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Pul ín je náhorní valašská osada s romantickou
p írodou v t sné blízkosti. Podle dosud nejstarší-
ho písemného pramene - listiny z 11. ervna 1426
byl majitelem dnes už zbo eného „skalního hra-
du“ sám císa  Zikmund a jeho manželka Barbora
Celská. Pul ínské skály jsou místem op edeným
tajuplnými pov stmi, spojené se st edov kými lou-
peživými rytí i stejn  jako s novodobými turisty,
trampy a milovníky p írody. Po beskydských Pus-
tevnách a ertových skalách v Lide ku jsou t e-
tím nejnavšt vovan jším turistickým místem
v našem kraji. Prost ednictvím malé reportáže
navštivte nejmenší (101 obyvatel) a nejvýše
(675 m n/m) položenou obec na Valašsku spole -
n  s námi!

p ipravila a fotografie poskytla
 Ludmila Vráželová

B žní turisté si po kají na jarní sluní ko a se-
jdou se až p i Otvírání Pul ínských skal (letos 8.
dubna). Turistickou sezonu zde zahajuje tradi n
„Skalní duch“, který ú astník m p edává klí e od
turistických tras a p ipomene jim, jak mají chránit
p írodu.

Zima na Pul i-
nách bývá klidná.
Podmínky pro zim-
ní sporty zde ne-
jsou ideální, i au-
tobus mívá pro-
blémy vyjet naho-
ru do obce. Vždy
se však najdou
odvážlivci, kte í
do skal vyšplhají i
skrze sn hové zá-
v je a na Hradis-
ku pak mohou ob-
divovat barevné
ledopády a jiná le-
dová kouzla.

Konec dubna pat í arod jkám. Na sv j letošní
5. slet (29. dubna) p ilet ly nejen z blízkého okolí,
ale i ze Vsetína. P ivezly s sebou také hudbu, a tak
bylo všem veselo i p es nep íze  po así.

Tábo išt  Sva-
toján pod skala-
mi zdobí od le-
tošního ervence
osmimetrový in-
diánský totem vy-
tvo ený v pr b -
hu Totemové díl-
ny  výtvarníkem
L. Kuncem a te-
sa em M. Žgaža-
rem na po est
zálesáckého hnu-
tí na Pul inách
v dob  p ed dru-
hou sv tovou vál-
kou.

Pul ínský jarmek (6. srpna) byl uspo ádán
u p íležitosti 580. výro í první písemné zmínky
o hradu a obci v podhradí. Oslavy p ilákaly stovky
lidí. P edstavilo se zde kolem dvaceti lidových
výrobc  z Valašska. Vystavené exponáty se po vy-
da ených oslavách vrátily ze školní t ídy zp t na
p dy pul ínských domácností.

P i podzimní Valašské drakiád  (30. zá í) létalo
nad Pul inami na šedesát drak . Krom  nadšených
d tí se akce zú astnili i lete tí modelá i. lenky ob-

anského sdružení „Vesni ko má milovaná“ v ele
s kroniká kou Pul ína Ludmilou Vráželovou a Ana-
stázií Žídkovou napekly pro d ti i perníkové draky.

Za átek prosince je na Pul inách podobn  jako
v jiných obcích na Valašsku ve znamení mikuláš-
ských obch zek. I když tu žije už málo místních
obyvatel, vždy se najde n kolik chlapc , aby prob h-
li d dinou v masce ert , svatého, smrtky a dalších
pohádkových postav této starodávné lidové tradice.

13. kv tna zahájili na Pul inách svou informa ní
innost lenové eského svazu ochránc  p írody

z Valašského Mezi í í. Slavnostního otev ení IC
Pul ín v budov  bývalé školy se zú astnila i po-
slankyn  Parlamentu R Michaela Šojdrová a sta-
rosta obce Karel Mat š. Projekt je financován
z prost edk  Evropské unie - Evropským sociál-
ním fondem, ást prost edk  poskytla obec. Ná-
všt vníci této akce byli pohošt ni velmi netradi n ,
a to ve slupce va enými brambory a mlékem.
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Štafetový kolík

Už když se sejde redak ní rada, jejíž lenové krom  nás

Vsetí ák  dojedou z Brna, Zlína, Rožnova, Frýdku-Místku,

Valašského Mezi í í a Valašských Klobouk a sjednotí dech

- což je milý rituálek dodaný PhDr. Pavlištíkem, už je mi

jasné, že to s novým íslem dob e dopadne.

Tu jednotu ve snaze o dobrý výsledek všude nemají!

A když kone n  štafeta p íprav našeho asopisu dojde až

ke mn , mívám pocit p ímo slavnostní. Co se nám to tu

shromáždilo zase poklad !

Že jsem použil slova poklad a štafeta? Já myslím, že

jsou zde na míst . Vždy  zkušenosti našich p edk , histo-

rické d je i zajímavosti ze života p írody, která už za íná

doplácet na naše spot ební myšlení, jsou pokladem a jsou

i štafetou.

A nám už jen zbývá ten kolík neupustit.

Tož a  i Vás naše sedmnáctka pot ší!

To Vám za všechny dopisovatele a celou redak ní radu

s paní Hanou v ele ze srdce p eje

           B etislav Dadák
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Marianna Machalová – Janošíková (ro ník
1972) pochází z Michalovc  na Slovensku, dnes
žije se svým mužem Petrem ve Valašském Mezi-
í í. Ve 22 letech p išla vinou chronického one-

mocn ní o zrak. Sv j dlouholetý výtvarný zájem
- modelování z hlíny, za ala rozvíjet v keramických
kursech i ve spolupráci se slovenskou akad. so-
cha kou, arteterapeutkou a pedagožkou, doc.
Jaroslavou  Šickovou. Její tvorba vychází
z osobních prožitk  a vnímání života kolem sebe:
„ Inspirují m  b žné v ci. Dotýkání se kv t , stro-
m  a naslouchání v p írod . tení, návšt va kon-
certu, poslouchání básn . Zamyšlení se nad n -
ím krásným, ím pohladit duši, když jsou dny

tmavší…“ Od r. 1998 pracuje s d tmi a ve ejností
ve své keramické díln . Od r. 1999 získala mnohá
ocen ní na sout žních výstavách u nás i
v zahrani í.

Petr Machala

Pro  práv  já
Nese  a nebre .
Vsta , zvedni hlavu a jdi.
Jdi dál, dokud máš ješt  trochu asu.

Vize
Zavázali o i, bylo mi 22.
Chodím po sv t  se zavázanýma o ima
a dívám se…
N kdo se mra í, n kdo se usmívá,
N kdo nadává a jiný se raduje, že svítá.
N kdo mne lituje a n kdo pohladí,
N kdo se vyhýbá a n kdo pot ší.
N co vám prozradím.
Srdce vidí mnohem víc,
než je možné spat it o ima.

M. Machalová: ekanka, keramická plastika
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mím, že nešlo jen o chvíli a chvili ku. Každá do-
stává ve vzpomínkách nové asové rozm ry. Jsou
nezapomenutelné ony pohledy na vrcholky stro-
m  obsypané šiškami, na paseky se smutnými
torzy pa ez , ale s veselým vyzván ním petrklí-

. A nejen krajina, i lidé tuto krajinu oživující a po
staletí ztvár ující. Mají mnohdy t žký úd l a mohlo
by se zdát, že i neohrabané ruce. Opak je však
pravdou. Jejich dlan  jsou sice plné mozol , ale
tvrdá ruka svým v elým pohybem umí nabídnout
místo k odpo inku a vzácn  pohladit. Jejich srdí -
ka dovedou h át a nabídnout to nejcenn jší. Pro-
stou k es anskou lásku.

Pokaždé, když stojím na zápraží milované cha-
loupky a pohlédnu ze strán  do údolí ka Bzové-
ho, i p ehlédnu od východu na západ beskyd-
ské vršky a p i tom si vybavím jiskrné o i i v trem
ošlehané tvá e zdejších lidi ek - mám jedinou tou-
hu a jediné p ání: zastavit as.

„Valašsko moje, zdrávo bu !“
Zdena Do kalová

Veršem spisovatele Metod je Jahna již mnoho-
kráte uvád la své vzpomínky na Valašsko paní
Marie ZAHRADNÍKOVÁ, která v sou asnosti žije
v Krom íži. Nevím, pro  nenašla dost odhodlání
k tomu, aby vám o svých dojmech sama napsala.

Jako mladi ká absolventka krom ížského pe-
dagogického gymnázia zapouští své ko eny
v Novém Hrozenkov  ve školním roce 1951 –
52. Odchází z milované Krom íže hnána touhou
a zv davostí. Byla z ejm  výrazn  ovlivn na
vypráv ním a vzpomínkami svých rodi  práv
na výše jmenovaného spisovatele Metod je Jah-
na, který byl s rodinou vzdálen  sp ízn n, rodi-
nou vážen a ct n.

V letech 1953 – 1961 u ila paní u itelka, v té
dob  Marková, na Základní devítileté škole Vse-
tín – Trávníky. Jde o místo, ke kterému se ve
svých vzpomínkách, zvlášt  v poslední dob , vrací
neuv iteln  ráda a snad i stále ast ji. Poutavé
je její vypráv ní a cenné jsou vzpomínky na se-
tkání s národní um lkyní Jarmilou Glazarovou ve
vsetínském Besedním dom  p i uvedení premié-
ry filmu Advent. Dnes již netuší, zda v daném oka-
mžiku šlo o náhodu, osud i št stí. Dostalo se jí cti
provázet spisovatelku spolu s její sestrou po ce-
lou dobu týdenního pobytu v tomto krásném, p í-
rodou i pracovitýma rukama Valach  vymodelo-
vaném kraji. Vzpomíná na adu besed, které p í-
ležitostn  prob hly se spisovatelkou na etných
místech okresu Vsetín a které m la est uvád t.

Ráda vzpomíná na spole nou návšt vu u man-
žel  Podešvových na Soláni i na nedalekou „Kyv-
a ku“, která vdechla život nejen románové p ed-

loze filmu Advent, ale stala se i inspirujícím nám -
tem románu Chudá p adlena.

Týden uplynul, neskon il však vztah t chto
dvou žen. Rozší il se na dlouholeté p átelství. Bylo
up ímné, neformální a v elé, uložené v letité ko-
respondenci.

Nedávno jsem jí poslala pozdrav ze Solán .
Netušila jsem, kolik radosti a emocí  prostý po-
zdrav z Beskyd vyvolá. Po svém návratu z „Va-
lach“ jsem v jejím útulném pokojí ku vedle pohled-
nice objevila rozev enou knihu Old icha Šule e
„Pam  domova“. Jakoby spolu s ním hledala jis-
tou symboliku svých dosud pln  nevyjád ených
citových pochod  a myšlenek.

as se rychle n kam posunul, doba se zm ni-
la. Sou asnost pat í jejím ob asným procházkám
místy, které jsou spojeny nejen s dávnými vzpo-
mínkami, ale i návšt vám Valašského Slavína
v Rožnov  pod Radhošt m, kde odpo ívají um lci
Marie a František Podešvovi a v jejich blízkosti
spisovatel Metod j Jahn. Jsou zde uloženy i ostat-
ky jejího dávného p ítele Ing. J. R. Be áka,
s kterým ji poutaly spole né zájmy - sb ratelství a
bibliofilie. Tato váše  pat ila a pat í i dnes k jejímu
životu stejn  tak, jako voda, vzduch a vzácné
vzpomínky na Valašsko.

Zdena DO KALOVÁ, p edsedkyn  osad-
ního výboru v Krom íži

Pocházím z Hané. Na Valašsku jsem se nena-
rodila, na Valašsku jsem nikdy nežila a p ece…
Nevím, jak nazvat a popsat stav, který k Valašsku
a zejména k jeho nesmírn  pracovitému a hou-
ževnatému lidu cítím. Nevím, co miluji více. Zda
tento kousí ek zem , který mám prošlápnutý n -
kdy s lehkostí, jindy s propoceným tri kem, ane-
bo z  tohoto hornatého koute ku zem  vycházejí-
cí lid, v n mž nalézám a potkávám alespo  jeden
z t ch pevných bod , které pro mne signalizují
vlast a teplo domova. Ale pravd podobn  si tyto
dva pojmy neumím odd lit. A p i tom práce a život,
který se zde po staletí nabízí, se ani v dnešním
civilizovaném sv t  s nikým nemazlí. Chléb je zde
stále vykoupen d inou a nesmírnou oddaností
k tvrdé hroud . Vážím si valašské tradice a jeho
folkloru. Pokaždé, když se do n ho zaposlou-
chám, jako by vnášel sv tlo a novou, pro m
nepopsatelnou lásku i touhu po život . Je v ní
ukryto tolik citu, tolik poetické opravdovosti, kterou
snad ani není možné odd lit od zdejšího nezam -
nitelného životního rituálu a stylu.

Celé tvrtstoletí ráda zajíždím do údolí ka Bzo-
vé, kde stojí, pro nás Hanáky nezvykle strm  a
daleko ve stráni, osamocená valašská d ev ni-
ce. Je již notn  poznamenaná zubem asu, bez-
ohledn , ale s obrovskou chutí se do ní zahryz-
nul ervoto . Nicmén  své kouzlo a ni ím jiným
nenahraditelné teplo domova nabízí a poskytuje i
p es všechny tyto potíže celá dlouhá desetiletí. A
možná, že v sou asnosti ješt  výrazn ji než
v minulosti. Tato setkání s ní jsou v mém život
n ím hodn  sváte ním. A snad i n ím nepostra-
datelným. Pokaždé mám stejný pocit. Jako by se
pohon u všech hodinek sv ta najednou zbláznil.
Ru i ky b ží dokole ka, velká poš uchuje malou,
a sotva se s chaloupkou i s její pohostinností p iví-
táme, už se zase lou íme. Ale v záp tí si uv do-

Tomáš HARABIŠ, správce Valašského krá-
lovství z Frenštátu pod Radhošt m

Je to již více než dev t let, co jsem se po mnoha
letech cestování po sv t  vrátil dom  a usadil se
v kraji pod Beskydami. Za al jsem p emýšlet o
tom, co budu doma d lat. Cestoval a žil jsem
v mnoha zemích sv ta a problematiku cestování,
pohostinnosti a cestovního ruchu jsem m l mož-
nost poznat od Evropy p es Asii, jižní Tichomo í
až po Severní Ameriku. Uv domoval jsem si, že
situace v cestovním ruchu v Beskydech a na Va-
lašsku není dobrá. P itom jsem v d l, jak ohrom-
ný potenciál region skrývá ve své historii, kultu e,
folkloru, p írod  i lidech.

Spolu se skupinou p átel jsme tehdy odstarto-
vali projekt „Valašské království“, jehož hlavním
cílem bylo vytvo it fiktivní státní útvar, který zábav-
nou formou a svými aktivitami v cestovním ruchu
a kultu e bude dlouhodob  propagovat možnosti
cestovního ruchu zejména Beskyd a Valašska a
lákat k jejich návšt v . Zárove  jsme cht li pra-
covat  v oblasti, které opravdu rozumíme a která
nás zajímala.

Dnes Valašské království vnímám jako dít , kte-
rému jsem pomohl na sv t, které  však již za alo
žít svým vlastním životem. Za nu-li ho zkoumat a
zamýšlet se, odkud vzešly i p icházejí nápady a
produkty, které Valašské království charakterizují,
vidím p ed o ima desítky cest, tisíce dopis  a mai-
l , tisíce setkání se zajímavými lidmi, tisíce hodin
práce… Vidím v n m kus svého života, který jsem
zasv til n emu, co již dev t let existuje, a v ím,
že regionu p ináší nejen ur itý v hlas, ale i kon-
krétní prosp ch. ím dál tím víc v n m vidím i
ohromné množství nápad , asu a tv r í práce
lidí, pro které je nebo bylo Valašské království
domovem, a lidí, kterým se prost  jen líbí jeho
zp sob humoru. Takto dnes obohacují aktivitami
Valašského království zejména krajané v Austrálii,
v Kanad  i ve Spojených státech.

T. Harabiš s Jarmilou Šulákovou
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Prom ny ve slavení a chápání masopustu
na Valašsku

Milada Fohlerová

vázala na tradici pohanských ob ad  podle zá-
sady, že co nelze potla it, je nutno p evzít a uzp -
sobit vlastní pot eb .

I když úplný p vod masopustu z stane asi už
navždy zahalen tajemstvím, je jisté, že na podo-
b  jeho slavení se podepsaly vlivy starov ké,
slovanské i k es anské.

P vodn  byl masopust spjat p edevším
s hospodá ským rokem. Masopustní období
p edstavovalo dobu relativního hospodá ské-
ho klidu, kdy se dokon ovaly práce minulého
zem d lského roku (jako nap . domlacování obilí
cepy, zpracovávání ln né a konopné p íze, draní
pe í a další) a zárove  se konaly p ípravy
k zem d lskému období nadcházejícímu. S tím
souvisí i praktikování ady magických úkon ,
vztahujících se k zabezpe ení úrody a úsp š-
nosti práce (byl to nap íklad tanec na vysoké
konop  i hrachovinové nebo slam né masky).

Masopustní oby eje a obch zky souvi-
sející se svátky sv tc

Vlivem k es anství byla s masopustním obdo-
bím spojena též ada oby ej , ob adních praktik
a pranostik vztahujících se ke svátk m sv tc .

Na Hromnice (2. února) se v kostele sv tily
sví ky – hromni ky, jimž lidová víra p isuzovala
ochrannou moc. Proto je lidé zapalovali p i bou -
ce jako ochranu p ed bleskem. Hromni ky se
zapalovaly také p i smrtelném  loži lov ka, p i-
emž jejich svit m l provázet umírajícího cestou

na v nost.
Ochranná moc byla p ipisována také chlebu

a vod , jež se nechávaly sv tit o svátku svaté

Háty (5. února). Toho dne hospodyn  vykropo-
vala d m s pr povídkou: „Svaté Háty den, všech-
na ne est ven“.3  Sv cený chléb, jejž jedli lidé i
dobytek, m l chránit pole p ed škodami.

K tomuto svátku se rovn ž vztahuje množství
pranostik. N které uvádí J. Tomeš z oblasti Valaš-
skokloboucka: „Ve Vlachovicích se nap . íkalo: „Na
svatú Hátu nafú e za každú latu“, ve Študlov :
„Svatá Háta na sníh bohatá“.4

Pro celou masopustní dobu bylo charakteristické
vykonávání ady obch zkových oby ej  – jedna-
lo se o obch zky blažejské (3. 2.), dorotské (26.
2.), eho ské (12. 3.), které pak vrcholily fašanko-
vými (kon inovými) obch zkami maškar. 

Blažejské a eho ské koledování provozovaly
v tšinou školní d ti za ú elem hmotného zajišt ní
u itele (byly obdarovávány r znými surovinami -
moukou, vejci, slaninou), propagace školy a získá-
ní nových žák .

Na Valašsku byly až do poloviny 20. století velmi
rozší eny obch zkové hry dorotské, které m ly
p ipomínat stálost sv tice ve ví e, za což byla s ata.

Všechny tyto obch zky byly dobrou p íležitostí
pro zisk dar , m ly tedy zna ný sociální ráz a prá-
v  v n m n kte í badatelé shledávají jejich zánik.5

Oby eje v posledních dnech masopustu
Jak již bylo e eno, kulminuje masopust

v posledních t ech dnech p ed Popele ní st edou,
které jsou nazývány fašank nebo kon iny, a je
do nich soust ed na ada oby ej  s p evážn  bla-
honosnými, plodnostními a ochrannými motivy. Ty
se projevují v r zných formách jako jsou: ob adní
pe ivo, tance, masky a jejich obch zky, symbolické
p edvád ní n kterých inností apod. Jejich funkce
a obsah se v pr b hu let zna n  m nily, a proto je
složité vystopovat jejich genezi.

Masopustní ob adní pe ivo a jídlo
V domí, že zanedlouho nastane ty icetidenní

p edvelikono ní p st, vedlo k hojnému dop ávání
si nejen zábavy, tance i zp vu, ale p edevším jídla
a pití. Podle tradice m lo bohatství jídla o masopus-
tu p sobit p ízniv  na blahobyt v nastávajícím roce.
P ípravou na kon iny býval tvrtek p ed maso-
pustní ned lí nazývaný též „tu ný“. V mnoha used-
lostech se totiž v tu dobu konaly zabíja ky, kterých
bývalo o masopustu nejvíce.

V tšina lidí si  dnes pod slovem masopust vy-
baví jednodenní bujaré veselí spojené s rejem
nejpodivn jších masek, hojností jídla a p edevším
pití. Masopustem však rozumíme dlouhé období
od T í král  (6.1.) do úterý p ed Popele ní st e-
dou, jíž za íná ty icetidenní p edvelikono ní p st.
Konec masopustu se tedy ídí podle data Veliko-
noc, které jsou pohyblivým svátkem, a tak maso-
pustní úterý m že p ipadnout na dny mezi 3. úno-
rem a 9. b eznem. Po celou tuto dobu bývala
praktikována ada oby ej , v rských p edstav,
pranostik a obch zkových her. Masopust pak vr-
cholil v posledních t ech dnech p ed Popele ní
(škaredou) st edou - v masopustní ned li, pon-
d lí a úterý, do kterých bylo soust ed no nejvíce
zvyk  a oby ej  – jako jsou obch zky maškar,
ob adní jídlo, tance apod. Tyto dny jsou na Valaš-
sku nazývány též fašank i kon iny.

Ke ko en m masopustu
Chceme-li se dopátrat p vodu tohoto oby eje,

musíme se z ejm  vydat za oslavou pohanských
starov kých svátk  - jako byly dionýsie nebo
saturnálie.1  S dnešními oslavami masopustu mají
totiž mnoho podobných rys , je to p edevším p e-
strojování se za maškary, hojnost jídla a pití a ne-
spoutaná zábava. Maskované pr vody a zába-
vy, jejichž ú elem bylo sbližování mládeže, exis-
tovaly i u starých Slovan . 2  Je tedy možné, že i
z t chto zábav, asto až eroticky lad ných, se
pozd ji vyvinuly zábavy masopustní, které m ly
rovn ž plodnostní charakter. Svou roli ve vývoji
masopustu sehrálo také k es anství, což je nejpa-
trn jší na stanovení data jeho konání. Církev na- Jan Kobzá : Poh ebená , kresba z r. 1928

Masopust v Lužné, kolem r. 1925  Foto archiv MRV ve Vsetín
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Nejtypi t jší pro masopust bylo vysmažované
pe ivo, a  už na sádle, kterého v tuto dobu bylo
dostatek díky etnosti zabíja ek, nebo na oleji i
másle. Tém  v každém stavení se p ipravovaly
koblihy, jimž se íkalo také šišky. Jak uvádí J. Štika:
„Ve Valašské Polance prý ani jeden domek nebyl
bez koblih“.6 Oblíbené byly rovn ž boží milosti –
smažené pe ivo z nekynutého t sta. Pe ivo plni-
lo ob adní funkci ve form  ob tních poživatin, kte-
ré nosil hospodá  na pole.

Koblihy byly spolu se slaninou napichovány
obch zká m na rože  coby výslužka. Koledníci
byli p i obch zkách obdarováváni rovn ž vejci,
obilím, moukou, pen zi a pálenkou. Ze získaných
naturálií pak vystrojili spole nou hostinu
v hospod .

O jídle se také zpívá v masopustní písni
z Valašskokloboucka:

„Tutéj nám nedali,
tutéj nám dajú,
komára zabili,
slaninu majú.“

Kon inové obch zky a masky
Jedním z nejvýrazn jších rys  masopustních

oby ej  byly a stále jsou obch zky a pr vody
maškar. V minulosti bývalo jejich hlavním ú elem
zajišt ní prosperity jak v hospodá ském, tak i ro-
dinném život  prost ednictvím r zných úkon ,
nap . tancem na vysoké konop  i trháním hra-
choviny z hrachovinového medv da a její vklá-
dání husám do hnízda. Obch zky na Valašsku
p vodn  vykonávali v masopustní úterý svobodní
mládenci, kte í za doprovodu muziky chodili d m
od domu a tan ili s d v aty a hospodyn mi.
V mezivále ném období v tšinou p ebíraly orga-
nizování obch zek sbory dobrovolných hasi  a
t lovýchovné organizace Sokol a Orel.7  Cha-
rakteristickým rysem kon inových obch zek bylo
používání d ev ného rožn  majícího podobu šav-
le, na n jž si koledníci nabodávali slaninu, uzené
maso a koblihy, které p i obch zkách obdrželi.
Obch zkový oby ej býval závazný pro celou ves-
nickou komunitu, a proto vynechání n kterého
domu by znamenalo porušení tradi ních zásad

sousedského soužití i spo-
le enské prestiže.

Podstatnou sou ástí ma-
sopustních obch zek byly a
stále ješt  jsou masky. Exis-
tuje jich nep eberné množ-
ství a jejich po et díky neu-
stálé aktualizaci pr b žn
vzr stá. Vyskytují se tu jak
masky zoomorfní, tak antro-
pomorfní a v menší mí e i
démonické. Hlavním ú elem
jejich  vzniku a existence
v lidových oby ejích bylo
pravd podobn  zajišt ní
magické ochrany a prospe-
rity8 .

Nejrozší en jší zoomorf-
ní maskou nejen na Valaš-
sku byla a stále je maska
medv da, jež se vyskyto-
vala ve dvou základních
podobách: jednak to byl
medv d kožešinový, jednak
hrachovinový nebo slam -
ný.  Ob  formy této masky
však m ly shodnou ob ad-
ní úlohu, masce byla  p isu-
zována plodnostní a blaho-
nosná moc. Nap íklad ve
vesnicích na Vizovicku si
„z medv da, v úterý maso-
pustní po osad  chodícího,
trhají hospodyn  hrachovi-
nu a d lají z ní hnízda hu-
sám a „slépkám“, aby hod-
n  vajec nesly.“ 9  Plodnost-
ní vlastnosti medv da moh-
ly být také p eneseny na
ženu, a to prost ednictvím
tance s ním.

Z Valašska máme infor-
mace také o obch zkách
s jinými zví ecími maskami.
Koncem 19. století se ve Vi-
zovicích chodilo s „tela-
tem”10 , z okolí Vsetína jsou
pak popsány obch zky s
„vlkem” 11 . Další oblíbenou
zví ecí maskou byl k , no-
v ji pak velbloud, kozel,
kocour a další.

Mezi maskami antropo-
morfního rázu byly nejroz-
ší en jší masky bab, d d-
k , bab s d dkem na zá-
dech, dále masky p íslušní-
k  etnických menšin i ná-
boženství – nejen na Valaš-
sku to byly p edevším mas-
ky cikánky a žida, u nichž
nalézáme prvky prosperitní
magie – u cikánky plodnost,
u žida zámožnost. Masky
rovn ž zesm š ovaly n -
které lidské vlastnosti i t -
lesné nedostatky, jako nap .
hrbatost, p ílišnou tlouš ku a
podobné. K obecn  rozší-
eným antropomorfním po-

stavám pat ily také masky
zpodob ující nejr zn jší

Obdarovávání obch zká  tradi ním masopustním
pe ivem – koblihami, La nov 1995  Foto M. Langer

Maska „policajta” zastavuje projížd jící auto za ú elem vybrání pokuty,
Hov zí 2003        Foto M. Fohlerová

„Vod ní medv da” ve Valašské Polance, 1994 Foto M. Langer

Obch zka zví ecích masek ve Študlov , 1993 Foto M. Langer

D lost elci v La nov , 1994 Foto M. Langer
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povolání nebo zam stnání: kominík, hajný, léka ,
zdravotní sestra, hasi , policajt, ezník a mnoho
jiných. Tyto obvykle parodovaly zobrazované
profese v žertovných improvizovaných scénkách.

Velmi oblíbené bylo v kon inových pr vodech
na Valašsku parodování svatby, což z ejm
souvisí s tím, že v masopustním období se jich
v minulosti konalo nejv tší množství12 . Dokládá to
i na Valašsku a Slovácku rozší ený text písn :

„Už sa fašank krátí, už sa nenavrátí,
staré baby lajú, že sa nevydajú.“13

Velká koncentrace svateb v tomto období m la
své praktické d vody, p ípadné t hotenství ne-
v sty totiž nebylo na p ekážku hlavním zem d l-
ským pracím.

Karikované masky nev sty a ženicha p edsta-
vované v tšinou mládenci, z nichž v tší p edsta-
voval nev stu a menší ženicha, bývaly a stále
ješt  bývají sou ástí kon inových obch zek.

Nesmírn  zajímavou maskou v kon inových
oby ejích na jižním Valašsku byl tzv. „poh ebe-
ná “, „h ebená “ nebo též „poh ebe “, které-
ho p edstavoval muž od ný do slámy nebo hra-
choviny. Poh ebená  držel v jedné ruce rože ,
na n jž napichoval slaninu získanou p i obch z-

ce, a volal: „Poh ebe , staré baby na h ebe !“14

Tato maska  se vyskytovala ve vesnicích Valaš-
skokloboucka - Nedašov , Nedašov  Lhot  a
La nov . Nejasný p vod poh ebená e byl vy-
sv tlován r zn , n kte í badatelé v n m spat ují
krajovou variantu slam ného i hrachovinového
medv da. Stejn  jako maska medv da je i této
masce p isuzována plodnostní a vegeta ní moc.15

Ob adní zákaz pracovních inností o ma-
sopustu

K masopustu se jako k p echodnému období ,
kdy se uzavíraly práce starého zem d lského
roku a zárove  se konaly p ípravy na zem d l-
ský rok nadcházející, váží oby eje spojené se
zákazem n kterých pracovních inností. Tento
ob adní zákaz se v kon inových dnech vztaho-
val zejména k p edení, šití a štípání d íví. Doklá-
dají to i n která po ekadla z Vizovic: „Když se na
kon iny šije, v lét  prsty se podbírají“ nebo „Kdo
v masopust  moc d lá, v lét  to musí odležet.“16

Masopustní tance
Nezastupitelné místo v masopustních oby ejích

zastával ob adní pohyb – p edevším tanec – který
m l asto blahonosný a plodnostní význam. Na
Valašsku byl velmi rozší en tanec „na konop “,
který nem l konkrétní podobu, ale vysoko se p i
n m skákalo, „lebo ím vyšéj vyskakovali, tým
vyšší konop  narústly.“17 „V Nedašov  se nesm -
lo p i tanci dupat, aby se konop  nepodupaly. Ve
Velkých Karlovicích tan ili masopustní ob adníci
v dom  každého hospodá e „na veliký oves“. Také
v tanci „ erná vlnka na bílém baránku“ se m lo
vysoko vyskakovat, aby vysoko vyrostlo konopí.18

Tane níci na Vsetínsku p i tanci vyskakovali co
nejvýše a zpívali:

„Toto bude na konop , toto bude len,
toto bude na cibulu, toto bude na k en!“19

Plodnost dobytka m ly o masopust  zajistit tan-
ce „pastý ská“, „židovská“ a „žabská“. Na-
podobení pá ících se žab m lo zp sobit hojný
p ír stek ve stájích.20

Pochovávání basy
Dalším, vývojov  mladším masopustním oby-

ejem je pochovávání basy nebo barbory -
jako symbolické ukon ení období bujarého veselí
a po átek p edvelikono ního p stu a rozjímání.
P vodn  se provád lo v úterý v noci p ed Po-
pele ní st edou p i záv re né zábav . Tém  ve

ten pov tšinou rýmovaný „rekviem“ žertovného
rázu, v n mž se praný ují r zné spole enské pro-
h ešky spáchané v celoro ním život  vesnice.
Tato kritika jednotlivých obyvatel vesnice bývá
n kdy velmi krutá a zasahuje i do osobního života
(kritizovány bývají nap . zálety, opilství, staromlá-
denectví, nové známosti atd.).

A koli je pochovávání basy zvykem pom rn
mladým, všeobecného rozší ení došel až po dru-
hé sv tové válce, ujal se b hem krátké doby tak,
že je n kde chápán jako nejcharakteristi t jší
masopustní oby ej v bec.

SOU ASNÁ PODOBA SLAVENÍ
MASOPUSTU

NA MORAVSKÉM VALAŠSKU

 Masopustní oby eje jsou dosud nejživ jší
v oblasti jižního Valašska, kde se konají tém
v každé obci, na území Horního Vsacka se tato
tradice udržuje už jen v Hov zí a Zd chov . Na
Rožnovsku se již se slavením masopustu nese-
tkáváme.

Tanec s hospodyní, Lužná 1969        Foto M. Macík

Maska podomního obchodníka „bra ka” ve Valaš-
ské Polance, 1973     Foto M. Langer

Slam ný medv d v Lužné, 1973      Foto M. Langer

Veškeré masopustní oby eje se na Valašsku
v poslední dob  omezily už jen na vykonávání
kon inových obch zek a pochovávání basy p i
záv re né zábav . D ív jší obch zky – blažej-
ské i na Valašsku tolik rozší ené dorotské - se již
dávno nepraktikují. Oslavy masopustu se
z p vodního rozsahu od T í král  do Popele ní
st edy zúžily na jeden, nanejvýš dva dny.
K výraznému posunu došlo v termínu konání kon-
inových obch zek. Z d íve obvyklého pond lí a

úterý se dnes z pracovních d vod  p esunují na
víkend.

Nejviditeln ji se zm na podoby masopustu pro-
jevuje ve složení masek. Vedle p vodních se zde
vyskytují asté aktualizace a inovace. Ješt  stále
se ve v tšin  vesnic vyskytují masky tradi ní jako
medv d, cikánka i ženich s nev stou, jejich p -
vodní ob adní funkce však již zcela zanikla.

V sou asných masopustních rejích p evažují
masky p edstavující povolání i zam stnání. Ty
pak p i obch zkách parodují pro n  typická cho-
vání. P i masopustu v Hov zí (roku 2003) nap í-

všech vesnicích m lo
podobný scéná : chvíli
p ed p lnocí p ijdou do
tane ního sálu maška-
ry s márami, na nichž
nesou basu, a n koli-
krát sál obejdou. P i
tomto oby eji se obje-
vují další masky jako
fará , hrobník, kostel-
ník, ministranti a další,
které se v tšinou neú-
astní obch zek s ostat-

ními maskami, a jejich
úloha se tak omezuje
jen na akt pochovává-
ní basy na konci zába-
vy. Nad basou je pak
v parodování církevní-
ho poh ebního ob adu
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klad maska policajta zastavovala projížd jící auto-
mobil, a dokonce i linkový autobus, a za údajné
požití alkoholu za volantem požadovala od idi
pen žitou pokutu.

V charakteru obch zek  nebo podob  n kte-
rých masek se odráží také reakce na r zná aktu-
ální d ní. Nap íklad v Nedašov  v roce 1992
m ly fašanky ráz: Registrace kupónových knížek
– Harward. P i obch zce tu masky doprovázel
v z se šibenicí a ob šencem, což bylo komento-
váno nápisem: „Vsadil chudák na Harward“.21

Záv rem lze íci, že masopust pat í k p vodním
lidovým tradicím, jež jsou na Valašsku už jako jed-
ny z mála dosud živé a dodržované a dokonce i
obohacované o stále nové prvky. Naprosto se již
vytratila p vodní prosperitní funkce a z celé ady
oby ej  s ním souvisejících se dnes praktikují pou-
ze obch zky maskovaných postav a pochová-
vání basy. V tšina lidí už dnes nezná p vodní
význam ani asový rozsah masopustu, p esto je
tento zvyk stále udržován autenticky a s nadše-
ním. Prioritní je dnes funkce spole ensko - zábav-
ná a možná práv  díky ní si masopust udržuje
své pevné místo v život  vesnického kolektivu.

1) Kursa, Václav: Doba velikono ní. Vlast 32, 1915-
1916, s.552
2) Mušinka, Mikuláš: K puvodu a súvislostiam fašian-
gového zvykoslovia s inými výro nými a rodinnými
zvykmi. In: Masopustní tradice. Lidová kultura a sou-
asnost. Svazek 5. Brno 1972, s.178, 179.

3) Jan á , J. a kol.: Lidová kultura na Morav . Strážni-
ce 2000, s. 194.
4) Tomeš, Josef: : Masopustní, jarní a letní oby eje na
moravském Valašsku. Strážnice 1972, s.15.
5) Tomeš, Josef: : Masopustní, jarní a letní oby eje na
moravském Valašsku. Strážnice 1972.
6) Štika, Jaroslav: Lidová strava na Valašsku. Ostrava
1980, s. 104.
7) Hrní ko, Václav: Ostatky. (Ob ad, oby ej, divadlo,
lidová zábava?). Um ní a emesla, . 4, 1984, s. 72.
8) Václavík, Antonín: Výro ní oby eje a lidové um ní.
Praha 1959, s. 50.
9) ižmá , F. J.: Ostatky masopustní a pranostiky ve
Vizovicích na Morav . eský lid, 29, 1929, s. 168-169.
10) ižmá , Josef: Valašští ezníci chodili s „telatem“ o
masopust . eský lid, 27, 1927, s. 206.
11) Václavek, Matouš: Moravské Valašsko, I, Vsetín
1894, s. 75-76 nebo tentýž: N které zvyky, oby eje a
pov ry výro ní na moravském Valašsku, zvlášt  na
Vsacku. Sborník Musejní spole nosti ve Valašském
Mezi í í, .1, 1884, s.19-20.
12) Popelka, Pavel: Ekologie stra anského masopust-
ního tance Pod šable. In: Masopustní tradice. Lidová
kultura a sou asnost. Svazek 5. Brno 1972, s. 165.
13) Tomeš, J.: C. d., s. 127.
14) Tomeš, J.: P ísp vek k problematice masek „h e-
bená “ v masopustních oby ejích na Morav . Slovác-
ko, 6, 1964, s. 60.
15) Tomeš, J.: P ísp vek k problematice masek „h e-
bená “ v masopustních oby ejích na Morav . Slovác-
ko, 6, 1964, s. 53-65.
16) ižmá , F. J.: Ostatky masopustní a pranostiky ve
Vizovicích na Morav . eský lid, 29, 1929, s. 168-169.
17) Sušilová, Libuše: Kloboucký rok. Vlastiv dné kapitoly
z Valašskokloboucka, II. Valašské Klobouky 1964, s. 46.
18) Tomeš, J.: C. d., s.41.
19) Václavek,M.: Moravské Valašsko, I. Vsetín 1894,
s.75.
20) Václavík, A.: Výro ní oby eje a lidové um ní, s. 67.
21) Fotoarchiv etnografického odd lení Muzea jihový-
chodní Moravy ve Zlín

L I T E R AT U R A
Prlov, obec Moravského Valašska, v pohledu

dnešního etnografického výzkumu II.
Klára Kašparová

Lidový od v a stavitelství
v oblasti Prlova

V p edchozí toulce po ásti Moravského Va-
lašska, v p li cesty mezi Vizovicemi a Vsetínem,
jsme byli okrajov  seznámeni s historií, okolím a
p evážn  etnografickým vývojem obce Prlov za
uplynulé p lstoletí. V novali jsme pozornost p e-
devším materiální kultu e, a to hlavn  domácké a
emeslné výrob , která se udržela od padesá-

tých let dvacátého století, kdy byla naposledy v této
oblasti zmapována prost ednictvím pr zkum
ÚLUVu.1  Sou asný stav lidového emesla byl
porovnán na základ  návratného výzkumu pro-
vedeného v srpnu 2004, p i n mž byly áste n
zachyceny i prameny k dalšímu odv tví materiál-
ní kultury, a to k lidovému od vu a stavitelství.

O lidovém od vu v okolí Vizovic píše Vácslav
Pe inka v Moravské vlastiv d  už v roce 1907:

Tento vkusný, ladný a sv ný kroj národní nyní
už pokládati se m že za vyhynulý. Moderní doba
s moderní vzd laností snaží se vtisknouti celé
Evrop  stejnou tvá nost a vplýváním nové vzd -
lanosti mizí kmenové zvláštnosti. Nové pokolení
oblíbilo si na obleky špatné látky tovární, jež slun-
cem, dešt m a prachem brzy vyrudnou a vybled-
nou a v takovém obleku iní potom náš lid dojem
smutný.2

Lze tedy usuzovat, že již na po átku 20. století
byl zdejší od v podobný dnešnímu modern jší-
mu typu jak pracovního, tak i sváte ního od vu.
Potvrzují to i slova nejstaršího respondenta (76
letého Jaroslava Jurán  – posledního prlovské-
ho kolá e), který vypovídal, že si v Prlov  ne-

„Ju en v statek“ – pohled na usedlost sedláka Ondráška, nejstarší p vodní roubená stavba v Prlov
(2. pol. 18. století)

Hospodá ská ást Ju enova statku

Štít Ju enova statku – tzv. lomenice, pod štítem lze
vid t podlomení
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vzpomíná na dodržování krojové tradice. Pokud
byla n jaká slavnost, lidé se oblékli do svých nej-
lepších v cí. Ani na svatby se nechodilo v kroji.
Jediné, co se uchovalo, byla košile, nenosila se
však vyšitá. U žen byl p echod z krojových prv-
k  do všedních plynulejší.

P esto je z n kterých pramen  z ejmé, že i
v Prlov  bylo zcela b žné nošení kroje. Asi nej-
starším dochovaným argumentem pro toto tvrzení
je malé vyobrazení Valacha v pracovním od vu
na katastrální map  Pozd chova z roku 1780. (Jak
jsme již zmínili, ješt  v 16. století pat il Prlov pod
pozd chovské fojtství, dodnes je zde p ifa en i
p iškolen. Proto se u tohoto ikonografického pra-
mene dá p edpokládat, že podává sv dectví i o
prlovském od vu.) Dalším a o n co p esn jším
zdrojem je rukopis retrospektivní kroniky J. Holbí-
ka v Prlov  (Holbík ji sestavil podle archivních
pramen ), kde se v oddíle náboženských nepo-
koj  popisuje p i zat ení mimo jiné i od v provinil-
c . Popis není nikterak podrobný, jedná se o
zp es ující administrativní dokument:

Z Prlova zat eno v r. 1777 celkem dev t muž .
Od ni byli v bílou soukennou župici a soukenné
nohavice rovn ž bílé. Na nohou bílé papu e pod-
šité k ží, jeden (Baleja) obut v krpce. Župice m ly
sv tle modré výložky a poutka, jeden z nich
(Lukša) m l na župici cínové kulaté gombíky.
Baleja m l župici šn rovanou, pod ní krátký hn -
dý – hn do ervený brunclek; naho e p ehozen
krátký hn dý kožíšek. V tšina však pod župicí
m la jen košili. Gajdoš byl opásán širokým for-
manským emenem. Klobouk m li všichni oby-
ejný.3
I když je tento „vý et“ krojových sou ástek

kusý, m žeme si ud lat p edstavu alespo  o muž-
ském lidovém od vu.

V roce 1836 se v Brn  v Lužánkách konala
slavnost ku p íležitosti korunova ní cesty císa e
Ferdinanda V. po Morav . Zde m ly být p edsta-
veny významn jší moravské kroje spolu
s n kterými tanci vybrané oblasti v doprovodu li-
dových muzik. (Na tuto skute nost poukázala ve
své studii Eva Urbachová.4 ) Nakonec Valašsko
na slavnosti zastupovali t i krojovaní ze Vsetína a
krojovaný pár z Hoš álkové, ten se pozd ji obje-
vil i v t iceti Hornových litografiích po ízených rok
po slavnosti.

Hradiš skému hejtmanovi byly zasílány popisy
kroj  z jednotlivých panství, mezi nimi byly
z vizovického panství i obce Prlov a Pozd chov.
V tšinou byl poslán popis manželského a svo-
bodného páru, asto ve sváte ním kroji. Z Prlova
byl dodán a zapsán popis svatebního kroje. Vy-
bráni byli Jan Holbík, syn sedláka v . 26, a Anna
Michalíková po domká i Pavlu Michalíkovi, oba
svobodní, t iadvacetiletí.5

Zatímco o lidovém od vu v Prlov  se docho-
valy pouze útržkovité zmínky, kdy k ucelen jší
p edstav  musíme zapojit svou fantazii, u stavitel-
ství jsou doklady p eci jen hmatateln jší.

K charakteristickým stavbám lidové architektu-
ry (nejen na Valašsku) pat í roubené domy ne-
boli „d ev nice“, jak jsou souhrnn  nazývány.
V sou asné dob  v Prlov  p evládají modern jší
zd né domy a bytové zástavby, ale je zde p esto
n kolik starých roubených staveb.

Až do konce 19. století p evládal nejen na sa-
motách a pasekách karpatský typ domu s trojdíl-
ným p dorysem. D m m l t i ásti: obytnou, hos-

podá skou a komunika ní. To byla p evážn  sí ,
která spojovala ob  ostatní ásti domu. Podle funk-
ce hospodá ské ásti domu se jednalo bu  o typ
komorový, chlévní, nebo kombinovaný.6

Zdejší roubené stavby jsou bu  obytné, tj. opra-
vené s nep vodní st ešní krytinou (st echu kryje
taška nebo eternit), anebo hospodá ské, sem pat í
r zné stodoly i k lny, ale také sklípky. V obci je
vystav ná roubená zvoni ka, nestojí tu však dlou-
ho, teprve od devadesátých let 20. století. Nahra-
dila podle p vodních nákres  zvonici starou.
Všechny roubené stavby jsou v dobrém stavu,
majitelé o n  pe ují a udržují je. Výjimku tvo í prav-
d podobn  nejstarší p vodní usedlost v obci .
49, tzv. Ju en v statek, který pat il sedlákovi On-
dráškovi, stojící p ímo naproti Obecního ú adu.
Kdysi (2. polovina 18. století) byla jeho sou ástí i
druhá obecní palírna. Dnes je usedlost neobyd-
lená a chátrá.

Štíty  sedlových st ech7  jsou pov tšinou si-
tuovány k hlavní cest  procházející obcí – od toho
se odvíjí i typ obce podle zástavby – Prlov je
valašská adová ves, neboli též et zová.
Kab ince ani kuly8  na štítech prlovských d ev -
nic nejsou. Zato v tšina štít  navazuje na podlo-
mení (širší st íšku chránící st nu domu p ed zaté-
káním). Štíty dom  jsou vyloženy svislým bedn -
ním, pouze u Ju enova statku má štít charakter
lomenice (ozdobn jší bedn ní).9

Duchovní kultura – zvyky a tradice
Obec Prlov není bohatá na tradice spojené

s valašským folklorem, ten je soust ed n spíše do
okolních vesnic (Lužná, Valašská Polanka apod).
Ze stále aktivních tradic se udržuje masopustní
obch zka masek zakon ená pochováváním basy.

 Masopustní období, za ínající po svátku T í král
a trvající do Popele ní st edy (tedy do za átku
p edvelikono ního postního období) se v obecném
pov domí myln  vztahuje asto jen na záv re -
né t i dny, kdy se konají jednotlivé obch zky. T mto
záv re ným dn m masopustu se íká kon iny
nebo fašank (fašanky, faša k).10  Maskovaného
pr vodu vesnicí se ú astnilo d íve p evážn  muž-
ské osazenstvo obce, od druhé poloviny 20. sto-
letí chodí na obch zku i ženy. V okolí Vizovic se
dlouho udržely masky medv da a medv dá e,
p edstavovali je obvykle dva mladíci – jeden
v obráceném kožichu naruby nebo v kostýmu ze
slámy i hrachoviny. Maska m la ovliv ovat plod-
nost, proto bylo b žné, že ženy vkládaly kousky

hrachoviny utržené z kostýmu medv da do hníz-
da dr beže, aby dob e snášela, nebo byly samy
medv dem vyzvány k tanci, což nemohly odmít-
nout.11  Ješt  v roce 1993 tuto masku v Prlov
zachytila E. Urbachová s M. Langrem p i maso-
pustním výzkumu.12  Tyto dv  masky nejsou po-
chopiteln  jediné. Nej ast ji jsou v pr vodu za-
stoupena i další zví ata (k , kohout, slepice), asto
se vyskytují masky s n jakou církevní funkcí (aba-
tyše, kn z) nebo masky zna ící n jaké emeslo.

V dnešní dob  se obch zky ú astní tém  celé
mladší obyvatelstvo obce, aktivn  se na pr vodu
masek podílí i obecní zastupitelstvo v etn  pana
starosty. Masky se sejdou u hostince (na jižním
konci vesnice) a odtud jdou zvesela a hlu n  p es
celou obec, nezapomínají ani na pasecké used-
losti. Je zvykem obch zká e n jak uctít – v tšinou
se astuje slivovicí a n ím k zakousnutí (d íve
byly b žné masopustní koblihy a špek). Bujaré
veselí kon í ve spole enském sále  obecního kul-
turního domu, kde se paroduje poh ební ob ad (i
za p ítomnosti masky kn ze), p i n mž se pocho-
vává basa (též barbora), jako symbol ukon ení
radovánek a p íchodu nadcházejícího p stu.13

Z letních oby ej  se uchovával zvyk pálení
oh , ale ne na svátek Jana K titele, nýbrž
6. ervence, kdy se p ipomínala mu ednická smrt
Jana Husa. (Svátek souvisí pravd podobn
s národním uv domováním na konci 19. století a
také se složením obyvatelstva z p evážné v tši-
ny protestantského vyznání.) Ohn  m ly posvát-
nou, ochrannou a o iš ující funkci, zapalovaly
se na paseckých návrších (Nad návsí, Dvo iska,
Hrabník) a byly vid t široko daleko po vizovic-
kém kraji. Aby se dosáhlo co nejv tšího ú inku,
m l být ohe  rozd laný pouze pomocí dvou d e-

Jeden z exponát  Valašské d diny v rožnovském
muzeu – Pol ákova chalupa

Masopustní masky objížd jí prlovské paseky, 19. 2. 1980         Foto M. Langer
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v ných sou ástí t ených o sebe (tzv. d ev ný
ohe ).14

Nejvíce lidových oby ej  se p stovalo v zimním
období, kdy nebyla práce na poli. Ženy se schá-
zely na p ástkách lnu nebo u draní pe í, které
doprovázely etným vypravováním p íb h  (i
z žánr  lidové slovesnosti), po nichž prahly p e-
devším d ti. Podobn  se u Jurá  v kolá ské díln
scházeli „prlovští chlapi“ a n kte í chlapci. Tomáš
Jurá  a jeho otec15  zapojili p íchozí do práce (muži
pomáhali hoblovat oje voz ), p i níž se debatova-
lo o život , popíjel se aj s bur ákem (kvašený
jable ný mošt) a kou ily se dýmky. N kte í muži
byli bývalí legioná i, kte í prošli za první sv tové
války italskou a ruskou frontou, tak nebylo o zážit-
ky z cest a života nouze. Jak vzpomínal Jaroslav
Jurá , na t chto „sezeních“ se také hojn  konzul-
tovaly zkušenosti s ovocná stvím (nap íklad rou-
bování) nebo s chovem v el.

Jó, jó je to pravda, jó, jó je to tak,
Pozor si vy chlapci dajte, ty t i cht jí milovat!
Na po así na zlou plutu – Jura Turýn prorok je,
když on ide do d diny, každý pro seno jede.
Jó, jó je to pravda, jó, jó je to tak,
když p ijedeš na louku, jist  za ne poprchat!
Vychválené koní ky má Jan Pol ák Osikovský,
na formanku do Vizovic vyjede on ertovsky
a jeho kamarád Pavel Hovo ák, všeci chyt í a já
hl pý,
pozd chovského víne ka dá si litr nebo t i!
Jó, jó je to pravda, jó, jó je to tak,
když on si na to vyd lá, može si do nosu dát…

V textu hry byli postupn  p edstaveni všichni
obyvatelé, kte í se mezi svými sousedy zapsali
n jakým charakteristickým chováním, nezapome-
nutelnou p íhodou nebo obvyklými pr povídkami.
Pro nás tená e, nezasv cené do problematiky
sousedských vztah , není tato ukázka tak vtipná
jako pro usedlíky Prlova, ale alespo  nám demon-
struje atmosféru zmín ných sousedských her.

Záv rem
Ve dvou p ísp vcích jsme se seznámili s malou

obcí Prlov – ležící na jihozápadním okraji vsetín-
ského okresu, která proslula spíše partyzánským
odbojem na konci druhé sv tové války, než et-
nografickými výzkumy. Návratný výzkum v roce
2004 ukázal, že jsou n které prvky duchovní i
materiální kultury stále živé i dnes ve dvacátém
prvním století. Pravda, nejsou již tak bohaté jako
p ed padesáti lety, ale d ležité je (nejen pro etno-
grafa), že se s nimi v reálném prost edí „terénu“
m žeme stále setkat.

1) Hrubé pr zkumy Úst edí lidové um lecké výroby
z padesátých let 20. století jsou nyní uloženy ve Valaš-
ském muzeu v p írod  v Rožnov  pod Radhošt m.
M ly být pro etnografy výchozím orienta ním materiá-
lem v terénu, aby sv j výzkum mohli zam it na kon-
krétní výrobce a emesla. Bohužel v p ípad  Prlova
tento podrobný  návratný výzkum neprob hl d íve než
v roce 2004, což p edpokládá zna nou zm nu
v nabídce tehdejších a dnešních emesel.
2) Pe inka, Vácslav: Vizovický okres. In Vlastiv da
moravská, svazek II., Místopis. Brno: Nákladem Mu-
zejního spolku v Brn , 1907, s. 23.
3) Holbíkova kronika je uložena v OÚ v Prlov . Jan
Holbík byl jak prlovským kroniká em, tak i starostou.
Citace z lánku Jos. ižmá e: Valašský kroj v roce
1777. Naše Valašsko 6, Val. Mezi í í 1940, s. 170.
4) Urbachová, Eva: Archivní doklady o valašských
krojích z roku 1836. In Lidová kultura východní Moravy
II. Gottwaldov: 1961, s. 82–93; Urbachová, Eva: Lido-
vý kroj na Vsetínsku. Muzeum regionu Valašsko ve
Vsetín . Vsetín: 2004, 83 stran.
5) Popis od vu ženicha: Halena z tmavomodrého suk-
na, s modrými š rami a t emi adami malých olov -
ných knoflík , na rukávech ervené výložky, zapínání
na haklíky; brunclek z tmavozeleného sukna s bílými
kulatými kovovými knoflíky a sv tlomodrými š rami;
nohavice úzké z tmavomodrého sukna s rozparkem
na pravé stran , lemovaným erveným suknem a na-
šitou sv tlemodrou š rou; emen; boty po uherském
zp sobu; košile s krátkými volnými rukávy a tmavo-
modrým, erven  kv tovaným páskem kolem krku;
klobouk s velmi širokou st echou, široká vln ná sa-
metová stuha zelen , erven  a žlut  kv tovaná, úzká

ervená š rka, p ezka  a kytice, vlasy na krátko
ost íhané.
Kroj nev sty: Sukn  bílá, plát ná, velmi na asená,
p es boky žlutým hedvábím vyšitý úzký proužek; f r-
toch erný plát ný, kv tovaný, s ervenou stuhou
mod e a zelen  kv tovanou; kordulka zelená látková,
lemovaná stuhou erven  a mod e kv tovanou; ru-
kávce krátké, s erven  a ern  vyšitými hv zdi ka-
mi; na hlav  svatební v nec se stuhami; pun ochy

erné vln né, varhánkovit  z asené; boty sv tle modré
soukenné, erven  lemované, s jasn  ervenou pentlí,
vysoké podpatky. Urbachová, Eva: c. d., s. 86–87.
6) Sídelní formy a bydlení. In. eskoslovenská vlastiv da
III. Lidová kultura. Praha: Academia 1968, s. 105–141.
7) Typy st ešní konstrukce: sedlová st echa – dvouo-
kapová, valbová st echa – ty okapová.
8) St íška v samém vrcholu štítu, z jejíž spodní strany
bývá zpráva o stá í stavby apod; kula má tvar p lkuže-
lový, kab inec p ljehlanový.
9) Jako zástupce prlovské lidové architektury slouží
Pol ákova chalupa . 24, p evezená a umíst ná
do areálu Valašské d diny ve Valašském muzeu
v p írod  v Rožnov  p. Radhošt m. Vybavení sv tni-
ce spadalo do doby druhé sv tové války, kdy se ma-
jitel i jeho bratr Jaroslav a Tomáš Pol ákovi aktivn
v novali partyzánskému prlovskému hnutí.V sou as-
né dob  má chalupa novou interiérovou instalaci
z šestined lí.
10) Ve erková, Eva: Výro ní oby eje a oby eje spjaté
se zem d lstvím. In. Lidová kultura na Morav . Brno,
Strážnice, 2000, s. 195–196.
11) Tomeš, Josef: Masopustní, jarní a letní oby eje na
moravském Valašsku. P íloha asopisu Národopisné
aktuality. Strážnice: Ústav lidového um ní, 1972, s.
29–46.
12) Urbachová, Eva – Langer, Miroslav: Jak jsme foto-
grafovali letošní „vod ní medv da“. Kustod. OVM Vse-
tín. 18. kv tna 1993, s. 2.
13) Ve sbírkách Okresního muzea ve Vsetín  jsou
z prlovského materiálu k dispozici práv  fotografie po í-
zené p i dvou masopustních obch zkách
v sedmdesátých a devadesátých letech 20. století.
Depozitá e sbírkových p edm t  žádný z prlovské lo-
kality neobsahují (nebo se to alespo  nepoda ilo zjistit).
14)Tomeš, Josef, c. d., s. 94–97.
15) Tomáš a Josef Jurá ovi – otec a d d výše zmín -
ného prlovského kolá e Jaroslava Jurán .

Foto archiv autorky lánku

V první polovin  20. století se také v Prlov
p stovala divadelní innost. Krom  amatérské-
ho seskupení usedlík  ob as navštívili Prlov i ko-
ovní herci. Hrávali v místním hostinci a ú ast si

zajiš ovali zvaním po domech. Vstupné bylo ve
výši jedné koruny, nepohrdli ani naturáliemi (jako
byl nap . špek, chléb, seno pro kon , na nichž
herci p ijeli). Hrávalo se p evážn  v období Vá-
noc, kdy krátké hry p ipomínaly tematiku lidových
variací o zv stování narození Spasitele chudým
pastý m.

Krom  t chto her si lenové domácího souboru
p ipravovali velice oblíbené p íb hy ze života
obce. Z jedné takové hry parodující životy Prlov-
jan , jež byla p edvedena v místní hospod  prav-
d podobn  na Silvestra 1934, podává ukázku
Holbík v prlovský spis. Kus nacvi oval s  diva-
delníky u itel Hlavinka z pozd chovské školy a
podobal se satirické kramá ské písni. Pro p ed-
stavu uvádíme alespo  krátký úryvek:

Jan Ondrášk  má koní ka chyt ejší než u enec,
jak honící pes po ichu pozná každý hostinec.
S Ju e ákem zajíce – chyta  jich nebaví,
radš ide do hospody, pak si lehne do stlaní.
P ijela k nám od Dunaje jedna hezká d vucha,
když ne jinde, tak v Prlov , hledá sob  ženicha.
S An ou Turýnovou spolu zahájily ofensivu a za-
volaly Šebí ku.

Nov  postavená prlovská zvonice – replika p vod-
ní stavby

Znak obce – p vodní prameny o založení obce
uvád jí existenci n kolika rybník  v okolí, na nichž
hnízdilo mnoho vzácných druh  vodního ptactva;
na konci 18. století byl tento znak znám z pe etidla
potvrzujícího petice císa i z doby místních nábo-
ženských nepokoj  a valašského povstání

P O Z N Á M K Y

Pomník „Prlovské tragédie“ – 23. 4. 1945 (Antonín
Jurá  byl starší bratr žijícího prlovského kolá e)
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Jan Stelibský
a jeho p ínos

pro rozvoj vsetínského
a zlínského

hudebního školství
Helena Chybová

S hudebním životem m st Vsetína a Zlí-
na prvních desetiletí minulého století je neodmys-
liteln  spojeno p sobení dalšího lena hudbymi-
lovného rodu Stelibských – Jana (1889 Sadská –
1928 Zlín).

Rodišt m absolventa Janá kovy varhanické
školy, varhaníka a  editele hudební školy ve Vse-
tín  a posléze ve Zlín  bylo starobylé m ste ko
Sadská u Pod brad, proslulé bohatou hudební
tradicí. Jan byl jedním ze ty  syn  Jana K titele
Stelibského, sadského dr bežníka „košá e“,  cho-
vatele a prodejce vyhlášených sadských husí.
Na rozdíl od svého, rovn ž hudebn  nadaného
staršího bratra Josefa (otce známého operetního

skladatele Josefa Stelibského), který po vyu ení
truhlá skému emeslu našel místo v továrn  na
ohýbaný nábytek ve Vsetín , kde se usadil (a
uplatnil jako len tovární Thonetovy kapely)  -
Jan  svou životní pou  natrvalo spojil s profesio-
nálním hudebním p sobením. Cesta k napln ní
dráhy profesionálního hudebníka však nebyla
jednoduchá. Krom  vrozeného hudebního na-
dání m lo nemalý vliv na jeho hluboký vztah
k hudb  i inorodé kulturní a hudební zázemí Sad-
ské s adou ochotnických spolk  a kapel. Na p á-
ní rodi  se nejd íve vyu il truhla in , a teprve
poté, jako hudebník samouk, se zapsal na Sou-
kromou eskoslovanskou akademii hudby a zp -
vu v Praze, kterou absolvoval v letech 1910 až
1912. Studium však obnášelo nemalé finan ní
prost edky, a proto v jeho dalším pokra ování na
Janá kov  varhanické škole v Brn , v letech
1912 až 1915, musel vypomoci v té dob  již hmot-
n  zabezpe ený bratr Josef, aktivn  inný
v hudebním a spolkovém d ní m sta Vsetína.

Díky zp vácké fundaci p i starobrn nském kláš-
te e augustinián , a zejména p ímluv  Mistra Ja-
ná ka, m l Jan spolu s dalšími nadanými chudý-
mi studenty-fundatisty zajišt no po dobu studia
skromné klášterní ubytování a stravu zdar-
ma. Náro né a p ísné podmínky Janá kovy var-
hanické školy i klášterní život „fundatist  zachytil
ve vzpomínkách  pod názvem „S písn mi a hud-
bou v širý sv t“ Stelibského spolužák, varhaník
František Kop iva.

V drobném rukopisném dílku sepsaném v Uher-
ském Hradišti v letech 1950 - 1960 najdeme vzpo-
mínky na studentská léta, p ísného, ale chápající-
ho Mistra Janá ka a profesorský sbor, i nerozlu -
nou trojici kamarád  a zdatných tenorist   -  Ste-
libského, Jakubce a Kop ivu.

myslivc , v lepším p ípad  k vojenským hudbám.
Pouze z d vodu vrozené o ní vady Stelibského
tato povinnost minula. Mezi t mi, kdo museli do-
asn  opustit královský nástroj, byl i dosavadní

vsetínský varhaník, absolvent Janá kovy varha-
nické školy, Augustin Blahutka.1 S p íznivým vy-
sv d ením a Janá kovým doporu ením nastu-
puje 15. srpna roku 1914 Stelibský  jako proza-
tímní varhaník a editel k ru p i farním chrámu
Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetín , kde p so-
bí do konce roku 1918. Bylo to sice krátké období,
ale pro Stelibského neoby ejn  š astné a plod-
né. Na jeho po átku, p i jednom z ve írk  místní-
ho spolku Zádruha, poznává svou životní lásku,
tichou a plachou „Rozušku“ , dceru vsetínského
krej ího Karla Kostky, s níž uzavírá 15. 2. 1916
s atek. Z manželství se narodily t i d ti: Božena,
Helena a Jan, který jako školený varhaník pokra-
oval v rodové hudební tradici.2

Ani vále ná léta, poznamenaná nouzí a epide-
mií špan lské ch ipky, neochromila ve Vsetín
kulturní život, na pom ry malého m sta neobvyk-
le bohatý. Vedle sv domit  vykonávané varha-
nické služby Stelibský pokra uje ve šlép jích
svých skv lých p edch dc  „Janá kovc “ Anto-
nína Hradila a Augustina Blahutky. Jako sbormistr
vede Cyrilskou jednotu (založena r.1893), sám
komponuje, skládá duchovní hudbu, nap . veli-
kono ní ofertorium Terra  tremuit (Zem se zachv -
la) pro smíšený sbor, varhany a orchestr, nebo
pastorální skladbu Tantum ergo (Chvalte ústa)
pro soprán, alt, tenor, bas a housle. Z ady písní
p ipome me oblíbenou svatební píse  Jsou svoji,
která doprovázela nejeden vsetínský snoubenec-
ký pár k oltá i. Nacvi uje obtížné eské i latinské
církevní skladby, jako nap íklad Stabat Mater, vá-
no ní mše a oratoria, která p i slavnostních p íle-

Již b hem studií se Stelibský v noval sborové-
mu zp vu jako sbormistr brn nského smíšeného
P veckého kroužku, který p íležitostn  vystupo-
val na rozmanitých kulturních a dobro inných
akcích a vlasteneckých ve írcích. To se už ale
schylovalo k první sv tové válce, která záhy zm -
nila  plány nejednoho z  Janá kových žák . Mnozí
z nich  narukovali p ímo na frontu k oddíl m polních

žitostech a církevních svátcích zn la zdejším chrá-
mem a povznášela mysl farník . Zcela právem
nešet il slovy chvály vsetínský administrátor P.
Ferdinand Matuš , když do pracovního vysv d-
ení vystaveného Stelibskému 30. íjna roku 1917

napsal: „Pan Jan Stelibský, absolvent Janá kovy
varhanické školy v Brn , t. . prozatímní varhaník
a editel k ru ve Vsetín …jest velmi dobrým

Jan Stelibský v dob  svých pražských studií

Potvrzení vydané okresní školní radou Janu Ste-
libskému o innosti m stské hudební školy ve
Vsetín  v letech 1916 až 1920

Jan Stelibský s žáky vsetínské m stské hudební školy, r.1917
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varhaníkem, zp vákem, vynikajícím dirigentem
kostelního zp vu chorálního, který se jeho záslu-
hou a p i in ním neoby ejn  povznesl, jest do-
vedným editelem m stské hudební školy a též
hudebním skladatelem…“.

Stelibského p sobení znamenalo p ínos jak pro
chrámovou hudbu, tak pro hudební život m sta,
zejména hudební školství. Spolu se svým bratrem
Josefem se zapojuje do k es anskosociálního
hnutí, p edevším aktivit Orelské jednoty, po ádá-
ním divadelních p edstavení, dobro inných kon-
cert  a ples . O Vánocích roku 1917 s d tmi m st-
ské hudební školy nacvi uje vlastní váno ní  hru
se zp vy „Narození Pán “, úsp šn  provozova-
nou i v následujících letech. V roce 1916 obno-
vuje m stskou hudební školu (založena r.1895,
r.1912 zanikla), kterou ídí do února 1920.3 Své
existen ní podmínky si vylepšuje založením sou-
kromé hudební školy, která „na základ  p edlo-
žených stanov a u ebné osnovy“ mu byla povo-
lena a schválena 14. kv tna roku 1919 školním
radou P ikrylem. Vyu ovalo se v dom  .144
v ulici Na kope ku, kde žil se svou rodinou. Mno-
zí z jeho žák , dnes už nežijící, vzpomínali na sou-
kromé hodiny vyu ování ve velké „sv tnici“ zva-
né „hrubá“ s okny do ulice, mohutným trámovým
stropem s letopo tem 1842 a starodávnými kach-
lovými kamny v rohu.4 Tém  polovinu místnosti
zabíral  klavír, koncertní k ídlo zna ky Stingl (opat-
ené ješt  držáky na sví ky), které si Stelibský na

splátky objednal z Vídn . Na zdech byly rozv -
šeny hudební nástroje, citera, mandolina, lesní
roh, v rohu op en mohutný kontrabas.5

Skromná gáže u itele hudby však Stelibskému
nesta ila na uživení rozr stající se rodiny, a proto,
po návratu Augustina Blahutky, odchází v b eznu
roku 1920 do Bohu ovic na Hané, kde p sobí
jako varhaník a editel k ru až do roku 1924.
Tém  dvacet let pak Vsetín postrádal výchovný
hudební ústav, který byl obnoven až v roce 1939
z ízením m stské Hudební školy v budov  Masa-
rykova reálného gymnasia.

Nová šance se naskytla Stelibskému p ícho-
dem do Zlína, kde se uvolnilo místo varhaníka,
které spolu s vedením chrámového sboru p i
kostele Sv. Filipa a Jakuba zastával až do r.1928.
Roku 1925 stanul jako sbormistr v ele zlínské-
ho p vecko-hudebního spolku Dvo ák. V ná-
sledujícím školním roce 1926/1927 zakládá ve
Zlín  soukromou hudební školu, kde se vyu o-
vala hudební teorie, intonace, sborový zp v, hra
na klavír, housle, violu, violoncello, kontrabas,
mandolinu, kytaru, dechové a bicí nástroje.6

Zprvu ve skromném byt  ve dvo e zlínské rad-
nice, posléze v jednom z ba ovských domk  si
kone n  vylepšuje podmínky pro své rodinné
zázemí. Nejen ve Zlín  a lázních Luha ovicích,
ale i na ad  míst v blízkém a vzdálen jším okolí
absolvuje se svými žáky množství koncert  a
hudebních produkcí. O jedné z nich, bohužel
z ejm  jedné z posledních pod jeho vedením,
referoval týdeník Pod evnicko dne 22. ervna
roku 1928:  „Produkce žák  hudební školy edi-
tele Jana Stelibského ve Zlín  konala se v ned li
dne 17. ervna t. r. v sále Ob anské záložny.
Všichni žáci této školy od nejmenších po vysp -
lé podali nebojácn  ukázky své dovednosti a
pokroku v hudb . Mezi nimi byli n kte í jevící
dobrý hudební talent, ti podali p ekvapující vý-
kony svého snažení jak technikou nástroje, tak i
p kným p ednesem. Velmi se líbily zp vy od
K i ky, Novotného, K ížkovského, Smetanovy

Písn  eské... Všecky tyto sbory byly zazpívány
s istou intonací a velmi p knou a výraznou
deklamací, sv d ící o dobrém hudebním vede-
ní editele školy, požívajícího zna né obliby. Li-
tovati bylo jen, že poslucha stvo, poz stávající
hlavn  z rodi  a p íbuzných žák  a pak z mnoha
d tí, nezachovalo pat i ný klid, ímž byli ú inku-
jící i pozorní poslucha i dot eni a vyrušováni,
což se dá omluviti dlouhotrvající produkcí – bez-
mála 4 hodiny – složenou z 30 ísel, to  proto,
aby všichni žáci školy mohli se svými hudebními
výkony na ve ejnosti pochlubiti “.

Slibný nástup v p íznivých podmínkách rozví-
jejícího se Zlína  však ne ekan  p etrhla záke ná
infek ní choroba, kterou se Stelibský nakazil b -
hem lé ebného pobytu v Luha ovicích. Jan Ste-
libský podlehl tyfu dne 7. zá í roku 1928. Janá -
k v žák, pr kopník vsetínského a zakladatel zlín-
ského hudebního  školství, je pochován na vse-
tínském h bitov .

1) Augustin Blahutka (1889 Kyjov - 1972 Vsetín). Ab-
solvent Janá kovy varhanické školy v Brn .Ve Vse-
tín  p sobil jako varhaník a editel k ru od r.1912 do
r.1972 (s výjimkou let 1914  až 1918, kdy narukoval
do války). Neoby ejn  skromný a pokorný lov k,
který sv j  život zasv til varhanické služb  a životní-
mu krédu „m j B h – mé všecko“, odpo ívá na vse-

innost vyvíjela až do odchodu Stelibského ze Vsetína
v roce 1920.
4) P vodní zástavba v ulici Na kope ku, v etn  domu
.144, ustoupila koncem 70. let minulého století panelo-

vé výstavb .
5) Absolventkou  hudební školy J.Stelibského byla také
Anna Vrecionová, rozená B ezá ková, pozd ji dlouho-
letá u itelka hudby ve Vsetín  v oboru hry na klavír,
která s vd ností vzpomínala na hodiny „u pana edite-
le Stelibského“.
6) M stská hudební škola ve Zlín  vznikla s podporou
fy Ba a teprve v dubnu r.1933. Hudební škola Jana
Stelibského (založena r.1926) byla z ejm  prvním vý-
chovným hudebním ústavem ve Zlín .

Foto archiv autorky lánku

Žáci zlínské hudební školy Jana Stelibského na dvo e Ob anské záložny v roce 1927 (uprost ed Jan
Stelibský s manželkou)

D m .144 v ulici Na kope ku, kde Jan Stelibský v letech 1919 až 1920
provozoval soukromou hudební školu

tínském h bitov .
2) Jan  absolvoval v letech 1936
-1940 Státní hudební konzerva-
to  v Ostrav  a až do své smrti,
v roce1983, zastával místo var-
haníka a editele k ru v Halen-
kov . Ani dcera Helena, provda-
ná Snížková, nez stala stranou
rodinné tradice. Od roku 1942
až do nedávné doby p sobila
jako sopranistka a sólistka
v chrámovém sboru p i kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve
Vsetín .
3) Není pravda, že m stská hu-
dební škola po svém zániku
r.1912 byla obnovena až r.1939,
jak je uvedeno v publikaci 100
let hudebního školství ve Vsetí-
n , kterou vydala Základní um -
lecká škola ve Vsetín  v r.1995.
M stská Hudební škola byla pod
vedením Jana Stelibského ob-
novena již v roce 1916 a svou

P O Z N Á M K Y

ervinka, Arnošt: D jiny zlínské farnosti a farností okol-
ních. Zlín 1991
Kop iva, František: S písn mi a hudbou v širý sv t.
Hrstka vzpomínek ctitele um ní hudebního. rkp.Uherské
Hradišt  1950-1960
Koubková, Marie: „Kronika“ Cyrilské jednoty a poznám-
ky k d jinám chrámového sboru p i chrámu P. Marie
Nanebevzaté ve Vsetín , rkp. nedatováno
Rodinný archiv Jana a Rosalie Stelibských
Osobní vzpomínky a pam ti dcery Jana Stelibského
Heleny, provdané Snížkové
100 let hudebního školství ve Vsetín . Základní um lec-
ká škola ve Vsetín , r.1995, nestr.

P R A M E N Y
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K vývinu esko - slovenských vz ahov
na Vsetínsku v rokoch 1938 – 1944

Karol Janas

Vzájomný vz ah echov a Slovákov žijúcich v moravsko - slovenskom pohrani í prešiel
v rokoch 1938 - 1944 ažkými skúškami. Eufória zo vzniku spolo ného štátu v roku 1918 za
dvadsa  rokov spolo ného spolužitia vyprchala a objavili sa prvé spory. Na škodu štátu i
vzájomného spolužitia sa o riešenie problémov snažili v prvom rade radikálne sily na oboch
stranách. K nim sa pridružil v druhej polovici tridsiatych rokov nemecký nátlak zameraný na
likvidáciu eskoslovenska. Spojenie viacerých tlakov spôsobilo postupný rozpad štátu a
s ním spojenú dezilúziu obyvate ov oboch národov. Osobitným spôsobom sa prejavila
v pohrani í, kde boli udia ove a viac naviazaní na druhý národ. Za roky spolunažívania si
vytvorili mnohé rodinné, pracovné a majetkové vz ahy a ich násilné pretrhnutie malo na
nich neblahý vplyv. Pozna ilo obyvate stvo pohrani ia na dlhý as, no pocit vzájomnosti
sa nepodaril zlikvidova  ani najradikálnejším predstavite om oboch národov.

v Brne oznámilo vládnemu radovi a policajnému
riadite ovi v Moravskej Ostrave a ich prostredníc-
tvom aj na Okresní ú ad (OU) vo Vsetíne, že osob-
né a kvalifika né spisy Slovákov je potrebné za-
siela  do Brna, kde im vykonajú kvalifikáciu a odo-
šlú ich do Bratislavy na Krajinský úrad.4 Iné to ale
bolo s echmi usadenými na Slovensku. echy
boli okupovanou krajinou a budúcnos  tam bola
neistá. Už obsadenie štátu previedli Nemci spô-
sobom, ktorý neveštil ni  dobré. Telefonogram
zaslaný 15. marca 1939 z prezídia Zemského
ú adu oznámil na OU Vsetín, že o 6,00 obsadia
Nemci naše územie. Upozornil, že nie je možné
klás  odpor, lebo Nemci ho potla ia s najkrutejšími
následkami.5

Slovenská vláda sa po rozpade štátu necítila
viazaná dohodami z ias autonómie a stále viac
podliehala tlaku radikálov požadujúcich úplný
odsun echov do Protektorátu. eským zamest-
nancom bolo od 28. marca 1939 pozastavené
vyplácanie služobných platov, doplatkov a iných
služobných výloh.6 Z Protektorátu echy a Mo-
rava naopak odchádzali na Slovensko štátni za-
mestnanci so slovenskou štátnou príslušnos ou.7

Po okupácii iech a Moravy nemecké úrady
robili nátlak na protektorátnych príslušníkov za-
mestnaných na Slovensku, aby sa vrátili do ríše.
Zlom nastal až po upozornení odborníkov na
možné následky odchodu eských zamestnan-
cov zo Slovenska. Niektorí boli pre chod úradov
nepostrádate ní, a preto krajinský úrad v Bratisla-
ve v apríli 1939 rozhodol, že je možné ich v úra-
doch ponecha .8 Uznesením vlády boli ale pre-
pustení štátni zamestnanci eskej národnosti,9 ktorí
nespadali pod nariadenie Krajinského úradu
v Bratislave. Situáciu bolo potrebné stabilizova .
Vláda preto v októbri 1939 rozhodla, že zamest-
nanci, príslušníci protektorátu, môžu s jej súhla-
som získa  definitívny služobný pomer.10 V niekto-
rých odboroch boli eskí zamestnanci nenahradi-
te ní, a preto bolo prijaté rozhodnutie (aj na za-
bránenie „divokého odsunu“, v ktorom sa anga-
žovala najmä Hlinkova garda), že o ponechaní

echov v zamestnaní rozhoduje príslušný re-
zortný minister. Ak nebudú prepustení do 30. júna
1939, budú ponechaní najneskôr do 30. júna 1940.

eskí zamestnanci mohli by  prepustení vždy
k 30. júnu toho - ktorého roku. Zachovávali sa im
všetky práva a nároky vyplývajúce zo služobné-
ho pomeru. Pre trvalý pomer si potrebovali od
decembra 1939 vyžiada  aj mienku generálneho
sekretariátu HS S.11 Vážne problémy spôsobo-
val nekontrolovaný odchod eských zamestnan-
cov aj v priemysle. Nedostatok kvalifikovanej pra-
covnej sily a s ažnosti12 na pokusy o „divoký od-
sun“13 eských zamestnancov prinútili vládu Slo-
venského štátu k rokovaniam s vládou Protekto-
rátu echy a Morava. Výsledkom bola dohoda,
na základe ktorej upravila vláda Slovenskej re-
publiky služobný pomer štátnym zamestnancom
eskej národnosti tak, že ich vyhlásila za do as-

ných zamestnancov až do vydania dekrétov
o trvalom zamestnaní. Situáciu to upokojilo, no
tlaky na ich odstránenie neustali.14 Pre Slovensko
znamenal odchod eských zamestnancov ve kú
stratu, ktorá sa prejavila najmä v po iato ných
mesiacoch existencie Slovenského štátu v zníže-
ní kvality práce mnohých úradov a podnikov.

udia v pohrani í prijímali vznik Slovenského
štátu rôzne.15 Od prejavov nadšenia a radosti,
cez nedôveru až po odpor a brutalita lenov HG
vo i odsúvaným echom ho len stup ovala.

V priebehu roka 1938 bolo postupne stále jas-
nejšie, že podoba spolo ného štátu sa musí zme-
ni . Bohužia , snahy o vzájomné pochopenie na-
rážali na oboch stranách na odpor radikálnych
síl. V echách to boli predstavitelia centristických
strán, ktorí odmietali rozšíri  slovenskú samosprá-
vu až k autonómii, a na Slovensku radikálni pred-
stavitelia Hlinkovej slovenskej udovej strany, ktorí
sústavne zvyšovali svoje požiadavky a svoju in-
nos  koordinovali s nemeckými predstavite mi. Na
eskej strane to vzbudzovalo odpor a obavy.

Vývoj urýchlila Mníchovská dohoda. Otriasla štá-
tom v jeho základoch a umožnila slovenskej stra-
ne dorieši  predstavy o vzájomnom spolužití.
V Žiline bola 6. októbra 1938 vyhlásená sloven-
ská autonómia. Slovákom však nepriniesla len
pozitívne zmeny, ale stala sa po iatkom totality. Po
6. októbri 1938 boli na Slovensku pripravované
právne normy, ktoré s demokratickým právom
nemali ni  spolo né.1 ažko boli postihnutí eskí
obyvatelia žijúci na Slovensku. Osobitne sa to
dotklo obyvate ov Vsetínska, ktorí v hojnom po te
pracovali v pri ahlých slovenských krajoch. Mno-
ho z nich našlo prácu na stavbe a prevádzke
železnice Horní Lide  - Púchov. Ve ká skupina

odborníkov pôvodom z Moravy pracovala aj v
sklár ach v Lednických Rovniach a v obrovských
zbrojárskych komplexoch v Dubnici nad Váhom
a Považskej Bystrici.

Antipatia proti eským zamestnancom bola ži-
vená najmä radikálnymi lenmi Hlinkovej sloven-
skej udovej strany. Mnohí nedosahovali odbor-
nú úrove  eských zamestnancov, no radi by
obsadili ich pracovné miesta. Na nátlak sloven-
ských predstavite ov prijala ústredná eskoslo-
venská vláda nariadenie . 382/1938, pod a kto-
rého malo zo Slovenska odís  9000 eských úrad-
níkov výmenou za slovenských úradníkov a za-
mestnancov, ktorí pracovali v esku. V skuto -
nosti ich muselo odís  ove a viac. Opä  sa zapojili
radikálne živly a pokúsili sa eských zamestnan-
cov vyhá a  zo Slovenska. Heslo „ esi peši do
Prahy“ nebolo ojedinelé. eskí verejní zamest-
nanci na Slovensku boli nútení odís 2 a do polovi-
ce roka 1939 musela opusti  Slovensko vä šina
z viac ako dvadsa tisíc eských štátnych zamest-
nancov.3

Rozpad štátu v marci 1939 snahy o odsun ešte
zvýraznil. Slováci odchádzali dobrovo ne a sami.
14. marca 1939 prezídium Zemského ú adu

Kasárna - útulna K T na h ebeni Javorník      Foto K. Puszkailer
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V oblasti, ktorá je sledovaná v tejto práci, sa obja-
vili všetky prejavy. Nadšenie prezentované v ofi-
ciálnom spravodaji HS S,16 nedôvera prejavu-
júca sa najmä šepkanou propagandou,17 no i prv-
ky odporu,18 najmä medzi u mi, ktorí žili v blíz-
kosti hranice a ktorí mali s eským obyvate stvom
ve mi dobré vz ahy.19 Úzka spätos  s pri ahlým
moravským krajom bola pre udí dôležitá a nedo-
kázala ju zni i  ani propaganda.20 K nedôvere
prispelo aj necitlivé správanie príslušníkov ne-
meckej armády, ktorá v marci obsadila slovenské
pohrani ie až po líniu rieky Váh.21 Domáce oby-
vate stvo sa s nevô ou pozeralo na protežovanie
Nemcov pri zamestnávaní v zbrojárskych podni-
koch.

Po ase sa situácia upokojila, obyvate stvo si
zvyklo a prejavy šepkanej propagandy i odpo-
ru proti režimu v masovejšom meradle zmizli. Is-
tou mierou k tomu prispelo aj to, že v pohrani í
ležal zais ovací tábor v Ilave, kde boli príliš horliví
odporcovia režimu uväznení.22 Zakrátko sa však
tábor v aka prehnanej aktivite niektorých úrad-
níkov preplnil a minister musel upozor ova , aby
sa nezais ovali osoby, ktoré protištátne slová vy-
rieknu v hostincoch a z podráždenia. Minister alej
upozor oval, že tábor bol ur ený hlavne pre oso-
by, ktoré ohrozujú národnú prácu a budovanie
štátu, a nie pre osoby, ktoré sa vyjadria v unáhle-
nosti.23 K pokoju medzi obyvate stvom prispela i
hospodárska prosperita a vyššia životná úrove
spôsobená vojnovou konjuktúrou. I totalita bola
deravejšia a perzekúcie odporcov režimu boli na
Slovensku ove a miernejšie ako v Protektoráte

echy a Morava. Postupne si obyvate stvo zvyklo
a záujem o bývalých spoluob anov z druhej stra-
ny hranice opadal. O situáciu na Morave sa udia
za ali opä  zaujíma  z isto pragmatických zá-
ujmov. Rozpad štátu priniesol asti obyvate ov
pohrani ia priam existen né starosti. Mnohí pra-
covali na druhej strane hranice a ich pracovisko
sa náhle ocitlo v inom štáte. Prinášalo to ve ké
problémy, lebo hranica bola v marci 1939 pre
presuny civilných obyvate ov úplne uzavretá.24

Postupne sa situácia v pohrani í konsolidovala,
no s prekra ovaním hranice boli až do leta 1939
stále problémy. Na cesty do Protektorátu echy a
Morava síce Slováci nepotrebovali víza, no mu-
seli ma  pas s priepustkou nemeckého generál-
neho konzulátu v Bratislave alebo hlavného veli-
te stva nemeckej brannej moci na Slovensku
(Oberkomando der deutschen Wehrmacht).25 Pre
ob anov žijúcich na moravskej strane ostala hra-
nica na alej uzavretá. Situácia sa s príchodom
leta postupne menila. Na Morave už v predchád-
zajúcich rokoch pracovalo množstvo slovenských
sezónnych po nohospodárskych a lesných ro-
botníkov, ktorí náhle chýbali. To prinútilo aj
Nemcov, aby prestupy cez hranice uvo nili. Pra-
covníci ríšskonemeckého úradu práce najímali slo-
venských robotníkov na práce v Protektoráte, no
paradoxne prekra ovanie hraníc pritvrdili Slová-
ci. Z obavy pred ohrozením domáceho trhu prá-
ce odmietali prepúš a  cez hranicu robotníkov,
ktorí ju chceli prekro i  bez platných dokladov.26

Bolo to len do asné riešenie. Aby sa predišlo pro-
blémom, za alo sa s rokovaniami o malom pohra-
ni nom styku, ktorý by umožnil robotníkom z oboch
strán plynule prekra ova  hranice. Rokovania
prebehli rýchlo a k dohode došlo v septembri
1939. Pod a nej mala každá osoba bývajúca 15
km od hranice a pracujúca na jej druhej strane
právo na vydanie trvalej priepustky pre malý

pohrani ný styk. Priepustka platila šes  mesiacov
a umož ovala pobyt na druhej strane hranice
nepretržite šes  dní po sebe. Po ich uplynutí sa
musel držite  priepustky vráti  do domovskej kra-
jiny, no opä  na u mohol vycestova .27 Obyva-
telia pohrani ia, ktorí v zahrani í nepracovali,
mohli požiada  o jednorazovú priepustku najvi-
ac na tri dni, ak cestu odôvodnili naliehavými
záležitos ami.

Obmedzenie malého pohrani ného styku pri-
nieslo vypuknutie druhej svetovej vojny. Zákaz
prekro i  hranice dostali všetci muži od 17 do 50
rokov.28 Neskôr bol ešte sprísnený na všetkých
majite ov cestovných pasov bez rozdielu pohla-
via a veku. Prísne predpisy sa síce netýkali malé-
ho pohrani ného styku, no i pre  za alo minister-
stvo vnútra vydáva  do asne špeciálne povole-
nie na prekro enie hranice.29

Nové rokovania o malom pohrani nom styku
prebehli v roku 1942. Po vzájomných rokovani-
ach prišlo k definitívnej úprave, ktorá zjednotila
dovtedy roztrieštené normy, týkajúce sa malého
pohrani ného styku. Slovenskí robotníci pracu-
júci v pohrani í boli oznamovaní prostredníctvom
Dienststelle des RAM (Reichsarbeitsminister)
úradom práce na Slovensku. Oznamovanie sa
dialo kvôli slovenskej strane, ktorá chcela kont-
rolova  pohyb pracovnej sily v štáte a v odôvod-
nenom prípade prácu v zahrani í zakáza . Ak
so zamestnávaním robotníka v Protektoráte ne-
súhlasila, do sedem dní to oznámila príslušnému
Ú adu práce v Zlíne alebo v Moravskej Ostra-
ve. Úrady práce boli povinné zamestnanca upo-
vedomi , že v práci v malom pohrani nom styku
nemôže pokra ova . Rovnaké právo získali aj
Ú ady práce v Protektoráte echy a Morava,
povinnos  potom bola na slovenských úradoch
práce. Ani jedna strana nemusela oznamova ,
pre o so zamestnávaním robotníkov v malom
pohrani nom styku nesúhlasí. Ak do sedem dní
výhrady neoznámili, považovalo sa to za sú-
hlas k zamestnávaniu. Takýto súhlas však mohli
obe strany bez udania dôvodov kedyko vek zru-
ši . Museli to ale urobi  prostredníctvom Dienst-
stelle des RAM v dostato nom asovom predsti-
hu, aby si zamestnávatelia za odvolaného ro-
botníka vedeli nájs  náhradu.

Zamestnávanie cudzincov v malom pohrani -
nom styku nebolo jednoduché. Ak chcel zamest-
náva  protektorátny zamestnávate  slovenského
robotníka, musel požiada  o povolenie príslušný
Ú ad práce. V prípade kladného posúdenia žia-
dosti vydal robotníkovi Ú ad práce do asné po-
volenie k zamestnaniu a do asné pracovné po-
volenie. Sú asne o tom upovedomil Úrad práce
na Slovensku, pod a bydliska robotníka. Takéto
oznámenia sa posielali kurierskou cestou cez
Dienststelle des RAM. Podobne bola povinná po-
stupova  aj slovenská strana pri vybavovaní pra-
covných povolení pre zamestnancov z Protekto-
rátu echy a Morava.30 Porušenie predpisov malo
pre zamestnancov vážne následky. Najvážnej-
ším bol zákaz posielania finan ných prostriedkov
na Slovensko, o pri výhodnom oficiálnom kurze
marky a slovenskej koruny bolo ve ké obmedze-
nie. Práci v pohrani í bez povolenia sa úrady
snažili zamedzi  aj administratívnymi opatreniami.
Úrady práce museli do troch dní kompetentným
orgánom oznamova  mená osôb, ktorým bol odob-
ratý súhlas k práci v pohrani í. Takýmto osobám
boli odobraté pohrani né legitimácie slúžiace
k prekro eniu hraníc. Zárove  museli hlási  do
piateho d a každého mesiaca po et osôb, ktoré
v malom pohrani nom styku pracujú.31 Hlásenie
sa rozde ovalo pod a pohlavia a výrobných od-
vetví: Osobitne sa evidovali priemyselní robotníci
a lesní robotníci so stálou prácou, priemyselní ro-
botníci pre cukrovarnícku kampa  zamestnaní
ro ne asi na štyri mesiace a po nohospodárski
robotníci pracujúci len v sezóne ako výpomoc pri
prácach žatevných, repných, zemiakárskych a
vinohradníckych.32

Obyvatelia pohrani ia sa dostali do vzájomné-
ho styku i pri ur ovaní priebehu hranice. A tu išlo
o problémy, ktoré sa dotýkali takmer celého po-
hrani ia. Mnoho obyvate ov malo majetky na dru-
hej strane hranice, i v spornom území a potrebo-
valo sa k nim dosta . Rokovania o ur ení hranice
medzi Slovenským štátom a Nemeckou ríšou ini-
ciovala nemecká strana v roku 1939. Nemci mali
záujem na jasnom a definitívnom ur ení hranice
so Slovenským štátom. Ríšsky protektor iech a
Moravy 15. júla 1939 oznámil ministerstvu vnút-
ra, že pôvodné krajinské hranice sú nerozozna-

Celnice u Karla Špinara ve Velkých Karlovicích-Léskovém v roce 1939    Foto archiv MRV ve Vsetín
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te né, chýbajú medzníky, alebo sú zarastené, o
spôsobuje, že finan né a strážne oddiely nemôžu
vykonáva  svoju innos . Žiadal protektorátne
ministerstvo vnútra, aby za alo prípravné práce
potrebné pre za atie rokovaní so zástupcami Slo-
venska o novej úprave hrani ného ozna enia.33

Na základe rokovaní bolo dohodnuté, že sa vy-
tvorí spolo ná hrani ná komisia, ktorá ur í prie-
beh hranice. Hranica sa ur ovala vo všetkých
úsekoch, kde Slovensko s Nemeckou ríšou hra-
ni ilo. Celkom boli ur ené štyri úseky A, B, C, a D.
Územia sledovaného v tejto práci sa týkali pries-
tory, ktoré tvorila hranica medzi Slovenskom a
Protektorátom echy a Morava v úseku C. Roz-
prestieral sa od vrchu Malý Polom pri adci po
most cez rieku Morava na hradskej Bratislava -
Lanžhot.34 V úseku pôsobila samostatná hrani -
ná komisia, ktorá pozostávala z katastrálneho in-
žiniera ako predsedu a zástupcov finan nej, col-
nej a politickej správy.35 Návrh nemeckej strany,
aby v komisii pracovali aj zástupcovia Protektorá-
tu slovenská strana odmietala, a tak sa prác zú-
ast ovali len neoficiálne a poskytovali personál

na pomocné práce. Vedúcimi delegácií na úseku
C bol za nemeckú stranu Ing. Fritz Seider. Slo-
venskú delegáciu viedol Ing. Viktor Seiler (C).36

Predsedovia úsekových delegácií boli povinní raz
do mesiaca posiela  správy o priebehu prác na
ríšske Ministerstvo vnútra Dr. Conradovi a na pred-
sedníctvo slovenskej vlády Dr. Šimkovi.37 Za prá-
ce na úseku B a C zodpovedala nemecká a na
úseku A a D slovenská delegácia.38 Pre vo né
prekro enie hranice mali lenovia delegácií vy-
stavené legitimácie v nemeckom a slovenskom
jazyku podpísané predsedami oboch komisií aj
s pe iatkami. Robotníci prekra ovali hranice na
základe zoznamu, ktorý nosili pri sebe vedúci
prác, a museli by  ozna ení žltými ramennými
páskami.39 Výdavky za práce si hradila každá
strana osobitne.

Rozhrani ovacie komisie dostali pre svoju prá-
cu viacero cie ov. Najdôležitejšie boli:

a) ustálenie hranice v teréne
b) ozna enie hranice
c) zameranie hranice
d) vyhotovenie hrani ného dokumenta ného

diela.40

Ve ké problémy komisiám robilo najmä ozna-
enie hranice. Komisie osadzovali tri druhy hra-

ni ných kame ov:
Úsekové - ležali na za iatku každého úseku.
Hlavné - ležali na výrazných bodoch zlomu

hranice, priese níkov hranice s hranicami okre-
sov, ciest, vodných tokov a vzdialenos  medzi
nimi nemala presahova  1000 m.

Poslednými boli medzi ahlé kamene, osadzo-
vané tak, aby boli navzájom vidite né vo vzdiale-
nosti približne 250 m.41

Bokom od hrani ných kame ov a kolov sa
osadzovali hrani né znaky. Niesli výsostné zna-
ky štátu, na území ktorého stáli. Zameranie hrani-
ce sa vykonávalo tak, aby bola zachovaná do-
vtedajšia trigonometrická sie .42

Rozhrani ovacie práce však neprebiehali jed-
noducho. Úlohy na rok 1940 sa nepodarilo vy-
rieši  a práca sa pre ahovala až do roku 1943.
Prí inou boli spory o územie, ktoré boli predme-
tom rozhrani ovacích prác. Záujmy jednotlivých
strán a asto nevyjasnené majetkové práva sa
stali zdrojom napätia, ktoré sa muselo zmier ova
na spolo ných rokovaniach o sporných otázkach.
Spory vystup ovala aj nemecká požiadavka, aby
žiadna hrani ná cesta nebola spolo ná, pri om si
nárokovali na všetky komunikácie.43 Rokovania
priniesli iasto né riešenia. Prijala sa zásada, že
pri presunoch územia sa rozhodne pod a prísluš-
nosti majite ov pôdy. K Protektorátu tak pripadlo
na Vsetínsku 60 ha lesnej pôdy v Maríkovej Rá-
ztoke za finan nú kompenzáciu.44

Nepodarilo sa vyrieši  všetky problémy. Spor-
nými na alej ostali západné svahy Javorníkov
s chatami, ktoré využívala slovenská armáda. Slo-
venská strana bola ochotná ich odstúpi , no po-
žadovala náhradu. Nemci boli ochotní vystava
nové objekty pre armádu v Malej Fatre, no pre
vojnové udalosti už k tomu nedošlo.

Napriek nátlaku slovenská strana niektoré ne-
mecké návrhy odmietla.  Pre Protektorát sa nepo-
darilo získa  100 ha lesa medzi hranicou a cestou
Bumbálka - Ve ké Karlovice. Neuspokojivo bola
vyriešená aj otázka hrani ných ciest. Nemci pre-
sadili svoje zámery, no ponechali slovenskej stra-
ne právo neobmedzeného používania pre hrani -
né a strážne oddiely.45 Slovenská strana namieta-
la, že strata komunikácií by znemožnila užívanie
majetkov slovenských ob anov, ktoré ležali na slo-
venskom území, no viedla k nim len spolo ná hra-
ni ná cesta. Navrhovala vo né používanie ciest na
preukazy turistických a automobilových spolkov.
Príkladom môže by  ve kostatok v Lednických Rov-
niach, ktorého zamestnanci po pripojení hrani nej
cesty k Protektorátu echy a Morava nemohli vy-
užíva  cestu vedúcu medzi hrani nými kame mi.
Vyvolávalo to však problémy na mnohých úse-
koch spolo nej hranice, množili sa s ažnosti na
obmedzenie vlastníckych práv slovenských ob a-
nov k pôde v pohrani í, prípadne na druhej strane
hranice.46 Presadila sa však nemecká vô a.

Po skon ení prác mali komisie vyhotovi  hra-
ni né mapy v rôznych merítkach spolu s ná rtmi
spolo nej hranice, ktoré sa zviazali do atlasu pod a
spracovaných hrani ných úsekov.47 I tu sa vy-
skytli problémy, ktoré vyvolala nemecká strana.
Svojvo ne menila vo svoj prospech hrani nú ia-
ru, uvádzala nepresné a zavádzajúce názvy obcí
i osád.48 Po protestoch slovenskej strany49 do-

šlo k opätovným rokovaniam, kde sa problémy
vyriešili, no Slovensko stratilo alšie, i ke  nevý-
znamné územia v pohrani í.

Obyvatelia pohrani ia boli v roku 1942 zapo-
jení do ve kej pátracej akcie. V lete 1942 pátrali
etníci, nemeckí etníci a nemecká tajná polícia po

52 zajatých anglických letcoch, ktorí utiekli z kon-
centra ného tábora Kurheim pri Dráž anoch.
Pátranie prebiehalo v Javorníkoch za aktívnej
spoluú asti slovenských bezpe nostných jedno-
tiek. Táto akcia akoby predznamenala udalosti,
ktoré v pohrani í prebiehali v roku 1944.50

V auguste 1944 vypuklo na Slovensku ozbroje-
né povstanie proti fašizmu. V pohrani í sa nebojo-
valo, obyvatelia však boli významne postihnutí. H.
Píka písal 27.augusta 1944 tajnú depešu zástup-
covi splnomocnenca sovietskej vlády a sovietske-
ho hlavného velenia gen. Davydovovi. Podal mu
informácie o vojenskej situácii na Slovensku. Infor-
moval o možnosti obsadenia Slovenska Nemcami
pravdepodobne 27. augusta 1944. O akávalo sa
z viacerých smerov, okrem iného z moravskej stra-
ny, a požadoval bombardovanie železni ných tratí
vedúcich na Slovensko.51 II. odbor MNO vypra-
coval 28. augusta Intimát s rádiotelegrafickými sprá-
vami o situácii na Slovensku a zámeroch Golia-
novho vojenského ústredia. Správy taktiež pred-
pokladali obsadenie Slovenska troma divíziami SS,
z toho dvoma zo západu.52

Povstanie vypuklo 29. augusta a zasiahlo najmä
stredné Slovensko. Nemci okamžite za ali s obsad-
zovaním pohrani ia, ktoré sa stalo základ ou pre ich

alší postup. Napriek tomu bolo 1. septembra 1944
zaslané eskoslovenskému MNO do Londýna situ-
a né hlásenie. Hlásili ažké boje a snahu Nemcov
získa  Malé a Biele Karpaty a Beskydy. V hlásení
požadovali bombardova  prakticky všetky spojové
železni né uzly spájajúce Slovensko s Moravou.
Do konca októbra bolo povstanie prakticky zlikvido-
vané, no v pohrani í bol stále nepokoj.53 V októbri
až decembri operovala v okolí Vsetína Štefánikova
partizánska brigáda pod velením Veli ka. Priestor jej
innosti bol: Žilina, adca, Moravská Ostrava, Hra-

nice a Vsetín. V tom istom priestore operoval aj oddi-
el Kvitinského. Ten mal za úlohu len ni enie vlakov,
vyhadzovanie mostov a pascí na cestách.54 Nemci
sa obávali, aby sa nepokoje zo Slovenska nerozší-
rili aj na Moravu. Posilnili preto bezpe nostné zložky
operujúce v pohrani í. 22. októbra 1944 cez Vsetín-
sko smerom na Rožnov presunuli rotu nemeckej
ochrannej polície. Podriadená mala by  21. SS po-
licajnému pluku.55 Oblastná ústred a bezpe nostnej
služby navrhovala 27. októbra 1944 nemeckému
štátnemu ministrovi v echách a na Morave K. H.
Frankovi zorganizovanie rozsiahlej propaga nej
kampane v Protektoráte. Zamera  sa mala na vyu-
žitie propagandistickej kampane osved enej pri po-
tla ení Povstania na Slovensku. Cie om bolo opatr-
ne rozpúta  esko - slovenské protiklady, do ktorých
vhodne zapadol aj Krej ího prejav vo Vsetíne.56

Poukazoval v om na esko - slovenské rozdiely.
5. novembra 1944 písal ná elník pohotovostnej sku-
piny H bezpe nostnej polície a bezpe nostnej služ-
by SS - Obersturmbandführer dr. J. Witiska najvyš-
ším ríšskym policajným a spravodajským orgánom,
že odpor sa na vä šine Slovenska zrútil. Existovali
už len ojedinelé centrá odporu roztrúsené po Slo-
vensku a v pohrani í. Medzi centrami odporu pre-
kvapivo menuje aj bandu Ušiac (pravdepodobne
sa jednalo o partizánsku skupinu pod vedením
J. Ušiaka - pozn. K. J.) v priestore Valašské Mezi í í
- Rožnov p. R. - Javorník (Protektorát).57

Od 4. novembra bola nemeckými silami definitív-
ne obsadená železnica Horní Lide  – Púchov, po
ktorej sa už od konca augusta presúvali nemecké

Financi a celníci v Léskovém
Foto archiv MRV ve Vsetín
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jednotky na Slovensko. Slovensko sa stalo, po-
dobne ako echy, okupovanou krajinou. Zavede-
né boli represívne opatrenia, ktoré sa dotkli aj po-
hrani ia. Zlikvidovaný bol malý pohrani ný styk a
kontakty medzi obyvate mi sa definitívne pretrhli až
do oslobodenia.
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Zimování hmyzu
pod šupinami k ry

jedle b lokoré
na Valašsku

Ond ej Konvi ka, Lukáš Spitzer

Pokud se lov k jenom trochu zajímá o p íro-
du, o to, co se v ní d je, a všímá si svého okolí,
nem že si nevšimnout nep eberného množství
hmyzu, který se nachází všude kolem nás. Hmyz
totiž opravdu najdeme tém  všude, žije dokon-
ce i v p íbojové zón  a na hladin  mo e blízko
pob eží. Toto hemžení našich malých spole ní-
k  kolem nás je nejv tší na ja e a v lét , kdy
všechno kolem nás b há, létá a bzu í. P ijde
ovšem podzim a zima a ono hemžení jakoby
mávnutím kouzelného proutku ustane. N kolik
málo druh  m žeme voln  v p írod  potkat ce-
lou zimu, a to klidn  i za stavu sn hové kalamity.
Pár druh  je dokonce na život v drsných pod-
mínkách zimy specializováno. Až na tyto výjimky
se však šestinozí tvore kové na podzim n kam
ztrácejí. Jist  Vás nejednou napadlo, kam se
všechen ten hmyz pod l. Na první pohled by se
zdálo, že všechen hmyz p íchodem královny
Zimy bídn  zahynul. Našt stí tomu tak není, jinak
bychom se s p íchodem jara nemohli kochat
poletujícími babo kami i bzu ením v el.

V tšina druh  hmyzu se rozmnožuje v hlavním
vegeta ním období,  na ja e a v lét . Po spá ení
naklade sami ka vají ka, ze kterých se za n ja-
ký as, který je u každého druhu specifický a mj.
záleží na množství podmínek (teplota, vlhkost a

p ezimovat na místech p ímo exponovaných v -
tru a sn hu, proto se uchylují do t chto úkryt .

Jedle b lokorá je p vodní druh stromu typic-
ký práv  pro region Valašska, to dokládá mj.
skute nost, že v Karlovickém údolí (údolí Vsetín-
ské Be vy) stále vytvá í jedle nejpo etn jší po-
pulaci v eské republice. Šupinky jedle zde pro
své p ezimování využívá velký po et hmyzu.
Z brouk  (Coleoptera) m žeme na Valašsku
nalézt p i zimování pod šupinkami k ry jedlí vzác-

Denivka z ádu sí ok ídlých (Neuroptera). Tento
drobný hmyz p íbuzný zlatoo kám m žeme najít
vzácn  pod šupinkami k ry jedle

Vzrostlé jedle b lokoré v PR Halvovský potok po-
blíž turistické chaty Cáb

Vzácný tesa ík Pogonocherus ovatus, který je svým
výskytem v R vázán na rozsáhlejší jedlové po-
rosty

V jehli natých porostech mnohdy hromadn  zi-
mují sluné ka druhu Aphidecta obliterata

další), vylíhnou malé larvi ky. Ty následn  p ijí-
mají potravu a postupem asu rychle rostou.
Když dosáhnou ur ité velikosti, dojde k jejich
p em n  v dosp lce. Život velké ásti hmyzích
dosp lc  (imag) je velmi krátký. Všichni jist  zná-
me p ím r „jepi í život“, který není v hmyzí íši
nikterak neobvyklý. Nap íklad všem dob e zná-
mé larvy chrousta (ponravy) se v zemi vyvíjejí
až 4 roky, dosp lý chroust však žije jen n kolik
týdn . Podobné je to nap íklad i u rohá e a mno-
ha dalších brouk . Jediným úkolem dosp lce je
totiž zplodit nové potomstvo. Po ukon ení repro-
dukce dosp lý jedinec umírá a druh jako takový
pak p ežívá pouze ve form  vají ek a larev až
do doby vylíhnutí nových dosp lých jedinc , kte í
op t dají život dalším pokolením. V t chto vývo-
jových formách tedy p e kává zimu velká ást
hmyzu.

Je zde ovšem ješt  skupina hmyzu, která p e-
konává nep íznivé podmínky zimního období ve
stadiu imag. V p írod  ale není nic jednoduché a
p ímo aré. Bu  se proto jedná o druhy, které
sv j vývoj ukon ují již ke sklonku vegeta ní se-
zony, kdy se líhnou imaga, nebo se jedná o dru-
hy, jejichž dosp lci se dožívají více let, a nako-
nec druhy se zcela zvláštním osobitým zp so-
bem vývoje. N které druhy dokonce mohou p e-
kávat zimu jak ve stádiu imága, tak ve stádiu

vají ka, larvy i kukly. Z výše uvedených sku-
te ností vyplývá, že i v zim  m žeme narazit na
mnoho dosp lc  hmyzu, jen musíme v d t kde.
Tento hmyz je ukryt v p d , pod listím, v trouchu
pa ez  i starých strom , pod kameny, jiný m -
žeme nalézt ukrytý pod k rou živých i mrtvých
strom . ást hmyzu využívá k p ezimování i lid-
ská obydlí, i jejich ásti. Mnoho druh  brouk ,
ploštic i jiného hmyzu se dá nejlépe a nejsnad-
n ji najít práv  v zimním období.

Velice zajímavá je skupina druh  hmyzu, kte-
rý zimuje pod odstávajícími šupinkami k ry stro-
m . Využívá tak fyziologického tepla, které kaž-
dý živý strom i v pr b hu zimy vyza uje. Pod
šupinkami k ry živého, zdravého stromu je pro-
to vždy o n kolik stup  více, než kolik byste
nam ili ve vzduchu. Je ale logické, že ne každý
druh stromu poskytuje díky své struktu e k ry
vhodné místo pro p ezimování. N které stromy
tuto možnost p e kání zimy tém  v bec nenabí-
zí, nap . buk lesní má k ru tém  hladkou, tudíž
se hmyz v rámci stromu nemá kam schovat. Jiné
stromy tuto možnost sice „nabízejí“, ovšem malá
i naopak velmi velká velikost šupinek výrazn

omezuje velikost i po etnost zimujícího hmyzu.
Smrk (Picea abies) disponuje pouze malými šu-
pinkami, které mohou využít pouze nejmenší
zástupci hmyzí íše, javor klen (Acer pseudopla-
tanus) nabízí naopak pouze p íliš velké a široce
odstávající šupinky. Jako nejvhodn jší d evinou
se v tomto sm ru jeví jedle b lokorá (Abies alba).
Jedle nabízejí pom rn  širokou škálu velikostí
šupinek, které se pohybují od nejmenších veli-
kostí až do 15 cm v pr m ru. Z toho taky vyplý-
vá existence v tšího množství r znorodých úkry-
t . Jinými slovy: „tém  každý druh (pokud zi-
muje pod šupinami k ry) si najde na jedli to svo-
je místo“. Každý zimující druh hmyzu pot ebuje
totiž trošku jiné podmínky. Nap íklad v tší druhy
nalézají dostatek prostoru k p ezimování pouze
pod v tšími šupinami. Pod hmyzem „vybrané“
šupinky proniká vítr i sníh pouze minimáln , je
zde proto mikroklima vhodné k p e kání zimního
období. V tšina druh  v zásad  není schopna
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ného tesa íka Pogonocherus ovatus (Goeze,
1777). Jedná se o velmi lokální druh, který je
svým vývojem intenzivn  vázaný práv  na starší
jedle, v jejichž koncových v tvích probíhá jeho
vývoj. Na ja e se tito brouci pohybují v korunách
strom , kde provád jí žír na tenkých v tvi kách
jedlí a kladou vají ka. Poté umírají a noví brouci
se rodí až na sklonku léta a na podzim, kdy hle-
dají úkryty p ed nadcházející zimou. Tento malý
tesa ík bohužel z naší p írody mizí s ubýváním
jedlí a jedlových porost . Valašsko je jedním
z mála posledních míst s po etn jšími populace-
mi, avšak i zde ubývá díky kácení jedlí a nedo-
state né obnov  jejích porost .

Další druhy zde zimujících brouk  reprezen-
tují drobní st evlí ci – nap . Dromius fenestratus
(Fabricius, 1794), i sluné ko jehli natých po-
rost  Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758).
Velice hojn  lze pod šupinkami najít brouka
z eledi šironoscovitých (Anthribidae) Brachy-
tarsus nebulosus (Forster, 1771). Vylou it ne-
lze na Valašsku ani výskyt velmi vzácného „jed-
lového“ tesa íka Acanthocinus reticulatus (Ra-
zoumovsky, 1789), který bývá nej ast ji nalé-
zán práv  p i zimování pod šupinkami k ry jedlí,
nebo pod samotnou k rou. Pod šupinami ovšem
nezimují jenom brouci. Nalezneme zde také mno-
hé zástupce lesních k ís  (Auchenorrhyncha),
kte í jsou v zoologickém systému azeni blízko
všem dob e známým mšicím. Velmi po etné je
spole enstvo ploštic (Heteroptera), kdy nej as-
t ji najdeme druhy Gastrodes grossipes (De
Geer, 1773) a G. abietum Bergroth, 1914, dále

pak Brachycarenus tigrinus (Schilling, 1829) a
Pinalitus atomarius (Meyer-Dür, 1843). Pod
šupinkami najdeme však zástupce mnoha dal-
ších ád  hmyzu, jejichž determinace je ale
mnohdy velmi obtížná – mimo jiné zástupce much
(Diptera), blanok ídlých (Hymenoptera) i de-
nivky a zlatoo ky z ádu sí ok ídlých (Neurop-
tera). P i odlupování šupinek lze nalézt i r zné
pavouky, stonožky, mnohonožky, chvostoskoky
a další bezobratlé.

P i bližším pr zkumu m žete narazit na strom,
pod jehož šupinami k ry jsou doslova zástupy
hmyzu, na druhou stranu jiné stromy mohou být
na zimující hmyz pom rn  chudé. Ne všechny
jedle jsou totiž stejn  „obsazeny“ zimujícími dru-
hy. Hmyz pro p ezimování preferuje okrajové,
oslabené a oslun né stromy, na nichž má v tší
šanci, že zimování p ežije díky vyšší teplot .
V p ípad , že však dojde k úplnému odum ení
stromu, dochází ke snížení po tu druh  hmyzu
zimujících pod šupinkami, a to z toho d vodu, že
strom p estal fungovat jako životadárný zdroj
tepla. Je dlužno také íct, že pod šupinami k ry
nezimují pouze druhy vázané svým vývojem na
jedle, ale také druhy vyvíjející se i na jiných mís-
tech. Velmi po etným zimujícím osazenstvem dis-
ponují stromy rostoucí p ímo v potocích i v je-
jich blízkosti. Na takových stromech zimují i je-
dinci, které normáln  na stromech nenalezne-
me. Hmyz se tímto brání utopení p i jarních po-
vodních.

Jak je vid t, vhodné stromy jedle fungují p es
zimu jako velká „noclehárna“ pro obrovské
množství jedinc  bezobratlých. Na za átku zimy
je jejich hustota tak vysoká, že tém  pod kaž-

dou šupinkou najdeme n jakého nocležníka.
Bylo by proto s podivem, kdyby si tohoto bohat
prost eného (a p es zimu vlastn  jediného) sto-
lu nevšimli jiní zimní obyvatelé lesa. Nejvíce
v zim  strádají ptáci. Jejich t lí ka a celková hmot-
nost je totiž tak malá, že pro p ežití musí neustále
p ijímat velké množství potravy, jinak by zem eli
mrazem. Velcí savci umí díky v tšímu t lu dob e
šet it teplem, nejsou proto v zim  vystaveni až
tak velkým nebezpe enstvím jako drobní ptáci.
Jakmile napadne sníh a zten í se možnosti zís-
kání potravy, naletují na jedle mnohé druhy na-
šich zimujících pták . Nej ast ji jsou to všichni
datlovití ptáci (datel, strakapoudi, datlíci), dále
pak šoupálci a brhlíci, kte í jsou ve sb ru zimují-
cího hmyzu obzvláš  šikovní, a kone n  sýkory
ko adry, mod inky a další. Na zimujícím hmyzu
si asto smlsne i veverka, která si tak zpest uje
zimní jednotvárnou stravu. Hmyz je v zim  na-
víc chladem ztuhlý a nepohyblivý, nemá proto
p ed hbitými zobá ky žádnou šanci na únik. Na
ja e proto m žeme kolem n kterých strom  najít
ást šupinek na zemi, asto v širokém kruhu.

Taková jedle je už zdálky dob e poznatelná díky
r žov jšímu zbarvení. Strom odlupováním šupi-
nek k ry však nijak netrpí. Jedná se totiž o mrt-
vou k ru (borku), která je zevnit  neustále na-
hrazována novými vrstvami. P íští rok na pod-
zim bude proto op t nachystána spousta nov
se odlupujících šupinek ekajících na své zimní
nájemníky.

Pokud se tedy vydáte v zim  do lesa a nara-
zíte na skupinku starších jedlí, zkuste nožem od-
loupnout pár šupinek a sami budete velmi p e-
kvapeni, kolik zimujících spá  naleznete.

Zimující zástupce ádu blanok ídlých (Hymenop-
tera)

Hmyzí vají ka ekají skryty pod šupinkami k ry na
první teplé jarní dny

V sou asnosti rychle postupující t žbou v údolí Vsetín – ervenka je ohrožena populace tesa íka Pogo-
nocherus ovatus    Fotografie k lánku L. Spitzer
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Pestrost
lidových názv  hub

na Valašsku
Jitka Wolfová

Houby odedávna p itahovaly pozornost lidí pro
sv j záhadný zp sob života, velkou prom nlivost,
bohatství tvar  i barev, chu  nebo ú inky. V minulosti
houby obohacovaly pom rn  chudou valašskou
stravu,  nacházely využití v lidovém lé itelství i p i
výrob  nejr zn jších užitkových p edm t . Díky
tomu získala ada hub své specifické názvy, které
jsou spojené p evážn  s jejich vzhledem, charak-
terem plodnic  nebo jejich využitím.

Tak nap . houb  hadovce smrduté se na Va-
lašsku íkalo „ ertinec“ nebo  „smradlák“. Což také
odpovídá vlastnostem této houby, která velmi ne-
p íjemn  zapáchá a svou „v ní“ láká nejr zn jší
hmyz (p edevším mouchy), podílející se na ší ení
jejich výtrus . D evožijnému choroši  troudnatci
kopytovitému (Fomes fomentarius) se p ezdíva-
lo „hubka“ nebo „choroš“, ale také „horýl, hubá “
a „širá “.  Dužnina této houby se vyva ovala a
sušila. Sloužila k rozd lání ohn  k esadlem, ale
také k výrob  klobouk  a epic, které používali
p edevším pastevci.  Houbám nejedlým se obec-
n  íkalo „gemby, zmudy, plzan “ nebo „prachúv-
ky“.  Pro  h ib satan (Boletus satanas) a  h ib
nachový  (Boletus rhodoxanthus) se vžil název „
psí sinál“. Oba druhy jsou za syrova jedovaté
(proto asi psí), po otla ení modrozelenají a rostou
na podobných stanovištích,  v teplých sv tlých
listnatých lesích pod duby a buky. Díky  nep íjem-
né ho ké chuti získal  své pojmenování  h ib žlu -
ník (Tylopilus felleus) a h ib k íš  (Boletus calo-
pus),  lidov   „žlu ák“ nebo  „ho ák“.

Jedlé houby byly  obecn  „praváky“ a t mi
nejoblíben jšími z staly samoz ejm  houby h i-
bovité. Pokud bychom se zeptali našich babi ek a
d d , jak se jmenují jednotlivé druhy jedlých hub,
ur it  byste slyšeli n které z následujících názv .
H ibu ková i (Boletus erythropus)  nebo kolod ji

(Boletus luridus), jejichž dužnina po otla ení ná-
padn  modrá, se íkávalo  „sinál,  sinák, modrák,
luhá “ nebo „mod ák“. H ib královský (Boletus
regius) – lidov  „horovják“, roste velmi vzácn
v listnatých lesích (na vápencích) pod duby, hab-
ry a buky. Tento nádhern  zbarvený h ib
s r žovo erveným kloboukem a zlatožlutými póry
naši p edkové ješt  b žn  sbírali. Dnes už je h ib
královský  kriticky ohroženým druhem zapsaným
v ervené knize R a SR a  jeho sb r je nezá-
konný.   H ibu p ív skatému (Boletus appendicu-
latus) se íkávalo „másel ák“, též „jalov ák, sme-
ta ák, podmásník“, snad proto, že jeho dužnina
je žlutá, p íjemn  voní a chutná trochu nasládle.
Z ejm  také podle barvy dužniny a tvrdosti plod-
nic se h ibu smrkovému (Boletus edulis), h. du-
bovému (Boletus aestivalis), h. borovému (Bole-
tus pinophilus)  a h. bronzovému (Boletus ae-
reus ) íkalo „h ib bílý, tvr ák“. Ale také  „hrabov-
ják, hrab ák“ podle r stu n kterých druh  t chto
h ib  v hab inách. Klouzek zrnitý (Suillus granu-
latus ) a žlutý (Suillus luteus) rostou pod borovi-
cemi s dv ma jehlicemi ve svaze ku a  tyto d evi-
ny se zase p irozen  vyskytují na skalnatých pod-
kladech, proto se klouzk m íkalo obecn  také
„podborúvka“ nebo „paš ák, podskal ák, zaje-
ák“.  Kozák b ezový (Leccinum scabrum), ros-

toucí pod b ízami, byl „b ezovják, b ezák“. Kozák
habrový (Leccinum carpini) a k. dubový (Lecci-
num crocipodium) byl „léš ák, léskovják, lésko-
vec“, též „hrabovják“.  Kozák osikový (Leccinum
rufum) najdeme jen pod osikami, proto „osi ník“,
a podobn  rostoucí  k emená  osikový (Lecci-
num aurantiacum) byl  „k eme ák“.

Pro pýchavku obecnou (Lycoperdon perla-
tum), u níž se konzumují pouze mladé plodnice,
se vžil název „prašivka, pý avka, ertí, cigánský,
muzigantský tabák“ nebo  „vraní hovno“.  Také
ryzce se zde sbíraly. Nejchutn jšímu druhu - ryz-
ci pravému (Lactarius deliciosus) se tady íkalo
jednoduše, pouze „ryzec“. Ryzec peprný (Lac-
tarius piperatus), jehož plodnice jsou  celé bílé,
byl zase „bílá húba“. Ryzec syrovinka (Lactarius
volemus) a snad i ryzec pravý  byl  „kravi ka“,
též „kravka, mlé ák, mlé “. Jména jsou odvoze-
na pravd podobn   od typické vlastnosti t chto
druh , které po poran ní  mlé í (pouští mléko).
Výte ná holubinka nazelenalá (Russula virescens)
nesla  podle zabarvení p kné jméno „sinula“ Na

ja e se sbírala výborná jedlá houba  „smrh“  -
smrž jedlý (Morchella vulgaris).  Pozd  na pod-
zim, kdy asto už moc hub neroste, chodívali zase
lidé do lesa na „kolopénky, kolopé ky“ nebo také
na  „fafrlinky“. Tak se íkávalo václavce obecné
(Armillaria mellea), ale pravd podobn   i vác-
lavce hlíznaté (Armillaria gallica), která je ostatn
nap . na území Beskyd ast jší.

Z dalších jedlých druh  se na Valašsku sbíraly
nap . „baraní kule“, též „bara úvka, kozí brada,
jelení rožky“. Ve skute nosti se jednalo o  ku átka
jarmuzová (Ramaria botrytis) a zlatá (Ramaria
aurea).  Také ku átk m sli ným (Ramaria formo-
sa)  se íkalo  „jelení rožky“, z ejm  podle podob-
nosti tvaru plodnic s  ástmi t la t chto zví at. Tato
ku átka však nejsou jedlá a mohou zp sobit žalu-
de ní potíže. P edpokládám ale, že i p es spole ný
název s p edešlými jedlými druhy ku átek je sta í
Valaši jist   poznali podle nápadn  ho ké chuti.

A na záv r to nejvzácn jší. Kdysi se b žn
sbíral v listnatých a jehli natých lesích také stro -
kovec kyjovitý (Gomphus clavatus), dnes je  jeho
nález na Valašsku velkou raritou. Na Frenštátsku
se mu íkalo nap . „kozí cicek“. Tato pozoruhodná
houba svým tvarem p ipomíná d tskou ká u, je
nafialov le zbarvená, pozd ji okrová. V roce 2001
byl  znám tento druh v okrese Vsetín pouze ze
dvou lokalit, v sou asnosti je pravd podobn
nezv stný. D vodem jeho mizení, jak ukazují vý-
zkumy, je z ejm   zakyselování p dy.

Jak  vidíte, pestrost lidových názv  hub na
Valašsku byla velmi vysoká a je jen škoda, že
n které názvy mizí zapomenuty podobn , jako
se z naší p írody ztrácejí n které druhy hub.

Kazmí , S. (2001): Slovník valašského ná e í. Vyda-
vatel Dalibor Malina, Vsetín
Müller, P.: Rozdílnost názv  hub, www.houbar.cz
Hrn i ík, J. et Dan ák, M. (2001): 16. Houby a lišejníky.
- In: Pavelka, J. et Trezner, J. (eds.): P íroda Valašska
(okres Vsetín), pp.133-151, eský svaz ochránc  p í-
rody ZO 76/06, Orchidea, Vsetín.

Troudnatec kopytovitý – „hubka, hubá , choroš,
horýl“     Foto T. Kašpar

Hadovka smrdutá – „ ertinec, smradlák“
Foto T. Kašpar

Pýchavka obecná – „pý avka, ertí, cigánský, mu-
zigantský tabák“     Foto T. Kašpar

L I T E R AT U R A

„H ib bílý“ - radost malých i velkých houba
     Foto B. Dadák
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Valašský Slavín
a Kniha pam ti kraje

Daniel Drápala

Když na sklonku 19. století zakládal vlaste-
necký spolek Svatobor na pražském Vyšehra-
d  estné poh ebišt , m li jeho p edstavitelé
mimo jiné na pam ti i heslo svého sdružení: Po-
máhej, osv cuj, pamatuj. Nov  utvá ený Slavín
m l dle jejich p edstav napl ovat p edevším ono:
osv cuj a pamatuj – p ipomínat významné osob-
nosti eské kultury a v dy a ú inn  propagovat
jejich dílo a odkaz. Myšlenka nalezla v eské
spole nosti náležitou odezvu a vyšehradský Sla-
vín se stal místem, kam v pr b hu života zavítala
snad v tšina z nás.

O n kolik desetiletí pozd ji, v polovin  60. let
20. století vznikla obdobná myšlenka také ve Va-
lašském muzeu v p írod  v Rožnov  pod Rad-
hošt m. Areál D ev ného m ste ka v té dob  oživl
op t po n kolikaleté pauze stavebním ruchem,
budovaly se nové objekty i provozní zázemí.
Oplocení se tehdy do kalo také okolí kostela sva-
té Anny. Od dokon ení stavby ve 40. letech 20.
století z stával totiž tento prostor volný, kostel p -
sobil jako solitérní stavba v sousedství Billova m š-
anského domu, kostelní ochoz po vn jším obvo-

du byl jen p íležitostn  využíván k deponování
rozm rn jších sbírkových p edm t . Z iniciativy
ing. Jana Rudolfa Be áka se ovšem zrodila origi-
nální myšlenka utvo it kolem muzejního kostela
h bitovní okrsek, který by propojil expozici ven-
kovské a m stské funebrální plastiky pod širým
nebem s estným poh ebišt m. Podle Be ákova
zám ru sem m ly být ukládány ostatky osobností,
které se významn  podílely nejen na rozvoji Va-
lašského muzea v p írod , ale také p isp ly k do-
kumentaci a prezentaci lidové kultury, rozvoji kul-
tury, hospodá ství a duchovního života regionu i
propagaci kulturního a historického odkazu celé-
ho moravského Valašska. Zbudováním náhrob-
k  na Valašském Slavínu jim tak m la být i posmrt-

n  vzdána úcta a vd nost, hold jejich zasloužilé-
mu dílu.

Prostor kolem kostela ur ený pro h bit vek byl
proto v roce 1967 ohrazen d ev ným parkáno-
vým plotem se st íškou. Zpo átku byl zapl ován
p edevším litinovými k íži a kamennými náhrob-
ky, p eváženými ze starých i rušených h bitov
celého regionu; n kolik z nich nalezlo své místo
také v ochozu kostela. Mimo jiné se tak sem do-
staly kamenné sarkofágy fojtské rodiny Malin
z Horní Be vy a p edevším náhrobky fojt  K en-
k  z nedalekého Solance. Mnohem skromn jší
podobu mají prosté kamenné desky s vytesanými
texty z evangelického h bitova v Jasenné.

Až rokem 1969 se skute n  poda ilo naplnit i
myšlenku Valašského Slavína. Díky iniciativ  e-
ditele Be áka a jeho spolupracovník  Josefa
Malé e a prof. Karla Langra byl muzejní h bit -
vek postupn  prom ován na valašskou obdo-
bu Slavína. První pietní akt se na Valašském
Slavínu konal 5. íjna 1969, kdy sem byly p e-
neseny ze zanedbaného hrobu v Pržn  ostatky
muzikanta Jana Pelára. V následujících letech
p ibývaly další náhrobky (1970: en k Kramo-
liš a Jaroslav Žíla-Lipjan; 1971: sourozenci Ja-
ro kovi; 1973: Jan Nepomuk Polášek ad.). Na
výtvarných návrzích i realizaci se v pr b hu let
podíleli renomovaní um lci i emeslníci (Karel
Langer, Ambrož Špetík, Ji í Langer, Martin Gaja,
Vladimír Vrablík, Miroslav Machala, Mario Kotr-
ba, Josef Skalík, Jan Sobek aj.). V tšina z nich
p edstavuje sama o sob  pozoruhodnou galerii
novodobých um leckých plastik.

Valašský Slavín se tém  již ty i desetiletí stá-
vá místem posledního odpo inku p edních osob-
ností Valašska. Mezi lidmi, kte í se zasloužili
o rozvoj regionu, uchování jeho tradic, ší ení
dobrého jména zdejší kultury i propagaci kraje,
však nalezneme adu osobností, jejichž ostatky
nemohou být z r zných d vod  uloženy na Va-
lašský Slavín. Nový Statut Valašského Slavína
schválený vedením muzea navíc neumož uje
instalaci symbolických náhrobk  v areálu Valaš-
ského Slavína. Byla by však v ná škoda, kdy-
by jejich dílo a odkaz z staly zapomenuty. Proto
byla v roce 2004 rozhodnutím editele Valaš-
ského muzea v p írod  založena Kniha pam ti
kraje. Formou zápisu v ní mohou být d stojn
p ipomenuty p ední osobnosti regionu, které se
zasloužily o moravské Valašsko. Návrhy pro
zápis do Knihy pam ti kraje m že p ipravit kdo-
koli – organizace, spolek i jakákoli soukromá
osoba. Jedinou podmínkou je kvalitn  zpraco-
vaný návrh na p edepsaném formulá i (je do-
stupný na editelství Valašského muzea v p írod
nebo na webových stránkách muzea). Tento
návrh následn  posuzuje Rada starších, poradní
orgán editele Valašského muzea v p írod , slo-
žená z tém  dvacítky osobností zastupujících
všechny oblasti lidské innosti. Odsouhlasené
návrhy jsou posléze realizovány prost ednic-
tvím kaligraficky zpracovaných personálních lis-
t . Celá kniha má velmi originální úpravu a vaz-
bu vycházející z tradic historických rukopisných
památek. Jednotlivé listy byly speciáln  pro tuto
Knihu pam ti kraje zhotoveny v ru ní papírn

Ukládání ostatk  sourozenc  Jaro kových v roce 1971           Fotoarchiv VMP v Rožnov  p/R

Valašský Slavín      Fotoarchiv VMP v Rožnov  p/R
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ve Velkých Losinách. První svazek Knihy pa-
m ti kraje bude obsahovat sto personálních lis-
t . Jakmile se dosáhne tohoto po tu, bude kniha
uzav ena, pevn  svázána a bude zapo ato se
zápisy do druhého svazku. Medailony jednotli-
vých osobností z první knihy pak budou zpraco-
vány do knižní podoby. Vznikne tak publikace,
která bude moci sloužit jako jakási malá encyklo-
pedie významných osobností valašského regi-
onu. Všechny zápisy, v etn  životopisných me-
dailon  a obrazového doprovodu jsou ovšem
již dnes dostupné i na webových stránkách Va-
lašského muzea v p írod  v Rožnov  pod Rad-
hošt m (www.vmp.cz).

Osobnosti Knihy pam ti kraje zapsané
v letech 2005 a 2006

BOHUMÍR JARON K – malí  a grafik
ALOIS JARON K – malí  porcelán , autor vý-
tvarných návrh
JULIE JARO KOVÁ – tv rkyn  gobelín

EN K KRAMOLIŠ – spisovatel, historik, vlasti-
v dný pracovník
ALBÍN POLÁŠEK – socha
VÁCLAV BRADÁ  – folklorista
METHOD J KAREL BYST ICKÝ – kn z, bás-
ník a spisovatel
JAROSLAV FIALA - architekt
VLADIMÍR PET EK – pravoslavný kn z a ú ast-
ník protinacistického odboje
EMANUEL VENCL – zem d lský pedagog a
osv tový pracovník
MILAN ŠVR INA – folklorista
JOSEF SOUSEDÍK – pr myslník a vynálezce
DUŠAN SAMO JURKOVI  – architekt
ROBET MALINA – u itel a legioná
LUDVÍK KUNZ – etnograf
JOSEF TVAR ŽEK – kroniká  a archivá

Personální list Knihy pam ti kraje se zápisem
Bohumíra Jaro ka

Kniha pam ti kraje           Fotoarchiv VMP v Rožnov  p/R

Rožnovské vzpomínání

Ji ina Juláková

Každý máme krajinu svého d tství, po níž se
rádi touláme nebo se k ní utíkáme alespo
v myšlenkách, a to ve chvílích radostí i smutk  -
moje krajina je Rožnovsko a Rožnov. Moje nej-
starší vzpomínky jsou spjaty s tímto m stem,
z n hož ješt  stále vedou cesty a chodníky za-
hradami, loukami a poli sm rem k horám, s jeho
parkem, na ja e plným sasanek, s potokem hu í-
cím pod okny strýcova domu a hlavn  s jeho oby-
vateli.

Nenarodila jsem se tu, ale rodina mého otce
pochází z Horních Pasek v Rožnov  pod Rad-
hošt m, kde  se v r. 1881 ve starém roubeném
stavení v blízkosti erné hory narodil také m j
sta e ek Josef Pet ek. Povolání ho odvedlo
z rodného kraje, pravideln  se sem však znovu
a znovu vracel, nejprve jako student a pozd ji
mladý u itel s rozr stající se velkou rodinou – Pe-
t kových d tí bylo deset.  Jeho nejstarší syn Vla-
dimír Pet ek (1908-1942) byl m j otec. Také Vla-
dimír tu   trávil své  d tské a chlapecké prázdniny
a zajížd l sem i b hem svých vysokoškolských
studií na b lehradské pravoslavné teologické fa-
kult . Tehdy byl  veselým lenem rožnovské stu-
dentské party,  prožívající své letní volno u horní-
ho splavu Be vy, pod strání, která tehdy nesla
jména presidenta Wilsona. Tam se také  v r. 1933
seznámil se svou budoucí ženou Ji inou, roz. Rein-
lovou. Mladí lidé sportovali, chodili po horských
túrách a bezstarostn  se radovali z krás boží p í-
rody. Nikdo tehdy nemohl tušit, že Vladimírovi  v té
dob  nezbývá  ani pouhých deset let života.

Po skon ení studií v B lehrad  Vladimír od-
sloužil povinnou vojnu v Krom íži . Podle káno-
nu pravoslavné církve se p ed vysv cením na
kn ze  v  prosinci 1934 oženil a po vysv cení se
stal jedním ze správc  pravoslavné farnosti u kos-
tela sv. Cyrila a Metod je v Praze II, Resslov
ulici. Stal se postupn  dob e známým nejen
v kruzích k es anských intelektuál , ale také
v po etné srbské komunit  tehdy žijící v Praze,
mezi eskoslovenskými legioná i a pro své p e-
kladatelské zám ry i mezi literáty. V r. 1937 obhá-
jil doktorskou diserta ní práci a sv t se mu zdál
být otev en. Nebylo to na dlouho. Po mnichovské
katastrof  a následné okupaci eskoslovenska
se zapojil do odboje, v r. 1942 byl jedním z t ch,
kdo ukryli eskoslovenské parašutisty, kte í vyko-
nali atentát na R. Heydricha; jejich úkryt byl zra-
zen, state ní hoši padli, Vladimíra však p ed smrtí
ekala strastiplná doba výslech  i obav o osud

rodiny, p átel a spolupracovník . Tehdy se snad
poprvé smí il s tím, že se od n ho odlou ila žena
a že žije i s malou dcerou v Rožnov  p. Radhoš-
t m. Možná doufal, že tam ob  najdou bezpe í a
oporu. Ve v zení se v myšlenkách toulal beskyd-
skými chodníky a vrchy – a jeho vzpomínky byly
út chou jemu i jeho spoluv z m, jimž  popisoval
cesty po nich.

BENEŠ METHOD KULDA – kn z a sb ratel lido-
vé slovesnosti
FRANTIŠEK BARTOŠ – pedagog a etnograf
MICHAL JURAJDA – starosta Rožnova a vlastenec
VLASTA FIALOVÁ – histori ka
MICHAL ŽITNÍK – ezbá
JOSEF BARVI  – knihkupec a nakladatel
ALOIS SCHNEIDERKA – akademický malí
PETR K ENEK – spisovatel
ALOIS JU Í EK – malí
ALOIS POZBYL – katolický kn z
RUDOLF BILL – starosta Rožnova a obchodník
JAN KARAFIÁT – evangelický kn z a spisovatel
MARIE SCHOBEROVÁ – vyšíva ka a u itelka
ru ních prací
ARNOŠT DADÁK – podnikatel
MILADA JARO OVÁ – tv rkyn  tzv. zašovských
kyti ek
ALOIS ZÁTOPEK – geofyzik
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Opravdu to bylo  také v Rožnov , kde moje
matka se mnou  našla oporu a ochranu v dob
nejv tšího nebezpe í a zatýkání– v prvé ad
musím vzpomenout svého nezapomenutelného
strýce Dr. Ing. Josefa Demelu (1897 – 1996) a
tetu Má u (1906-1996), kte í bez rozpak  ke svým
t em d tem p ibrali i malou nete  a svou sestru.
Strýc svým tichým a nenápadným zp sobem
v dob  války pomáhal i jiným –  p evád l totiž v r.
1939 p es hranice do Polska mladé muže, kte í
cht li bojovat proti nacist m, jak jsem se jako do-
sp lá dozv d la.  Také pozd ji, v  traviná ské
stanici, kde p sobil, nacházeli úto išt  mladí lidé,
kterým hrozilo totální nasazení a transport do N -
mecka. Teta i strýc i mé milé sest enice mi z stali
blízcí celý život.

Nemohu nevzpomenout dalšího vzácného lo-
v ka, P. Františka Hamralu, který se stejnou od-
hodlaností, s jakou m j otec zapisoval do matrik
židovské spoluob any, zapsal do farní matriky i
mne, i na to, že byl mým prvním u itelem nábo-
ženství. P. František  nacistické totalit  unikl, neu-
nikl však totalit  komunistické; v padesátých le-
tech byl uv zn n.

Naši milí sousedé jsou také stále v mé pam ti.
Nedaleko od Demelových žila rodina Vaškova;
pan Vašek hrával v rožnovském láze ském or-
chestru (jist  nikdo nem že zapomenout na kon-
certy v parku) , paní Vašková byla ta nejrozmilejší
valašská sta enka, jakou jsem poznala. Vypo í-
tám-li další sousedy, tak p es potok bydleli a bydlí
Štikovi: emeritního pana editele Valašského mu-
zea PhDr. Štiku prý tam moje  sest enice Alena
u ila kou it, nebyla jsem u toho, jen vypravuji,
ur it  však pat il mezi kamarády mých sest enic.
Stále ješt  v sousedství žijí rodiny Žantova a Heso-
va: tehdejší d ti jsou dnes d de ky a babi kami.

Kdykoliv p ijedu do Rožnova, vyjdou se mnou
moje  sest enice na procházku do Horních Pa-
sek, kde i já jsem jako hol i ka bývala se sta en-
kou a sta e kem Pet kovými. Do nedávných dob
byl patrný malý sádek za roubenou chalupou, ve
které  rodina bydlela na letním byt , i b ezový
hájek pod ernou horou, kam sta enka se mnou

Vzpomínám také na MUDr. F. Kolá e, který
p icházel do strýcova domu lé it mé d tské ne-
moci. I jako dít  si pamatuji jeho odmítavé gesto,
s nímž reagoval na strýc v dotaz na vyrovnání
ú tu. MUDr. Kolá  se  nedo kal  svobody a  ze-
m el state n  jako estný lov k v r. 1944.

Byli to rožnovští ob ané, kte í nám pomohli
v nejt žších chvílích; mnozí jen tím, že o naší p í-
tomnosti ml eli, i to tehdy sta ilo. Díky za to, také
však za to, že moje d tství p es velkou bolest
nebylo žalostné a že mohu vzpomínat s láskou i
úsm vem na mnohé p kné chvíle i lidi.

Mezi vzácné rožnovské ob any adím  také
paní u itelku Miladu Jahnovou, která mne u ila
v první t íd  obecné školy. Byla to velmi d stojná
a p itom vlídná a srde ná paní, opravdová paní
u itelka, která um la využít každý p íklad ze živo-
ta k nenásilnému pou ení d tí, k probouzení smys-
lu pro solidaritu a snad i sociálního cít ní,  a doká-
zala taktn  stírat tehdejší  rozdíly mezi nimi.

chodívala na k emená e, ješt  slyším její tichý
hlas, když mi p ed ítala Brou ky, a p edstavuji si
i veselý rámus, který d lali moji mladí strýcové a
tety. Vzpomínám na n   s láskou.

Navšt vuji ob as  také  Rožnov 19. století.  Když
jsme totiž v r. 1943 p esídlily s matkou k babi ce a
d de kovi Reinlovým do Prahy, žalostila jsem po
Rožnov  nesmírn  . Teta Má a mi tehdy pro út -
chu darovala knížku od e ka Kramoliše – Va-
lašskou sta enku. Ta se mi stala nejen d tskou,
ale celoživotní út chou. Jak mne pot šilo, že byla
znovu vydaná.

Mám však ráda i Rožnov sou asný, upravený
a zvelebený, i nové p átele, které jsem zde našla.

Moji milí rožnovští p átelé, d kuji Vám. Byl to
Rožnov pod Radhošt m, který hned v prvních
letech po válce pojmenoval po otci strá  nad Be -
vou, nad ekou, kterou m l tak rád. Rožnovští  mu
také prokázali poctu ud lením estného ob anství
svého m sta, odkud pocházel rodem i náklon-
ností.

Symbolický náhrobek na Valašském Slavín
je pak trvalou p ipomínkou i poctou lov ku, který
daroval sv j život za svobodu a jehož památka i
všechny stopy po n m m ly být ob ma totalitami
vymazány.

Byli jste to Vy, kte í nám pomohli v t žkých chví-
lích, byli jste to Vy, kte í nezapomn li památky mého
otce. Mám Vás ráda.

Jak naše maminka pekla
domácí erný chleba

Ladislav Videcký

Narodil jsem se 21. listopadu 1928 v Malé
Byst ici, v chalup  . 72. Moje maminka Antonie
Videcká (1911 – 2002) mne m la za svobodna,
pozd ji se provdala za Jaroslava Ko íba. Moji
p edkové žili již n jaké to století v Malé Byst ici.
Byli to evangelíci a dle vypráv ní se podíleli na
stavb  toleran ního kostela ve Velké Lhot  v roce
1783. Rodiny tam mimo jiné p isp ly tím, že si
nechaly ud lat vlastní lavici, kterou si po gene-
racích postupn  p edávali z rodiny na rodinu.
Na Santov  jsem vychodil dvout ídku. Už jako
školák jsem musel pomáhat rodi m doma, na
poli a zejména s pasením dobytka.

Naše maminka Antonie Ko íbová, roz. Videc-
ká, byla opravdový „všeum l“. Ostatn  ji tomu
nau ila životní situace, ve které se octla, nebo
jak jí to osud za ídil. Ona um la opravdu mnoho
prací a byla velmi zru ná. Doma jsme chovali
dv  až t i krávy, p íp. dor stající kusy – teli ky
na chov i prodej, bý ky na prodej na maso.
Chovali jsme také kozu, jednu i dv  ovce a
v lét  od nich také k zlátka i jeh átka. Ta zpra-
vidla na prodej, n kdy na domácí porážku. Na-
víc také slepice, prasata – ta na prodej a jedno
na domácí porážku, ko ky a psa. Maminka to se
zví aty um la. Když vyšla p ed chalupu, sbíhaly
se kolem ní slepice, p ib hl za ní pes a lísaly se
jí o nohy ko ky. Když jsem pásl krávy a ony
v dáli uslyšely hlas maminky, zvedaly hlavy a
vyhlížely ji.

Upomínka na vyu ování náboženství Ji iny Pet e-
kové z roku 1942

Ruch na rožnovském nám stí p i týdenním trhu,
první polovina 40. let 20. století

Fotoarchiv VMP v Rožnov  p/R

Manželé Demelovi s dcerami
 Foto archiv rodiny Demelovy
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Maminka um la skute n  mnoho v cí – nap .
ušít pro nás n jaké oble ení na stroji i ru n ,
ale také p kn  vyšívat! Na to se dala zejména
v d chodu, kdy na to už m la as a pro zdravot-
ní potíže nic jiného nedokázala. Však svými pra-
cemi nás své d ti a vnuky také obdarovala  -
vyšívanými ubrusy, ubrousky, i malými p eho-
zy. Ona ale také um la kosit trávu, ezat a sekat
d íví, vym nit v podlaze chléva shnilý trámec
v etn  jeho hrubého opracování, vyzvednout
ve chlév  podlahu a vy istit pod ní nános tak,
aby mo vka z pod krav plynule odtékala, a
podlahu zp t usadit. A samoz ejm  obsloužit vše-
chen dobytek!

Maminka ovládala také jiné pot ebné práce.
Dokázala p ibít odpadající prkno na st n  podsín-
ku i k lny, opravit hlin nou podlahu na podsín-
ku, upravit násadu motyky, na ezat a naštípat d í-
ví, ud lat si r zné pom cky, t eba metlu ze smrko-
vého chvojí na zametání, nahradit zreziv lý pant
u dve í tak, že od ízla ze staré boty podešev a tím
nahradit pant, aby se dve e daly otevírat.

Mezi základními povinnostmi bylo ošet ení a
zpracování nadojeného mléka. To se tehdy do
mlékárny nevozilo, ta byla p íliš daleko! Vždy
kráva v plné dojivosti dávala kolem patnácti litr
mléka, a to byl p eci hlavní zdroj výživy na ven-
kov  na Valašsku. To se nadojené mléko p ece-
dilo a usklad ovalo se v kamenných hrncích,
pokud možno na nejstuden jším míst  v chalup .
Ty bývaly vzácné a také drahé, proto tehdy
vzkvétalo emeslo dráteník . Ti je drátem oplétali
a takto je zpev ovali. Krávy postupn  dojivost
snižovaly. Ta kon ila asi po první t etin  další b e-
zivosti krávy. Když ob  naše krávy byly b ezí ve
stejnou dobu, pak také bývalo období, kdy jsme
bývali bez mléka. Tu nám vypomohli p íbuzní nebo
sousedé, a pak byla povinnost jim to oplatit.

Dokud maminka nem la odst edivku, tak se dalo
nadojené mléko ustát a teprve další den se z jeho
povrchu sbírala smetana. Mléko se pak zkonzu-
movalo i zkrmilo vep i nebo zpracovalo na tva-
roh. To se mléko nechalo zkysnout, po odd lení
syrovátky se tato slila a zkrmila. Zbylá syrovátka
se dala do pevného plát ného pytlíku. Na kbelík
(škopek) se dalo prkno, na n j pytlík se syrovát-

kou, nahoru op t prkno a to se zatížilo zpravidla
k tomu p ipraveným kamenem, který zbylou vodu
z tvarohu vytla il. Kámen se sejmul, až když byl
tvaroh dostate n  tuhý.

Když m la pozd ji maminka odst edivku, mlé-
ko se odst e ovalo ihned po nadojení a odst e-
d né mléko se zpracovalo stejn , jak píši výše.
Skladovala se pouze smetana, a to do doby, než
jí bylo dostatek k „tlu ení másla“. Stlouklo-li se máslo
ihned, když smetana nesta ila zkysnout, bylo
„sladké“. Uskladnila-li se a zkysla (jako kýška),
máslo pak bylo nakyslé. Ne vždy jsme sta ili pod-
máslí sníst, ten zbytek se zkrmil. Dodávám, že
erstv  nadojené mléko m ly velmi rády ko ky, to

na n j už ekávaly a vždy je od maminky dostaly!
Ze smetany se máslo stloukalo v máselnici. Do ní
se vešlo asi osm litr  smetany a stlouci jednu dáv-
ku trvalo asi jednu hodinu.

Máslo, tvaroh, vají ka, ale také ku ata, slepice,
husy, zpravidla už zabité a vykuchané, maminka
chodila prodávat na tržnici do Valašského Mezi í-
í. To byl pro rodinu jediný p íjem k zakoupení

oble ení, soli, cukru i jiných pot ebných v cí,
ná adí apod. pro domácí pot ebu. To chodívala
p šky p es kopec tam i nazp t, autobusy tenkrát
nejezdily a ani na n  nebylo! Za využívání tržní-
ho místa, tehdy na nám stí, musela zaplatit popla-
tek, který vybíral pracovník z ú adu m sta, a což
následn  policajti d sledn  kontrolovali a poru-
šení výrazn  pokutovali.

Pe ení domácího erného chleba! To bývalo
chloubou každé hospodyn , zejména selky, vždy
musela nakrmit chasu. S tím se musela seznámit
každá hospody ka. Ale od za átku:

To maminka za ala organizovat brzy po upe-
ení p edešlé dávky chleba. První bývalo, že jsme

spolu mleli na šlapacím mlýnku obilí. Bývala to
vždy réž, spisovn  žito. Spolu s maminkou jsme
každý den semleli jeden „ok ínek“, spisovn  ošat-
ku upletenou ze slámy (to um lo jen málo lidí). To
bylo tak na jeden pecen o váze cca 4 kg. Jeden
proto, že to byla velmi namáhavá práce, zejména
pro maminku. Vždy  já jsem jí tou svojí malou vá-
hou také málo pomohl. Tak jsme to d lali po celý
týden – tedy asi na 6 – 7 pecn . Umletí zrna na
režný šrot zabralo denn  víc než jednu hodinu
namáhavého šlapání.

Mezitím si maminka sama – když jsem vyrostl,
tak pak já – na ezala d íví na pot ebné délky. To,
aby pec byla vypálená po celé  ploše – vzadu,
v koutech i po stranách. Maminka to dokázala!

Až bylo vše p ipraveno, nastala p ímá p ípra-
va pe ení chleba. A jak se za ínalo? Snesením
díže z p dy (dále h ry) v etn  kopisti. To je velká
„va e ka“ na mísení t sta. Z díže se vyjmul kou-
sek zbylého t sta (nát stky), do díže vloženého
od posledního pe ení. Ten se rozdrolil a rozmí-
chal tak asi do 4 – 5 litr  teplé vody (jako na
kvasnice p i pe ení buchet), zahustil šrotem na
ídkou kaši. Pro lepší kynutí se p idal cukr. Díže

s touto kaší se pak dala na teplá kamna. To ma-
minka ud lala ve er, aby kvásek a kvasinky v n m
se do rána rozmnožily a správn  pracovaly. Po
ranním poklidu dobytka za ala maminka kvásek
zpracovávat. Nebyl-li dostate n  „nasko en“,
práci oddálila.

S opatrností, aby nic nep ehnala, nalila do díže
op t teplou vodu, p idala režný šrot, s l, kmín,

Osada Santov v Malé Byst ici      Foto archiv autora

Antonie Ko íbová, rozená Videcká (1911-2002)
  Foto archiv autora

p íp. va ený brambor, to pro vlá nost chleba, a
za ala mísit, což jí trvalo nejmén  hodinu. P i tom
hlídala správnou hustotu t sta. Zamísené t sto na
teplém míst  (to bylo v kuchyni na peci vedle spo-
ráku – plotny) op t nechala kynout. Pr b h ky-
nutí hlídala. Asi po p ti hodinách t sto op t mísila.
P idala zbytek režného šrotu, vody tolik, aby „neu-
topila mlyná e“ (t sto nebylo ídké) a po hodin
mísení t sto op t nechala kynout. Mezitím už za-
ala vytáp t pec. To muselo být na asováno tak,

Foto archiv MRV ve Vsetín
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aby až t sto bude oválené a p ipravené na ok ín-
kách, byla také p ipravená pec!

Když bylo t sto vykynuté, za ala je maminka
válet vždy v množství jednoho pecnu. Vyválela je,
ok ínek vysypala šrotem a t sto v n m vytvarova-
la do tvaru pecnu. To d lala tak, aby také poslední
pecen chvíli kynul – odpo íval. To už za pomoci
oh ebla a pometla (m ly dlouhé ty e) p ipravila –
vy istila pec. To znamená rozhrnula uhlíky do stran,
aby doho ely, pak zbytek a také popel vymetla a
vykynutý chleba se mohl za ít sázet.

Pod podlahou p ed pecí byla jáma, zvaná „pek-
lo“. Poklop se sejmul a nohy se spustily dol .
Sed lo se p itom na podlaze. Podlaha pece byla
asi 10 cm nad podlahou kuchyn , což umožnilo
snadn jší sázení. T sto se z ok ínku vyklopilo na
lopatu s dlouhým držadlem, zaneslo do pece a
mrštným pohybem se z lopaty posadilo na místo.

P ed sázením do pece maminka rozet ela do
pecnu trochu mouky, pak jej pomá ela vodou (pro
vytvo ení p kné k rky) a uprost ed n j ud lala
dírku – st ed pecnu.  Pak se s ním už nesm lo
pohnout, aby se pecen chleba nepoškodil lopa-
tou. Chleba se pak pekl víc než jednu hodinu,
pr b h pe ení maminka pe liv  sledovala poo-
tev enými dví ky pece. Chléb musel být dob e
prope ený, nikoliv však spálený. Už samo vypá-
lení pece bylo um ním!

Ve valašské architektu e bývala pec pod kam-
ny a sporákem. Do pece se sázelo pe ivo
v kuchyni, pod sporákem s plotnou. Pec s kamny
pak p esahovala do jizby a také do malého poko-
jíku. Trouba na pe ení byla p ístupná z jizby. Bylo
tak vy ešeno vytáp ní všech t í místností z jednoho
místa, tedy z kuchyn . Tak tomu také bylo v naší
chalup  na Santov .

Vrátím se však k tomu, co jsem opomn l: p i
vyvalování pecn  chleba do ok ínk  maminka
nám vždy ud lala „malý pecene ek“, který byl
upe ený d ív než ostatní pecny. Ten nechala
urychlen  vychladnout na ochutnání. Navíc ne-
zapomn la do díže op t vložit kousek t sta – ná-
t stu pro zad lání kvásku na vykynutí t sta p i
dalším pe ení! To vydrželo až n kolik týdn  a po
použití na kvásek t sto kynulo.

Po vyjmutí upe eného chleba z pece jej ma-
minka nechala dob e vychladnout. Chleba pak
uložila do sk ín  pouze p ikrytý plachetkou.Ten
jsme pak jedli až do úplného spot ebování. Nikdy
se nic nesm lo vyhodit. Ten suchý se pak jedl
nap . nadrobený do polévky nebo do mléka i
bílé kávy.

Podobn  se postupovalo p i pe ení vdolk
s tím, že t sto se p ipravilo podle receptu na ko-
lá e, v etn  dalšího postupu jako p i pe ení chle-
ba. To však pec musela být vypálena mírn ji,
aby nedošlo ke spálení vdolk . Také jejich sá-
zení do pece bylo v tším um ním, vždy  byly
tenké a snadno se poškodily! Poškozeným vdol-
k m se íkalo „frgály“ - takového výrazu nyní
využívají trhovci pro zvýšení pozornosti zákaz-
ník . Lopata musela být pe liv ji posypána mou-
kou pro snadn jší sesunutí z lopaty. Kulaté ple-
chy, jak je známo nyní, se za aly používat až po
roce 1945. Pro lepší pe ení vdolk  se také pou-
žíval tzv. sádlový papír sest ižený dokulata – do
kruhu.

Znovu se vrátím k pe ení chleba. Pro ? To
bývalo jednou z n kolika zkoušek nev sty, p i-
vdané do rodiny manžela. Dalšími testy bylo, jak
se umí obracet s prací p i poklidu dobytka, jaké
bylo její prádlo (po vyprání) i p íprava ob da
pro celou rodinu, která odešla po ránu pracovat
na pole. A to od p ípravy d íví, vymyšlení jídel-
ní ku v etn  celé p ípravy a uva ení a v asné-
ho podání, když rodina p išla z pole dom .

Ve svém popise používám pro semleté zrno
na chleba výrazu „šrot“. To proto, abych jej pro
tená e odd lil od mouky kupované v obcho-

dech. Ty šrotovníky nemlely pouze zrno na chle-
ba, ale také opravdový šrot z pod adných obi-
lovin pro dobytek. Rota ní kámen šrotovníku se
dal nadzvednout, a tak reguloval hrubost mletí.
Mleli jsme na šrotovníku také je men – ne mleli,
ale lámali – na kroupy. A také pohanku do jelit.
Ta se skute n  pouze lámala tak, aby se od
zrna odd lila jenom slupka. To šlapání bylo
opravdu velmi namáhavé!

Svoji zru nost a ovládání mnohých prací ma-
minka využila zejména, když v roce 1966 zem el
její manžel a náš táta. Ona pak sama hospoda ila
až do záv ru roku 1973, kdy odešla bydlet
k Musilovým do Vesníku u Vsetína. Jezdívali jsme jí
pomáhat, jenže to bývalo pouze o sobotách. Na
pomoc se musela obracet také na sousedy i zná-
mé. U ní však platilo, že si s lidmi um la porozum t.
Nám vždy íkávala: „Neváhejte pomoci lidem, když
vám tou pomocí nevznikne žádná škoda.Vrátí se
vám to!“ V tšina ob an  z Malé Byst ice jí um la
oplácet její ochotu.

Když jsem po smrti maminky v listopadu 2002
pozd ji p ijel do Malé Byst ice, mnozí mi vy ítali,
že jsme splnili p ání maminky - být poh bena
bez ob adu! Že, to cituji doslova, byli p ipraveni
d stojn  se rozlou it s naší maminkou. Byla to
slova potvrzující, že si tam maminky vážili.

Odry, íjen 2005

Kynutí chlebového t s-
ta Foto F. Poto ný

Vytahování chleba z pe-
ce, Velké Karlovice-
Léskové, 1965

Foto F. Poto ný

Mletí obilí na nožním mlýnci v Novém Hrozenkov
 Reprofoto M. Langer
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dohodnuto, že deponované peníze budou pou-
žity k nákupu um leckých d l a celé transakci
bude p edcházet vypracování seznamu dopo-
sud získaných sbírkových p edm t  a jejich vy-
len ní. Nákup provede komise, na jejímž slo-

žení se jednající rovn ž rámcov  dohodli.
Sou ástí zápisu byl pak soupis um leckých

d l Suchomelovy galerie, který obsahoval 146
položek. Ten se stal základem pro podrobnou
revizi odkazu v muzejních depozitá ích,
v p íru ním archivu a zejména ve Státním okres-
ním archivu (p íslušný fond byl tehdy uložen
v bývalé škole ve Lhotce nad Be vou). Všech-
na díla se poda ilo nalézt a p es veškeré peri-
petie muzea a jeho sbírek byla v relativn  dob-
rém stavu. Ukázalo se však, že ne všechna pat í
do Suchomelova odkazu. Z pom rn  neúplných
záznam 6) bylo zjišt no, že 25 položek pochází
z dar  profesora Adolfa Suchomela. Dále se
poda ilo p esn  ur it provenienci u ty iceti de-
víti sbírkových p edm t . Zbývajících sedmde-
sát dva má záznamy o nabytí neúplné (nebo
v bec žádné) a je možné (i když málo pravd -
podobné), že se i mezi nimi nachází dar A. Su-
chomela.

Prvním prokazatelným darem je již uvedený
grafický list. Dále A. Suchomel daroval muzeu
olej Františka Kavána a barevný d evoryt Bo-
humíra Jaro ka, nepoda ilo se však zjistit, kdy.

Ješt  p ed m novou reformou (1953) v no-
val na nákup um leckých d l 100 000,- K  a
tehdejší vedoucí muzea Miloš Kašlík je stihl v as
použít.7) Za darované prost edky bylo zakou-
peno dvaadvacet obraz , kreseb a grafických
list  od významných autor  s vazbami na regi-
on (Jožka Baruch, Dagmar Dvo áková-Baru-
chová, Josef Hapka, Karel Hofman, Josef Hrn-
árek, Jan Kobzá , František Ondr šek, Fran-

tišek Podešva, Alois Schneiderka).
Poté, co si Adolf Suchomel rámcov  ujasnil,

co se v muzeu nachází, rozhodl se pokra ovat
v mecenášství a hledal pro to vhodný postup.
Pravd podobn  nem l plnou d v ru k samot-
nému muzeu, které m lo editelství na Vsetín , a
proto inicioval založení Klubu p átel výtvarných

Marie Bognerová: Adolf Suchomel, 1970, kresba tuž-
kou

V muzeu ve Valašském Mezi í í je rozsáhlý
soubor um leckých d l, která jsou za azena do
sbírky profesora Adolfa Suchomela1). Jedná se
o obrazy, kresby a grafické listy, které pocházejí
z jeho dar  a odkaz , pozd ji k nim p ibyly dary
n kolika um lc  a rozsáhlý soubor p evážn
grafických list  eských um lc  druhé poloviny
dvacátého století ze sbírky Ji ího Demla. Historie
fondu za ala pravd podobn  již p ed válkou,
nejpozd ji však v roce 1944, kdy Adolf Sucho-
mel daroval muzeu grafický list Jana Kon pka2).
Než se soust edíme na v c samotnou, je t eba
stru n  zopakovat základní biografická data pana
profesora.

Adolf Suchomel se narodil 12. b ezna 1884
v P íbo e, kde byl jeho otec Karel Suchomel
u itelem. O dva roky pozd ji se mladá rodina
p est hovala do K ivého (nyní Valašské Mezi í-
í – Podlesí), nebo  se tam otec stal správcem

obecní školy. V podn tném prost edí venkovské
u itelské rodiny, na úpatí valašských kopc  a
v blízkosti „Valašských Athén“ s bohat  se rozví-
jejícím školstvím a pestrým kulturním životem, prožil
své d tství a mládí. Nepochybn  se tu zrodil i
jeho vztah k muzeu a p íkladem mu byl práv
jeho otec. V inventární knize „Záznamy o daro-
vaných p edm tech Musejní spole nosti ve Val.
Mezi í í od r. 1897 – 1945“ je v roce 1915 pod
íslem 21 zapsáno: „Soška sv. Jana Evangelisty

na štítu vým ny fojtství v K ivém z XVIII. stol.
Snad dílem mezi . socha e Pratzkera. Daroval
p. Suchomel, nadu itel v K ivém“.3) 4)

V roce 1904 maturoval na eském gymnasiu
ve Valašském Mezi í í. Po filosofických studiích
v Praze získal u itelské místo na Obchodní aka-
demii v Plzni, které z stal v rný až do svého
odchodu do d chodu. Poté se odst hoval k sy-
novi do Prahy a tam (o t i desetiletí pozd ji)
v požehnaném v ku jednadevadesáti let dne
6. listopadu 1975 zem el.

Jak je z p edchozího z ejmé, Adolf Suchomel
prožil sv j aktivní život v Plzni a d chod v Pra-
ze. Stále se však cítil být Valachem (v n kterých
dopisech p idával k podpisu ozna ení „K ivjan“
– podle obce svého d tství), na Valašsko a do
Valašského Mezi í í asto zajížd l. Po válce za-
al usilovat o z ízení stálé um lecké galerie ve

Valašském Mezi í í a daroval k tomuto ú elu
n kolik výtvarných d l. Dokonce se poda ilo
galerii z ídit a mezi lety 1953 až 1961 také zp í-
stupnit.5)

V nujme však pozornost samotnému odkazu.
Sbírka je podle p ání dárce a iniciátora Adolfa
Suchomela ur ena m stu, jeho obyvatel m a
návšt vník m, a a  už bylo valašskomezi í ské
muzeum organiza n  za len no jakkoliv (pop í-
pad  kv li vlekoucí se oprav  v letech 1972-
1988 uzav eno), vždy tam také z stávala ulo-
žena. V ur itých vlnách se také jakoby ztrácelo
a obnovovalo v domí o její existenci, což ve
svém d sledku vedlo k p edstav , že vlastn
všechna um lecká díla v depozitá i muzea pat í
do Suchomelova odkazu. Navíc za alo být
v polovin  osmdesátých let stále z ejm jší, že
darované prost edky se nerozmnožují podle
p edstav dárce, naopak, že by dokonce mohly
být postupn  znehodnocovány. Tehdy vyvolal
p edseda mezi í ské pobo ky KPVU Ji í Demel
jednání, které se uskute nilo 14. íjna 1985 na
M stském národním výboru ve Valašském Me-
zi í í a kterého se zú astnili zástupci m sta, mu-
zea, odboru kultury ONV a správce odkazu. Bylo

SUCHOMELOVA
SBÍRKA

Pocta
Ji ímu Demlovi

Tomáš Mikulaštík
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um ní ve Valašském Mezi í í. Odkazem ze dne
2. kv tna 19718) daroval KPVU 50 000,- K  a
dohodou se z izovatelem KPVU eským fon-
dem výtvarných um ní podepsanou 14. prosin-
ce téhož roku byl stanoven postup jejich použití.
Nadto deponoval u Ji ího Demla další t i obrazy,
ty i grafické listy a album reprodukcí kreseb n -

meckých kroj  z Moravy (p edáno muzeu v kv t-
nu 1987).

Realizace úmluvy stran zainteresovaných na
správ  odkazu profesora Adolfa Suchomela
o použití deponovaných prost edk  se protáhla
od roku 1986 až do konce roku 1991, našt stí
se poda ilo totéž, co se povedlo již M. Kašlíkovi
v p ípad  prvního finan ního daru – totiž využít
prost edky v souladu s úmysly dárce d íve, než
by mohlo dojít k jejich znehodnocení. Díky orga-
niza ním schopnostem, výmluvnosti i p átelským
vazbám Ji ího Demla bylo z darovaných pen z
zakoupeno ješt  osmnáct um leckých d l – od
Josefa Brože, Adolfa Zábranského, Jožky Ant-
ka, Karly Palátové, Jaroslavy Hýžové, Ambro-
že Špetíka, Ivana Jakeše, Miroslava Adámka,

mel, dopln ný ješt  o t i jednotlivé dary, bude
dobrým základem p ipravované um lecké ga-
lerie m sta Valašského Mezi í í a tak bude napl-
n n úmysl dárce i pov eného správce, jejichž
velkorysost si s úctou a vd ností p ipomíná-
me.9)

1) Odkazem Adolfa Suchomela jsem se zabýval od
roku 1986, kdy jsem na pokyn tehdejší editelky mu-
zea Aloisie Rambosskové za al pátrání v (n kolikrát
p est hovaných) fondech muzea a pozd ji i v okres-
ním archivu po um leckých dílech, která do vy len -
né sbírky pat í. Výsledky byly zve ejn ny ve Zpra-
vodaji Okresního vlastiv dného muzea ve Vsetín  v ro-
ce 1988 (s. 31-35, zde jsou také uvedeny prameny) a
dopln ny krátkým textem o použití zbylých prost ed-
k  ve Zpravodaji OVM v r. 1992 (s. 54-55).

2) Jednalo se o suchou jehlu Jana Kon pka Valašsko
z roku 1918. P íslušný záznam ve výše citované
knize: 4   21.1.44.   Kon pek: Symbol Valašska, lept
Daroval Adolf Suchomel prof. v Plzni. D kovný dopis,
který podepsali jednatel i p edseda Musejní spole -
nosti, má datum už 17. 1. 1944.

3) erpám ze záznam , které jsem po ídil v r. 1986 p i
studiu archivních materiál , tehdy uložených ve Lhot-
ce nad Be vou (SOkA Vsetín, fond Musejní spole -
nost ve Valašském Mezi í í). Pozd ji jsem narazil na
s ítací operáty, sepsané Karlem Suchomelem. Úhled-
ným u itelským písmem vypln ná kniha formulá
s ítajících obyvatelstvo v K ivém je z dnešního po-
hledu zajímavá i tím, že pan u itel zásadn  nep echy-
loval ženská p íjmení, takže nap . jeho žena je zapsá-
na jako Anna Suchomel.

4) Nebyl ostatn  v rodin  jediným – jeho dobrý p íklad
ovlivnil i mladšího syna. P i studiu archivních materi-
ál  jsem nalezl také poznámku: Bratr PhMr. Karel Su-
chomel odkázal muzeu svou sbírku vycpaného ptac-
tva valašského kraje (v r. 1945).

5) Rámec její existence udávají data záp j ek: Re-
versem ze dne 17. ervence 1953 zap j ila Okres-
ní spo itelna a záložna ve Valašském Mezi í í 18
um leckých d l pro Suchomelovu galerii. Díla byla
vrácena nadvakrát: 17. srpna 1961 a 12. b ezna
1963.

6) Podrobn ji viz revizní zprávu z ledna 1987 (5 stran
strojopisu + 11 stran seznam s katalogovými údaji).
Vše podstatné z ní bylo publikováno v citovaném tex-
tu ve Zpravodaji OVM 1988.

7) P ímý záznam o daru a nákupech se nepoda ilo
nalézt, vyplývá to však z korespondence mezi prof.
Suchomelem a muzeem (PhDr. Alena Podzemná) z let
1967 a 1968.

8) Text odkazu (podle neautorizovaného opisu):
Já podepsaný jménem Adolf Suchomel v nuji Klubu
p átel výtvarného um ní ve Valašském Mezi í í
50.000 K s, slovy padesát tisíc korun eskosloven-
ských jako základní kapitál jeho fondovního jm ní,
jež budou uloženy u Státní spo itelny na ty procent-
ní úrok. Z takto získaných úrok  budou zakupována
ve vhodných asových obdobích um lecky hodnot-
ná díla výtvarná, jimiž budou obohacovány sbírky
Galerie výtvarných um ní m sta Valašského Mezi í-

í, a jež tedy nesmí býti p emis ovány do jiného
m sta. Bude zajisté v ci na prosp ch, budou-li p i
nakupování t chto d l ú astni radou i ne lenové jme-
novaného klubu, pokud jsou v problematice výtvar-
ných hodnot teoreticky obeznalí – /ovšem jen hlasy
poradními/. Na pln ní jmenovaných závazk  by pak
m l dohled i Kulturní odbor rady M stského národní-
ho výboru ve Valašském Mezi í í, který by se pak
staral o umíst ní t chto exponát , o udržování míst-
ností pro n  a pomáhal zmín nému fondu též svými
pen žitými p ísp vky. A pon vadž ona galerie má
býti sv dkem kulturní vysp losti nejen m sta Valaš-
ského Mezi í í jako tradi ního kulturního st ediska i
celého východomoravského kraje, zahrnutého pod
názvem Valašsko, m l by býti brán z etel p i náku-

Jaroslav Uiberlay: Exlibris Ji í Demel, 1982, koloro-
vaný tisk, papír, 105x75 mm, sbírka Adolfa Suchomela
(UH 803)

Jana F. Ková e, Jaroslava J. Králíka, Viléma
Plocka, Josefa Lieslera a Pavla Drdy. Ze stejné-
ho podn tu do sbírky p ibyly dva dary autor :
Autoportrét Jaroslavy Hýžové a barevný lept
„Vivaldi“ Karla Demela. Avšak nejv tší po et
sbírkových p edm t  do Suchomelovy galerie
v noval sám n kdejší správce odkazu Ji í De-
mel. V sou tu to jsou t i obrazy, osmnáct kreseb,
sto sedmdesát sedm grafických list  (p evážn
novoro enek a exlibris) a dvaadvacet tisk  (rov-
n ž novoro enky, exlibris nebo pam tní listy,
pod kování za kondolenci a tak podobn ). Lo-
gicky ke sbírce pat í také portrét Adolfa Sucho-
mela (kresba tužkou), který muzeu darovala
Marie Bognerová po výstav  svého díla.

Snad pon kud nesourodý soubor jednapa-
desáti um leckých d l získaných z dar  a odka-
z  profesora Suchomela a dvou set dvaceti sbír-
kových p edm t , které muzeu daroval Ji í De-

povém výb ru prací též na výtvarníky tohoto kraje,
pokud by ovšem jejich díla byla nadpr m rné hod-
noty a tedy d stojná pro umíst ní v takovém stánku
um ní. Kdyby se jmenovaný  Klub p átel výtvarné-
ho um ní ve Valašském Mezi í í rozešel, nakládal
by s úroky tohoto pen žního fondu Fond výtvarných
um ní v Praze ve smyslu jejich odkazu.
To jest mým p áním a znamenám se

Adolf Suchomel, profesor obchodní akademie v. v.
v Praze, Národní t ída 35

V Praze 2. kv tna 1971.

9) Pro úplnost je spravedlivé se ješt  zmínit o roli
nedávno zesnulé Aloisie Rambosskové, editelky
Okresního vlastiv dného muzea ve Vsetín  v letech
1984 až 1992, bez jejíž systemati nosti by se nepoda-
ilo kauzu do ešit. Pod jejím vedením byla v roce 1988

dokon ena vlekoucí se oprava zámku Kinských ve
Valašském Mezi í í, v n mž byly vybudovány také
nové depozitá e a do nich p eneseny sbírkové fondy
dosud nestandardn  uložené v pom rn  provizorních
podmínkách. Ú astnila se úvodního jednání, iniciova-
la revizi a následné ošet ení Suchomelovy sbírky a
vedla veškerá jednání sm ující k d stojnému napln -
ní jeho donace.

P O Z N Á M K Y

Karel Beneš: Exlibris Ji í Demel, 1990, barevná lito-
grafie, 150x100 mm, sbírka Adolfa Suchomela (UH 2392)

Jan Kon pek: Valašsko, 1918, suchá jehla, 281x227 mm,
sbírka A. Suchomela (583)
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Galerie Sýpka  ve Valašském Mezi í í

Olga Mehešová

Nová m stská galerie zahájí koncem tohoto roku provoz v barokní sýpce ve Valašském
Mezi í í. Více než deset let trvající proces revitalizace p vodn  hospodá ského objektu se tak
zdárn  uzav e. Bývalá sýpka se nachází v historickém centru m sta, v areálu zámku Žerotín .
Spolu se západním k ídlem renesan ního zámku, architektonicky bezcenným p ístavkem a
zna n  zchátralou bývalou v ze skou kaplí, postavenou v novorománském stylu v polovin
19. století, vymezuje prostor tzv. zadního zámeckého nádvo í. Jeho rekonstrukce, v etn  zástav-
by (vyjma zámeckého traktu), vychází z projektové dokumentace  novoji ínského architekta
Pavla Pazdziory (firma Rusticus spol. s r.o.). Stavební práce na sýpce provedla valašskomezi í -
ská firma Reno spol. s r.o.

Návrh architektonického ešení zadního zámeckého nádvo í od Ing. arch. P. Pazdziory (zleva doprava:
v ze ská kaple, p ístavek, sýpka)

Finan ní prost edky na renovaci sýpky a její
sou asné aktuální využití byly získány zejména z
fond  Evropské unie, a to v rámci programu p e-
shrani ní spolupráce INTERREG IIIA eská re-
publika – Slovenská republika. Na projektu Brána
do Beskyd – informa ní a poradenské centrum ve
Valašském Mezi í í se jako partner podílí slovenské
m sto adca. Ob  partnerská m sta leží na úpatí
beskydského poho í a pomysln  tak p edstavují
jeho protilehlé „brány“. Cílem projektu je utužovat
vzájemnou spolupráci moravských a slovenských
m st z pohrani ních region  a rozvíjet cestovní ruch
a jeho pot ebnou infrastrukturu v t chto lokalitách.
Krom obnovy sýpky a z ízení obou center, finan-
covaných z projektu Brána do Beskyd, hodlá M sto
Valašské Mezi í í navíc provést jako nezbytné na-
vazující investice asanaci i statické zajišt ní v ze -
ské kaple a revitalizaci zámeckého nádvo í.
V p ízemí ve ejnosti zp ístupn né sýpky bude zá-
kladní informa ní servis v oblasti turismu poskyto-
vat M stské informa ní centrum a prodejní galerie
nabídne artefakty a výrobky typické pro místní regi-
on. Agentura pro rozvoj Mikroregionu Valašsko-
mezi í sko-Kele sko, umíst ná v pat e objektu, bude
plnit funkci poradenského a manažerského st e-
diska pro p ípravu projekt , žádajících o dotaci ze
strukturálních fond  Evropské unie. Zárove  bude
úkolem agentury koordinovat v regionu veškeré

ta, ale i širšího regionu Valašsko. Výstavy budou
tvo it t i samostatné tematické okruhy. Hlavní a roz-
sahem nejv tší je Obrazárna valašských mistr .
Ta je roz len na dle jednotlivých žánrových celk ;
na sekci krajiná ství, lidový žánr, poetická a sym-
bolická figurální a figurativní tvorba. Z výtvarných
um lc  je svým dílem zastoupen B. Jaron k, A.
Mervart, A. Schneiderka, J. Hapka, J. Hrn árek, J.
Brož, K. Hofman, J. Hýžová, M. Adámek, J. Kob-
zá , F. Ondr šek, F. Podešva, L. Majer, J.F. Ko-
vá , P. Drda, A. Špetík, M. Bublík a K. Palátová.
Zbývající okruhy – Veduty m sta Valašského Mezi-
í í a Grafický kabinet Suchomelovy sbírky - jsou

na rozdíl od obrazárny komorn jšími expozicemi a
navíc výstava grafiky vnáší do celkového, regio-
náln  podbarveného pojetí nadregionální autor-
ské obsazení.

Vybrané exponáty pocházejí z majetku M sta
Valašského Mezi í í, které vlastní p es sto kus
výtvarných um leckých d l, v tšinou obrazy ka-
binetního formátu, ale i monumentální tapiserie,
koberce místní provenience, vitráže a ojedin le
socha ské práce. Z m stské sbírky obraz  vyni-
kají svou um leckou hodnotou nap . klasické kra-
jinomalby Augustina Mervarta (4 i. .), akvarely
z exotických cest od malí e a grafika Bohumíra
Jaro ka (2 i. .), obraz beskydské krajiny od Aloi-
se Schneiderky, rozsáhlý a žánrov  rozmanitý
soubor obraz  od Jaroslavy Hýžové (23 i. .),
zátiší a veduty Marie Bognerové (5 i. .), kv tino-
vá zátiší, krajiná ské a figurální motivy Josefa
Hapky (13 i. .), i obraz s folklorním nám tem od
Jana Kobzán  aj.

Vystavený korpus d l z m stského fondu do-
plní sbírkové p edm ty z valašskomezi í ského
muzea, které spravuje soubor grafik, kreseb,
maleb, textilních aplikací a plastik náležejících do
tzv. Suchomelova odkazu, neboli sbírky um lec-
kých prací, které za ú elem jejich vystavení v galerii
m sta Valašské Mezi í í v noval - pop . na jejich
po ízení daroval finan ní obnos - velký p íznivec
um ní a zdejšího regionu profesor Adolf Sucho-
mel. V jeho odkazu pokra oval a sbírku po etn
velmi rozší il, p edevším o drobnou grafiku, již
zesnulý profesor Ji í Demel a sbírka v sou asnosti
ítá na ty i sta položek.
Oba fondy um leckých d l – m stský i muzejní

– se tak poprvé v historii p edstaví ve ejnosti na
spole né výstav . Tento po in vlastn  napl uje
jeden z cíl  samotného projektu Brána do Bes-
kyd, nebo  vzešel ze spolupráce dvou nezávis-
lých institucí, z nichž každá má zájem o kulturní
rozvoj regionu a o zvýšení a umocn ní jeho turis-
tické atraktivity.

aktivity v rámci cestovního ruchu a zajiš ovat pro-
pojení mezi jednotlivými poskytovateli t chto slu-
žeb. Nejvíce prostoru v objektu je vyhrazeno pro
výstavní ú ely a m stská Galerii Sýpka bude umís-
t na ve t ech podlažích budovy, tj. bude mít
k dispozici zhruba 65 % z celkové plochy.

Ke spolupráci na první expozici v Galerii Sýpka
vyzvalo M sto Valašské Mezi í í architektku Jitku
Kubešovou – autorku návrh  instala ních prost ed-
k , mobiliá e a dalších interiérových prvk .
K odborné konzultaci p izvalo
histori ku um ní PhDr. Alenu Pod-
zemnou a p ípravu scéná e vý-
stavy a realizaci instalace sv ilo
Muzeu regionu Valašsko ve Vse-
tín .

Koncepce expozic se inspiro-
vala ideovou náplní projektu Brá-
na do Beskyd a soust edila se na
myšlenku autentické a p itažlivé
prezentace krajinného, kulturní-
ho i um leckého bohatství regio-
nu. Zám rem autor  scéná e
bylo tedy p ipravit takové výsta-
vy, které by skrze kvalitní výtvar-
ná um lecká díla zprost edkova-
ly návšt vníkovi Valašského Me-
zi í í genia loci nejen tohoto m s- Sýpka po rekonstrukci, 2006    Foto M. Oš ádal
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Bohumír Jaron k: Valašský kraj, nedatováno, barevný d evoryt, 445x604 mm,
papír, 580x721 mm, sbírka Adolfa Suchomela (UH 1715)

Karel Hofman: Valašská pec, 1948, kvaš, lepenka, 38x59 cm, sbírka Adolfa Suchomela
(112)

František Ondr šek: Martin Hrešil z Velké, 1927, pas-
tel, karton, 388x337 mm, sbírka Adolfa Suchomela (93)

František Podešva: Chlapec ze salaše, nedato-
váno, olej, plátno, 70x50 cm, sbírka Adolfa Su-
chomela (UH 1513)

Jožka Antek: Hanuš Schwaiger, nedatováno,
patinovaná sádra, výška 41 cm, sbírka Adolfa
Suchomela (UH 1194)

Antonín Hude ek: Jaro, nedatováno, tempera, lepenka, 50x66 cm, sbírka Adolfa
Suchomela (UH 654)

Josef Hrn árek: Zimní krajina, 1952, olej, plátno, 60,5x70 cm, sbírka Adolfa
Suchomela (113)

SUCHOMELOVA SBÍRKA
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Josef Brož: Starý strom, 1976, akryl, lepenka, 50x70 cm, sbírka Adolfa Suchomela
(UH 542)

Jan F. Ková : Velikono ní krajina, 1981, olej, sololit, 50x70 cm, sbírka Adolfa
Suchomela (UH 2383)

Alfréd Fuchs: Bez názvu,
1981, barevná litografie,

papír, 465x500 mm,
sbírka Adolfa Suchomela

(UH 707)

Miroslav Adámek: Kulisy, nedatováno, olej, plátno, 62x68 cm, sbírka Adolfa Sucho-
mela (UH 2382)

Arnošt Paderlík: Sváte ní zátiší, olej, lepenka, 35x50 cm, sbírka Adolfa Suchomela
(UH 656)

Jaroslava Hýžová: Magický m síc, 1982, tempera, lepenka, 48,5x66,5 cm, sbírka
Adolfa Suchomela (UH 2374)
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Jan Kavan: Ji í Deml, 2003, barevná litografie, papír, 152xl00 mm,
sbírka Adolfa Suchomela (UH 3138)

Zden k Ml och: Exlibris Jury Demla, 1984, barevná litografie,
papír, 156x93 mm, sbírka Adolfa Suchomela (UH 812)

Ji í Bouda: Exlibris Ji í Demel, 1992, barevná litografie, 126x93 mm,
sbírka Adolfa Suchomela (UH 2936)

Vladimír Suchánek: Exlibris Ji í Demel, nedatováno, barevná litografie,
papír, 112x68 mm, sbírka Adolfa Suchomela (UH 813)

Jaroslav J. Králík: Mapa zakopaných poklad ,  1989, suchá jehla, papír,
630x822 mm, sbírka Adolfa Suchomela (UH 2387)

Zden k Ml och: Bez názvu, 1993, barevná litografie, papír, 700x500 mm, sbírka
Adolfa Suchomela (UH 2792)

Josef Liesler: Variace na staromistrovské téma, 1990, barevná litografie, papír,
582x445 mm, sbírka Adolfa Suchomela (UH 2379)
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Maiko v roli hostesek p ed divadlem Minami –za
v Kjótu rozdávají návšt vník m suvenýry. D ev -
né tabule oznamují událost s t í set letou historií,
kao – mise sóken = ve ejné p edstavení nejlepších
herc  kabuki. Foto L. ernota

Detaily kanzaši (ozdoby ve vlasech maiko) a malo-
vání šíje    Foto L. ernota

Geiko v parku chrámu
Jasaka, jenž sousedí
s oblastí gejš Gion

Foto L. ernota

Japonské turistky p i návšt v  Kjóta, stylizované
do podoby maiko    Foto L. ernota

Maiko jménem Mamejo a Šinahide b hem ve ejné prezentace ajového ob adu ve stylu Rj rei (vsed  na židlích)  Foto L. ernota
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Chu  aje = chu  zenu
rozhovor s fotografem,
cestovatelem a lenem

ajové školy
Urasenke v R

 Lubomírem ernotou

Hana Jab rková

Slavnostní vernisáž výstavy Zde ka a Micha-
la Thomových „Chu  aje = chu  zenu“ a „Den
na ajových plantážích“ ve vsetínském zámku
(5. 3. - 14. 5. 2006) významným zp sobem oživi-
la ukázka tradi ního japonského ajového ob adu,
který p edvedli zástupci ajové školy Urasenke
v Praze. S jejím místop edsedou, ale i cestovate-
lem, fotografem a publicistou, rodákem z Valašska,
jsme si nejen o poslání této školy u nás a o fenomé-
nu tradi ního ajového ob adu rádi popovídali.

Lubomír ERNOTA se narodil 14.2.1980
v Liptále. Vyu il se truhlá em a za al pracovat
v místní díln  na výrobu tradi ních d ev ných
hra ek. Jeho další životní sm ování ovlivnila v r.
1997 práv  návšt va první výstavy fotografií Z.
Thomy „Kouzlo japonských zahrad“ ve vsetín-
ském muzeu. Na tehdejší vernisáži poprvé v život
ochutnal zelený aj v malé ajové misce a touha
po poznání rituálu jeho tradi ní p ípravy jej p i-
vedla do Prahy, kde se b hem studia na st ední
odborné škole nábytká ské tvorby v noval ta-
ké intenzivn jšímu studiu ajového ob adu. Dnes
má za sebou již osm let studia Cesty aje, p i emž
rok strávil studiem aje v nejv tší a nejprestižn jší
ajové škole Urasenke v japonském Kjótu. Jako

fotograf realizoval n kolik výstav na téma tradi -
ních japonských um ní, p edevším ze života gejš,
publikoval v našich i zahrani ních asopisech a

mediáln  propaguje japonskou kulturu. Vyu uje
japonskému ajovému ob adu u nás a v r. 2004
se stal i místop edsedou pražské pobo ky ajo-
vé školy Urasenke v R.

Mohl byste stru n  charakterizovat tuto
specifickou mezinárodní organizaci?

Pražská škola je sou ástí eské pobo ky ja-
ponské nadace Urasenke s centrem v Kjótu. Po
p ti letech neoficiálního p sobení u nás byla usta-
vena v r. 2001 pod záštitou tehdejší první dámy
státu Dagmar Havlové na podporu kulturních a
osv tových aktivit zam ených na studium a pro-
pagaci tradi ní japonské kultury a mezinárodní
kulturní spolupráce.

Velmistr této školy pravideln  vyjíždí do zahra-
ni í, aby p ipravil šálek aje pro elní p edstavite-
le r zných zemí a p edstavil Cestu aje široké
ve ejnosti. V roce 2000 navštívil p edchozí Vel-
mistr Hóunsai sídlo Organizace spojených náro-
d  v New Yorku, aby zde hlásal sv tový mír skr-
ze šálek aje. P ipravoval aj také nap . pro prin-
ce Charlese a lady Dianu, papeže Jana Pavla II.,
generálního tajemníka Spojených národ  Kofiho
Annana a v roce 1991 navštívil na pozvání prezi-
denta Václava Havla eskou republiku. Ve Zla-

svitky se zenovými nápisy. Existuje r ení – „zen a
aj mají stejnou chu “).
Celé ajové setkání je postaveno na ty ech

principech: wa, kei, sei, džaku, tedy na harmonii,
úct , istot  a klidu. Cesta aje je i aplikací pravi-
del ajového ob adu do každodenního života.
Nap . organizací svého asu šet íme as také dru-
hým. Dáváme tím najevo, že lidé a okolní d ní
nám nejsou lhostejní. Zdá se, že takové vnímání
sv ta je bližší ím dál v tší skupin  lidí i v „po íta-
ové“ dob  a že 400 let stará cesta aje má svou

perspektivu i v budoucnu.

OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU

Ukázka ajového ob adu v mramorovém sále vsetínského zám-
ku         Foto M. Oš ádal

Autor fotografií v kjótském restaurantu s maiko jménem Tošihana.            Foto archiv L. ernoty

Prozradíte nám n co z tajemného sv ta
gejš?

Dívkám a ženám, které žijí, studují a pracují
v kv tinových m stech (Hana-ma i), se v západ-
ním sv t  íká gejši. Termín gejša (doslova um lky-
n ) se používá v Tokiu, p i emž v Kjótu se t mto
dívkám íká geiko. U ednice na tuto tradi ní profe-
sionální dráhu se pak nazývají maiko (tane nice).
Základem jejich každodenního studia je vedle tan-
ce, zp vu a hry na tradi ní hudební nástroje i ajo-
vý ob ad. Jejich pracovišt m jsou ajovny, v nichž
se konají ve írky v jejich spole nosti. Pro asto velmi
vlivné hosty je d ležitá atmosféra d v ry, kterou
uctivé geiko svým tradi ním postavením zaru ují.

Poznat blíže soukromí maiko mi umožnilo práv
sp ízn né studium ajového ob adu v Kjótu, kde se
nachází i jedno z kv tinových m st – Gion (celkem je
jich v Kjótu 5). Z mých osobních setkání s usm va-
vými dívkami v okázalých kimonech, s pracnými
ú esy a bílou tvá í, na vysokých d evá cích
s rolni kami, vznikl v r. 2002 i soubor fotografií, pre-
zentovaných na výstav  „Maiko – budoucí gejši“.

D kujeme za rozhovor.

tém sále Pražského hradu p ipravo-
val aj pro prezidenta a V ru áslav-
skou, sportovní gymnastku, která zís-
kala mimo jiné t i zlaté medaile na olym-
piád  v Tokiu v roce 1964.

Co vlastn  vyjad uje pojem
„Cesta aje“?

adó, tedy „Cesta aje“ je japon-
ský termín pro ajový ob ad. Historie
ajového ob adu je v Japonsku stará

n kolik set let. Krom  samotné p ípra-
vy aje by m l mistr ajového ob adu
zvládat i teorii o historii aje, ajového
ná iní, architektu e ajových zahrad
a ajových domk  a další manuální
dovednosti, jako va ení jídla (kaiseki -
pohošt ní p i ob adu má až sedm
chod ), p ípravu tradi ního cukroví,
šití kimon, aranžování kv tin ( aba-
na), tvorbu kaligrafie (na pozvánky a

ajové zátiší   Foto M. Oš ádal
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Lidová strava
a její p íprava
na Valašsku

ve fotoarchivu Muzea
regionu Valašsko
ve Vsetín

p ipravila Hana Jab rková,
valašská úsloví z knihy L. Vráželové: Moudrost starých Valach

Gdo st ídmo jí aj pije, ten dlúho žije.  Foto M. Macík

Z mála masa vysoko neská e chasa.          Zabija ka v Pozd chov
Foto M. Langer

Domácí výroba jelit a jitrnic v Jabl nce            Foto M. Macík

Na Valachoch sa d lajú také klobáse,
co sa s jednú aj t ikrá  opáše.

Gde je loj – tam je hoj…
    Foto M. Langer

Nájlepší valašské cukrové
sú opep ené a o esnekované
klobáse.               Foto M. Langer

Zem á ky, trnky a zelé
pro Valacha živobytí celé.
Gdo sto rokú kyselicu ji,
bude dlúho ži .

Ukázka krouhání a šlapání zelí
v rožnovském skanzenu, 1972

Foto B. P ikryl
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Gdo sa nezrov-
nává s chlebem,
nezrovnává sa
ani s lu mi.

D ev ný fukar na pohanku u Václavík  v Kychové, 1930

S ím bude chleba? Se zubami – to je nájlepší.
Sušení hrušek na „lésách“ v sušírn  u Mališ  v Lužné, 1973  Foto M. Langer

Pe ení vdolk  v Jabl nce, 1971 Foto M. Macík

Pe ení chleba u Hol ák  ve Velkých Karlovicích-Léskovém, 1965
Foto F. Poto ný

Foto F. Poto ný

Pe ení vdolk  ve Valašské Polance, 1976            Foto M. Langer
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Tradi ní stloukání másla v d ev né máselnici

Va ení žin ice u Košut  – Orság  v Malé Stanovnici, 1925 Foto V. Fabián

Kurz na zpracování ov ího sýra u Országa – Vraneckého v Novém Hrozenkov , 1926
Foto J. V. Pavelka

Pálené, pálené
– bu  pochválené!

Znalecký košt v pálenici
Foto L. Buzek

Gdo ve e á go alku,
snídá vodu z oharkú.

ekání na slivovici
Foto L. Buzek

Pro každú nemoc sa nájde ko éní, enem na tú poslední né.

Babka ko ená ka  Foto M. Langer

V zelinkách
je zakleté
boží sluné ko
a ty nám pomožú
ve zdraví p eži .

Sušení lé ivých by-
lin – „zelin“

 Foto M. Langer

Stloukání másla v máselnici

Pijte denn  podmáslí, budete dlúho ži .
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Malá dvousetletá válka

Richard Sobotka

Když v letech 1618 až 1620 vrcholil tém  sto-
letý zápas eských stav  proti centraliza ním a
absolutistickým snahám habsburského dvora, ni-
kdo netušil, jakých konc  toto úsilí dojde. B hem
erného pátku 8. listopadu 1620 porážkou es-

kých stav  v bitv  na Bílé ho e vše skon ilo jen
zdánliv . Válka, pozd ji zvaná jako t icetiletá, se
zahryzla do Evropy jako vzteklý pes. Vojska ev-
ropských mocností k ižovala území Koruny es-
ké, nešet ila majetku ani život .

Sou asn  probíhala násilná rekatolizace. Ta
se nejvíce dotýkala svobodomyslných Valach .
Jejich nespokojenost vyvrcholila v letech 1620/
1644 ve valašských povstáních. Valaši si v p t-
kách s císa skými vojáky a jejich spojenci servítky
nebrali, hrub  bili žoldné ská vojska, dobyli hrad
Lukov, vyplenili hrad Brumov, dobyli Malenovi-
ce, Vizovice, Zlín, Valašské Mezi í í, drancovali
biskupské statky. Navíc se spojili se švédskými
souv rci, zásobovali je potravinami i vále nými
pot ebami. To ovšem nez stalo bez povšimnutí u
císa ského dvora ve Vídni, ale p im t Valachy
k poslušnosti se neda ilo. Teprve když v zá í 1643
za ala švédská vojska Moravu opoušt t, císa
3. listopadu schválil návrh na p ivedení povstalc
k poslušnosti nebo jejich zni ení. Když i pak va-
lašští povstalci odmítli sliby císa ského odpušt ní,
vypracoval 14. ledna 1644 hrab  Rottal spolu
s generálem Buchheimem plán protivalašské vo-
jenské exekuce. Ta vyvrcholila 26. - 27. ledna
1644 porážkou Valach  u Vsetína. Následovaly
popravy povstalc , vypálení valašských vesnic,
reversy, sliby nových vesnických ú ad , obno-
vení jezuitských misií. To už byl na dohled konec
t icetileté války, te ku za ní ud lal 24. 10. 1648 mír
vestfálský.

Neklidné asy ješt  dlouho doznívaly. Chao-
su, nepo ádku a koneckonc  i neustálé nejistoty
využívali jedni ke zbojni ení, jiní si vy izovali vše-
lijaké ú ty.

Práv  tehdy se rozho ela bitva o pastviny mezi
obyvateli vesni ek Ju inka a P íluky nedaleko
Valašského Mezi í í. Protáhla se až do roku 1802
a s trochou nadsázky ji lze ozna it za malou dvou-
setletou válku.

V roce 1676 byla obec Ju inka jen neuspo áda-
ný shluk t inácti stavení, v nichž žilo na 156 duší.
Souvislé ady mezi nimi nebylo, každý d m stál
sám o sob  na p d  kopcovité, bez ladu a skladu.
P ístup do vesnice na levém b ehu eky Be vy byl
pouze dv ma strmými vozovými cestami.

Ves tém  navazovala na kdysi samostatné
m ste ko Krásno, dnes jsou ob  sou ástí m sta
Valašské Mezi í í a pouze místní názvy p ipomí-
nají jejich n kdejší samostatnou existenci. Hlavní
obživu obyvatel tvo ilo rolnictví a chov dobytka.

P íluky je vesni ka vzdálená necelých osm ki-
lometr  od Valašského Mezi í í. Prostírá se v rov-

ni podél cesty od Krásna do Lešné. P iškolená i
p ifa ená byla do Lešné, asi p l hodiny vzdále-
né. St ed obce podnes zdobí prostranná kaple
sv. Jana Nepomuckého. Oltá  v ní dopl ují dva
and lé, které ze d eva jen k ivákem slušn  vy e-
zal samouk z Babic u Kel e. Vesnicí vedla d ležitá
obchodní cesta a místní hospodský z mýta od for-
man  a handlí  tak nek es ansky zbohatl, že
musel vrchnosti ro n  p t rynských platit.

Místní se živili rolnictvím, p stovali len, p edli
z n j plátno, sušili ovoce a v novali se v ela ení.
Tato bídná obživa skon ila roku 1885 ohn m, který
strávil n kolik stavení a sušírnu. Potom pom ely
v ely. A nedlouho na to nedosp lý ku ák zavinil
katastrofální požár, který sežehl p t dom .

Ob  vesnice odd lovala eka Be va.
P íluckým, usazeným na rovinat jších polnostech

na pravém b ehu, záleželo na každém kousku zem ,
o hrst trávy se byli schopni poprat do krve.

Ju inští z stávali usazeni na hrbatin  na levém
b ehu eky. Pastviska však m li také na míst  zva-
ném K ivoš za Be vou. Pastviny byly p ece jen
trochu z ruky a protože nevyužity, propachtovali je
fojtovi p íluckému za inži 30 krejcar  od dobyt ete.

P ílucký fojt si pastvisk hled l, po t i léta je hnojil
a ošet oval, inži náležit  platil. Ke zm n  došlo
až po jeho smrti. Mladý fojt nájem platit necht l,
naopak vznesl na pastviny vlastnické právo. Ve
vzniklém sporu správcové mezi í ský a lešenský
p i kli K ivoše zp t Ju ince.

Ju inští vid li, že by snadno mohli o pozemky
na K ivoši p ijít, proto je za ali obhospoda ovat a
osili je prosem. Ani P ílu tí se nemínili pozemk
vzdát, nelenili a do vzrostlého prosa vehnali své
kon .

To ovšem nemohlo z stat bez odezvy. ty i
Ju i ané v elem s fojtem se jali kon  z prosa

vyhán t. To už se na n  seb hla celá obec P í-
lucká, p idávali se k nim i n kte í ze sousedních
vsí Vysoké a Lhotky, bili Ju i any a když utíkali,
také po nich st íleli.

Tak se ta p vodní mírumilovná smlouva o pro-
nájmu a využívání pastvisk na K ivoši málem zm -
nila ve vojnu. Ju i ané zaseli na K ivoši proso,
P ílu ané je ješt  nezralé sežali. Pak zase oves.

Vrchní soud v Mezi í í spor vyšet oval zdlou-
hav , tak se celá záležitost dostala až k vrchnímu
biskupskému ú adu. Ten K ivoše op t stvrdil
v majetku Ju i an  a P íluckým na ídil zaplatit
Ju ince šedesát rýnských odškodného.

Vleklý spor o pastviny, o est a ovšem také
o peníze se i p es rozhodnutí vrchnosti vlekl dál.
Už málem nikdo nepamatoval jeho po átek, od-
kdy se Ju i ané s P ílu any o K ivoše p etahují,
kolik rok  si h bety i hlavy dokrvava otloukají a po
kolikáté už spor o pastviny k vrchnosti ženou.

Psal se rok 1762, když Ju inští zajali na svém
pastvisku na K ivoši celé stádo P ílucké. Vydali je
až tehdy, když P ílu tí na ú adu ve m st  Mezi í í
výkupné složili. Tím však nep átelství obou obcí
o pastviny na K ivoši neskon ilo a spor op t hro-
zil krveprolitím. Proto vrchnost rozhodla pastvisko
rozd lit, polovinu p i kla P íluku a druhou stvrdila
do vlastnictví Ju ince. Ani potom však žádná ze
stran od spor  neustoupila. Ješt  roku 1801 a
znovu roku 1802 Ju i ané na svém pastvisku na
K ivoši kon  p ílucké zajali.

Vrchnost už byla vleklým sporem mezi Ju i a-
ny a P ílu any o pastvisko na K ivoši znechuce-
na. A také oba správci, mezi í ský i lešenský, byli
krajským hejtmanem pokáráni za liknavost a že
t mto spor m nedokázali zamezit. Ob ma obcím
pak bylo další rušení míru p ísn  zapov zeno.
Teprve pak nastal klid a mír.

Dnes nikdo nepamatuje, zda Ju i ané a P í-
lu tí vynucený smír dodržovali. Pokud n jaké ro-
zep e p ece p etrvávaly, definitivn  je zahladila
kolektivizace zem d lství v polovin  20. století.

Krajina u Ju inky - pohled na P íluky a Lešnou          Foto M. Langer

P R A M E N Y

 Domluvil, Eduard: Valašskomezi í ský okres. Brno
1914.
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Havárie n meckého letadla
v Malé Byst ici

17. prosince 1944

V ned li 17. prosince 1944 bylo krásné slu-
ne né po así bez sn hu. Šli jsme s J. Malým
z kostela z Velké Lhoty, když jsme uslyšeli vel-
ký rachot nad blízkým lesem. O p l jedné let la
od Velké Lhoty sm rem k Santovu n mecká stí-
ha ka Messerschmit. Pilot m l odsunutou ka-
potu a z ejm  pro n jakou poruchu cht l p istát
na Ju icových loukách, zavadil však vrtulí o
mez a stroj se p evrátil. Když jsme dob hli
k letadlu, pilot ješt  sed l v kabin  a byl v šoku.
Z letadla ho vytáhli t i místní ob ané a odnesli
ho na žeb i do nejbližší chalupy. Zachránci –
Jan Barbo ák, Karel Jan a a František Snoza
pak p inesli pantok a nádoby a dali se do pro-
sekávání nádrže letadla, aby získali benzin.
Tenkrát byl pouze na poukazy na výmlat obilí.
Trvalo to dlouho než odešli s úsm vem a plný-
mi nádobami benzinu. Letadlo Messerschmit
109 m lo dva kanóny a dva kulomety. Okolo
byly rozházené ostré náboje. Mnozí ob ané
se p išli na z ícené letadlo podívat a skoro kaž-
dý si na památku vzal n jaký ten suvenýr –
patronu, mapy, drát nebo budík z p ístrojové
palubní desky.

Po ohledání havárie n meckými policisty na-
stoupila k hlídání vraku letadla vojenská jednot-
ka veterán . Hlídali vrak asi trnáct dní. Spali ve
škole na Santov . Vždy stáli dva na stráži u
letadla. M li postavený kulomet s vloženým pá-
sem ostrých náboj  a ekali na vyst ídání. V obci
p sobil oddíl partyzán  s názvem „Za vlast“, je-
hož velitelem byl major Nikolaj Kuzmin. Sídlo m li
u Košárk  p. 95. Aby se neprozradili, dali N m-
c m pokoj – neprovokovali je. Po trnácti dnech
bylo letadlo rozmontováno, svezeno k starostovi
Novákovi a následn  odvezeno auty. Novákovi
zbylo jen kolo z ocasu.

Miroslav Záruba, Malá Byst ice

Naše chalupa stála jen n kolik desítek metr
od školy, kde byli ubytovaní n me tí strážci leta-
dla, kte í se tu vyst ídali ve t ech turnusech, a tak
se zastavovali i u nás. Vždy, když p išli noví a
poprvé, tak si d kladn  prohlédli, co je ve stodole,
ve chlév  a následn  také p du. Možná, že jen ze
strachu, zda u nás nejsou partyzáni, možná jen ze
zv davosti, jak to v té skromné horské valašské
chalup  vypadá. P icházeli vždy pro n jakou vý-
pomoc, když si va ili jídlo. Bylo to o váno ní dob ,
tak si p išli prohlédnout také náš váno ní stromek.
P itom zjistili, že m j ot ím Jaroslav Ko íb si rád
zahraje mariáš. U nás se scházeli tátovi p átele „na
parti ku“. N kolik N mc  se postupn  „nechalo
pozvat“ také. Vím, že hrávali mariáš, ale také „ko-
mando“. Takže bývali u nás asto.

Také mne zam stnali. T ikrát jsem je doprová-
zel k telefonu k revírníkovi „Na Hajduškách“ ve
Valašské Byst ici. Spojovali se se svým velitel-
stvím ve Vsetín , z ejm  pro pokyny. Domluva
s nimi byla snadná – asi polovina z nich mluvila
esky. To byli ti, co pocházeli z eského úze-

mí.Jeden z nich byl mlyná  z okolí Vyškova, sám
nám o sob  vypráv l. Další mladší voják pochá-
zel odn kud ze Šumavy. Jako mladý trp l srde ní
chorobou, proto nebyl na front . Ten k nám cho-
dil asto. Posadil se na lavici u kachlových kamen
a oh íval se. Vzpomínal p i tom na domov. Navíc
otev en  žehral na válku, na Hitlera, na nacis-
mus. Podle jeho vypráv ní pocházel z rodiny, které
soužití s eskými spoluob any ned lalo žádné
potíže. Moc se t šil na konec války. Moji rodi e
mu neodpovídali z obavy, že by mohli špatn
dopadnout. Pouze jej poslouchali. Na dochova-
né fotografii, kterou mi zap j il Karel Jan a ml.,
jsem tohoto  n meckého vojáka poznal.

U trosek stíha ky vid li sousedé i mého brat-
rance Josefa Videckého, lena partyzánského
oddílu Brigády Jana Žižky. Byla to asi jeho po-
slední návšt va rodné obce – dne 10. ledna 1945
padl v boji s n meckými etníky ve Skalici u Frýdku
– Místku.

Ladislav Videcký, Odry (ro . 1928)

Florian Zapletal a Vsetínsko

Zden k Fišer

Ve dnech 18. a 19. íjna 2005 se v Muzeu Ko-
menského v P erov  konala konference, v nova-
ná zajímavé postav  Floriana Zapletala (1884-
1969). Narodil se v Bocho i poblíž P erova, studo-
val historii a d jiny um ní na universitách v Praze
a Vídni, mj. u prof. T. G. Masaryka a Maxe Dvo á-
ka. Po studiích se živil jako redaktor a dopisovatel
regionálních novin, zejména v p erovském deníku
Obzor, olomouckém Pozoru a pražském ase.
Vypuknutí první sv tové války jej p ivedlo do zá-
kop  v Karpatech. Už v listopadu 1914 p eb hl
do ruského zajetí, kde se – až situace umožnila –
zapojil do legioná ského hnutí sm ujícího
k znovunabytí samostatnosti eského (resp. slo-
venského) národa; po návratu mu byla p iznána
hodnost kapitána s. armády. V letech 1920-1921
p sobil do asn  jako poradce guvernéra Zakar-
patské Ukrajiny JUDr. Grigorije Žatkovi e a láska
k oblasti, jen do asn  p ipojené k s. republice,
mu z stala po celý život. S armádou byl spojen i
další desetiletí aktivního života. Zprvu pracoval
ve Vojenském historickém ústavu v Praze, pak
v Památníku osvobození. P ed asn  byl penzio-
nován ve vále ném roce 1941.

Pomineme-li jeho rozsáhlou noviná skou a pu-
blicistickou innost, jeho zálibu fotografickou (zvláš-
t  zam enou na  lidovou architekturu), dokumen-
tovanou množstvím záb r  z rodné Hané i z jeho
pobytu na Zakarpatské Ukrajin , pak nám z stává
jeho práce historika a jeho vztah k historii um ní.
Chyb la mu sice výdrž a možná i as vytvo it v tší
syntézy a ucelen jší práce, ale jako historik zane-
chal na st ední Morav  nepopiratelnou stopu
v podob  n kolika desítek prací, vycházejících ze
studia pramen . I když ne vždy je citoval, neopiso-
val z  prací cizích, naopak se snažil p ijít s vlastním
ešením a názorem, za nímž pak neochv jn  stál,

jak nakonec sv d í i etné jeho odborné polemiky,
v nichž soupe i i postiženému nic nedaroval. Snad
na újmu znalosti jeho díla a názor  bylo, že své
poznatky zve ej oval nejprve v dobovém tisku,
asto jen omezen  regionálního významu (viz jeho

spolupráci s redakcí Záhorské kroniky), a pak
v drobných, dnes leckdy  t žce dostupných bro-
žurách. P ipome me z nich publikace  Martin Chvá-

Trup n mecké stíha ky Messerschmit po havárii p i nouzovém p istání na svahu Ju icovy Ky ery poblíž
Santova v Malé Byst ici. Na fotografii po ízené n meckým strážícím vojákem jsou synové Karla Jan i se
svou sest enicí z rodiny Barbo ákových z osady „U Ju ic “.

Fotografie pochází z rodinného alba Karla Jan i ml.
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tal. Sv tový malí  – Hanák. Listy z d jin moravské-
ho baroka (1914), Rusíni a naši buditelé (1921),
Ze staré kultury Hané (1929), Hrad Svr ov a láz-
n  Teplice u Hranic (1935), P erov v minulosti
(1936), Viktorin ze Žerotína a na Hustope ích nad
Be vou (1937), Po átky husitství v P erov  a v jeho
širším okolí, Vztahy Jana Jiskry z Brandýsa
k P erovsku (1938), Rozseva i Donnerova so-
cha ského um ní na Morav  (1938) a další, v tši-
nou zam ené na starší d jiny širšího regionu P e-
rovska do 17. století.

Na konferenci zazn lo více než 15 referát ,
mapujících Zapletal v život a dílo z r zných úhl
pohledu. Rozši me je alespo  n kolika ádky p i-
pomenutím jeho odborného zájmu o Vsetínsko,
resp. Valašsko v bec.

Tak ve Vlastiv dném sborníku st ední a severní
Moravy (15, 1936/37, s. 35-36) otiskl krátký p ísp -
vek Poprava valašských rebel  v Olomouci r. 1622.
Zajímavý byl jeho lánek V trné mlýny na Valašsku,
který p inesl p edch dce této revue, asopis Naše
Valašsko (3, 1932, s. 193-195), v etn  n kolika fo-
tografií zmín ných objekt , jako ve Skali ce a Zá-
mrskách, které sám po ídil v tšinou ve 20. letech 20.
století, tedy v dob , která už t mto technickým pa-
mátkám za ala zvonit umírá kem. (V trné mlýny byly
v bec jeho velkou zálibou, jak sv d í desítky dnes
unikátních snímk  dochovaných v jeho poz stalos-
ti.) Podobn  napsal sta  Zvonice na Valašsku, rov-
n ž zve ejn né v Našem Valašsku (4, 1937/38, s.
42-44), kde se zmi uje o t chto stavbách v Hrachovci
u Valašského Mezi í í, Trojanovicích pod Radhoš-
t m, Br ov , Dinotici, K ivém, Jaroslavicích, Popo-
v , R ž ce a St elné. Kone n  v asopise vlaste-
neckého spolku muzejního v Olomouci z r. 1925 je
otišt na jeho práce Jasi a a Karlovice, která vyšla i
jako zvláštní otisk.

Z území nedávného okresu Vsetín v noval
Zapletal pozornost dv ma lokalitám: Kel i a Rož-
novu. K první se vztahují jeho p ísp vky Hrad
Šumburk u Kel e (Naše Valašsko 3, 1932, s. 49-
53; jde ovšem o Šaumburk nad Podhradní Lho-
tou), Renesan ní jádro dnešního zámku v Kel i
(Záhorská kronika 17, 1934/35, s. 6-9), Stoletý
d m v Kel i (Naše Valašsko 3, 1932, s. 192-193)
a Zástavní držitelé Kel e v letech 1451-1469 (Zá-
horská kronika 15, 1932/33, s. 11-18).

K druhé lokalit  publikoval sta  Konec hradu
v Rožnov  a po átek zámku ve Val. Mezi í í (Zá-
horská kronika 13, 1930, s. 84-86) a Vok ze Sovin-
ce na Rožnov  (15. století) v Našem Valašsku (5,
1939, s. 72-77).

Florian Zapletal byl nepochybn  historikem
Hané a rodného P erovska zvláš . Valašska se
dotknul jen okrajov . P esto však nebylo nadarmo
jej v souvislosti s konferencí o jeho život  a díle
p ipomenout i tená m našeho asopisu, snad na
doklad ší e jeho zájm  i témat, která vzbuzovala
jeho pozornost.

Kostelík ve Velkých Karlovicích, 1924 Foto F. Zapletal

Valašský prales se úsp šn  rozr stá

Roman Verner

Nad Valašskými Klobouky vzniká unikátní re-
zervace prastarých b lokarpatských les . Ekolo-
gové z eského svazu ochránc  p írody Kosen-
ka tam díky sbírce Místo pro p írodu vykupují za-
lesn né i lu ní pozemky, aby je pro p íští léta po-
nechali p irozenému vývoji. Po t ech letech už
získali 14 hektar  unikátních porost .

Budoucí prales Š úrnica leží na východním
úbo í vrchu Ploštiny (739 metr  n. m.). Zhruba

vyt žením ztratit. Proto za ali s výkupy, na které
p ispívají lidé i firmy svými dary. Tady dejme místo
p edsedovi Kosenky Miroslavu Janíkovi.

„Nesporný a stále rostoucí je též význam kli-
matický, p doochranný a vodohospodá ský.

Spolu se sousední lu ní rezervací Ploštiny, na
které probíhá tradi ní obhospoda ování pastvou
ovcí, vytvá í ukázku typické b lokarpatské mo-
zaiky horských spole enstev - modelový p íklad
ochrany a citlivého využití krajiny,“ íká Miroslav
Janík, který stál u zrodu valašského „pralesa“.

Na otázku, jestli dárci neumdlévají ve své pod-
po e, pot šen  dodává: „Už v zá í jsme díky nim
vykoupili p es hektar dalšího lesa - krásného,

Pohled na okraj Š úrnice s výhledem na Slovensko           Foto R. Verner

sto deset let starý porost tvo í z p eváž-
né ásti jedle s významným podílem
buk . Jako p ed stovkami let je do les
vtroušena b íza bradavi natá, habr a
javor klen. Jak zd raz ují ochránci p í-
rody, práv  tady leží genofond karpat-
ské jedle, na jiných místech už prakticky
nedosažitelný.

Abychom vyjmenovali další superla-
tivy tohoto místa, nezapomeneme na ži-
vo išné bohatství. Mimo jiné tu návšt v-
ník, který p ichází v pokorném klidu, m že
zahlédnout n kolik vzácných druh  ptá-
k . Do kmen  skrývajících tu né larvy
tesa ík  a jiného hmyzu zabuší zobá-
kem strakapoud b loh betý, po v tvi se
mihne lejsek malý a z korun zahouká
holub doup ák. Nad istinami krouží
kán  a jest áb, ve ve erním šeru se nad
hlavou neslyšn  mihne n která z mno-
ha sov. I když tento lánek tete v dob
vegeta ního klidu, musím vzpomenout i
jarní krásu orchidejí - kruštíku širokolis-
tého a vemeníku dvoulistého.

Š úrnicu p estali její majitelé p ed lety
udržovat, a to vedlo k mnoha p iroze-
ným proces m. V dob , kdy jádro lesa
dosáhlo mýtního v ku, si ochránci p í-
rody uv domili, co by mohlo toto místo Stoleté buky        Foto R. Verner
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„Dlouhodobý neúsp ch poznamená
dít  na celý život“

Olga Mehešová

ekla v rozhovoru o p ítomnosti a výhledech do
budoucnosti Základní školy a Mate ské školy Vse-
tín, Turkmenská, její sou asná editelka Mgr. Dag-
mar Šimková. A proto jsme se ptali hlavn  na úsp -
chy. Na úsp chy d tí, které jsou sice zatížené men-
tálním, fyzickým i sociálním handicapem, ale díky
týmu odborn  vzd laných pedagog  a speciáln
upraveným vzd lávacím a výchovným progra-
m m jsou systematicky p ipravované k zapojení
se do b žného ob anského života.

Škola letos oslavila 40 let svého trvání.
Za ínala jako dvout ídní zvláštní škola
v Jasenicích. B hem své historie se postup-
n  rozr stala a v rámci Vsetína n kolikrát
st hovala. Naposledy p ed dv ma lety, kdy
našla kone n  svým pot ebám odpovídající
zázemí v objektu bývalého SOU. Paní edi-
telko, jaká je nyn jší podoba, struktura ško-
ly oproti prvotnímu stavu?

Struktura naší školy je dána z izovací listinou.
Jsme krajské školské za ízení. Sou ástí školy je
základní škola praktická, d íve nazývaná zvláštní,
základní škola speciální, v minulosti tzv. pomocná,
a ješt  k nám pat í jedna t ída ZŠ a MŠ p i nemoc-
nici. V život  školy má nezastupitelnou roli školní
družina. Na školu našeho typu máme mnoho od-
d lení školních družin, protože považujeme práci
s d tmi po vyu ování za nezbytnou a d ležitou. A
samoz ejm  máme školní jídelnu. Na rozdíl od
p vodního stavu školy jsme v sou asnosti pom r-
n  velké za ízení. Máme celkem p es dvacet t íd,
i se školními družinami, a o chod školy se stará
více než padesát zam stnanc .

Jaké je poslání vaší školy?
Vzhledem ke skladb  žák  poskytuje naše ško-

la vzd lání zdravotn  oslabeným d tem

z nemocnice a zdravotn  postiženým d tem, han-
dicapovaným jak po stránce mentální, tak i po
stránce sociáln  problematického zázemí, ze kte-
rého pocházejí. Specifikum školy je dáno p ítom-
ností velkého procenta romských d tí, obzvlášt
v základní škole praktické, protože romská popu-
lace na Vsetín  je prost  po etná. Cílem našeho
veškerého snažení je, aby patnáctileté d ti opouš-
t jící školu dále ve vzd lávání pokra ovali na n -
jakém u ilišti. Ale postoje rodi , zvlášt  romských,
nejsou tomu naklon ny. Je tedy na nás, abychom
úmornou soustavnou prací d ti k tomu p im li a
mohu íci, že se nám to v posledních dvou t ech
letech da í. A to nejenom p ihlásit všechny žáky
na u ilišt , ale ada z nich se tam i udrží, v emž
vidím obrovský úsp ch.

A co užší spolupráce mezi u iteli a rodi i,
zapojují se do aktivit školy?

ekla bych, že je to jeden z nejt žších problé-
m . Snažíme se o to velmi. Jednak zveme rodi e
pravideln  na t ídní sch zky a zárove  n kte í
z nich si zvykli do školy chodit a ešit tu kdykoli
jakékoli problémy bu  s t ídním u itelem nebo
s vedením školy. Dále jsou rodi e zváni na vá-
no ní besídky, na p ehlídku prací d tí ke konci
roku a na r zná vystoupení žák , aby se zú ast-
nili a mohli si prožít tu radost spole n  se svými
d tmi. Cht li bychom ale povznést spolupráci sa-
moz ejm  na vyšší úrove . K tomu pot ebujeme
finan ní prost edky. Zpracovali jsme vloni projekt
na rozvíjení spolupráce s romskými matkami a m li
jsme v úmyslu pro n  zorganizovat proškolení
ohledn  výživy, pé e o d ti v ase návratu ze
školy apod. Už kdysi jsme podobnou akci na ško-
le m li a osv d ila se nám, proto jsme se k její
variant  cht li vrátit. Bohužel náš projekt nebyl
podpo en, a proto jsme si letos na M stském ú a-
d  ve Vsetín  op t požádali o finan ní dotaci.

V jakém sm ru – Vy jako editelka - byste
cht la školu do budoucnosti rozvíjet?

T ch „rozvojových oblastí“ je n kolik. Máme
konkrétní p edstavy o r zných volno asových ak-

Vlasta B ezovská p i výuce         Foto M. Oš ádal

smíšeného, p ímo v jádru Š úrnice. Tak jsme se
zase p iblížili k propojení doposud odd lených
ástí budoucího komplexu. Dnes už Pozemkové-

mu spolku - který výkupy zašti uje, pat í více než
trnáct hektar .“ P isp vatelé zatím poslali na konto

Š úrnica bezmála dva miliony korun.
A jaký je cíl? „Zhruba padesát hektar ,“ odpo-

vídá Miroslav Janík. To je podle n j minimální
rozloha, na které mohou za ít fungovat p irozené
biologické procesy a les se m že vyvíjet svobod-
n . „Dalším z cíl  je propojení se státní p írodní
rezervací Ploštiny. A tady mám taky novinku. Za-
átkem podzimu jsme ji projednali spolu s pracov-

níky Správy chrán né krajinné oblasti Bílé Kar-
paty. P izvali jsme i zástupce obce Pote , na je-
jímž katastrálním území ob  rezervace leží. Z jed-
nání mám moc dobrý pocit, že tu za íná fungovat
spolupráce mezi více partnery. Shodli jsme se na
tom, že jak soukromá, tak státní chrán ná území
budou v pé i brát ohled jedna na druhou,“ vyjá-
d il uspokojení Miroslav Janík.

„To by byl výborný výsledek, kdyby sice r z-
nými postupy té ob anské ochrany, i té státní s
podporou obce vznikl unikátní celek mozaiky kar-
patské krajiny, která by ukazovala tu krajinu od té
svobodné lesní formace - divo iny, až po kulturní,
ekologicky obhospoda ovanou louku na Plošti-
nách,“ plánuje kloboucký ekolog.

Miroslav Janík m že být opravdu spokojený.
Do plánované divo iny už také letos na podzim
zavítali vzácní hosté. P i procházkách Ploštinami
a Š úrnicí narazili na stopy rysa. „Te  m žeme
íci, že už je tu prostor i pro tyto v tší šelmy - a to

je jeden ze smysl  našeho konání. To bohatství
dává základ stability. Myslím si, že neuškodí, když
ten rys bude lehce prohán t p emnožené stavy
lovné zv e,“ usmívá se ochránce p írody. Jak
na záv r dodává, nejen velká zví ata a stromy,
ale také hmyz je d kazem jedine nosti tohoto re-
gionu. Entomologové zde práv  p ed asem na-
lezli n které druhy vosi ek, jež byly v této oblasti
identifikovány poprvé.

„Je to záležitostí rovnováhy, kterou nám p íro-
da - když ji necháme - ukazuje. A my se jí snažíme
pomáhat,“ uzavírá Miroslav Janík.

(autor je redaktorem eského rozhlasu Brno)

Foto R. Verner
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Jaké innosti máte konkrétn  na mysli?
Naše d ti nemohou vzhledem ke svému posti-

žení nebo i rodinnému prost edí vyniknout
v oborech, ve kterých vynikají d ti na základních
školách b žného typu, tzn. nemohou se zú astnit
matematických olympiád, slohových sout ží apod.
Takže se snažíme d ti motivovat, aby se realizo-
vali v tom, co je baví, nap . ve výtvarných a ruko-
d lných pracích. P edpokládám, že p evážná
v tšina žák  se p jde dále u it n jaké emeslo
nebo bude pracovat ve službách. Podporováním
t chto aktivit se jejich schopnosti rozvíjejí a mohou
je ve svém život  uplatnit. Mohou si dokázat, že
také n co umí, a o to nám ve své podstat  jde.

Velké úsp chy vaši žáci sklízejí ve výtvar-
ných sout žích regionálního, celostátního,
ale i mezinárodního dosahu (nap . na každo-
ro ních p ehlídkách tvorby žák  speciálních
škol v Kolín , na Mezinárodní d tské výtvar-
né sout ži v Lidicích aj.). Skv lé výsledky d tí
jsou jist  dílem dobrého pedagogického ve-
dení. Ráda bych se obrátila nyní s dotazem
na dlouholetou lenku vašeho pedagogic-
kého sboru, paní u itelku Mgr. Vlastu B e-
zovskou, která ve škole pracuje už od polovi-
ny 80. let, po revoluci si rozší ila specializaci
o psychopedii a vykonávala na škole funkci
výchovné poradkyn , krom toho vyu ovala

eský jazyk a výtvarnou výchovu, kterou
doposud jako aktivní d chodkyn  vyu uje,
a vede výtvarný i keramický kroužek. Paní
Vlasto, v em Vy vidíte hlavní p í inu mno-
hých úsp ch  vašich d tí?

tivitách žák  i jejich rodi . Píšeme adu grant  na
M sto Vsetín, Zlínský kraj i na Ministerstvo škol-
ství R a jen na tyto aktivity jsme získali v letošním
roce p es šest set tisíc. Pro nás je to práce velmi
náro ná, administrativn  i na volný as u itel .
Ale bez t chto inností si život školy nedokážeme
už v bec p edstavit a doufáme, že v dalších le-
tech budou cesty k získávání finan ních prost ed-
k  o n co jednodušší a p ístupn jší. Jeden
z projekt  „Odpoledne ve škole“ nám umož uje
provozovat množství kroužk , z dalšího vybavu-
jeme a inovujeme školní družinu. Za ínáme roz-
víjet technické zázemí, investujeme do po íta o-
vých program  výukových i zábavných, což naše
d ti nesmírn  zajímá. Musíme v této oblasti sledo-
vat vývoj a udržet krok s dobou. Krom  t chto
plán  chceme v budoucnosti p edevším nadsta-
vovat školu o další patro, protože už nyní je pro-
stor využit na 100 %, a ideální nejsou nap . míst-
nosti pro pracovní vyu ování, jeden z hlavních
p edm t  na naší škole, ve kterém se d ti p ipra-
vují na svoji další profesní kariéru.

P ed asem v médiích prob hla kritika vaší
školy, že je pro vzd lání žák  nedosta ující
a že by - zvlášt  romské d ti - m ly navšt -
vovat základní školy bez specializace. Jaký
je Váš profesionální názor?

Naše škola má opravdu speciální postavení
mezi základními školami, protože máme školský
vzd lávací program uzp sobený pro žáky
s lehkým mentálním postižením a pro žáky, kte í
pocházejí ze sociokulturn  znevýhodn ného pro-
st edí. Tento program s výukovými nároky jde
sice níže, ale je dosta ující na základní vzd lání. A
naši žáci takovýto p ístup všichni pot ebují. Rom-
ské d ti nemluví dob e esky, nemají dobrou slov-
ní zásobu. Jejich všeobecný rozhled o sv t ,
o život  je velmi úzký. A je to práv  naše škola,
která jim poskytuje globáln jší pohled. Tempu b ž-
ných základních škol nemohou sta it a ší i tam
získávaných znalostí nemohou zvládat. Trp ly by
stresem, neúsp chy. Neúsp šné dít  je vlastn
poznamenáno na celý život. Myslím si, že základ-
ním krédem každé školy by m lo být, aby se žák
v ní cítil dob e a vzd lávací dráhu zvládl, pokud
možno, úsp šn . Proto také dáváme spoustu pro-
storu aktivitám, které naše d ti mohou dob e zvlád-
nout a díky kterým se rozvíjejí manuáln , rozvíjejí
své estetické i etické cít ní, což je pro vývoj osob-
nosti, postoj  a názor  na život velmi d ležité.

pad m“ zelenou. Jako výchovné poradkyni se
mi zkušenosti hodily zejména pro d ti ze znevý-
hodn ného prost edí, pro d ti úzkostné, hyper-
aktivní, které se tak vypovídaly ze svých problé-
m , uv domily si je. Oblíbené byly hodn  rela-
xa ní metody, relaxa ní hudba. Samoz ejm  vý-
sledky nebyly a nejsou vždy na sto procent, zvláš-
t  když je patologie p íliš hluboká, ale celkov
arteterapeutická práce s d tmi vedla ke kultivo-
vání jejich chování, u mén  pr bojných se zvedlo
sebev domí, u agresivn jších došlo ke zjemn ní
tohoto rysu povahy.

P i výuce musí kantor reagovat na momentální
náladu d tí, atmosféru ve t íd , ale n kdy není
jeho p izp sobivost vhodná a je nutné, aby byl
direktivní. A hlavn  bych zd raznila u vyu ování
výtvarné výchovy motivaci. Veškeré výtvarné
práce jsou vždy ztvárn ním p edstav pedagoga
a nebo by to tak alespo  m lo být. Je špatn ,
když u itel rozdá pouze výkresy, postaví p ed
d cka džbán a ekne: kreslete. Protože i ten džbán
by m ly malovat s chutí, m ly by si ho ohmatat,
m ly by o n m n co v d t, jak vzniká apod.  Jdu
od tohoto základu. Nap . jsme d ti hodn  motivo-
vali p i sout ži Policista, náš kamarád a ty pak
doslova tématem žily. Samoz ejm  vít zí vždy mezi
nimi nám ty konkrétní a názorné. Ale dokážou
vyjad ovat i své prožitky, což je ur itý druh ab-
strakce.

Letos jsme se poprvé zú astnili sout že vyhlá-
šené St ední podnikatelskou školou ve Zlín  na
téma It ́ s my life a ekla bych, že se v ní konkrétní
s abstraktním prolíná. Další motivací pro d ti je,
když p i prodeji výrobk  z keramického kroužku
zjistí, že si jejich práci n kdo koupil, a mají z toho
velkou radost. Anebo, když vidí sv j obrázek vy-
stavený ve škole. Myslím si, že je to zárove  i
motivuje k tomu udržovat školu p knou, a van-
dalské projevy jsou u nás opravdu minimální.

Ob ma Vám d kuji za rozhovor a p eji Vám
mnoho pracovních úsp ch  i radost
z úsp ch  dosažených vašimi žáky.

U našich d tí je d -
ležité, aby byly na ja-
koukoli aktivitu dob e
p ipravené a motivo-
vané. P i práci s d tmi
mi pomáhaly nap . ar-
teterapeutické metody.
Za studií jsem se na
praktických seminá ích
dostala k arteterapii a
zaujala m  natolik, že
jsem napsala i záv -
re nou práci na toto
téma a absolvovala
hodn  kurz . Poda ilo
se mi zavést artetera-
pii i na naši školu, což
nebylo b žné a ani
možné bez velké pod-
pory vedení, které
vždy dávalo mým „ná-

editelka školy Dagmar Šimková   Foto M. Oš ádal

Nást nný kalendá  na rok 2007 s výtvarnými pra-
cemi d tí, vydaný p i p íležitosti jubilea školy



Východomoravské ná e ní prvky
ve sv t  internetu  I.

Hana Golá ová

Internet jako nejužívan jší masové médium posouvá komunikaci do zcela jiné polohy.
P ed námi se rozevírá prostor zdánliv  nekone ných možností. Archiv, knihovna, místo, kde
je možné naložit s lidskou silou tv r ím a svobodným zp sobem. Zrcadlí spole nost s její
organizací, pestrost života, odráží všechny útvary národního jazyka. Je výborným materiá-
lovým zdrojem k nejr zn jším výzkum m, v našem p ípad  lingvistickým i sociolingvistic-
kým.

tíne, Vsetíne, m ste ko milené, kam se jen po-
d ly chaloupky d ev né“. V tomto p ípad  bohu-
žel auto i stránek sáhli k neš astnému ešení. Text
písn  si pravd podobn  vyp j ili z verze jiné li-
dové písn  – Rožnove, Rožnove, d ev né m s-
te ko…(ve valašském dialektu). Text v té podo-
b , jak je uveden na internetových stránkách,
nezná ani editel a historik Státního okresního ar-
chivu Vsetín PhDr. Ladislav Baletka.

Jiný p ípad p edstavuje Muzeum regionu Va-
lašsko, které své internetové stránky naopak uvo-
zuje mottem z valašské lidové moudrosti
v p vodním zn ní: „U  sa a ne ekaj, až zmúd íš
zestaraním.“ Citát je každý m síc obm ován.2

Na školních stránkách jsem ná e ní prvky ob-
jevila ojedin le, jen jako odkazy na ve ejné akce.
Z vlastní zkušenosti vím, že se na valašských ško-
lách v hodinách eštiny v nuje spisovnému jazy-
ku zásadní pozornost, ale o dialektu, který je
v podstat  p vodní „mate skou e í“ velké ásti
místní populace, se tém  nemluví. Zato pom rn
asté jsou dnes na školních webech celé stránky

v anglickém jazyce.
Pozoruhodným materiálovým zdrojem je ná-

všt vní kniha obecního ú adu vesnice Hov zí.
O té bych ráda promluvila samostatn  v zamýšle-
ném pokra ování. Plní totiž roli diskusního fóra, a
tak svým charakterem odráží neinstitucionální (ne-
oficiální) komunikaci. Uve me alespo  vtip, který
se mezi jednotlivými replikami diskusního fóra vy-

skytl: „Hov žani, víte, pro  je Halenkov pobožná
obec? Vy h upi, protože sa tam aj vlaky k ižuj ...“3

Ve ejná restaura ní za ízení nám p inášejí
nejedno p ekvapení. Každý z nás se jist  setkal
s jídelními lístky, které vtipn  s využitím ná e ních
prvk  lákají návšt vníky k ochutnání lah dek.
Taktéž celé jídelní lístky je možné najít na interne-
tu. Jsou sice zdrojem zábavy a zajímavým mate-
riálem, ale bohužel s v tším i menším vkusem
pracují s tradicí a s jazykem. Nejenže asto nabí-
zejí jídla, jež pro danou oblast typická nejsou, a
vydávají je za regionální delikatesy, rovn ž
s ná e ím nakládají svobodným zp sobem.
Všechno toto zt les uje hotel a valašský šenk
Ogar v obci Pozlovice. Název „valašský šenk“ je
opravdu komer ní, protože Pozlovice do regionu
Valašsko nepat í ani etnograficky, ani jazykov .
Leží nedaleko Luha ovic a etnograficky se jedná
o tzv. Zálesí. Z hlediska ná e ního jde sice
o východomoravský dialekt, ale s prvky slovác-
kými, ne valašskými. Jídelní lístek zmi ované re-
staurace je sm sí prvk  valašského ná e í a r z-
ných jazykových inovací i nep esností: Pochút-
ka z Krahuloj sušárny (koncovka -oj není vlastní
valašskému ani slováckému ná e í, užívá se ve
východo eském ná e í, ale v 3. a 6. sg. život-
ných maskulin; ve valašském ná e í by se vy-
skytoval tvar - Krahulovéj), topénka z koliby (to-
pinka), poch tky z vodních tok  (rozkolísaný p e-
pis /ú), uníci na vandru (lexém uník se
na Valašsku nepoužívá; prasa nebo prasca) atd.

Mezi oficiálními zájmovými organizacemi
(webové stránky ob anských sdružení, soubor
valašských písní a tanc , profesionálních i polo-
profesionálních kapel, skautingu, hokejových klu-
b  aj.) zaujmou internetové stránky ob anského
sdružení Valašské Athény, které krom  informací
o innosti sdružení nabízejí také Slovník nespi-
sovného jazyka valašského.4  Nelze si nevšim-
nout úvodu ke slovníku, jímž je humorný a hyper-
stylizovaný text: „ Gdyž sa nejaký národ pot ebu-
je proždúrnú , lebo, jak sa v íl íká, zviditelni ,
postaví si škole a zepíše spisovný jazyk. To sa
d lá tak, že sa poví, že tajak sa mluví v nejakéj
potentátama vybranej d din , že to sa zapíše a
ostatní sa p inutíja, aby též tak mluvili a psali.
Sami uznáte, že to moc demogratycké néni, a
proto sa to na Valasku ned lá.“… A co sa jazyka
tý e, gdyž negdo napíše nejakú knížku, napíše si
ju tajak chce a napíše do éj vysv tlivky, aby temu
rozum li aji v iných d dinách a t ebas až
za Hranicama a dál, lebo Valachú je tak málo, že
pro tu belinu ‚trochu‘ nemá cenu žádne knížky
psa .“ Text se snaží zachytit archaickou podobu
dialektu, kterým už dnes mluví málokdo. Odráží
stav dialektické mluvy p ibližn  p ed padesáti lety
i více. Vyberme jen n kolik p íklad :  nap . už
neužívané lexikální výrazy (lebo, belina),
v hláskosloví si m žeme všimnout starého infiniti-
vu (zviditelni ),v tvarosloví (škole) aj.

Stranou naší pozornosti nem že z stat ani sty-
lizovaný folklor v podání hudebních skupin i sa-
mostatných interpret . Texty písní celostátn  zná-
mých skupin, vyberme echomor, Hradiš an,
Fleret, jsou k dispozici také na internetu. Mnohdy
vycházejí z lidových písní a erpají ze zp vník
Bartošových i Sušilových. Jist  n které texty
znáte v jiných verzích i s odlišným náp vem.
N kdy jde o fonetické a hláskoslovné varianty,
jindy i lexikální odlišnosti. Uve me nap . píse
od skupiny echomor „Z Púl inského kostelí ka
(Z Pú inského)// ...Pro  bych já tu lipku rubal,
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Rovn ž na internetových stránkách se setká-
váme s dialektickými jevy. Budeme-li ve virtuál-
ním sv t  internetu pátrat po ná e ní mluv , po-
stupujeme podobn  jako p i ná e ním výzkumu.
M žeme se zam it bu  na konkrétní lingvistické
problémy, nebo zvolit pr zkum „terénu“ v rámci
vybrané ná e ní oblasti. Já jsem p i svém bádání
zvolila druhou variantu a vybrala si východomo-
ravskou ná e ní oblast, zejména valašský ná e -
ní úsek. Další naše cesty mohou vést nap í  insti-
tucionální komunikací (webové stránky oficiálních
institucí, ve ejných za ízení, oficiálních a poloofici-
álních zájmových organizací aj.) a neinstitucionál-
ní komunikací (neoficiální stránky zájmových sku-
pin, blogy, diskusní fóra, chat, autorské práce,
asopisy, noviny, literární weby).1  Komunika ní

strategie a pravidla se sice v obou skupinách
výrazn  liší, avšak i v t chto nazna ených pó-
lech m žeme najít prvky dialektu, a  už nev do-
m  užitého anebo zám rn  distribuovaného.

Institucionální komunikace
Internetové stránky oficiálních institucí, tj.

m st, obecních ú ad , knihoven, škol atd., vy-
cházející z valašského regionu, úzkostliv  dodr-
žují kritéria spisovné eštiny, zatímco v mluvené
praxi b žn  zaznívá ná e í i na ú adech. Hyper-
korektní snaha dodržet spisovnost ve ve ejném
styku je znát nap . z webových stránek m sta
Vsetína, kde najdeme úryvek „lidové písn “: „Vse-



když jsem já s ní nelehával...“ (s ú). Zajímavé je
také sledovat, nejen u hudebních skupin, ná e ní
p epis. Skupina Fleret se snaží zám rn , s lehkou
dávkou ironie a humoru, zapisovat dialekt co nej-
více foneticky, ale s v tšími i menšími nepravidel-
nostmi: „Z ostudú su jedna ruka//...F pátek ve er
m a to chytlo, z hospody sem šél/U slúpa sem
honem apl, gat  d le mn l…“

Osobitý p ístup k dialektu je na internetových
stránkách patrný také u polooficiálních zájmo-
vých organizací. Makarónský styl vidíme nap .
u Severomoravského oblastního šipkového sva-
zu Dart Club Sniper Horní Be va.5  Dialektismy se
mísí se spisovnou eštinou a n kdy s anglicismy:
„Vitajte na našem oficiálním webu…/ Welcome
to our official web pages“. Recese je znát také ze
zápisu vokálu y po sykavkách: „A ko sy p ipsalo
další cenné t i body, tentokrát z dob e hrajícího
Profinu B. Uvodní hry byly z obou stran nervozní,
a hodn  sa hrálo 2:1. Súpe  sa definitývn  zomil
po ty hrách, gdy sme zvyšovali už na 7:3“.  Že se
jedná o zám r, potvrzují další lánky šipkového
svazu uvád né na netu.

Zajímavé je, že webové stránky známé rece-
sistické organizace Valašské království jsou
na ná e ní prvky skoupé. Auto i stránek píší b ž-
nou spisovnou eštinou, ná e ní rysy najdeme
n kdy ve zprávách z akcí a v „Zakládací listin
Valaského královstvjá“: „Preambula/ My, ob ani
Valaského královstvjá na celé zem kuli, v rni
všeckým dobrým tradicám dávné minulosti, kdy
ešt  nebyly státy ani hranice,sme odhodláni v -
hlas a slávu královstvjá ší iti a k jeho dobrému
menu napomáhati v duchu nedotknutelných
hodnot této planety, lidské d stojnosti aj
svobody“. Listina je op t vedena duchem lidové
tvo ivosti. Nejedná se o ná e ní text, nebo  se zde
míchají dialektické a spisovné prvky, archaismy. Zato
o poznání ná e n jší jsou všichni epigoni navazu-
jící na zmín ný projekt Valašského království (viz
Královské valašské potáp ství v záv ru).

N které dialektismy mají na webových strán-
kách institucí identifika ní funkci. Mezi taková ná-
e ní lexika pat í obecn  známý výraz ogar. Le-

xém ogar nacházíme nap . p ímo v názvech or-
ganizací: Moga i RS Valašské Mezi í í (místní
oddíl eského rybá ského svazu) – vokál O - je
zobrazen jako emotikon (smajlík) a zárove  je po-
áte ním písmenem výrazu oga i;  dále v nadpisech

a láncích zve ejn ných na internetu: Oga i ze Zlína
k tili Prahu ( lánek je dále psán spisovnou ešti-
nou); v odkazech na oficiálních stránkách institucí
(hymna hokejového fanklubu HFC Hamé Zlín):
„Gól, dáme gól, útoky se valí z hor/ oga i jsme
dost tvrdí, žlutomod í Medv di...“.6

Obecn  se dá íci, že je pro institucionální
komunikaci v internetovém prost edí vycházejí-
cí z východomoravské ná e ní oblasti p ízna ná
vysoká míra ná e ní stylizace, dále užívání nej-
ast ji tvaroslovných a hláskoslovných ná e ních

struktur. V rovin  fonetické ji charakterizuje roz-
kolísanost ná e ního p episu, nedodržování zvo-
lených pravidel7 . Z hlediska komunika ního je
typické nadužívání kontaktových prost edk  tož
a vitaj. Osobitá forma a tv r í p ístup k dialektu
( astý u ve ejných za ízení, hudebních skupin,
polooficiálních organizací) slouží jako recese, pro-
st edek humoru.

K neinstitucionální (neoficiální) komunikaci
ve sv t  internetu, kde se také uplat ují prvky ná-
e ní mluvy, bych se ráda vrátila samostatn . Vypo-

vídá více o sou asné ná e ní situaci, je bližší b žné
mluv , kde se spolu míchají r zné útvary národního
jazyka (dialektismy, slang, obecná eština), variety,
odráží styl p edevším mladé generace.

Rozlu me se slovy Valašského královského
potáp ství: „…Tož zme rádi, že ste za nama p išli
a n co aj zhlédli. Dyž sa Vám tu lúbilo, tož p i te
zas. Isto tu bude neco nového. Nebo nám aj teho
mejla možete poslat. Nejzme žádní pazg ivci, rádi
Vám odpovíme…“ (pazg ivec – darebák)

BARTOŠ, FR.:Antologie z národních písní eskoslo-
venských. Praha 1874
B LI , J.: Nástin eské dialektologie. Praha 1972
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JA 1, 1992, 2, 1997, 3, 1999, 4, 2002
MEJRKOVÁ, S.: eština v síti: Psanost i mluve-

nost?: (O stylu e-mailového dialogu) In: Naše e , 1997,
ro . 80, . 5, s. 225 - 247
DANEŠ, FR. A KOL.: eský jazyk na p elomu tisíciletí.
Praha, Academia 1997
GOLÁ OVÁ, H.: Východomoravský dialekt na interne-
tu (17. 10. 2005 konference „ eština na internetu“, p í-
sp vek vyjde v periodiku eština doma a ve sv t ,
v tisku)

1) Prozatím jsem neprovád la hloubkový výzkum,
snažila jsem se jen rozt ídit materiál a vybrat problémy,
které mne zaujaly.
2) R ení jsou vybírána z knihy Ludmily Vráželové:
Moudrost starých Valach , Vsetín 2005
3) Texty ukázek nechávám zám rn  v p vodní podo-
b  i s chybami i nep esnostmi.
4) Knižn : FABIÁN, J, Valašské Mezi í í 2001
5) Webové stránky Severomoravského šipkového sva-
zu se bohužel prom nily, ale valašský dialekt je v textech
používán stále.
6) Internetové stránky HFC Zlín se také zm nily.
7)  Kolísání mezi jazykovými varietami (hláskoslovný-
mi, tvaroslovnými, v ná e ním p episu) spíše odráží
situaci v mluveném jazyce, kde se vedle sebe v jedné
v t  varianty b žn  vyslovují (neco/n co).
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Váno ní zajíc

Ach, ty Vánoce! Pro v tšinu z nás snad ty nej-
p kn jší svátky v roce. Svorn  je mají v kalendá i
zaznamenané k es ané i ateisté. Každý si jich snaží
užít, jak nejlépe to jde -  v poklidném rozjímání, p i
veselých besedách, na horách i s plným b i-
chem u televize. No, ale zeptejte se schváln  svých
sta í k , jak to bývalo d íve. Balené cukroví? Ba-
nány? Kapr na vín ? O takových dobrotách se
d íve nikomu ani nezdálo. Ale že to byli lidé šikov-
ní, tak si zpest ovali ty vzácné chvíle, jak se dalo...

V chalupách U Sivk  nad er anským
potokem byl Št drý den. Každý doma ukli-
zené, dlážky vymetené, a na plotnách cosi
dobrého von lo. Sn hu bylo nad kolena,
ale moc nemrzlo. Sta í ek Bar ákú sa vy-
h ívali u kamen a sem tam kúkli do okna,
za kterým sa ud lala tma. Lojzka, kerej vte-
dová nebylo ani deset, už chystala sv ti-
dlo. Takové bukové š alinky, co ho íja a pod
nimi stojí v dro s vodú, kam padajú zbytky.
Trochu to adilo, ale sv tlo z teho bylo. To
víte, že m li aj tú petrolejku, ale petrolín
v ho e neroste, tož sa s ú svítívalo eném
nekdy. Mam nka sa to ili kolem plotny, oga i
nahá ali ostatní d cka venku, tak býl v cha-
lup  klid. Eném sta í ek sa jaksi netrp livo
vrt li na lav  a po ád hled li z teho okna.
Netrvalo dlúho, eném co voda v hrnci za-
ala kyp , venku nad obzorem sa ud lala

zá  a všecku tu b lu kú zem dookola osví-
til pan M sí ek, kulatý jak kolo od traka a.
Sta í ek ho pozdravili jako dobrého zná-
mého. Šak m l aj pro . Dyž máte nad hlavú
taký reflektor, tož sa mosíte trefi , aj dybyste
necht li. On byl totiž sta í ek pytlák. Ale na
jeho es  je t eba p ipomenú , že takových
pytlák  b halo vtedová po horách nepo í-
tan  a nikdo sa tejto aktivit  nev novál
z dlúhej chvíle. Bylo už tolik  rok ch po téj
velkej vojn , kdy celá zem krvácela za cí-
sa e pána a jeho rodinu. Kolik chlap  sa
nevrátilo z fronty. Šak sa b žte podíva
k halenkovskému kostelu, kde sú na v ky

ty jména vytesané v erném kameni. Ta-
kový pomník najdete v každej d din . Vte-
dová ú ady pravily: tu máte vdovy sto ko-
run na m síc a hospoda te. Když k temu
máte d cka, pole, dobytek, grunt, tož to sa
máte kolem eho to i  od rána do noci. A
kór bez mužského. Darmo, chlap je chlap,
teho ni ím nenahradíte. Z rentú vále nej
vdovy to bylo sotva na p ežití. Tak sa šet i-
lo na všeckém, v oble ení aj jídle. A ani na
Vánoce sa nikdo velice nep ejídal. Neby-
lo z eho.To sa m ly vtedová žlu níky dob-
e. Enomže ze zem ákú i zelé vám moc

sily nep ibyde. A kór, dyž vám b hajú doma
d cka. Šak neraz sta í ek slyšeli, jak si
snacha  u plotny povzdechla. Vánoce sú
sice svátky klidu a pokoja, ale takéj spo-
kojeného bytí. Sta í ek hmátli po beranici
a kožuchu a hybaj ven. Ve dve ách sa za-
stavili a mrknuli na Lojzku, a  ide s ním.
Mam nka zrovna stála zamyšlená u plot-
ny, tož si jí moc nevšímala a cérka ju ani
moc ruši  necht la, co kdyby pro u m la
nejakú prácu. Nev d la, kam že to má sta-
í ek namí ené, ale už jí bylo doma u no.

Zebrala si mam n iné papu e, zamotala
sa do vl áku a hybaj ven!

Sta í ek u chléva hmátli kamsi za trám a
neco dlúhého schovali pod  kožuch. A šla-
pali. Vp edu razili jak ledoborec sm r sta-
í ek, a za ním pár krok  cupitala Lojzka.

P ibylo mrazu a sn h jim za al k upa  pod
nohama. Kolem nich jak poházené  korál-
ky sa po kopcách t pytily okénka chalup.
Krásný as. Všude kolem klid, ani psiska
nezašt kali. lov ku bylo lehko u srdca.

Žáry nad Kychovú byly v íl, coby šiškú
dohodil. Sta í ek za ali našlapova  opatr-
n  a cér isko za ním ešt  víc. Lojzka do is-
ta zapomn la na zimu a srdé ko sa jí divo-
ko roztlúklo. V íl to p íde! Enemže sta í ek
šlapali dalej a nic ne íkali. Pak sa naraz
zastavili, že do nich Lojzka zezadu vrazila,
jak hledala o ami kolem ty srnce a jelen .
Sta í ek sa obrátili k adeptovi pytláckého
emesla:„Poslúchaj. Vidíš tu vysokú lipu hen

tam dúle?“ Lojzka p ikývla.
„Zejdeš k ní a až tam budeš, tož zatles-

káš a zašt káš jak pes.“
No, moc temu nerozumn la, ale šla.

Stará vysoká lipa nebyla daleko, ale jí sa
zdálo, že to trvalo celú v nost, než k ní
v tom sn hu došla. Byla v ní aj malá duši -
ka, protože byla do ista sama. M sí ek
v íl d lal z v tví strašidelné  stíny a nekde
v dálce sa ozvala sova. Oto ila sa, aby ju
aspo  pohled na sta í ka trochu uklidnil,
ale sta í ek nikde! V Lojzce hrklo jak ve
starých hodinách. Co v íl? Sná  nešli sta-
í ek nekam pry , sná  ju tu neodb hli,

sná ... Ale v tom si vzpomn la, co jí napo-
ru ili, a šla dalej. Došla pod lipu. Nepodí-
vala sa vlevo ani vpravo, zhluboka sa na-
dýchla a zašt kala, tajak jejich Brok. A za-
tleskala. Co sa d lo pak, za to by sa ne-
mosel styd  ani šaman z Afriky. Jako veli-

kým kúzlem pár krok  od Lojzky cosik za-
šramotilo, zapraskaly v tviska v chrástu a
neco strašliv  velikého sa na u vy ítilo.
Honem sko ila bokem a v ten moment sa
ozvala mocná rana, že ju moseli u  až na
Slovákoch. BÁC!

„Ííííí, íííí“,  za ala sa zmýta , potvora, kú-
sek od naší hrdinky. Pronikavé v ešt ní
vyst ídal sta í k v hlas, který v ten moment
zn l vylekanéj cérce jako hlas and la stráž-
ného:„Drž ho, Lojzko, drž ho!“

To už naša milá nadhán ka v d la ko-
lik uhodilo. Post elený zajíc sa p ed ú
kúlal z meze dúle. Sko ila po n m jak hla-
dový vlk po jah atu a kúlali sa spolem. On
divoký zajíc není jak ten jeho bratranec
z králikárni, venku na vzduchu uroste a má
aj silu. Kór, dyž má post ílaný b hák a ide
mu o život. Tak sa tam kúlali a ja eli, proto-
že sa k temu p idala aj Lojzka, a byli by
skon ili dozajista v Kychovském potoku,
dyby k nim nep isko il sta í ek a milého
zajíca nezbavil pozemského trápení. Lojz-
ka po tom boji vypadala jak sn hulák, ale
iná  byla š astn jší než blecha v hustém
kožuchu. Sta í ek sa museli smí , dyž ju
tak vid li. Pochválili ju, ale napomenuli, že
sa s tým nesmí nikde chlubi ! To ale pravili
eném tak, pro formu, protože stejn  v d li,
že zutra to už budú dookola všeci v d .
No, eném a  sa to donese k hajnému co
nájposledn j, kdo má furt poslúcha  ty jeho
e i. A šak stejn  hajný nebýl v erajší a

v d l, jak to na pasekách chodívá.
Tož tak. Mam nka sice nájprv hubovala,

že na Št drý de  pytla ili, ale nakonec byla
ráda, že mohla neco na ty svátky nachys-
ta  lepšího na st l, tajak ludé ve m st , kam
p išla do módy váno ní ryba. Ej, to byla
v n , oga i si eném sliny utírali, ale sta í-
ek dohlédnuli, aby pat i ný díl dostal kaž-

dý, a kór Lojzka, protože teho zajíca ulovi-
la vlastníma rukama. Než by sta í ek našli
v kapsi druhú patronu, tak by sa jím ten
chlupatý kapr dozajista smíl z nájbližšího
šáší. A gdyž potem spolem šlapali sn hem
na P lno ní, bylo jim všeckým na tom sv -
t  jaksi veseleji…

Podle vzpomínek Aloisie Mazá ové z Huslenek
– erného (nar. 1915) voln  p evypráv l

   Michal Janiš
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Výb r
z nových regionálních publikací

Nová publikace
O KOUZLU LIDSKÉHO DOBRA

Daniel Drápala

V roce 2003 otev el edi ní adu Rožnovské
malé tisky svazek nazvaný Pohádky a pov sti
z okolí rožnovského Beneše Methoda Kuldy.

tená m p inesl dv  desítky vypráv ní, která
v polovin  19. století zaznamenal v malém lá-
ze ském m ste ku na východ  Moravy Beneš
Method Kulda. Soubor pohádek a pov stí vyšel
tehdy v rámci komponovaného Pohádkového
roku Beneše Methoda Kuldy a brzy si získal mezi
tená i ohlas.
S odstupem t í let se proto tená m dostává

do rukou op t soubor lidových vypráv ní, která
si p i besedách, p ástkách, draní pe í i nejr z-
n jších jiných p íležitostech vypráv lo n kolik
generací našich p edk . I tentokrát je v rámci
sedmého svazku edice Rožnovské malé tisky
pod názvem O kouzlu lidského dobra p ipra-
vena pro malé i velké více než dvacítka p íb h
z Rožnovska. V pr b hu druhé poloviny 19. sto-
letí je zapsali nejen kn z Beneš Method Kulda a
jeho spolupracovník a rožnovský písmák Josef
Lucian Ond ej Kramoliš, ale také jejich dva další
následovníci. Prvním z nich byl novoji ínský tis-
ka  Jan Nepomuk Enders, druhým spisovatel,
pedagog a v neposlední ad  také rožnovský
rodák František Bayer.

P íležitost k vypráv ní t chto p íb h  se na-
skýtala zvlášt  v dob  hospodá ského klidu –
od podzimu do p edja í, kdy namáhavou práci
na poli vyst ídaly spíše drobné domácké práce
a ve erní besedy. Lidé si tyto chvíle zpest ovali
zp vem písní a vypráv ním. Z generace na ge-
neraci se tak p edávaly nejrozmanit jší sloves-
né útvary. N které z nich byly p ejaté z tišt né
produkce, kalendá  i jarmare ních tisk  (obo-
hatily je nap . n kterými místními reáliemi), jiné
se staly p ímo výtvorem lidového prost edí. Mezi
vyprav i se brzy našly osoby, které dokázaly
své poslucha e zaujmout nejen obsahovou
skladbou svých p íb h , ale také doprovodný-
mi dramatickými projevy a gestikulací. Jak pa-
m tníci vzpomínají, »bylo jim radost naslouchat.«

Moderní doba se všemi vymoženostmi bohu-
žel už jaksi samovoln  odbourala d íve pevné
vazby mezi jednotlivými p íslušníky rodiny i širší
pospolitostí. Technika sice umož uje rychlý p e-

Klasik regionální literatury

Mojmír Trávní ek

S regionálními spisovateli má literární v da
nejednu potíž. Na jedné stran  existuje sklon
považovat krajové autory automaticky za okra-
jové, na druhé stran  stojí tendence r zných
zájmových badatel  a zanícených lokálních pa-
triot  p ehán t význam svých rodák , s nekritic-
kou apologetickou vášní prosazovat jejich místo
na slunci literární historie. Osud valašského bás-
níka Josefa Kaluse (16. 2. 1855 Frenštát p. Rad-
hošt m – 11. 12. 1934 tamtéž) byl pon kud jiný.
Upoutal již p i vstupu do literatury všeobecnou
pozornost. Jako poslední ze trnácti d tí chu-
dobného tkalce vyu il se otcovu emeslu a tepr-
ve v 26 letech za al studovat u itelství. Jeho
básn , blízké Sládkov  not  i jeho venkovské
inspiraci, ochotn  p ijímal Lumír a další p ední
literární asopisy. Básnická prostora a up ímná
otev enost mu dovolovala spolupráci s literárními
uskupeními protich dných zam ení, je zastou-
pen v manifesta ním almanachu nap . katolické
moderny ( Pod jedním praporem) a stejn  tak
v Herbenov  Almanachu eské omladiny. Jeho
básnická cesta se v jistém sm ru podobala osu-
du Adolfa Hejduka: „Nep izp soboval se výbo-
j m moderní literatury, z stal v rný jak své va-
lašské inspiraci, tak pís ovému charakteru své
lyriky, dílem i životem z stával doma: „Z hor
mne nikdo nevyláká..“

nos informací v krátkém ase na velké vzdále-
nosti, jako by se nám ovšem vytrácely ony chví-
le lidského vypráv ní, dialog s našimi nejbližší-
mi, se sousedy, ostatními obyvateli našeho m s-
ta, kraje. Stále více m žeme poci ovat jakési
odcizení lidem kolem nás. Sta í se ale jen ohléd-
nout do minulých dob. V šeru jizby, kde nastu-
pujícím ve erem problikává sv tlo lou e nebo
petrolejky, se po staletí p edávaly z generace
na generaci znalosti a zkušenosti všech t ch,
kte í zde byli p ed námi. Nov  vydaná sbírka
pohádek a pov stí z Rožnovska O kouzlu lid-
ského dobra tak možná bude alespo  drobným
p ísp vkem k obnovení tohoto mezigenera ní-
ho dialogu, že alespo  na chvíli k sob  p ivede
d ti a jejich rodi e i prarodi e, aby lidem vy-
práv ly o kouzlu lidského dobra.

PhDr. Libor Kn zek, CSc. tento citát velmi
p íhodn  použil jako podtitul své knihy „ tení o
život  a tvorb  Josefa Kalusa“, kterou na-
psal k stopadesátému výro í autorova narození
(vyd. Veronika, Frenštát 2006 – 222 str.).
V autorovi se spojuje erudice kvalifikovaného a
zkušeného literárního historika, který se
v posledních letech v nuje p evážn  výzkumu
literárních tradic Frenštátska,  s osobním vzta-
hem k autorovi, kterého v d tství ješt  asto ví-
dával. („V mých o ích dokonale spl oval p ed-
stavu o ušlechtilém mistru pera – vlídná tvá , bílé
vlasy i plnovous spolu s jeho bezprost edním
vztahem k d tem k tomu jist  p ispívaly“).

Kritický p ístup, odpovídající požadavk m lite-
rární v dy, velmi š astn  spojuje srde nou a
tená sky p itažlivou vypráv cí, epickou linií ži-

votopisnou, podpo enou etnými citáty
z básníkových vzpomínek a bohaté korespon-
dence. Josef Kalus žil celý život jednak ve svém
rodném m st , jednak v u itelském p sobišti

eladné. A p átelské vztahy s p edními eskými
spisovateli své doby napl oval jednak ve vzá-
jemných dopisech, jednak v návšt vách, p i nichž
jeho p átelé m li asto první p íležitost poznávat
Valašsko (Zeyer, Mrštík, Svobodová, Bouška,
Benešová, Rais, Vrchlický, Winter, ale i moravští
auto i Bezru , Sokol-T ma i Dostál-Lutinov aj.)
Koresponden ní dialog s nimi je neoby ejn  živý
a Kn zek ho ú inn  využívá. Jako venkovský
u itel nežil básník vždy v idylických pom rech,
ale harmonické manželství se ženou rovn ž lite-
rárn  innou (Marcela, roz. Fialková) mu po-
máhalo p ekonávat životní nesnáze.

Kn zkovo „ tení“ je ur eno p edevším valaš-
ským tená m, pro které je Kalusovo dílo dnes
namnoze neznámé, jak si posteskli vydavatelé
výbor  jeho poezie v letech 1958 a 1977 (sto let
po básníkov  debutu v Lumíru 1877). Za dob
svého básnického v hlasu byl nazýván „valaš-
ským slavíkem“. Bylo by škoda, kdyby m l jeho
hlas zaniknout. Zdá se však, že v krajovém po-
v domí p ece jen žije, nebo  p i r zných regio-
nálních recita ních sout žích se jeho verše stále
uplat ují. Poutavá forma Kn zkovy knihy a mi-
mo ádn  bohatá dokumentace p isp jí nepo-
chybn  k oživení Kalusovy tvorby. – Práce je
dopln na soupisem jeho díla a literatury o n m,
jejíž sou ástí je i výb rová bibliografie básní v -
novaných jeho památce (Bezru , Jahn, Re ek,
F. X. Svoboda, Vyplel aj.)
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D evo, proutí, sláma Karla Pavlištíka

Daniel Drápala

Motto: Jak bysme bez našich hor živi byli, dyž
u nás žádného obilí neprodáme a enom z t ch
les  nejvíc živnost máme.

Nedlouho po zp ístupn ní nové stálé expozi-
ce Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlín  pojme-
nované D evo, proutí, sláma, která je v nová-
na tradici domáckého zpracování t chto t í suro-
vin, se tená m dostává do rukou kniha totož-
ného názvu. Již p i jejím prvním letném prolisto-

vání poznáme, že nevznikla nijak nahodile, ale
naopak že je výsledkem mnohaleté pe livé do-
kumenta ní a výzkumné práce našeho p ední-
ho etnografa a znalce lidové kultury.

P estože sou asná knižní produkce nabízí
etné publikace z oblasti emesel a tradi ní vý-

roby, D evo, proutí, sláma se p ece jen od
nich v n em odlišuje. Již od první kapitoly je
patrný zám r autora srozumiteln , p itom však
pravdiv  a komplexn  p iblížit sv t domáckých
výrobc  na Pod evnicku. Tedy v kraji, o n mž
se oprávn n  tvrdilo, že tam byl konec chleba
a za átek kamení. Zdejší neúrodná pole ob-
d lávaly desítky rodin st edních a drobných
rolník , bezzemk  a námezdních pracovních
sil, které nacházely od sklonku podzimu do p ed-
ja í obživu v innostech, p i nichž mohl každý
maximáln  zhodnotit sv j um a zd d né nadá-
ní pro práci s p írodními materiály.

Karel Pavlištík se proto nev nuje jen d klad-
nému, p itom však srozumitelnému popisu tech-
nologie, p edávané ve venkovském prost edí
zdejšího kraje po mnohé generace. Svou po-
zornost zam il i na další stránky fungování do-
mácího zpracování t í nejzákladn jších surovin
východomoravských podhorských vsí - d e-
va, proutí a slámy. Byly-li opálka, troky, koš i
díže už hotovy, musely se n jakým zp sobem
dostat k zákazník m. A byli to op t místní lidé,
kte í se vydávali do bližších i vzdálen jších obcí,
aby zde nabídli ást ze zdejší produkce, aby ji
sm nili za mouku, kaši, obilí i hotové peníze.
Ale ani zde autor svoji zvídavost nezastavil a
pátral i po širších souvislostech tradi ní lidové
výroby - a p edevším jejího pronikání do živo-
ta jednotlivce, rodin i širších lidských pospoli-
tostí. Vždy  v tšina z obytných místností pod ev-
nických domká  i drobných a st edních rolní-
k  propojovala sv t výrobní s životem rodiny
a jejími všedními i sváte ními okamžiky! Také
pov stné  slam nká ské i opálká ské bály jsou
dokladem, do jaké míry dokázalo domácké zpra-
cování d eva, proutí, slámy infiltrovat do života
a zábav venkovské komunity. Nejednoho te-
ná e jist  zaujme také jiný autor v poznatek. I
tak geograficky nep íliš rozlehlý region Pod ev-
nicka byl vnit n  diferencován na jednotlivé sub-
regiony i dokonce obce, pro n ž byla zpravi-
dla charakteristická jen ur itá výrobní oblast.
Mohli bychom se tak setkat s d dinami slam n-
ká , bedná , dýmka  i opálká . I s odstu-
pem mnoha let se p itom pov domí o jejich spe-
cifi nosti udrželo ve v tšin  sledovaných ves-
nic.

A  již si ale Karel Pavlištík všímá r zných fo-
rem domácí výroby, ze všech vychází coby po-
jítko lov k - tv rce i nositel po generace d d -
ných znalostí a zkušeností. Na základ  shro-
mážd ných dat autor dokládá hluboké ko eny
sepjetí kraje s domáckou výrobou i pot ebami
zdejších lidí. Na po átku se výroba rozvíjela p e-
vážn  pro vlastní pot ebu, posléze v ní však p e-
devším sociáln  nezajišt né obyvatelstvo nalezlo
nástroj, jak zajistit obživu pro celé po etné rodi-
ny. Ale i zde p ece jen fungovaly rozdíly. A tak
zatímco mnozí setrvali po n kolik pokolení u pro-
sté domácké výroby, k níž zpravidla nebylo kro-
m  suroviny zapot ebí bohatšího nástrojového
vybavení, vyskytly se i na Pod evnicku podni-
kavé osoby, které dokázaly soust edit síly, kapi-
tál a zru né emeslníky a p enést domáckou prá-
ci na manufakturní i dílenskou úrove .

Nové místopisné publikace:

Seninka. 500 let historie obce na Valaš-
sku.  Autor textu Ing. Ivan Ju ica. Vyd. Obecní
ú ad v Senince v r. 2004. 211 s.

Valašská Senice. Historie a sou asnost.
K 500. výro í první písemné zmínky o obci. Vydal
Obecní ú ad ve Valašské Senici v r. 2005. 92 s.

Z dalších vydaných titul :

Vizovice v písni, tanci, muzice a vypráv -
ní. Auto i Miroslav Záho ák a Jan Zet k. Vydalo
M sto Vizovice v r. 2005. 236 s.

Holub, Miroslav: Valaši sa sm jú. Vsetín
2006. 101 s.
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Dlouho o ekávaná událost

Klára Kašparová

Na konci ervna 2006 se narodilo dítko do
knihoven folklorist , tane ník  a zp vák , nová
knížka Zde ka Kašpara. Zahraj n , hude -
ku. Valašské tance z rukopisných sb r
Zde ka Kašpara, ed. Klára Kašparová. Ob-
anské sdružení „JASÉNKA“ – Vsetín, Minister-

stvo kultury R, Folklorní sdružení R, Vsetín
2006, 266 stran.

O této práci byly drobné zmínky v láncích o
Zde ku Kašparovi (uvedené zde ve Valašsku)
v souvislosti s etnochoreoložkou (sb ratelkou a
badatelkou v oblasti lidových tanc ) Zdenkou
Jelínkovou. Zden k Kašpar, který sbíral tance
hlavn  v okolí Vsetína (Lužná, R ž ka, Jasen-
ka), ale také ve Velkých Karlovicích aj., se se-
známil se Zdenou Jelínkovou jak jinak, než také
p es tanec. Nejprve se potkávali p i sout žích
(tehdy ješt  jako nerovnocenní partne i, paní
Jelínková v porot  a Z. Kašpar s Jasénkou na
jevišti), pak ale i p i sb rech a v neposlední ad
jako p átelé, když po ádali spole né kurzy va-
lašských tanc . Zdenka Jelínková moc dob e
v d la o jeho terénních sb rech a už tenkrát jej
nabádala, aby svou sbírku tanc  vydal (to bylo
n kdy v osmdesátých a devadesátých letech 20.
století). Teprve v roce 2001 se k tomuto po inu
Zden k Kašpar rozhodl. Se adil tematicky své
sb ry, jež obsahovaly popis tance a pís ový
nebo melodický doprovod, pokud možno hned
v n kolika variantách, opat il jej poznámkami (ty
asto zachycovaly vzpomínky na informátory a

sb r samotný) a p edal vše Zden  Jelínkové
k odborné korektu e. Ta se m la pochopiteln
týkat p edevším popis  tanc , správnosti použi-
tých  tane ních termín  apod. Tento ucelený
materiál se však k autorovi již nevrátil. (Zden k
Kašpar na podzim roku 2002 zem el.) Zdena
Jelínková pak p edala tuto „první verzi“ sbírky
tanc  do rukou Kašparovy vnu ky, studentky
etnologie na Masarykov  univerzit  v Brn , ímž
doufala, že se dílo vrátí jednak do rodiny Kašpa-
rových, jednak na Valašsko a jednak, že se ho
snad poda í „dotáhnout do konce“. Dokon ení
už se nedo kala ani paní Jelínková, p esto se
ale tento po in nakonec poda il. Druhého er-
vence tohoto roku byla kniha slavnostn  pok t -
na pravou valašskou slivovicí na galaprogramu
folklorního festivalu Vsetínský krpec, za p ítom-
nosti starosty m sta Vsetína Ji ího unka, kmot-
ra knihy PhDr. Jaroslava Štiky, prezidentky Ob-
anského sdružení „JASÉNKA“ – Vsetín Heleny

Galetkové, souboru Jasénka a editorky Kláry
Kašparové.

Kniha obsahuje 120 valašských tanc  rozd -
lených tematicky podle tradi ního d lení (páro-
vé tance to ivé, figurální, kolové, tane ní hry a
tance sólové), zpracovaných jak po hudební,
tak po popisné stránce. P iloženy jsou i osobní
data autora, fotografická p íloha, mapka zachy-
cující oblast sb r , soupis respondent  a také
tematické ilustrace Boženy Spá ilové (vsetínská
výtvarnice je i autorkou obálky). O vydání se
zasloužilo p edevším M sto Vsetín, Ob anské
sdružení „JASÉNKA“ – Vsetín, Ministerstvo kul-
tury eské republiky, Folklorní sdružení R,
Zlínský kraj, Valašské muzeum v p írod
v Rožnov  pod Radhošt m a spole nost TG
TISK s. r. o. pana Ji ího Sloupenského

v Lanškroun . Je na míst  všem, kdo pomohli
k tomuto „narození“ nové knihy, ješt  jednou
pod kovat, snad se publikace setká s p íznivými
ohlasy a s mnohým využitím p edevším ve folk-
lorních souborech Valašska.



Rozsáhlost i rozmanitost informací shromáž-
d ných v knize D evo, proutí, sláma je výsled-
kem mnohaletého a soustavného zájmu autora
o rukod lnou výrobu Pod evnicka. Poznatky
získal nejen na základ  d kladného archivního
studia, v jehož rámci nap . zpracoval i neprá-
vem opomíjené a podce ované školní a místní
kroniky. Jejich výpov di doplnil o statistická data
i cenné materiály brn nských archivních fond .
Karel Pavlištík navíc na rozdíl od sou asných
badatel  disponoval i jinou devizou - v 50. a 60.
letech 20. století se mu pošt stilo zastihnout po-
slední žijící výrobce domácky zhotovovaného
ná iní, v horším p ípad  sta il ješt  zaznamenat
alespo  p ežívající pov domí o t ch, kte í již ne-
byli mezi živými. Tato etná setkání s posledními
výrobci, desítky a stovky názorných fotografií
(vlastn  fotografických seriál  zahrnujících na
sebe navazující kolekce detailních záb r ) a kre-
sebná dokumentace i dlouhé hodiny rozhovor
o práci i život  jednotlivých tv rc  umožnily au-
torovi koncipovat knihu, která m že mimo jiné
sloužit i jako praktický návod pro jakéhokoli zá-
jemce o vybranou technologii od prvního ucho-
pení suroviny až po hotový výrobek. Do detail
propracované popisy, kdy nejsou opomenuty
ani výb r suroviny, pom cky a nástroje pot eb-
né k opracování i vlastní emeslná terminologie,
tak z knihy vytvá í jedine nou pom cku, která
ponese do budoucna nap í  generacemi infor-
mace a zkušenosti p edešlých pokolení.

Když s poslední stránkou zav eme knihu Karla
Pavlištíka D evo, proutí, sláma, z stane v nás
p edevším respekt k starým mistr m, jejich mo-
zol m, nejedné jizv  na rukou, potu a námaze,
které vydávali v nikdy nekon ícím úsilí zajistit do-
state nou obživu sob  i svým blízkým. Více než
dv  st  padesát stran této graficky velmi nápadi-
té publikace p itom v sob  spojuje mnohé - eru-
dovaný odborný text podložený d kladným
zpracováním bohaté a rozmanit  strukturované
pramenné základny, srozumitelnost i pro neod-
borné badatele a zájemce a kone n  i praktický
návod pro ty, které okouzlí v n  d eva, jedno-
duchost d ev ného a prout ného ná iní i jeho
užitné vlastnosti.

Teprve s tou poslední stránkou si uv domí-
me, že nám p esto Karel Pavlištík vlastn  cht l
p iblížit jediné - na p íkladu jednoho nep íliš roz-
sáhlého regionu východní Moravy ukázat, jaké
bohatství, by  na první pohled jen málo zajíma-
vé, nedostate n  monumentální, efektní a málo
blyštivé, pro nás p edstavuje dovednost a pro-
stý emeslný um našich p edk . Je to nedílná
sou ást naší historické pam ti, v níž se spojují
doklady hmotného i nehmotného kulturního d -
dictví, materiální stránka i v ci, které byly odvis-
lé od získání bezprost edních zkušeností a po-
znání. Bez znalostí, jaký strom vybrat, na kterém
míst  a co si s ním po ít, by totiž ani ten sebeos-
t ejší a sebedokonalejší nástroj padnoucí „tak
akorát“ do ruky nedokázal vytvo it ani z toho
nejlepšího špalku p kné neculky, šindel, hráb ,
opálku i v dro.

A tak vlastn  i pro knihu D evo, proutí, sláma
a jejího autora p enesen  platí slova vy ená
jedním z pod evnických výrobc  Janem Gargu-
lákem z Držkové: Vždycky jsem d lal tak, aby
ode mne lidé dostali v ci, které by jim dlouho a
dob e sloužily. Hled l jsem na to, aby každé
ná adí, které vyrobím, bylo pevné a nebylo na
n m nic zbyte ného.
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Liptál – Vesnice roku 2006

B etislav Dadák

23. srpna letošního roku vyhrávala p ed obec-
ním ú adem v Liptále kapela už od samého rána.
Konalo se zde totiž slavnostní vyhodnocení kraj-
ského kola 12. ro níku celostátní sout že Vesnice
roku, po ádané Spolkem pro obnovu venkova,
Svazem m st a obcí R a Ministerstvem pro míst-
ní rozvoj R. Obec Liptál se do této sout že za-

pojila již t ikrát a vždy usp la. V roce 1997 získala
za spole enský život modrou stuhu, v lo ském
roce bílou za práci s mládeží a letos se stala z 31
p ihlášených obcí Zlínského kraje vít zem. Zlatou
stuhu p edal starostovi obce panu Miroslavu Va-
culíkovi hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

13. íjna op t vyhrávala kapela a znovu se
sjeli hosté. Tentokrát zde ministr pro místní rozvoj

R Petr Gandalovi  vyhlásil výsledek celostátní
sout že. Obec Liptál obdržela z 335 obcí t inácti
kraj  naší republiky titul Vesnice roku 2006 za
dlouholetý rozvoj obce, práci s mládeží a udržo-
vání tradic. Redakce našeho asopisu se ráda
p ipojuje k zástupu gratulant .

Blahop ejeme!

Slavnostní ráno 23. srpna 2006

P edání ocen ní Vesnice roku - 13. íjna 2006 - uprost ed starosta obce Miroslav Vaculík    Foto J. Galda

Liptál - Vesnice roku 2006  Foto archiv OÚ Liptál

Foto B. Dadák
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Jaroslav Suchá ek
„Nositel tradice lidových emesel“

Václav Michali ka

Kulturní bohatství hraje v eské republice ne-
zastupitelnou úlohu. Mezi nositele kulturních hod-
not pat í i lidé, kte í ovládají rukod lné dovednosti
našich p edk  a mají schopnost vychovávat své
pokra ovatele nesoucí staré tradice dál pro bu-
doucnost. Takovým vybraným lidovým výrobc m
ud luje každoro n  od roku 2001 ministr kultury

eské republiky titul „Nositel tradice lidových e-
mesel“. Titul je ur en k ocen ní výrobc , kte í
ovládají svébytné a zánikem ohrožené technolo-
gie lidové výroby a sou asn  se významnou
m rou podílí na jejich uchování, p edávání násle-
dovník m a prezentaci na ve ejnosti. V letošním
roce 2006 byl tímto titulem ocen n další výrobce
z Valašska, a to zhotovitel kamenných brousk
pan Jaroslav Suchá ek st. z Lhoty u Vsetína.

„Brouska ství“ je na Vsetínsku doloženo už
v druhé polovin  17. století. Nejv tším rozkv tem
prošlo v 19. století  a v první polovin  20. století.
Spolu s další domáckou výrobou se stalo pro tuto
ást Valašska charakteristickou inností, která svou

specifi ností ovlivnila celkový ráz n kolika obcí.
D ležitými st edisky se staly zejména obce Ro-
kytnice, Lhota u Vsetína a Liptál. V sou asné dob
se udržuje jako soukromá živnost pouze v rodin
pana Jaroslava Suchá ka st., kde díky genera -
nímu p edávání znalostí technologie z otce na syna
z stala tato ojedin lá technologie zachována.

Jaroslav Suchá ek st. (narozen 25. 3. 1936
ve Lhot  u Vsetína) pochází z rodiny s dlouhou
brouska skou minulostí a navazuje na tradici brous-
ka  z okolí Vsetína. Po ukon ení vojenské služby
byl na krátkou dobu zam stnán v JZD Lhota u
Vsetína na p idružené výrob  kamenných brous-
k . Zde se pracovn  setkával s brouska i, kte í
v té dob  ješt  jako jedni z mála tradi ní výrobu
kamenných brousk  ovládali. Od poloviny 60. let
20. století let p sobil v redakci asopisu Nové Va-
lašsko. Tehdy se blíže seznámil s Valašským mu-
zeem v p írod  v Rožnov  pod Radhošt m a poz-

d ji s ním navázal spolupráci jako
demonstrátor zhotovování kamen-
ných brousk  v areálu D ev né-
ho m ste ka.

Jaroslav Suchá ek se nau il
technologii výroby kamenných
pískovcových brousk  od svého
otce Jaroslava Suchá ka (1901 -
1971, Lhota u Vsetína), který
v období 1. republiky vyráb l
brousky jako domácký d lník (po
kolektivizaci zem d lství ve Lhot
u Vsetína pokra oval v této in-
nosti v rámci p idružené výroby
zdejšího  JZD). Tyto zkušenosti
získané od otce a prohloubené
p i práci s dalšími brouska i v JZD
zúro il p i prezentaci tradi ní lido-
vé výroby ve Valašském muzeu
v p írod . V roce 1979 se stal
„Pracovníkem lidové um lecké
výroby“ a r. 1984 získal titul „Mistr
lidové um lecké výroby“. Výro-
b  brousk  se v noval p i za-
m stnání, kdy se po odchodu

Jaroslav Suchá ek p edvádí výrobu brousk   Foto K. Matocha

z redakce asopisu Nové Valašsko vrátil do p i-
družené výroby JZD Lhota u Vsetína jako sou-
stružník pracující doma na p id lených zakázkách.
Po získání titulu „Mistr lidové um lecké výroby“ se
postupn  osamostatnil a v noval se pouze výrob
brousk  pro prodejnu Lidové um lecké výroby a
volný prodej v muzeích v p írod  a také v rámci
r zných národopisných akcí.

Od roku1989 Jaroslav Suchá ek zhotovuje
tradi ním zp sobem kamenné brousky jako sou-
kromý živnostník v míst  svého bydlišt . Jeho
firma je registrovaná na výrobu kamenných
brousk , vábni ek a k ivák . V sou asné dob
pracuje ve své domácí díln . Mimo n j zhotovu-
je ru n  kamenné brousky v eské republice
pouze jeho syn. V Evrop  je po et ru ních vý-
robc  brousk  minimální a jednotliví brouska i
z rozdílných oblastí se v technologickém postu-
pu zna n  odlišují.

V zavedené tradici brouska ství úsp šn  po-
kra uje syn Jaroslava Suchá ka st. Jaroslav Su-
chá ek ml. a následn  i vnuk Jaroslav Suchá ek

nejml., který postupn  získává zkušenosti od své-
ho d da i otce. Pan Jaroslav Suchá ek už více
jak t icet let spolupracuje s Valašským muzeem
v p írod  v Rožnov  pod Radhošt m, kde  pre-
zentuje tradi ní brouska ství spjaté s valašským
regionem. Dále prezentuje tuto výrobu na vý-
znamných národopisných festivalech a v muze-
ích v p írod  nejen po celé eské republice, ale
také v zahrani í - v Anglii, Francii, N mecku, Švý-
carsku, Belgii, Slovensku.

Jaroslav Suchá ek st. svým umem a p edvád -
ním tradi ní výroby brousk  v eské republice
i zahrani í výrazným zp sobem p ispívá k vytvo-
ení pov domí mezi širokou vrstvou návšt vník

muzeí i dalších kulturních akcí o rukod lné minulosti
Moravského Valašska. Pro tento region bylo v mi-
nulosti charakteristické velké množství domáckých
výrobc  zpracovávajících p írodní materiály, kte í
však spolu se znalostmi tradi ních technologií po-
stupn  vymizeli. Avšak díky takovým nositel m tra-
dice jako je pan Jaroslav Suchá ek z stávají n -
která „lidová emesla“ stále živá.

Svázané hotové brousky jsou p ipravené k prode-
ji, 1975            Foto archiv MRV ve Vsetín

Jaroslav Suchá ek s návšt vníky VMP v Rožnov  pod Radhošt m    Foto archiv MRV ve Vsetín
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Ková  Josef Hruška

Milada Fohlerová

Titulem Nositel tradice lidových emesel
v oboru tradi ní ková ství se od letošního roku
m že pyšnit ková  Josef Hruška z Valašského
Mezi í í. Ten se stal teprve druhým reprezen-
tantem erného emesla, jemuž se tohoto oce-
n ní dostalo.

Josef Hruška se narodil roku 1941 a ke kova-
in  p i ichl již v útlém d tství. V otcov  ková ské

díln  totiž odmali ka trávil sv j volný as a po
ukon ení povinné školní docházky sem nastoupil
do u ení. Teoretické znalosti pak získal v Zem -
d lské u ovské škole v Rokycanech, kde byl
pro své výsledky
dokonce doporu en
k dalšímu studiu na
um leckopr myslo-
vé škole v Turnov .
Po vyu ení v roce
1958 však namísto
dalších studií nastou-
pil k otci do kovárny
jako tovaryš.

Produkce dílny
byla tehdy zam e-
na na tradi ní ková -
ství a podková ství.
Jednalo se zejména
o výrobu a opravu
zem d lského ná a-
dí (motyky, pluhy, se-
kery aj.), zhotovování nástroj  a ná adí pro ko-
lá e (vozy, sán ), ková e (kladiva, klešt ...), další
emeslníky (dláta, želízka do hoblík , nože atd.)

a samoz ejm  také podkování koní. Prostor se
ale našel i pro um lecké ková ství, p edevším
ve form  zdobení.

S postupným znárod ováním byla Hruškova
kovárna zestátn na a v roce 1960 p i azena
k Okresnímu stavebnímu podniku ve Valašském
Mezi í í, pro n jž otec František i sám Josef na-
dále pracovali jako ková i.

Koncem šedesátých let za al Josef Hruška
doma op t budovat malou soukromou kovárnu,

Ková  Hruška ve své
díln

Foto M. Fohlerová

kde pracoval s ná adím a nástroji, vrácenými
rodin  v roce 1968. Roku 1973 získal dokonce
povolení národního výboru k vedlejší pracovní
innosti a za souhlasu zam stnavatele sm l ko-

vat doma po práci.
Se sílící vlnou kolektivizace docházelo postup-

n  ke zm n  sortimentu výroby, kdy za aly p i-
bývat p edm ty um lecko emeslného charakte-
ru. Bylo to nap íklad kování dve í a oken, zá-
bradlí, m íže, m ížky, ploty, zámky, kliky, svícny a
mnoho dalších.

Své praktické dovednosti v oblasti um lec-
kého ková ství si na doporu ení Úst edí lidové
um lecké výroby Josef Hruška zlepšoval spo-
luprací s p edními eskými ková i jako byli Jo-
sef Polák z Prahy a Alfred Habermann
z Jihlavy, který také nadlouho ovlivnil Hrušk v

ková ský výraz. Vše
vyvrcholilo úsp šnou
zkouškou  p ed komisí
Ministerstva kultury a
p iznáním titulu „Pra-
covník um leckého
emesla-obor um lec-

ký ková “ v roce 1988,
což mu umožnilo na-
dále pracovat samo-
statn .

Od roku 1989 pro-
vozuje Josef Hruška
tradi ní i um lecké ko-
vá ství jako živnost ve
své díln  ve Valaš-
ském Mezi í í, p i emž
zachovává dodržová-

ní tradi ního pracovního postupu a materiálu.
Své ková ské um ní prezentuje na nejr zn j-
ších domácích i zahrani ních p ehlídkách ková -
ského emesla v etn  Hefaistonu i ková ských
dn  v Rožnov  pod Radhošt m, jichž  je pravi-
delným ú astníkem, a své znalosti a cenné zku-
šenosti p edává dál mladým zájemc m o ková -
ství. Toto vše bylo p edpokladem pro ud lení
titulu Nositel tradice lidových emesel, což je ve-
ejná forma uznání a podpory t m, kdo se snaží

zachovat znalosti a dovednosti nutné
k provozování tradi ních lidových emesel, a to
Josef Hruška bezesporu spl uje. Blahop ejeme!

Gratulace do Staré  ́Lubovn

Hana Jab rková

Stará ubov a je už více než 25 let partner-
ským (d íve družebním) m stem Vsetína. Od kon-
ce osmdesátých let minulého století se za aly vý-
razn ji rozvíjet také vzájemné pracovní i kolegiál-
ní vztahy mezi muzejními institucemi t chto dvou
m st. V roce 1989 p edstavilo ve Staré ubovni
vsetínské Okresní vlastiv dné muzeum prost ed-
nictvím putovní výstavy „Vsetínsko se p edstavu-
je“ náš region, a na oplátku se pak mohli návšt v-
níci vsetínského zámku seznámit s „Lidovým kro-
jem severovýchodní Spiše“.

V pátek 29. 9. 2006 navštívila delegace vsetín-
ských muzejník  partnerské ubovnianske mú-
zeum ve Staré ubovni u p íležitosti 50. výro í
jeho založení. Oslavy probíhaly v exteriérech a
interiéru ubovnianského hradu a pokra ovaly
v zasedací síni radnice. Sou ástí oslav bylo slav-
nostní odhalení busty zakladatele muzea Andreje

epiššáka, který p sobil jako editel muzea
v letech 1956 – 1974, na prvním hradním nádvo-
í. Následovala netradi ní prohlídka hradu, obo-

hacená hereckými scénkami s tematikou p sobe-
ní Mórice Be ovského na Spiši, a vernisáž jubi-
lejní muzejní výstavy. Za ú asti primátora m sta
Stará ubov a pak obdrželo i naše Muzeum re-
gionu Valašsko ve Vsetín  spolu s dalšími pozva-
nými hosty ze Slovenska, Ma arska a Polska
z rukou sou asné editelky muzea Mgr. Moniky
Pavel íkové „Pamätný list“ jako pod kování za
dosavadní spolupráci. Možnost zavzpomínat na
p edchozí spole né zážitky i probrat p ípadné plá-
ny do budoucna pak mohli všichni p ítomní p i
posezení s hudbou a bohatým ob erstvením.

Našim hostitel m d kujeme za vlídné p ijetí a las-
kavou pé i v pr b hu celého slavnostního dne a
do dalšího období muzejní innosti p ejeme hodn
úsp ch , tv r ích nápad , zda ilých projekt  a
nezbytnou finan ní podporu ze strany z izovatele.

Mistr v výv sní štít      Foto M. Oš ádal

Ĺubov anská výstava ve Vsetín  v r. 1989
Foto M. Langer

Ĺubov anský hrad a skanzen



VALAŠSKO 2006/2
48

Josef Eliáš
poslední r žecký k iva ká ?

Jan Vetchý

Letos 21. listopadu uplynulo sto let od narození
posledního r žeckého k iva ká e Josefa Eliáše.
Pat il k rázovitým postavám naší obce a zaslouží
si, by nebyl zapomenut, i když nevynikal bohat-
stvím, krásou, vzd láním ani významným posta-
vením.

P ipome me si aspo  n co málo z jeho života,
protože byl svým zp sobem typický pro adu osa-
m lých muž  žijících na valašských (i jiných) ves-
nicích. Velmi p kn  na n ho vzpomíná paní Bo-
žena Mikolášová z R ž ky:

Vidím ho jako dnes: menší rozložit jší postavy,
v modrých montérkách, hn dém klobouku na hla-
v , ve šn rovacích botách „komis ákách“, jak se
na Valašsku íkalo, a s neodmyslitelnou aktovkou
z vep ovice na emenu p es rameno.

Tak chodíval kolem nás poslední dobou, kdy
už byl v d chodu. Ale nebyl to jen k iva ká , jak se
nazývali ti, kte í se zabývali výrobou kapesních
nož  – k ivák . Byl zárove  i ková em. Jist že
výroba k ivák  byla jeho zálibou, rád je d lal a
když n ž ud lal, bylo zaru ené, že bude dob e
krájet nejenom chléb, ale i jiné v ci jako nap íklad
prsty, proto musel s k ivákem lov k zacházet
opatrn . Zažila jsem to nejednou, když jsem si
takový k ivák p inesla.

D lal n kolik druh  t chto nož , jak pro b ž-
nou pot ebu, tak i pro ozdobu. Nejobdivovan jší
byl tak zvaný „sprašný k ivák“. Byl to velký zavíra-
cí n ž s dutým klátkem, do kterého vložil obvykle
dvanáct malých k ivá k , a uzav el ozdobnou d e-
v nou zátkou. Ty malé k ivá ky byly jen o málo
v tší než zrnko ovsa, byly to „oves á ky“. Bylo
na podiv, jak mohly ty jeho upracované ruce n co
takového utvo it. Jeho nože byly jak na pohled
krásné, tak i užite né.

Další jeho zálibou byla kova ina. Tou se také
zabýval. Rozum l dob e železu a dovedl toho také
využít. Um l dob e naost it sekeru, motyku i krum-
pá , opravit železné pluhy, brány, které se tehdy
používaly, a všechno ostatní, co bylo spojeno se
železem. M l tu práci rád a d lal ji poctiv .

Byl svobodný, a tak se mohl v novat svým zá-
libám. Snad proto, že byl hodn  nahluchlý, nepo-
koušel se ani oženit. Sám si pral prádlo, va il a
všechno obstarával. Kucha  byl dost dobrý, um l
si uva it chutné jídlo, upéct váno ní cukroví a
nad lat okoládu. Potrp l si na to, že nás vždy na
Vánoce zvával na koledu. To jsme mu zazpívali
váno ní písn  a on nás obdaroval okoládou a
pe eným váno ním cukrovím. D lal také rád
podomácku víno, t eš ové, šípinkové a z erného
rybízu a tím nás také astoval. M l radost, když
jsme mu to pochválili.

Když si pozd ji pan doktor Sovadina postavil
domek v Eliášov  sousedství, nejednou se u n ho
zastavil a také jeho uctil vínem. Vzal z poli ky skle-

cht l od n ho koupit, ekl, že je neprodá, kdyby
mu za n  slibovali cokoliv. M l je po svých rodi-
ích. íkal, že mu po nich z staly jen ty knihy.
Byl p átelský, rád se zasmál a když se lov k

na n ho podíval, jak se rád sm je, musel se smát
s ním.

Své d tství prožil na r žeckých pasekách, í-
kalo se tam „V Americe“. Když mu zem el otec,
musel se jako ješt  mladý ujmout starosti o živo-
bytí pro sebe i svou matku. Chaloupka i pole byly
zadluženy, výd lek žádný, a tak to p išlo do prode-
je. Eliáš pozbyl domov a jako d íve mnoho jiných,
za al se živit k iva ká stvím a také se pustil do
kova iny. Tyto schopnosti pravd podobn  zd dil
po svém otci.

Fotografie V. Jur ák

ni ku, vyt el prstem, vyfouknul prach a nalil víno
panu doktorovi. A pan doktor víno s úsm vem
p ijal, na Eliášovo zdraví vypil a pak ekl: „Nic mi
z toho nebylo a bylo to dobré.“

Eliáš se snažil lidem posloužit, jak jen mohl. Byl
také dobrý seká . Když se postavil na louku a
za al séct trávu, hled l lov k s obdivem, jak mu
to jde. Ta kosa mu jenom zpívala – ššš – škrt.
Pokosy byly p kn  stejnom rné v ádku a na
ose ené louce by mohl, jak se povídalo, jehly
sbírat.

Když byl mladší, rád se také nastrojil. V ned li
odpoledne, když p išel na besedu, m l oble ené
šedé kalhoty, sv tle modrou košili a na hlav  bí-
lou plát nou epici se zeleným štítkem. První z nás
paseká  m l náramkové hodinky.

Byl evangelík. Do kostela v mládí chodil, do-
kud lépe slyšel, ale pozd ji, když se mu sluch
natolik zhoršil, že nerozum l, chodit p estal. Na
r žecký sbor pamatoval pen žními dary. Doma
si etl bible i postily, které byly psány ješt  švaba-
chem. T chto knih si velice vážil a když je n kdo

Jeho matka se provdala za vdovce, který byl
už tenkrát vým nká em s dosti slušným vým n-
kem, ale její syn Josef tam nebyl žádoucí. Díky
paseká m, že se ho ujali a ubytovali ho.

P ešla druhá sv tová válka. Mnozí lidé se st -
hovali do pohrani í, a tak n které chaloupky na
pasekách z staly prázdné. Tím bylo Josefu Eliá-
šovi pomoženo, mohl si vybrat, kde bude bydlet.
Ale on uvažoval o vlastní chaloupce a to se mu
splnilo – zase díky dobrým a ob tavým lidem,
jejichž pomocí si postavil sroubenou chaloupku
na Dušné. Tam m l dosti místa pro svou dílnu i
kovárnu. Jinak byl zam stnancem Okresní sprá-
vy silnic, kde pracoval až do d chodu.

Ale as jde dál a nedá se ni ím zastavit. P išlo
stá í a bezmocnost. asto bloudíval po t ch mís-
tech, kde m l d ív jší domov, a když už nev d l,
kudy vlastn  chodí a netrefil dom , byl odvezen
do domova d chodc , tam také dožil sv j život.

A zbyla jenom chaloupka na Dušné a vzpo-
mínka v srdci na k iva ká e a ková e Josefa Eli-
áše.   V R ž ce 17. 3. 2004
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Poezie starého Valašska
ve figurální tvorb  lidového ezbá e

Ji ího Maliny

(16. 2. 1920 - 26. 6. 1986)

Richard Sobotka

Na osudech Josefa Eliáše se na první pohled
nemusí leckomu zdát nic mimo ádného. V podob-
né situaci ve své dob  nebyl ojedin lý. Musíme
však vzít v úvahu všechna jeho omezení, se kte-
rými se musel v život  potýkat. Svým zjevem i
zp sobem života musel povrchnímu pozorovateli
p ipadat jako zaostalý, jemn  e eno jednoduchý
lov k. Je pravda, že nebyl vzd laný. Um l íst,

po ítat, ale se psaním prý m l potíže. Jeho zp sob
života a bydlení odpovídal asi 20. let m minulého
století – žil, jak se v mládí nau il.

Musel však být i silnou osobností. P es všech-
na svá nezavin ná omezení nikdy nepropadl al-
koholu, sebelítosti a nicned lání.

Práv  naopak. Svou pracovitostí, mistrov-
stvím, vst ícností  a dobrosrde ností si dokázal

Lidový ezbá  Ji í Malina

Fenomén lidových tv rc  z stává asto opo-
míjen a mnohdy i zapomenut. Nesporn  k tomu
p ispívá skromnost jich samotných, nebo  nez íd-
ka berou sv j dar um ní za samoz ejmý, bez
pot eby vyzdvihovat se. Tvo í své um ní zcela
p irozen , navíc v tšinou pouze za honorá  ra-
dosti vlastní i druhých. Rodí se v prostých pom -
rech, práv  tak prost  žijí a posléze i umírají. Ur-
it  by si zasloužili p inejmenším titul Mistr lidové

um lecké výroby, pokud ne ješt  za života, tedy
alespo  symbolicky in memoriam.

Cizímu lidový ezbá  Ji í Malina, všeobecn
známým jako Jura ze mlýna, p íliš ned v oval.
Takže setkat se s ním bylo možné spíš jen na n í
p ímluvu. Pak ale bez zábran otev el své srdce.

Bylo to v kv tnu 1986, kdy jsem sm l vkro it do
jeho prosté chalupy. Ta byla v pradávnu tak vý-
nosným mlýnem, že si zámožný mlyná  nev d l
s pen zi rady, a proto je zakopával. Mnohem
pozd ji Jurova maminka jeden zlatý peníz prý
v zahrádce skute n  objevila, víc už jich nenašli,
a  kopali jak. Ve staré chalup  se pozd ji usadilo
emeslo ševcovské, ale kdo si cht l u Jurova taty

polepšit, nazýval ho obuvníkem. V chalup , která
pamatovala staré asy, se do prostých pom r
narodilo celkem šest d tí, t i cérky a t i ogárci.
V tom roce 1986 už v ní žil jenom samotný Jura,
ale m lo v ní dom  také sedm ko ek, kocour do-
cházel na návšt vu od soused . Na otev ené
zahrad  se pásly dv  ove ky a beran.

Z stali jsme sed t v malé kuchyni. Jura protá-
el v upracovaných rukách figurku mužského

s košem na zádech. Jemná práce z lipového d e-
va, istý ez, vyhlazené plochy, dokonalý výraz
tvá e dokresloval postoj t la, nachýleného pod
tíhou b emene. „D lal jsem to hrdeln , protože
v tuto dobu oby ejn  nevy ezávám, je práce na
poli, nebo výpomoc na stavb ,“ ekl Jura. A vy-
sv tlil, že vy ezává jen p es zimu, kdy jako sta-
vební d lník nemá jiné práce, obvykle ne víc než
dv  figurky.

Marn  jsem se rozhlížel. Nikde sada moder-
ních dlát od renomované zahrani ní firmy s na-
lešt ným b item. Jakým ná adím ty své zázra né
figurky vlastn  Jura vy ezává?

reklamu, i když byly použitelné i pro krájení. Malé
k ivá ky ve sprašných k ivácích byly v rnou ko-
pií velkých k ivák .

Pro b žnou pot ebu sloužily k iváky „kapesní“ –
plocháky nebo parádní k iváky s ozdobným, ale
objemn jším klátkem. V pozd jší dob  si zákazník
mohl vybrat i materiál kr ky a tulajky. Nerezové byly
p kn jší, proto žádan jší, b žná ocel zase lépe dr-
žela ost í. Kvality svých k ivák  Eliáš dosahoval p e-
devším ádným vykováním krn k a také správným
zakalením. V tom byl mistr a d lal to poctiv .

Velikost jeho k ivák  byla rozmanitá a na p ání
ud lal i jiné typy než obvykle, i když se mu do
toho n kdy necht lo, zvlášt  tehdy, když by po-
žadovaný n ž „nebyl p kný“.

K technice m l vztah velmi dobrý. Již v mládí
se pokoušel obchodovat zem d lskými stroji, ale
neusp l, asi s obchodováním nem l zkušenosti.
Zato ve své domácnosti využíval všech sou as-
ných vymožeností. M l pra ku, ledni ku, moder-
ní tranzistorák, televizor, n kde si opat il z nádraží
vy ezaný obrovský dvojzvonec, aby slyšel, když
k n mu n kdo jde. Byl dokonale vybaven nej-
r zn jším ná adím, kdysi jsem u n ho napo ítal
11 elektromotor . Jen ková ské práce d lal ru -
n  a p i výrob  ovsá k  do sprašných k ivák
používal speciální starobylý malý soustruh, ru n
pohán ný jakýmsi „smy cem“. Do vysokého v ku
pracoval bez brýlí.

M l zájem, aby v jeho práci po n m n kdo
pokra oval. íkal, že n jaké zájemce zau oval,
ale nikdo prý u toho nevydržel.

lenové Sboru pro ob anské záležitosti mu
chodili p át k narozeninám. Z návšt v se zacho-
valy fotografie i magnetofonové nahrávky. Býva-
lo s ním dob e soused m, ale hojn  k n mu cho-
dili i pracovníci rožnovského skansenu, r zní zá-
jemci o k iváky i jeho práci a nástroje, takže byl
znám i mimo Valašsko. Eliáš v k ivák byl vždycky
vhodným dárkem pro každého a kdo si ho nehlí-
dal, brzy o n j p išel.

Josef Eliáš zem el 25. listopadu 1987 ve v ku
81 let. Jeho ná adí se však v R ž ce zachovalo
a zdá se, že p išlo do správných rukou. Již jsem
vid l velmi zda ilou repliku Eliášova k iváku. Zda
k iva ká ství v R ž ce op t ožije, to zatím z stá-
vá otázkou. Snad Eliáš posledním r žeckým k i-
va ká em p ece jen nebude.

vydobýt uznání a dobrou pov st nejen
v R ž ce.

Proslavily ho p edevším jeho k iváky. Dodržo-
val starý technologický postup jejich výroby, ale
cht l, aby byly krásné i funk ní a pevné. Kr ka
podle n ho musela mít tvar vrbového lístku, klátek
byl z trnkového, n kdy jasanového nebo t eš o-
vého d eva. D evo mo íval ve vápn , aby se
zabarvilo, potom klátek ozdobil pásky, vypálený-
mi p iložením t ísky  p i soustružení. Vytvo il si
vlastní tvar klátk . Každý  z jeho k ivák  byl vlast-
n  originál, nikdy nešlo o n jakou sériovou výro-
bu. Dobrý k ivák podle n ho musel o ezat tužku.

V tšinou pro zájemce vyráb l k iváky sprašné
( íkával jim i skotné), ty byly jen na ozdobu a

Zavírací nože „k iváky“ vyráb né J. Eliášem    Fotografie k lánku V. Jur ák
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Pytlák

Valach

tená ka

„Ná adí?“ pozvedl obo í. „To byste sa od smí-
chu neudržel, jak je ubohé. Z pilky na železo jsem
si vyrobil t i nožíky. Jsou sice k ehké, ale ostré. A
jeden nožík je ze sady kuchy ských nož ,“ p ed-
vád l to své mistrovské ná adí. „Jeden z nožík
má špi ku ohnutou, ten už také n co zkusil. Dláto
mám jen jedno, používám ho na první opracová-
ní, d evo jím omlátím nahrubo. S dláty nejsem
zvyklý d lat, musí být perfektn  ostré, ale tvaro-
vaná dláta se špatn  brousí.“

Nedaleko chalupy protéká eka Be va. Jak se
tady žilo za mladých let Jury Maliny?

„Dnes je v mód  vykládat o bíd  a co bylo, jak
bylo. My jsme n jakou rozkoš nem li, ale prožil
jsem radostné mládí, protože jsem m l št stí na
dobré rodi e. A také bylo u nás po ád veselo.
Chlapi se doma robám vymluvili, že musí zajít do
mlýna, jestli už nejsou boty spravené, jen aby
m li záminku posed t, pobesedovat. To byli skvost-
ní vyprav i, v tšinou fron áci z první sv tové
války, um li zážitky zabarvit. Nebo o ned li vy-
hnali krávy na pašu, strýci posedali na mez, vy-
kládali. To byly radostné asy. Dnes je snadn jší
živobytí, jsou peníze, ale ty p átelské vztahy mi-
nuly. Lidé posedají k televizi. Komu se u krabice
na obrázky sed t nechce, z stává osamocený.“

Jura v tšinou vy ezává figurky strýc , tak jak
je sám zažil, jak si je pamatoval.

„Od za átku jsem m l snahu zachytit to, co za-
niká,“ pootá el soškou Valacha v župici.

Je mezi jeho ezbami také soška pytláka. Chlap
nese srnce na zádech, flintu v hrsti, ostražit  se
ohlíží, jestli za ním n kdo nejde, ve tvá i napjatý
výraz. Ale je to také soška Pokušení, symbol dob-
ra a zla, ábel vy ezaný z dubu, který letitým
ležením hluboko v bahn  zcela z ernal, kontras-
tuje mu symbol dobra z bílého d eva. Je to i soška
sta enky, jak vyjídá z hrnku, nebo sta enka v kroji
a s knížkou v ruce, sta ík v kožichu. P evážn
valašské motivy, t eba tan ící postavy, ale v tši-
nou jsou figurky n jak vztažené k práci.

Jak jste k tomu vy ezávání p išel, ptám se.
„Abych pravdu ekl, sám nevím,“ odpov d l

Jura Malina. „Tak n  raz napadlo ud lat si neco
pro vlastní pot šení. To d evo a k temu navédlo.
Sedl jsem, vzal kus d eva, nožík a ezal. Enem
tak. Až z teho vyšla figurka. Ani nevím jak. To je
snad t m vyvolenc m dané.“

Ale jak to vid né ze d eva dostat?
„V prvé ad  musí být lov k vybaven p ed-

stavivostí. Hned od za átku v d t, co chce d -
lat. Vid t ve d ev  velikost figury, rozm ry a ten
pohyb, všecko jak to má být. To je nutné.“ A
pokra oval. „Já ješt  pamatuju starou d dinu,
kde se všecko d lalo ru n , já nemusím pro ty
nápady chodit daleko. Nejlíp se mi d lá, když
myšlenka p ijde necht n , pak je ta práce nej-
zda ilejší. Ale když je to na komando, na objed-
návku, že n kdo chce to a to, a dokdy, tak už to
není ono.“

Jura Malina vy ezával figurky ze d eva pro
svoje pot šení a pro pot šení druhých, ne pro
peníze. Co vyšlo z jeho rukou, v tšinou skon ilo
jako dárek u jiných. N které jeho sošky se zatou-
laly až do zahrani í.

I p es ur ité osamocení m l adu obdivovatel .
Pat ila k nim také teti ka Vilma Volková z Hutiska-
Solance.

Ve škole se Jura Malina dob e u il. Cht l jít pra-
covat k Ba ovi, dostat se do sv ta, nau it se cizí
e i, lákaly ho indické jazyky. Také si myslel, že by

se mohl stát socha em. Nakonec ho mrzelo, že se
nevyu il alespo  tesa em, vztah ke d evu m l od-
mali ka. „To u ení se platilo. M l už jsem starého
tatu, co jsem mohl od n ho ekat? První jsem se
musel o sebe postarat.“ Nakonec skon il jako sta-
vební d lník. P es sezónu práce po stavbách, p es
zimu vy ezával vlastnoru n  vyrobenými nožíky
ze špalíku d eva figurky. Pro pot chu. Na um ní p i
tom nemyslel. A p ece mu z upracovaných rukou
vycházelo vysoce um lecké dílo. Ani tak to nem l
p es veškeré um ní jednoduché. „Navštívil mne
akademický malí  Jaroslav Frydrych. Prohlížel si
jednu moji práci. Té sošce se nedá nic vytknout,
ekl. Ale pak za al teoretizovat, tak jsem mu ekl: Vy

máte své školy a já mám svou školu života. Jen
pokýval hlavou.“ A Jura ze mlýna dodával: „Víte,
dostal jsem nemálo morálních kopanc . Vzd lanci
p es um ní by m li pomáhat,
když se objeví talent. To se ne-
d je. Mn  nikdo nepomohl. Ni-
kdy. Opravdu ne. A pak... Pro-
fesionálové d lají po ád, mají
mnohem v tší možnost zdoko-
nalovat se. Kdežto já se k vy e-
závání dostanu pokaždé s od-
stupem skoro jednoho roku. Ne
že lov k všecko zapomene,
ale je to jako u muzikanta, když
netrénuje, jsou ty prste ky po-
tom tvrdé.“ A bez zaho klosti v
hlase pokra oval: „Sám jsem se
všecko nau il, žádný vzor, to
mohu na isté sv domí pov -
d t. Jak jsem všechno vid l ko-
lem sebe, tak jsem se to snažil
dát do toho d eva.“

„Jura Malin  byl stoprocentní Valach,“ ekla
ješt  za svého života. „On nebyl enem ezbá ,
ale aji básník. Takový neu esaný, ale sv j. Když
jsem za ním byla, a  mn  n jaké figurky ud lá,
necht l, a  si zajdu k jinému ezbá ovi. On že
d lá zedni inu a pase krávy. P ece mi p inésl
vy ezanú figurku. A nic za ni necht l. Psával
dopisy plné poezie o tom, jak se za nocí ozývá
po lesích ryrýkání a zjevují se divoženky. Tako-
vý boží lov k to byl.“

Tak jako ezbá ská práce Jury Maliny byla
spjata s Valašskem, tak také on sám bytostn  po
celý sv j život. Všechny své roky prožil na Hor-
ní Be v  ve stejné chalup .

Jura Malina zem el 26. ervna 1986, bylo mu
66 let.

Na poslední cest  ho doprovodili Hornobe -
vané ve valašských krojích za hlaholu všech
zvon  mezi ty mi staletými lipami p ed koste-
lem.

Práce Jury Maliny z stala uchována nejen
v pam ti lidí, ale i na filmovém dokumentu ost-
ravské televize pod názvem „O em sv d í d e-
vo“. Film m l být p vodn  po ízen ješt  za živo-
ta Jury Maliny, ale stalo se tak až po jeho smrti
b hem jeho poh bu.

V ervnu 2006 uplynulo dvacet let, kdy oso-
bitý a fenomenální lidový ezbá  Jura Malina
odešel dobývat ze d eva jednoduchými nožíky
figurky Valach  a Valašek a t šit jimi sebe i jiné,
do nadzemského prostoru. Tady na zemi z sta-
ly po n m lidem pro pot chu jeho neoby ejné
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František Stavinoha – prozaik
(10. 7. 1928 – 8. 4. 2006)

Marie Mikulcová

Spisovatel František Stavinoha, jehož tvorba
nám tov  t ží z Valašska a Kladenska, se narodil
10. ervence 1928 v Zašové. Po ukon ení zá-
kladního vzd lání na m š anské škole ve Valaš-
ském Mezi í í se pokoušel vyu it kniha em, pak
peka em, pozd ji byl zam stnán jako pomocný
d lník, cihlá  a topi  u r zných soukromých firem.
B hem vojenské služby (1947-1949) nastoupil
v rámci náboru do dol  a od roku 1953 pracoval
na dole Gottwald I v Libušín  u Kladna. Vykoná-
val zde adu profesí (horník, signalista u t žního
za ízení, t žmistr aj.). V roce 1975 byl pro nemoc
páte e p e azen do povrchového provozu.

Publikovat za al v 50. letech, nejprve
v závodním asopise, který p i zam stnání redi-
goval, pozd ji v novinách a asopisech Práce,
Rudé právo, Literární m sí ník, Dikobraz aj.

V roce svých ty icátin (1968) knižn  debutoval
povídkovým cyklem o r zných podobách lásky
„Nemilovati se trestá“, dílkem s charakteristickými
znaky všech prvotin. Ve skute nosti vstoupil do
eské literatury až v polovin  sedmdesátých let,

kdy  vyšly tém  sou asn  hned dv  jeho knížky,
které p es svou tematickou odlišnost i r znotvarost
shodn  p edstavily autora jako osobitého, svéráz-
ného vyprav e. První z nich – cyklus voln  po-
spojovaných minip íb h  s citliv  prokreslenou
postavou maminky – se jmenuje „Písni ky
s p íb hem“ (1975). Druhou byla baladická próza
„Jak se sluší umírat“ (1975), sev ený, pevn  kom-
ponovaný p íb h z druhé sv tové války. Ob  díla
se vztahují k autorovu rodnému Valašsku.

O rok pozd ji se první období literárního vývoje
Františka Stavinohy uzavírá knihou „Figurky ze
šmant “ (1976). Inspiraci a látku pro toto drobné
dílo erpal autor z vlastního poznání hornického
života na Kladensku. Do Kladna a jeho okolí je
situován i d j románu „Komu pat í as“ (1979), jímž
autor otev el druhé vývojové období své tvorby.

Robustní epiku, p edstavovanou románem
„Komu pat í as“, vyst ídala další kladenská pró-
za „Hv zdy nad Syslím údolím“ (1981), která je
lad ná do reflexívn  lyrizující polohy. Po ní se
František Stavinoha jako spisovatel znovu vrátil
do kraje svého d tství a napsal knížku myšlenko-
v  a vyprav sky istou a lidsky h ejivou – „Pod-
beskydské pastorále“ (1983), p ipomínající již
zmín né „Písni ky s p íb hem“, ale um lecky je
vysoko p ekonávající. Poté se autor znovu obrátil
ke kladenskému hornickému prost edí a napsal
novelu „Pohled z hlubin“. V roce 1985 vydal Fran-

tišek Stavinoha soubor humorn  i vážn  lad -
ných povídek z r zných spole enských vrstev a
prost edí „Dokud nás soud nerozd lí“ (1985).

Tvorbu Františka Stavinohy uzavírají knihy:
„Hv zdy nad m stem“ (1989), „Ve e e s vyhlíd-
kou“ (1991), „Anti-Švandrlík aneb Jak to bylo
u Solferína“ (1991) a „První stopy v bílém sn hu“
(1993).

Poslední rukopis o poštovních doru ovatelích
se již nedo kal vydání. F. Stavinoha zem el po
t žké nemoci 8. dubna 2006.

Útržky z posledního rozhovoru (r. 2004)

Co lov ka p inutí k napsání literárního
díla?

Nikdy jsem se do ni eho nenutil, aniž jsem byl
nucen. Jednoduše m  odjakživa bavilo sp ádání
p íb h . Krkolomnými výmluvami rodi m a u i-
tel m po ínaje a psaním román  kon e. Jednomu
spolužákovi jsem krátíval dlouhou cestu z krásen-
ské m š anky na zašovské paseky vypráv ním
morbidních p íb h  z p evypráv ných rodokap-
s . Ba si myslím, že je to záležitost d di ná. M j
otec bavíval sousedy za ned lních odpolední pod
jabloní morbidními zkazkami z vále ného pole, jak
se k n mu v zákopech p ikutálela hlava c. k. vo-
jína a poprosila ho, aby pozdravoval její (té hla-
vy) milou v Jarcové u Valašského Mezi í í. V tši-
na poslucha  v d la, že tatínek ve válce nikdy
nebyl, protože byl špatný na nohy, ale poslou-
chala s otev enými ústy. Zato maminka vyznáva-
la zásadu, že kdo lže , ten i krade. Ok ikovala
tatínka suverénním ‚Tato, nelži!‘. Dnes vím, že ta-
tínek nelhal, nýbrž fabuloval.

O em jste snil jako dít ?
Dodnes jako dít  sním o tom, jak jsou na sebe

lov ci hodní aspo  tak, jako zví ata. Vyrostl jsem
mezi nimi na zašovských pasekách. Mají svou
moudrost, daleko starší a humánn jší než my.
P tadvacet let už chovám psy a závidím jim spo-
le enské chování.

Jaké to je být spisovatelem?
Necítím se spisovatelem. Jestli n ím, tak vy-

prav em. adu svých historek jsem p evyprá-
v l t eba v saun  nebo v hospod , mimod k tak
zkoušel jejich nosnost, a bavilo m  to nemén  než
psaní. Do sauny se mi zakázalo kv li tlaku, hos-
pody už nejsou takové, kam se chodilo na kus
e i. Všude jsou automaty a hluk, zvaný hudba.

Jak vnímáte sv t za átku 21. století?
Bojím se slova pesimismus. Snad s rozpaky a

obavami.

Jak vypadá Váš oby ejný den?
Snažím se, aby bez psaní, které by n koho za-

jímalo, nevypadal moc šediv . Starám se o d m,
zahrádku, psa a manželku, která je od rána do
ve era v Praze v zam stnání, t ším se na víken-
dovou návšt vu dcery. Napsal jsem román
z Valašska, o justi ní morálce padesátých let.
Z n kolika desítek nakladatel  se sedm slušn  omlu-
vilo, t i neodpov d li, jeden nevrátil rukopis ani po
n kolika urgencích a jeden se mi do telefonu vysmál.
O morálce v dob  kojeneckého porna? Cha!

Co m že spisovatele uml et?
Nezájem.

Josef Marti ák nad fotografiemi ezbá ského díla
Jury Maliny

figurky. Jsou z asu, který ezbá  Ji í Malina, i
Jura ze mlýna, tak d v rn  znal a který navždy
odešel s ním.

Na lidového ezbá e Juru Malinu
vzpomíná Josef Marti ák

„Je to takový valašský Michelangelo,“ ekl pan
Josef Marti ák (1938), který o památku svého
vzdáleného strýce pe uje. „Letošní výstava plas-
tik lidového ezbá e Ji ího Maliny - Jury ze mlý-
na z Horní Be vy u p íležitosti dvacátého výro í
jeho úmrtí byla v po adí t etí, a z ejm  posled-
ní. Všechny se uskute nily ve spolupráci s míst-
ní organizací eského svazu zahrádká  a za
podpory obecního ú adu na Horní Be v . Pr-
vou jsme realizovali ješt  za života Jury Maliny,
byl to doslova objev pro sv t um ní, že ve sta-
robylé chalup  na samot  žije lov k, který do-
káže ze d eva vydobýt takové plastiky. Druhé
výstavy v roce 1986 se Jura Malina nedo kal,
zem el krátce p ed jejím zahájením, ale díky
ostravské televizi se o n m poda ilo zazname-
nat dokument „Jak voní d evo“. Uspo ádat le-
tošní výstavu byla hektická práce, v bec nebylo
snadné plastiky roztroušené nejen po Valašsku,
ale i po celé republice a n které i v zahrani í na
výstavu zap j it. Cht li jsme takto p ipomenout
fenomenální um ní lidového ezbá e Jury Ma-
liny.“

Josef Marti ák pracoval 35 let jako technik
v Tesle Rožnov, k Jurovi Malinovi m l velmi blíz-
ko.

„Byli jsme si bližší, než nejbližší p íbuzní. Tak
jsme to oba cítili tady v srdí ku. asto jsem ho
navšt voval na jeho samot , ale nejen já, m l
hodn  p átel a všechny své dokonale propra-
cované plastiky rozdal.“

Svázanost Jury Maliny s Valašskem se proje-
vovala v jeho díle, poetických dopisech, e i i
v život . Už jen in memoriam mu bylo v roce
1986 ud leno odborem kultury ONV Vsetín est-
né uznání za p ínos pro kulturu.

Fotografie autor lánku
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Minulost je hodnotou, pou ením i výzvou …
Rozhovor s MUDr. Robertem Dostálem, CSc.

Hana Jab rková

Vsetínská ortopedie a traumatologie oslavila na podzim lo ského roku 45 let od svého
vzniku. O sv dectví a krátké zamyšlení nad uplynulým historickým obdobím jsme požádali
odborníka na slovo vzatého - MUDr. Roberta Dostála, CSc. (4. 10. 1928)

Pro  jste se rozhodl v novat práv  tomu-
to léka skému oboru?

V roce 1953 jsem za al pracovat jako chirurg
v Tren ín , pozd ji ve Skalici na Slovensku. Chi-
rurgie jako obor se mi vždycky líbila, p esto jsem
m l pocit, že perspektivní ortopedie, která se vlast-
n  vy lenila z chirurgie jako jedna její sou ást,
bude pot ebovat spoustu nových lidí. Nejd íve
jsem se musel kvalifikovat v oboru chirurgie, tepr-
ve potom jsem se specializoval v traumatologii a
ortopedii. Za átky ortopedické innosti jsem zažil
v Bruntále. Pak jsem vyhrál konkurz na ortope-
dickou kliniku do Hradce Králové a nastoupil jsem
tam. Praxi na traumatologii jsem považoval za
jakousi svou životní šanci. Po vážné nemoci a
operaci mé ženy jsme se však vrátili na její p ání
dom  na Valašsko.

Ortopedie je specifickým léka ským obo-
rem vyžadujícím p esn  vymezené podmín-
ky pro svou existenci, tj. p edevším kvalifi-
kované léka e a zdravotnický personál, do-
konale vybavená pracovišt , možnost hos-
pitalizace pacient  apod. Co bylo tím pra-
vým odrazovým m stkem pro vznik syste-
matické odborné ortopedické pé e ve vse-
tínském okrese?

P evratným obdobím v oboru ortopedie všeo-
becn  byl rok 1958, kdy vznikl ve Švýcarsku
kolektiv léka , který postupn , po dokonalých

p ípravách a mnoho etných pokusech zavedl
nové opera ní techniky s použitím ady r zn
modelovaných kovových implantát , umož ujících
dokonalou stabilní osteosyntézu. Tento p íklad
žádal následování.

Historickým mezníkem pro mne samotného se
stala šedesátá léta, kdy jsem po p edchozí praxi
na ortopedické klinice FN v Hradci Králové na-
stoupil do pracovního pom ru u OÚNZ ve Vsetí-
n . Jist  si dovedete p edstavit, jak obtížné bylo
v tak malém okrese, jakým je Vsetín, vytvo it tak
specifický obor, jakým je ortopedie a traumatolo-
gie. Postupem asu se však i zde, kr ek po kr -
ku, ortopedie zcela osamostatnila a stala se své-
bytným rychle se rozvíjejícím oborem.

Co pat ilo k nejv tším p ekážkám a pro-
blém m, s nimiž jste se musel v po átcích
své praxe na ortopedickém pracovišti potý-
kat?

Byly to pionýrské za átky na tomto odborném
úseku léka ské pé e. Na Vsetín  jsem v noval
polovinu pracovního úvazku ambulantní pé i jako
ortoped, druhou polovinu úvazku práci na chi-
rurgickém odd lení vsetínské nemocnice. Obrov-
ský nápor na ortopedii ze strany ve ejnosti umož-
nil záhy rozší it úvazek na 1, 0. Jako jediný kva-
lifikovaný anesteziolog po pot ebné p edchozí
praxi v Hradci Králové, formou ízené endotra-

cheální anestezie, jsem tuto pé i poskytoval podle
pot eby i ostatním odd lením nemocnice v pravi-
delných službách. Prostor, který byl vy len n
ortopedii, byl skute n  minimální – v obytném
dom  na sídlišti Trávníky. Výhodou bylo rentge-
nové pracovišt , zvlášt  p i preventivních pro-
hlídkách novorozenc . Pacienty jsem m l z celého
okresu. Proto jsem se snažit vytvo it další praco-
višt  ve Valašském Mezi í í a v Rožnov  pod
Radhošt m, což se mi poda ilo. Pro hospitalizaci
pacient  byla zpo átku vymezena jen ty i l žka
pro ženy a stejný po et pro muže na chirurgic-
kém odd lení. Opera ní možnosti byly obvykle
jedenkrát v týdnu. Ortoped byl rovn ž pov en
vedením rehabilita ního ambulantního za ízení na
poliklinice, kde vyšet oval všechny p ijímané a
propoušt né pacienty po lé b . Byla to nesmírná
nekon ící pracovní zát ž.

P i všech t chto problémech a t žkostech jsem
se kvalifikoval v oboru ortopedie v roce 1962 na
chirurgické klinice FN Bulovka v Praze za p ed-
sednictví prof. MUDr. Knoblocha a prof. MUDr.
Pavlanského.

M žete p ipomenout n které z Vašich nej-
bližších koleg  – ortoped , p íp. dalších
odborník , s nimiž jste jako p ednosta or-
topedicko-traumatologického odd lení
OÚNZ ve Vsetín  spolupracoval?

Mým prvním spolupracovníkem se stal MUDr.
R. Jane ka, který pozd ji p ešel na chirurgii. Od
r. 1965 byli postupn  p ijímáni další léka i, jako
MUDr. J. Zají ek, po kvalifikaci jako zástupce pri-
má e, MUDr. S. Olejník, který v noval svou ob -
tavou pé i p edevším d tským pacient m, MUDr.
V. Krbová, MUDr. K. Charvát,  MUDr. R. Brand,
MUDr. R. Jura, MUDr. B. Vašek, MUDr. R. Do-
stál ml. a MUDr. J. Nová ek. Po MUDr. Zají kovi
se stává pozd ji zástupcem primá e MUDr. Brand.
Všem byla poskytnuta p íležitost vzd lávat se ve
vybraném oboru i na pracovištích vyššího typu,
klinikách nebo krajském odd lení ortopedie
v Ostrav . Po vzniku l žkové ásti v nemocnici
mi pomáhal i MUDr. K. Novotný, náš p ední od-
borník v oboru, což bylo pro mne výhodné. Zís-
kával jsem v tší zkušenosti a rozhled.

Ukázka použití dlahy vlastní konstrukce p i opera-
ci v oblasti ky elního kloubu        RTG snímek

MUDr. R. Dostál, CSc. v redakci Valašska, vlastiv dné revue, 2006        Foto M. Oš ádal
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dlah, které byly kladn  hodnoceny i ostat-
ními klinikami v naší republice.

Metody vlastní opera ní pé e jsme hledali už
od po átku sedmdesátých let. Na konferenci orto-
ped  ve Velkých Karlovicích v r. 1973 jsem popr-
vé zve ejnil nové typy kovových dlah vlastní kon-
strukce pro tzv. stabilní kompresivní osteosyntézu
po operacích nebo po zran ních. V naší praxi se
uplatnily a byly p ízniv  hodnoceny i dalšími klini-
kami v našem stát . Byli jsme zváni celou adou
ortopedicko – chirurgických pracoviš  jednak
k dodání našich dlah, jednak k provedení výko-
nu. V tomto období jsme zcela jist  pat ili k prvním
pracovištím, v nujícím pozornost nové stabilní kom-
presivní osteosyntetické metod . Jejímu rozší ení
však bránil nedostatek kvalitního materiálu pro
zhotovení našich dlah. Národní podnik Poldi Klad-
no už spolupracoval s 1. ortopedickou klinikou
v Praze (MUDr. ech) ve smyslu opera ních
metod švýcarských. Jen díky pochopení vedení
podniku Zbrojovka Vsetín, a p edevším spolu-
práce s její nástrojárnou v ele s panem Šedým,
kde vznikl technický nákres až po kompletaci, jsme
mohli vyráb t patentovanou dlahu alespo
v omezeném množství pro naše pot eby. Origi-
nální dlaha se zmodelovala modelátorem podle
konkrétních pot eb pacienta, byla víceú elová,
jednoduchá, dynamická a zaru ovala dobrou sta-
bilitu po osteosyntéze i zdárné zhojení po opera-
ci. Na klinice v Olomouci tím odoperovali 45 paci-
ent  (p ednosta doc. MUDr. K. Wagner, CSc.).
Odzkoušeli ji i p i operacích na klinikách u sv.
Anny v Brn  a v Praze na Bulovce.

M l Váš dvouletý pracovní pobyt na Mal-
t  ve funkci „seniora consultanta“ v letech
1977 – 1979 i další návšt vy zahrani ních
klinik souvislost s prezentací úsp šných
lé ebných výsledk  a dobrou pov stí vse-
tínské ortopedie?

K prohloubení a rozší ení mé odbornosti ne-
malou m rou p isp l i m j dvouletý pobyt na Mal-
t . M l jsem tam možnost spolupracovat i s našimi
p edními odborníky prof. MUDr. Fárou, plastic-
kým chirurgem, p i p íprav  pacient  p ed ope-
racemi, stejn  jako s prof. MUDr. Malcem p i neu-
rochirurgických výkonech, které byly sou ástí
ortopedických výkon .

Pro práci na Malt  jsem se rozhodl po výzv
ministerstva zdravotnictví, které hledalo odborní-
ky na pomoc t žce postiženým pacient m p i míst-
ních nepokojích, které provázely vznik samostat-
né republiky. I když jsem neznal angli tinu, nako-
nec m  p emluvili, slibovali i tlumo níka, ale m j
pobyt tam byl zpo átku hotové martýrium.

Ortopedické pracovišt  tam m lo 125 l žek na
dva léka e –Mal ana, barona, který d lal léka e
jenom tak z recese, a jednoho erstvého léka e
po promoci, který studoval v Londýn . Ten byl
úžasn  pracovitý a pomáhal mi pak s písemným
projevem. Když jsem tam p išel, ležely desítky
zran ných lidí na chodbách. Neum l jsem íci an-
glicky jedinou v tu, tlumo níka jsme nedostali žád-
ného. Na odd lení, které jsem m l ídit, se na mne
všichni dívali, jako kdybych spadl z M síce. Jedi-
n  díky konkrétním rentgenovým snímk m jsem
se domluvil. První dv  operace jsem d lal s tako-
vým vnit ním stresem, že jsem si p edtím musel
dát velký ko ak. Na sále byl výborný asistent -
„sest ák“, který se mi snažil maximáln  pomáhat.
Nakonec jsem u nich stoupl na vážnosti, když
vid li, že ten doktor, co neumí v bec mluvit, ope-
ruje velice rychle, manuáln  zru n  a s dobrými

výsledky. Byl jsem nep edstaviteln  vy erpán,
protože pacient  vyžadujících operaci tam bylo
opravdu hodn . Únavou jsem nemohl ani spát.
Každý den jsem cht l odjížd t dom . Nocoval
jsem p ímo v nemocnici, protože z hotelu bych
se telefonicky v noci nedomluvil, kdyby pacienti
pot ebovali mou pomoc. Bylo to neskute né dra-
ma, p i kterém jsem m l životní št stí takového
rozsahu, že to nemá obdoby. Nem l jsem jediný
malér, a tak jsem stoupal v o ích místních lidí ne-
smírn  rychle. Odmítali m  pustit dom  a ekli, že
to musím vydržet, pokud to bude možné. A tak
jsem se za pochodu u il angli tinu. Vydržel jsem
tam t i m síce. Když jsem odjel po obrovském
psychickém vyp tí dom , necht l jsem už o Mal-
t  ani slyšet.

Ale Mal ané si m  p es n jakou tu politickou
linii zase vymohli, a já se tam musel vrátit. Vychá-
zeli mi maximáln  vst íc, každého tvrt roku mi
dávali dovolenku, oblíbil si m  i jejich ministr zdra-
votnictví a p edseda vlády. Po dvou letech jsem
se vrátil dom , i když mi nabízeli z stat natrvalo a
solidní podmínky. P esto byl pobyt na Malt  pro
mne velkou zkušeností a osobní zkouškou toho,
co všechno m že lov k vydržet.

Jak dokládá téma Vaší diserta ní práce
k získání v decké hodnosti kandidáta léka -
ských v d v r. 1984 „Osteosyntéza horního
konce femoru dlahou vlastní konstrukce“,
hledal a nacházel jste ve své léka ské praxi i
vlastní metody opera ní pé e a stál jste
u zrodu nových typ  speciálních kovových

Instrumentarium dlahy vlastní konstrukce

Instrumentarium pro operaci ramenního kloubu

MUDr. R. Dostál
se svými pacienty
v bruntálské ne-
mocnici

Základní kolektiv
l žkového odd -
lení ortopedie ve
Vsetín  s primá-
em MUDr. R. Do-

stálem
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Vlastní metodou, kterou jsme zve ejnili i na me-
zinárodní traumatologické konferenci v Moskv
v r.1975, jsme provád li i plastiky postranních vaz
kolena p i jejich poškození. Pak mne p ekvapilo,
že asi po roce ji uvád li jako sv j objev, proti
emuž jsem musel písemn  protestovat.

Vedle aktivní ú asti na mnohých mezinárod-
ních konferencích jsem publikoval i celou adu
odborných sd lení, z nichž k nejvýznamn jším
pat í „Lé ba kostních nádor  na periferním pra-
covišti“, „Kalcifikace v meziobratlových ploténkách
u d tí“ a „Zvláštní obraz pozdních následk  is-
chemického praetibiálního syndromu“.

V devadesátých letech jste se za al v -
novat politické praxi. Znamená to, že orto-
pedie už nestála na prvním míst  Vašeho
zájmu?

Po r. 1989 mi už nebyla ve Vsetín  prodlouže-
na innost ve funkci primá e. Místo šéfa olomouc-
ké kliniky, které mi tehdy nabídli, jsem z osobních
d vod  nakonec nep ijal a pokra oval jsem doma
v ambulantní praxi. Založil jsem ortopedickou
ambulanci v nestátním za ízení Area Medica ve
Valašském Mezi í í. Po roce 1989 jsem se anga-
žoval také politicky. Založil jsem ve Vsetín  sociál-
n  demokratickou stranu. Byl jsem jejím prvním
p edsedou -  nejprve m stské, pak i okresní or-

ganizace. Stal jsem se i lenem nejvyššího orgá-
nu této strany – p edsednictva a v letech 1992 –
1996 jsem p sobil jako poslanec Parlamentu R.

Pracoval jsem ve výboru pro sociální politiku a
zdravotnictví a jako len komise OBSE (Organi-
zace pro bezpe nost a spolupráci v Evrop ) jsem
se zú ast oval všech jejích aktivit a konferencí.
Nap . v Thajsku v Bangkoku jsem promluvil na
mezinárodním setkání poslanc  parlament  o dro-
gové situaci v eské republice. Za p ítomnosti pre-
zidenta V. Havla jsem se tam setkal i s thajským
panovníkem. Jako zástupce Parlamentu R jsem
byl též pozván do kanadského Montrealu na sv -
tové fórum o významu les  ve sv t  pro zdraví
lidstva. Na p d  OSN v New Yorku jsem m l
v tomto období p íležitost setkat se s adou len
delegací z r zných zemí sv ta p i vzájemném p e-
dávání informací. P i celosv tové konferenci OBSE
v Helsinkách jsem podal informaci o významu této
organizace z pohledu St edoevropana. Následo-
valy návšt vy parlament  v Londýn , ve Vídni a
jinde. Vzpomínám rád na milá setkání s našimi kra-
jany v Kanad  a v USA.

Sv j poslanecký mandát jsem využil též na
podporu získání finan ních prost edk  na dostav-
bu nemocni ního areálu ve Vsetín , a jako len
zastupitelstva m sta Vsetína a len rady jsem m l
op t na starosti sociáln  zdravotní problematiku.

Medicína mne provázela celým mým životem,
ale to neznamená, že bych nem l i jiné zájmy.

Ve velké mí e jsem se zabýval sportovní medi-
cínou. Za al jsem s ní už v Hradci Králové, kde
jsem byl léka em prvoligového fotbalového muž-
stva, stal jsem se tam i místop edsedou zdravotní
komise Fotbalového svazu SSR. Ve Vsetín  jsem
v tom pokra oval, trénoval jsem i dív í házenou
v Jabl nce, podílel jsem se na založení Horské
služby ve Vsetín . Ženám zam stnaným v OÚNZ,
které se cht ly pohybovat, jsem umožnil pravidel-
ná cvi ení s hudebním doprovodem, spojená
s mí ovými hrami, založili jsme i hokejový a fotba-
lový tým. Tímto zp sobem jsem se sám otužoval i
relaxoval. Také jsem rád cestoval, poslouchám
vážnou hudbu a miluji výtvarné um ní.

U p íležitosti významného jubilea se lo-
v k ohlíží zp t, srovnává a hodnotí…  Co Vy
sám považujete za nejv tší úsp ch Vaší od-
borné kariéry?

Nechci íci, že bych byl bezmezn  úsp šný.
Nemyslím si, že bych zasahoval do v dy natolik,
jak bych si to p edstavoval. Je pravda, že
v daných podmínkách, ve kterých jsem žil, jsem
naplnil programov  i skute ností vše, co bylo
v ortopedické praxi možné. Neud lal jsem zde
nic, za  bych se musel styd t a zpovídat se v tom
negativním smyslu. Vychoval jsem i n kolik dal-
ších dobrých odborník . Náš pracovní kolektiv
vytvá el harmonický celek, a proto byl ušet en
genera ních problém , které tak asto ovliv ují
výkonnost a narušují kvalitu práce. Drželi jsme se
zásady, že mládí není výsada a stá í není handi-
cap. P edností mládí je vitalita a rozhodnost, p ed-
ností stá í životní zkušenost a rozvážnost. Uv do-
movali jsme si, že vitalitou se nerozumí dravost, a
rozhodnost není v žádném p ípad  nerozvážnost.

P es všechny problémy osobní i pracovní, kte-
ré m  i mé kolegy p ece jen ob as provázely,
nedostate né technické i prostorové zajišt ní, mohu
bez rozmýšlení a obav prohlásit, že naše eské
zdravotnictví jako celek, lidské vztahy k pacient m
a výsledky práce jsou na takové výši, že pat íme
bez nadsázky mezi p ední zem  v Evrop .

D kuji za rozhovor.
Foto archiv R. Dostála

MUDr. R. Dostál (vzadu
vpravo) ve funkci p ed-
sedy a léka e druholigo-
vého oddílu kopané TJ
Zbrojovka Vsetín

MUDr. R. Dostál jako sv dek na svatb  svých p á-
tel na Malt

Na mezinárodním kon-
gresu v Moskv  r. 1975
jako len delegace sl.
ortoped
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P ikázání osmé: Nepokradeš
p ipravila Eva Urbachová

Ve fondu poz stalostních spis  ob an  z Halenkova z let 1800 – 1850 (ZA Opava, Vs.
Vsetín, i. . 761) byly u t í poz stalostí z let 1811 a 1812 jako obal použity dvojlisty se zápisy
protokol  o výslechu t í ob an  ze Vsetínska, sepsanými v kv tnu a ervnu 1799 v Holešo-
v  a na Vsetín  ve v ci krádeže plátna. Úvodní formule a záv r jsou psány n mecky, výsle-
chy esky.

plátno prodávala, tak jsem já tomu chlapíkovi
povídal, aby plátno domlauvali, že já taky loket
vezmu, a tak potom jak jsem já loket držel a u
plátenice m il, a tej chvíle se jeden štu ek plátna
stratil.

6/ Jak se to plátno stratilo, kdo ho vzal
aneb koho jsi ty p itom vid l?

To já nevím, ani jsem žádného to plátno brat
nevid l, stály tam dv  ženy, ale já jich neznám.

7/ Ty musíš ty ženy znat, pon vadž ony
k tob  mluvily anebo se radily zdaliž to plát-
no kupit mají?

Já jsem se žádnu ženu nemluvil, ony se mn
žádná neradila, jestli to plátno kupit má. Neroz-
práv l jsem s nimi.

8/ Tyto dv  ženy byly valaským strojem
oble eny co vedle tebe stály a s tebou mlu-
vily, pro ež ty jich znat musíš, pov z tedy,
jak se ty ženy jmenuju a odka  jsu?

Já t ch žen neznám ani jsem jich nevid l ani
jsem s nima nerozpráv l.

9/ Ty jsi povídal, že jsi v Mezi í í nic neu-
kradl, tady se ale p esv d uji, že jsi ty tam
p azu, epce,  emínek a oprátku ukradl, pro-

ež pov z, pro  jsi to ud lal?
Tau p azu mn  taky ta žena s dv ma epca-

ma dala skovat a tak potom jsem já to všecko
zaplatit musel.

PROTOKOL,

který byl veden ve v ci 28. kv tna t. r. na ho-
lešovském jarmarku ukradeného plátna:

1/ Jak se jmenuje, jak starý, odkud roze-
ný, jakej víry, ženatý neb svobodný a kolik
d tí máš?

Jan Grba ek, 45 let starý, ze Zd chova vse-
tínského panství rozený, katolické víry, ženatý,
mám 3 d ti.

2/ Jakú máš majetnost neb jak se živíš?
    Mám paseky na 5 m ic a chalupku a živím

se handlem s gupkú. (gupka = hubka = d evní
houba z eledi chorošovitých, dužnina se vyva i-
la a vysušila, používala se k rozd lávání ohn
k esadlem).

3/ Byl jsi juž kdy v Arešt , kdy a pro ?
Byl jsem jedenkrát v Mezi í í v arešt , a to pro-

to, že mn  jedna žena dala ukradené dva epce
skovat.

4/ Odkud ta žena byla, co ty epce ukradla
a tob  skovat dala a jak se jmenuje?

To já nevím, jak se jmenuje, ale ju znám, ona
k nám nosívá ko ení na prodej, a  tenkráte jak jsem
tam sed l, tak mn  mojich valaskich epcuv p itom
60 kus  vzali a jenom mn  12 groší navrátili.

5/ Pro  jsi sem v il p edvolaný?
Byl jeden hanácký chlapík u jednej ženy co

Holešov na rytin  z 1. pol. 18. stol.   Reprofoto M. Oš ádal

10/ Jak mnoho jsi ty pen z u sebe m l a co
jsi na jarmaku kupovat cht l?

Nic, jenom co jsem habanu (hubku) prodal,
tak jsem m l 7 groší a necht l jsem nic kupit
jenom 1 loket plátna a potom jsem se ptal, kde
bych mohl prase kupit.

11/ Jak pak jsi ty cht l prase kaupit, pon -
vadž jsi pen z nem l?

Já bych sob  byl od druhého gupka e známé-
ho peníze vyp il.

12/ Jak ty v il to ukradené plátno, kteréž
od tebe a tvoji známé valašské ženy ukrade-
né bylo, t… 39 loktí po 19 kr koštuje 12 zl 21
kr, zaplatíš?

Jak bych já ho platil, já jsem to plátno neukradl
a t ch žen já neznám.

Obchodnice plátnem, které bylo plátno ukra-
deno, se jmenuje Apolonie Schubertová z Franz
Stadtu (Frenštátu) a uvádí … ty dv  valašské
ženy s ním u stánku …plátno vzaly a ukradly.

Tím byl protokol uzav en.

M sto Holešov 29. kv tna 1799

Franz Habermayer
policejní ná elník

SUMÁRNÍ VÝSLECH ,

který na podn t z Holešova obdrženého psaní
a k n mu p iložené p ílohy byl proveden
s Kate inou epovou nebo Ku erovou.

1/ Jak se jmenujete, odkud jste, í podda-
ná, jak stará, jakého náboženství a stavu,
kterak se živíte, byla jste již kdy v arešt  a

Kroj poddaných panství vsetínského - kvaš nezná-
mého autora z r. 1814
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pro  nyní skrz portáše na vrchnostenský
kancelá  dovedena jste?

Jmenuji se Kate ina, vdova po nebožtíku Jo-
sefovi Ku erovi, otec m j však  se jmenoval Mar-
tin epa, jsem z d diny Senitze, pana hrab te
Chorinského poddaná, okolo 24 let stará, víry
katolické, živím se pracú rukú mých, v arešt  jsem
nikda nebyla až v il, pro Jana Hrbá ka, který m
ku krádeži pobíznul.

2/ V em ta krádež poz stává, kde, jak a
s kým jste se jí dopustila?

    Já jsem byla dne 28. máje t. r. v Holešov
na jarmarku, cht je n co vápna na Handel kupit,
u toho vápna sešla jsem se s Janem Hrbá kem
ze Zd chova, který se m  ptal, odkud jsem a já
jeho taky odkud je, kterému, když mn  eknul, že
ze Zd chova, já jsem ekla, že se ho juž nepus-
tím, a s ním, pon vadž cesty nevím, dom  p -
jdu, chodili jsme tehdy spolu, až  jsme k jedné
plátno prodávající žen  trefili. Tu on kusek plátna
p ikryl druhým plátnem, mn  škubnul za f rtušek
a kázal, abych to plátno vzala, což já jsem taky
hned ud lala, a s ním odešla, ku mlýnu v Holešo-
v  šla, a plátno tam do slámy skovala, a Jana
Hrbá ka hledat šla, když ale jsem uslyšela, že
jakéhosi Valacha pro plátno ukradené do areštu
vzali, vrátila jsem se pro plátno, ho vzala a na-
zpátek dom  odbirala, nedaleko za Holešovem
dohnala jsem t i Vizovjany a potom p ed Fryštá-
kem  An u Urban enu z Lužnej, s kterýma jsem
až do Vizovic šla a tam nocovala. Tam odtud
jdouce druhý den ptala se m  Urban ena, co
nesu, já jsem se jí hned p iznala, že plátno kra-
dené, a že jednomu chlapovi ze Zd chova pat í.
Když jsme  se v horách Vizovských rozcházely,
dala jsem jí to plátno, žádajíce, aby, pon vadž
toho zd chovského lov ka zná, a ona tam dce-
ru vdatú má, mu ho dala. A nato ona dom  do
Lužnej, já ale k Lide ku se obrátila. Potom 3. t.
m. p išel jeden portáš do mého domu, všechno
p ehledal, však nic nenašel.

3/ Byla-li Anna Urban ena p i kradení to-
hož plátna v Holešov  p ítomná a jak dávno

vy s ní aneb tím Zd chovjanem již známost
máte?

Anna Urban ena p i kradení plátna v Holešov
p ítomná nebyla, já ji již dávno znám, nebo ze
Senice rozená jest, Jana Hrbá ka ale ponejprv
jsem v Holešov  vid la.

Na Vsetín  dne 5. ervna 1799
+  Kate ina Ku erova aneb

rozená epova

SUMÁRNÍ VÝSLECH ,

který na základ  p iloženého psaní obdržené-
ho od holešovského policejního ná elníka a pak
k témuž p iloženého výslechu byl proveden
s Annou Urban enou.

1/ Jak se jmenujete, odkud jste, í podda-
ná, jak stará, jakého náboženství a stavu,
kterak se živíte, byla jste již kdy v arest , pro
a pro jakú p i inu nyní na kancelá  skrz por-
táše p ivedena jste?

Jmenuji se Anna, žena Martina Urbanka
z d diny Lužnej panství Brumovského, pana hra-
b te Illésházyho poddaná, blízko padesáti let sta-
rá, mám 8 d tí, víry katolické, m j muž drží pase-
ky, z kterých a emeslem tkalcovským se živí,
v arešt  jsem byla na Brumov  4 ned le proto, že
jsem od luženskej Kate iny Smetanovej ukrade-
ného plátna 5 3/4 loktí kupila. Tentokráte jsem za to
plátno v Holešov  ukradené na Vsetín skrz forta-
ša dovedena.

2/ Kdo, kdy, kterak a jak moc toho plátna
ukradnul aneb kterak se k vám dostalo?

Já jsem byla v Holešov  dne 28. mája t. r. na
jarmarku, kde jsem 1/4 funtu vápna kupila, p i kte-
rém kup  jsem se s Kate inú epkovu ze Senice a
Janem Hrbá kem ze Zd chova sešla, potom ale
jsme se rozešli a já se dom  navrátila, když jsem
p es Lukovské hory p ed Fryštákem, dohonila m
s t ema Vizovjany Kate ina epová, a tak jsme až
do Vizovic spolu šly a tam nocovaly. Jdouce druhý

den  tam odtud k Pozd chovi, mluvila ke mn  tak-
to: Prosím vás, pov zte mn , jak se jmenuje ten
zd chovský chlap, který v Holešov  u toho vápna
byl, nebo já jsem na jeho návod tam plátno ukrad-
la, pro které on v Holešov  sedí, prosím vás vem-
te to plátno k sob , a kdyžby on p išel odst ihn te
z n ho pro m  10 loktí a ostatek mu dejte. Když on
potom z Holešova šel a u mn  se stavil, tázal se,
odkud jest ta roba, co u toho vápna byla, že
v Holešov  plátno ukradla a on pro u sed t mu-
sel. Já jsem tehdy odpov d la, že je to Kate ina

epova ze Senice a že to plátno u mn  nechala.
Když jsem tehdy 10 loktí z n ho pro u epo-

vu ust ihla, ostatní jsem jemu dala, z kterého on
11 loktí odst ihnul, ostatní ale mn  pro Kate inu

epkovu, kdyby sob  pro  p išla zanechati ká-
zal, ona však nep išla, až p išel ke mn  portáš,
po plátn  se ptal, a když jsem vyzradit necht la,
všechno p ehledal a plátno na h e v be ici na-
šel, m  zajal a na Vsetín dovedl.

3) Byla jste vy p itom v Holešov , když to
plátno ukradeno bylo?

Nebyla jsem p i tom ani nev d la, až Kate ina
epkova na cest  mn  to povidala.

4) Byla jste vy sama již kdy v krádeži a
v jaké postižena?

Jednuc na jarmarku vsetínském ukradla jsem
Železníkovi jeden visatý zámek. Po druhej Rozi-
na Smetanka z Pasek luženských ukradla vse-
tínskému tkalcovi, co ve špitáli bývá, na  jarmarku
3 obruse, ty hned na Vsetín  mn  dala, a když
ten tkadlec s jedním portášem k ní p išel, p izna-
la se, pro ež zas ke mn  šli, obruse hledali a já že
v hrázi a b ehu skované jsou, jsem se p iznala.
Potom m  do d diny Lužnej k fojtovi vedli, u kte-
rého já 4 kr(?) a Smetanka taky tolik položit mu-
sela, obruse ale tkalcovi se navrátily. Krom toho
jsem víc nic neukradla.

Na Vsetín  5. ervna 1799
 +  Anna Urban ena

Portáš, kvaš z roku 1814
Repro z publikace M. Ludvíkové

Moravské a slezské kroje, Brno 2000

Vsetínský zámek a Horní nám stí na p elomu 18. a 19. stol.     Repro archiv MRV



Malí , tv rce multimediálních projekt , galerista PhDr. Ing. Zden k HAJNÝ se narodil 30. 1. 1942 ve
Vsetín . Vystudoval ekonomickou fakultu Vysoké školy zem d lské v Brn . P sobil jako pedagog, zejména na
pražské Vysoké škole zem d lské, kde od roku 1971 vyu oval psychologii a estetiku. Soub žn  studoval
psychologii na FF UK v Praze a absolvoval ji v roce 1975 (doktorát obhájil v roce 1989). Publikoval a p ednášel
v oboru aplikované psychologie. Už od poloviny 60. let se malování v noval jako své zájmové innosti a od
roku 1983 profesn . V lo ském roce mu byla v Praze ud lena sv tová cena Salvadora Dalího a letos byl
ocen n  hlavní cenou Sdružení eských grafik  „František Kupka“. Ve své rodinné vile v Praze - Chodov
zp ístupnil v roce 1994 arteterapeuticky a duchovn  lad nou Galerii Cesty ke sv tlu. Jeho dílo našlo své místo
i v sakrálních prostorách a bylo použito jako obrazový doprovod ady v deckých, duchovních, hudebních,
filmových aj. po ad .

Podílíte se na realizacích kulturních projekt  mezinárodního charakteru. Který z nich Vás v poslední
dob  naplnil radostí, pocitem zadostiu in ní?

Zmínil bych se zejména o dvou projektech, oba byly s projekcí, videoanimací mých obraz . O esko-
rakousko-japonském projektu Starvoice „Fantazie hv zdné zá e“, který byl v Praze p edstaven v roce 1995 a
po jedenácti letech se sem vrátil a byl v íjnu uveden v Latern  Magice. V programu vystoupila jeho spoluau-
torka, komponistka a p vkyn  paní Yoshié Ichige spolu s baletem a významnými evropskými hudebními
virtuosy. Další projekt - benefi ní koncert Tóny zem , barvy ohn  - se uskute nil v ervnu tohoto roku ve
Smetanov  síni Obecního domu. Jednalo se o první pražské vystoupení slavného houslisty a hudebního
skladatele, nazývaného rakouský Paganini, Toniho Strickera. V obou p ípadech m  velmi pot šilo, že mi tato
spolupráce byla nabídnuta.

A co Vaše „sólová“ um lecká tvorba?
V sou asné dob  pracuji na díle Pov z mi zrcadlo, respektive na Labyrintu sv ta a ráji srdce. Pokouším se

symbolicky, výtvarn  vyjád it pomocí multimediální reliéfní kompozice smysl cesty lov ka. Do jisté míry m
inspiroval J. A. Komenský, ale i jiní filosofové, teologové, zamýšlející se nad smyslem lidského žití a pohlížející
na pomíjivost - labyrint sv ta - jako na do asnou, p estupnou stanici. Za hlavní, ur ující, podstatné považují to,
co nás p esahuje a kam by m la sm ovat cesta lov ka, cesta za sv tlem. To p esahující je nekone né,
v né, je zdrojem ádu kosmického, jehož jsme sou ástí, jemuž nevládneme, ale máme se snažit své místo
v ádu sv ta, vesmíru najít. A rozhodn  toto místo nespo ívá v egocentrismu, v oslav  vlastního já, v adoraci
tv rc , ale - když už - v adoraci toho nejvyššího principu.

Jak jsou unikátní instalace a projekce v Galerii Cesty ke sv tlu dokladem, využíváte nejmodern jší
technologické postupy, po íta ovou techniku. Bude tomu tak i v p ípad  p ipravovaného díla Pov z
mi zrcadlo?

Od techniky si slibuji mnohé. Spolupracuji s odborníky z katedry kybernetiky a firmou Apollo Art. U kompo-
zice Pov z mi zrcadlo chci dosáhnout p enosu psychických stav  vnímatele do samotného díla, které bude
reagovat na tento stav prom nou. Máme v úmyslu použít p ístrojové prvky, které fungují u polygraf , lidov
e eno u detektor  lži. Bylo by jednak možné zjiš ovat ú inky p sobení výtvarného díla a zachytit p ímou reakci

biopotenciálu lidského mozku na dané dílo. Zárove  mi jde i o pov stný moment „pov z mi zrcadlo“, který
odhalí ledví, ale ne negativisticky ve smyslu:„Ty lov e, ty nestojíš za nic. Ale ty lov e, ty máš na víc.“
A to je m j sen, který mi technika možná pom že uskute nit. Nechci lidi traumatizovat, ale naopak ukázat jim
cestu nad je.

Jste um lec a v dec zárove , malí  a psycholog, galerista a lé itel… Nakolik Vaši um leckou, tv r í
práci ovliv ují Vaše teoretické znalosti a praxe?

Lidé se m  asto ptají: „Je Vaše dílo po stránce psychologické vykalkulované?“ Když jsem u malí ského
stojanu a nebo vytvá ím n jaký projekt, jakékoli kalkuly psychologa a teoretika mi naprosto znemož ují
samotnou tv r í práci. Na ni se musím naladit intuitivn , pocitov .  N kdy, nap . p i malb  oltá ní fresky
v Beše ové, jsem musel doslova „jít na kolena“ a poprosit… Tím nepopírám, že muži by nem li být chlapští,
že bychom nem li být razantní, kalkulativní, ale v n kterých intimních ástech tvorby to prost  neplatí.

D kuji za rozhovor a p eji Vám k Vašemu životnímu jubileu, aby technika byla pro Vás nadále
dobrou pomocnicí a Vaše tvorba tou p íslove nou cestou ke sv tlu.      -OM-

BLÍŽ II., olej, 2005

DAIDALOS XXI., olej

KRAJINA NALEZENÍ II., olej s celestýny, 2002

ZAHRADA ÚT CHY, olej, 2004

VESMÍRNÝ POUTNÍK S TLUKOUCÍM SRDCEM, in-
stalace v Galerii Cesty ke sv tlu

VZPOMÍNKA NA ATLANTIDU, olej, 1996

Foto archiv Z. Hajného



Muzeum regionu Valašsko ve Vsetín  p ipravilo v letošním roce pro milovníky starých knih výstavu „P íb h eské tišt né bible“. Byly
na ní k vid ní nejvzácn jší exponáty Písma svatého vydané od konce 15. století do roku 1800, uložené v muzeích ve Valašském
Mezi í í a na Vsetín . K chloubám výstavy pat il mj. vzácný prvotisk Nový zákon vytišt ný v r. 1497/98 ve Starém M st  pražském.
P ipomn l dobu, kdy na eském tr n  sed l dobrácký a mírný král Vladislav Jagellonský, který m l sice v n  prázdnou královskou
pokladnu, ale lesk sídelního m sta p esto zvýšil nádhernými pozdn  gotickými stavbami Prašnou bránou i známým Vladislavským
sálem na Pražském hrad .

Nový zákon vyšel z pres  pražské tiskárny 31. 10. 1497,  záv re ný rejst ík však nese datum 12. ledna 1498. Biblické texty
doprovází 180 v tšinou jemn  kolorovaných d evo ez  v jednoduchých ráme cích. Jejich neum lost až primitivnost stále dojímá a nutí
tená e k zamyšlení nad biblickými slovy. V tšina t chto obrázk  byla ezána podle p edloh použitých ve slavné Bibli kutnohorské z r.

1489 a pozd ji našly n které z nich uplatn ní v Novém zákon  z r. 1513.
Vydání Nového zákona z r. 1497/98 m lo p vodn  jednoduchý titulní list s v cným názvem, který se však v našem exemplá i

bohužel nezachoval. Dvousloupcový erný tisk je v záv re ných rejst ících oživen tiskem erveným. Kone né úpravy v knize
provedl iluminátor, který domaloval na vyzna ená místa jednoduché ervené a modré iniciály, a po svázání se knižní blok Nového
zákona vydal na cestu ke tená m.

Kdo se stal prvním majitelem této knihy už nikdy nevypátráme. Do sbírek valašskomezi í ského muzea byla zapsána v r. 1906 s tímto
popisem: „Písmo svaté s obrázky, prvotisk, titulní strana schází, iniciálky malované, poslední majitel starý písmák v Tiché.“ P edseda
Musejní spole nosti ve Valašském Mezi í í páter Eduard Domluvil toto p íliš obecné tvrzení trochu up esnil písemným záznamem
v knize takto: „Daroval P. Josef Spá il, far. v Tiché po starém písmáku tamže.“

V samotné knize nalezneme n kolik p ípisk  bývalých majitel , z nichž se dovídáme, že Nový zákon putoval v minulosti n kde po
Lašsku. V první polovin  19. století ji vlastnil Ignác Kašpárek z Tiché, který ji nechal v r. 1840 celkov  ošet it. Pravd podobn  tehdy
získala kniha novou vazbu s mramorovaným povrchem na knižních deskách a byly do ní dodate n  p ivázány dva první listy.
Rozmáchlým písmem na n  napsal Ignác Kašpárek své jméno a p idal k n mu vznešen  a moud e zn jící v tu: „Tato kniha pat í
Ignáci Kašpárkovi, mlyná i z Tiché … Dar ducha moudrosti je nad drahé kamení“. Krom  dalšího osam lého p ípisku, st žujícího si
na velkou drahotu v r. 1856, najdeme na prvních listech ješt  jedno rukopisné sd lení, sv d ící o vzd lanosti dávného majitele:
„…Pon vadž tato kniha je tak stará a byl takový, který si ji nevážil a nechal ji zanedbanou, a na to se zase našel takový, který ji nechal
opravit, aby to drahé slovo boží nezhynulo, které bylo p ed tisíci lety oznamováno, slovo pravdy svatého evangelium. Tento lov k je
hodným zde i také u Boha, pon vadž památné v ci jsou na v nost a vždycky se obnovuje tvá  zem  božské moudrosti…“

Tato slova vlastn  vyjad ují vše, co naši p edkové k Písmu svatému cítili. A Nový zákon z r. 1497/98 je toho d kazem – ohmataný,
potrhaný, ale neustále opravovaný, s podlepenými a o ezanými stranami, jen aby mohl co nejdéle sloužit, nebo  jak už bylo napsáno
- „Dar ducha moudrosti je nad drahé kamení“.

Ji ina Fabiánová
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