázný-
mi metodami tu jiskru oživovat. – Byly i výjimky.
Navštívil jsem ho v Novém Hrozenkov  adu let
po maturit , v doprovodu spolužáka Jury
Schmidta, v té dob  jeho krátkodobého kolegy
profesora na gymnáziu v T ebové. Jura m
p edstavoval a snažil se p ipomenout spole ná
školní léta. Pan profesor m  zm il svým obvyk-
lým mžouravým pohledem a odpov d l: „Znám
t  p ece, tys maloval toho led á ka.“ Byl to m j
jediný zda ilý výkres za všechna gymnazijní léta
– a to mu ješt  ke zda ilosti pomohl n kolika roz-
hodnými tahy pan profesor Strážnický. A vzpo-
mn l si, ten krásný pták živých barev se neztratil
z pam ti. Tak jako nem že vymizet z pam ti
Franta, pedagog pon kud excentrický, ale um -
lec p esv d ivý a strhující.

Zem el p ed dvaceti lety, 20. b ezna 1985.
Vždy si p ál, aby byl pochován na h bitov  ve
Velkých Karlovicích vedle Schneiderky. P ání
se mu nesplnilo, urna s jeho popelem byla ulo-
žena do mat ina hrobu.

Vzpomínání
na PhDr. Františka Pavlí ka

Ji í Demel

S  Františkem Pavlí kem jsem se seznámil
v roce 1945 na Filosofické fakult  Karlovy uni-
versity v Praze, kde jsme oba za ali studovat
obor eština – ruština. Týž obor studovaly i naše
tehdejší dívky, které bydlely v studentské koleji
v Podolí. Vídali jsme se tehdy dost asto. Franti-
šek však pozd ji šel jinou cestou. Zaujala ho
dramatická literatura a František Kožík ho p ive-
dl do rozhlasu.

Náhoda nás pozd ji op t svedla, když jsme
oba na vojnu nastoupili do eského Krumlova a
ocitli se v sousedním baráku. František Pavlí ek
byl bé ka  a stal se tedy praporním písa em. Na
kamarády nezapomínal a kde mohl – pomohl.
Byl iniciativní a záhy se kolem n ho recitovalo a
nechyb ly ani pokusy o divadlo. Vedl recita ní
kroužek manželek našich d stojník , který mi pak
na chvíli p edal. Oba jsme byli tehdy erstvými
otci a snažili jsme se dostat na Vánoce dom .Tak
vzniklo kuriózní divadelní p edstavení, v n mž
jsem za režijního vedení Františka Pavlí ka hrál
pravoslavného popa, který vy ítá Stalinovi jeho
bezv rectví, že odpadl od církve pravé.

Po vojn  se naše cesty rozešly. Ob as jsme
se vid li, ob as si napsali. Myslím, že to,co nás
k sob  poutalo, byl náš valašský p vod. Na n m

si František velmi zakládal. Mnohokrát ekl i na-
psal, že v n m ko ení vše, co se mu poda ilo
ud lat. „Valašsko je hlubinou bezpe nosti, výcho-
diskem i místem návrat . Je to domov mého srdce
a pam  mé krve.“ Toto vyznání napsal do revue
Valašsko. Vd n  vzpomínal na svého lukovské-
ho u itele Rudolfa Matouše. Jednou mi v dopise
napsal: „Kde bych dnes byl bez n ho? V tom jste
vy, kanto i v bec, nejen regionální, mnohem vý-
znamn jšími „agenty“ duchovního života  v kraji.
Metropole jsou jen ozdobné ornamenty. Motáme
se mezi výst elky a blbostmi…V duchu se asto
cítím p ed svým rodným krajem jako dlužník, je
po ád st edem mého života.“

František Pavlí ek si velice vážil, že byl oce-
n n na Hrad  Václavem Havlem, velmi ho po-
t šila cena milovaného Vladislava Van ury, ale
nejvíce ho pot šilo ud lení estného ob anství
jeho rodné obce Lukova.

Snad se to zdá n komu dnes trochu staromil-
ské, ale takový František byl. Když mi cht l na-
psat do svého Konce patriarchátu  v nování,
zeptal se mne: „ íkáš si Demlovi nebo Demelo-
vi?“ Když jsem se p ihlásil k první variant ,
s uleh ením konstatoval: „To jsem rád, že to ne-
íkáš Pavlí ekovi!“

Dopisy psal zásadn  rukou, a když mi jednou
poslal dopis napsaný na stroji, vlastní rukou na-
konec p ipsal omluvu: „Odpus  strojopis, zlobí
mne zán t prstních kloub  na pravé ruce – rev-
ma.“

Nesmírn  miluju Frant v Konec patriarchátu.
Je to kniha mého kraje, kniha o mé generaci
(Franta byl o 17 dní mladší než já). Proto jsme
s malí em Vlastíkem Bergrem pana spisovatele
p inutili podepsat slib, že napíše pokra ování.
Nevím, jak daleko s ním Franta dosp l. Snažil
se sliby plnit a ob as napsal: „Píšu te  druhý díl
Patriarchátu.“ Jindy zase: „Sedím nad prózou,
tahám se s ní jak koza s vl ákem, klouby prst
mi trápí revma, zkrátka život jedna radost. Ješt ,
že se dá zalézt do zimního doup te.“

V poslední dob  se však stále více vracím
k jedné z prvních knih Františka Pavlí ka, k jeho

ty lístku. Mám tu knihu rád z mnoha d vod .
Též proto, že ji ilustroval náš spole ný p ítel,
hanácký Valach Zden k Ml och, který také dob-
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Odešel um lec a milovník života
Ambrož Špetík

Hana Jab rková

31. ledna 2005 zem el ve v ku 83 let socha
Ambrož Špetík. Jeho odchod je velkou ztrátou
nejen pro valašskomezi í skou kulturní ve ejnost.
I p es sv j pokro ilý v k byl stále aktivním ob a-
nem, spolupracovníkem m stské knihovny i mu-
zea, p átelským lov kem a vtipným spole níkem
s úsm vem na rtech. Jeho socha ské dílo se na-
chází na n kolika ve ejných a církevních místech
m sta Valašského Mezi í í, na Hostýn , ve Sta-
rém M st  u Uherského Hradišt  a v Rožnov
pod Radhošt m, v muzejních, ale i v mnoha sou-
kromých sbírkách. Za své celoživotní um lecké
p sobení obdržel ješt  na po átku letošního roku
Cenu m sta Valašského Mezi í í.

S naší revuí byl spjat jako vd ný tená  a
externí dopisovatel (poslední p ísp vek viz . 12,
kv ten 2004, s. 10). Osobnosti Mistra Špetíka jsme
v novali samostatné p ísp vky – k 80. životnímu
jubileu (viz .7, prosinec 2001, s. 46) a ohlédnutí
za výstavou „Ambrož Špetík na konci socha ské
sezóny“ (viz . 1, prosinec 1998, s. 36).

S úctou vzpomínáme!

e v d l, že se „dob e vypráví a ješt  líp po-
slouchá, když lov k hledí do plamene.“ Když
tak sedím a dívám se, jak jiskry ulétají do komína,
vzpomínám a uvažuji. Zdá se mi, že František
Pavlí ek už v ty lístku ekl to hlavní, pro  v -
bec psal, a pohádky nejrad ji: „Povím vám po-
hádku o št stí, jedné velké lásce, povím vám
o povinnosti a taky o ztraceném úsm vu.“

Tož mi dovolte, abych své vzpomínání na
Františka Pavlí ka zakon il slovy ze ty lístku:

„Divoké pentle a v nce letního asu dávno
vybledly, vítr je rozt epil a podzim už pov sil na
kraj paseky svou rezavou halenu. Byl íjen a
dny se krátily. Kam má ten lov k namí eno?
Zeptejte se ho a neodpoví, jenom rukou mávne
kamsi za obzor. Snad se vrací dom  z daleké
cesty…“

Ambrož Špetík ve svém ateliéru    Foto M. Langer

NAŠI JUBILANTI
Devadesátiny operního p vce

Ji ího Kozderky

Richard Sobotka

eský operní p vec Ji í Kozderka se narodil
26. dubna 1915 v Brn , od roku 1977 žije v Rož-
nov  pod Radhošt m. Jeho životní moto: „Koli-
krát nemusí být lov ku do zp vu, ale vždycky je
d vod zazpívat si,“ íkává s úsm vem.

I když si zpíval odmali ka, jako absolvent ob-
chodní akademie za ínal praktický život za hos-
podá ské krize v brn nské redakci Lidových no-
vin.

„To bylo za éry Eduarda Basse,“ zavzpomínal.
„Moje hlavní innost spo ívala v tom být po ruce
šéfovi Otakaru Klusá kovi, vodit ho ráno do re-
dakce a na r zná zasedání, po izovat t snopis-
né záznamy, p ed ítat mu referáty a psát na stroji
diktáty jeho novinových p ísp vk , on byl totiž
tém  úpln  slepý, ale hlavu m l po ád vynikající.

„S láskou vzpomínám na své rodi e, kte í nám
dali hudební základy, po nich jsme muzikantství
pod dili“, vzpomíná.

íkali si „ ty i muzikální mušketý i Kozderko-
vé“. Na naší hudební scén  jsme se s nimi mohli
setkávat od t icátých let až po záv r 20. století.
Nejmladší z mušketýr  Ji í podnes as od asu
ješt  po ád zkouší hlasivky, ostatní t i už p et ásají
nebeské noty.

FRANTIŠEK (1905 - 1987) prožíval vále ná
léta ve Zbrojovce ve Vsetín  jako konstruktér.
P kného hlasu využíval od d tských let až do
dosp losti jako amatér. Navíc mu bylo dáno kres-
lí ské um ní. Z jeho t í dcer je prost ední Jarmila
klavíristkou, koncertuje po sv t  a zejména v sou-
sedním N mecku. Nejmladší V ra vystudovala
na konzervato i p vecký obor a p sobila u skla-
datele a sbormistra Lukáše v Praze.

RICHARD (1908 - 1994) se celý sv j život
v noval vážné muzice. Už jako chlapec zkoušel
hrát na housli ky. Prvním u itelem mu byl otec
Kozderka, chlapci však brzy nesta il. V Brn
v Králov  Poli pak Richarda p ipravil ke studiu na
konzervato i u itel Sklená . Po absolvování kon-
zervato e nastoupil do Brn nského rozhlasové-
ho orchestru, pak p sobil u Státní filharmonie Brno
jako koncertní mistr violista. Na brn nské konzer-
vato i zárove  p sobil jako pedagog. Z jeho t í
syn  nejmladší Vladimír vystudoval hru na de-
chové nástroje a p sobí v FOK jako trumpetista.

LADISLAV (1913 - 1999) se zam il na popu-
lární hudbu. Z jeho t í dcer nejmladší La ka, zna-
menitá zp va ka i here ka, hrála i pohádky, as-
to jsme ji vid li i v televizi, byla komediantka v tom
dobrém slova smyslu. Naposledy p sobila jako
muzikálová zp va ka v Karlínském divadle. Její
kariéru p erušila choroba, která ji ve v ku pou-
hých 37 let p evedla z pozemské divadelní scény
do nadzemské.

JI Í (1915) se celý život v noval zp vu. Po
inoherním oboru na konzervato i d lal i p vec-

ký obor. Z stal mu v rný a p sobil skoro 40 let
v brn nské ope e. Ze dvou dcer ta mladší p sobí
daleko ve Francii pod Pyrenejemi na psychiatric-
ké klinice v medicínském oboru muzikoterapie, kde
uplat uje sklony k hudb .

Jméno Kozderka bylo svého asu neodmys-
liteln  spojeno s rozhlasem, divadlem i televizí a
ani dnes není jen vzdálenou ozv nou.

Ji í Kozderka ješt  donedávna zpíval p i r z-
ných p íležitostech a nerozpakuje se rozezvu et
sv j operní hlas i v sou asnosti. P i nejr zn j-

Kou il jedno viržinko za druhým, až jsem kolikrát
pro samý kou  nevid l na klapky psacího stroje.
Vydržel jsem v zakou ené kancelá i n co p es dva
roky, než mne léka  odeslal na ozdravný pobyt do
Tatranské Lomnice. Pak se mi poda ilo ud lat taj-
n  p ijíma ky na brn nskou konzervato .“

Jako erstvý absolvent brn nské konzervato-
e se v roce 1938/39 uchytil na své první diva-

delní štaci v Pardubicích, pokra oval s Horáckým
divadlem v T ebí i a posléze jako len opery
Zemského a pozd ji eského lidového a Státní-
ho divadla v Brn  nastálo zakotvil v Brn . Tady
po válce také vystupoval pod taktovkou americ-
kého d stojníka ve Figarov  svatb  jako doktor
Bartolo.

Ji í Kozderka odsloužil u divadla plných 40 let.
B hem své kariéry zpíval v p ibližn  4000 p ed-
staveních, v nichž vytvo il v tší i menší role.
K nejvýznamn jším pat í postava Míchy ve Sme-
tanov  Prodané nev st  (1955), Matouše v Hu-
bi ce (1950), lovce ve Dvo ákov  Rusalce (1947)
a v celé ad  dalších.

V roce 1977 odešel Ji í Kozderka ve v ku 62
let z divadelního úvazku a p est hoval se s man-
želkou do Rožnova pod Radhošt m.

Kozderkové byli v bec muzikální rodina, otec,
matka i ty i synové.

Ji í Kozderka v sou asnosti

Jako p tiletý v roce 1920
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ších setkáních rád vzpomíná na p vecká i diva-
delní léta.

Sed li jsme v malé cukrárn , na stolku šálek
kávy, noviny, památe ní fotografie.

Jaký máte názor na sou asnou hudební scé-
nu?

„I když nejsem nep ítel sou asného hudeb-
ního d ní, nelíbí se mi, jak se klasickým díl m
navléká moderní kabát. Jestliže cht jí sou asní
um lci muzikál, pro  jej nenapíší? Kdyby ne-
božtík Haken vid l, co ud lali z ́ Prodanky´, tak
by ho to skolilo. Smetana a Dvo ák se musí
obracet v hrob . Svým zp sobem jde o znetvo-
ení klasických d l. Ale takový je z ejm  sou as-

ný sv t, který si neváží hodnot. Což souvisí i s
jinými oblastmi života a lidské innosti - peníze
to í sv tem, bez ohledu na hodnoty a n kdy i
bez ohledu na lidské životy.“

Co íkáte na sou asný sv t?
„Abych se p iznal, já tomu nerozumím. Je to

všecko jiné, než to bylo za našich as . Jestli je

Jedno hezké jubileum

Helena Mi kalová

V polovin  b ezna je oslavil spisovatel Richard
Sobotka z Rožnova pod Radhošt m. Kdyby se
m lo povzpomínat, co všechno umí a dovede,
trvalo by to dlouho, než bych vše mohla zapsat.
Tak aspo  n co z jeho aktivit: spisovatel literatury
faktu, básník, publicista, dramatik, propagátor Va-
lašska a mnoho a mnoho jiného.

Narodil se 15. 3. 1935 v Zašové, vystudoval
gymnázium ve Valašském Mezi í í, dlouhá léta
pracoval v Tesle v Rožnov .

Mezi prvními literárními pracemi byla mikropo-
vídka Ulice, která se zalíbila pracovník m esko-
slovenského rozhlasu v Ostrav . Publikoval
v místních i celostátních periodikách, mezi jinými
také v ostravském erveném kv tu.

První jeho knížka nese název P íb h toulavé-
ho kocoura, pat ila d tem. Následovaly povídky
Nep etržité jaro, ve kterých se obrátil na Valašsko
a na p íb hy lidí, kte í své problémy eší každý po
svém, a  už úsp šn , nebo jinak.

Stal se duší spolupráce s um lci z polského
Šremu. Je platným spolupracovníkem ostravské
pobo ky Obce spisovatel  v Ostrav , kde ídí její
Zpravodaj.

s. rozhlas v Ostrav   vysílal jeho úsp šnou
hru s názvem Dobrý den, Marie a další práce.
Nesmím zapomenout na brožury, kde bych v první
ad  jmenovala Abecedá  pro dny všední i svá-

te ní se zvláštní úpravou. Památky odezn lého
asu, drobná architektura byly p edch dkyn mi

P íb h  staletími vypráv ných. Tak mne zaujaly,

to lepší nebo není, to už je jiná otázka, ale je to
tak. Na jednu stranu je dobré a na druhou stra-
nu nedobré, když si lov k za ten sv j život dost
toho pamatuje.“ A dodává s úsm vem: „Ale tak
ten život b ží...“

Operní p vec Ji í Kozderka se narodil za ra-
kousko-uherské monarchie, pamatuje první
i všechny další republiky, r zné politické režimy
i spole enská uspo ádání a také m nové refor-
my. Prožil v záv ru druhého tisíciletí tém  celé
dvacáté století a také impozantní nástup do stole-
tí jedenadvacátého a zárove  tisíciletí t etího.

že jsem se pokusila velmi laicky je zpracovat tak,
aby hlavní roli hrály Velké Karlovice.

Ke jmenovaným knihám je nutno p idat Mluv-
nici eskou, Hrad Rožnov – minulost a sou as-
nost a krom  jiných zpracování jedine ného té-
matu o jediném památníku Ch. G. Masarykové
u nás. Zcela ur it  zaujal  Bosý poutník a hlavn
Bezruký Frantík o život  Františka Filipa. Není to
jen p íb h, který popisuje obrovský boj lov ka,
jenž se narodil bez rukou a p esto se za adil díky
své houževnatosti mezi ostatní zdravé. Richardu
Sobotkovi se poda ilo sehnat spoustu materiálu.
Za tuto knihu dostal Cenu hejtmana Moravsko-
slezského kraje pro autory d l literárních, publi-
cistických, zpravodajských a dalších, která p ispí-
vají k poznání problém  ob an  se zdravotním

Jako doktor Bartolo ve Figarov  svatb

ty i muzikální mušketý i Kozderkové

postižením a podporují myšlenku jejich spole en-
ské integrace. Není to první ocen ní. P ed ním
byla prémie Literárního fondu, ocen ní s. roz-
hlasem v Ostrav  atd. Dne 18. b ezna tohoto roku
mu byl na Josefovském jarmarku slavnostn  p e-
dán starostou m sta Rožnova pod Radhošt m
Pam tní list za propagaci Valašska.

Richard Sobotka má úžasné nápady a sílu je
realizovat. Je neskute n  pracovitý a dovede strh-
nout spolupracovníky.

P eji mu za všechny spoustu hezkých let a ra-
dost z dalších knih.
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„Chodíme, chodíme hore po d din ...“
Povídání s panem Josefem Lažou

Josef Laža, (nar. 11. 11. 1939), rodák z Leskovce u Vsetína, je pro mnohé symbolem valašské
písni ky. Od mládí se muzice v noval nejen jako zp vák, v emž vynikl jako osobitý interpret,
ale také jako muzikant a tane ník. Do pov domí po etných poslucha  se zapsal p edevším
spoluprací s cimbálovou muzikou Technik (pod vedením Jana Rokyty) a etnými nahrávkami
v brn nském a ostravském rozhlase i televizi. Letos v lednu (21. 1. 2005) byl ocen n, spolu
s Jarmilou Šulákovou a Zde kou Straškrabovou, jako estný ob an m sta Vsetína.

lupráce. Dostal jsem tak obrovskou p íležitost pro-
sadit se nejen doma, ale zazpívat si i v ostatních
zemích Evropy, které jsme spole n  s Technikem
navštívili.

Máte tedy možnost z vlastní zkušenosti
porovnat, jak p ijímá folklor zahrani ní pub-
likum a jak domácí obecenstvo?

Nevím, jak je vnímán jiný, budu mluvit o valaš-
ském, protože ten je mi samoz ejm  nejbližší.
Musím íct, že a  jsme ú inkovali kdekoliv, byl va-
lašský folklor p ijímán mimo ádn  dob e. Kroje
jsou jednoduché, nicmén  krásné a když se ty
sukn  cérek p i to ené rozto í a zaplní celé jeviš-
t , je to radost pohled t. Samoz ejm  nejde jen
o výb r tanc , ale také muziky, ta také musí poslu-
cha e zaujmout, ale to už jsem zmi oval, že toho
nejde dosáhnout bez zna né námahy, která se
do p ípravy na zkouškách vloží. Nikdy jsem však
nep ijel dom  s tím, že bych m l n jaký pocit ne-
úsp chu.

Naše publikum je dnes už možná trošku zhý -
kané, ale nebylo. Když jsem byl malý ogar, pa-
matuji si to nadšení. Byla však jiná doba, bylo to
období uvoln ní po válce, kdy to kone n  nebylo
zakázané a z té práce byla velká radost. Navíc se
ned lal zase takový rozdíl mezi publikem a ú in-
kujícími – bavili se a zpívali všichni. Nyní samo-
z ejm  navšt vují tato vystoupení lidé, kterých není
málo a kterým je lidový žánr blízký. Potvrzují to i
hojn  navšt vované folklorní festivaly nejen tady,
ale i v cizin .

Znáte nep eberné množství písni ek, je
ve Vašem fondu n jaká, na kterou jste ob-
zvlášt  pyšný, protože jste se ji nau il na-
p íklad od své sta enky, sta í ka, mam n-
ky?

Vyr stal jsem ve valašské rodin , kde se hod-
n  zpívalo, starší bratr Jan byl dobrý zp vák a
muzikant. Lidové písni ky, v tšinou ale eské, m
u ila p edevším maminka. Zpíval jsem rád a hlav-
n  hodn  nahlas. Maminka mi vypráv la, že když
jsem se n kdy jako p edškolák „zapotrošil“ kolem
chalupy (to když m  nebylo v tráv  vid t), do-
zajista m  bylo slyšet – zpíval jsem, „až sa hory
zele aly“. Vzpomínka pat í také ídícímu u iteli
Bohuslavu Slová kovi na obecné škole v Les-
kovci, který v noval hudební výchov  a sboro-
vému zp vu hodn  asu. Leskovec byla d dina,
která n jakým folklorním životem moc nežila. Pre-
feroval se spíš Sokol a lidové divadlo a když už
se lidé sešli, aby si zazpívali, v tšinou to bylo p i

21. ledna letošního roku Vám bylo ud le-
no estné ob anství m sta Vsetína. Každá
cena, která je lov ku ud lena za jeho píli a
práci nebo talent, bezpochyby pot ší. Je to
kategorie ocen ní, která teprve vzniká, co
konkrétn  pro Vás takováto cena znamená?

Samoz ejm  si velmi považuji toho, že si m sto
krom  dvou ocen ných dam vybralo i mne.
S m stem Vsetínem m  spojilo i 35 let pracovního
života v Komunálních službách. Od mých 12 let je
pak m j život spojen s valašským folklorem.
P esto si ale myslím, že by se našli mnozí další
lidé, kte í by si ocen ní estný ob an zasloužili
daleko více než já. Na druhou stranu je to ale
velká pocta hlavn  proto, že spolu s námi inter-
prety – jednotlivci byl vlastn  ocen n celý valaš-
ský folklor. Tím nemyslím jenom lidové písni ky,
ale i muziku, tance, zvyky a celou lidovou kulturu,
protože toto všechno jsme zd dili po svých p ed-
cích. My v tom jen pokra ujeme, takže toto ocen -
ní pat í také jim.

Folkloristé, a  jsou t eba výborní muzikanti a
zp váci, jsou asto v podstat  amaté i. Tím, že se
však snaží svými výkony p iblížit profesionální
kvalit , musí na sob  tvrd  pracovat. D lají v ci
jim blízké, vkládají do toho i své srdce a výsledky
se pak dostaví. Publikum to dokáže ocenit jak
u nás, tak i v zahrani í.

Když už jsme zmínili paní Šulákovou, kte-
rá byla ocen na spolu s Vámi, vzpome me
také pana Jana Rokytu a Cimbálovou muzi-
ku Technik, se kterou je Vaše p sobení už
p es ty icet let spjato. Oba jsou Vaši dlou-
holetí p átelé a kolegové. Jak vzpomínáte
na spole nou cestu lidovými písni kami?

S Jankem Rokytou jsem se potkal v muzice
Ky era ve Vsetín  (hrál na cimbál), stejn  jako
s Jarmilou. Je to kus muzikantského a zp vácké-
ho života, d ležitá etapa, která se nedá opome-
nout, ale taky se dá t žko shrnout do n kolika v t.
S Technikem jsem se dostal do rozhlasu, musel
jsem se nau it p e íst písni ku z not a být schopen
ji b hem n kolika hodin nahrát. Znamenalo to
nes etn  mnoho hodin strávených u mikrofonu,
ale také seznámení se s renomovanými režiséry,
kte í m  vedli odborným sm rem. Jan Rokyta je
výborný muzikant a upravovatel písni ek. Jeho
hudební úpravy i zdánliv  „oby ejnou“ písni ku
dokázaly ozdobit. Ostatn  v jeho úpravách jsem
s Technikem zpíval p evážnou ást písni ek
v rozhlase i na vystoupeních.

S Jarmilou jsem zpíval velice rád. Velmi rychle
jsme se „shodli“, protože jsme texty i melodie pís-
ni ek stejn  cítili, nebyl problém s dýcháním a frá-
zováním krásného valašského ná e í a navíc to
„ladilo“. S ob ma to byla nezapomenutelná spo-

Vystoupení v Tatrách - 1952. První pár zprava Josef
Laža s Jarmilou Š astnou

Josef Laža se staroustou m sta Vsetína Josefem unkem p i p edávání estného ob anství m sta
Vsetína         Foto M. Oš ádal
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kyta e, nebo jen tak. To v okolních vesnicích,
jako je Valašská Polanka, Lužná, Jasenná a další,
tam to mezi lidmi bylo stále živé: všechny ty pís-
ni ky, tance, zvyky. I já jsem se s valašskými
písni kami n jak více setkal až na m š ance ve
Valašské Polance, kde m  u il v hodinách zp -
vu pan u itel Antonín Sousedík. N kdy jsem jej
dokonce doprovázel i na cestách po pasekách,
kde zapisoval písni ky tak, jak je zpívali sta í ci a
sta enky. Mimo výuku podle školních osnov také
vedl  p vecký soubor, kde nám všt poval kro-
m  etných valašských písni ek i n které tance.

Tok vzpomínek Vám p inesl na mysl jmé-
na, jejichž nositelé n jak ovlivnili Váš ži-
vot, pat í mezi n  nap íklad i valašský malí
a spisovatel Jan Kobzá . Jak se díváte na
tuto osobnost?

Moje mládí nepoznamenali jenom muzikanti a
zp váci, ale i významní um lci. K takovým pat í
samoz ejm  také malí , básník a spisovatel Jan
Kobzá . Než jsem šel do školy, už jsem um l
íst, a protože jsem byl knihomol, neoby ejn

jsem si oblíbil knížku „O zbojníkoch a pokladoch“.
U nás doma se vždy mluvilo valašsky, ale tak
krásný vztah, jaký m l k tomuto ná e í pan Kob-
zá , podobn  jako k životu Valach  – to m  zce-
la nadchlo a upoutalo. Setkal jsem se s ním do-
konce osobn  a velmi rád na to vzpomínám.
Znal jsem se dob e také s jeho manželkou a
jsme p átelé i s jeho dcerou Janou (mimocho-

dem její dcera je výbornou cimbalistkou). Jed-
nou jsem od Jany dostal krásnou valašskou ko-
šili, kterou nosil její otec, a velice jsem si považo-
val toho, že jsem ji mohl „donosit“. Byl to oprav-
du vzácný lov k a jsem rád, že jsem m l to
št stí ho alespo  trochu poznat.

Krásný jazyk a p ístup pana Kobzán
k životu Vás podnítil, abyste ve valašském
ná e í taky um l ledacos pov d t, jak ostat-
n  dokládáte tém  každým slovem, ale to
jste se taky musel n kde nau it. U t chto
Vašich po átk  stál Alois Cepek?

Když jsem za al ú inkovat v Ky e e (1954–
1964), doprovázel naše po ady „slovem váž-
ným aj veselým“ Alois Cepek, lidový vyprav ,
a ten se stal brzy mým jakýmsi dou ovatelem

krásného valašského ná e í. Hodilo se mn  to
pak p i n kterých vystoupeních v rozhlase a te-
levizi. Mám n co málo z jeho vypravování na
kazet . Byl to lov k velice vzd laný (byl to u i-
tel) a když se p ipravoval na vystoupení, tak asi
nejpoctiv ji z nás všech.

Když se vrátíme k Vašim za átk m, nebyl
jste vždy jen zp vákem, byl jste také muzi-
kant, hrával jste na housle a violu. Vaším
u itelem byl profesor ádek, o n mž se tra-
dovalo, že byl p ísný a nedbalé studenty
ob as klepnul smy cem p es prsty, co je
na tom pravdy?

Ano, chodil jsem do hudební školy ve Vsetín
(domu, ve kterém hudební škola sídlila, se tehdy
íkalo „R žová vila“). Pan ádek m  však do

školy jen p ijímal, u il m  pak pan u itel Gros.
Z toho, co jste íkala, m li n co oba dva. Pan
u itel Gros m  jednou opravdu smy cem p es
prsty švihnul a já jako zatvrzelý valašský ogar
jsem se zatvrdil úpln  a p estal jsem tam chodit.

Vždy jsem sice s husli kama nastoupil do vla-
ku a jel jsem na Vsetín, ale do houslí jsem nešel
a jel jsem zase zp t. Nepomohlo ani pár napra-
vovacích facek, i tak jsem toho nechal. Ke h e
jsem se vrátil až v cimbálce u Sousedík , kde
jsem se u il nejen melodie, ale i kontry. Trošku
jsem ješt  hrál i na pr myslovce, ale nakonec
p ece jen zvít zilo zpívání. Když vzpomínám  na
ty úplné za átky, je zajímavé, že cimbálová mu-
zika Antonína Sousedíka bývá v historii muzik na
Vsetín  asto opomíjena, p itom z ní pochází ada
výborných folklorist , jako nap íklad zp vák a
muzikant Sta a Tomanec nebo Evžen Vyškov-
ský (oba z Jasénky). Já sám nevím, u jakého
žánru bych skon il, kdybych na tento kolektiv
nenarazil. Po átek padesátých let bylo období,
kdy se vše d lalo s obrovským elánem a nasa-
zením. Každý byl nadšený z toho, co m l a co
sehnal. Abychom v bec mohli vystupovat v kro-
jích, chodilo se po starých valašských p dách –
ten dal košulu, tu se našly staré krpce, které

Soubor tane ník  a zp vák  CM Antonína Sousedíka p i Osv tové besed  Vsetín, v pop edí dvanáctiletý
Josef Laža se svou spoluža kou, spoluzp va kou Jarmilou Š astnou (asi 1952–1953)

Jako student st ední pr myslové školy na sout ži „Hledáme nové talenty“. Basa – Karel Zezula (p sobil
v Ky e e, ve Vsacanu), klarinet – Slávek Tilscher (hudební úpravy v Ky e e), sedící muž p ed basistou –
Rudolf Duda (primáš Ky ery) (asi 1955)

S Jarmilou Šulákovou
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švec spravil. Moji první košulu mi pomáhala vy-
šívat maminka… V Ky e e to už jsme m li kroje
nové. Tam po ala má pravidelná innost a vzta-
hy s osobnostmi, o nichž jsem se již zmi oval.

Je z ejmé, že lidové písni ky mají po ád
své poslucha e. Jsou to však lidé asto do
tématu zasv cení,  sami jsou asto folklo-
risté. Myslíte, že v dnešní dob  oslovuje
(nebo m že oslovit) folklor i b žného po-
slucha e laika?

Mám na to dosti vyhran ný názor. Rozhla-
sová studia v Ostrav , Brn , ale i jinde se v d í-
v jší dob  daleko více zajímala nejen o novou
produkci t chto písni ek a muziky, ale i o as-
t jší vysílání, které bývalo mnohdy vhodn
kombinováno s mluveným slovem. Dnes se ten-
to typ vysílání stáhl jen na minimum na n kte-
rých stanicích a zbytek je p ehlcen n ím, co
osobn  nepovažuji za odraz eského kulturní-
ho d dictví. Nemyslím tím samoz ejm , že by
se m l vysílat v rádiu jen folklor. Uznávám a
mám rád i mnohé jiné žánry (vážnou hudbu,
jazz, trampské písn  i moderní muziku), ale m lo
by se brát v úvahu, že v naší zemi nežije jen
moderní patnáctiletá mládež, ale že jsou tu i lidé
starších generací, kte í byli a jsou zvyklí po-
slechnout si p knou muziku s vhodným mluve-
ným slovem. Práv  tito si asto st žují, že se
lidovky (a nejen ty) málo hrají. Lidé si kolikrát
poušt jí rádio jen jako zvukovou kulisu k n ja-
ké práci, protože se to asto jinak samostatn
poslouchat nedá... Lidová písni ka v tom po-
dání, v jakém ho mám na mysli, je ur ena na
poslech. Nemusí se hrát osm hodin denn , sta-
í tvrt nebo p l hodiny. Je-li z toho cítit snaha a

píle p iblížit se k profesionálnímu výkonu, pak
to má skute n  lidem co íct. Je to trochu taky
o n jaké národní hrdosti a my p ece máme být
na co pyšní, protože ne každý národ má tak
bohatou minulost a vývoj, který se nejvíc odrá-
ží práv  v d dictví lidové kultury.

Takže shrneme-li to, jste toho názoru,
že folklor vydrží, že má budoucnost?

Myslím, že ur it . Budoucnost i zde pat í t m
nadšeným mladým lidem, kte í se folkloru aktiv-
n  v nují v mnoha souborech a muzikách. Ti
jsou schopni lidové písni ky, tance, zvyky ne-
jen udržet, ale i dále rozvíjet. Když se dostanu
mezi kolektiv mladých muzikant , tane ník  a
zp vák , vidím to nadšení a elán, které jsme
m li i my, když jsme za ínali. Je to tak nakažli-
vé, že se mezi nimi cítím o dvacet let mladší. A to
platí nejen o kolektivech na Valašsku, ale i Slo-
vácku, Hané a v dalších regionech. Máme také
mnohé lidi, kte í p es všechny obtíže pomáhají
a aktivn  se podílejí na udržení a dalším rozvoji
lidového um ní.

Pokud bude folklor v takovýchto rukou, tak
nezanikne. Byl v minulosti, je nyní a bude po-
ád. Pevn  tomu v ím. Jediné, z eho mám

trošku obavy, je, aby ti, kte í mají možnost jej
ovliv ovat, nesklouzli nyní k n jaké komerci,
ale aby si zachovali uvnit  to duchovno, které
jsme zd dili a na n ž se nesmí zapomínat.

Zavzpomínali jsme na po átky, na p -
sobení s cimbálovou muzikou Technik, na
jaké po ady nebo spolupráci ješt  rád
vzpomínáte?

S Jarmilou Šulákovou a Nad ždou Vahalíkovou, Valašský bál v Jasenné

Rád vzpomínám také na spolupráci s dalšími
výbornými (nejen) cimbálovými muzikami, na-
p íklad: se vsetínskou Jasénkou a Zde kem
Kašparem, nebo Kašavou s Antonínem Ba in-
kou, brn nským BROLNem, ale také s mladými
cimbálovými muzikami jako je Solá  z Rožno-
va, CM Vonica z Krumví e s Janem Zavia i-
em, CM Jaroslava echa z Uh.Hradišt , Va-

lašicou ze Zlína; i na po ady s dechovými mu-
zikami jako byla Polan anka (s kapelníkem B.
Šafa íkem), Kotáranka z Lužné (Josef Filgas),
Beskydská muzika (Vladimír Studni ka) a mno-
hé jiné. Se všemi mám nato eny bu  desky,
kazety nebo CD a také  dobrý pocit z vyda ené
spolupráce. V poslední dob  snad nejvíce
z dvojzp vu s Jankem Zavia i em. (Pozn. red.:
Název spole n  nazpívané písni ky se obje-
vuje v titulu tohoto rozhovoru.) Krásné bývaly
i váno ní koncerty – t eba ve Velkých Karlovi-
cích v d ev ném kostelí ku se Solán m, nebo
s Technikem  a paní Evou D ízgovou-Jirušo-
vou, sólistkou ostravské opery. Stejn  vyda e-
né byly i po ady  pro televizi.

Hluboko ve mn  z stalo koncertování pro
pacienty v nemocnicích a ústavech (Vsetín,

Teplice nad Be vou, Hrabyn , Chuchelná aj.)
P es po áte ní obavy se ukázalo, že jsou  tito
lidé velmi pozorné a  vd né  obecenstvo.

Na záv r bych se Vás ješt  zeptala, co
p ipravujete práv  te , jestli to není tajné.

Nic není tajné. P ibyly roky, p ibyly zdravot-
ní problémy, a tak pravidelná innost je již za
mnou. Pokud to zdraví dovolí, n jaká p íležitost
se jist  najde. Te  jsem byl p izván jako host
cimbálové muziky Solá  k nazpívání písni ky
pro jejich další CD. Na spolupráci s nimi se
t ším...

Velmi Vám d kuji za velice p íjemné po-
vídání, p eji Vám pevné zdraví a nadále
mnoho elánu a sil p i zpívání.

Rozhovor p ipravila Klára Kašparová.
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„Kalendá  – poutník po vlastech eských
který zavítá do m st i do posledních chaloupek
s hojnou zásobou novinek, kratochvilných povídek,
žert , šprým , veselých nápad  i obrázk
- který zarmoucené pot ší, nemocné uzdraví,
nejv tšího mrzouta rozesm je, a u každého, kdo
povedený žert miluje i rád se pobaví, po celý rok
pobude a po roce novou zásobu všeho zase p inese.“

Výb r z kalendá :
Moravan, kalendá
na oby ejný rok
1900
Velký zábavný ka-
lendá  pro d m i
rodinu na oby ejný
rok 1913
Kalendá  Šejdrem,
1931
Kalendá  Kmotr
Švanda, 1931
Kalendá  eského
lidu, 1946

T mito rozkošat lými slovy uvádí nakladatel J. Steinbrener z Vimperku je-
den ze svých zábavných kalendá  „Kmotr Švanda“ na rok 1931.

Lidové kalendá e pat í k specifickému druhu literárn  – historických a lite-
rárn  - etnografických tišt ných pramen . Sou ástí eské národní kultury byly
už od 16. století -  s jistými vývojovými fázemi a kulminací v tzv. zlatém v ku
eského kalendá e v 19. stol.  Význam lidového kalendá e spo íval p ede-

vším v informování, osv t  a vlastenecké výchov  nižších, p edevším ven-
kovských lidových vrstev. P ihlíželo se v n m k hmotným a duchovním pot e-
bám tená . Jednalo se o jakýsi druh všestrann  zam ené lidové ítanky,
v níž nechyb la ani významná zábavná složka. P esn  podle vyjád ení V. M.
Krameria z po . 19. stol., že jejich obsah „pochopitelný k tení, pro nezkušené
k pou ení, pro všecky pak i k obveselení jest“.

Ve 20. stol. „kalendá ová literatura“ postupn  ztrácela na funk nosti a její
úrove  upadala vlivem nové konkurence – novin, asopis , zábavné literatu-
ry, rozhlasu, filmu, televize. Nástupem moderních médií poetické kouzlo lido-
vých zábavných kalendá  rychle vyprchalo. Své pr kopnické historické
poslání však ur it  splnily.

Také Muzeum regionu Valašsko ve Vsetín  uchovává ve svých sbírkách
n kolik desítek historických kalendá  nejr zn jšího data vydání, nejr zn j-
ších vydavatel , zam ení a kvality. V obsahu tak ka všech archivovaných
titul  nechybí v r zném sledu a významu m sí ní kalendarium s vyzna ením
svátk , asto i s pranostikami (p vodní poslání všech kalendá ), rady zem -
d lc m i hospody kám, pou ení ze zdravov dy, p ehledy jarmark  a trh ,

cestopisné tení
(p íp. reportáže ze
sv tových bojiš
ve vále ných ro -
nících), povídky,
verše, p íb hy ze ži-
vota, mravou né
tení (ve starších

ro nících vydání),
reklamní inzerce,
humorné historky a
anekdoty.

Hana Jab rková



Akademický socha  Marius KOTRBA se narodil 30. 9. 1959 v eladné. Absolvoval uherskohradiš skou
SUPŠ, obor kamenosocha ství u J. Habarty (1974 – 1978), a ateliér monumentálního socha ství u J. Axmana
(1981-1987) na pražské AVU, kde p sobil od roku 1990 jako asistent v ateliéru prof. H. Demartiniho. Po odchodu
z Prahy se usadil v Rožnov  pod Radhošt m. Od roku 1993 vyu uje na Kated e výtvarné tvorby PdF
Ostravské univerzity a vede ateliér socha ství na Institutu výtvarné tvorby (od 1996). V nuje se monumentál-
nímu socha ství spjatému s architekturou a m stskými exteriéry. Z materiál  preferuje kámen a kov. Tvo í i
keramické, kameninové i kovové plastiky komorního formátu. Osobitá „kotrbovská“ figurální stylizace, zalo-
žená na geometrizujícím zjednodušení vitálního organického tvaru, nachází sv j – velmi senzuální výraz i
v žánrov  podbarvené malb  a kresb . P vodn  siln  existenciáln  vyznívající témata lov enství p echá-
zejí v posledních letech um lcovy tv r í práce do polohy hravé, vitální a eroticky žertovné. Od poloviny 80. let
se ú astní ady sympozií a kolektivních p ehlídek sou asné socha ské a um lecké tvorby na území eské
republiky a rovn ž samostatn  vystavuje.

Co Vás p im lo k návratu do rodného kraje a projevila se zm na prost edí n jak ve Vaší tvorb ?
Sv j odchod z Prahy neberu za „návrat“. Myslím si, že nejsem závislý na míst , kde se zrovna nacházím.

Základem bylo pro m  d dictví rodiny. Proto jsem zde a tady mám prostor, ve kterém mohu žít a tvo it. V Praze
bych ho t žko budoval. Zm na prost edí se projevila samoz ejm  velmi markantn . Octl jsem se tady prost
v „domácím v zení“. Pracuji tu možná desetinásobn  více než v Praze, tam bych prožvanil život. V charakteru
tvorby se nic nezm nilo. Žádné programové „valašství“. Nikdy jsem si necht l hrát na Valacha. Bu to jím jsem
nebo ne. Ani jím být nechci.

Hlavním nám tem Vašich socha ských i malí ských prací je lov k - lidská figura. Co Vás na
lov ku, resp. jeho postav , fascinuje?

Za mlada, b hem jednoho období, když jsem byl v Praze a cht l jsem být moderní, sou asný tv rce, tak
jsem si myslel, že bych m l být abstraktní nebo konceptuální. Nebo minimalistický… a snažil jsem se o to
dlouho a p ekotn . Ale zjistil jsem, že v abstrakci je stejn  vždy kus n jaké hmoty, kus n jakého t la. Takže je
jedno, jestli d lám kus t la nebo celou figuru. Jsem figuralista, který figuru neopisuje, nepracuje s ní naturalistic-
ky. Prost  z ní „použiju“ jen podstatné. N kdy jsem stahován naturalismem a cht l bych ukázat, co všechno
umím, a pak zjiš uji, že je to v díle navíc a odvádí to pozornost. A tak ho „o ešu“ a skon í to op t „v rou e…“
- v jednoduchém, p ehledném tvaru. Musí to ale p ijít zevnit  naprosto p esv d ivým zp sobem. Na figu e m
v prvé ad  zajímá duch lov ka. Já žiju z lidí… A zajímá m  všechno, co s lov kem souvisí - duch, fyzi no,
eroti no, život, zápas, prost  všechno. To drama uvnit . Nezajímá m  teatrální gesto. Hledám takový výraz, ke
kterému by se mohl lov k ješt  vracet. Ne, že na první pohled ho n co ohromí a podruhé už ho to nebaví.
Energie musí být spoutaná. Proto i kompozice bývá v tšinou uzav ená, pod ízená ádu.

B hem posledních n kolika m síc  jste se intenzivn  v noval malb  a díky Vaší velmi d lné povaze
jste vytvo il pom rn  rozsáhlý soubor obraz  s motivem krabic a bludiš . Co Vás inspirovalo?

Vše za alo na podzim lo ského roku, kdy jsem byl po átkem zá í v ecku, na Chalkidiki. Pobyl jsem tam
jen krátce a p ivezl si dom  pouze skici a kresby. M l jsem chu  op t podniknout n jakou cestu do zahrani í,
chyb ly mi zážitky, podn ty. Nejvíc jsem ztrápený, když se cítím prázdný… Vycestoval jsem na n kolik dn
do Antverp a v jedné pronajaté tovární hale jsem maloval od rána do ve era. Tyto obrazy považuji za nejlepší.
Vznikly rychle a lehce. Po návratu se mým ateliérem stalo jedno podlaží v rožnovské Tesle a k práci m
motivovaly i naplánované výstavy. Na celém souboru obraz  jsou podobné motivy, ale kompozice se
neopakuje. Kdybych m l d lat po ád totéž, byla by to nuda. Nic si nevymýšlím, protože když za nu p emýšlet,
tak to „zchladím“. P i tvorb  „vypnu“ a nechávám ji plynout. Zp tn  v ci koriguji. Ale jinak p emýšlím…, to si
nezakážu. V tvorb  jsem si to zakázal.

D kuji za rozhovor a p eji hodn  plodných – mimovolných – myšlenek.                              -OM-

ŽENA S JABLKEM A HRUŠKOU, olej na plátn , 2005 BEZ NÁZVU, olej na plátn MUŽ S MELOUNEM, olej na plátn , 2005

ROZPAŽENÍ NA BLUDIŠTI SE PSEM,
olej na plátn , 2004

SVATÝ JOSEF, kameninaKRYŠTOF, bronz, 2002

KROUŽKOVÁNÍ, bronz, 2000   Foto M. Oš ádal

MUŽ S ŽENAMI NAD HLAVOU, olej na plátn , 2004



Vsetínské muzeum uchovává ve svých historických fondech
p edm t s ojedin lým využitím. Je to kopie bojové zástavy
s vyobrazením portrétu vojev dce Jana Žižky od valašského malí-
e a ú astníka odboje Jana Kobzán , kterou obdržela ješt  v dob

osvobozovacích boj  v r. 1945 1. s. partyzánská brigáda Jana
Žižky. Originál byl po osvobození odevzdán spolu s dalšími zásta-
vami vále ných útvar  do sbírek Vojenského historického ústavu –
Vojenského muzea v Praze, které uhradilo v r. 1977 zhotovení v r-
né kopie a 3. února 1978 ji p edalo tehdejšímu Vlastiv dnému ústavu
ve Vsetín . Kopie praporu pak sloužila jako památka na partyzán-
skou innost brigády a až do r. 1990 jako exponát v expozici 1. s.
partyzánské brigády Jana Žižky ve vsetínském muzeu. Sou ástí

KOPIE HISTORICKÉ BOJOVÉ ZÁSTAVY
PARTYZÁNSKÉ BRIGÁDY JANA ŽIŽKY,
ru n  šitá a vyšívaná textilie, upevn ná na kovové
žerdi zakon ené mosaznou plošnou reliéfní plasti-
kou eského lva

praporu je i významné státní vyznamenání – eskoslovenský vá-
le ný k íž z r. 1939, které ud lil za bojové zásluhy v organizovaném
partyzánském hnutí na východní Morav  od zá í 1944 do kv tna
1945 1. s. partyzánské brigád  Jana Žižky prezident SR Edvard
Beneš. K praporu bylo vyznamenání p ipevn no na sjezdu s. par-
tyzán  v Praze dne 22. 4. 1946.

Kopie bojové zástavy ze sbírek Muzea regionu Valašsko ve Vse-
tín  už patnáct let pravideln  opouští své místo v depozitá i, aby mohla
být zap j ena ke slavnostním p íležitostem, shromážd ním a setká-
ním bývalých odbojá , organizovaných v eském svazu bojovník
za svobodu. Tím se stává jakýmsi stále živým sbírkovým p edm -
tem. H. Jab rková


