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Pov st p ímo pekelná



Muzea jako d stojné instituce, p vodn
vytvo ené k v deckému bádání a k ucho-
vávání hmotných památek minulosti, se
dnes stále ast ji prom ují v živá spole-
enská centra. Nabízejí prostor nejen pro

pou ení, ale i zábavu a p íležitost k smys-
luplnému trávení volného asu. Díky vše-
strannosti a osobnímu nasazení (zápalu)
muzejník , v mnoha p ípadech i jejich p á-
tel, mohou malí i dosp lí návšt vníci proží-
vat v muzeu nejednu nevšední chvilku. P i-
pomenout si n které z nich m žete i vy pro-
st ednictvím naší fotoreportáže.

P ipravila Hana Jab rková

Foto z fotoarchivu Muzea regionu Valašsko ve Vsetín :
M. Oš ádal, J. Sko ková, T. Kašpar

Když ožívá
muzeum. . .

FOTOREPORTÁŽ

125. výro í založení Musejní spole nosti ve Valašském
Mezi í í p išli oslavit v pr b hu Slavnostního zámec-
kého odpoledne v muzeu i žáci gymnázia F. Palac-
kého, kte í s písní Myslive ek vyhráli sout ž jarmare -
ních písni ká . Zámek Kinských ve VM, 30. 5. 2009

Vlastnoru ní tvo ení váno ních dekorací a cukroví se
stalo oblíbenou sou ástí nabídky Váno ních dílen
v muzeu. Zámek Kinských ve VM, 7. 12. 2008

Program jednoho ze Svatojánských ve er  – Oživlé
muzeum – pobavil nejen návšt vníky muzea, ale i
samy aktéry, p edstavující v inscenovaných výstupech
historické postavy z minulosti vsetínského zámku. Zá-
mek Vsetín, 23. 6. 2007

Cyklus meditativních program  Cesty za prožitkem I.
provázel výstavu obraz  Zde ka Hajného. Ú astníci
se ochotn  zapojili i do tvo ivého výtvarného progra-
mu. Zámek Vsetín, 27. 1. 2007

Textilní odpoledne k výstav  „To  se kolovrátku“
zaujalo p edevším d ti praktickými ukázkami tradi ních
technik zpracování vlny a lnu na Valašsku. Atrium vse-
tínského zámku, 20. 9. 2009

Kamenným labyrintem mohli projít, pokusit se vstoupit
do svého vlastního nitra a prožít si tak netradi ní pobyt
v muzeu návšt vníci netradi ní výukové a prožitkové
výstavy „Labyrint“ autor  V ry a Ivana Janíkových.
Zámek Vsetín, 15. 5. 2009

Svatojánské vatry ho í pravideln  o letním slunovratu
na zahrad  vsetínské hv zdárny. Program pro d ti,
živá country hudba a pozorování no ní oblohy p ilákají
každoro n  nemálo zájemc . 23. 6. 2007

Už po tvrté p ilákalo do bran vsetínského zámku Muzejní ponocování, tentokrát korunované Tancem nap í  kontinenty.
V záv ru vystoupily orientální tane nice s planoucími pochodn mi. Atrium vsetínského zámku, 16. 5. 2009
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ÚVODNÍK

Dvacáté t etí íslo asopisu Valašsko – vlastiv dné revue vy-
chází v prosinci, tedy v dob  adventních sví ek a váno ních p á-
ní, v ase hodnocení starého a p emýšlení o p edsevzetí do roku
nového. V ím, že Vám toto íslo p inese zajímavé tení, inspira-
ci, radost a pot šení. A pro ty, kte í jsou z daleka, alespo  n co
z v ní nebo atmosféry rodného i milovaného Valašska.

P ed šesti lety, myslím práv  v p edváno ním shonu, mi jeden
z mých p átel poslal obrázek Noemovy archy s jedenácti body.
Staly se pro mne velkou inspirací a možná budou zajímavé i pro
Vás …

„Všechno, co je dobré v d t o život , jsem pochopil z p íb hu
Noemovy archy:

Za prvé: nezmeškat lo .
Za druhé: pamatovat, že jsme všichni na jedné lodi.
Za t etí: plánovat dop edu. Když Noe stav l archu, nepršelo.
Za tvrté: udržet se fit. Když vám bude 600 let, n kdo vás m že

požádat, abyste ud lali n co opravdu velkého.
Za páté: neposlouchejte kritiky; prost  pokra ujte v práci, která

se musí ud lat.
Za šesté: postavte svou budoucnost na pevném základu.
Za sedmé: z bezpe nostních d vod  cestujte v párech.
Za osmé: rychlost není vždy výhodou. Šneci byli na palub

s gepardy.
Za deváté: když jste ve stresu, chvilku se plavte.
Za desáté: pamatujte, archu stav li amaté i, Titanic profesio-

nálové.
Za jedenácté: bou ka nevadí, když jste s Bohem, vždy na vás

eká duha.“
Ing. Milan P ek, MBA, PhD.,

editel Muzea regionu Valašsko ve Vsetín

11 Obsah, tiráž, Dvacáté t etí íslo... (Milan P ek)
12 Jsem dosud tkalcem (Josef Kalus)
13 ím je pro mne Valašsko?  (Old ich Šule , Rony Plesl)
14 Váno ní pastý ská hra z Rožnovska (Daniel Drápala)
18 P íb h jednoho života (K 200. výro í narození Daniela Slobody,

muže víry a v dy)  (Zden k Fišer)
12 90 let elektrotechniky ve Vsetín  (1919 – 2009) (Vladimír Novotný)
14 125 let Musejní spole nosti ve Valašském Mezi í í (Pavel Dor ák)
15 Zámecký park ve Valašském Mezi í í  (Jana Tka íková)
20 Flyše nejsou plyše ani v Hostýnkách (Jana Šušolová)
21 Marie Bognerová – malí ka, kreslí ka, ilustrátorka a restaurátorka

(Alena Podzemná)
25 Poezie v srdci a tvorb  Ludmily Vaškové (Milada Fohlerová)
28 Ohlédnutí za výstavou: „SLOVA – TRÁVA“, nové tapiserie z Moravské

gobelínové manufaktury ve Valašském Mezi í í (Olga Mehešová)
30 Historickým objektivem: N žn  a sametov  na Valašsku – podzim

1989 a jeho ozv ny v r. 1990 ve fotoarchivu Muzea regionu
Valašsko ve Vsetín  (Hana Jab rková)

32 Od všeckého trošku:
Zámek Kinských ve Valašském Mezi í í a jeho hrady a zámky
„sbrat ené“  (Josef Kramá )
Desetiletí prom n malí ského Solán   (Dalibor Malina)

34 Seminá  muzejních historik  Moravy a Slezska na Valašsku
(Hana Jab rková)
Byla jsem kroniká kou – Co se do kroniky nevešlo
(Kv tuše Nepožitková)

36 Pozorování halových jev  v Hostýnských vrších (Dušan Trávní ek)
Na besed : Jak na bolavý zub? (Michal Janiš)

37 O Valašsku na Valašsku:
Devatero kvítí Vandy Vrlové  (Daniel Drápala)
Kouzelné bytosti zpod Radhošt   (Tomáš Gross)
Veselosti nikdy dosti  (Ludmila Velcerová)
Radhoš ské putování  (Tomáš Gross)

38 Milý p íteli, pot šení na mé stran ...  (Jakub Chrobák)
Mirko Jane ek, Kanadské listy a Valašsko  (B etislav Dadák)

39 Vzpomínáme:
Josef Ország – Vranecký starší  (20. 5. 1866 – 22. 8. 1939)
(Petr Li ák)

41 Jan Kobzá  (Tomáš Mikulaštík)
42 Vzpomínka na Vilmu Volkovou (19. 8. 1903 – 3. 9. 1999)

(Hana Bartková)
43 Vzpomínka na p ítele z Valašska Vladimíra Kulíška

(Radim Prokop)
44 Gratulujeme:  Vít Kašpa ík – Nositel tradice lidových emesel

(Barbora Jarošová)
45 Naši jubilanti:

Poslední zastávka Evy Urbachové na trati muzejní práce
(Milada Fohlerová)

46 „Dávejme hudb , co její jest – sami sebe!“
rozhovor s Jaromírem Bazelem, sbormistrem jubilujícího
mužského p veckého sboru LUMÍR (Hana Jab rková)

48 Za poslední groš…
Pov st o pánovi ze skali ského zámku  (Vít zslav P ikryl)

Obálka:
Fotoreportáž: Když ožívá muzeum... (Hana Jab rková, Milan Oš ádal,
Jitka Sko ková, T. Kašpar)
V ateliéru: Akad. socha  Jaromír Šimurda (Olga Mehešová)
Za tajemstvím depozitá : Sv. Martin – lidová podmalba na skle (Milada
Fohlerová)

Foto na p ední stran  obálky: M. Bognerová: Mamka luští k ížovky, 1975, olej na
plátn , 55x51 cm, ObÚ Valašská Byst ice; Milan Oš ádal: Sousedík v elektromotor ve
sbírkách MRV ve Vsetín ; Tomáš Kašpar: T epenitka svaz itá (Hypholoma fascicula-
re); Zden k Hartinger: Vít Kašpa ík v Karlovském muzeu; Dušan Trávní ek: Vzácný
výskyt více jak dvou halových úkaz  v Hostýnských vrších, 28. 12. 2008
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Básník - samouk Josef Kalus (6. 2. 1855 -11. 12. 1934) pocházel
z Frenštátu pod Radhošt m. Zpo átku pracoval jako tkadlec, v dosp lém
v ku vystudoval u itelský ústav v P íbo e a pak p sobil jako pedagog
ve Staré B lé a v eladné. Pro svou rozsáhlou básnickou tvorbu byl
nazýván „valašským slavíkem“. První básn  uve ejnil v roce 1877
v asopise Lumír. P átelil se s básníky S. echem, J. Zeyerem a J.
Vrchlickým. Ve svých básnických sbírkách (vydal 14 titul , 4 byly vydá-
ny z jeho poz stalosti) op voval p írodní krásy Valašska, ást tvorby
v noval i místním lidovým zvyk m, pohádkám a vypráv ní. Z valašských
kopc  a hor erpal po celý život poetickou inspiraci. Z jeho rozsáhlé
tvorby vyšly výbory lunek zpívá, Písn  a Rodné hory moje.

                        H. Jab rková

Jsem dosud tkalcem
Josef Kalus

Jsem dosud tkalcem, jak jsem býval,
na stavu poezie tkám
a p i práci sním, jak jsem sníval,
myšlenku vážu k myšlenkám,
jsem tkalcem, nic se nezm nilo,
tkám písn , životné své dílo.

Od rána tkám až do ve era;
tká  nesmí býti unaven,
dnes pilný musí být jak v era,
tak celý život, každý den.
Z m sí ních svit , slunných jas
tkám snivým srdcím snivou krásu.



ím je pro mne
Valašsko?
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Old ich ŠULE , spisovatel

Co se to lov ku ozve v hrudi, když po letech
se vrací do krajiny, kterou d v rn  znal a ve
které zanechal kus svého života, kde k n mu kaž-
dý pozarostlý kámen na úmezku, kdekterý strom
a potok promlouvá, nebo  se s nimi kdysi sžil!
Cht l bych se tomu sentimentálnímu pocitu vy-
smát, a zatím stojím u okna vlaku a rozechv n
vyhlížím známá místa. Je to tím, že jsem tu prožil
svá studentská léta, a ta se vždycky vryjí v pam
nejhloub ji, t ebaže probíhala ve zlé dob  druhé
sv tové války. Avšak i kdybych cht l, ale já ne-
chci, mládí ve Valašských Athénách(Valašském
Mezi í í – pozn. redakce) ze srdce nevyplavím.
Bylo to období rozhodné pro celý m j život.

Z iniciativy bratr  Alfréda a Emila Radok , kte í
tu hledali do asný úkryt p ed rasovými zákony,
vznikl avantgardní soubor mladých Tvar. Ve m st
s bohatou ochotnickou tradicí jsme se však neza-
vd ili moderním pojetím divadla pod z etelným
vlivem jevištních výboj  E. F. Buriana, když jsme
hráli na scén  bez opony a bez dekorací, pouze
p ed tmavým horizontem, nastupovali rovnou ze
sálu, voice-band recitoval z balkonu... Ve ery
poezie jsme po ádali, kde se dalo, také na volej-
balovém h išti u eky, zadní trakt sokolovny se
ty il v houstnoucí tm  jako zámek duch , jenom
planoucí svíce v trojramenném svícnu uprost ed
kruhu divák  vrhaly pohyblivé sv tlo... Zažil jsem
také ješt  „písni kového“ profesora Jana N. Po-
láška a jeho druha Arnošta Kubešu, nadšené pro-
pagátory valašského folkloru. Práv  Arnoštek nás
naverboval do Valašského krúžku, a ejhle, p s-
ni ky z d din se nám tuze zalíbily a práv  tak
skákat odzemek. S cimbálovkou jsme se pak pro-
tancovali a prozpívali do širokého okolí, všude
vítáni, ba i hošt ni medicínou, co sa aganem obí e
- tož slivovi kou.

Valašský malovaný sv t! Odkud a kam se vlast-
n  rozkládá Valašsko? Nikdy nebylo ú edn  vy-

mezeno, avšak co na tom, jestli se lokálpatrioti
dohadují, zda frenštátský spád Beskyd pat í
k Valašsku i k Lašsku, není-li podh í Hostýn-
ských vrch  spíše hanácké, zda Vizovická vr-
chovina náleží ješt  k jižnímu Valašsku, kde pra-
vlast valašské lidové kultury Zálesí s lázn mi Lu-
ha ovicemi a s mišká skými d dinami kolem Sla-
vi ína p echází ve Slovácko, kde sídlí Záhoráci,
Závršáci, Hor áci, Dol áci? Pro  se p ít? Vždy
práv  rozdílnost jednotlivých oblastí Valašska vy-
tvá í mnohotvárnost lidové tvo ivosti a tím více
p itahuje um lce.

Také se k nim po ítám. Co jsem se jenom na-
p etahoval po valašských kotárech s magne ákem
k ížem krážem za p sni kami a ná e ím, abych
nato il t ebas v Nedašov  poh ebená e; na Fren-
štátsku zase betlémá e; na Soláni malí e Schnei-
derku, Podešvu, blízkého p ítele Hofmana, ovšem-
že pobratima Kobzán ; na Vsacku zbojnické vý-
iny horních chlapc ; u kamarádského stolu za-

vzpomínal na Hanuše Schwaigra i Adolfa Kaš-
para na Rusav , kte í se po celý život vraceli pro
pohodu a inspiraci postranními vrátky na Valaš-
sko; abych se v Dolin  Urgatin  pot šil z cimbálové
muziky u Országa Vraneckého, ovšemže mladší-
ho, chýrného muzikanta, kterému i poleno dalo
hlas, jak s ním šikovn  b inkne. Na javornickém
h ebeni apí Kohútka, ješt  mi zazní z uplynulého
asu b eskný hlas polnice, kterým malí  František

Hlavica svolával gazd ny z Vranecké doliny, aby
mu p inesly nahoru proviant. P ed o i se mi staví
uhran ivá šedivá hlava Ferdiše Duši, který dal
jméno um leckému sdružení Koliba, jak ve frýd-
lantském domku pod  Ond ejníkem dlabe ilustrace
pro Martínkovy pohádky. A jak opomenout Slo-
váckou búdu nad Luha ovicemi, kde se už za
rakouské monarchie scházeli na moravské p d
eští a moravští kumštý i? A což lze minout rož-

novský skanzen a Jurkovi ovy stavby na Pus-
tevnách, takovou krásu?  Vzpomínalo by se do
úpadu a stejn  bych nedokázal vypov d t všech-
no, ím mne provždy jala valašská krajina – má
duši.

Takže jak odpov d t na otázku, ím je pro mne
Valašsko? Pokouším se o to ve svých knihách,
ko enících ve valašském regionu, tož v románu
„Sláva a pád Valašského pánbí ka“, „Na srn ích
nožkách“, též v „Dlouhých stínech“, v kouzelné
korespondenci s Jankem Kobzán m „ Nech sa
bu ek zele á!“, ovšem i v knížce o jeho mládí
„O Janí kovi – malére kovi“, v pohádkách a po-
v stech „Nic nalhaného, máloco pravda“ , „Po-
klad pod jalovcem“, v literatu e faktu „Pam  do-
mova“, „Je to ch ze po kotárech!“ a v trojici „las-
kavých“ knih („Laskavé podobizny“, „Laskavé
medailony“, „Laskavá setkání“). I kdybych toho
napsal o Valašsku mnohem více, dluh v i domo-
vu tím nesplatím... Ale jist že, možná citov  i tro-
chu idylizuji, ostatn  pro  ne?

Vko en ní do rodné p dy lov ka, a tím spíše
um lce, obohacuje, pokud pro v rnost rodnému
hnízdu nezastírá obzory sv ta, nýbrž dokáže pro-
mítnout domácí zkušenost do všelidského kontex-
tu, zkrátka jestliže oknem domova vidí sv t.

V p etechnizované dob  se stále z eteln ji vy-
jevuje nutnost posunu životní filozofie od ideálu
úsp chu reprezentovaného hmotným bohatstvím
k p edstav  lov ka mnohostrann  vysp lého,
bohatého citov  a duševn . Abychom nepoztrá-
celi v honb  za blahobytem zd d né hodnoty,
hledáme vlastní ko eny. Valašsko jich nabízí pl-
nou n ši.

Je to krajina mého srdce, která si mne podma-
nila i p ekrásnou p írodou, kam se vždy rád vra-
cím.

V Ostrav  2. 3. 2009

Pozn. redakce: Autorovi vyznání blahop eje-
me k jeho letošním 85. narozeninám, které osla-
vil 1. ervna.

Akad. socha  Rony PLESL, sklá ský vý-
tvarník, pedagog a um lecký designer

Valašsko jsou pro mne Valaši.
Nedokáži p emýšlet jinak, než o lidech, p áte-

lích a známých.
Nedokáži psát o krásné p írod  a malebných

chalupách, to vše tu jist  je.
Nedokáži psát n jaká romantická, nostalgická

slova, mám jednoduše Valachy rád. B hem osmi
let, kdy jsem pracoval pro sklárnu B.A.G. ve Vse-
tín , jsem tady prožil mnoho krásných pracovních
i osobních setkání a rozhovor . Jsem velice emo-
cionální lov k a mentalita Valach  mi jednoduše
vyhovuje.

Když se tak podívám zpátky, tak musím íct, že
mne zdejší lidé ur it  i hodn  ovlivnili a pomohli
dívat se na sv t voln ji a bezstarostn ji, asto
p es optiku skleni ky po okraj napln né slivovicí.

Valašsko je pro mne veselé ve smutku a smut-
né ve veselosti a to mi vyhovuje. Vyhovuje mi,
když lov k vnímá siln  všechny polohy života
najednou.

Vyhovuje mi uv dom ní si okamžiku i pomíji-
vosti, tak vnímám „valašskou povahu“.

Vozil jsem d tem frgály, otci klobásky a mamin-
ce sýry, hrál jsem na Vsetín  do rána kule ník a
sledoval v hospod  s kamarády místní hokejisty.
Chodil jsem do baru Helena k tet  a strýci mého
kamaráda a U t í Slune nic si dával  k ve e i „On-
dráše“. N kdy jsem si dal U Krbu výborné haluš-
ky a skv lé poli ské pivo.

Možná to vypadá vše velice oby ejn , ale pro
mne bylo úžasné, že jsem na všech místech našel
„ lov inu“, která byla originální a svá.

Vím, že mnoho míst je dnes už zm n ných,
vím, že se má úvaha zužuje na Vsetín a blízké
okolí, ale já jsem poznal Valašsko takto a vše, co
píši, je autentické.

Praha, 17. 11. 2009

Foto J. Kvíz
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Váno ní pastý ská hra z Rožnovska
Daniel Drápala

biblického p íb hu pom rn  dosti p íležitostí.4  Když
byly od 18. století váno ní hry postupn  vykazo-
vány z kostel , mohly na n  ve venkovském a
malom stském prost edí navázat ve zna n  zjed-
nodušené podob  produkce lidových obch zko-
vých her p íhodn  propojujících slovesné, hu-
dební a dramatické projevy. Na rozdíl od jiných
doklad  váno ních dramatizací betlémské legen-
dy z ech i Moravy se úst edním motivem va-
lašských obch zkových her nestal ani tak klí ový
p íb h Ježíškova narození a všeho, co mu bez-
prost edn  p edcházelo, ale zv stování radost-
né noviny pastý m – rozum jme valach m.
O narození Spasitele se dozvídáme jen zprost ed-
kovan :

„Sláva bu  na výsosti Bohu nejvyššímu, na
zemi pokoj lidu dobré v le všemu. Raduj se po-
kolení lidské tomu všemu, pospíchajte s rychlostí
a b žte k Betlému. Vstávajte, valaši, nic vás tu
nestraší, vsta te, vsta te, valáškové, zuhlídáte
v ci nové, d átko malé.“ 5

K ší ení váno ních pastý ských her na východní
Morav  v pr b hu 18. a 19. století a p edevším
jejich oblib  pochopiteln  nemalou m rou p ispí-
vala tehdy ješt  stále živá tradice horského pas-

tevectví a opakované ztotož ování betlémských
pastý  s valachy. Spojením známých reálií
z horského prost edí se vzdáleným betlémským
p íb hem pomysln  zlidš ovalo posvátnem op e-
denou událost Kristova narození. Tento p íb h se
tak stával valašskému obyvatelstvu blízkým, té-
m  d v rn  známým – jako by se odehrával jen
nedaleko od jejich vlastních domov . Psycholo-
gickou blízkost ostatn  vykazuje také sociální z e-
tel betlémské legendy – i Mesiáš se stejn  jako
mnozí z obyvatel tohoto horského kraje zrodil do
bídy a chudoby. Jak však etné koledy i samotné
pastý ské hry dokládají, byli valaši, a  sami chu-
dobní, rozhodnuti se bez v tších okolk  vydat od
svých stád k Betlému a donést Ježíškovi alespo
n co z toho mála, co sami mají. A protože byla
chvíle pro všechny zú astn né nevídaná, ba a
obez etn  nabádal své druhy :

„… oble te bílé košule na t lo, aby krásu a
ozdobu m lo…“

Jeden z nejstarších celistvých záznam  váno ní
pastý ské hry z Rožnovska po ídil již na po át-
ku 50. let 19. století rožnovský písmák Josef Luci-
an Ond ej Kramoliš. V roce 1854 zaslal do Brna
svému p íteli P. Beneši Methodu Kuldovi vedle
dalších rukopis  také sešitek nadepsaný Oby eje
a Pov ry v asu adventním a Váno ním. Podrob-
n  zde popisuje pr b h adventu a Vánoc na
Rožnovsku, což vytvá í z Kramolišova rukopisu
velmi cenný pramenný materiál p ispívající
k poznání duchovní a sociální kultury regionu první
poloviny 19. století. Vedle r zných magických prak-
tik, pov re ných úkon  a po generace tradova-
ných ob ad  a oby ej  se pochopiteln  Kramoliš
mohl p i popisu váno ního asu jen st ží vyhnout
koledním obch zkám. P ipomíná tak nejen d t-
skou svatošt pánskou koledu i obdobnou ob-
ch zku pana fará e, ale také pastý skou hru. „V
asy váno ním cho á taky po koled  asi 15letí

hoši v starovalašském kroji oble ení, na hlavách
majou gev rce (starovalašský klobouk) a v rukách
obušky, vo á s sebou chlapce za anjela p istro-
jeného.“6

J. L. O. Kramolišovi se poda ilo zaznamenat
celý pr b h obch zkové hry od úvodního vstu-
pu koledník  s žádostí o povolení produkce a roz-
hovorem pastý  (ba a jménem Mi uda, valaši
Vacula a Janek), p es jejich uložení ke spánku až
po probuzení and lem oznamujícím zrození Je-
žíška. Po áte ní ned v ra v onen tajemný hlas
se posléze m ní v p ípravy na cestu a výb r t ch
správných dar  pro nov  narozeného Spasitele.
Na samotný záv r hry pochopiteln  neschází
prosba o odm nu. Váno ní pastý ské hry totiž po
celá desetiletí sehrávaly d ležitou sociáln -eko-
nomickou roli. Výb r koledy na záv r produkce
v tomto ohledu fungoval jako jeden z klí ových
faktor  jejich ší ení a provozování. V ase všeo-
becn  panující radosti z narození Spasitele se staly
ú inným prost edkem pro hmotné p ilepšení p í-
slušník  mén  majetných skupin venkovského
obyvatelstva, aniž by m l kdokoli pocit nepat i -
nosti i skrytého žebrání.

Pochopiteln  že ne ve všech domech, které na
své cest  koledníci míjeli, je p ijali – už nap íklad jen
pro vlastní nemajetnost a tím i omezené možnosti
k odm n . Proto nedílnou sou ástí každé
z dochovaných her je i úvodní formule (pronáše-
ná bu  and lem nebo ba ou) obsahující oslovení
hospodá e a žádost o svolení k provozování hry.

„Pochválen bu  Pán Ježíš Krystus. Mnohová-
žení a laskaví hospodá i! nem jte nám za zlé, že

K jedn m ze svébytných projev  lidové kultu-
ry Valašska, které bývaly po mnoho pokolení bez-
prost edn  spjaty s dobou váno ní, náležely ob-
ch zkové pastý ské hry provozované od svátku
sv. Št pána až do T í král . V r zných varian-
tách je máme doloženy z území celého regionu.
V jižních oblastech Valašska byly známy pod jmé-
nem Fedo i i Betlema i a vykazují etné vazby
na nedaleké slovenské prost edí.1  V severní ásti
kraje se setkáme s ozna ením t chto dramatic-
kých kus  termínem Valaši nebo také Pastuši.
Nejvíce zápis  tohoto severovalašského typu her
se nám dochovalo z druhé poloviny 19. a po át-
ku 20. století z Rožnovska,2  máme je ovšem do-
loženy též z Frenštátska i Novohrozenkovska  –
a v d sledku sekundárního ší ení i z jiných míst
Moravy.3

Váno ní pastý ské hry z Valašska vykazují
návaznosti na dramatizaci betlémského p íb hu,
který byl od st edov ku b žn  odbýván o vá-
no ním ase v chrámových prostorech. Již tehdy
se do t chto her promítaly vedle motiv  biblických
též dobové aktualizace i reflexe místních pom r
a reálií. Zvlášt  v horském prost edí s rozší eným
pastevectvím bývalo k t mto pr nik m do starého

Pastuši z Hutiska „Za kopcem“, leden 1935    Foto archiv MRV ve Vsetín
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jsme do vašého p ibytku vstoupili, aby sme se
pot šili a Ježiška navštívili a my vždycky jidem
sm le, ke cti Krysta Spasytele, prosím Vás do-
volte.“7  Nebo dle jiné mladší verze hry: „Daj B h
št stí, milí páni! Nebyli sme dávno s vámi, dovol-
te nám trošku málo, do tancu  sa nám uzdáva-
lo.“8

Vyslovení souhlasu s produkcí hry s sebou
p inášelo mimo jiné i hospodá v p íslib odm nit
valachy po skon ení jejich výstupu koledou –
v podob  pen z i naturálií. Proto u žádné z her
nechybí vedle záv re ného vinše ani jasn  for-
mulovaná prosba o vyplacení odm ny:

„Pane hospodá e, tabá ku nemáme, dajte
nám dvacátník, p jde pro  apatik, do rožka
dáme spolem vyš upáme.“9

Jak již Kramoliš uvedl, pastý skou hru hrávali
po domácnostech i hospodách odrostlejší chlapci
a dokládá nám to i pozd jší sv dectví P. Aloise
Pozbyla z konce 19. století, který zaznamenal
variantu hry ze Zub í. Zde ji provozovali „t i hoši,
oby ejn  školáci z horní školy.“10  Ujímala se jí
ovšem také odrostlejší mládež a n kdy i dosp lí
muži. Produkci jedné z rožnovských skupin dle
toho, jak Valachy mezi léty 1894–1896 odehrá-
vala v hostinci U Baroš  „stará rožnovská par-
ta“, zapsal mimo jiné i Josef Tvar žek ve svém
rukopisném díle Staré váno ní písn  a koledy
Rožnovské.11  Valaši provozovali svoji hru nejen
v hostincích, ale i v jednotlivých domácnostech,
kam byli pozváni, p ípadn  kam v rámci své ob-
ch zky došli a nebyli domácími vykázáni. Jejich
návšt va bývala mnohdy p íjemným zpest ením
váno ního asu, což nám dokládá mimo jiné e-
n k Kramoliš ve své novele Moravská babi ka
(sta enka) z roku 1926.

„Druhého dne odpoledne p išel pro chlapce
strý ek František, aby p išli k n mu, že pozval
valachy (pastý e).

»Sta enko, poj te s námi,« žadonili chlapci.
»P jdu, však jsem valachy juž dávno nevid la

hrát,«odv tila a hned si p istrojila p es sukni p k-
n jší f rtoch a šla s chlapci a se synem do jeho
chalupy. Hrn í ka Pavlátová s dcerou Nunkou,
kterou strý ek též pozval, byly již u n ho. Za chvíli
p išli valaši: Ba a, Mi uda a Vacula s and lem.“12

Dochované záznamy z Rožnovska (jen ojedi-
n le však mají vedle textové ásti i  hudební slož-
ku) se vzájemn  odlišují nejen datem po ízení, ale
i svojí délkou a skladbou jednotlivých ástí. N -
kdy spo ívají tyto rozdíly jen v drobnostech, jindy
jsou ovšem etn jší. Spole ným prvkem, který
jednotlivé varianty vzájemn  propojuje, je pom r-
n  jednoduchá d jová stavba. Hlavními aktéry
bývá zpravidla  dvojice nebo trojice pastý  pod
vedením ba i,13   kte í jsou probuzeni and lským
zv stováním oznamujícím narození Pán . Celá
hra je vlastn  postavena na dialozích t chto po-
stav, do nichž jen v úvodu vstupuje osoba and la
zv stujícího neo ekávanou novinu. Scéna pro-
buzení valach  and lem, jejich debata i rozhod-
nutí putovat do Betléma p itom nabízely etné p íle-
žitosti k propojení zpívaných text  s recitací a jed-
noduchými tane ními prvky. Nechyb ly ani speci-
fické zvukové projevy spjaté s rytmickým bouchá-
ním obušk  i d ev ných pastý ských holí, které
se pro p edstavitele valach  staly d ležitými rekvi-
zitami.14  O pr niku etných prvk  lokální i regio-
nální tradice do pastý ských obch zkových her
sv d í mimo jiné i tane ní prvky uplat ované v hojné
mí e v jejich rámci. Mnohé indicie odkazují nap í-
klad i na vliv mužského tance odzemku.15

D j kon í rozhodnutím vydat se do Betléma
k Ježíškovi a p ípravou dar  pro n j. Více již ne-
bylo divákovi dop áno, protože vzáp tí po roz-
vaze, co kdo Spasiteli ponese, následuje ozná-
mení o odchodu k Betlému a hned nato i záv re -
né p ání nebo již p ímo žádost o koledu.

Díky vícero zápis m valašské pastý ské hry
z Rožnovska máme dnes k dispozici jedine ný
materiál ke studiu individuálních i kolektivních vno-
s  do vývoje jedné složky lidové kultury.16

S odstupem let a desetiletí, která uplynula od fak-
tického zániku této složky etnokulturní tradice,
máme pochopiteln  zaznamenány jen n které
z mnoha variant her provozovaných r znými
obch zkovými skupinami. P esto i ony jsou pro
nás zajímavým dokladem mechanism  tradování
a prom n kulturního fenoménu jeho aktivním ší e-
ním v prostoru i ase.

Spole né východisko váno ních pastý ských
her ze severního Valašska zaznamenaných
v r zných asových vrstvách dokládá mimo jiné i
textová analýza jednotlivých zápis . Základní
d jová linka i po et postav z stávají pov tšinou
konstantní. Prom ují se jen n které zpívané i
recitované celky nebo jména hlavních aktér .
Jednotliví valaši jsou nazýváni zpravidla jmény
Vacula a Mi uda, ba a nemívá dle n kterých zá-
pis  své jméno, ale je identifikován na základ
své ídící funkce vykonávané na salaši. Jak však
Kramoliš v záznam dokládá, mohlo dojít i
k ztotožn ní ba i se jménem Mi uda a jako t etí
pastý  se pak objevuje postava pojmenovávaná
Janko.

K stabilním prvk m váno ních pastý ských her
z Rožnovska náleží též n které pr povídky i roz-
sáhlejší texty, které se tém  v totožném zn ní pro-
línají r znými záznamy pastý ských her. Náleží
k nim nap íklad ásti dialogu mezi ba ou a zbýva-
jícími pastý i, které jsou zárove  p íležitostí
k specifickým slovním projev m t chto postav.

Mi uda: „Neple  koš  a nemátož – sná  sa ti
to  ve snách zdalo! mysléls, že to hlas and la – a
to zatým – koza zabe éla!“

Vacula: „Kí šlak sa tu na m a pere? i sa vlk
na ovce dere? i koliba ho í? i medv d stádo
mo í?!“17

Vzhledem k tomu, že hra bývala p edávána
p edevším ústní formou, je pochopitelné, že se
spolu s jejím ší ením novými a novými ú astníky
zárove  uplat ovaly dle jejich osobních vloh a
schopností drobné obm ny, inovace, ale i reduk-
ce celkového rozsahu. Obliba i p íznivá reakce
poslucha  se tak na jedné stran  mohla promítat
nap íklad do rozší ení o n které samostatné koled-
ní písn . P ípadná absence hudebního nadání
u n kterých interpret  se tak naopak odrážela
v umenšování zpívaných složek ve prosp ch reci-
tace. Zkracování rozsahu mívalo ovšem p í iny i
ryze praktické – pot eba neunavovat poslucha e
p íliš dlouhými promluvami i písn mi a zárove
snaha obejít v omezeném ase váno ního údobí
co nejvíce usedlostí. S po tem odehraných p ed-
stavení pochopiteln  nar stala i výše odm ny.

K jinému zjednodušení i prom n  a p izp so-
bení n kterých pasáží p irozen  docházelo i p i
mezigenera ním p enosu. Nejeden z valach  se
jist  musel jako nová ek potýkat zvlášt  p i prv-
ních produkcích s problémem zapamatování ce-
listvého textu. P edávání z jednoho pokolení na
druhé ústní formou navíc nejednou zap í inilo
komolení n kterých slov, která byla posléze jen
mechanicky p ebírána dalšími ú astníky obch -

zek, mnohdy bez hlubšího porozum ní n kterým
pasážím.

Proces pozvolné variace a rozr stání p vod-
ního d jového základu se mimo jiné promítal i do
p ibírání n kterých na první pohled relativn  ci-
zorodých prvk , které mnohdy nemají nám tov
p ímou vazbu na p íb h betlémského zrození.
Josef Tvar žek nap íklad zaznamenal v produkci
jedné z rožnovských skupin z 90. let 19. století i
tuto pasáž, která je jen okrajov  spjata postavami
valášk  s aktéry vlastní obch zkové váno ní hry
a odkazuje spíše na písn  se zbojnickými motivy:
„Ondráš, Juráš, vem si guráš, lámaj nohy, aga-
ny, jak nebudeš m t peníze, ubíraj sa pod hory.
Lámaj zámky u komory, dobývaj si poklad  a
edem ty neop š aj, tých st íbrných tolar . A my
sprostí valáškové p jdeme s obušky a my všecko
zeberem aji suché hrušky – hop! Zele aj sa bu -
ku s ticha pomali ku, jak sa rozzeleníš, tak nás
rozveselíš – hop!“18

Obdobn  ryze neváno ní charakter má pasáž
o nebývale silném valachovi vyvracejícím stromy
z ko en  a konzumujícím tvero pe ení chleba i
ty i v dra pálenky. Jako pom rn  stabilní prvek

ji m žeme nalézt hned v n kolika doložených
verzích pastý ské hry. Kramoliš v zápis i v tomto
ohledu vcelku koresponduje s pozd jšími zázna-
my ze Zub í i Rožnova (z Frenštátska nemáme
ale nap . tento motiv doložen), kde je lokalizován
pobyt tohoto muže na drunigárských i drome-
dárských horách, zatímco verze z Velkých Karlo-
vic z stávala u místních reálií a situovala jej na
vsacké hory.19  Projevy obdivu k síle tohoto muže
a jeho zdatnostem v konzumaci zna ného množ-
ství jídla a pití korespondují více než s betlémskou
legendou spíše s podobn  specifickým mužským
prost edím, jaké bychom nalezli nap íklad na sa-
laši nebo u jiné p íležitostné koncentrace muž ,
kde je cen na síla i další ryze „mužské doved-
nosti“. Sklony k vulgarit  i obhroublosti dolože-
né v n kterých variantách pak zcela s tímto muž-
ským sv tem korespondují.

Pom rn  zajímavý osud vykazuje ovšem i sa-
motná kolední pastý ská hra zaznamenaná v 50.
letech 19. století Josefem Lucianem Ond ejem
Kramolišem. Zatímco jím sesbírané pohádky, po-
v sti a pov re ná vypráv ní z v tší ásti P. Be-
neš Method Kulda využil pro svou sbírku Morav-
ské národní pohádky a pov sti z okolí Rožnov-
ského,20  popisy pr b hu výro ního oby ejové-

Pastuši, Zub í            Foto archiv MRV ve Vsetín
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ho cyklu na Rožnovsku z staly zpo átku nevyu-
žity. Již v roce 1857 ovšem mladý rožnovský pís-
mák zem el.21  Jeho brn nský spolupracovník
Kulda jej o rok pozd ji p ipomenul brožurkou
Zpomínky z besed. Národní vypráv nky z okolí
Rožnovského, kterou v noval „chudobnému a
sice pro ídkým k ížem ve svém život  obtížené-
mu, ale nábožnému, a proto trp livému a pilné-
mu pr vodci a zapisovateli vypráv nek…“22  Tepr-
ve v letech 1870–1871 vydal Kulda v asopise
Matice moravské obsáhlou sta  Národní pov ry
a oby eje v okolí rožnovském na Morav ,23  kde
využil i záznam  Josefa Luciana Ond eje Kramo-
liše o pr b hu adventu a Vánoc na Rožnovsku.
Jakákoli zmínka o Kramolišov  autorství výchozí-
ho materiálu pro tento text však už chybí.
V pr b hu dalších let a desetiletí se p itom tento
Kuld v lánek stal cenným zdrojem informací
o starší vrstv  duchovní a sociální kultury na Rož-
novsku, ve svých pracích na n j odkazovali et-
nografové, historici i vlastiv dní a regionální ba-
datelé.

Teprve v 60. letech 20. století poprvé upozor-
nil na p ínos Josefa Luciana Ond eje Kramoliše
pro Kuldovy sb ry pohádek, pov stí a pov re -
ných povídek Old ich Sirovátka24  a s odstupem
let i n kte í další auto i.25  D kladné studium Kul-
dovy poz stalosti uložené v muzeu v Ivan icích
však v posledních letech p ineslo nové informace
o hojném využívání Kramolišových zápis  též pro
další publika ní aktivity tohoto agilního kn ze.26

Mezi r znými Kramolišovými rukopisy uloženými
v Kuldov  ivan ické poz stalosti nalezl autor této
studie mimo jiné také p vodní Kramolišem po íze-
ný záznam pastý ské kolední hry.27

Dochování rukopisné p edlohy nám tak
s odstupem více než století umož uje porovnat
Kuldou publikovaný text s originálním záznamem
rožnovského písmáka. Již v prvních verších p i-
tom nalezneme n které rozdíly. Kulda zám rn
upravoval podobu vybraných slov odstra ová-
ním ná e ních prvk . Ne inil tak ovšem systema-
ticky u celé hry a všech dialektism . A tak zatímco
na n kterých místech z stávají slova jako raz, hlú-
pý, švarné, ke , zpíva  apod., u jiných provedl
zásahy – nap íklad zelenaj - zelenej, pastý e -
pastý i, Janko - Janku. Kuldova iniciativa se ne-
omezila jen na úpravu n kterých slov. Hned
v úvodní skladb  „P ib želi do Betléma pastý-
e…“ vynechal refrén, v tu „T é králové obda-

runky oddajou…“ zm nil na „T i králové dary svo-
je dávají…“, v písni o nebývale silném valachovi
je nahrazeno „šel prubova “  - „šel zakusit“ apod.
A  m žeme tyto úpravy vnímat na první pohled
spíše jako relativn  nepatrné, v kone ném d -
sledku smazávají jeden ze svébytných ry-
s  valašské pastý ské hry coby zvláštního lite-
rárního a dramatického útvaru odrážejícího regi-
onální tradice.

P. Beneš Method Kulda se ovšem nevyhýbal
ani zásadn jším vstup m a úpravám p vodního
Kramolišova rukopisu. S odstupem let není nap í-
klad patrný d vod zám ny p vodn  zazname-
naného vlka, který je podez íván, že se „na ovce
dere“, za lva, jak je uvedeno v Kuldov  verzi.
Na jiném míst  došlo spojením slova s následující
spojkou k posunu ve významu jiné v ty. Zatímco
Kramoliš zapsal: „… co s tebou sýr a žin icu tla-
á…“, u Kuldovy verze nalezneme již: „… sýra

žin ici tla á…“ Podobných drobných, pro podo-
bu a charakter hry však mnohdy d ležitých zása-
h  bychom v Kuldov  edi ní práci nalezli vícero.

Zatímco n které v ty i slova vypustil, jeho kn ž-
ský stav jej nejspíše vedl k obohacení and lské-
ho zp vu:

„Gloria, bu  Sláva od lidu nemalá…“ o Bož-
skou osobu:  „Gloria, bu  Bohu Sláva od lidu
nemalá…“

Jak je tedy patrné, Kuldovy vstupy do p vod-
ního Kramolišova záznamu jsou natolik etné, že
je tím jeho edice z hlediska dokumentace jedné
z rožnovských obch zkových her do zna né míry
znehodnocena. Proto tento p ísp vek uzav eme
celistvým edi ním p episem autentického zázna-
mu Josefa Luciana Ond eje Kramoliše z po átku
50. let 19. století. Jeho nyn jší zve ejn ní by tak
m lo spolu s vydáním dalšího dosud nepubliko-
vaného rukopisu jiné varianty hry Valaši28  obo-
hatit dosavadní soubor známých a tiskem zp í-
stupn ných váno ních pastý ských her z Rož-
novska. M žeme se také domnívat, že nepoda í-
li se n kterým badatel m nalézt dosud neznámé
historické záznamy o provozování a pr b hu t ch-
to her, z stane naše edice Kramolišova záznamu
nejspíše jedním z posledních edi ních zp ístupn -
ní a po et na Rožnovsku zaznamenaných valaš-
ských pastý ských her by tak mohl být tímto vyda-
vatelským po inem uzav en.

„V asy váno ním cho á taky po koled  asi
15letí hoši v starovalašském kroji oble ení, na
hlavách majou gev rce (starovalašský klobouk)
a v rukách obušky, vo á s sebou chlapce za an-
jela p istrojeného. Vejda anjel do jizby, z stavé
stá  u dve í a praví: »Pochválen bu  Pán Ježíš
Krystus. Mnohovážení a laskaví hospodá i! ne-
m jte nám za zlé, že jsme do vašého p ibytku
vstoupili, aby sme se pot šili a Ježiška navštívili a
my vždycky jidem sm le, ke cti Krysta Spasytele,
prosím Vás dovolte.«“

 (Když hospodá  dovolí, klopne and l na dvé-
i, na ež ba a vejde zdu na do jizby.)

Ba a: „Dej B h št stí, milí páni, ke  sem nebýl
dávno s vámi, do tancu se nám zazdálo, dovolte
nám trošku málo.“

(V il vb hnou do jizby dva valaši, jenž až posa-
vád za dve mi stáli, a cho a do kola po jizb
po nou následující p sni ku zpíva ):

„P ib želi do Betlema pastý e,
pastý e, pastý e, pastý e, pastý e.
A mysléli co to bude za dít ,
za dít , za dít , za dít , za dít .
Kterému se v l a osel kla ajou,
kla ajou, kla ajou, kla ajou, kla ajou.

T é králové obdarunky oddajou,
oddájou, oddájou, oddájou, oddájou.
(V il jeden po druhém cho á po jizb  e u-

jou a p itom rozli né posu ky obuškem i á.)
Ba a: „Hraj mi, Janko, hraj na vzd ry, ponad-

stavíš pevné sk ry, hraj a dudaj veselo, ješt  p -
jdem raz okolo.“

Vacula: „T ebas ty jenerál ba a, co s tebou sýr
a žin icu tla á, nerušál bych k tvé fujary, ke  bys
mn  dál 3 dolary.“

Janko: „Skákaly mn  vysoko kozy, potom byly
veliké mrázy, rád bych se s vami založil a své
kosti na zem složil.“

Vacula: „Pravdu pravíš, brat e milý, rovn  sem
odešel svojí syly, pat í by sme se položili, po ro-
bot  spo inuli.“

(Na ež na zem políhajou a když tvrdo ode-
spia, za ne and l zpíva .)

Anjel zpívá: „Gloria, bu  Sláva od lidu nemalá
a na zemi pokoj lidem, a to dobré v le všechn m,
to vám zv stujem.

(Vacula se obudí, protírá sy o i, udivený na
vše strany hledí a pak budí ba u.)

Vacula: „Mi udo! Mi udo! (drcá do ba e) sly-
šíš, vidíš, že anjelé zpívají a v pov t í létají. Glo-
ria inexelsis, že se narodil Ježíš ten Mesiáš. (Ba a
ospalý zdvihne hlavu.)

Ba a: „ ert-liž a v noci dere, i se vlk na ovce
dere, i koliba ho í, i vlk stádo mo í.

Janko: „Neho í ani nemo í, ale slyšíme hlas
anjela, protož budíme tebe.“

Ba a: „Neple  koš  a nemátoš, t eba se ti ve
snách zdálo, že na t  z nebe volalo, t eba koza
zav ešt la, tys myslel, že hlas and la.“

Vacula: „Ai brat í ku nepletu, celý se od stra-
chu st asu, jako ješt rka zubami šké i, jak ryba
pod vodu b ží.“

(Ba a už Vacule neslyší, nebo  op t d ímá a
pak Janko i Vacula zase odespia. And l za ne
podruhé zpivat.)

Anjel: „Vstávajte valaši, nic vás zlé nestraší,
vsta te, vsta te valáškové, uhlídáte v ci nové,
d tatko malé.“

Ba a sko í na nohy a praví: „Honem v zh ru,
kamarádi, a  se nad nami Vávra nezradí, oble te
bílé košule na t lo, aby krásu a ozdobu m lo,

Abychom si uv domili podstatu Kuldových zá-
sah , m žeme zde uvést pro srovnání p epis p -
vodního Kramolišova rukopisu a jeho podobu po
Kuldových zásazích.
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jakožto švarné šuhaji, kte í v háji p ebývaji (ba a
se k Jankovi obráti). P jdu já tam Janko z p edy,
zapas brat e moje kozy, uz u já tam co nového,
daj že Bože co dobrého.“

(Nyní valaši cho a dokola následující píse
zpívajou a p i tom dle taktu poskakujou):

„Stávejte valaši.
Nic vás zlé nestraší,29

Vašku hlúpý co se staráš?
Vysko  honem b ž na salaš
Ober tam pro Pána, tu ného barana,
A ober tam i jeh átko,
Bude rádo to pa atko,
Bude se mu smáti, my budem skákati.“

Holla chaso tu je jiná
Tu je kaša u komína
budeme v tom veselí
všichni k Bohu sm li.

Z nožky na nožku posko  Bartošku,
P i tom veselí bu me pospolu,
Koledujeme, poskakujeme d átkumalému.
Na zelených hore kách
P i tých našich ove kách.
Zelenaj se bu ku,
Ticho pomali ku,
Jak se rozzeleníš,
Tak mn  rozveseliš.“

(V il cho a po jizb  e ujú.) Na tých drome-
dárských horách, vynálezel se tam jeden valach,
byl to valach dosti hodný, ve t i centy vážný, šel
prubova  svojí syly, jak by se bu ky klesnily, drc-
nul palcem do ko e a, vyvrátil ho i s ko ením,
tvero pe ení chleba zjedel, ešt  sa ho nenaje-

del, 4 várky piva vypil, ješt  se ho dost nenapil, a
dv  v dra pálenky, ješt  m l krk dost velký.

(V il  sejme ba a gev rec a prosý hospodá a
o n jaký dárek).

 „Pane hospodá e, tabá ku nemáme, dajte
nám dvacátník, p jde pro  apatik, do rožka
dáme spolem vyš upáme.“
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P íb h jednoho života
K 200. výro í narození Daniela Slobody, muže víry a v dy

Zden k Fišer

Chci p ipomenout muže neoby ejn  vzd laného, širokého rozhledu, národn  uv dom lé-
ho, který ctil svou domovinu Slovensko, ale stejn  tak miloval Moravu, v níž p evážnou ást
svého života prožil a p sobil. Muže, který osciloval mezi vírou, jíž se v noval ve svém povolání,
a v dou, k níž inklinoval svými zájmy. Muže, o n mž sice byly již napsány stovky lánk  a
láne k , který ale p ece z stává polozapomenut a širší ve ejnosti prakticky neznám. Muže,

který p sobil v jedné z okrajových ástí Valašska, který se zajímal o život jeho obyvatel, o jeho
dialekty, o lidovou slovesnost i hmotnou kulturu a jehož p ísp vky v dobových periodikách
pat í k d ležitým pramen m bádání o Valašsku, jak naposledy uvádí  heslo v biografické ásti
nejnov jší Národopisné encyklopedie ech, Moravy a Slezska z r. 2007 (na s. 201). A který také
není neznám pravidelným tená m revue Valašsko, protože jsem jej již vzpomn l v ísle sedm
z prosince 2001. Ale dvousté výro í jeho narození, p ipadající na dobu t sn  p ed váno ními
svátky, je dobrým d vodem podívat se na jeho osobnost ze širšího pohledu. Nebyl totiž jen
obyvatelem obce Rusavy, jemuž místní obyvatelé vd í za výstavbu kamenného kostela, fary
a školy, nebyl jen spojen s regionem Valašska svým bydlišt m i pracemi o n m, ale byl svým
významem a mnohostranným p sobením mužem, který spojoval eské a slovenské obrozen-
ce a který význa ným zp sobem reprezentoval esko-slovenskou spolupráci a vzájemnost
v 19. století v bec.

v zení na brn nském Špilberku. Nakonec, r zné
ústrky a obvin ní poznal i Sloboda sám, nebo
n kte í místní lidé i obyvatelé z okolí pe liv  sledo-
vali, zda nep ekra uje své pravomoci. Nešlo jen
o hanlivé posm šky „kací , lutrián“, které na n j
volali n kte í ú astníci procesí, kolem jeho obydlí
sm ující na legendární poutní místo Hostýn, ale
nap . v ervenci 1840 se musel zodpovídat komisi
za jakési poh ební kázání, kv li n muž ho udali
sousedé z blízkého Chomýže. Je pravdou, že slovní
útoky na evangelíky pokra ovaly i po r. 1848,
ovšem zm n ná spole enská a právní situace jim
již umož ovala obranu. Toho využil i Sloboda, kte-
rý za slovní hanobení sebe i evangelického nábo-
ženství následn  žaloval p vodce posm šk  u
soudu v Byst ici pod Hostýnem, takže ada chas-
ník  z okolních vesnic si posléze odsed la po n -
kolika dnech v byst ickém nebo holešovském v -
zení.

Dodejme, že legislativní opat ení sm ující
k zrovnoprávn ní katolík  a evangelík  byla ofici-
áln  završena v r. 1861, kdy zákon, resp. stát uznal
svobodu a autonomii evangelík  jak v jejich pom -
ru v i ve ejnosti, tak ve vnit ním život .

Vrátíme-li se ješt  k osobnímu životu Daniela Slo-
body, pak m žeme vzpomenout, že na Rusav
také založil vlastní rodinu. Jeho vyvolenou se stala
Juliána Jurkovi ová (nar. v r. 1822), dcera vý-
znamného slovenského národovce Samuela Jur-
kovi e, u itele a notá e zprvu v Sobotišti, pozd ji
v Brezové pod Bradlom. Ten m l ješt  dv  dcery:
Anna se stala pozd ji manželkou Jozefa Miloslava
Hurbana, a Sloboda tak byl sešvag en s jedním
z vedoucích initel  slovenského národního hnutí.
A nejmladší dcera Emílie si vzala za manžela notá e
Juraje Jurkovi e. Jedním z jejich d tí pak byl syn
Dušan Jurkovi , významný architekt, jemuž tedy
byl Sloboda strýcem.

Vlastní Slobodovo manželství bylo uzav eno dne
20. íjna 1840 v Sobotišti. Vzešlo z n j n kolik d tí,
z nichž dosp losti se dožil jen syn Miloslav (1844-
1920), pozd ji strojní inženýr p sobící v Liberci a
Plzni. Druhým dít tem byla dcera Božena (1851-
1922), provdaná za u itele Rol íka a žijící
v Pozd chov  u Vizovic. Potomci této linie žijí do-
dnes i na Byst icku.

Nepochybn  š astné manželství Daniela
s Juliánou skon ilo 10. zá í 1866 smrtí manželky
v d sledku cholerové epidemie, zavle ené na vý-
chodní Moravu pruskými vojsky za vále ného kon-
fliktu prusko-rakouského. O dva roky pozd ji stár-
noucí Sloboda uzavírá nový s atek s podstatn
mladší Jind iškou Martešíkovou z Myjavy. D ti však
již nové manželství nep ineslo. Záhy po Slobodo-
v  smrti se Jind iška Slobodová odst hovala
z Rusavy do Hlbokého na Slovensku, kde v roce
1915 také zem ela.

 Nazna ený rámec Slobodova života byl do-
provázen adou duchovních aktivit, zájm   a zálib.
Tak byl od mládí vášnivým tená em. P átelské
kontakty s adou osobností mu umož ovaly získá-
vat odbornou literaturu i beletrii, a tak si na Rusav
vybudoval obdivuhodn  rozsáhlou knihovnu, z níž
mnoho knih p j oval svým p átel m a známým. Již
kolem roku 1840 se snažil na Rusav  založit místní
knihovnu, jejímž prost ednictvím cht l více p sobit
na duchovno svých farník . Vesni ané – a  každá
rodina m la svou bibli i n kolik zp vník  – nebyli
na takový po in p ipraveni: „Brzo sem však po-
znal, že se o marnou pokouším v c,“ komentoval
posléze žalostný výsledek svého úsilí v dopise p í-
teli Šemberovi v dubnu 1841.

 S Rusavjany m l ovšem i jiné patálie. V chudých
sociálních vrstvách na Morav  a na Valašsku zvláš
byl p ed b eznem 1848 siln  rozší en alkoholis-

Daniel Sloboda se narodil dne 20. prosince 1809
v slovenské Skalici, m st  ležícím tehdy nedaleko
hranic Horních Uher s Moravou. Pocházel z chudší
emeslnické rodiny. Otcem byl skalický obuvník

Michal Sloboda, matkou Zuzana Slobodová, roze-
ná Pokorná. M l i další sourozence: sestru Annu a
bratry Jana, Michala a Pavla. Po absolvování niž-
ších školních t íd v rodném m st  studoval v letech
1824-1828 na gymnáziu v Modre a následn  na
proslulém evangelickém lyceu v Bratislav , kde na
n j zap sobila ada profesor . Domácí výchova i
studium p edur ily volbu jeho životního povolání.
Dne 28. srpna 1833 byl ordinován na kazatele
evangelické církve. Zprvu p sobil v Myjav , od
14. dubna 1837 pak byl k pastora ní innosti po-
volán do východomoravské obce Rusavy, jedné
z nejchudších obcí moravského Valašska. V míst
p sobil p es padesát let, až do své smrti, a tak p es

p l století p inášel n kolika generacím místních i
okolních evangelík  duchovní út chu a povzbuze-
ní.

Po mnoho let to nebylo v bec jednoduché. To-
leran ním patentem, vydaným 13. íjna 1781, sice
císa  Josef II. legitimizoval do té doby utajené ost-
r vky nekatolík  v eských zemích a p iznal jim
právo vyznávat vlastní víru, ale prakticky do revo-
luce roku 1848 byli evangeli tí k es ané jen trp -
nou, s katolíky ne zcela rovnoprávnou menšinou.
Na svou k ži to poznali také mnozí evangeli tí pas-
to i, jako nap . v roce Slobodova p íchodu kazatel
Josef Gerža v Rožnov  pod Radhošt m, který byl
pro poh eb evangelíka na tamním h bitov  vzat do
obecního žalá e, nebo v nedalekých Prusinovicích
kazatel Jan Šiler, který byl v r. 1839 pro r zné
„p estupky“ zbaven ú adu, násiln  odvezen z obce
a n kolik m síc  internován v proslulém státním

Pohled na Rusavu z Pardusu, 1992           Foto J. Š otka



VALAŠSKO 2009/2
9

mus. Situace byla natolik vážná, že v boji proti ko-
ale nímu moru spole n  vystupovala katolická i

protestantská církev. „Palírny jsou zkáza mrav  a
národnosti“, psal op t Šemberovi, s dodatkem, že
„národ t lesn  chudý nikdy duchovn  nezbohat-
ne“. V r. 1845 založil na Rusav  spolek st ídmosti a
proti alkoholismu brojil opakovan  také z kazatelny,
jak sv d í jedno z jeho kázání, pronesené na Vá-
noce r. 1845. Kritizoval ale také jinou mánii, dokon-
ce podporovanou i p ímo provozovanou státem,
totiž sázka ení a víru v náhlé zbohatnutí. S jistou
ironií a nadsázkou p iblížil dobovému tená i mož-
nosti, jak (ne)vyhrát v loterii, lánkem „Cesta
k bohatství“, otišt ným v zá í 1848 v Týdenníku,
tehdy jediných eských novinách vycházejících na
Morav .

 Co se tý e vzd lávání místního obyvatelstva,
ob as to byl boj s v trnými mlýny. Když se Slobo-
dovi a celé obci za nemalých ob tí a s p isp ním
n meckých evangelík  poda ilo vystav t za átkem
60. let novou školu, velké zklamání mu p ipravil
nový u itel Karel Martešík, bratr jeho pozd jší dru-
hé manželky. Tchánovi Jurkovi ovi v b eznu 1866
o kvalitách jmenovaného utrápen  psal: „Lidé mu
majú za zlé, že školu jen ledabylo, po nájemnicky
odbývá, ve škole sakramentuje a bosorká ošuje,
d ti po hlavách bije, v palírni pije a karty hrá. V noci
nespí, proto ve dne spí, ke  má u it ve škole.“

 Podotkn me ješt , že své aktivity Sloboda vy-
víjel za nesmírn  skromných existen ních podmí-
nek. Protože evangelického duchovního si vydr-
žovala v p íslušné obci sama tamní církev, mnozí
její p íslušníci své závazky v i pastorovi p íliš ne-
dodržovali. Tak musel Sloboda na své farníky as-
to zah ímat i z kazatelny, jako t eba po átkem kv t-
na 1840: „Též napomínám vás ješt , abyste más-
lo mn  povinné týdn  toho do jista snesli, rovn ž i
kvartál do rukou výb r ích k tomu ustanovených
odevzdali, nebo víte, že sem ani nesel, ani nemlá-
til, a protož vaše povinnost jest závazku svému
státi“. Ovšem p íliš to nepomohlo, protože jen
o m síc pozd ji musel z kazatelny ješt  p itvrdit:
„Co se kvartálu dotý e, tedy jedna celá t etina ješ-
t  ni eho nedala, ano jsou, kte í i lon jško a p ed-
lon jško povinni jsou; pon vadž tedy ostatní ochotní
a po ádní súsedi za ty nedbalé platit nemohou,
p inucen budu jména ta na slavnou kancelár udat,
d ív ale v dobrot  vás napomínám, a  povinnost
svou u iníte.“

 Ale ani o pár let pozd ji jeho finan ní situace
nebyla o mnoho lepší, jak si posteskl v dopise p íteli
Šemberovi na konci r. 1848: „Je to bída se mnou,
že nejsem v stavu ani Moravské noviny objednat
sob ; m l sem našich lidí k tomu, ale prozatím jest
to velmi nesnadné. Mn  samému p i ro ním platu
60 zl. a malých mimo ádných p ídavcích a tolika
vydáních aspo  je to v c nemožná, ledva sem se
mohl s po átkem íjna na Národní Havlí kovy a
Holomúcké noviny složit. A bohužel ani nám nad -
je nesvitá, že se kdy my pasto i lépe míti budeme.“

Byl zde však i Sloboda jiný, literárn , v decky a
národnostn  uznávaný v dobové spole nosti, muž,
který svými aktivitami p ekro il rámec svého biolo-
gického života a z stává jimi dodnes p ítomný.

 Mladý Sloboda byl duchovn  ovlivn n již za
studií v Modre a Bratislav . Tam byl v letech 1831-
1832 tajemníkem studentské Spolo nosti esko-slo-
venskej a zkoušel skládat p íležitostné básn , otis-
kované na stránkách tehdejších periodik Hronka a
Zora. Byly docela dobré; v jejich obsahu oživoval
velkomoravskou tradici (Pohled z Javo iny), vizio-
ná sky veršoval o velikosti a budoucnosti Slovan-
stva (Proroctví Milkovo) a p ipomínal rodný kraj a
celou vlast. Sloboda sám ale v jejich tvorb  nevid l

svou budoucnost. Více než poezie mu byla záhy
bližší publicistická innost, kdy psal sv ží p ísp vky
do pražských Kv t , bratislavského Orla tatran-
ského, brn nského Týdenníku (1848) a nejvíce
do Moravských novin, zejména v letech 1848-
1852, vycházejících op t v moravské metropoli.
Pozd ji dopisoval také do n kolika církevních a-
sopis  vydávaných na Slovensku  nebo i v e-
chách. Nakonec si vyzkoušel redaktorskou innost
sám, když v letech 1862-1863 redigoval zábavný
asopis Besídku tená skou vydávanou  v Brn .

Byl také vášnivým tená em, který za každý volný
krejcar kupoval knihy. Mnozí auto i mu posílali své
knihy zdarma. O jeho literárním p ehledu sv d í
také etné prosby švagra Hurbana, aby mu zaslal
n jaký p ísp vek do jím tehdy vydávaných Slo-
venských pohled . Ten na n j v zá í 1851  apelo-
val: „Kmotrošvagre drahý! Moje Poh ady žerú ru-
kopisy a ja už skoro ošediviem od práce! Pomá-
hej tedy, safraporte! O eskej literatúre ni  neviem
skoro! Ty viac vieš. napíš mi teda raisonnement
dáky o eskej literatúre o om chceš! O romantike,
lyrike, histórii, archaeológii, dobrom i zlom…Tvoje
nápady o eskej literatúre bych mal ve mo rád.
Napiš všetko, co vieš…Ty si i romány ítal a máš
dobrý preh ad všetkého i zdravý náh ad. Len sa
chy  do práce o skôr…“

 P edevším však m l v deckého ducha, zejmé-
na jej p itahovaly p írodov decké discipliny. Je
obdivuhodné, co ve skrovných podmínkách doká-
zal: „Je to opravdu veliká bída se spisovatelstvím
na d dinách. Všeci ti evropští a sv toznámí vete-
ráni a lumina mundi dobývali své slávy v m stách,
rezidencích, metropolích, po víde ských, praž-
ských, petropolských, parízských, vatikánských
knihovnách – tak v ru snadno virtuosem být. Ale
koho osud zahodil mezi lesy a skaly, mezi baráky a
chalupy, mezi hofery a sedláky, nu dobrú noc, bu
rád, že se sám nezesedla íš…“, zt žoval si jed-
nou tchánovi.

 V mladším v ku jej p edevším p itahovala ma-
tematika, kdy kolem r. 1840 sepisoval jakési p íru -
ky z aritmetiky a algebry. V d l o nich i František
Sušil, profesor bohosloví v biskupském seminá i
v Brn . Ten v list  z 9. 7. 1839 autorovi doporu o-
val, aby práce nechal vytisknout v Praze nebo
v Banské Bystrici, ne v nejbližším Brn , nebo  „tam-
ní tiska i nadmíru jsou drazi“. N jakou dobu uva-
žoval i o místu profesora matematiky na n kterém
ze slovenských gymnázií, jak mu radil p ítel Šem-
bera, tehdy profesor eské e i a literatury na uni-
verzit  ve Vídni. A švagr Hurban jej v dubnu 1852
rovnou vyzýval, aby z Rusavy odešel, protože
v il v jeho lepší budoucnost: „Brat môj drahý, te-
raz už a prosím, zmýšlaj na odstranenia sa z tej
Rusavy. Ja všetko urobím za Teba, aby si sa do-
stal za profesora do Modry, kde bude Akademia
naša, náš Waimar, naše Atheny. Tam sa pohrnie i
mládež naša i všetko, o je elnejšie. Hla  sa teda
zrovna pripravovat na prírodné vedy, matematiku
etc., aby si mohol zloži  profesorskú zkúšku. My a
už iste vyvolíme…“

Ale Sloboda se nestal ani profesorem v Modre,
ani pozd ji na gymnáziu v Revúci, kam byl opako-
van  lákán.Vytrval  na Rusav  a v noval se své
celoživotní lásce, botanice. Byl uznáván jako pro-
slulý znalec moravské a slovenské flóry, jak doložil
i spisem Rostlinictví, který mu r. 1852 vydala Matice
eská v Praze. Kniha o rozsahu 733 stran byla

vlastn  prvním esky vydaným klí em k ur ování
rostlin, jak nakonec dokládá i její podtitul: „Návod
k snadnému ur ení a pojmenování rostlin
v echách, Morav  a jiných zemích rakoukého
mocná ství“. Ve zralém v ku kolem 60 let jej za ala
zase zajímat meteorologie, kdy se dokonce na adu

let stal spolupracovníkem Centrálního ústavu pro
meteorologii a zemský magnetismus ve Vídni. Kdo
tuší, že Rusava má pro léta 1858 – 1877, tedy po
dv  desetiletí, souvislou adu meteorologických
pozorování, kdy Sloboda t ikrát denn  zazname-
nával do knihy etné údaje?

Jeho matematické nadání se nepochybn  odra-
zilo také v ušlechtilé zálib , jíž se od mládí v noval
– h e v šachy. Byl uznávaným a vynikajícím ša-
chistou, který si chodil zahrát do Holešova a Kro-
m íže. Této h e nau il rovn ž švagra Hurbana a
nejeden jejich dopis je vlastn  šachovou partií. A
nebylo také zvláštností, aby n který poutník putující
po rusavských kotárech zahlédl n kde na louce
dva podivn  sklon né muže – to rusavský pastor
a n který z jeho host  si zahráli v p írod  parti ku
šachu. A hosté to nebyli ledajací – takto hrál se
Slobodou nap . František Matouš Klácel, mnich
z augustiniánského kláštera na Starém Brn , spo-
lu se Šemberou nejvýznamn jší osobnost eské-
ho národního hnutí na Morav  p ed b eznem 1848.

Slobodova v decká orientace však nebyla jed-
nostranná. M l vynikající pozorovací smysl, který
uplatnil zejména p i sledování života obyvatel Ru-
savy a v bec celého Valašska, kdy v ad  p í-
sp vk  zachytil jejich slovník, p ísloví, od v, stravu
a popsal jejich zvyky a pov sti, nap . na stránkách
dobového kalendá e Koleda. Svými národopis-
nými studiemi si Daniel Sloboda zajistil estné místo
v po átcích eského, resp. eskoslovenského ná-
rodopisu. Mnoho z jeho poznatk  zejména v oblasti
jazyka využil také prof. Alois Vojt ch Šembera v knize
Základové dialektologie eskoslovenské z r. 1864,
jíž položil základy k novému v dnímu oboru.

 A  nepochybn  vzd lán v ad  obor , ne
vždy bral svou v deckou práci vážn . Když byl
spolu s bratrem Pavlem, rovn ž kn zem, jmeno-
ván dopisujícím korespondentem íšského geolo-
gického ústavu ve Vídni, komentoval to slovy, že
„geologii rozumí tolik co koza petrželí“. K tomu
v dopise švagrovi Hurbanovi z ervna 1860 do-
dal: „Nuž ale já to za velikú v c považujem, nebo
pomysli si – není kunšt doktorem byt n eho, emu
lov k dob e rozumí, ale kunšt je být doktorem

nebo korespondentem n eho, emu nerozumí.“
S jistou nadsázkou pak n kdy v dopisech uvád l
svou „titulaturu“, v níž se odráželo lenství ve více
institucích a spolcích:

Daniel Sloboda s d tmi, 1863
Reprofoto Josef Š otka
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Daniel Sloboda,
komisarius zemského archivu moravského,
korespondent c. k. geologického ústavu ve Vídni,
chef meteoro-phaenologické štáce rusavské,
úd Matice eské, estný úd Matice moravské,
farár luteránský, šachista etc. etc. etc.

Co nás ale dále na Slobodovi zajímá, je bohat-
ství jeho styk  a vztah  s množstvím osobností své
doby. Máme je doloženy jeho deníky a množstvím
dochované korespondence. Zd raz uji, že oba
prameny jsou – u Slobody i jiných – mimo ádn
cenným zdrojem a prost edkem nejen pro poznání
p vodce samého, ale rovn ž pro poznání jeho
aktivit v prost edí, v n mž se pohyboval. Korespon-
dence  je sonda do vnit ního sv ta jedince, do
sv ta jinak v tšinou zav eného a nep ístupného,
jejímž prost ednictvím je nez ídka odhaleno to,
o em autor mimo soukromí necht l hovo it. Dopisy
bývají zárove  v tšinou sv dectvím doby o stavu
spole nosti, jíž nez ídka p vodce nastavuje zrca-
dlo. Vyjád ení, pocity a myšlenky pisatel  nám zpro-
st edkovávají „ducha asu“ i „genia loci“ místa a
prost edí, v n mž doty ný p sobil a pohyboval se.
Konkrétní historická realita ú edních a ve ejných
pramen  se tak asto ocitá v jiných, netušených
úhlech pohledu. To je i p ípad D. Slobody.

Znal se prakticky s celou generací štúrovc  na
Slovensku, osobní i písemné kontakty udržoval
s v tšinou p edstavitel  eského národního hnutí
na Morav  a vzdálené mu nez staly ani echy,
kde se – zejména v Praze – seznámil postupn  se
špi kami tamní intelektuální scény, jejíž mnozí p ed-
stavitelé byli zárove  vedoucími initeli eského
národního hnutí. Tak si dopisoval a osobn  se znal
s Václavem Hankou, který napomáhal vydat jeho
velký botanický spis, dále s pedagogem a vizioná-
em Karlem Slavojem Amerlingem, léka em Václa-

vem Sta kem, p írodov dcem Janem Svatoplu-
kem Preslem, ale také s Karlem Havlí kem Borov-
ským, který Slobodovi otiskl adu p ísp vk
v Národních novinách v r. 1848-1849. Ale psal si i
s proslulými vydavateli eských knih otcem a sy-
nem Pospíšilovými z Hradce Králové, nebo
s Františkem Špatným, autorem ady terminologic-
kých slovník . Mnohé z t chto kontakt  Sloboda
navázal nebo upevnil b hem konání Slovanského
sjezdu v  Praze za átkem ervna 1848, jehož byl
ú astníkem.

 Ze slovenských respondent  mezi jeho zná-
mými a korespondenty nalezneme udovíta Štúra,
básníka Janko Krála, botanika Jozefa udovíta
Holubyho, vydavatele a noviná e Daniela Lichar-
da, revolucioná e z r. 1848 Karola Semiana, Ka-
rola Bórika i Jána Francisciho, z nichž mnozí zaví-
tali i na Rusavu, kde se za neklidných as  ukrý-
vali, odpo ívali, lé ili svá zran ní nebo naopak chys-

tali se k dalšímu boji proti Ma ar m. Sv dectví o
tom podal nap . Mikuláš Dohnány, autor knihy His-
torie povstání slovenského, kterou po vydání v r.
1850 Sloboda ší il ve svém okolí. V ní autor pozna-
menal o Rusav : „Pamätná je pre Slováka táto
ukrytá dedinka, lebo v nej našli pozdejšie skoro
všetcí ute enci slovenskí svoje úto išt .“ A pobý-
val tam rovn ž Dohnány, který na tamní pobyt ne-
mohl zapomenout. „Ej Bože, i nám len bolo veselo
na tej Rusave,“ psal Slobodovi v ervenci 1850.

 Do vý tu Slobodových známých musíme po-
chopiteln  zahrnout i jeho vztahy s blízkou rodi-
nou. Dojemné je t eba íst dopisy od jeho rodi ,
psané otcem Michalem, skalickým ševcem (nar.
1782), svérázným lidovým písmákem žijícím v trvalé
bíd , jemuž jeho synové mohli pomoci jen tu a tam,
protože sami na tom se svými rodinami nebyli
o mnoho lépe. Tak synovi Danielovi krásnou eš-
tinou (s ob asnými slovakismy) na ja e 1849 psal:
„Mezitím však dítky naše milé, obracíme se v našej
pot eb  k Vám, a prosíme Vás, je-li více možno
Vám, kdybyste nás pár zlatýma založili… Však Vás
ode dneška vícekráte v ni em obt žovati nemíní-
me ani nechceme, nebo krom  toho i život náš již
se ku svému skonání p ibližuje, protože zna nou
již starobu máme, která velí nám p ipravit se a
z stoupit do hrobu a z toho trápení již vyniknout.
nebo kdo (jako my) v porušeném t le živ jest 70 let,
ten mnohý bok vystáti musí a s mnohými nep íjem-
nostmi potýkat se p inucen bývá. Kdo tedy tolik let
má p ežíti, ach!, jak s mnohou trp livostí mnohé
t žké kroky až po ten cíl musí initi! Ty ale poslední
kroky na té dlouhé púti života našého vskutku nežli
kdykoli byli t žší jsou. Síla, erstvost, sluch i zrak
ostrý nás již opustili, tak že nyní s velkým namáhá-
ním chleba nadobývat a jiné nevyhnutelné povin-
nosti uspokojovat t žko nám p ichází, tak že nyní
v ríme, že š astni jsou, kte í zem eli…Starý lov k
jenž nad obecný termín žije, ten jest víc divadlo nežli
tovaryš lidem, a slovem, jestit dítkám svojim jen
k omrzlosti, k obtížnosti a nikoli k radosti živ.“

 D ležité je také množství list  s tchánem Sa-
muelem Jurkovi em nebo s Jozefem Miloslavem
Hurbanem. Práv  v korespondenci s posledn
jmenovaným je t eba fascinující íst, jak se rodila
spisovná slovenština a konstituoval novodobý slo-
venský národ. A samoz ejm  nem žeme opome-
nout jeho styky s hlasatelem myšlenky slovanské
vzájemnosti Jánem Kollárem, autorem proslulého
eposu Slávy dcera, který významn  ovlivnil celou
generaci obrozenc  ve 20. a 30. letech 19. století.
Ten mu také ješt  v zá í 1846 doporu oval, aby se
p estal v novat botanice a vrátil se zp t k básn ní
a literatu e v bec: „Já posud ješt  toho mín ní a
p esv d ení jsem, že byste lyru vaší nebyl m l na
klínec zav siti. Nebo by  bysme i dosti všelikých
básní a básní  m li, p ece lyrické naše pole dosti
chudé a skoupé vzd láno jest, an  p itom národ-
ních písní  a písni ek na vozy bráti bysme mohli,
ale vyšší lyrika, ve které jste Vy tak zda ilé vzory a
p íklady podal, ješt  pot ebuje svých d lník . pro-
ež prosím Vás, sebe te rozptýlené své práce a

rozmnožte je ješt  novými, dozajista podstatnou
službu prokážete naší literatu e. Rostliná ství sice
krásné a užite né jest národu, ale v tento as pro-
buzujícího se národa není tak pot ebné.“

Nep eberná je ada jeho p átel z moravského
prost edí. Byl mezi nimi krom ížský kantor František
Mirovít Lorenc  i tamní piarista Ond ej Liboslav Ret-
tig, syn známé Magdaleny Dobromily Rettigové, který
Slobodovi zasílal zprávy o studijních úsp ších jeho
syna Miloslava na krom ížském piaristickém gym-
náziu, dále katolický kn z František Sušil v Brn ,
jemuž Sloboda zasílal písn  podchycené na Rusa-
v  a v okolí, nebo t eba Leopold Hansmann, redak-

tor Moravských novin, autor vynikajících povídek
z prost edí Hané, známý pod pseudonymem Antoš
Dohnal. Byl zde i rolník František Skopalík ze Záhli-
nic, olomoucký profesor porodnictví  František Moš-
ner, profesor národohospodá ství na brn nské tech-
nice Jan Helcelet,  ale pozd ji i baron Alois Pražák,
proslulý moravský politik…

 V tšina t chto kontakt  vznikla ve 40. letech 19.
století. To byla také doba nejintenzivn jší Slobodo-
vy innosti politické, i když politikem v tšího formátu
nebyl. Byl ale – lapidárn  e eno – nejvýznamn j-
ší osobností, spojující tehdejší slovenské národní
hnutí s moravským, resp. eským prost edím v -
bec. Práv  jeho prost ednictvím se dostávaly et-
né informace od špi ek slovenského národního a
literárního života k dalším adresát m na Morav  a
v echách. A stejn  tak zp tn  proudily p es n j
etné informace na Slovensko. Zajímavé v této

souvislosti také je, že na Slovensku hledal Sloboda
podporu pro národn  eské hnutí na Morav , teh-
dy nepochybn  slab ji rozvinuté než v jeho do-
movin  nebo v echách. Chyb lo mu p irozené
centrum, instituce, kolem nichž by se mohli vlastenci
soust e ovat, a dlouho chyb la i periodika, v nichž
by mohli publikovat. Sloboda p itom vycházel
z dávné tradice jednoho spole ného státu – íše
velkomoravské, a nazna oval blízkost slovenské-
ho a moravského národního kmene. V Orlu Ta-
tránskem, což byla p íloha Slovenských národních
novin, vydávaných v letech 1845-1848 udoví-
tem Štúrem v Bratislav , byla otišt na (v r. 1846)
následující pastorova slova, nepochybný apel ve
prosp ch sblížení, ne-li spojení Moravy se Slo-
venskem. P iznává „moravskému kmeni“ také ná-
rodní svébytnost a sám jako Moravan vystupuje:
„I Morava se chce dostat do kola slovanského a
vlastním svojim zlatým klí em otev ít si svatyni ná-
rodnosti, v dy a um ní, a z n j posvítit lidu svému
na cest  k osv t  a vzd lanosti. Ale v c tato není
tak lehká, jak by jsme se hádám nazdávali. Cesta
k osv t  národní t žká je a p íkrá. Nejedna p e-
kážka zejména nám Slovan m cestu k ní zkompli-
kovala, takže co jiným lehko jde, to mi jen mnoho-
násobnými silami dosáhnout m žeme… V tomto
krásném ale t žkém díle p edešli nás Moravany
už všechny kmeny slovanské, daleko nás zane-
chávajíc za sebou, a  práv  ne naší vinou. Ale
teraz my p jdeme za nimi, a to ím pozd ji jsme se
na cestu tuto pustili, p emýšlejíc a p ipravujíc se
k ní, tím jist jšího výsledku dosáhnout doufáme.
I my p ihovo íme k lidu našemu domácím, p iro-
zeným jeho jazykem, dob e v díc, že s mate ským
jazykem spojené jsou všechny city a hnutí národa.
P ihovo íme k n mu, aby poznal sám sebe, po-
tom sv j národ a skrz národ sv j lov enstvo…
A proto drazí brat i moji – krv moje, drahé duše
slovenské! K Vám se obracím ve jménu naší spa-
nilé Moravy, v rné sestry našeho junáka Krivá a,
žádajíc Vás srde n , neodep ete nám Vaši pod-
poru, ale nám pomáhejte k dosažení našich sva-
tých úmysl . Obnovme svazky ty zlaté, které nás
tak dlouho k sob  vázaly a bu me srdce jedno i
mysl jedna, nebo  jen tak zhatíme škodlivé proudy
nep ejícných okolností. D lí nás sice hranice hmot-
né od sebe, ale duch je nezná. Pod berlou tohoto
ducha ubírejme se k osv t  a vzd lanosti slovan-
ské, aby se nám zat pytila krásná budoucnost.“

Vzpomenuta byla již Slobodova ú ast na Slo-
vanském sjezdu v Praze, dále koncipoval v r. 1848
i požadavky valašských evangelík  v memorandu
zaslaném císa i, nejvíce se však angažoval v boji
za emancipaci Slovák  z politického a národnost-
ního útlaku Ma ar . Pod dojmem zpráv a vlastních
pohled  se klidný a mírumilovný muž m nil až
v zu ivého agitátora a kazatele, jak dokládají n -

Daniel Sloboda
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které jeho novinové p ísp vky z té doby, napsané
nap . na obranu švagra Hurbana. Schvaloval za
revoluce i výpravy slovenských dobrovolník , ba
zdá se, že Rusava byla ob as místem, kde se k í-
žila nejedna nitka nezbytných organiza ních p í-
prav. D ležité rovn ž bylo, že Sloboda soustavn
informoval o situaci na Slovensku v denním tisku,
zejména na stránkách Moravských novin v Brn  a
Národních novin v Praze.

 Zájem o slovenské pom ry u n j trval až do
konce života. Zejména se sílícím ma ariza ním tla-
kem, kdy byla v bec ohrožena národní svébyt-
nost Slovák , se asto obracel na švagra Hurba-
na a žádal jej o objasn ní politiky ma arských vlád-
noucích kruh  ve vztahu k Slovák m. Tak v b eznu
1881 mu psal: „My sa tu bráníme jak možeme
proti germanizaci, ale pom ry zdejší jsú též pro
nás mnoho p ízniv jší než na Slovensku. Máme
p edca už mnohé st ední školy, bude universita,
ú adnictvo kupuje eské mluvnice a slovníky… a
co najlepší, máme p evahu národnosti v echách
a na Morav . Nev il bys, jak se tu zmáhá i v t ch
najmenších obcách pov domí cti národní proti
N mc m nerezaným a proti N mc m rezaným ili
Žid m. Ale ubohé Slovensko je bez škol, bez zá-
stupc , bez ochrany zákona. Proboha, co z n ho
bude? Nuž sem si mnohokrát žádal po ut n jaký
úsudek z úst kompetentních… Na Teba, milý šva-
gerko, sem stokrát myslel. Ty máš daleký prohled
k budúcnosti. Totiž, cht l bych v d t, provedú-li
Ma ari zám r sv j, poma ar it Slovensko? Ma-

ar m ovšem na tom velice záleží, nebo to je jejich
životní otázka… Nuž pov z mi, možno-li je to, že
by Slováci svú e  zapomn li, že by p estali býti
Slovákmi?“ Z naléhav  kladených otázek je z ej-
mé, jak Slobodovi, a  po více jak ty i desetiletí
vzdálenému Slovenska, záleželo na tom, jaká bude
jejich budoucnost a zda p edevším uhájí svou ná-
rodní svébytnost.

Na p elomu 40. a 50. let 19. století vstoupil Slo-
boda do druhé poloviny svého života. Ta se již
nejeví tak aktivní a mnohostranná, jako tomu bylo
d íve. Své jist  sehrávala únava po letech p ed-
chozího vyp tí, útlum politické innosti za as  Ba-
chova neoabsolutismu, nutnost existen ního zajiš-
t ní rodiny, zejména syna Miloslava, který od r.
1861 za al studovat na víde ské technice. Postup-
n  p ibylo také zdravotních potíží. Sloboda, skv lý
chodec a bezd ný „spoluzakladatel“ turistiky na
Morav , v n kolika pozd jších dopisech vzpomí-
nal na potíže s nohou a rukou, jež po padesátce
omezily jeho terénní aktivity; p i kterési procházce
jej napadl a zranil pasoucí se v l.

O Slobodovi se ovšem ví široko daleko. Proslulý
malí  historických výjev  Jaroslav ermák neváhá
po sedmi letech strávených v cizin  p i cest  z Prahy
do Tren ína stavit se 9. zá í 1858 práv  na Rusav .
P icházejí také známí a obdivovatelé z nejmladší
generace. U Slobody se od konce 70. let za íná
objevovat byst ický František Táborský, pozd ji
básník a známý literát usazený v Praze. S ním po-
sléze na Rusavu p ichází malí  František Ondrúšek;
jednou namaluje Slobod v portrét, zatímco Tábor-
ský napíše krásnou knihu o Rusav , jejíž záv re ná
kapitola je v nována práv  Slobodovi.

V šedesátých letech, poznamenaných úmrtím
manželky i uzav ením nového manželského svaz-
ku, za ínají Slobodu pohlcovat stavební aktivity:
zprvu výstavba školy, pak p estavba fary a kone -
n  po dv  desetiletí se táhnoucí stavba nového
evangelického chrámu, spojená p edevším se za-
jišt ním finan ních prost edk . Sloboda navazuje
úzké vztahy k dobro innému evangelickému Gus-
tav Adolf spolku, pomoc p itom nachází p edevším

v prost edí n meckých protestant . A tak zatímco
ubývalo cest na Hostýn, na okolní evangelické
fary nebo na Slovensko, p ibývalo cest do  Lip-
ska, Dráž an a jiných n meckých m st. Zám r
se nakonec zda il – za átkem 80. let byl chrám,
jehož plány pochází z rukou významného víde -
ského architekta Ludvíka Förstra, dostav n. Do-
dnes tvo í jednu z dominant obce.

Ve zralém v ku se mu dostalo nejednoho oce-
n ní. Slobodova v decká proslulost i jeho morál-
ní vlastnosti nepochybn  p isp ly k tomu, že již
od za átku 70. let byl váženým lenem okresní
školní rady v holešovském hejtmanství. A dne 4.
ervence 1881 pak obdržel od císa e zlatý zá-

služný k íž s korunou. Obojí dokládalo, jak dalece
již pokro il proces zrovnoprávn ní evangelík  a
jejich v le ování do liberalizující se ob anské spo-
le nosti. Kone n  v r. 1883, když si p ipomínal
50. výro í kn žské ordinace, byl jmenován est-
ným ob anem obce Rusavy.

To už unavený poutník doputoval na konec
své životní cesty. Zem el na Rusav  10. listopadu
1888 a je pochován na tamním h bitov , upro-
st ed jeho milovaných hor. Jeho památku i památ-
ku jeho první manželky Julie trvale p ipomíná
pomník na jeho hrobu. V obci pak kamenná pa-
m tní deska umíst ná v r. 1968 na budovu fary,
již v 60. letech 19. století vystav l. Myslím, že
nápis na ní také dob e charakterizuje jeho osob-
nost: Pokrokový vlastenec, významný botanik,
dobrý lov k.  Celkov  se nedá íci, že by po
sob  zanechal rozsáhlé dílo. Spíše zanechal
v d jinách své doby rozsáhlou duchovní stopu,
jejíž vícevrstvý charakter postupn  objevujeme.
Ale i tak už dnes si zaslouží náš obdiv a naši úctu.

Vzpomn l jsem, že Sloboda byl, zejména
v mladším v ku, p íležitostným veršotepcem.
Mnohdy ovšem vyšel z lidových motiv , jak je
zachytil ve svém okolí, které doplnil a p epra-
coval. Snad na rozlou enou  s ním je možno
uvést dva jeho výtvory. Jeden se svým obsa-
hem vztahuje k Valašsku, resp. k posvátné ho e
Radhoš , druhý dokládá, jaký vztah si vytvo il
nejen k Valašsku, ale k celé Morav , jež se mu
stala druhým domovem a v jejíž p d , na ru-
savském h bitov , je i pochován. Ob , zdá se,
zaslal r. 1844 p íteli Šemberovi, v jehož poz -
stalosti jsem je nalezl. Snad to bude nejlepší
rozlou ení s ním.

*
Jaké jsou to, jaké hory,

co tam jasný ohe  ho í?
To je Radhoš  dávnov ký.

Tys to horo Methodova,
jejž Morava v srdci chová,
oj Morava starov ká.

Tvé  to horo svaté tým ,
kde se selo spásné sím ,
sím  svaté, bohov ké.

Oj ty horo Radhošti!
Stoj nám sv dkem horlivosti
Sv dkem spásy blahov ké.

*
Moja milá

Krásná jest má vyvolená,
rodu starodávného,
co nev sta vystrojená,
dcerka domu slavného.
R že tvár jí a sníh líbal elo,
oko její nebe napájelo.

Bohatá jest moja milá,
kn žna vzácných poklad .
Hrady sob  vystavila
v skálopevném základu.
Sídla, m sta, národy co v no,
od matky jí v rné poru eno.

Veselá jest moja milá,
jako zp v  bohyn ,
koho sob  posv tila,
ten zármutkem nehyne.
Kde jsú vsi a lúky, hory, lesy,
tam se ozývají její plesy.

Dobro inná jest má milá,
co b h též i k nevd ným,
eho štedre nasporila,

nedá srdcem bezd ným.
Tisíc m a milion m velí
a všem drahocenné dary d lí.

Pobožná jest moja milá,
z atá nebes plamenem,
túžby božské roznítila
v srdci nepokaleném.
Na oltár za blaho rodu svého,
ob  klade ducha horlivého.

V rná jest má vyvolená,
Bohu, králi, národu.
Za štít slávy svého jména,
zvolila si svobodu.
Rodu svého sv rená si práva,
dnem a nocí hájit neustává.

Slavná jest má vyvolená,
slavná vlast má Morava.
K spáse jenž jí odd lená,
rychlým sp chem dozrává.

Hoj! Moravo, vlasti milovaná,
Tob  jest má tužba v novaná.

P edání pomníku Dani-
ela Slobody na h bitov
na Rusav  do pé e
Okresní památkové ko-
mise            archiv autora
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90 let elektrotechniky ve Vsetín
(1919 – 2009)

Vladimír Novotný

V m síci zá í roku 2009 si p ipomínáme devadesátileté výro í vzniku elektrotechnické
výroby na Vsetín . Tato úctyhodná tradice podnikání v oboru silnoproudé elektrotechniky
je úzce spojena s n kolika jmény: Josef Sousedík,  MEZ Vsetín a TES Vsetín.

mometry, které výkonem n kolikanásobn  p e-
vyšovaly obdobné výrobky konkurence, více-
motorové pohony atd.

Sousedík byl geniální talent, jeho patenty se
týkaly elektrických p ístroj , pohon , elektrické trak-
ce i automatické regulace. Nap . jeho první patent
na elektromobil z r. 1927 byl zaregistrován ve 23
státech sv ta.

Vyvinul také v té dob  nejrychlejší vozidlo es-
koslovenských státních drah, motorový v z Slo-
venská strela, který dosáhl nejvyšší rychlosti 140
km/h a který jezdil mezi Prahou a Bratislavou
o pr m rné rychlosti 110 km/h, což byly v té dob
špi kové sv tové parametry.

Protože pom ry na vsetínské radnici byly po
první sv tové válce velmi neut šené, zapojil se
J.Sousedík p ed volbami v roce 1927 do ve ej-
ného a politického života, stal se starostou m sta
Vsetín. V dob  jeho starostenství došlo na tehdej-
ší dobu k nebývalému rozvoji m sta: bylo posta-
veno Masarykovo reálné gymnasium, založena
živnostenská pokra ovací škola, nižší pr myslo-
vá škola atd. Hned na po átku nacistické okupa-
ce se J.Sousedík zapojil do odbojové innosti ve
skupin  Obrana národa. V polovin  roku 1944
navázal spojení s parašutistickou organizací Clay-
Eva i s partyzány a p ipravoval ozbrojené po-
vstání. Zradou však bylo vše prozrazeno a
J.Sousedík byl 15.12.1944 zat en, p i výslechu
mu en a ješt  téhož dne zast elen. Po osvoboze-
ní byla odbojová innost J.Sousedíka ocen na
ud lením vyznamenání in memoriam – s. vále -
ného k íže a medaile 1. s. partyzánské brigády
Jana Žižky. S nástupem komunistického totalitního
režimu se o zásluhách J.Sousedíka nesm lo mlu-
vit, jeho rodina byla pronásledována, d tem bylo
znemožn no studium na vysoké škole. J.Sousedík
byl pln  rehabilitován až po listopadu 1989.

Nyní je po Josefu Sousedíkovi nazvána ulice
ve Vsetín   a k jeho odkazu se hlásí i firma, která
v místech, kde J. Sousedík založil továrnu, na-
dále vyrábí elektrické stroje a je v rna jeho tra-
dici.

Pokra ovatel tradi ní výroby – MEZ Vsetín

V roce 1946 došlo k fúzi elektrotechnických
firem SVET, Sousedík, Skrat, Wagner a Siemens
a byl založen spole ný státní podnik MEZ, který
se stal v roce 1958 sou ástí koncernu ZSE Pra-
ha.

Josef Sousedík

Zakladatel podniku Josef Sousedík se narodil
v r.1894 ve Vsetín . Jeho osobnost by bylo mož-
né vyjád it pojmy podnikatel, vynálezce, starosta
a vlastenec.

Po vychození m š anské školy pracovalod r.
1912 do r. 1914 v brn nské továrn  Bartelmus-
Donát, která m la velký vliv na rozvoj elektro-
techniky na Morav .

J. Sousedík za al podnikat na podzim r. 1919.
Živnost nejprve provozoval v domku svých rodi-

. V té dob  provád l drobné instala ní práce a
opravy elektromotor . Brzy svou podnikatelskou

innost rozší il a v r.1934 u n j pracovalo už více
než 200 zam stnanc .

V roce 1920 Sousedík ohlásil sv j první patent
– automatický spoušt , po et jeho patent  se od-
haduje na více než padesát. P i prodeji patent
do Anglie a Ameriky dostal odtud n kolik pracov-
ních nabídek. Odmítl i nabídku zlínského podnika-
tele Tomáše Bati na vytvo ení spole ného podni-
ku. V dob  krize ve 30.letech se dostal do potíží a
musel továrnu prodat podniku Ringhoffer - Tatra.

P ipome me si alespo  n které ze Sousedíko-
vých výrobk , na nichž se asto podílel svými
vynálezy: stejnosm rné stroje, t ífázové komutá-
torové motory, dvoupólové komutátorové dyna-

Sousedíkova elektrotechnická továrna ve 20. letech 20. století             Archiv autora

Zakladatel elektrotechniky ve Vsetín  Josef Souse-
dík           Foto archiv MRV ve Vsetín

Josef Sousedík
(vlevo) se svými
výrobky na Praž-
ském vzorkovém
veletrhu v r. 1921

Foto archiv
MRV ve Vsetín
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V 50. a 60. letech pat í k hlavním výrobk m
MEZ Vsetín stejnosm rné motory ady MB, SB,
S a SH, dynama DU a DN, komutátorové mo-
tory KB, komutátorové dynamometry MS a poz-
d ji dynamometry ady DS.

V 70. a 80. letech, kdy má podnik až 3000
zam stnanc , vyvíjí firma kompletní stejnosm r-
né pohony a v n kterých oblastech p edsta-
vuje špi ku ve výrob  elektrotechniky, zejmé-
na svou elektronikou, která byla jinak ve vý-
chodním bloku popelkou - velmi dobrými m ni-
i a budi i pro stejnosm rné pohony. V té dob

firma vyrábí i celou adu rozvad , jak pro
zkušební stanovišt  s dynamometry, tak i pro
pohony obráb cích stroj  a výtahy. Podnik v té
dob  vyvážel cca 60 % své produkce, p ede-
vším do SSSR.

TES VSETÍN – nová éra elektrotechniky

Po roce 1990 v d sledku kompletní ztráty vý-
vozních pozic na Východ  podnik prokázal ne-
bývalou vitalitu a flexibilitu. Tehdejší manage-
ment podnik zeštíhlil o všechny pomocné pro-
vozy a vyvinul obrovské úsilí o získání zaká-
zek u západoevropských firem, asto v oblasti
koopera ních prací, protože tehdejší vlastní
výrobní program byl na Západ  už obtížn
prodejný, p edevším elektronika. Kvalita pra-
covník  a solidnost firmy brzy p esv d ily adu
významných západoevropských výrobc  elek-
trických stroj , aby se vsetínskou firmou spolu-
pracovali. V té dob  za ala nová éra innosti,
výrobní program byl ve spolupráci se zahra-
ni ními partnery rozší en o synchronní a asyn-
chronní generátory, speciální elektrické stroje
s permanentními magnety, poda ilo se pronik-
nout na nové trhy.

P i privatizaci státního podniku MEZ Vsetín
v r. 1994 p evzala p evážnou ást produkce -
výrobu elektrických to ivých stroj  - spole -
nost TES Vsetín, s.r.o. Mnohamiliónové ástky
se musely investovat do obnovy budov, sítí i
strojního parku, aby firma obstála na náro -
ných zahrani ních trzích.

V roce 2008 byly obchodní podíly nosti TES
Vsetín, s.r.o. prodány a majoritním vlastníkem
se stala esko - slovenská investi ní spole -
nost PENTA INVESTMENTS LIMITED, a k 1.
8. 2009 se zm nila právní forma spole nosti na
TES Vsetín, a.s.

Nový vlastník chce spole nost dále rozvíjet,
a to jak v oblasti výroby elektromotor  a gene-
rátor , tak také v oblasti koopera ní výroby
podle dokumentace zákazníka. Vize spole nosti
obsahuje na další léta rozší ení portfolia výrob-
k  a služeb a sou asn  rozvoj dalších progre-
sivních technologií.

Firma chce své obchodní vztahy intenzivn
rozvíjet tak, aby naplnila motto spole nosti - TES
je jedine ná volba pro zákazníka i dodavatele.

Firma zachovala kompletní elektrotechnické
i strojírenské provozy, takže má všechny tech-
nologie, které pot ebuje: lisovnu tenkých ple-
ch , nástrojárnu, sva ovnu s klempírnou, ob-
robnu, výrobu cívek, navijárnu rotor  a stato-
r , impregnaci, montáž, zkušebnu a lakovnu.

Pokra ují investice do moderních technolo-
gií, z poslední doby jmenujme novou VPI im-
pregnaci s impregnantem na bázi prysky ice,
odb itovací za ízení na vylisované elektrople-
chy, nové lisovací linky 250 t a 400 t atd. Areál dnešního podniku TES Vsetín      Foto archiv autora

Generátor pro vodní elektrárnu   Foto archiv autora

TES Vsetín vyrábí tyto elektrické stroje a
sou ásti:

- Asynchronní hutní motory  5-1500 kW
- Stejnosm rné hutní motory 3-1000 kW
- Stejnosm rné motory 20-533 kW
- Synchronní generátory pro malé vodní elekt-
rárny 30-15 000 kVA
- Asynchronní generátory pro malé vodní elekt-
rárny 30-1500 kW
- Synchronní generátory pro dieselsety a pro lod
200-4000 kVA
- Induk ní regulátory nap tí 27-1400 kVA/0-800 V
- Generátory pro v trné elektrárny
- Rota ní m ni e frekvence 50/60 Hz, 60/50 Hz
- Zvedací stoly 2400 kg
- Motory a generátory s permanentními magnety
velkých výkon
- Speciální elektrické stroje to ivé, konstruované
podle p ání zákazníka
- Díly, p edevším pro silnoproudou elektrotechni-
ku a tvá ecí techniku:
- plechy pro elektrické stroje
- sva ované sou ásti
- obráb né sou ásti
- nástroje (p edevším pro lisovnu)
- navinuté komponenty

Firma TES Vsetín, a.s. se siln  angažuje
v oblasti „zelené energie“, jak produkcí generá-
tor  pro malé vodní elektrárny, v trné elektrárny,
tak i aktivitami spojenými s efektivním využíváním
materiál , snižováním hmotnosti stroj  a zvyšo-
váním jejich ú innosti.

K tomu využívá jak tým zkušených projektant
a konstruktér , tak i provozních d lník . Firma
podporuje vlastní vývoj, využívá grant  v oblasti
v dy a techniky a svými obchodními aktivitami
proniká na další teritoria i nové tržní segmenty.

Podnik má v sou asné dob  550 zam stnan-
c  a díky technickému a výrobnímu potenciálu
podloženému dlouhou tradicí a neustálým vývo-
jem si udržuje významné pozice na trzích, p ímý
export iní každoro n  p ibližn  70 %, mj. do
zemí EU, ESVO, Ruska, pobaltských stát , Tu-

recka, Thajska, USA atd.. Podnik vlastní certifikát
systému zajišt ní kvality ISO 9001:2008, dále pak
certifikaci sva ovacích postup  podle ISO EN
3834-2 a pracuje na získání certifikace podle ISO
14001 – environmentálního managementu.

Poznámka redakce:

Autor lánku Ing. V. Novotný p sobí jako editel marke-
tingu v podniku TES Vsetín, a. s. Informace o osob  J.
Sousedíka jsou p evzaty  ze sborníku „Josef Sousedík
vynálezce, podnikatel, vsetínský starosta, vlastenec
1894 – 1944“, vydaného Okresním vlastiv dným mu-
zeem Vsetín v r. 1996. Další informace o život  a díle J.
Sousedíka naleznete ve Valašsku, vlastiv dné revui .
7, 2001/2 a v . 13, 2004/2, s. 43.

Synchronní generátor ady GSV   Foto archiv autora



VALAŠSKO 2009/1
14

125 let
Musejní spole nosti

ve Valašském Mezi í í
(18. ledna 1884 se konala ustavující

valná hromada
Musejní spole nosti)

Pavel Dor ák

V domí souvislostí vzniku Spole nosti
p edcházejících

Psal se rok 1883. Uplynulo 35 let od nezralého
pokusu zm nit spole nost radikálním posunem,
tedy pod hlavi kou slova tehdy stále populárn j-
šího – revoluce 1848. Hlavní výdobytky tohoto
revolu ního kvasu, tj. zrušení poddanství a vrch-
nostenské správní organizace lidem n co vzaly a
n co p inesly. Nepochybn  p inesly další rozší-
ení pocitu svobody, svobody abstraktní i kon-

krétní, svobody myšlení i svobody ekonomické. A
p inesly i naléhavou pot ebu nové doby, pot ebu
vybudovat nové formy organizace státní správy
a samosprávy. Tohoto úkolu se ujala a do zna né
míry i zhostila vláda zpo átku pod vedením kníže-
te Schwarzenberga, pozd ji pod bezprost edním
vedením císa e Františka Josefa, jejíž klí ovou
osobností byl ovšem ministr vnitra Alexander Bach.
Nikoli vrchnost, nikoli feudál, ale STÁT se stává
zaklínadlem nové doby. Aniž bychom tehdy a
mnohdy ani nyní vnímali jeho satyrské vysmívání
se našim svobodám, jeho asté totalitární sklony
nejen v našem st edoevropském prostoru. Zru-
šení vrchnostenské správní organizace ovšem
lidem vzalo jejich dosavadní ztotožn ní se
s kouskem vlastní domoviny, tedy se „svým“ pan-
stvím. Pot eba lidského identifikování se také
s celkem v tším než je vlastní rodina je ovšem
velmi silná. Tehdy ovšem ješt  nebyly sportovní
kluby a jejich fanoušci. Nebyly party ani parti ky.
Nebyly hv zdy showbyznysu, s jejichž radostmi
a strastmi by bylo možné se identifikovat. Neexis-
tovala masová kultura, nebyla média manipulující
v masovém m ítku duchovní život lov ka. Du-
chovním centrem obce byl maximáln  kostel, ale i
tady dochází postupn  k posunu sm rem k r znosti
církví a posléze i k tzv. svobodomyslnosti a novo-
pohanství.

S ím se tedy mohl a m l novodobý lov k
druhé poloviny 19. století ztotož ovat?
V evropském prostoru se takovýmto fenoménem
stává bezpochyby p edevším NÁROD, tedy ce-
lek p e asto rozporupln  a nejednozna n  defi-
novaný, nicmén  pojem, který umožnil milión m
lidí se v život  za adit a najít vlastní sebedefinici –
jsem ech!, jsem N mec! atd. Národovectví se
stává formou seberealizace. A vymezování se
proti druhým p íslušností k ur itému „národu“ p e-
trvává dodnes. Logicky tato v dob  tzv. Bachova
neoabsolutismu nabytá svoboda a vyzn ní „Ba-
chova desetiletí“ vyústily v demokratiza ní pro-
ces, který umožnil plný rozmach národoveckých
aktivit. V našem prost edí díky vyšší ekonomické
aktivit  i zázemí v po etn  silné stejným jazykem

hovo ící komunit  – nejprve aktivit n meckých a
vždy alespo  o krok zp t aktivit eských. A tak se
rodí život spolkový, nejprve na úrovni Prahy, ale
díky vysoké úrovni vzd lanosti vzáp tí i na úrov-
ni regionální. A tak i v našem m st  vznikají od
po átku 60. let národovecké spolky – tená ský,
Beseda, Sokol, hasi i, rybá i atd. Impulsy z centra
i z „center“ tak nacházejí rychlou odezvu
v ob anských aktivitách i u nás. Zrod eského
gymnasia v r. 1871 byl dalším p ísp vkem
k tomuto procesu. A nepochybn  i blízkost rodišt
historiografa Království eského, jakož i poslední
návšt va samotného Františka Palackého v r.
1873 akcelerovaly zájem o poznávání vlastní mi-
nulosti v mezi í ském prost edí, což je proces ne-
odmyslitelný od budování národního image a jeho
vymezování se proti „konkuren nímu národu“.

eská politika na po átku 80. let 19. století tento
proces svými kroky ješt  umoc ovala. Prosadila
rozd lení pražské univerzity na eskou a n mec-
kou v r. 1882, národovecké nadšení dokázalo
realizovat a po požáru i znovu vzk ísit myšlenku
vybudování Národního divadla, definitivn  ote-
v eného v listopadu 1883. A je to práv  toto ob-
dobí, kdy v národoveckých kruzích ve Valašském
Mezi í í vyklí ila myšlenka založení Musejní spo-
le nosti a dozrál as k její realizaci. Jak jinak –
p ízna né pro tehdejší Mezi í í – u jejího zrodu
musíme op t hledat inorodou aktivitu osobnosti
dr. Aloise Mikyšky, by  i tehdy ješt  nebyl staros-
tou m sta. Bez zajímavosti není ani bezprost ední
vliv aktivit eské komunity v navenek n mecké
Olomouci, kde se 23. zá í 1883 sešla ustavující
valná hromada Musejního spolku olomouckého.
K jeho významným iniciátor m pat il páter Ignác
Wurm, sekretá  olomoucké metropolitní kapituly,
dlouholetý spolupracovník sb ratele lidových písní
Františka Sušila, ale také politik a poslanec íš-
ského a zemského sn mu, kde se nepochybn
stýkal také s dr. Mikyškou. A ty i m síce poté se
schází ustavující valná hromada Musejní spole -
nosti ve Valašském Mezi í í.

V domí aktivity a in

Rekapitulovat 125 let existence i neexistence
Musejní spole nosti by bylo na tomto prostoru úko-
lem nereálným. Pokusme se tedy pouze o krát-
kou retrospekci vyty ených úkol , zhodnocení
jejich realizace v daných podmínkách a postižení
jednotlivých fází vývoje muzejní práce v uvedeném
období. Ve stanovách Spole nosti, jejichž návrh

byl odeslán moravskému místodržitelství dne 30.
listopadu 1883 a které byly schváleny již 12. pro-
since 1883 (!), se jako ú el spole nosti uvádí:
„pátrati po všelikých znamenitostech zem  mo-
ravské, jmenovit  po starožitnostech a jiných pa-
mátkách historických všeho druhu na Moravském
Valašsku, sbírati je a uchovávati ve zvláštním
musei, dále pak pomocí sch zí ve Valašském
Mezi í í a mimo Valašské Mezi í í na Morav  ko-
naných, pomocí rozprav a hovor  pou ných, ja-
kož i vydáváním spolkových v deckých zpráv a
též v tších d l v deckých p sobiti za tím ú elem,
aby obecenstvo dbalo památek vlasteneckých, je
sbíralo a chránilo p ed zkázou.“ Vlastní museum
se m lo skládat „z antikvaria, z knihovny, ze sbír-
ky p írodnické a pr myslové.“ S odstupem asu
lze íci, že tento zám r se více i mén  da ilo
Spole nosti napl ovat, by  s mnoha peripetiemi,
podmín nými problémy s financováním, umís o-
váním sbírek, ale i osobními nebo lokáln -patrio-
tickými animozitami.

Ve vývoji musejní innosti v našem m st  lze
pak rozlišit n kolik fází, které ovšem odrážejí jak
prom ny politického prost edí, tak i rostoucí eko-
nomické možnosti spole nosti a p ístup k pojímání
musejní práce i reflexe minulosti.

1) Období 1884 – 1919 (i když do roku 1897
innost stagnovala) se stalo obdobím vytvá ení

sbírek a knihovny, obdobím vydávání Sborníku
Musejní spole nosti a neustálého hledání zdroj  i
prostor . Páte  Spole nosti tvo ili zejména u ite-
lé, p edevším profeso i zdejšího gymnasia. Z nich
pak osobnost profesora náboženství Eduarda Do-
mluvila (1846-1921) vtiskla tomuto období rozho-
dující ráz a byla hnacím motorem veškerých akti-
vit. I díky jeho nemalému úsilí se da ilo shromaž-

ovat rozsáhlé sbírky pro valašskou expozici na
Národopisné výstav  eskoslovanské v Praze r.
1895 a mnohé z nich poté získat pro mezi í ské
museum. Jeho rozsáhlá publika ní innost vyvr-
cholila v roce 1914 vydáním souhrnného díla
„Val.-Mezi í ský okres“ v rámci edi ní ady Vlas-
tiv da moravská. Sbírky byly postupn  umíst ny
v Mikyškov  Ob anské záložn , v dom  Hugo
Kosterky na nám stí a posléze v budov  radni-
ce. Zdroji financování byla nevelká ro ní dotace
od zemského sn mu a lenské p ísp vky, zdro-
jem aktivity toliko iniciativa ob an  – len  Spo-
le nosti.

2) Období 1919 – 1948/1953 je obdobím na-
r stajícího vkládání se státu do musejní innosti.
Ministerstvo školství a národní osv ty nové SR

P edstavitelé Musej-
ní spole nosti p i
st hování sbírek v r.
1944

 Foto archiv autora
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usilovalo o jednotné metodické vedení museí a
o jejich zapojení do systému lidovýchovné a osv -
tové innosti. Ve vedení Spole nosti se po smrti E.
Domluvila vyst ídali další profesor náboženství na
gymnasiu Alois Sláde ek (1900-1911 také du-
chovní správce ženské trestnice), editel ústavu
pro hluchon mé prof. Jan Sedlá ek (1927–1930),
MUDr. František Benda a kone n  odborný u i-
tel Bohumil Kašlík. Snahy o nalezení nových pro-
stor (ústav hluchon mých, odborná škola pro
zpracování d eva, p íp. zám r postavit vlastní
novou budovu) vy ešila nakonec M stská spo i-
telna, která v 1. poschodí své novostavby na
nám stí uvolnila v r. 1930 prostory pro prezenta-
ci ásti sbírek. lenem spole nosti se stal i okres a
m sto Valašské Mezi í í s ro ními p ísp vky 5000
K  a 3000 K .  Sbírkové fondy byly obohacová-
ny o výtvarná díla valašských um lc , rozsáhlou
fotodokumentaci, bohaté knihovní p ír stky i ná-
rodopisné p edm ty. Ob tavou práci len  Spo-
le nosti – vlastenc  Arnošta Kubeši, Bohumila
Kašlíka, Aloise Balána, Ladislava B eziny a dal-
ších nedokázala utlumit ani nacistická okupace.
Poda ilo se uskute nit n kolik výstav, z ídit m st-
ský archiv a pe ovat o n j, a nakonec i prosadit
odkoupení zámku Kinských s parkem m stem
Valašské Mezi í í namísto jeho rozprodání na sta-
vební parcely, jak zamýšlel jeho tehdejší majitel
hrab  dr. Ladislav Seilern. Vznikl také ambiciózní
projekt Krajinského muzea v prostorách zámku a
parku, které by bylo jakýmsi studijním ústavem
pro Valašsko. M ly ho tvo it knihovna, museum a
archiv. Vývoj šel však u nás po osvobození jiným
sm rem a rozhodn  nep ál rozvoji ob anské spo-
le nosti. Také naléhavé pot eby rozjit ené doby
byly p edevším materialistické. Dne 3. kv tna 1948
p edala Musejní spole nost sv j majetek i závaz-
ky Místnímu národnímu výboru, sbírky byly p e-
míst ny do zámku a p edseda MS Bohumil Kašlík
byl pov en vedením muzea. Z vlastní Musejní
spole nosti nep estala vyvíjet aktivitu p edevším
její astronomická sekce, která se pod vedením
Josefa Dole ka p ipravovala ke stavb  hv zdár-
ny. Na základ  rozhodnutí Krajského národního
výboru v Gottwaldov  ze dne 31.12.1953 byla
Musejní spole nost definitivn  zrušena.

Muzejní práce se od roku 1948 pln  profesio-
nalizovala pod hlavi kou m stského, pozd ji
Okresního muzea ve Vsetín  (po územn -správ-
ní reorganizaci v r. 1960), Okresního vlastiv d-
ného ústavu ve Vsetín  (1964 – 1978) a Muzea
regionu Valašsko ve Vsetín  (2002 – dodnes).

Spole enský zvrat v r. 1989 p inesl alespo
obnovení Muzejní spole nosti v r. 1991 jako sa-
mostatného právního subjektu na základ  n kdej-
ších stanov. Zejména díky aktivit  ob tavého sb -
ratele a zaníceného patriota pana Jind icha Ja-
nouška vznikla v r. 1991 iniciativa, která vyústila
v obnovu Muzejní spole nosti. Její postavení a
úkoly jsou však dnes již také zcela jinde, nebylo
možno navázat tam, kde n kdejší Spole nost p e-
dala své poslání i majetek státu.

Pozn. redakce: Autor p ísp vku je sou asným p ed-
sedou Muzejní spole nosti ve Valašském Mezi í í.

O jedné ze sou asných inností obnovené Muzejní spo-
le nosti informuje následující p ísp vek J. Tka íkové.

Zámecký park ve Valašském Mezi í í
Jana Tka íková

Zámecký park p edstavuje jeden z posledních kousk  p írody ve Valašském Mezi í í. Díky
svému umíst ní uprost ed obytné zástavby je asto navšt vován širokou ve ejností. Chybí
ale lepší informovanost o jeho významu. Klidné prost edí parku neužívají pouze lidé, ale žije
a roste zde i velké množství živo ich  a rostlin. ím je vlastn  park tak jedine ný? Tím, že
v n m rostou jak mladé, tak i staré a odumírající stromy. Park nahrazuje rozvoln ný proslu-
n ný les s r znými druhy d evin, které jsou r zného stá í. Staré stromy z krajiny totiž po-
stupn  mizí. D íve se vysazovaly stromy b žn  do alejí podél cest, na hráze rybník  a po-
nechávaly se i jednotlivé stromy ve volné krajin . Na t chto místech stromy nikomu a
ni emu nevadily a rostly a sílily dlouhý as. Sou asná pé e o krajinu s sebou nese i odstra-

ování mnoha starých strom  z bezpe nostních d vod . Nemizí tak pouze staré stromy, ale
i jejich obyvatelé - vzácné houby, mechy, brouci a mnoho dalších.

Projekt Enviromentálního vzd lávání, vý-
chovy a osv ty (dále jen EVVO)

Upozornit na biologické hodnoty parku m l za
úkol dlouhodobý projekt s názvem „M stský park
jako p írod  blízký biotop“, který probíhal tém
celý rok od kv tna 2008 do dubna 2009. Organi-
zace celého projektu se zhostilo ob anské sdru-
žení Muzejní spole nost ve Valašském Mezi í í ve
spolupráci s Muzeem regionu Valašsko ve Vsetí-
n . Tento ojedin lý projekt sm ovaný na ekolo-
gickou výchovu student  valašskomezi í ských
st edních škol byl finan n  podpo en grantem PF
03-08 Podprogram pro rozvoj EVVO Zlínského
kraje.

Ob anské sdružení Muzejní spole nost ve Va-
lašském Mezi í í bylo založeno v roce 1991 s cílem
navázat na innost Musejní spole nosti, která p -
sobila ve Valašském Mezi í í v letech 1884 až
1953. P vodní Musejní spole nost položila zákla-
dy sbírek dnešního Muzea regionu Valašsko a
aktivn  p sobila také v oblasti vzd lávací - po á-
dala p ednášky, besedy a výstavy. Jejími leny
nebyli jen zájemci o historii regionu, ale také lidé
se zájmem o okolní p írodu. Hned od založení
v roce 1884 byla postupn  budována sbírka „p í-

rodnická“, která se rozr stala p edevším dary jed-
notlivých len . Už v roce 1884 daroval sbírku
sušených rostlin gymnaziální profesor Jan Tere-
ba. Obsáhlý herbá  ítající zhruba tisíc rostlin v -
noval katolický kn z František Gogela (1854–
1922). Sbírka se rozr stala nejen o materiál rost-
linný, ale p ibývaly také preparáty plaz , pták ,
savc  a p edevším hmyzu. Navázat na práci
s p írodov dným tématem se Muzejní spole nost
pokusila práv  projektem M stský park jako p í-
rod  blízký biotop.

Projekt byl ur en pro st edoškolskou mládež
ve Valašském Mezi í í. Studenti se mohli zapojit
do t í ástí projektu. Pro studenty byla p ipravena
exkurze v parku, která p edstavovala první ást
projektu. P i exkurzi uslyšeli výklad k dané pro-
blematice a hlavn  vše, co slyšeli, mohli vid t p í-
mo v parku. Jednalo se o názorné ukázky r z-
ných druh  d evin, bylin a živo ich . Exkurze
trvala zhruba dv  vyu ovací hodiny. P i exkurzi
byla zmín na i historie Zámeckého parku. Druhá
ást projektu zahrnovala p ednášku s promítáním

op t na téma Park jako p írodní biotop. Studenti
se na ní seznámili s druhy, které nebyly v parku
p i exkurzi zachyceny. P ednášky probíhaly p í-

Exkurze v parku pro studenty valašskomezi í ských st edních škol          Foto: T. Kašpar
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mo na jednotlivých
st edních školách ve
Valašském Mezi í í.
Tyto první dv  ásti
projektu byly pro stu-
denty pom rn  pasiv-
ní, m ly studenty do-
state n  seznámit
s problematikou, aby
mohli aktivn  pracovat
ve t etí ásti projektu.
T etí ástí projektu byla
samostatná studentská
práce bu  skupinky
student  nebo jednot-
livce. Cílem bylo vy-

Výstava „Zámecký park ve Valašském Mezi í í“ probíhala od 19. února do 12.
dubna 2009 v muzeu ve Valašském Mezi í í.

Výtvarná dílna s maketami lesních zví at od stu-
dent  valašskomezi í ského gymnázia

Alice Štysová – Gymnázium Fr. Palackého, VM, 3.
místo

Roman Dostal - zvláštní cena poroty

Model multifunk ního domu studenta SPŠS ve Va-
lašském Mezi í í

zahrada dopln ná o okrasné druhy kv tin a stro-
m . Za po átky parku m žeme ozna it ozdobný
a ovocný sad, který u zámku založil na p elomu
18. a 19. století tehdejší majitel hrab  František
Josef Žerotín (1772-1845). V roce 1822 v n m
byla i oranžerie. Zm na majitel  panství prob hla
v roce 1815, kdy majetek koupil hrab  František
Josef Kinský. Práv  jeho syn Eugen Kinský (1815-
1885) m l rozhodující vliv na sou asnou podobu
parku. Kolem roku 1850 nechal p estav t budo-
vu na empírový zámek a sou asn  p em nil i
park do dnešní podoby. Vznikl rozlehlý, p írodn
krajiná ský park anglického typu. Tento typ parku
má podobu komponované, tedy zám rn  upra-
vené volné krajiny, kde se st ídají louky, lesíky i
osamocené stromy – solitéry. Od této chvíle už
žádné podstatné zm ny v parku neprob hly a
kompozice parku se dochovala až do sou as-
nosti. Po druhé sv tové válce byl park p ejmeno-
ván na Park pionýr  a sloužil r zným politickým i
kulturním akcím. Zmenšila se rozloha parku, ást
byla vy len na pro pot eby rozší ení nádraží, další
ást zabrala cesta kolem parku. Nejhorším zása-

hem bylo vybudování amfiteátru pro letní kino,
což si vyžádalo náro né terénní úpravy. Stavba
p sobí dodnes v kompozici parku rušiv . Nové
výsadby a pé e o stávající d eviny byly podce-
n ny, a tak už v 80. letech byl park v kritickém
stavu. Po zm n  spole enské situace v roce 1989
došlo k n kolika revitaliza ním pokus m o záchra-
nu parku. V sou asnosti se v parku realizuje pro-
jekt: „Revitalizace zámeckého parku u zámku Kin-
ských ve Valašském Mezi í í“, který se týká hlav-
n  stavebních úprav v parku: oplocení, cestní sít
a mobiliá e, vybudování d tského h išt  a odpo-
inkového prostoru pro dosp lé a nové osv tle-

ní. Dále rekonstrukce stávajícího letního kina a
vybudování pot ebného zázemí pro jeho provoz.

Exotické d eviny v parku

V parku najdeme pestrou sm s d evin mírné-
ho pásu celého sv ta. Podnebí mírného pásu má
svá specifika, která dokáží vytvo it podmínky pro
život teplomiln jších, ale i chladnomiln jších dru-
h  d evin. V parku samoz ejm  chybí tropické
d eviny, které nejsou schopny p ekonat eskou
zimu. D eviny ze severn jších ší ek by v parku
dokázaly r st, vesm s však nejsou dostate n
esteticky hodnotné, takže se v sadovnictví nevy-
užívají. Nejvíce exotických d evin, které v parku
rostou, má p vod na severoamerickém kontinen-
tu. Dendrologicky nejcenn jším stromem v parku
je severoamerický o echovec lysý (Carya glab-
ra). Je to vzácn  p stovaný strom s m lce a jem-
n  rozpraskanou k rou. Jeho o echy mají ho ká
jádra a tvarem p ipomínají malé hrušti ky. Jádra
n kterých o echovc  jsou jedlá a používají se p i
pe ení podobn  jako vlašské o echy. V parku
najdeme o echovec s t mito sladkými a jedlými
jádry. Je to o echovec vej itý (Carya ovata),
jehož borka se odlupuje ve velkých nepravidel-
ných pruzích i šupinách podobn  jako u platanu.
Na dvou místech v parku roste liliovník tulipáno-
kv tý (Liriodendron tulipifera) s nápadnými ly-
rovitými listy. Ze severoamerických listná  na-
jdeme v parku ješt  dub ervený (Quercus rub-
ra), jehož listy se na podzim erven  zbarvují. A
také jednoho nezvaného hosta – siln  invazní
trnovník akát (Robinia pseudacacia), který asto
zpla uje a potkáme ho i na Valašsku, hlavn  po-
dél železnic. Trnovník akát má tvrdé d evo, které

tvo it samostatnou studii zam enou na volné téma
Zámecký park ve Valašském Mezi í í. Zde už se
mohly zapojit i jiné v dní obory než biologie, nap .
spolupráce s p edm ty výtvarná výchova nebo
d jepis. V této ásti projektu se aktivn  zapojili p e-
devším studenti Gymnázia Fr. Palackého ve Valaš-
ském Mezi í í a studenti St ední pr myslové školy
stavební ve Valašském Mezi í í. Všichni studenti si
zvolili výtvarné téma a vytvo ili tém  sto sout ž-
ních prací inspirovaných parkem. Práce byly vy-
hodnoceny odbornými pracovníky Muzea regio-
nu Valašsko ve Vsetín  a nejlepší zve ejn ny na
výstav  „Zámecký park“, která probíhala v muzeu
v zámku Kinských ve Valašském Mezi í í od 19.
února do 12. dubna 2009. P i slavnostní vernisáži
výstavy byly p edány ceny za nejlepší práce.

P íprava celého projektu si vyžádala shromáž-
d ní velkého množství informací k Zámeckému par-
ku. Byla by škoda, kdyby se s nimi nemohla se-
známit také široká ve ejnost. Proto byla na záv r
projektu uspo ádána již zmín ná výstava s názvem
“Zámecký park ve Valašském Mezi í í“. A co na ní
bylo ke shlédnutí? Vše, s ím se studenti seznámili
b hem exkurzí a p ednášek: historie parku, d evi-
ny a rostliny v parku, bezobratlí a obratlovci v parku
a také vliv parku na m sto. Výstava by se dala
charakterizovat jako inspirace parkem a  už o ima
p írodov dce (botanika, mykologa, zoologa, eko-
loga), tak o ima student , jejichž výtvarná díla se
stala sou ástí výstavy. A co bylo úkolem výstavy?
P iblížit biologické funkce parku a jeho význam pro
p ežití ohrožených druh  zví at a rostlin v m stské
krajin . Ukázala park i jako místo odpo inku a du-
ševní relaxace, prostor s jedine nou atmosférou,
kdy je lov k obklopen mohutnými stromovými ve-
likány. Nejen pro nejmenší návšt vníky byl p ipra-
ven speciální program ve výtvarné díln , kde ná-
všt vníky ekalo tvo ení s k rou strom , vzorky
listnatých a jehli natých d evin, které si mohli vzít
do ruky, a také velkoformátová puzzle a makety
lesních zví at, které vytvo ili studenti místního gym-
názia.

Historie parku

Historii Zámeckého parku ve Valašském Mezi-
í í-Krásn  si m žeme p iblížit na osudech n ko-

lika šlechtických rod , které vlastnily krasenské
panství. Park byl totiž vždy neodlu n  spjat
s p iléhající budovou zámku. P vodn  na míst
dnešního zámku stála d ev ná budova vrchnos-
tenské ú adovny, která m la už v polovin  18.
století založenou panskou zahradu. Tedy p ed-
ch dcem dnešního parku coby dendrologické
sbírky exotických d evin byla v podstat  užitková
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se využívá ve vinohradech, a je to také význam-
ná medonosná d evina. Tato pozitiva ovšem ne-
vyváží jeho devastující vliv na kv tenu v místech,
kde se masov  rozr stá. Ze severoamerických
jehli nan  najdeme v parku borovici vejmutovku
(Pinus strobus), která své jméno získala po ka-
pitánu Weymouthovi, který ji p ivezl do Evropy.
Ješt  nedávno se tato borovice velkoplošn  vy-
sazovala v lesích. Dnes je to d evina u nás spíše
nežádoucí. Její porosty jsou asto napadány rzí
vejmutovkovou. Navíc v oblastech s pískovcovými
skalami porostlými borovými lesy se chová jako
nebezpe ná invazní d evina a vytla uje p vodní
borovici lesní. V parku rostou i vysoce mrazu-
vzdorné jehli nany: jedlovec kanadský (Tsuga
canadensis) a smrk pichlavý (Picea pungens).
Smrk pichlavý je tolerantní k prašnému a suché-
mu prost edí, proto se asto vysazuje ve m s-
tech, ale používá se také k velkoplošnému zales-
ování imisních holin. Teprve nedávno byla do

parku vysazena jedle ojín ná (Abies concolor),
která se jako jedna z mála jedlí hodí i do m st,
protože dokáže dob e odolávat exhalacím, na kte-
ré jsou jiné jedle citlivé. Poznáme ji podle st íb it
modrozelené barvy jehlic, které jsou typicky sr-
povit  zahnuté a dlouhé 4 až 6 cm. Velmi atraktiv-
ní je zerav obrovský (Thuja plicata), asto vysa-
zovaný na h bitovech, který je také odolný v i
zne išt nému ovzduší. Další skupina d evin ros-
toucí v parku má sv j p vod na Balkánském po-
loostrov . Z t chto d evin v parku najdeme smrk
omoriku (Picea omorica) s nápadn  úzkou koru-
nou. P vodn  rostl pouze na malé ploše na st ed-
ním toku eky Driny v dnešní Bosn  a Hercego-

vin  a v Srbsku. Dnes se hojn  vysazuje do par-
k  a zahrad, protože dob e snáší m stské pro-
st edí a díky úzké korun  mu sta í k r stu malý
okolní prostor. Z Balkánu pochází také lípa st íbr-
ná (Tilia tomentosa) s hust  šedobíle chlupatým
rubem list . V parku najdeme mladé, nedávno
vysazené stromky kaštanovníku jedlého (Casta-
nea sativa). Plody kaštanovníku jsou oblíbené
jedlé kaštany typické pro p edváno ní období.
V horách Balkánského poloostrova je doma jíro-
vec ma al nebo také kaštan ko ský (Aesculus
hippocastanum). U nás je to b žn  vysazovaný
strom, který se ale p íliš nehodí do m st pro svoje
k ehké a snadno lámavé d evo. V posledních
letech jsou kaštany v esku a v celé Evrop  ohro-
žovány klín nkou jírovcovou, jejíž larvy parazitují
v listech kaštan  a zp sobují jejich p ed asný
opad. V horských oblastech Kavkazu p irozen
roste dub velkokv tý (Quercus macranthera)
s tuhými kožovitými listy a smrk východní (Picea
orientalis) s velmi krátkými jehlicemi. Z východní
Asie z íny pochází jinan dvoulalo ný (Ginkgo
biloba). Odpradávna je p stován v zahradách a
dosud se asto p stuje jako okrasná d evina.
Atraktivní je p edevším neobvyklým tvarem list .
V parku roste také cyp išek hrachonosný (Cha-
maecyparis pisifera), jehož domovem je Japon-
sko. Semena jsou uložena v drobných kulovitých
šišticích, které v zeleném stavu tvarem a velikostí
p ipomínají semena hrachu. Odtud i jméno „hra-
chonosný“. Pro zájemce o cizokrajné d eviny byla
vydána barevná skláda ka „Exotické d eviny
v Zámeckém parku ve Valašském Mezi í í“, kte-
rou je možné zakoupit v muzeu.

Buk lesní (Fagus sylvatica), kultivar s ervenými listy Atropunicea

O echovec lysý (Carya glabra)

Kvetoucí liliovník tulipánokv tý (Liriodendron tu-
lipifera)

také další p vodní druhy javor : teplomilný javor
babyka (Acer campestre) a javor mlé  (Acer pla-
tanoides), který roste v su ových a roklinových
lesích. Listový apík po utržení mlé í, odtud i jmé-
no javor mlé . V Zámeckém parku roste n kolik
mohutných exemplá  buku lesního (Fagus syl-
vatica). Najdeme zde kultivar s ervenými listy
„Atropunicea“ a také kultivar s p evislými v tvemi
„Pendula“. V parku nechybí ani dnes všudyp í-
tomný smrk ztepilý (Picea abies). Smrk roste po
celé severní polokouli, ale p vodní je v horských
lesích a v rašeliništích, tedy na místech s vyšší
p dní vlhkostí. V posledních více než 100 letech
byl vysazován na r zná stanovišt  a tyto mono-
kulturní porosty vykazují velkou ekologickou ne-
stabilitu. Nevhodnost nízkých nadmo ských vý-
šek pro r st smrku m žeme vid t i na zdravotním
stavu strom  rostoucích v parku. Na Valašsku je
p vodní jen na nejvyšších vrcholech Beskyd.

Byliny v parku

asn  na ja e ješt  p ed olist ním strom  roz-
kvétá v parku koberec prvních bylin – tzv. jarních
geofyt . Pozoruhodná je jejich životní strategie. Sv j
nadzemní životní cyklus, tedy listy a kv ty a plody
musí dokon it b hem krátkého období asn  na
ja e, dokud se stromy neolistí a tím nezastíní tolik
pot ebné slunce. Po zbývající ást roku p etrvávají

Domácí druhy
d evin

Exotické d eviny v
parku dopl ují naše do-
mácí stromy a ke e. Stá-
vající vzhled parku od-
povídá p írodn  kra-
jiná skému parku anglic-
kého typu a u takového
parku je snaha zám r-
n  vytvo it p írodní mo-
tivy na omezené ploše.
Proto je p ítomnost do-
mácích druh  d evin
nezbytná. P írodn  kra-
jiná ský park má p so-
bit dojmem citliv  upra-
vené krajiny, která si za-
chovala sv j p vodní
ráz. Zdejší park navo-
zuje dojem p vodní kar-
patské dubohab iny,
která historicky pokrý-
vala široké údolí Vsetín-
ské i Rožnovské Be vy
a jejich v tších p ítok .
Druhové složení karpat-
ské dubohab iny vyplý-
vá už z názvu, dominu-
je habr obecný a dub
letní, zastoupena je i lípa
malolistá, javor klen a
z ídka také jilm drsný.
Všechny tyto jmenova-
né d eviny v parku na-
jdeme. Zastoupeny jsou
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v podzemních orgánech. R stová aktivita se pak
obnovuje až na podzim tvorbou ko en  a pupen
a pokra uje p es zimu až do op tovného jarního
kvetení. Z ekologického hlediska je zajímavé, že
jsou jarní geofyty vázány jen na n které typy list-
natého lesa, zatímco v jiných se tém  nevyskytují.
Typické jsou pro lužní lesy, dubohab iny a bu iny.
Pro  v ostatních typech listnatého lesa nerostou?
Životní strategie geofyt  p ináší i n které nevýho-
dy, které p edur ují jejich výskyt. Geofyty vyžadují
vysoký obsah živin v p d , pot ebují totiž rychle
vykvést a vytvo it plody. A výskyt geofyt  ovliv ují
i zimní teploty, nesmí být p íliš nízké a zima nesmí
trvat moc dlouho, aby rostliny sta ily ješt  b hem
podzimu a zimy vytvo it pupeny a ko eny. Zámec-
ký park zám rn  navozuje dojem p vodního list-
natého lesa – dubohab iny. Z jarních geofyt  kve-
tou v parku tyto druhy: sasanka hajní (Anemone
nemorosa), dymnivka dutá (Corydalis cava), dym-
nivka plná (Corydalis solida), k ivatec žlutý (Ga-
gea lutea), orsej jarní (Ficaria verna) a velmi vzác-
n  zapalice žlu uchovitá (Isopyrum thalictroides).
Postupn  se za ínajícím rašením list  na stromech
rozkvétají další hájové druhy: plicník léka ský (Pul-
monaria officinalis), prvosenka vyšší (Primula ela-
tior), hrachor jarní (Lathyrus vernus) a pitulník
žlutý (Galeobdolon lutem). Ve vrcholném lét
už je podrost parku zastín n hust  olist nými koru-
nami strom . V té dob  zde kvete jen velmi málo
druh , nap .: zvonek broskvolistý (Campanula
persicifolia), lipnice hajní (Poa nemoralis), jahod-
ník obecný (Fragaria vesca), violka lesní (Viola
reichenbachiana), koko ík mnohokv tý (Polygona-
tum multiflorum) a ohrožená lilie zlatohlávek (Lili-
um martagon). Tato statná, až 150 cm vysoká
vytrvalá bylina kvete nápadnými nachov  erve-
nými kv ty od ervna do ervence. V erveném
seznamu R je lilie zlatohlavá za azena ke vzác-
n jším druh m, které vyžadují další pozornost (ka-
tegorie C4), podle zákona je ale chrán na jako
ohrožený druh (kategorie §3).V parku najdeme
také známou lé ivou rostlinu esnek medv dí (Alli-
um ursinum). Tato vytrvalá bylina s podzemní ci-
bulí a se širokými listy a nenápadnými bílými kv ty
je typická svojí esnekovou chutí a v ní.

Houby v parku

Houby (Fungi) provází život každého stromu
v parku od po átku až do jeho konce. Výsadní
postavení zaujímají houby, které vytvá ejí zvláštní
oboustrann  prosp šný vztah (symbiózu)
s hostitelskou d evinou – mykorhizu. Podhoubí
takových symbiotických hub doslova op ádá ko-
eny strom  a tím zv tšuje plochu jejich absorbce.

Toto zv tšení usnad uje rostlinám p íjem vody a
anorganických i organických látek z p dy. Krom
toho mykorhizní houby zásobují ko eny vlastními
metabolity – vitamíny a r stovými látkami. Povrch
ko en  op edený podhoubím je navíc bariérou
pro vstup mikroorganism  a tím chrání stromy p ed
chorobami. Na oplátku od hostitelské rostliny zís-
kávají mykorhizní houby produkty fotosyntézy –
cukry a další organické látky. Tyto látky si houby
samy neumí vyrobit. Z mykorhizních druh  m -
žeme na podzim v parku pod stromy vid t velké
množství nejr zn jších hub, vytvá ejících vztah
s hostitelskými d evinami, jako nap . ryzce (Lac-
tarius), holubinky (Russula) nebo muchom rky
(Amanita). Další skupina hub jsou houby parazi-
tické, které napadají živé d evo, a houby sapro-
fytické, které znehodnocují odum elé d evo. A -
koliv nám p ipadá, že tyto houby p sobí zna né
škody, bez nich by to v p írod  prost  nešlo. Jsou
nenahraditelné. Bez p ítomnosti saprofytických hub
by se lesy brzy zahltily odum elým d evem a živi-
ny zabudované do d eva by se neuvol ovaly.
Jedin  houby (a n které bakterie) totiž dokáží
opravdu ú inn  rozkládat celulózu a ani d evo-
kazný hmyz by bez pomoci hub p íliš mnoho ne-
dokázal. Saprofytické houby pomáhají také živým
strom m zbavovat se odum elých v tví v korun .
V zámeckém parku zp sobuje nízký výskyt d e-
vokazných parazitických, ale i saprofytických dru-
h  hub p edevším pé e o stromy. Poran né stro-
my bývají velmi rychle ošet eny o ezáním a nát -
rem. Odum elé d evo je rychle odklizeno, což
neumož uje ani rozvoj hub saprofytických (hnilo-
žijných). Z hlediska kolob hu látek ale není úklid
odum elého d eva žádoucí, protože asem dojde
ke snížení množství živin v p d  a stromy budou
v souvislosti se špatnou výživou oslabeny. Hno-
jení biologickým odpadem p itom není možné na-

hradit um lými hnojivy, protože ta m ní k horšímu
fyzikální i chemické vlastnosti p dy a pro stromy
by jejich použití mohlo být zni ující. Ponechávání
alespo  malého množství odum elého d eva pod
stromy k zetlení by proto bylo ur it  prosp šné.
Pokud nazíráme na strom jako na specifické pro-
st edí (biotop), pak další význam hub spo ívá
v tom, že vytvá ejí podmínky pro osídlení stromu
dalšími organismy a jsou nejd ležit jší sou ástí
prvního patra potravní pyramidy, jejímž základem
je strom. Na plodnice d evokazných hub je svou
existencí odkázána celá ada bezobratlých živo-
ich . Úkryt i zdroj bohaté a erstvé potravy pro

nová pokolení jim poskytují tvrdé stromové cho-
roše, k ra porostlá vrstvi kou houbových vláken
nebo plísn mi prosycené vlhké d evo.

Obyvatelé parku – hmyz

Koberce fialových kv t  asn  na ja e tvo í dymnivka dutá (Corydalis cava).

Ješt  v 70. letech 20. století v parku žil i náš nejv t-
ší brouk – rohá  obecný (Lucanus cervus). Larvy
tohoto brouka dor stají velikosti až 10 cm a žijí
v zemi, kde ožírají mrtvé d evo listnatých d evin,
hlavn  dub .

specializovaný na odlišné druhy strom , navíc
r zného stá í. V parku m žeme najít t i hlavní sku-
piny d evokazného hmyzu. První skupinou je
vázaný na oslun né proschlé v tve. Proschlé
v tve jsou asto napadeny krasci, nap . krasec
ty te ný (Chrysobothris affinis), i malými zele-

nomodrými druhy krasc  rodu Agrilus. Velmi as-
to se zde vyvíjejí ervoto i a lýkožrouti mnoha
druh . Nejvíce je však druh  tesa ík , brouk
s dlouhými tykadly. Na dubech žijí jako vosy zbar-
vení tesa íci duboví (Plagionotus arcuatus) a jim
podobní tesa íci dubinoví (Plagionotus detritus).
Dalšího ernožlutého, ale mnohem menšího tesa-
íka najdeme na lípách – kuloštítník beraní (Clytus

arietis). Ve v tvích, ale i kmenech prosychajících
smrk  najdeme larvy tesa ík  fialových (Callidi-
um violaceum). Tito p ekrásn  kovov  zbarvení
brouci rychle pobíhají po povrchu k ry. astí jsou
i mén  nápadn  zbarvení tesa íci obecní (Co-
rymbia rubra). Sami ky toho druhu jsou erven
zbarvené, samci jsou slámov  žlutí. V p írod  je
m žeme najít na smrkových kmenech i po eza-
ném d íví v ervenci a srpnu. Druhou skupinou
je , jehož larvy žijí v zemi poblíž velkých strom .
Živí se tam v tšinou odumírajícími ko eny strom
nebo ko ínky trav. Nej ast ji se jedná o chrousty
n kolika druh  – nej ast jší je chroust obecný
(Melolontha melolontha). Larvy chroust  se vy-

Hmyz žijící v parku je vázán hlavn  na pro-
st edí starých strom . Odborn  se mu íká sapro-
xylický i xylofágní hmyz. Pro dlouhodobé udr-
žení populací d evokazného hmyzu je nutná ne-
p etržitá nabídka strom  v r zném stádiu odumí-
rání. Každý druh hmyzu, a koli se to nezdá, je
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Podzim v parku           Foto: k lánkuT. Kašpar

víjejí 3-4 roky, poté se kuklí a zhruba každé 4 roky
se hromadn  líhnou – lidov  se tomuto cyklu íká
chroustí roky. Chrousti se samoz ejm  vyskytují
každý rok, je jich však výrazn  mén  než
v chroustích letech. Masov  v parku v ervnu po
západu slunce létají chroustci letní (Amphimallon
solstitiale), kte í jsou pouze n co málo p es 1 cm
velcí. Dosp lí chrousti se živí listím, p es den se
proto zdržují v korunách strom . Poslední skupi-
nou je žijící v dutinách starých strom . Malé duti-
ny osidlují mnozí naši zlatohlávci – zlatohlávek
zlatý (Cetonia aurata) i zdobenec skvrnitý (Trichi-
us fasciatus). Dosp lí brouci po vylíhnutí pak
opoušt jí dutiny a najdeme je asto na kvetoucích
rostlinách. P ítomnost larev zlatohlávk  v dutin
poznáme podle jejich drobného trusu, který p i-
pomíná myší trus. Rozsáhlejší dutiny osidlují v tší
druhy vrubounovitých brouk  – nap . páchník
hn dý (Osmoderma eremita) i zlatohlávek mra-
morovaný (Liocola lugubris). Tito vrubouni jen
neradi opoušt jí svou rodnou dutinu a v tšinou
v ní po spá ení a založení dalšího pokolení i umí-
rají. Velmi asto jsou doprovázení potemníkovitý-
mi brouky, kte í se živí tlející d evní hmotou. Vzác-
n  se zde vyskytují druhy potemník Mycetochara
axillaris a potemník Prionychus ater. V mrtvém
d ev  uvnit  stromu se vyvíjí kriticky ohrožení te-
sa íci Rhamnusium bicolor i kova íci Lacon quer-
cus. V dutinách si velmi ráda staví svá hnízda
srše  obecná (Vespa crabro), jejich spole enství
každý podzim zaniká a zimu p ežívají jen oploze-
né samice. Ty na ja e znovu zakládají svá králov-
ství. Spolu se sršni v dutinách žije široké spekt-
rum dalších predátor  – st evlík  a drab ík . Na-
p íklad nádhern  zbarvený hu atý drab ík sršní
(Velleius dilatatus). V suchých dutinách si velmi
asto staví hnízda mravenci n kolika druh . Mra-

venci jsou velcí dravci, kte í sežerou vše, na co
p ijdou. V takové dutin  pak spolu s mravenci
dokáže p ežít jen velmi málo jiných organism .

Obyvatelé parku – obratlovci

Mezi nejpo etn jší obyvatele parku pat í ptáci.
Žijí zde b žné druhy, jako je brhlík lesní (Sitta
europaea) nebo stehlík obecný (Carduelis car-
duelis). Nejhojn jší je p nkava obecná (Fringilla
coelebs) a n kolik druh  sýkor – sýkora ko adra
(Parus major) i sýkora mod inka (Parus caeru-
leus). Z v tších pták  si v parku staví otev ené
hnízdo holub h ivná  (Columba palumbus). Mezi
stabilní obyvatele parku pat í šplhavci žluna zele-
ná (Picus viridis) a strakapoud velký (Dendroco-
pos major). inností t chto pták  vznikají dutiny
v oslabených místech kmen , které slouží bu  jako
spižírny rozli ných dalších živo ich  (plch  a ve-
verek), nebo se z nich stávají hnízdní dutiny.
V t chto dutinách hnízdí mnohé druhy menších
pták . Sýkory i brhlíci si dokáží svým vlastním
zobákem p edp ipravenou dutinu upravit podle
svých vlastních p edstav. Tyto hnízdní dutiny pak
mohou stát na po átku vzniku velkých, rozm r-
ných dutin, ve kterých m že hnízdit nap íklad sova
puštík obecný (Strix aluco). Taková dutina si pak
žije již svým vlastním životem. inností hub, le-
novc , hmyzu a dalších obratlovc  se postupn
zv tšuje sm rem do stran i nahoru a dol  v kmeni.
V rozlehlejších dutinách si staví hnízda a p ezimují
hlodavci – veverka obecná (Sciurus vulgaris) a
plch lesní (Dryomys nitedula). Zajímavým hlodav-
cem je myšice lesní (Apodemus flavicollis), upra-
vující si svá hnízda taktéž v dutinách strom , pa-

ez  i mezi stromovými ko eny. Vlastní podzemní
nory vyhrabává jen vzácn . V dutinách strom  si
vytvá í i zásoby potravy (r zná semena) na zimu.
Prostory vzniklé odstávající k rou velmi rádi osíd-
lují netopý i, kte í zde tráví denní as odpo inkem.
Úkryty, které si mohou vybrat, jsou n kdy tak
mali ké, že by lov k nev il, že se zde m že
dosp lý netopýr schovat. Netopý i samoz ejm
obývají i dutiny a praskliny vytvo ené jak inností
pták , tak i silným v trem i jinou katastrofou. Mezi
nejb žn jší druhy netopýr , které v parku m že-
me potkat, pat í netopýr rezavý (Nyctalus noctu-
la), který v lét  obývá stromové dutiny, i netopýr
ve erní (Eptesicus serotinus), lovící potravu
v parku i mezi budovami ve m st . Pro podporu
všech druh  obratlovc  je vhodné, aby byl park
co nej lenit jší a poskytoval r zná ukrytá zá-
koutí, kde by se živo ichové mohli ukrýt, odpo í-
vat i vyvád t mladé. P ílišnou pé í o park (od-
stra ováním veškerého odum elého d eva, o e-
zy proschlých v tví strom , úklidem všech pad-
lých v tví, listí a trávy) vyháníme tyto nájemníky
z parku pry . Skácením starého stromu a ná-
sledným vyfrézováním pa ezu sice p isp jeme
k estetické dokonalosti parku, p icházíme však
tak o to nejzajímav jší, co m žeme v klidu na
lavi ce v parku pozorovat. Šplhající veverky, na
ja e namlouvající se ptáky i v podve er spoko-
jen  funícího ježka.

Vliv parku na lov ka a jeho m stské pro-
st edí

Park poskytuje nep eberné množství pozitiv-
ních dopad  na psychické i fyzické zdraví lidí.
Lidé mohou v dob e udržovaném parku odpo í-
vat, erpat životní energii z klidu okolního prost e-
dí. Mohutné solitéry r zných druh  d evin p sobí
dojmem „krásna“ snad na každého.  parku si kaž-
dý m že najít své místo, kam rád uniká z ruchu
okolního m sta, zvláš  když do pravé p írody je
trochu daleko. Park se svým zapojeným poros-
tem d evin pozitivn  ovliv uje okolní mikroklima.
Zvyšuje hlavn  relativní vzdušnou vlhkost. Ke
zvyšování vzdušné vlhkosti dochází odparem
z p dy a transpirací rostlin, dále odparem rosy
zkondenzované na povrchu vegetace a odpa-
rem zachycených srážek. Tento proces m žeme

pozorovat po dešti, kdy se z les  tzv. kou í. Ne-
jedná se ale o kou , ve skute nosti je to vodní
pára, která se odpa uje z vegetace. Stromy také
snižují prašnost ve m stech. Díky navzájem p e-
krývajícím se list m výrazn  zvyšují plochu vege-
ta ního povrchu. Na všechny malé plošky list  se
zachytávají prachové ástice. Stromy tak p sobí
jako filtr, který zachycuje ást velmi jemného pra-
chu. Ten p edstavuje nejv tší zdravotní riziko.
Dráždí a poškozuje dýchací ústrojí a vážou se na
n j další škodliviny v etn  rakovinotvorných lá-
tek. Park p ispívá také ke snižování hlu nosti.
V tve a listí d evin dokáží zast ít množství nep í-
jemných až škodlivých civiliza ních zvuk , kte-
rých je jinak m sto plné. V parku naopak m že
návšt vník naslouchat p irozeným zvuk m – nap .
zp vu pták . Jako místa klidu a relaxace byly
parky zakládány. I dnes bychom m li zachovat
jejich funkci klidové zóny, zvlášt  když stále na-
r stá hlu nost z husté automobilové dopravy. Stro-
my vylu ují kyslík a také adu látek s bakteriosta-
tickými a repelentními ú inky, které blahodárn
p sobí na lidský organismus. Kvetoucí stromy do-
káží velmi intenzivn  provon t vzduch nejen ve
svém okolí, ale v n  kv t  je v trem roznášena
do okolí daleko širšího. Jisté nebezpe í je ve zvy-
šování alergizujících látek – pyl  v ovzduší. Rost-
liny produkující nejagresivn jší pyly v parku v t-
šinou nerostou a ani nejsou typickými parkovými
rostlinami (bez erný, ambrózie, b íza) i jsou pra-
videln  koseny (trávy). Pobyt v parku m že být i
nebezpe ný. Pomineme-li záležitosti, za které park
nem že, jako je možnost p epadení a okradení,
tak se jako nejzávažn jší jeví úraz spadlou v tví
i p ímo vyvráceným stromem. V parku je velké

množství starých strom , které se hlavn  ve vich-
icích, bou kách a po p edešlé bohaté sn hové

nadílce mohou zlomit i vyvrátit. S tímto je nutné
v parku po ítat.  bychom potla ili veškerá rizika,
nebyl by dále park parkem. Soudný lov k proto
za vich ic do parku nechodí, ani se neschovává
pod jeho stromy p ed p ívalovými dešti.

Text byl zpracován s pomocí scéná e k výstav
Zámecký park ve Valašském Mezi í í autor  J.
Tka íkové a L. Spitzera.
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Flyše nejsou plyše ani v Hostýnkách
Jana Šušolová

V tomto krátkém povídání se seznámíme s geologickým podložím Hostýnských vrch ,
vysv tlíme si pojem flyš a podíváme se, jaké zajímavosti v n m lze najít a co vše z n j lze
vy íst tém  jako z poutavé knihy.

Hostýnské vrchy, stejn  tak jako celý Zlínský
kraj, jsou z hlediska geologického sou ástí flyšo-
vého pásma vn jšího karpatského oblouku. Na
geologické stavb  se nejvíce podílejí usazeniny
starších t etihor magurského p íkrovu. Magurský
p íkrov je na Zlínsku zastoupen b lokarpatsko-
oravskou, bystrickou a ra anskou jednotkou a
jen nepatrn  sem ze severu zasahuje ždánická
jednotka. Tyto díl í p íkrovy jsou p es sebe místy
p esunuty a navíc v rámci každé jednotky existují
ješt  další p esmyky. Pro lepší p edstavu by se to
dalo s lehkou nadsázkou p irovnat k t stu, které
se zpracovává, p ekládá, rozkrájí a nakonec op t
slepí dohromady do jedné masy. Do ra anské
jednotky pat í i solá ské souvrství, které je hojné
práv  v Hostýnských vrších. Toto souvrství se
výrazn  projevuje na morfologii terénu. Jeho
svrchní ást je tvo ena hrubozrnnými pískovci a
pís itými slepenci, které místy vystupují na povrch
a vytvá ejí skalní útvary.

A co je to ten FLYŠ? Samotný pojem pochází
z n meckého slova fliessen, což znamená téci.
Vznikl skluzem nahromad ných usazenin z okraje
mo ského šelfu sm rem dol  po mo ském svahu
a jejich usazením na mo ském dn . Usazeniny se
na sebe poskládaly v r zn  mocných vrstvách
podle zrnitosti, od nejhrubších dole (slepence, pís-
kovce, písky) po nejjemn jší naho e (jíly, jílovce,
prachovce). Tyto sedimenty se rytmicky st ídají a
jsou rozlámány do mnoha blok .

Krásnou ukázku flyše lze najít nap .
v kamenolomu Niva. Nachází se na úpatí Hos-
týnských vrch , nedaleko Byst ice pod Hostý-
nem. Jsou zde odkryty horniny pat ící do hostýn-
ských vrstev solá ského souvrství. Tvorba t ch-
to usazenin nastala již koncem druhohor. Lomová
st na je zhruba 60 m mocná. Vystupují v ní váp-
nité pískovce v lavicích až n kolik metr  mocných,
se slabými vložkami vápnitých jílovc . Vyskytují
se tu zajímavé p íklady sedimentace flyšových
vrstev, jako koryta, vykli ování vrstev atd. Velmi
asté jsou zde r zné nerovnosti vrstevních ploch

mechanického i biologického p vodu.
Z kamenolomu Niva byl použit základní kámen
pro Národní divadlo z roku 1868 a základní ká-
men na stavbu katedrály sv. Václava v Olomouci.

V dobách, kdy nedocházelo ke skluz m a hro-
mad ní usazenin, probíhala eroze mo ského
dna. Na povrchu usazenin se vytvo ila ada
r zn  hlubokých stružek a kanálk . Poté op t
došlo k novým skluz m a pohybu materiálu, p i
nichž byly tyto stružky a kanálky vypln ny no-
vými usazeninami. Vytvo ily se jakési odlitky
on ch nerovností mo ského dna. Svými n kdy
až bizarními tvary mohou p ipomínat cokoli, t e-
ba i kosti. Záleží pouze na vaší fantazii. Tyto
nerovnosti mechanického p vodu nazýváme me-
chanoglyfy. Využíváme jich p i ur ení stratigra-
fické posloupnosti ( asový sled ukládání vrstev).
K mechanoglyf m pat í nap . e iny.

Ve fosilním záznamu se asto zachovávají kro-
m  zkamen lin organism  i stopy po jejich innosti
ozna ující se jako ichnofosilie. Studium ichnofosilií
výrazn  napomáhá možnosti sestavení paleoeko-
logických a paleogeografických rekonstrukcí. S jejich
pomocí lze tedy u init odhady o hloubce dna, pod-
mínkách prost edí, o obsahu kyslíku, teplot  i sla-
nosti prav kého oceánu, a to dokonce i tehdy, když
neznáme p ímo p vodce stop. Lokáln  je lze využít
ke statigrafickým ú el m. Pat í sem stopy po odpo-
inku, po lezení, po pastv , po projídání sedimentu,

po úniku, obytné struktury atd.
Nesmírn  d ležité jsou ichnofosilie v p ípadech,

kdy se nezachovají zkamen liny organism , nap .
když jsou schránky rozpušt ny ješt  p ed fosili-
zací (= proces prom ny ve zkamen linu), nebo
když se díky hrubozrnnosti sedimentu nemohou
dob e zachovat (písky a št rky schránky v tši-
nou rozdrtí). Což je práv  i p ípad flyšových hor-
nin, jež jsou dík svému p evážn  hrubozrnn jší-
mu charakteru chudé na zkamen liny.

DEMEK, J. a kol. (1987): Zem pisný lexikon SR,
Hory a nížiny. -Academia. Praha
ELSNEROVÁ, M., KRIST, J. & TRÁVNÍ EK, D. (1996):
Chrán ná území okresu Zlín. – Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlín . Zlín. 69 pp.
CHLUPÁ , I. a kol.. (2002): Geologická minulost es-
ké republiky. – Academia. Praha

Kamenolom Niva            Foto z archivu autorky

Odlitky proudových textur

e iny

Flyšové st ídání pískovc  a jílovc
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MARIE BOGNEROVÁ
malí ka, kreslí ka,

ilustrátorka
a restaurátorka

* 29. 3. 1931 Valašské Mezi í í
† 18. 2. 1997 Valašské Mezi í í

Alena Podzemná

Marie Bognerová vyr stala v rodin , která ji
ovlivnila svou tv r í atmosférou. Otec Adolf Bog-
ner byl sklá em, narodil se jako dvanácté dít
sklá ského d lníka, který se do Valašského Mezi-
í í dostal z ech. Byl povolán do nov  založe-

ných skláren v Krásn  nad Be vou  v druhé po-
lovin  19. století. Adolf Bogner už jako školák sklá-
dal hry pro d tské divadélko. Byl lenem Spolku
katolických tovaryš  a podílel se na práci diva-
delních ochotník  jako recitátor, herec i autor.
V roce 1898 vydal sbírku básní D lník zpívá, re-
zignoval na innost ve sklárnách a v noval se
herectví,  próze a dramatické tvorb . Byl autorem
více než padesáti lidových divadelních her, které
obohacovaly repertoár mnohých ochotnických
scén, v etn  t ch domácích ve Valašském Mezi í-
í. Adolf Bogner byl autor velmi pohotový, reago-

val na poptávku divák , psal veselohry, frašky,
romantické p íb hy i p íb hy pro d ti, nábožen-
ské hry a sociální dramata. Mnohé jeho práce
byly uve ej ovány v novinách a asopisech a
p es dvacet ná e ních aktovek zaznívalo i jeho
hlasem z rozhlasu. Své nám ty asto erpal ze
života obyvatel Valašska, také sklá , a mnohá
díla v rn  tlumo ila místní svébytné jadrné ná e-
í. N které své krátké prózy  ko enil humornými

vzpomínkami na svou vlastní d tskou práci ve
sklárnách, na barvení skla zlatem a archeologic-
ké výzkumy , které provád l zakladatel mezi í -
ského muzea P. Eduard Domluvil za sou innosti
„mladého badatele“ v okolí m sta Valašského
Mezi í í.(V našéj húti , eméslo má zlaté dno,
povídka Poklad Pátera Domluvila – uve ejn ná
v knize  Z valašských kútú). Uvád ním jmen sklá-

, popisem hlavních protagonist  a ostatních re-
álií se z t chto prozaických dílek staly velmi cenné
sociální a kulturní dokumenty.

Bezpochyby to byly práv  vyprav ské na-
dání a bohatá obrazotvornost otce, spolu se zá-
zemím sklá ské rodiny a p sobením starostlivé
matky, které již od d tských let podn covaly a
usm r ovaly myšlenkový sv t Marie Bognero-
vé. Již za studií na gymnáziu ve Valašském Mezi-
í í navšt vovala akademického malí e Jana Ob-

šila z Ostravy, který ji seznámil se základy malí -
ského emesla. Po maturit  odešla do Prahy, kde
studovala v letech 1950 – 1955 na Akademii vý-
tvarných um ní  u profesora Vratislava Nechleby
(1885-1965), p edstavitele programov  pojíma-
ného akademismu, který na sebe již v asném
mládí upozornil brilantní schopností technicky pre-
cizního malí ského p ednesu.

Vratislav Nechleba byl dlouholetým profeso-
rem pražské Akademie a jeho školením prošla
celá ada adept  figurální a portrétní malby. Pou-
il se na staromistrovské malb  Rembrantova

okruhu a svým dokonale technicistním portrétním
um ním živeným psychologiza ním post ehem se
dovedl pohotov  vcítit do osobní mentality portré-
tovaného a podtrhnout ty rysy, které sám zobra-
zovaný objekt pokládal u sebe za spole ensky
nejp sobiv jší ( dr.Karel Kramá  ). Jeho um ní
sloužilo oficiálním reprezenta ním pot ebám es-
ké spole nosti první poloviny 20. století a bylo
cen no, i když stálo mimo proudy moderní tvorby
sledující jiné cíle.

Marie Bognerová se na akademii zdokonalila
p edevším v kresb . Její suverénní zvládání stojí
za úsp chem malby, jež byla pod ízena vzoru
u itele ve výrazu temnosvitu s efektním osv tle-
ním, podloženým hmotnou strukturou barvy, plas-
ticky modelující tvar za pomoci bohatých lazur,
v iluzivn  optické traktaci modelu, dokonale zvlád-
nuté anatomii postav a promyšlené kompozici.
Snaha o vystižení individuálních proporcí hlavy a
figury provázela Marii Bognerovou i ve studiu
proporcí krajiny a v prozkoumávání jejich  anato-
mických zvláštností. Pozd ji, po odchodu
z akademie a návratu do Valašského Mezi í í, a
posléze po p est hování do Valašské Byst ice
rozvíjí i žánr m stské a krajinné veduty, jemuž
z stane, vedle portrétu a zátiší,  v rná až do kon-
ce svého života.

Studium starých výtvarných technik, klasických
malí ských postup  a znalosti v oboru d jin vý-
tvarného um ní prohloubené ve dvou dalších le-
tech prodlouženého  pobytu na  pražské Akade-
mii, p ivedly Marii Bognerovou k restaurování
kostelních obraz . Je také její zásluha, že se v roce
1956 dostal do Prahy k pr zkumu mariánský ob-
raz z poutního kostela v Zašové u Valašského

tvorby s prací jeho velkého vzoru Petra Brandla.
Možná, že to byla práv  tato velmi blízká setká-

ní s tvorbou starých mistr , kterou si Marie Bog-
nerová p i svých záchovných a oživujících mi-
sích, tak íkajíc, velmi blízce a dopodrobna opticky
a hapticky osahala a ov ila, a která i ji vedla
k uvol ování temnosvitného pojetí malby barvou
i sv tlem  ve smyslu p vodního italského luminis-
mu i d razn jším rukopisným podáním. A nebyl to
vliv pouze barokní a rokokové malby, ale p ede-
vším um lecký sm r 2. pol. 19. stol impresionis-
mus se svou sv ží a rozjasn nou barevností a
rychlým a spontánním rukopisem a další moderní
sm ry, kladoucí d raz na funkci barvy, který ovlivnil
malí ku v jejím projevu. Tento posun je nejlépe
vid t, srovnáme-li práce z padesátých let nama-
lované ješt  na akademii a pod vlivem studia,
s portréty, zátišími, vedutami a krajinomalbou na-
malovanými v letech pozd jších.

V autoportrétu z r.1952 rezignovala na pr el-
ní zachycení své tvá e a vzdala se tak sugesce
bezprost edního kontaktu s divákem. Zachytila
splývavou a hladkou malbou  až monumentáln
a reprezentativn  sv j sv tlý bledý obli ej
s dlouhými vlasy z profilu a nechala jej kontrast-
n , p esto však neosobn  a neú astn  vystoupit
z temného pozadí. Ke své podobizn , také z profilu
a s vlasy vy esanými do charakteristického dr-
d lku,  se vrátí pozd ji a u iní z ní, s rukou podpí-
rající tvá , ve spojení s domácenským zátiším
s mlýnkem a kávou, jinou, mnohem intimn jší,
sv teln  a barevn  projasn nou výpov  o své
osob . Zm ní také sv j duktus ve smyslu odleh-
ení a v tší bezprost ednosti malí ského p edne-

su.
Jako sev en  dramatický útvar  komponuje

malí ka svou záv re nou diplomovou práci  „Dív-
ka zasažená bleskem“. N kolik dvojic postav sví-
rajících prstenec kolem mrtvé dívky a na temném
pozadí tvo eném masivem horského h ebene,
v n mž m žeme tušit podobu Radhoš ského ma-
sivu a erné hory, a troskami poho ené chalupy,
vystupuje z pop edí obrazu jako v reliéfu. Plastic-
ká hmotnost hor a zem  spolu s pádnou t lesností
figur a n kolika záblesky bílé barvy v temnosvitu
umoc ují epický a dramatický obsah obrazu. Na
prostoru mohutného p írodního jevišt  se st etá-
vá lidský osud s vesmírnými silami.

Kosmické a nebeské téma zdolávala Marie
Bognerová také v nelehkém zadání monumen-
tální nást nné malby v prostorách hv zdárny ve
Valašském Mezi í í. Do m lké kopule o pr m ru
260 cm namalovala mapu nebeské severní polo-
koule a  zv rokruh, zodiak, realistickou kruhovou

Kostel ve Valašské Byst ici, akvarel na papí e, 21 x 31 cm,  ObÚ Val. Byst ice

Mezi í í, v n mž byla po-
sléze shledána vzácná,
pozdn  gotická desková
malba z 15. století.

V pr b hu t í letních m -
síc  v roce 1972 provád -
la išt ní šesti soch a t í roz-
m rných oltá ních obraz
ve farním  kostele Nanebe-
vzetí Panny Marie v  obci
Kvasice u Krom íže.  Svý-
mi znalostmi a pronikavým
post ehem se zasloužila
o ur ení barokního malí e
Václava Vav ince Reinera
jako autora tamních  monu-
mentálních prací  a p esn
také rozpoznala blízkost jeho
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kompozici v hybném  rotujícím prolínání figur a
zví at, p esto z etelnou sestavu obraz , které jed-
notlivé m síce personifikují a alegorizují. Malí ka
porozum la zodiaku jako vyjad ení poznané zá-
konitosti asu, jemuž podléhá vesmír , Zem  a
život. Vdechla své p edstav  podobu realistic-
kých obraz  známých již od antiky, p i azujících
dvanácti m síc m v roce dvanáct zv rokruho-
vých znamení nazvaných podle souhv zdí, jimiž
Slunce b hem roku prochází.Na pozadí modra-
v  a st íb it  opalizující nebeské klenby s mraky
pobíhá a proplouvá ok ídlený k , velký med-
v d, lev a zvolna pluje labu . Pro postavy St elce
a Panny našla p edobrazy v osobách tehdejších
zam stnanc  hv zdárny.

Ve své tvorb  se Marie Bognerová vždy sna-
žila spojit v harmonický celek kresbu a malbu.
I když se v mnoha p ípadech jednalo o tém
monochromní lavírovanou kresbu, p esto v ní
hrála d ležitou roli nuancovaná, m kce odstup-

ovaná lazura šedé. Malí ská složka rezonuje
také v rychlých a suverénních kresbách, ve zp -
sobu využití r zn  hustých šrafur a  prom nlivé
tlouš ky linií, které zajiš ují kresb  jistou míru ba-
revnosti.V ilustracích knih Kamila Bedná e –
Pohádka o stéblu, m chý i a ba ko e, Pohádka
o dvou mrazících a Zuzanka a mo eplavci na
Vltav , uplatnila malí ka lehkou a jakoby er-
chovanou kresbu, v jejíž sítinách uvízly pr zra -
né akvarelové lazury v akordech modré, zele-
né, žluté a ervené, p edstavující stavební pr-
vek modelace objem  figur, p írodnin, v cí, kra-
jiny a architektury. Ilustrace a také n které žá-
nrové obrázky nepostrádají jemný, humorný až
karikaturní nádech, jenž ovšem nenarušuje kom-
pozici s typickou stylizací brilantn  zvládnutých
figurálních a ostatních motiv .

Tém  dokumentární charakter má cyklus akva-
rel  a monumentální obraz v novaný sklá m a
jejich práci. Plochy obrázk  jsou zabydleny kon-
krétními postavami zaujatými svou nelehkou e-
meslnou a um leckou inností, v etn  u  – „od-
našík “ a dalších žák , kte í sledují výkon mis-
tr .Valašskomezi í ská sklárna, která žel, od r.2004
již neexistuje, má díky velmi osobnímu a rodové-
mu zájmu autorky v t chto obrazech sv j nehy-
noucí pomní ek.

V roce 1969 se t inácti lavírovanými kresbami
m stských vedut Valašského Mezi í í p ipojila
k poetickému textu Ji ího Demla pro upomínko-
vou knížku „Valašské Mezi í í“. Svižn  a dyna-
micky v nich vykreslila krajinné, spole enské a
kulturní dominanty m sta, jak je osobn  zazna-
menávala, proci ovala a ov ovala svou p ed-
chozí malí skou a kreslí skou tvorbou. Je cenné a
nejen z výtvarného hlediska, že zachytila zvláštní
a typický kolorit míst ve m st  a jeho okolí , z nichž
mnohá se v pr b hu t í desetiletí zcela zm nila.
Dv ma kresbami doprovodila drobnou publikaci,
která vyšla v roce1982 ke stému trvání mužské-
ho p veckého sboru Beseda.

Marii Bognerové  se v pr b hu její usilovné
tv r í innosti poda ilo dosp t ke zna né mí e
abstrakce a zjednodušení. Ovládla um ní zkrat-
ky, redukce vid ného a um ní náznaku. Abstra-
hování ji p ivedlo k v tší jednoduchosti a
k plošnému vyjad ování plastických objem . Ni-
kdy však nezanedbala kontury na plochách svých
kreseb i maleb, protože v d la, že výtvarné na-
p tí se soust e uje práv  na hranicích v cí, ve
sty ných pásmech, které jsou nejcitliv jšími místy,
kde se kresba a malba aktivizuje.

Poznámka redakce:
Fotografie a velká ást obraz  je umíst na v Pam tní
síni Marie Bognerové na Obecním ú adu ve Valašské
Byst ici, který se stal vlastníkem um lecké poz stalosti
malí ky po její smrti v r. 1997

Svatební fotografie rodi

Marie Bognerová v tane ních šatech

Marie Bognerová s rodi i

Fotografie Msgre. prof. Josefa kardinála Berana
s požehnáním a pod kováním za dar, který získal
od malí ky p i návšt v  Valach  v r. 1964
v Muka ov , po své protiprávní 14 leté internaci

Olejovou malbu zvlášt  portrét  a zátiší nadala
jen pro sebe typickým opalizujícím perle ovým
nádechem, který tu osobit  transformovanou je-
vovou skute nost usv d uje  z neoby ejné k eh-
kosti a pomíjivosti. St íb itou snovost vykazují i
obrazy ty  ro ních období z roku 1983, které
jsou umíst ny v ob adní síni Obecního ú adu ve
Valašské Byst ici. Malí ka figuralistka se zmocnila
tématu s použitím alegorií vycházejících z tradice
valašské lidové kultury, která je zatla ována do
pozadí zcela novým názorem. Postavy svých d l
zpodobnila v krojích sv tlou pastelovou barev-
ností, zalidnila jimi d v rn  známou krajinu se sta-
veními, oslavila v nich soužití rodiny, rodi ovství,
které sama nikdy neprožila, a krásu místa, které
pro ni bylo domovem.

Pou ena tradicí barokní malby zastávala Ma-
rie Bognerová  moderní realistickou tvorbu re-
spektující výdobytky p edevším francouzského
moderního malí ství. Osvobodila malbu od p íliš-

né u enosti a rétoriky, ponechala jí pouze jemné
narativní prvky, aby se jako malba mohla stát sama
sebou a p sobit svými nejvlastn jšími prost edky
– barvou na ploše plátna. Malí ina neoby ejn
bohatá um lecká záv  však ješt  eká na po-
drobn jší zhodnocení.
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Autoportrét, 1952, olej na plátn ,
50 x 39 cm, ObÚ Val. Byst ice

Mamka, 1952, olej na plátn ,
42 x 32 cm, ObÚ Val. Byst ice

Starý emeslník, 1952, olej na plát-
n , 80 x 65 cm, ObÚ Val. Byst ice

Dívka zasažená bleskem, 1952, olej na plátn , 96 x
136 cm, ObÚ Val. Byst ice

Severní obloha, Zv ro-
kruh, nást nná malba v
m lké kopuli hv zdárny
ve Valašském Mezi í í,
pr m r 260 cm

Jízda na saních, 1961, kresba akvarel
na papí e, 17 x 13 cm, ObÚ Val. Byst ice

Nákup kapr , 1962, kresba akvarel na
papí e, 16 x 11 cm, ObÚ Val. Byst ice

Poprsí dívky v kroji, pastel na pa-
pí e, 40 x 29 cm,  ObÚ Val. Byst ice

Zima, 1983 olej na plátn , 100 x 80 cm,
ObÚ Val. Byst ice

Valašské Benátky, 1968, kresba tuší na papí e, 20 x 29 cm, MRV Val. Mezi í í
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Kostel sv. Jakuba, 1969, lavírovaná kresba tuší na
papí e, 20 x 29 cm, ObÚ Val. Byst ice

Krajina s loukou, akvarel na papí e, 21 x 31 cm, ObÚ
Val. Byst ice

Krajina se stromy a chalupami, akvarel na papí e,
21 x 31 cm, ObÚ Val. Byst ice

Zátiší s lasturou, olej na plátn , 80. léta
20. stol., ze soukromé sbírky

Sedící dívka v zeleném, akvarel na papí e, 41 x 33
cm, ObÚ Val. Byst ice

Pletoucí žena, 70. léta, akvarel na papí e, 51 x 40
cm, ObÚ Val. Byst ice

Autoportrét, 70. lé-
ta, akvarel na papí e,
41 x 30 cm, ObÚ Val.
Byst ice

Sklá i p i práci, 1979, kresba akvarel na
papí e, 32 x 24 cm,  ObÚ Val. Byst ice

Sklá i, 1979, kresba akvarel na pa-
pí e, 32 x 24 cm,  ObÚ Val. Byst ice

Sklá i, 1979, olej na plátn , 94 x 140 cm, MRV Val. Mezi í í

Autoportrét, 1975, olej
na plátn , 59 x 35 cm

Hrá i šachu, 70. léta, olej na plátn , 45 x 65 cm, ObÚ
Val. Byst ice

tená i, 1975, olej na plátn , 40 x 51 cm, ObÚ Val.
Byst ice

Portrét d v átka, olej na plát-
n , 1991, ze soukromé sbírky
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Poezie v srdci
a tvorb

Ludmily Vaškové
Milada Fohlerová

Tvorbu Ludmily Vaškové asi nejlépe vy-
stihuje malovaný keramický zvone ek. Ten
v sob  totiž ukrývá t i velké lásky a záro-
ve  t i odv tví um ní, jimž se tato výtvarni-
ce v nuje – malbu, keramiku a hudbu.

Ukázky keramiky zdobené kobaltem

Ukázky techniky zdobení do surové glazury

Z prodejní expozice na jarmarku ve Vizovicích,
srpen 2009

L. Vašková v domácí
keramické díln , 2007
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D evorubci, 2008 akvarel, ilustrace ke knize Jak šel Janek do sv ta u it se emeslu

Vítej doma, 2009, akvarel, 13x18 cm, ilustrace
ke knize Jak šel Janek do sv ta u it se emeslu

Slunovrat, 2009, akvarel, 27x36 cm, ilustrace ke kni-
ze Jak šel Janek do sv ta u it se emeslu

Zakleté princky, 2008, akvarel, 34x39 cm, ilustrace ke knize
Kouzelné bytosti zpod Radhošt

Masopust, 2009, akvarel, 62x49 cm
Zakletý, 2008, akvarel, 19x26 cm, ilustrace ke knize Kou-
zelné bytosti zpod Radhošt

Malování letní kytice, ervenec 2009
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Ilustrátorka, kerami ka a zp va ka Lud-
mila Vašková, která letos oslavila významné ži-
votní jubileum, se narodila 30. 6. 1959 v obci Ho-
v zí nedaleko Vsetína. Z jejích d l na nás dýchá
pohádkový sv t vid ný d tskýma o ima. Inspira-
ce rodným krajem a jeho tradicemi je z její tvorby
patrná. „Možná, že moje cesta k práci, kterou se
celý sv j dosavadní profesní život snažím d lat,
se za ala odvíjet už v mém d tství. U nás doma
se hodn  muzicírovalo a také se vypráv ly p íb -
hy. O velikono ních a váno ních svátcích jsem
slýchávala v našem kostele hudbu starých mis-
tr , kterou za doprovodu varhan zpíval vesnický
p vecký sbor složený p evážn  z u itel , k nimž
pat il i m j otec. Koncem zimy pak pravideln
procházíval od d diny do údolí pr vod rozšaf-
ných muzikant  v pestrých kostýmech, vyhrávali,
nesli basu – byl totiž masopust. Také si dob e
vzpomínám na tradi ní svatby se všemi rituály za
p ítomnosti falešných nev st a p estrojených sou-
sed . Tyto prožitky z d tství vnímám dodnes,
nebo  jsem si je uložila do své mysli jako obrazy.“

Všestranný um lecký talent zapo ala rozvíjet
ve vsetínské lidové škole um ní, kam ji rodi e
p ihlásili nejprve na hudební obor – klavír a zp v.
„Já jsem ale pokukovala ješt  po jiných dve ích,
vid la jsem tam za nimi jiné d ti, jak malují. Žado-
nila jsem, abych mohla chodit i tam, nejlépe mís-
to hodin klavíru, což samoz ejm  neprošlo. Na
výtvarný obor jsem za ala docházet, ale vždycky
až po klavíru. Paní u itelka Jaroslava Franková
dob e v d la, ím zaujmout p evážn  vesnické
d ti a jak je povzbudit k odvážnému tvo ení. Tiskli
jsme linoryty - na zemi prošlapáváním vyrytých
matric na papír, nebo  tiska ský lis jsme nem li.
Dokonce jsme i modelovali ze zvláštního t sta
p ipraveného z mouky, pilin a vody. Zaschlé reli-
éfy a figurky jsme pak po týdnu vydlabávali, aby
tak vznikly duté tenkost nné plastiky. Tyto rozto-
divné výtvory jsme pak pomalovávali temperový-
mi barvami. Doma, z opravdového jílu, naleze-
ného ve výkopu na zahrad , jsem donekone na

zkoušela vytvo it své první nádobky. Sušila jsem
je na slunci – ejhle moje první keramika. Toto mé
velké snažení m  opravdu nadchlo, mívala jsem
hlínu ve vlasech i za ušima.“

Také její následující životní cesta vedla ve šlé-
p jích Múz. V letech 1974 – 1978 studovala gra-
fiku a ilustraci na SUPŠ v Uherském Hradišti u
akad. malí e Františka Nikla, na n jž dodnes ráda
vzpomíná: „Díky našemu panu profesoru jsme
asto slýchávali, jak moc d ležité je na zadaném

tématu neustále pracovat. íkával, nebu te po-
vrchní a denn  kreslete aspo  n kolik ar. Když
nás korigoval, radíval nám, když to nejde dál,
všechno smažte, to dobré tam z stane. Ilustro-
vat jsme se u ili vyvoláváním vlastní intuice na
základ  teného textu. S vybranou p edstavou
jsme pak dále pracovali. Ráda jsem si vybírala
figurální témata, vzpomínám si, když jsem si zvo-
lila k ilustrování pohádku Kráska a zví e, radil mi
pan profesor u bytosti zakletého prince ješt  více
zveli it a protáhnout všechny zví ecí atributy,
abych docílila co nejhr zostrašn jšího ú inku,
zatímco u krásky m lo posta it jen n žné zaoble-
ní v m kkých barvách. Stejn  významné však byly
grafické techniky, jejichž technologiím jsme po-
stupn  p icházeli na kloub. V naší díln  stávaly
mohutné staré knihtiskové stroje, lisy na hlubo-
tisk a také velké t žké vápencové kameny, ur e-
né k tisku litografie.“

tenkrát v ruksaku na zádech p ivážel z Prahy m j
spolužák a kamarád Marius Kotrba, který v té
dob  studoval socha ství na AVU. Materiály, kte-
ré má dnes k dispozici každá základní, ne-li ma-
te ská škola, byly totiž tehdy naprosto nedostup-
né. M j zápal pro keramiku byl však velký, snad
proto se mn  nakonec p ece jen poda ilo p ekle-
nout p es mnohé technologické potíže. Nejd íve
jsem si dala za cíl vytvo it vlastní hrnky a misky do
naší domácnosti. Od užitkové keramiky jsem asto
odbíhala k volné tvorb  keramických figurek, bet-
lém  a také zvonk , nebo  ty m ly v rožnovském
skanzenu svou dávnou tradici. Pravideln  zde
po ádali zvone kový jarmark.“ Postupem asu se
zdokonalila v technice vzniku keramiky natolik, že
se pustila do experimentování, z n jž vzešla speci-
ální technika zdobení, pro niž je typická kresba ko-
lorovaná barevn  nebo kobaltovou mod í:  „Do
dekorování mé keramiky se stále více prosazova-
la technika napohled p ipomínající akvarel. Do
surové glazury, ješt  p ed výpalem, jsem proškrábla
speciáln  upravenou jehlou tenkou linii a tuto kres-
bu jsem následn  kolorovala barvítky. Nutno do-
dat, že práce s hrn í skou hlínou je dosti obtížné
emeslo, výsledek není rychlý, je t eba se vybavit

trp livostí. Díky našim p átel m, dobrým kerami-
k m Ji ce Kenkušové a Pravoslavu Dordovi jsem
m la k dispozici mnoho zásadních emeslných rad,
které mi posloužily hlavn  v za átcích. Keramika je
nádherný obor, žádá si mnoho asu  a pokory,
lov k se nemá nechat ukolébat p ípadným úsp -

chem ani odradit opakovaným neúsp chem. Ke-
ramická pec je vždy spolutv rcem, výpal m že
snadno zm nit nejen tvar, ale také p vodn  za-
mýšlenou barevnost, což vyznívá jednou zajímav
a podruhé je nežádoucí. Je pravda, že oba moje
výtvarné obory, kterým se dlouhodob  v nuji, se
maximáln  dopl ují. V dob , kdy jsem malovala
svoje nádoby a zvonky náro nou figurální techni-
kou, asto jsem sama sebe omlouvala za zdlouha-
vý a zcela nedocen ný proces tvrzením, že to jsou
moje každodenní etudy, zp sob, jak se udržovat a
zdokonalovat v kresb .“

Od roku 1992 se Ludmila Vašková v nuje vý-
tvarné innosti ve svobodném povolání. Ve svém
domácím ateliéru tvo í keramiku, kterou po adu

V muzeu moderního um ní v Saint Paul de Vance,
zá í 2009

Z vernisáže v Rožnov  pod Radhošt m s Janem
Z bkem (vlevo) a otcem Janem Pon íkem (vpravo)

Další putování za studiem už nebylo tak p ímo-
aré. P ála si pokra ovat na VŠUP v Praze, kam

ovšem nebyla p ijata. „Ocitla jsem se tedy na
PdF v Olomouci – obor výtvarná výchova a ruský
jazyk, což byla ten rok jediná možná kombinace
studia. Zde jsem se na výtvarném oboru setkala
s akad. soch. Zde kem P ikrylem, lov kem vel-
mi inorodým, pracujícím nad rámec školy, který
pro nás p ipravoval zajímavé po ady o sv tovém
socha ství v Divadle hudby. Tento socha  m
zasv til do práce s modelovací hlínou, dozv d -
la jsem se, jak modelovat hlavu, reliéf. Tenkrát
jsem se rozhodla, že hlínu jako výtvarný materiál
jen tak neopustím. Toto mé rozhodnutí trvalo i
v dob , kdy jsem studium p ed asn  ukon ila.“

Své um lecké nadání a studii nabyté zkuše-
nosti posléze uplatnila i v zam stnání – jako vý-
tvarnice nastoupila nejd íve do rožnovské textil-
ky Loana, v roce 1983 pak do Valašského muzea
v p írod . „V Rožnov  v polovin  osmdesátých
let, b hem mé druhé mate ské dovolené, nasta-
la kone n  p íležitost v novat se keramice. Za-
tímco modelovat z hlíny jsem mohla pr b žn
kdykoliv, u užitkové keramiky bylo nutné ihned po
zvládnutí to ení na hrn í ském kruhu postavit
keramickou pec na vypalování. Toužila jsem zjis-
tit, jak používat glazury a další p ípravky, které mi

Z vernisáže výstavy s D. Drápalou v Karlovském
muzeu, duben 2008
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OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU

SLOVA – TRÁVA
nové tapiserie
z Moravské
gobelínové
manufaktury

ve Valašském Mezi í í

Olga Mehešová

Výb r z posledních dvou cykl  tapiserií dle
autorských návrh  akad. malí e Jana T. Strý -
ka byl v zá í a íjnu tohoto roku p edstaven v
Zámecké galerii vsetínského muzea. Celkem
bylo vystaveno osm monumentálních gobelín
z šestnáctidílného projektu nazvaného SLOVA,
který byl zrealizován v letech 2005 až 2006, a
šest z osmidílného cyklu TRÁVA, vytvo eného
v pr b hu let 2007 a 2008.

Textilní výtvarník Jan T. Strý ek byl vždy
striktním zastáncem zachování a rozvíjení kla-
sické gobelínové techniky. Kolekce SLOVA je
oslavou tradi ního um ní tkalc . Je vyjád ením
autorova obdivu k technologické dokonalosti,
formální istot  i ryze technicistnímu, zcela odo-
sobn lému  tkalcovskému rukopisu. Jan T. Strý-
ek charakterizuje SLOVA jako „vhled do mik-

roarchitektury textilní vazby a jejích konstruk -
ních princip “. Základními motivy monumenta-
lizovaných, abstraktn  lineárních kompozic jsou
mnohonásobné zv tšeniny vláken a vazeb-
ných konstrukcí. Barevn  redukované a v ad
variací rozpracované vláknité struktury - mno-
hovrstevnaté sí oví p sobí velmi plasticky (kul-
tivovanou sv telnou modelací získávají vlákna
na objemu), jsou prostorov  expanzivní a op-
ticky rozvibrované (k ížící se a prostupující dia-
gonály vyvolávají úžasný vizuáln  kinetický
dojem). Konceptuáln  ešená série není pou-
ze, e eno slovy autora, „zjevením vnit ního
ádu textilu a jeho formálního jazyka“, ale v

rámci projektu SLOVA se paraleln  a význa-
mov  stává i jakýmsi zjevením vnit ního ádu
sv ta, jsoucna. Zárove  asociuje i mystiku
SLOVA v biblickém kontextu - Slova jako ži-
voucího a tv r ího božského principu.

Výstava SLOVA - TRÁVA v Zámecké galerii vsetín-
ského muzea    Foto M. Oš ádal

let rovn ž vyu ovala na n kolika školách v okrese,
p edevším se ale v nuje knižní ilustraci. Jejími
kreslenými nebo akvarelem malovanými poetic-
kými obrázky jsou doprovázeny texty knížek Po-
hádky a pov sti z okolí rožnovského, kníže ky
koled P i Betlém  na Salaši, další pohádkové kní-
že ky O kouzlu lidského dobra, sbírky soudni ek
Súdili sa Rožnovjané a lexikonu Kouzelné bytosti
zpod Radhošt . Z formátov  v tších knih vyšla kniha
Jak šel Janek do sv ta u it se emeslu a v sou asné
dob  chystá Radhoš ské putování – pr vodce po
Radhošti, kde bude ilustrovat n kolik povídek. A co
je p i ilustrování knih nejd ležit jší? „Postupn  jsem
p icházela na to, že krom  d razu na vn jší podo-
bu vydávaných publikací je také velmi d ležité vy-
brat z textu nejsiln jší výjev, po svém ho namalo-
vat, avšak ponechat tená i prostor pro jeho p ed-
stavivost. Uv domuji si stále, jak s každou další
knížkou p icházím na nové postupy a jsem odváž-
n jší. Po vzoru staro ínských malí  za ínám ilu-
straci tenkým št tcem a p es lineární obrázek maluji
do vlhkého papíru akvarelovými barvami. Na kníž-
kách spolupracuji se svým mužem – knižním gra-
fikem. To mn  poskytuje možnost spontánn  rea-
govat na jeho nápady p i knižní úprav , nap íklad
prolínat název kapitol s malovanými iniciálami, nebo
p ipojit malé št tcové obrázky – koncovky – za
jednotlivé kapitoly, p ípadn  vhodným obrázkem
doplnit vzniklý volný prostor.“

Svou bohatou tvorbu prezentovala Ludmila Vaš-
ková i prost ednictvím n kolika výstav: „O uspo á-
dání samostatné výstavy mých obrázk  a kerami-
ky m  p ed pár lety poprvé požádal Bronislav Kuba
z Lesního ateliéru v Kersku u Prahy, v míst , kde
žil a tvo il Bohumil Hrabal. Výstava m la název
Jarní zvykosloví a jiné oby eje. Rok na to m  oslo-
vila paní Jarmila Adamová z Karlovského muzea.
Tam jsme instalovali výstavu keramiky a ilustrací
s názvem Nekone ná píse . Letos jsem p ijala
pozvání do svého rodišt  na Hov zí, kde vznikla
zatím nejrozsáhlejší výstava keramiky a akvarel
– ilustrací i volné tvorby - a jmenovala se Zpod
Jahodného pod Radhoš  a zpátky. V sou asné
dob  probíhají zárove  dv  výstavy. Slovo dalo
obraz na rožnovské radnici, kde jsou vystaveny
p edevším ilustrace k Rožnovským malým tisk m,
ale také nové akvarely k p ipravované publikaci a
ješt  p edváno ní výstava ve Valašském ateliéru u

Hofman  na Soláni - Pod k ídly and l , kde jsou k
vid ní akvarely i keramika p evážn  s and lskými
motivy.“

I p es velkou pracovní vytíženost si Ludmila
Vašková vždy ráda nalezne as na svou další
osudovou lásku – hudbu a zpívání „Hudba je
prý ze všech um leckých sm r  nejduchovn j-
ší. Zatímco výtvarné um ní – to jsou obrazy
k vid ní, hudba a zp v jsou obrazy k poslechu.
Nikdo z dosp lých lidí by nikdy nem l dít ti ve
škole, ve sboru ani kdekoliv jinde íct - ty nezpí-
vej. Jako dít  jsem žila v domn ní, že um t zpí-
vat je stejné jako um t íst a psát. Od svého
tatínka – nadšeného muzikanta – jsem se nau-
ila mnoho písní r zných žánr , pravideln  jsme

spolu muzicírovali a zpívali na zábavách. Zú-
astnili jsme se tehdy populární televizní sout -

že Zpívá celá rodina, kde spolu s námi zpívala
tehdy moje t iasedmdesátiletá babi ka a pat-
ronkou nám byla sama Jarmila Šuláková. Mys-
lím, že díky t mto dv ma ženám jsme tenkrát
vyhráli. Se školou v  Uherském Hradišti jsem se
také rozlou ila svou ú astí ve zp vácké sout ži
o Slovácký košté , který jsem si odvezla dom .
Pozd ji - v Olomouci - p i studiu na pedagogic-
ké fakult , když nebylo možné zvolit si ke stu-
diu výtvarného oboru obor hudební místo rušti-
ny, našla jsem si na tam jší lidové škole um ní
soukromého u itele zp vu pana Václava Eremi-
áše, tehdejšího významného olomouckého oper-
ního p vce. Ten v d l, jak m  nau it technice
zp vu, jak mám správn  používat hlasivky a tím
je šet it. V té dob  jsem totiž zpívala pravideln
s muzikou a také sout žila v tehdejší celonárod-
ní sout ži Intertalent, ve které mladé zp váky
doprovázel orchestr Václava Hybše. P estože na
tuto dobu strávenou mezi populárními osobnost-
mi ráda vzpomínám, dob e si uv domuji, že nej-
krásn jší písn  na m  ekaly až v Rožnov . Tam
m  p izval do svého p veckého sboru Polajka
Jaroslav Štika. Pozd ji jsem zpívala sólov
s cimbálovými muzikami Polajka, Javo ina, Tech-
nik, Solá  a Kotár. S nimi jsem nazpívala také
n kolik písní na jejich CD. V poslední dob  mn
velkou radost d lají naši dva synové, kte í hrají
na housle a se svými kamarády založili hudeckou
muziku Staré gat . S nimi si také ráda zazpívám,
nej ast ji p i vernisážích v Rožnov  a okolí.“

S hudeckou muzikou Staré gat  na vernisáži výstavy Slovo dalo obraz na
rožnovské radnici, listopad 2009
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Cesta za zvuky a vibracemi v nás - doprovodný program k výstav  s Šárkou
Folvar nou   Foto M. Kocurková

Z lektorského programu k výstav  SLOVA - TRÁVA    Foto O. Mehešová

asov  i formáln  navazující  cyklus TRÁVA je inspirovaný žánrovým
prost edím ulice m stské periferie, v níž postávají a kterou procházejí
anonymní lidé. Po chodcích sm ujících odn kud n kam z stává na mís-
t , kterým prošli, otisk - pomíjivý otisk lidí a s nimi spojených situací. A tato
stopa alespo  na zlomek asu fixuje jejich bytí - t la i jeho jednotlivé ásti
v pohybu - a to pomocí vláken, silo ar i barevn  sv telných energetic-
kých paprsk ... a jejich dynamických skrumáží, spletenc . S abstrahují-
cím grafickým p episem figurálního motivu ú inn  kontrastuje iluzívnost
více i mén  nazna eného kulisovitého uli ního prostoru s citacemi do-
movních fasád, chodníku aj. Ta  koresponduje s digitálním fotografickým
záznamem „místa inu“, zachyceným na souboru v instalaci rovn ž pre-
zentovaných skic. Koncept cyklu vznikl b hem jednoho všedního dne.
Byl dílem okamžiku, který autor popisuje slovy jako zázra ná chvíle, kdy
vidíme dál, hloub ji, pr zra n ji..., chvíle, kdy se zjevují souvislosti, od-
krývají se významové roviny... Cyklem TRÁVA vyslovuje Jan T. Strý ek
odv kou filosofickou otázku o sm ování a smyslu lidské existence: „Kam
(a pro ) krá íš, lov e?“

Každý cyklus ve výstav  uvozovala citace biblického textu. Jeden z
nich: „ lov k jako tráva a všechna jeho sláva jako kv t trávy...“ je meta-
forickým vyjád ením pomíjivosti a zmaru lidské existence. Rezonuje s
melancholickými pocity, které mohou souviset s životní fází, ve které se
lov k ohlíží zp t a ptá se po smyslu, významu i hodnot  svého dosavad-

ního snažení, dosažených met. A nejen autorovo letošní životní jubileum,
ale i uplynutých t icet let od doby, kdy nastoupil jako vedoucí výtvarník do
valašskomezi í ské gobelínky a s p tiletou prolukou v ní setrval až do
sou asnosti, jsou jist  vhodnou p íležitostí k bilancování. A že pocity mar-
nosti nejsou tak zcela na míst , sv d í Strý kovo rozsáhlé um lecké dílo
i aktivity, kterými se zasloužil o transformaci a rozvoj Moravské gobelíno-
vé manufaktury. Není typem, který lpí na minulých zásluhách, nemá po-
t ebu prezentovat sebe sama na retrospektivních výstavách, ale krá í
dál... Jako um lec má stále spoustu tv r ích nápad , jako editel gobelín-
ky mnoho sm lých plán  a jeho ak ní  rádius, kterým zasahuje do um -
leckého a kulturn  spole enského života ve Valašském Mezi í í, je zna -
ný a v d sledku doslova nakažlivý a strhující. Schlattauerova kavárna,
kterou otev el v lo ském roce v soukromém „živém“ Muzeu gobelín
(resp. Muzeu tkalcovství), se stává vyhledávaným kulturním centrem, ve
kterém se konají p ednášky, koncerty, komponované ve ery atd. Podílel
se na organizaci prvního ro níku výtvarného klání o Cenu Rudolfa Schlat-
tauera, kvalitativn  ovlivnil výstavní program m stské Galerie Sýpka aj.
K vý tu jeho inností je vhodné zmínit i spolupráci s Muzeem regionu
Valašsko ve Vsetín , a to nejen na ad  výstavních projekt , soupisové
práci realizací valašskomezi í ské gobelínové dílny, ale i na konceptu
spole né marketingové strategie.

Um lec na vernisáži výstavy       Foto M. Oš ádal

Školní práce inspirovaná gobelíny J. T.
Strý ka (od ža ky 5. t ídy ZŠ v Leskovci,
u itelka Jaroslava Pil íková)
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N žn  a sametov
na Valašsku
podzim 1989
a jeho ozv ny v roce 1990
ve fotoarchivu Muzea
regionu Valašsko
ve Vsetín
p ipravila Hana Jab rková

 1mm

2 m m

4 m m

5 m m

Požadujeme zásadní, d sledné a trvalé zm ny politického systému
naší spole nosti. Musíme nov  vytvo it nebo obnovit demokratické in-
stituce a mechanismy, které umožní skute nou ú ast všech ob an  na
ízení v cí ve ejných a zárove  se stanou ú innou zábranou proti

zneužívání politické i ekonomické moci.

Z Programových zásad Ob anského fóra „Co chceme“, Praha
26. 11. 1989

Jsme pro uplatn ní platformy plné demokracie v politickém systému
otev ené Národní fronty, kde budeme i my aktivními leny ve sjednoco-
vání stanovisek a p ístup  k ešení celospole ensky prosp šných pro-
blém  p i obnov  socialismu v SSR.

Nepovažujeme organizování stávek jako nátlakových prost edk  na
státní a stranické orgány za správný a v této dob  rozumný zp sob
ešení krize ve spole nosti.

Z mimo ádné okresní konference KS  ve Vsetín  9. 12. 1989

 3mm

Toho, kdo chce, osud vede, toho, kdo nechce, vle e.
Z odkazu T. G. Masaryka
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1-3 Z generální stávky 27. 11. 1989
ve Vsetín , foto Karel Myška

4-5 Z generální stávky 27. 11. 1989
ve Valašském Mezi í í,
foto Herbert Ullrich

   6 Plakátovací plocha na budov
spo itelny ve Val. Mezi í í,
foto Ji í Fojtík

   7 Sbírka na pomoc Rumunsku
– akce OF ve Vsetín , 26. 12.
1989, foto K. Myška

   8 Manifestace po ádaná Ob anským
Fórem za ú asti herc
R. Brzobohatého a E. Balzerové
(uprost ed J. Šuláková),
Vsetín 5. 12. 1989, foto K. Myška

   9 Technické služby odstra ují symbol
p edlistopadové doby
- Gottwaldovu sochu z pomníku
na Dolním nám stí
ve Vsetín , 1990, foto K. Myška

  10 Manifestace na Nám stí
Osvobození ve Vsetín  16. 11. 1990,
foto M. Langer
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Zámek  Kinských
ve Valašském Mezi í í

a  jeho  hrady  a  zámky
„sbrat ené“

Josef  Kramá

Je všeobecn  známou v cí, že p íslušníci šlech-
tických rod  žijících po staletí  v evropských ze-
mích uzavírali s atky p edevším mezi sebou. Vedla
je k tomu snaha z stat v lepší spole nosti, ze které
by po uzav ení nerovnorodého s atku mohli být
vylou eni. Vždy  ne nadarmo se s nadsázkou
vypráví o šlechtické modré krvi. Dalším d vodem
této takzvané s atkové politiky bylo ekonomické
hledisko, tedy  možnost rozší ení rozsáhlých šlech-
tických majetk . V d sledku toho dnešní turista
putující po hradech i zámcích nejen po vlastech
eských a moravských, ale též slovenských i ra-

kouských m že být mnohdy p ekvapen, jaké his-
torické a osobní vazby mají jednotlivá šlechtická
sídla mezi sebou. Ve spletenci t chto n kdy ne-
p ehledných vztah  se ocitl samoz ejm  i zámek
Kinských ve Valašském Mezi í í - Krásn . Pokus-
me se je alespo  trochu poodhalit.

Nejprve bude nutné uvést o zámku Kinských
n kolik nejzákladn jších údaj . Rod Kinských z tzv.
knížecí v tve p vodn  vlastnil zámek Žerotín , a
to od roku 1815. Po vypo ádání spoluvlastnic-
kých nárok  sourozenc  v roce 1853 se stal jeho
výlu ným vlastníkem Eugen Kinský. V následují-
cím roce prodal zámek státu a bývalý ú ednický
d m v Krásn  dal p estav t na zámek. Po jeho
smrti v roce 1885 se stal majitelem krásenského
zámku jeho syn Rudolf. Ten však rozma ilým zp -
sobem života o zámek p išel. V dražb  jej koupil
v roce 1913 hrab  Ladislav Seilern (1886 – 1976)
a vlastnil jej až do roku 1943, kdy prodal zámek
m stu Valašské Mezi í í.

Eugen Kinský (1818 – 1885) pocházel z p ti
sourozenc , z nichž jedním byl i bratr Dominik
(1810 – 1875). Ten se stal již ve svých t inácti
letech po své babi ce majitelem barokního zámku
v Nám šti na Hané. Vzhledem ke svému v ku
však nemohl panství ídit, což za n j inila jeho a
Eugenova matka, hrab nka Terezie Kinská. Ani
pozd ji nem l Dominik hlavní slovo. Z ejm
z neš astné lásky se stal podivínem a toulal se po
okolních lesích. Na svých toulkách se seznámil i
s malí em Josefem Mánesem, který asto pobýval
na blízkém zámku v echách pod Kosí em. Po
Dominikov  smrti p ešlo panství na jeho bratra
Eugena, majitele Krásna. Eugen zem el v roce
1885 a Nám š  zd dil jeho syn Eugen mladší,
krásenský rodák. V letech 1892 – 1903 bylo pan-
ství p epsáno na jeho matku Marii, op tovn  se
stal Eugen vlastníkem panství po její smrti v roce
1903 a vlastnil je až do roku 1916, kdy zámek a
panství prodal olomouckým obchodník m Ottaha-
lovým.

Starší Eugen v syn Rudolf zd dil po otci zá-
mek a panství v Krásn . P ivedl do n j svou ne-
v stu hrab nku Alžb tu Wilczkovou, nar. 20. 11.
1859. Pocházela z hradu Kreuzenstein, který se
ty í mezi m sty Korneuburg a Stockerau v Dolním
Rakousku a již z dálky budí pozornost svou krá-
sou. Alžb tin otec Jan Nepomuk Wilczek vlastnil
ješt  krom  Kreuzensteinu  v Dolním Rakousku
zámky Seebarn a Tresdorf. Na Ostravsku se
v noval t žb  uhlí a m l zámky Klimkovice, Poru-
bu, Polom, Ostravu, Hrušov. Je znám jako pod-
porovatel polárních výprav. Nap íklad v r. 1872
zorganizoval výpravu, která objevila v polárních
oblastech ostrovy nazvané  Zem  Františka Jo-
sefa. Není bez zajímavosti, že na hrad  Kreuzen-
stein pracovali malí i Hanuš Schwaiger a Herbert
Masaryk. Manželství Rudolfa a Alžb ty z stalo
bezd tné a bylo rozvedeno podle uherského prá-
va v roce 1901. Na Kreuzensteinu žijí lenové
rodu Wilczek  dosud.

Zámek ve Smolenicích na Slovensku byl také
rodov  spojen se zámkem Kinských, a to práv
prost ednictví Alžb ty Wilczkové – Kinské. Její
sestra Lucie se provdala za Jozefa Pálffyho, který
byl majitelem smolenického zámku. Ten se na
za átku 20. století rozhodl pro p estavbu p vod-
ního hradu na zámek. Základní práce se uskute -
nily do za átku první sv tové války, po ní se
v pracích nepokra ovalo. P estavba byla dokon-
ena až v letech 1949 až  1957. Objekt nyní slou-

ží pot ebám Slovenské akademie v d.
Druhým rodem, který vlastnil zámek v Krásn ,

byli Seilernové. P išli sem t sn  p ed vypuknutím
první sv tové války. Zámek však využívali jen
jako letní sídlo, nebo  jejich pravým domovem byl
zámek v Miloticích u Kyjova. Ten m l svého p ed-
ch dce v gotické vodní tvrzi a byl v letech 1720 –
1725 barokn  p estav n do sou asné podoby.
Seilernové získali Milotice v roce 1888 a vlastnili
je do roku 1945. Dnes lze v Miloticích vid t zá-
mecký areál s estným nádvo ím, jízdárnou, ko-
nírnou, dv ma oranžériemi, francouzským par-
kem a p ilehlou bažantnicí.

Majitel Milotic a Krásna, hrab  Ladislav Seilern
m l manželku Antonii z rodu Laudon  (1883 –
1946). Tento rod vlastnil zámek v Byst ici pod
Hostýnem a lze jej také zahrnout do skupiny šlech-
tických sídel se vztahem k zámku v Krásn . Bratr
Antonie byl jeho posledním soukromým majite-
lem. P vodní tvrz a pozd ji zámek odd loval
obranný vodní p íkop a í ka Byst i ka od ná-
m stí. Od roku 1650 zde sídlili 112 let Rottalové,
kratší dobu rody Monte  Abbate a Wengerští. Od
roku 1827 plných 106 let vlastnili zámek Laudo-
nové, potomci slavného generála Laudona. Za
posledního majitele Arnošta Gideona Laudona,
mimochodem milovníka um ní a p ítele mali e
Hanuše Schwaigra, se panství rozpadlo. Zámek
v Byst ici pod Hostýnem posléze odkoupil stát.

 Krásenský zámek se nem že pyšnit dlouhou
historií a už v bec ne bohatými interiéry. P esto
svými rodovými vazbami pat í ke šlechtickým síd-
l m, které svými osudy psaly zajímavé d jiny  naší
zem . Na vysv tlenou je nutno ješt  dodat, že
Kinští, kte í vlastnili zámek v nedaleké Lešné, pa-
t í k takzvané sloupské v tvi rodu a nebyli v p ímé
p íbuzenské linii s majiteli zámku v Krásn . Proto
nemohl být zámek v Lešné v této stati zmín n.

Desetiletí prom n
malí ského Solán

Dalibor Malina

Solá , vrch nad Velkými Karlovicemi, zdá se,
zapisuje se už definitivn  do pr vodc , ale i ka-
lendá  výtvarných a um leckých událostí, jako
malí ský kopec. Poté, co v prosinci roku 1998 sil-
ní tažní kon  na saních svezli posledního z velkých
malí , kte í Solá  obývali, Karla Hofmana, pod

arták a na cestu do um leckého nebe, z stalo
na Soláni ticho, prostoupené vzpomínkami na
obrazy a události, které dopl ovaly to, co se tak
siln , p irozen  a drav  ohlašovalo p i pohledu
na úchvatná panoramata ze všech sv tových
stran. Ale ticho trvalo jen krátký as. Po roce od
malí ovy smrti se do jeho domu pod vrch Solán

Rodina hrab te J. Pálffyho p i obhlídce staveništ  zámku ve Smolenicích (vpravo Alžb ta Wilcková-Kinská)
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vrátila starší z jeho dvou dcer, Marcela Vajceová-
Hofmanová, a s ní, jak je to u této temperamentní
ženy, kerami ky, obvyklé, také okruh jejích p átel,
pro které um ní vždy bylo nepostradatelnou, pod-
n tnou a inspirativní sou ástí života. A tak už v roce
1999 vznikl Klub p átel Karla Hofmana.
Z Hofmanova malí ského sídla, a  za jeho života
otev eného p átel m a návšt vám milovník  vý-
tvarného um ní, ale p ece jen místa, kde se odví-
jel p edevším individuální zápas um lce o výraz-
né a osobité zachycení kraje a života jeho obyva-
tel, se najednou stal prostor, kde se o um ní za a-
lo p emýšlet trochu jinak, ší eji. P edevším ve spo-
jení s životy ostatních malí , kte í na Soláni žili, a
s událostmi, které jejich životy provázely. Marcela
Vajceová otev ela Valašský ateliér U Hofman ,
který se brzy stal zdrojem nápad  pro organizaci
a realizaci kulturního a zejména výtvarného a
národopisného života Solán  a okolí. V kulturních
programech se za aly objevovat akce
k valašskému roku, jeho tradicím, v ásti domu,
n kdejším Hofmanov  ateliéru, byla otev ena
prodejna um leckých p edm t ; pak následova-
ly další kroky: z ízení stálé expozice keramiky a
obraz  Marcely a Ond eje Vajceových a dopln -
ní velkoryse ešeného prostoru zahrady o p í-
rodní amfiteátr nabízející ú astník m kulturních akcí
úchvatný pohled na Javorníky, astý motiv kraji-
ná , kte í na Soláni žili nebo na tomto míst  jen
hledali inspiraci. Samotná pe liv  udržovaná za-
hrada s keramickými objekty majitelky a socha -
skými dopl ky ú astník  socha ských sympozií a
p átel brzy otev ela možnosti k dalšímu spole en-
skému využití jejího kouzla, nap íklad pro po á-
dání svateb. V tomto prost edí, od po átku p ed-
ur eném k navázání na n kdejší v hlas místa nad
Velkými Karlovicemi, se zrodila myšlenka po á-
dání Malí ských cest kolem Solán  a  socha -
ských sympozií, významné a p itažlivé každoro -
ní kulturní události.

Malí ské cesty kolem Solán , které si letos p i-
pomínají, stejn  jako Valašský ateliér U Hofman ,
desetiletí své existence, pat í k nejorigináln jším
projekt m cest za um ním, jejichž obdobu bychom
st ží u nás jinde nalezli. Živé prost edí, kde od
t icátých let minulého století nacházeli své motivy
malí i Jan Kobzá , František Podešva, Alois
Schneiderka, Karel Hofman a desítky t ch, kte í
za nimi do hor p ijížd li ( byli mezi nimi i slavní
skladatelé, básníci a prozaici, herci a fotografo-
vé), okouzleni Solán m a jeho historií na horách
pobyli, odjížd li pak  s bohatými dojmy odkazující-
mi k francouzskému Barbizonu, místu nedaleko
Pa íže,  kam se p ed sto osmdesáti lety sjížd li
avantgardní francouzští krajiná i, aby p edávali
zprávu o malí ském Soláni dál.

Každoro ní putování do kopc  za malí i a jejich
díly, po ádané vždy koncem m síce ervna, za-
hajuje se ení luk pod Solán m. Se ení provázejí
ukázky p ípravných prací na dávný rituál, v n mž
nechybí projevy lidového um ní a mnohé valaš-
ské zvyky. Vše je jakousi poctou dovednostem
lov ka úzce spjatého s p írodou. Program po-

kra uje následujícího dne t emi vernisážemi vý-
tvarných výstav, mezi nimiž má dominantní místo
výstava autora, jehož biografie v p íslušném roce
upozor uje na významnou událost spojenou
s jeho osudem i dílem. Letos jím byl Jan Kobzá ,
od jehož smrti uplynulo 50 let.

Od svého 4.ro níku byly Malí ské cesty obo-
haceny o socha ská sympozia – p ehlídky so-
cha ské tvorby realizované ve d ev , materiálu

tak typickém pro život Valach , a inspirované kraji-
nou kolem Solán . První a druhé setkání socha
v krásném prost edí p írodního amfiteátru na za-
hrad  Hofmanova ateliéru mají svá pokra ování
v innosti Informa ního centra Zvonice na Soláni, v
nové a d stojné dominant  oblasti, v jejímž okolí
postupn  vzniká z výsledk  práce socha  p írod-
ní galerie.

Od prvního ro níku Malí ských cest, a to je mimo-
ádn  cenné, se výstavy a popularizace d l malí

a socha  rozvíjely ve spolupráci s Karlovským
muzeem a n kdejším horským hotelem Biocel na
Soláni, v jehož poschodí byly po ádány autorské
výstavy umož ující rekreant m a jiným návšt vní-
k m hotelu blíže poznat kulturní historii Solán . e-
ditel hotelu Karel R ka, t ebaže mezitím objekt dva-
krát zm nil název (p es Koh-i-noor k hotelu Solá ),
se stejným zájmem a zanícením podporoval neko-
mer ní iniciativy, které si s léty získávaly stále více
p íznivc . Dnes, po otev ení IC Zvonice na Soláni,
je velkým partnerem Malí ských cest nabízejícím
vynikající výstavní možnosti a p ebírajícím organi-
zaci socha ských sympozií práv  tento nový, atrak-
tivní objekt.

Za deset let trvání Valašského ateliéru U Hofma-
n  a Malí ských cest kolem Solán  bylo uspo ádá-
no více než t icet výstav. Mezi jmény vystavujících
m žeme vedle ty  známých Mistr  ze Solán , je-
jich pokra ovatel  a žák , nap íklad Ilji Hartingera,
Lu ka Majera, Ivana Jakeše, íst také velká jména
eského a slovenského um ní, nap íklad Bohumíra

Dvorského, Vincence Makovského, Richarda
Wiesnera, Rudolfa Gajdoše, Jaroslava Králíka, Vla-
da Kompánka a mnohá další. Vystavovala i nová

nastupující um lecká generace malí  a socha-
, která prokázala, jak inspirativním místem

Solá  je.
K nejpodstatn jším zkušenostem z desetileté-

ho putování za um ním kolem Solán  je prom -
na pon kud zastaralého, zažitého a dlouho tra-
dovaného pohledu na dílo ty  malí , kte í na
Soláni žili a tvo ili, snahy interpretovat jejich dílo
málem jen jako malí ský p ísp vek k oblíbenému
a bohat  p stovanému folklorismu, jak tomu asto
bývalo. Ukazuje se, že jde o hluboký omyl, ba
deformaci jejich odkazu. Ukazuje se, že um ní
Schneiderkovo, Podešvovo, Hofmanovo a
Kobzá ovo má z etelné vazby na mezivále né
eské moderní um ní siln  ovliv ované

z um leckých metropolí, zejména z Pa íže a
Mnichova, že nabízí zcela originální asimilaci
lidového um ní, jejíž velké paralely bychom
mohli hledat na slovenské stran  hor. Tím vzr stá
význam místa nad Velkými Karlovicemi, tím se
stává významn jší a p itažliv jší jeho historie.

U malí  ze Solán  a podn t , které od nich
vzešly pro následovníky v um ní, je stále co
objevovat i obdivovat. Nepochybn  to proká-
zaly i letošní jubilejní 10. Malí ské cesty kolem
Solán , které nabídly nové zamyšlení nad tvor-
bou Antonína a Martina Strnadlových, Františ-
ka Podešvy a Jana Kobzán , ale i skv lého
muzikanta, významného moravského folkloris-
ty Zde ka Kašpara, spoluzakladatele a dlou-
holetého vedoucího vsetínského souboru Ja-
sénka, který po 2. sv tové válce krátce u itelo-
val ve Velkých Karlovicích a karlovická pís ová
a tane ní tradice se mu stala celoživotní láskou.

Z atmosféry Malí ských
cest kolem Solán . Pra-
videlnými ú inkujícími
jsou i Karlovjanky - sbor
zp vavých žen z Velkých
Karlovic

Foto archiv autora
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Seminá  muzejních historik
Moravy a Slezska na Valašsku

Hana Jab rková

Když se p ed trnácti lety (1. 11. 1995) z vlastní
iniciativy sešlo 11 zástupc  historické obce n ko-
lika regionálních muzeí dnešního Zlínského a Ji-
homoravského kraje ve Slováckém muzeu
v Uherském Hradišti na platform  dobrovolného
pracovního kolegia, nikdo z nich netušil, jak dlou-
há a plodná bude jejich p íští spolupráce. Nepatr-
ná skupinka zakládajících koleg  se od jednání
k jednání rozr stala p ímo geometrickou adou
do sou asného celkového po tu necelé stovky
len . Sch zky historik  p itom nebyly v bec for-

mální. Hned na druhé z nich byly dohodnuty p í-
pravy spole ných výstav – ta první „Stole ku,
prost i se“na téma stolování v historii a ve sbírko-
vých fondech regionálních muzeí ob hla od pod-
zimu 1997 do íjna 2000 celkem jedenáct morav-
ských muzeí a pot šila celkem 22 266 návšt vní-
k . A následovaly další, stejn  úsp šné výstavy,
využívající spole ných sbírek: „Když in í zbra-
n “ a „Doteky Orientu“.

Volné sdružení historik  se scházelo pravidel-
n  i po svém konstituování na Komisi regionální
historie Moravy a Slezska Asociace muzeí a gale-
rií R v roce 2003. Preambule Jednacího ádu
zd vodnila její existenci - komise byla ustavena
se zám rem p isp t k ešení aktuálních problém
práce regionálních muzejních historik  a prezen-
tace regionální historie v jednotlivých lenských
muzeích. Cílem komise je organizovat pravidelná
setkávání, vým nu zkušeností i po ádání spole -
ných výstav.

Od té doby už prob hlo na r zných místech
Moravy a Slezska mnoho spole ných setkání, kte-
rá sloužila nejen k bližšímu poznání našich muzeí
a jejich výstavních projekt , ale také k navazování
osobních kontakt , které jsou v práci kulturních
pracovník , tedy i muzejník ,  neocenitelné.

Na zatím posledním podzimním seminá i se se-
šli muzejní historikové na Valašsku, ve Velkých
Karlovicích ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2009. Pro-
gram seminá e byl zam en na

problematiku odborné innosti malých muzeí a
metodiku a techniku práce historik  v terénu a
uplat ování metody „oral history“. P ítomné histo-
riky p išel osobn  pozdravit a povzbudit v jejich
muzejní práci dokonce sám starosta obce pan
Miroslav Ko a ík. V rámci dvoudenního progra-
mu navštívili ú astníci seminá e Zvonici na Solá-
ni, Karlovské muzeum, d ev ný karlovický kos-
telík Panny Marie Sn žné, sklá skou expozici na
M stském ú ad  v Karolince a Památník Antonína
Strnadla v Novém Hrozenkov . Organizáto i se-
miná e (zástupci Karlovského muzea a MRV ve
Vsetín ) p ipravili na každé zastávce prohlídkové
trasy zajímavý program s výkladem i ukázkami
místní lidové emeslné výroby. V galerii solá ské
Zvonice si dokonce všichni zazpívali spole n
s Karlovjankami, sympatickým sborem zp vavých
žen z Velkých Karlovic. Workshopu, který probí-
hal v hostinci arták na Soláni i v Horském hotelu
Tatra pod Solán m, se zú astnila i kroniká ka obce
Velké Karlovice paní Helena Mi kalová, za p e-
dem omluveného editele Gobelínové manufak-
tury a soukromého Muzea gobelín  ve Valaš-
ském Mezi í í Jana T. Strý ka pak i histori ka um ní
Muzea regionu Valašsko ve Vsetín  Mgr. Olga
Mehešová. Zatímco na artáku se živ  hovo ilo
o dochované zajímavé kronice manžel  Vašuto-
vých se zápisy mnohých um lc , literát , herc  a
dalších návšt vník  Solán  v minulosti, o sb ru
místních pov stí, r ení a regionální publika ní in-

nosti, ve erní workshop byl spojen s videopre-
zentací historie a sou asnosti Moravských gobe-
línových dílen, v etn  p edstavení vzácných sbír-
kových fond  gobelín  ve valašskomezi í ských
sbírkách regionálního i soukromého muzea.

To, co historiky b hem jejich vícedenních semi-
ná  spojuje, jsou spole né prožitky. Pobyt na
Valašsku se samoz ejm  neobejde bez alespo
krátké horské túry. Ta letošní vedla ze solá ské-
ho h ebene s krásnými výhledy na Javorníky,
zahalené fotogenickou podzimní mlhou, lesním
chodní kem kolem chalup Kobzá ovy a Pode-
švovy, grapou k tajuplnému lesnímu jezeru, a po
malé zastávce na odpo inek v soukromém atelié-
ru lidového um leckého ezbá e Ladislava Bo-
ráka v Jezerném zp t až do Hotelu Tatra. Tam už
spole ný ve er pokra oval v uvoln ném stylu
relaxem, a to no ním terénním Hledáním valaš-
ského tekutého pokladu a posezením i výskáním
se Vsetínskou cimbálovou muzikou.

Pokud Programové prohlášení Komise regio-
nálních historik  Moravy a Slezska AMG R na
období 2008–2011 stanovilo úkoly související
s dalším vzd láváním muzejních historik  mimo jiné
i prost ednictvím po ádání oborových seminá ,
které by m ly být formou vzájemné vým ny zku-
šeností, p isp l ten podzimní – valašský – ur it
beze zbytku k jeho napln ní.

Byla jsem kroniká kou

Kv tuše Nepožitková

Kdysi, to mi bylo asi jedenáct let, dala mi paní
u itelka velký sešit a ekla, že povedu kroniku
našeho literárního kroužku. Také mi pov d la, co
to vlastn  znamená, a tak já tahala všude s sebou
sešitek a tužti ku a zapisovala. Pozd ji už jsem
byla cvi en jší a více spoléhala na pam . Ale
ona to byla spíš lenost, píšete vše dvakrát a ješt
luštíte sv j škrabopis. Pak jsem na jiné škole ved-
la kroniku t ídy, to už jsem v d la, o co jde. Ale
krasopis mi dal velmi zabrat (mám vlastní tajné
písmo, jehož šifrování je asto utajeno i mn ), a
tak jsem si texty  osv žovala mal vkami.

N jak tak by asi m la vypadat kronika dle mých
p edstav. Psaná ru n  hezkým a itelným pís-
mem, dopln ná perokresbou. tená  má p íjem-
ný pocit, že te n co d v rn  známého, s ím si
pisatel vyhrál, a obrázky osv ží a doplní text. Když
se k tomu p idá v n  kožené vazby, nedá se kni-
ze odolat.

Když jsem byla p ed p ti lety pov ena vede-
ním m stské kroniky, nebyla jsem už tedy zcela
novickou. P esto mi bylo jasné, že to bude práce
jiná. Jediné, eho jsem se tentokráte nebála, bylo
písmo. Pam ti jsem totiž za ala psát na po íta i
(m j p edch dce je psal na psacím stroji a já je
pak p episovala, nebo  pro množství p eklep
byla kniha nevzhledná). Pozd ji jsem za ala p i-
dávat do textu i fotografie po íta ov  zpracova-
né. V p ílohách se mi zdálo ukládání fotodoku-
mentace p ece jen málo operativní. Hned te  chci
p ece vid t, jak vypadá nové kolo nebo zaslouži-
lý sportovec.

No a TY P ÍlLOHY! Je neuv itelné, co se
vám za rok st ádání všechno sejde. Pozvánky,
plakátky, vstupenky, volební prohlášení a letáky,

Nad artáckou kronikou s Helenou Mi kalovou
Foto J. B e ka

Turistická zastávka na Soláni     Foto R. Kotulánová
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upomínkové tiskoviny, diplomy, noviny, dopisy atd.
A jak to ut ídit? S tím jsem tedy zkušenost nem la
v bec žádnou. P itom jsem uznala, že všechny
drobnosti papírového charakteru mohou být úžas-
ným objasnitelem naší doby a mohou doplnit du-
cha zašlých as  i o smyslové požitky. Zrak, ich
a hmat si v p ílohách prost  p ijdou na své. Mys-
lím, že všichni hleda i historických spojitostí se rádi
p ehrabují ve starém zažloutlém papíru.

Vzala jsem tedy po delším dumání šanon a do
n ho vše naskládala. Jak nep ehledné! Snažila
jsem se tedy získané materiály se adit posloupn ,
tak jak se objevují v textu. Po polovin  kroniky
jsem už nem la sil, as tomuto úkolu ur en dávno
p e erpán, výsledek chaotický. Velké papíry utis-
kovaly malé, sem tam n který zapadl, kam nem l
a pokr il se. Orientace velmi namáhavá. Pak jsem
v zoufalství vzala jednoduché papírové složky a
ut ídila archiválie dle druhu do nich. Složky jsem
co nejúhledn ji nadepsala a najednou jsem se
v šanonu docela snadno orientovala. Jak pros-
té!! Vyzkoušela jsem pak i systém velkých obálek
a výsledek mého objevování? Skloubila jsem slož-
ky s obálkami. Drobné tiskoviny z nich nevypad-
nou, nepomíchají se a nepokr í a také jsou odol-
né v i vyšším teplotám, takže se obsah nespe-
e.

Také se za ínají ím dále tím více objevovat
záznamy na audionosi ích. Vše, co jsem získala,
jsem uložila do p íloh. Otázkou ovšem je, zda si to
n kdo bude mít, ekn me po 50 letech, na em
p ehrát. Technika nás p edhání a my ji ješt  po-
vzbuzujeme. Milovník m papírových archiválií
však ale z stanou zcela ur it  mé p ílohy.

Možná by tená e i zajímalo, že naše m stská
kronika má každý rok jeden svazek o cca 200
stranách a svazuje se v IRISE, výrobním druž-
stvu invalid , v úhlednou knihu. Ta je po deset let
uložena na m stském ú ad , pak putuje do státní-
ho archivu, v našem p ípad  do Státního okres-
ního archivu ve Vsetín . Já jsem za ala tisknout
dv  paré. Jedno bude i nadále uloženo v archivu,
druhé z stane na m stském ú ad . I u nás ovšem
panuje p ísné pravidlo, pokud se n kdo chce do
kroniky podívat. Musí se prokázat ob anským
pr kazem a p i nahlížení musí být p ítomen odpo-
v dný pracovník ú adu. Kronika se nesmí p j o-
vat dom . Ani kroniká  si tedy nesmí nosit „práci
dom “, pokud již je hotová.

Vést kroniku tém  t icetitisícového m sta je p e-
ce jen n co jiného, než psát pam ti jedné t ídy,
kde je okruh vašeho zájmu úzký, lehce dostupný
a viditelný. Snadn ji se mu dostáváte pod k ži a
p i troše trp livosti vytáhnete z každého jednotliv-
ce v kolektivu mnoho dopl ujících informací.

M sto se chová trochu jinak. Je tajuplné, plné
tmavých zákoutí. Tvá í se sice mile a plno obyva-
tel se rádo sv í se svou inností. Ale všichni mají
i své protihrá e, kte í jsou nejrad ji, když se
o nich mnoho nemluví. Bohužel byli v tšinou hna-
cím motorem m sta, z pracovní sféry, a tak jsem
asto byla nazlobená, že se mi práce neda í.
Být navíc všude, kde se n co d je, je prakticky

nemožné. Takže si pomáháte, jak se dá. Já našla
oporu v naší tiskové mluv í a ve Vsetínských no-
vinách, což je trnáctideník radnice.

Nejvíce m  však mrzí, že jsem nestihla usku-
te nit své vytoužené rozhovory se zajímavými
lidmi ze Vsetína. První, kdo mne fakticky pobídl,
byla starší paní, která mne navštívila v nejmén
vhodný okamžik – zahajovala jsem výstavu u nás
na m stském ú ad . Paní, a  již delší dobu

v d chodu, stále ilá, cht la se pod lit o vzpomín-
ky ze vsetínského sportu i stavebního ruchu na
Trávníkách v dobách svého mládí a dosp losti.
Dala mi sice jméno a telefon, ale já ho n kam
založila a nemám. Prost  nemám. Je mi to moc
líto, paní se již neozvala a já si nezapamatovala
ani to jméno, natož íslo. Škoda, velká škoda.

V diá i plán  dlouhodobých tak z stal i pan
Radovan Kocúrek, který fotografuje (mimo jiné)
Vsetín po celý rok ze všech možných i nemož-
ných míst a za každého po así. Tady se m žu
omluvit jen nedostatkem asu, nebo  ho vídám
n kolikrát za m síc.

Ale asi nikdo si neuv domuje, co je psát kroni-
ku v tšího m sta vedle své vlastní práce, která je
také asov  náro ná. Já už to vím a nedoporu uji
následovat.

A tak si dnes k ideální p edstav  o kronice –
psaná ru n  a ilustrovaná, kožená vazba – ješt
p idávám i p edstavu ideálního kroniká e. lo-
v k hmotn  zajišt ný (aby se mohl v novat jen
kronice), spíše starší, se životními zkušenostmi a
velmi dobrou místní znalostí, spole enský. Naro-
dil se ve Vsetín , vyšší studia prožil jinde, aby se
vrátil s pat i ným rozhledem a v domostmi zp t,
založil zde rodinu a má kopu známých. (Ale p i
troše dobré v le se dá slevit!)

Psát kroniku je práce zodpov dná, asov
náro ná a ... krásná!

Co se do kroniky nevešlo

Je mnoho témat, která nás bezpe n  zvednou
ze židle a o kterých se m žeme bavit stále dokola.
Fotbal, po así, politika, zdražování ... Nikam nás
neposunou, ale p kn  si m žeme zanadávat!

A pak jsou zajímavosti, které nás sice také p íliš
neobohatí, ale asto na n  nenarazíme a v tši-
nou mají pro nás intimn jší kouzlo. Jsou z  našeho
blízkého okolí, základ bu  d v rn  známe nebo
jsou nám lidsky blízké. Do kroniky se však už
z n jakého d vodu nedostaly.

Nap . za d v rn jší téma považuji svatby, po-
h by, významná jubilea nebo narození nových
ob ánk . K mimink m pat í i vyhledání toho nej-
krásn jšího jména. A tak m  vedle po tu živ  na-
rozených d tí (stav mírn  stoupající – rodí se d ti
popula n  silným ro ník m  a ženám, které ma-
te ství posunuly na pozd jší dobu) zaujal i výb r
jmen. Když n kdy slyšíte, jak jsou rodi e schopni
pojmenovat své d ti (p ed asi sedmi lety odmítla
jedna eská matrika zapsat dívence jméno P l-
no ní Bou e), úpln  s úlevou jsem pro ítala sta-
tistiku jmen v celé republice i v našem m st . Zjis-

Restaurace „Náhon“ - jedna z mála technických památek Vsetína
Foto J. Ž rek

No, tady za republikou naše Valašsko nepo-
kulhává. A mn  se docela ulevilo. I když se tedy
ob as setkáme s n jakou dívkou Madison nebo
panem Ezechielem, p ece jen budeme stále doma,
v esku, uprost ed Evropy. Žádná Bou e Nová-
ková nebo Ímail Šabršula prozatím nehrozí.

Další taková zajímavá v c, ovšem z jiného
soudku, je pozvolné chátrání a pak op tovné pro-
bouzení se r zných ástí m sta k životu. To, co

Rok Po et narozených

2007 660 (10 x dvoj ata)

2008 671 (11 x dvoj ata)

Dív í jména

2007 Tereza (17), Natálie (15), Lucie a Adéla (14)

2008 Tereza (21), Natálie (18), Adéla (14)

Chlapecká jména

2007 Lukáš (25), Jakub (23), Jan a Ond ej (18)

2008 Jakub (25), Tomáš, Ond ej (20), Vojt ch (17)

tila jsem, že m j syn Jakub se již n kolik let drží na
výsluní  a taková Tereza je v pop edí celorepub-
likových tabulek už celých jedenáct let.

Ve Vsetín  jsme na tom takto:

jsme p ed dvaceti lety opouš-
t li, co postupn  ztrácelo smy-
sl nebo nebylo k emu vyu-
žít, to pomalu dáváme do po-
ádku a nacházíme nové

nebo staronové využití.
Nejde jen o opušt né chat-

ky, rodinné domy nebo drob-
né provozovny a výrobny,
ale asto  i o celé ásti výrob-
ních areál  (jako bývalý MEZ,
kde je dnes n kolik menších
podnik   a bytový d m) nebo
areál mezi kolejišt m a zim-
ním stadionem, kterému Vse-
tí ané íkají Sandrik.

Na malém plácku, praktic-
ky v centru m sta máme p ší
zónu (po které se prohání i

cyklisté), louku s t kou, co pat í rybá skému sva-
zu, a nej ast ji sem chodíme na výstavy drobné-
ho domácího zví ectva nebo cvi it psy. Kameníci
si zde postavili novou dílnu a vedle chátrající ad-
ministrativn  hospodá ské budovy „Sandriku - k i-
va kárny“ je už n kolik let restaurace. D íve rock-
ový klub pro mládež, od 29. zá í 2007 restaurace
„Náhon“, která má krom  nových, p íjemn  zre-
konstruovaných prostor s krbem a salónkem i stoly
s pípou, kde si sám zákazník epuje pivo, a pravi-
delné kulturní po ady, st ídav  pro mladé, pro
starší, nap í  žánry. Celý zastav ný prostor za-
kon uje nenápadná budova z ervených cihel.
Na po átku 20. let minulého století zde na mlýn-
ském náhonu, který byl vybudován již v 15. sto-
letí, vyrostla vodní elektrárna. Dlouho sloužila p i-
lehlé „k iva kárn “, v 60. letech 20. století byla
ovšem zrušena a od té doby jen stála. Zub asu,
p íroda a nenechavci ud lali své a když si Josef
Fusek elektrárnu na sklonku minulého století od-
koupil od bývalého MEZu Vsetín, který byl v roce
1996 privatizován, nebylo mu co závid t.

Tém  všechno její technické vybavení bylo
vyrabováno, rota ní ásti Francisovy turbíny byly
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Pozorování halových jev
v Hostýnských vrších

Dušan Trávní ek

Bylo n kolik dn  po Vánocích. Charakter popi-
sované události si žádá uvést p esné datum. Tedy
vše se odehrálo 28.12.2008. Doma jsme se usnesli,
že už máme dost sváte ního lenošení a že se po-
t ebujeme protáhnout na erstvém vzduchu. Sedli
jsme do auta a zajeli k Hostinci na Trojáku
v Hostýnských vrších. Tam jsme našeho ro ního
prcka posadili do ko árku, ádn  zamotali do deky
a vydali se sm rem na Tesák. Pod nohama nám
vesele k upal sníh a my jsme s rozkoší vdechovali
sv ží vzduch ostrý jak žiletka. Ob as siln ji zafou-
kal vítr a p i teplot  kolem minus 6 °C chlad pronikal
až pod kabát. P idali jsme do kroku.

Došli jsme pod vršek prvního kopce. Les tady
už nebránil v rozhledu a v tu chvíli se nám na-
skytl pohled na jedine ný p írodní úkaz. Ve vzdá-
lenosti 22 ° od Slunce se utvo ila výrazná duho-
vá kružnice a na každé stran  této kružnice jako-
by zá ila další dv  menší Slunce. A navíc tím sku-
te ným Sluncem uprost ed kruhu vertikáln  pro-

cházel sv telný sloup sahající až k Zemi. Vypada-
lo to, jakoby Slunce bylo p ipevn no na n jakém
sv telném stožáru. Stali jsme se sv dky tak zva-
ných atmosférických halových jev . Našt stí jsem
m l s sebou fotoaparát a bez ohledu na mrznoucí
prsty jsem se snažil vše zachytit. Vždy  n co tako-
vého jsem nikdy p ed tím nevid l.

Jak tyto optické úkazy vznikají? Halové jevy se
objevují na obloze kolem Slunce i M síce v podob
kol, r zných oblouk  a skvrn. Pro jejich vytvo ení
je nutná p ítomnost drobných ledových krystalk
v atmosfé e, na kterých dochází k odraz m a lo-
m m sv telných paprsk . Tyto ledové krystalky
se v tšinou nacházejí v jemných asových obla-
cích ve výškách nad 6 km, ovšem v chladném
po así se za ur itých podmínek mohou vyskyto-
vat i v p ízemních vrstvách ovzduší. Pro vznik
halových jev  mají zásadní význam ledové krys-
talky ve tvaru šestibokých desti ek a šestibokých
sloupk . Jestliže se sv tlo od krystalk  odráží,
pozorujeme halové jevy jako b lavé kružnice a
áry. Když sv telné paprsky krystalky procháze-

jí, dochází k jejich lomu a halové úkazy pak dostá-
vají duhový nádech. T chto jev  je klasifikována
celá ada, ovšem v tšinou se vyskytuje pouze
jeden i dva zárove . Soub žné pozorování více
halových projev  je vzácné.

My jsme zaznamenali hned ty i typy halových
jev . Nejnápadn jší byla duhová kružnice o polo-
m ru 22 ° kolem Slunce, které se íká malé halo. Ta
malá slunce patrná po obou stranách kružnice se
nazývají vedlejší slunce neboli parhelia. Sv telný
útvar vertikáln  procházející Sluncem se ozna uje
jako halový sloup. Kone n  v horních partiích ma-
lého hala jsme spat ili ješt  jeden úkaz – horní do-
tykový oblouk. Ten se však za chvilku ztratil.

Krom  nás se tu v pozdním zimním odpoledni
sešlo ješt  pár dalších š astlivc . Snad za odm -
nu, že jsme p ekonali lenost a vydali se na pro-
cházku i v tomto po así, nám p íroda p ichystala
jedine né divadlo. První snímek jsem po ídil
v 15:14 a vzhledem k ro nímu období se za chvil-
ku za ínalo smrákat. Teplota dále klesala. Celí
promrzlí jsme se vrátili zp t a usedli do p íjemn
vytopené hospody. P i horkém aji (ten m j byl
bohužel idi ský, tedy bez rumu) jsme rozebírali,
co jsme to vlastn  vid li. Pozd ji jsme se dozv -
d li, že halové jevy byly b hem tohoto týdne po-
zorovány na ad  míst eské republiky. Bude i
letošní zima tak št drá a nabídne podobná p ed-
stavení?

Snímek zachycuje soub h ty  halových jev : malé halo, vedlejší slunce, halo-
vý sloup a na vrchní ást malého hala navazuje ješt  horní dotykový oblouk.

Foto autor lánku

Jak na bolavý zub?

Tož jak bych s tú historiú za al… Víte, moji
milí, ono sa prvéj na tych našich kotároch kór
moc dochtor  nezdržovalo a na druhú stranu ani
nebyli tak úpln  pro každého. Každá sranda n co
stójí a to kurýrování takej. A gdo m l v d ev ných
chalupách pen z nazbyt? Nigdo. To už moselo
jí  do tuhého, aby sa volal dochtor. Bolesti a ne-
duhy sa kurýrovaly bylinkami, mas ama, nekdy
sa moselo zají  aj za ková em, dyž už to jinak
nešlo. Ale byli aj tací, co si všecko kurýrovali sami.

Raz tak Francka Mašá ového rozbolel zub. Prvý
de  si ho zkúšal zaléva  šalvjejú, kloktál tu nedobro-
tu a plul kolem sebja, jak satanáš, dyž si lokne mlé-
ka. Jeho Rozina mu cht la da  obklady, ale odehnál
ju jak komára, že a  mu radši p inese trnkovú me-
decínu. A to zas roba že né, bo tak zle zas nevypa-
dá. Marn  Francek k ivil hubu, slivovicu nedostál.

Ve ér eš e odespál, ale už o p lnoci sa obudíl
celý orosený. Zdálo sa mu, že zub mu sám z papuly
vysko í ven.To už m l hubu oteklú, ani mluvi  ne-
mohl. Tož co v íl ? Do rána daleko a budi  v noci
ková a to sa mu necht lo. Aj ho roba p emlúvala,
ale Francek si enem vzpomn l, jak dysi vid l trha
zub u ková a Jožovi eradnému, takovému chvis-
tovi, t i chlapy m li s ním co d la , aby nezbúral
kovárnu. To bylo pak e í ve dvorci. Ej, nic takové-
ho! Ale Francek cítil, že je zle. Po pátej štamprli m l
hubu jak v ohni, ani dotknú  sa ji nemohl. Tak mu
sná  nebýlo, ani dyž sa na talijánskej front  ztratíl
svojemu regimentu. Hrom do teho! Tak si svoju
poslední hodinku nep edstavovál.

Za chvílu už enem roba vidí, jak s later ú šá í
po izb  – v jednej ruce provaz a v druhej štokr-
lec. Kristenanebi! Rozina vysko ila jak dyž ju vosa
pichne a enem tak v košuli sa za ala s Franckem
p etahova  o špagát. Francek huhlál neco o svin-
skej bolesti, rozumn  temu nebylo, až si roba
p ed n ho kleknúla, sepjala ruky a s pla em ho
zap ísahala, a  neblázní.

Enomže to už Francek ut kál pry . Z okna bylo
eš e vid , jak sa trochu sv tla mihlo u stodoly,
tam, kde stála taková p kná košatá jablo ...

V Rozin  by sa krvi v tej chvíli nedo ezali. Enem
sa trochu upamatovala, drapla svícu a n ž a hy-
baj do tmy za Franckem! Enem ud lala krok
z chalupy ven, uslyšela heknutí a jakýsi divný zvuk.
Honém p idala do kroku, ale za chvílu už stála jak
opa ená – Franta ležál pod jablo ú a hore nad
ním sa na špagát  húšal bolavý zub!

(Na motivy vzpomínek A. Šašinové z Huslenek –
erného (1910 – 2005) voln  zpracoval Michal Janiš)

vyhozeny do šachty a zaplaveny blátem. Jen
išt ní této šachty zabralo dva m síce práce. Ale

vyplatilo se! Historická technická památka tedy
jede (zatím) na jednu turbínu už tém   šest let.
Zhruba 11 kilowatt za hodinu dodává pan Fusek
do celorepublikové sít  prost ednictvím Severo-
moravské energetiky.

Chodím kolem každý den, p íjemné místo. Ani
železni ní p ejezd mi tak moc nevadí, i když zde
asto stojím a ekám, až n co náhodou p ejede.

Báje né je to zde v lét ! To si as od asu sedne-
me na restaura ní zahrádku „Náhonu“, která je
z v tší ásti umíst na na most  p es Mlýnský ná-
hon, pozorujeme vzrostlé stromy, d ti, které se
prohán jí na nejr zn jších p ibližovadlech, lidi
sp chající i procházející se, pejsky v tší i menší.
Klevetíme nebo jen tak ml íme. Posloucháme št -
betání pták  a tajemné bublání elektrárny. Slyšíte
jen p íjemný klokot vody a vzdálený ruch m sta?
Historie zde zapadla i do naší doby, staré se zde,
jak íká klasik, snoubí s novým. Doufám, že
nadlouho.
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Devatero kvítí Vandy Vrlové

V uplynulých dnech spat il sv tlo sv ta další
(již t ináctý) svazek edice Rožnovské malé tisky –
tentokrát s názvem Devatero kvítí. Název p í-
hodn  odráží íslo v letopo tu práv  probíhající-
ho roku, kniha samotná se však neomezuje jen
na ono pov stné devatero kvítí. Formou lexikonu
p ibližuje na šest desítek bylin i dalších osv d e-
ných prost edk  lidové medicíny. V minulosti je
využívali naši p edkové p i nejr zn jších nedu-
zích a nemocích – vlastních, ale i t ch, které po-
stihly jejich hospodá ské zví ectvo. Kniha Vandy
Vrlové je výsledkem mnohaletých výzkum  a
sb r  uskute ovaných autorkou mezi pam tní-
ky na Valašsku a T šínsku. Díky nebývalému
ohlasu p edchozí publikace Nasbíráno mezi Jány
bylo proto v letošním roce vydáno její volné po-
kra ování s devaterem kvítí v názvu. Vydání pu-
blikace bylo podpo eno Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj z Programu
p eshrani ní spolupráce Slovenská republika –

eská republika 2007–2013 (mottem tohoto pro-
gramu je „SPOLE N  BEZ HRANIC“).

Jednotlivé kapitoly v nované nejen lé ebným
prost edk m, ale i lidové magii p inášejí vedle ilu-
strací Ji ího Langra základní informace o výskytu,
sb ru a využití bylin anýzem po ínaje a zem žlu-
í kon e. V knížce navíc nalezneme množství

osv d ených recept . tená  se také m že do-
zv d t, co je to nap íklad v edová zelina, pro co
je dobré Janovo mazání, k emu byl užíván
omladník nebo pro  je zrovna malinová š áva tím
nejp íhodn jším prost edkem proti hore ce. Po
p e tení Devatera kvítí již také budete v d t, kte-
ré byliny a prost edky zvolit proti nachlazení, kte-
ré zase byly minulými generacemi doporu ová-
ny jako dobré na spánek, bolest hlavy i nechu-
tenství. Ale zapomenout nesmíme ani na byliny
milod jné – pat ily k nim nap íklad kop iva, k en,
libe ek, máta, polajka, oves, pampeliška, petržel,

polajka. V knize Vandy Vrlové Devatero kvítí si
jist  každý najde ten nejp íhodn jší lék zrovna na
ty své neduhy a trápení – t eba jím bude práv
ono lásky i zdraví dodávající devatero kvítí.

Daniel Drápala

ska, Horácka, ze severní Moravy i z Brn nska.
Použité ná e í p edstavuje skvost eského jazy-
ka. Kniha je ur ena nejširšímu okruhu tená ,
chce rozesmát, pobavit, pot šit a nem la by chy-
b t v žádné knihovn .

Zejména lidová slovesnost a lidové oby eje
bohat  dosv d ují, že humor je jedním z podstat-
ných rys  povahy a životního postoje našeho
lidu. „Od smíchu hlava nebolí,“ íká jedno p ísloví,
a jiné je dopl uje: „Být chudý a ješt  smutný - to je
dvojí škoda.“  Rozmarné i rozpustilé vypráv nky
jsou projevem optimistického veselí a satirické
bojovnosti našeho lidu.

Hrdinové lidového humoru jakoby zt les o-
vali lidovou moudrost, vtip, optimismus, odvahu
v boji proti vyko is ovatel m a utla ovatel m. Jsou
to hrdinové dob í, silní a chyt í, kte í sv j ostrovtip
skrývají maskou prostomyslnosti, aby tím p ekva-
piv ji dovedli obelstít nebo usadit bohatého kupce
nebo sedláka, brblavou ženu, mocného pana
barona, blahobytného pana fará e, hloupého
erta nebo tupého gestapáka.
Lidová žertovná rozprávka používá asto

k výstavb  d je hádanky. Zvlášt  t sn  je vyprá-
v ní spojeno s p íslovím. Hutná vtipná p ísloví
prostupují a oživují vypráv ovo podání, ale n -
kdy jsou p ísloví obsahovým jádrem povídky a
povídka jakoby byla ilustrací ur ité pravdy vyslo-
vené p íslovím. Okouzlí nás neobvyklé výrazy z
bohatství lidového slovníku, zvlášt  hlásková po-
doba slov. Knihu dopl ují p ekrásné humorné ilu-
strace od Mgr. Ladislava Pálky.

Ludmila Velcerová

Kouzelné bytosti zpod Radhošt

V pohádkách a pov stech vypráv ných po
generace v kraji kolem Radhošt  se m žeme
vedle Janí k , princek i zakletých osob b žn
setkat také s celou adou bytostí, které z stávají
dnešním tená m tém  neznámé. Oprávn n
si proto kdokoli m že klást otázku: Jak vypadala
taková slibka i sv tlonoš, kdo to byl špírek nebo
v štice, ím škodila mora? A p itom to byly práv
tyto postavy – zlé i dobré, které nes etn krát oží-
valy v rozmanitých p íb zích zpest ujících zimní
ve ery, p ástky i draní pe í. Lidová vypráv ní
však nem la poslucha e jen pobavit. Do p íb h
se velmi asto promítala snaha poukázat na n -
které lidské slabosti, jakými byla hloupost, chamti-
vost i lenost, mnohé z nich mají p ímo mravou -
ný charakter sloužící pro pou ení poslucha . Lidé
se prost ednictvím t chto p íb h  také snažili vy-
sv tlit n které úkazy, s nimiž se ve svém okolí
setkávali. Dnes je v tšina z t chto p íb h  již té-
m  zapomenuta, proto byla jako 11. svazek edi-
ce Rožnovské malé tisky p ipravena publikace
Kouzelné bytosti zpod Radhošt , která slo-
vem i obrazem provede tená e sv tem kouzel-
ných bytostí. Seznámí se tak s arod jnicí, kúzlí-
em, erty, drakem, duchem strážícím poklady,

Pánem Ježíšem a svatým Petrem, morou, obrem,
slibkou, smrtí, sv tlonošem, špírkem, v šticí a v š-
ákem, vodníkem a n kterými dalšími. Knihu p i-

pravili k vydání Lenka a Daniel Drápalovi, jed-
notlivé p íb hy doprovodila svými ilustracemi
Ludmila Vašková. Rožnovp/R 2008.

Tomáš Gross

Kniha Veselosti nikdy dosti, z nakladatelství
Lípa ve Vizovicích, p edstavuje reprezentativní
vzor lidového vypráv ství dobov  vymezeného
padesátými lety minulého století. Mezi vypráv i
najdeme šprýma e ze Slovácka, Hané, z Valaš-

Radhoš ské putování

Mohutná silueta Radhošt  vítá již po staletí kaž-
dého p íchozího, který se ubírá údolím eky Be -
vy k Rožnovu, i t ch, kte í sm ují ze strany se-
verní k Frenštátu a Trojanovicím. A koli není
v t chto kon inách vrcholem zdaleka nejvyšším,
oprávn n  p itahuje pozornost domácích i mno-
hých host . Poloha Radhošt  na konci mohutné-
ho karpatského h ebene, který se malebn  vypí-
ná nad Rožnovem i Frenštátem, nemalou m rou
p ispívá ke zdání o monumentalit  hory. Ne na-
darmo zanesl už v roce 1627 Jan Amos Komen-
ský do své mapy Moravy z východomoravských
hor pouze Radhoš . P estože byl a je tak ka na
dohled trvalých lidských sídel, z stával Radhoš
v myslích mnoha generací zdejších obyvatel po-
ád horou ne zcela poznanou, vrcholem nevy-

zpytatelným a op edeným etným tajemstvím. P i
zimních p ástkách a draní pe í se po chalupách
vypráv lo o sirotku v Radhošti, v pov stných

úrách se m ly skrývat nep eberné poklady a
draci, hora se v t chto p íb zích stávala místem
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slet  arod jnic i setkání s ernokn žníky.  Dnes
je Radhoš  spojován p edevším s bohem Rade-
gastem, jehož sochu míjejí turisté cestou na vr-
chol. Pro jiné je Radhoš  naopak symbolem k es-
anské cyrilometod jské tradice. Obliba této pa-

mátné hory p itom nijak neklesá ani v posledních
letech. Radhoš  nám ovšem m že vedle sportov-
ního vyžití i krásných výhled  nabídnout i roz-
manité p íb hy, které se k n mu váží. N které
z nich p ináší tená m nová kniha z edice Rož-
novské malé tisky s názvem Radhoš ské puto-
vání. Její auto i Vojt ch Bajer, Daniel Drápala,
Milan Hambálek a Richard Sobotka v ní p i-
nášejí populárn -nau nou formou adu zajíma-
vých pohled  na minulost i sou asnost Radhošt .
Prost ednictvím pomyslné procházky z Rožnova
na Radhoš  a dále na Pustevny jsou tená i na-
bízena témata z historie, lidové slovesnosti, etno-
grafie, literární historie, p írody i mnoha dalších
oblastí. Spolu s textem hraje významnou roli i
obrazový doprovod ítající na šest desítek repro-
dukcí um leckých d l, historických fotografií, po-
hlednic atd. Auto i p i vzniku knihy využili etné
dosud nepublikované archivní a historické mate-
riály.Rožnov p/R 2008.

 Tomáš Gross

vždycky s uznáním, pochvalou, pod kováním, jen
velice z ídka drobným povzdechnutím – takto to
být nem že, protože... Nikdy tedy s vámi p i t ch-
to koresponden ních setkáních nemluví ego tv r-
ce, které si p ipadá zahanbené pokaždé, když se
n kdo za ne jen trochu povrtávat v dokonalém
skladu díla. Naopak – mluví tu s vámi lov k, kte-
rý ví, jak t žké je krá et vedle knihy, potichu, po-
korn  a pomalu, mnohdy velice dlouho. A že ta
cesta vydává jen n kdy své plody v podob  in-
terpretace, která objeví n jaký zajímavý detail,
drobnou, snadno p ehlédnutelnou mali kost, kte-
rá otev e sledované dílo jinak, nov , snad smys-
lupln ji.

Odtud, z tohoto fundamentu, rodí se asi Tráv-
ní kova schopnost nejen analytická, ale p ede-
vším interpreta ní – každá zpráva, v tomto p ípa-
d  t eba o Jakubu Demlovi, Ivanu Slavíkovi, Janu

epovi, nebo t eba o literatu e deníkové nebo
d tské atd., tedy každá taková zpráva p ímo vy-
za uje poctivou, hmatovou práci. Není to jen jaké-
si tupé na ítání, shromaž ování informací a jejich
p eskupování. Je to v nejlepším slova smyslu ko-
respondence – autor se tu stává spoluhrá em,
p ítelem, bratrem a teprve po mnoha a mnoha
hodinách, které s ním Trávní ek stráví, m že vy-
dávat sv j po et – a máme tak p ed sebou autory,
které jsme si uvykli vnímat už jako zavedené,
v nových kulisách a nov  nasvícené, tyto inter-
preta ní vzkazy jsou tou nejp esv d iv jší zprá-
vou do sv ta odborného – tímto zp sobem, tímto
jazykem se p ed tená em znova otevírá sledo-
vané dílo v procesu dobrodružného poznávání
tak siln , že p ímo nutí tená e p e íst si t ebas
Mayovky, nebo texty Demlovy i Slavíkovy zno-
vu – a lepší poslání pro literární v du nevidím.
Jsem rád, že jsem u toho mohl být.

Jenže V letokruzích naboso, to ani zdaleka není
jen zpráva pro odbornou ve ejnost, je to zpráva
pro každého, komu život s jeho trvalými a platný-
mi hodnotami není jen prázdným pojmem, ale sku-
te nou duševní realitou. Tak zejména v t ch tex-
tech, které se ptají po povaze a charakteru valaš-
ské krajiny a lidí v ní, všude tam dostává se intim-
ní, ale též t žká a prot žkaná zpráva do rukou
roduv rného Valacha. Ale nejen jeho. V tom ne-
lí eném ú astenství s lov kem, jeho úd lem i na-
d jí, v tom podává Trávní ek zprávu i mimo tento
region. A to zase všem t m, kte í si navykli vid t
ve Valašsku a Valaších jen polovzd lané, pololid-
ské bytosti se slivovicí a dobrým srdcem. Mojmír
Trávní ek jim zcela z eteln , skrze každodenní
lidské p íb hy a skrze jejich ohledávání, ukazuje,
že veliká, obecná lidská témata se odehrávají
všude tam, kde ješt  lov k nep estal být lov -
kem.

A nakonec je pot eba íci, že v nové knížce
Mojmíra Trávní ka nechybí ani humor. Není to
humor zas kdovíjak k popukání, nejsou to vtipy a
vtípky, ale je to jakési jemné, jen ob asné a velice
opatrné uvoln ní, snad odfouknutí. Ob as je pro-
st  lidský úd l tak t žký, že je pod jeho tíhou po-
t eba si ulevit. Ale nikdy to není na úkor druhého,
ale spíš s ním, vedle n ho... Tak, jako se baví
lenové jedné spole né Obce. A není z ejm  ná-

hoda, že nejvíc tohoto úlevného humoru se na-
chází v kapitole Co zbylo, kterou tvo í útržky
z deníku, který si Mojmír Trávní ek nesoustavn
vedl. Protože na t chto stránkách je n jak nejin-
timn ji vid t snad nejv tší hodnota, kterou Tráv-
ní k v celoživotní odkaz p edstavuje – je to ne-
schopnost sebest ednosti, je to neschopnost, i na

úrovni deníku, o kterém asi ani náhodou neuva-
žoval jako publikovatelném, tedy i v t chto nejin-
timn jších zápisech je Mojmír Trávní ek skrytý,
všechny ty d je, které procházejí skrze n j, vedle
n j a jím, ty všechny jsou mnohonásobn  pot eb-
n jší, než n jaké jedno, konkrétní lidské ego, kte-
ré by o t ch v cech mohlo hovo it.

A práv  z tohoto základu vyr stá z ejm  klid-
ný, sebev domý autorský styl. Styl je totiž jen
odrazem toho, jakým zp sobem tento sv t proží-
váme, jak se jej zmoc ujeme a emu v n m v í-
me. A knížka V letokruzích naboso nám krom
jiného p ipomíná, že všechny ty tradi ní lidské
hodnoty, jako je krajina, místo, rodina a B h, jsou
ješt  stále živé, platné a smysluplné. Být u tako-
vého po ínání, by si jako drobný pomocník, je
veliká radost.

Trávní ek, Mojmír: V letokruzích naboso.
K vydání p ipravili Jakub Chrobák, Pavel Kotrla
a Dalibor Malina. Dalibor Malina: Vsetín 2009.
Náklad 500 ks., 258 s.

Jakub Chrobák

Milý p íteli, pot šení na mé stran ...

Nová knížka Mojmíra Trávní ka zavádí do
eské literatury a do eského myšlení o literatu e

žánr, který lze nazvat jako vzpomínkovou esej.
Ten žánr není úpln  nový, je složeninou z n kolika
podobných zp sob  psaní, ale to, jak se jeho
prost ednictvím vybavují n které neo ekávané a
neo ekávatelné momenty lidského života ve své
p esnosti, to je nové a velice sv ží.

V letokruzích naboso, jak se knížka jmenu-
je, jde o pokra ování první, vzpomínkové knížky
Skryté letokruhy. Ob  vyšly v nakladatelství Dali-
bor Malina na Vsetín . U knížky V letokruzích
naboso jsem spolu s Daliborem Malinou a Pav-
lem Kotrlou asistoval, proto p jde spíš o drobné
editorovo vyznání, snad ne zcela nep ípadné.

Každý, kdo n kdy p ipravoval k vydání texty
Mojmíra Trávní ka, jist  mn  dá za pravdu – po-
depisovat se pod takové knihy jako editor je tro-
chu nemístné – na t ch velikých textových plo-
chách naráží lov k vždy jen na drobná zaško-
brtnutí, jemné úkroky spíš než stylistické omyly,
jsou to tedy opravdu drobnosti, kterým se snad
ani nedá íkat redak ní a editorská práce. A p e-
ce, Mojmír Trávní ek je první, kdo dává hlasit
najevo, že o této práci ví, že si jí váží. Nejprve
zp sobem, jak editorovy návrhy p ijímá – skoro

Mirko Jane ek, Kanadské listy a Valašsko

Po dlouholetém ekání na devizový p íslib, který
byl tehdy základem pro vycestování na Západ,
jsem se jednoho podzimního dne roku 1969 ocitl
ve Vídni. M l jsem tam spolužáka z hradiš ské
Umprumky Jardu Hovadíka, který tam zrovna d lal
asistenta na grafické speciálce. Našinc  tam bylo
jako kvítí. P ed každou ambasádou byla dlouhá
ada ekatel  na práva azylu. Krom  Rakouska

samého byl zájem o Spolkovou republiku N -
mecko, Austrálii, Nový Zéland, Švýcarsko, Jižní
Afriku, USA, Kanadu – a já nevím o koho ješt .

P i prohlídce krás hlavního m sta bývalé ra-
kousko - uherské monarchie, kam naši d dové
chodívali vandrem, aby se vyu ili emeslu, m j
spolužák jen mluvil o Kanad  a a  prý tam jedu
s ním, zatím co já jsem ukazoval na své letní polo-
botky, ve kterých bych se jistojist  v Kanad  p k-
n  nachladil. Jak to dopadlo? Já se p kn  vrátil
dom  na Vsetín a on odlet l do Kanady. Když
jsem za t i týdny navštívil ve Fryštáku jeho rodi e,
ukazovali mn  pyšn  kanadské noviny se lán-
kem s hlavi kou „Bomba Toronta“, kde se už psalo
o velkém eském um lci a jeho výstav , který
jist  obohatí kanadskou kulturu.

Ješt  dlouho mn  vrtala hlavou ta krátká doba
vy ízení azylu na kanadské ambasád . Kdo p ijel
do Vídn  v pond lí, byl ve st edu v Torontu. Jak to,
že na echoslováky byla ta Kanada tak hodná?

Odpov  p išla až v roce 1996, kdy jsem p ijal
pozvání svého p ítele a spolupracovníka z Muzea
Krom ížska Ji ího Trone ka na cestu ve t ech
do Ontária. Tam jsem se to dozv d l:
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Jmenoval se Mirko Jane ek, emigrant od roku
1948, který byl v Kanad  od roku 1951. Zde do-
kon il studium zem d lství a stal se imigra ním
ú edníkem kanadské federální vlády. Ten to byl,
co pomáhal našim lidem zajistit ubytování, najít
práci a zajistit kurzy angli tiny, a to i v letech  po
roce 1968. Bylo jich tisíce. V roce 1966 za al vy-
dávat cyklostylovaný asopis „Hlas nových“, kte-
rý byl pozd ji p ejmenován na „Kanadské listy“.
Tím pomáhal našim emigrant m k orientaci v nové
vlasti, p inášel zprávy o staré vlasti a také vyhle-
dával jejich p átele a p íbuzné po sv t .

Po t i týdny v Kanad  jsem si piln  všechno
zapisoval a fotil. A protože jsem byl tehdy pilným
dopisovatelem Krom ížského týdeníku, byla mn
jedenáctkrát nabídnuta celá stránka novin. A pro-
tože jsem také jezdíval dom  p es Vizovice, oslo-
vil mne i majitel nakladatelství Lípa pan Rychlík:
„Nesete mn  Kanadský deník?“ a já jsem m l co
kamarád m posílat. Jednu kníže ku jsem poslal
též panu Jane kovi. Netušil jsem, že mi vzáp tí
vyjde reklama až v Kanad  a já budu posílat po-
vídání o Kanad  až do Kanady…

I za alo naše dopisování a také posílání Ka-
nadských list  a od roku 1998 za ala za mo e
cestovat i muzejní revue – Valašsko.

P ímý kontakt s panem Jane kem se mi poda il
až v roce 2000, kdy jsem byl op t pozván do
Kanady p ítelem Ji ím. Ten zrovna doprovodil
skupinu lovc  medv d  k letadlu v Nord Bay a
ekal na rybá e. To m  pot šilo, protože lososy

mám rád, a tak jsem ani chvíli nemeškal.
Týden jsme jezdili a hledali lovišt  a laciné uby-

tování, než p ilet la rybí skupina. To už jsme m li
p ipravenou ve e i na uvítání. Z 15 kg masa
medv dí guláš. Z stala troška. Pak jsme už byli
jenom na rybách. Protože jsou v Kanad  všude
budky s telefonem, nebylo nesnadné se dovolat
k panu Jane kovi. „Ano, budu Vás ekat u toront-
ského letišt .“ A tak se stalo. A já se skupinou lovc
ryb i s velitelem Ji ím jsme nakonec p ipili panu
Jane kovi i jeho paní u n j doma. Nejenom že
nám ukázal své redak ní království, ale d lal nám
i pr vodce m stem Mississauga, které je p ilepe-
né k Torontu.

A roky b žely. Až jednou p išlo zase psaní: „Po
ty iceti dvou letech kon ím s vydáváním List .

Chci se ale rozlou it d stojn . Ud lal bys mn
„Ro enku“? Víš, takovou, jak d láte „Valašsko“.
Moc se mi líbí.“

I stalo se. Já se rozjel do Roztok u Prahy, kde
jsem se dozv d l podrobnosti od jeho paní Jany,
pak jsem ho zastihl, když p ilet l z Kanady, znovu
jsme to probrali a doplnili, paní E. Urbachová pro-
vedla naposledy korektury, pan F. Valer poslední
opravy – a 1600 kus  „Ro enky Kanadských
list  2009“ bylo na sv t . Tiskárna Print
v Krom íži to zvládla na jedni ku a pan Jane ek
mohl rozvážet.

P. S.: I v „Ro ence“ byly dva lánky
z vlastiv dné revue Valašsko.

B etislav Dadák

Poznámka redakce:
První krajanské noviny Mirko Jane ka „Kanadské

listy“, . 11 – 12, ro . 31., listopad – prosinec 1997,
obdrželo Muzeum regionu Valašsko ve Vsetín  do své
knihovny poštou koncem roku 1997. Od konce r. 1998
pak probíhala pravidelná a vzájemná vým na Kanad-
ských list  s Valašskem, vlastiv dnou revuí. Poslední
vydání „Kanadských list “ vyšlo v prosinci 2008
s novoro enkou vydavatel  Mirko (Mikea) a Jany Ja-

ne kových. Posledním pozdravem z Kanady, na je-
hož p íprav  se podíleli i n kte í kolegové z naší redak-
ce (viz výše uvedení), je Ro enka 2009. V jejím úvod-
níku vyjád il pan Mirko Jane ek n kolika moudrými
v tami poslání svých dvojjazy ných ( /A) „Kanad-
ských list “:

„... Veden úctou ke state nosti veterán  druhé sv -
tové války a znechucen surovostí, s jakou se k nim
zachovali eskoslovenští komunisté po únoru 1948,
jsem vydával „KANADSKÉ LISTY“ po 42 let.

Od roku 1948 do konce roku 1989 bylo velmi obtíž-
né pro exulanty i emigranty roztroušené po celém

svobodném sv t  udržet vzájemný kontakt. Když
n kdo hledal v té dob  svého nejlepšího vále ného
p ítele, p íbuzného ( i ve dvou p ípadech vlastního
otce), obrátil se na vydavatele „Kanadských list “,
který v p íslušné rubrice zavedl sekci s t mito v ta-
mi, nap .: „Karel Dan k v Austrálii hledá svého vále -
ného velitele Fr. Kone ného“. Zda jsem tímto zp so-
bem dal dohromady na 10 000 osob si nejsem jistý,
ale byl to s. ministr obrany Vilém Holá , který p i
návšt v  Toronta 26. listopadu 1994 vydavatele „KL“
vyznamenal za to, že dal dohromady na 600 vále -
ných veterán . ...“

Josef Ország – Vranecký starší
(20. 5. 1866 – 22. 8. 1939)

Petr Li ák

Poslední desetiletí 19. století se v eských ze-
mích vyzna ovalo probuzeným zájmem o lido-
vou kulturu a národopis.  Vlastiv dní pracovníci
za ali v té dob  sbírat a shromaž ovat hmotné i
duchovní památky z lidového prost edí za ú e-
lem jejich záchrany a zachování pro další gene-
race. Výsledky jejich práce vyústily v uspo ádání
velké Národopisné výstavy eskoslovanské
v Praze r. 1895. Také na Valašsku p sobila sku-
pina národopisných pracovník , mezi které jed-
nozna n  svým významem pat il také rodák
z Nového Hrozenkova, rázovitý sedlák Josef
Ország – Vranecký starší. Práv  v letošním roce
si p ipomínáme 70 let od jeho úmrtí.

Narodil se 20. kv tna 1866 v Novém Hrozen-
kov  v rodin  Josefa Országa, jednoho
z nejv tších místních sedlák , jako jediný syn,
p vodním p ízviskem Vran ovský,1  pozd ji Vra-
necký. Ob  p ízviska jsou odvozena od potoku
Vran e, u jehož ústí stojí hospoda „Na Vran i“,
kterou získal jeho otec pravd podobn  v první
polovin  19. stol.

Rušný život v prost edí významného zájezd-
ního hostince, zámožné postavení rodiny, ve kte-
ré  se udržovaly staré oby eje, ovlivnily mladého
chlapce n kolika sm ry. V tomto prost edí je nut-
né hledat ko eny význa ných rys  jeho povahy
a zájm . Všeobecné vzd lání  získal p i studiu na
nižším gymnáziu ve Valašském Mezi í í a pozd ji
v Olomouci. Poté pokra oval na ty leté  odbor-
né škole zem d lské v P erov . Jak v Olomouci,
tak v P erov  p sobili profeso i, kte í se zajímali o
lidovou kulturu a vedli k tomu i své studenty. Prá-
v  jim vd il Vranecký za sv j celoživotní zájem o
národopis.  Po skon ení sedmileté vojenské pre-
zen ní služby se vrátil do rodné obce, které v -
noval veškerý sv j badatelský zájem. Zasahoval
i do ve ejných záležitostí. Již p ed válkou proti
tehdejší prorakousky orientované lidové stran
založil stranu agrární. Boj za uv dom lé vlaste-
nectví slu oval s bojem proti klerikalismu.

Polemické lánky publikoval v oblastních novi-
nách. Pro své spory s církví pobyl dokonce i tý-
den ve v zení. V roce 1910 založil v obci Sokol-
skou jednotu, proti katolicky orientovanému Orlu.
Vykonával dlouhodob  funkci starosty a prop j il
organizaci k užívání sál ve vlastní hospod  Na
Vran i. Založil ochotnický divadelní kroužek, kde

zastával funkci dramaturga i herce. S jeho p i-
sp ním byla v Novém Hrozenkov  otev ena první
venkovská m š anská škola v okrese. Byl také
iniciátorem vzniku požárního sboru spole n
s u itelem Weisshammerem.

T žišt m jeho práce a zájmu však bylo lidové
um ní a národopis, kterému zasv til celý sv j ži-
vot. Za al se mu v novat již jako student na gym-
náziu v Olomouci, pro jehož tvo ící se muzejní
sbírky dodával na popud svého profesora valaš-
ské výšivky. Metodickou pr pravu získal p i sb -
ru materiálu hmotné i duchovní kultury pro Náro-
dopisnou výstavu eskoslovanskou v Praze. Ve
sboru valašských spolupracovník  pat il Vranec-
ký mezi p ední initele vedle architekta Dušana
Jurkovi e a vsetínského stavitele Michala Urbán-
ka. Dušan Jurkovi  byl pov en vypracováním
projektu valašské osady s kompletní usedlostí a
hospodou. P i výb ru mu Vranecký pomáhal. Tak
došlo k tomu, že valašskou lidovou stavbu repre-
zentoval d m z Nového Hrozenkova. V hospod
Na posledním groši, kde hrála Pelárova muzika,
se Vranecký seznámil s mnoha osobnostmi kul-
turního života, nap . s malí em Mikolášem Alšem,
který zde byl astým hostem.2

Metodický návod a zp sob shromaž ování
materiálu na Národopisnou výstavu vnesly do
jeho práce nejen pot ebnou systematiku, ale p i-
vedly jej k zúžení badatelského zájmu na jedinou
obec – Nový Hrozenkov. D vodem bylo jeho
p esv d ení, že lidové um ní lze obrodit, že je
schopné dále  se rozvíjet. Aby nebyl ovliv ován
jiným než domácím um ním, rozhodl se nestudo-
vat nic jiného než to, co nacházel a doufal najít na
teritoriu Nového Hrozenkova.3   Vranecký pat il
k  velkým patriot m, je nutné zmínit, že byl hrdý
na sv j rod Ország , který odvozoval sv j staro-
bylý p vod od uherských zeman . Již koncem
19. století za al prosazovat a ve ejn  ší it názor,
že Nový Hrozenkov je vesnicí s nejzachovalejší
valašskou kulturou, kde se udržely staré valaš-
ské zvyky a zachovaly  neoby ejné památky li-
dové architektury. Zásluhu na tom p ipisoval prá-
v  len m nejmajetn jšího a rozv tveného rodu
Ország . V roce 1929 napsal: „Nejvíce a nejp k-
n jších v cí zachovalo se dosud na Hrozenkov .
Pro  ? Krátce proto, že tam dosud žije, abych tak
ekl, ortodoxn  valašský a zámožný rod orsác-

ký, jehož všech p íslušník , ovšem i chudších,
jest dnes na 2000. Jest to nár dek v národ , d -
dinka v d din  a názorný obrázek, jak vznikaly
z rodiny rody, eled  a národy“. 4

Pod tímto p esv d ením za al sbírat cenné
památky krojové, výšivky, nábytek, salašnické

V Z P O M Í N Á M E
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ná adí a nádobí,  lidové ezby, keramiku, malo-
vané obrázky na skle, výrobky z nejstarší valaš-
ské sklárny v údolí B ežitá, dále staré písemné
památky, knihy a v bec vše, co m lo muzejní
hodnotu. K velmi vzácným pat ily na Valašsku
nap . ob adní svatební plachty – úvodnice, které
se dávaly ženám do hrobu. Tím nenávratn  mi-
zelo množství p vodních vzor . Vraneckému se
poda ilo asto již v poslední chvíli zachránit kopií,
ná rtkem nebo otiskem alespo  n které. Záhy si
uv domil, že odchodem starých lidí mizí ze sv ta
i velmi cenné duchovní projevy.  Proto sbíral a
zaznamenával pe liv  staré lidové písni ky, kole-
dy, pov sti, po ekadla, p ísloví, jadrná valašská
r ení a úsloví, melodie píš al, tance, oby eje a
jiné, „aby sa to všecko neztratilo.“5

Vše využil k p íprav  na ve ejná vystoupení
valašského kroužku,  který pro tento ú el založil.
Obstaral si i cimbál od eského výrobce Schundy
z Budapešti, sám se na n j nau il hrát a za pomo-
ci  místních obyvatel sestavil malou kapelu. Na-
cvi il zapomenuté tance a zvyky. Výsledky práce
v kroužku mohli diváci ocenit v roce 1925 na prv-
ním Valašském roku v Rožnov  pod Radhošt m,
kde novohrozenkovská skupina p edvedla va-
lašskou zemanskou svatbu.

Po válce za al Vranecký se stavbou rodinné-
ho domu. Jde o velkou patrovou budovu u hlavní
silnice, která však pro vysoké finan ní náklady
z stala zvenku nedokon ena. Nevzhledné p í-
stavky a pozd ji nová eternitová krytina porušily
její vn jší ráz. Více ze svých plán  uskute nil uvnit
budovy, hlavn  ve valašské jizb , která dle pa-
m tník  byla vybavena starobylým vy ezávaným
nábytkem.6  P i stavb  usedlosti se Vranecký in-
spiroval jak tradi ní architekturou starých valaš-
ských fojtství, tak také Jurkovi ovými stavbami na
Pustevnách, nap . vnit ní nát ry stropních trám
nesou nejvíce stopy jeho vlivu v interiéru.

Sv j hlavní zájem však soust edil na lidový
od v, kde jeho innost vyústila k vytvo ení nové
formy slavnostního tzv. orszáckého  kroje, která
nemá nikde na Valašsku obdobu. Vliv na rene-
sanci kroje m la zejména Národopisná výstava
eskoslovanská, kde si Vranecký uv domil velké

rozdíly mezi bohat  zdobenými kroji hanáckými,
slováckými a jiho eskými a chudým krojem va-
lašským. Po svém návratu uplatnil a využil své
znalosti o lidovém kroji, které získal již p edešlým
sb rem materiálu. Pokus o rekonstrukci nenava-
zoval na soudobý stav, ale na stádium p edchá-
zející, které Karel Langer ozna il jako tzv. „bílé“,7
kde všechny základní díly ženského od vu byly
zhotovovány z domácího bílého nebo režného
plátna. V obnoveném sváte ním kroji však bylo
nahrazeno továrn  vyrobeným plátnem, v tši-
nou bavln ným. Sou ásti p edevším u ženského
kroje (rukávce, f rtoch) byly p izdobeny vyšíva-
nými motivy, p evzatými zejména z od vních pla-
chet-úvodnic, které Vranecký  sb rem zachránil.
Na navrhování výzdoby se také sám podílel.
Bohat  rozvinuté základní ornamentální prvky
v pestrém provedení jsou dílem Vraneckého a
jeho spolupracovnic z ad starších vyšíva ek.
Výšivky na obojky, nárameníky, f rtochy, rúšky a
mužské šátky vytvá el i Karel Langer, který v té
dob  p sobil jako u itel na místní škole.

Vranecký vytvo il výrazn  barevný kroj, který
doplnil o sou ásti, v poslední fázi tradi ního od -
vu neužívané. Dopustil se tak etných anachro-
nism  mezi typem, materiálem a výzdobou, zvlášt
u ženského kroje, který obohatil o pintu, rúšku a

p íponku, která nemá ve své výzdob  nikde na
Vsetínsku p ímou p edlohu. V mužském kroji ne-
jsou jeho úpravy tak nápadné, protože se nesna-
žil navázat na období asov  vzdálené. Snad jen
atypické užívání mužského kapesníku je zcela
nové. Nejedná se o tradi ní lidový od v, ale
o kroj vytvo ený k ú el m reprezenta ním.
V tomto ohledu m žeme íci, že jeho snaha došla
uznání, a  již je hodnocení ze strany etnograf
jakékoli.8   Kroje se prezentovaly na etných ná-
rodopisných slavnostech po ínaje Valašským ro-
kem v roce 1925 v Rožnov  pod Radhošt m.
Ješt  i dnes je možné kroj v Novém Hrozenkov
spat it u p íležitosti velkých církevních svátk , by
v pozm n né form , což dokládá, že i autorsky
vytvo ený od v má sv j vývoj9 .

 Je nutné zmínit, že  Vranecký p ispíval i do
odborných asopis . Ve Sborníku eskosloven-
ské akademie zem d lské vyšla studie o salaš-
nictví, kterou na základ  jeho informací zpracovali
B. Mácalík a V. Pavelka. Jeho znalosti ocenil  p e-
devším František Táborský lenstvím v redak ní
rad  nov  založeného asopisu Naše Valašsko.
Cílem redakce bylo publikování výsledk , které
vycházely na základ  podrobné dokumentace
etnografické oblasti Valašska tak, aby získaný
materiál posloužil k vydání vy erpávající publika-
ce o zdejší lidové kultu e. Slova jeho p ítele prof.
Válka: „Bez Vraneckého není u nás soupis mys-
litelný,“10  dokládají jeho význam v oboru náro-
dopisném. Národopisci u n ho oce ovali p ede-
vším hlubokou znalost prost edí, z n hož erpal
své poznatky a o kterém tak zasv cen  psal. Byl
schopen napsat monografii o Novém Hrozenko-
v  zp sobem, který by nem l obdoby.11  etné
p ísp vky, týkající se Nového Hrozenkova, byly
otišt ny práv  v asopisu Naše Valašsko.12  lán-
ky o salašnictví vyšly také v Památníku národo-
pisných slavností13  a Sborníku výstavy salašnic-
tví v Novém Hrozenkov .14  N které z staly bo-
hužel v rukopise a asem se ztratily neznámo kam.

Domácí sbírka lidového um ní, kulturní v hlas
a p edevším samotná osoba Vraneckého p ita-
hovaly na Hrozenkov mnoho významných osob-

ností. Z národopisc  nap . Lubor  Niederle, prof.
Antonín Václavík, editel pražského národopis-
ného muzea dr. Fabián.  Inspiraci pro svá díla
zde hledal i hudební skladatel Vít zslav Novák a
spisovatel Otakar Theer tu napsal rtu o život
podruh  na moravsko - slovenském pomezí „Ma-
riková“. Z politik   ho navštívil r. 1911 i Tomáš
Garigue Masaryk. Vraneckého však nenadchl ani
pozd ji, když se v r. 1918 stal prezidentem svo-
bodného eskoslovenska. Vadila mu na n m
upjatost v chování.15  P átelil se s histori-
kem Josefem Válkem, u itelem a lidovým sb ra-
telem Matoušem Václavkem, s nímž spolupraco-
val na jeho D jinách m sta Vsetína16 , Valašské
svatb 17  a Okresu vsackém18 .   astými hosty
v hospod  Na Vran i byli také malí i a výtvarníci,
které si Vranecký nejvíce oblíbil.

Koncem ervence r. 1885 p ijel do Nového
Hrozenkova pražský malí  a profesor eské vy-
soké školy technické Adolf Liebscher (1857 –
1919). Studijní kresby, které tu tehdy vytvo il, se
staly podkladem pro rozsáhlou kompozici
s názvem „Valašská svatba“. Obraz byl nejprve
v roce 1886 vystaven na radnici ve Valašském
Mezi í í a téhož roku i v pražském Rudolfinu na
výstav  Krasoumné jednoty. Krátce poté byl za-
koupen do Filadelfie v Americe.

Druhý Liebscher v pobyt na Novém Hrozen-
kov  v srpnu r. 1886 barvit  zachytil sám J. O.
Vranecký st.21 .  Malí  m l znovu v úmyslu nama-
lovat valašskou svatbu, ale v tší a bohatší. Pod-
man n valašskými koledami za al však pracovat
na tematicky odlišném díle – triptychu  „Valašská
madona“, jehož originál vystavený na Národo-
pisné výstav  v Praze 1895, byl zakoupen pro
kapli na Radhošti.

Mezi význa né osobnosti, které zavítaly na
Nový Hrozenkov, pat ila pražská malí ka a gra-
fi ka Zdenka Braunerová (1858 – 1934), která
navštívila Nový Hrozenkov v srpnu 1894 a  uby-
tovala se v hospod  Na Vran i. „Starý hospodá
Ország19  pat il k selské aristokracii, protože držel
také hospodu. Byl to lov k prostý, ale chytrý a
jeho erný plnovous budil úctu. Jeho plavovlasý
a elegantní syn (myslí se J. O. Vranecký st.) se
rád ujal pražské malí ky. Zavezl ji na salaš, kde
m li Országovi n kolik set ovcí, a vodil ji do sta-
rých statk , kde ji vítali chlebem a solí, jinde zase
medem. Zdenka jídala ve er ve velké síni, kde
sloupy podpíraly trámový strop. Mladí zde zašli
na kalíšek ko alky, staré babky usedaly za st l
s faje kami nebo cigárky. Zdenka bedliv  naslou-
chala jejich vypráv ní, n kdy se také rozezpíva-
ly. „Jedna ožralkyn  je tu mým milá kem,umí krás-
n  zpívat,“ napsala Zdenka své sest e Ann .  Na
jarmarku si koupila trnáct lokt  tmavomodrého
plátna s tišt nými kvítky. Že nenašla boudu
s hra kami – ty se tu d tem nekupují – vysv tlili jí
– nakoupila za zla ák perníku a rozdala jej d tem,
i do chudších chalup zašla, kde nebyla tak zná-
má.

Když Zdenka odjížd la z Hrozenkova, babi -
ky, které navšt vovala a jejichž písním naslou-
chala, za ní p icházely a líbaly ji jako dceru. Odje-
la do Uherského Hradišt , kde ji ekal prof. Kl-
va a. „Já vím, že p ijíždíte povalaššt ná. Na Hro-
zenkov  jsou dob í lidé, to jist . Ale tu na Slovác-
ku je v tší barevnost. Tu se poslová títe.“20   Tak
popisuje pobyt Zdenky Braunerové v Novém
Hrozenkov   spisovatel František Kožík, který
zachytil její pestrý život v  románu Na k ídlech
v trného mlýna. Braunerová malovala p edevším

Joža Ország – Vranecký s manželkou v orszáckém
kroji 1924     Foto archiv MRV Vsetín
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staré d ev né chalupy, za ízení  valašských ji-
zeb, trnožový st l, lavice apod.

Na Národopisné výstav  eskoslovanské po-
znal Vranecký st. i  malí e Mikoláše Alše. Na vý-
stav  Aleš navázal p átelství se vsetínskými stavi-
teli Michalem Urbánkem a Dušanem Jurkovi em
a p ijal od nich pozvání navštívit Valašsko. V té
dob  se dokon ovala na Vsetín  stavba Ob an-
ské záložny a Aleš slíbil zhotovit návrhy na sgra-
fitovou výzdobu pr elí a interiér . Na Vsetín p i-
jel 12. ervence 1896. Mimo jiné podnikl cestu
ko árem p es Horní Vsacko. Zastavil se také
u Ország   v hostinci Na Vran i. Památná jsou
jeho slova, která pronesl ve Velkých Karlovicích
na esko-slovenské hranici. Jak uvádí Emanuel
Svoboda, zamával Aleš junácky svou valaškou
po zp sobu korunova ních p ísah král  na všech-
ny ty i sv tové strany a mocným rozmachem ji
hodil až za hranice do Uher se slovy: „Jménem
sv. Václava zabírám Slovensko ke korun  svato-
václavské.“22

Z dalších malí  mohu jmenovat Františka Hla-
vicu (1885 – 1952), který navšt voval Vranec-
kého v dob , kdy stav l sv j „ateliér“ - chatu Ko-
hútku na Javorníkách. V roce 1934 namaloval
jeho portrét. Malí  Ji í He man (1896 – 1869) strávil
na Hrozenkov  osm let a zachycoval p edevším
p írodu, m nící se podle ro ního období. Vranec-
ký si také velmi oblíbil Jana Kobzán  (1901 –
1959) pro povahovou p íbuznost.  Velké p átel-
ství navázal s Karlem Langrem, který v  roce 1923
nastoupil svou u itelskou dráhu v Novém Hro-
zenkov .

Dalo by se íci, že práv  jemu vd í Langer za
sv j celoživotní zájem o národopis a lidovou kul-
turu Valašska.

Tento vý et významných osobností dokládá
jeho velkou popularitu. Všem byl dobrým hostite-
lem a vd ným vyprav em.  Svou osobností šel
ostatním p íkladem. V oblasti regionální lidové kul-
tury položil základy prezentace folkloru v Novém
Hrozenkov , který se zde udržel v menší mí e do
sou asnosti.  Ne nadarmo jej  Richard Je ábek
nazval jedním ze zakladatel  folklorismu na Va-
lašsku. Zejména pak orszácký kroj, který není jen
exponátem v muzejních expozicích a výstavách,
ale je stále oživován p i místních slavnostech, z -
stává v nou upomínkou na snahu pozdvihnout
chudé Valašsko na úrove  bohatých region .

1 P ízviskem Vran ovský byl ozna ován již jeho d d
Pavel Ország (3. 9. 1816 – 28. 10. 1893), barví , který
se p iženil na hospodu Na Vran i. Vzal si ženu Rozinu,
dceru tehdejšího hospodského Urbana. Pavel Ország
se vyu il barví skému emeslu u svého otce Josefa
Orsága Seidla, který pocházel z tehdejší Karolininy huti
–Ra kova, kde se dosud íká u „Barví ovských“.
Viz:  Stibor, M.: Sto let fotografie Nového Hrozenkova.
Nový Hrozenkov 1993, s. 11.
2 Langer, K.: Útržky ze vzpomínek na Nový Hrozen-
kov. OÚ Nový Hrozenkov 1992, s. 27.
3 Langer, K.: Josef Ország Vranecký starší. Valašsko
1966, s. 116.
4 Ország-Vranecký, J.: O valašském kroji orszáckém
v Novém Hrozenkov . Naše Valašsko I, 1929, . 1, s.
22-25
5 Pavlík, R.: Josef Orság Vranecký. Naše Valašsko V,
1939, . 4, s. 167 – 168.
6 Malá ást inventá e jizby se dostala zásluhou Josefa
Országa – Vraneckého ml. do sbírek Valašského mu-
zea v p írod
7 Langer, K.: Orszácký kroj z Nového Hrozenkova.
Zprávy KVÚ v Gottwaldov  1959, s. 48-53

P O Z N Á M K Y

Jan Kobzá

(9. 7. 1901 v Liptále – 10. 10. 1959
ve Velkých Karlovicích)

Tomáš Mikulaštík

Letošní 40. Liptálské slavnosti se nesly do zna -
né míry v duchu vzpomínek na svého ideového
zakladatele, nejslavn jšího liptálského rodáka,
folkloristu, malí e a spisovatele Jana Kobzán , od
jehož úmrtí uplynulo v íjnu padesát let.

Jan Kobzá  m l k Liptálu hluboký vztah. P ed
sto osmi lety se tu narodil, prožil zde své d tství,
které ho výrazn  formovalo a dalo základ jeho
um lecké všestrannosti; z druhé strany kopce,
v Jasenné, si postavil d ev nici s ateliérem a žil
v ní se svou rodinou. Po válce se do Liptálu zno-
vu vrátil, aby se podílel na založení družstva lido-
vé um lecké výroby Lipta.

Jeho rodná obec si ho hluboce váží a postavila
mu dvojí pomník: ten první rukou socha e Karla

ezníka v roce 1970, ten druhý v podob  publi-
kace vydané v roce stého výro í um lcova naro-
zení, napsané a uspo ádané PhDr. Lubomírem
Piperkem ze vsetínského muzea. V roce padesá-
tého výro í um lcova úmrtí nám prosté po ty í-
kají, že mu bylo vym eno jen osmapadesát let

života. Znovu a znovu musíme obdivovat, co do-
kázal v jejich pr b hu vykonat.

Už v roce 1930 stál u zrodu folklorní innosti
v Liptále. Tehdy Liptalané vystoupili na Morav-
skoslezských národopisných slavnostech na Vse-
tín  s tanci, které nacvi ili pod vedením manžel
Vá ových a J. Kobzán . Když se po ty iceti le-
tech odhaloval pomník Jana Kobzán  u liptálské-
ho zámku a konaly se první Liptálské slavnosti,
byli mnozí z p vodních tane ník  estnými hosty.

P ipome me n kolik základních údaj  o této
mimo ádné osobnosti, vzd laném lidovém um l-
ci, vnímavém malí i a p emýšlivém spisovateli Janu
Kobzá ovi. Narodil se v Liptále 9. ervence 1901.
Záhy p išel o maminku a otec, který neunesl tíhu
odpov dnosti, od rodiny odešel. Chlapce pak
vychovávala mat ina sestra a sta í ek Škrabá-
nek, kterému íkali Škrabáne ek. Od sta í ka slý-
chal etná vypráv ní, která byla ur ující pro jeho
životní orientaci. Milovanému a obdivovanému
sta í kovi vytvo il také trvalý památník svými lite-
rárními pracemi a ilustracemi k nim.

Na m š anku chodil do Vsetína a jednou tam,
v zápalu hry na zbojníky, vysko il z prvního patra
a z stal bez sebe ležet na dlažb . Trvalým ná-
sledkem byl zhoršený sluch, který mu zejména
v zralém v ku p sobil etné t žkosti. Po vyjití z
m š anky pracoval krátce na Thonetov  pile ve
Vsetín  a v patnácti letech se p ihlásil na pilu do
Zlína, do Ba ových závod . Toto rozhodnutí pak
m lo zásadní vliv na jeho další život a profesní
orientaci. Nejprve setkání se závodním léka em
MUDr. Janem Gerbecem, který váhal chlapce na
tak t žkou práci p ijmout a doporu oval mu, aby
šel do u ení. Po chlapcových slovech, že se chce
u it malí em, ale až po válce, projevil zájem o jeho
malování a pov d l pozd ji o Kobzá ových do-
vednostech Tomáši Ba ovi. Pro up esn ní – to se
stalo v roce 1916, sv tová válka byla ve své
polovin , a i když nebylo jasné, kdy a s jakým
výsledkem skon í, bylo z ejmé, že to hned tak
nebude. A tak Janek pracoval na pile, piln  kreslil
– prý i na hladké plochy desek, a tam si ho údajn
všiml Tomáš Ba a. Skute n  jej v roce 1918 po-
slal studovat na um leckopr myslovou školu do
Prahy, kde se v letech 1918 až 1924 stal žákem
profesor  Josefa Schussera, Jaroslava Bendy,
Vratislava Hugo Brunnera a Františka Kysely.
T i posledn  jmenovaní byli významnými um lci,
kte í m li výrazný podíl na konstituování a rozvoji
eské grafické a knižní kultury v desátých a dva-

cátých letech minulého století. Na umprumácká
studia bezprost edn  navázal v letech 1924 –
1926 na Akademii výtvarného um ní v Praze,
kde se stal žákem grafické speciálky prof. Maxe
Švabinského, zakladatelské osobnosti eské no-
vodobé grafiky.

V roce 1926, kdy svá studia ukon il, vydal teh-
dy p tadvacetiletý um lec knihu, která svým ja-
zykem, ilustra ním doprovodem i typografickým
zpracováním pat í ke st žejním díl m mezivále -
né národní kultury: je to jeho nejznám jší a nejpo-
pulárn jší dílo, zejména v rodném kraji v ele p i-
jatá kniha „O zbojníkoch a pokladoch“. Kniha poz-
d ji vyšla ješt  v druhém dopln ném vydání za
autorova života v roce 1958 ve Zlín  (tehdy tedy
v Krajském nakladatelství Gottwaldov) a v r. 1980
ji vydalo ostravské nakladatelství Profil, které
o ty i roky pozd ji vydalo také další Kobzá ovu
knihu „U po átk  vod“, autorem p ipravovanou
k vydání už na p elomu t icátých a ty icátých let.

8 K velkým obhájc m orszáckého kroje pat il syn Jo-
sefa Országa, který ve svém lánku zhodnotil obnovu
kroje v Novém Hrozenkov . Srov. Ország – Vranecký
ml., J.: P ísp vek Joži Országa – Vraneckého k vývoji
lidového od vu v Novém Hrozenkov . Národopisné
aktuality 26, 1989, s. 249 – 264.
9 Srov. Li ák, P.: Orszácký kroj z Nového Hrozenko-
va. Zvláštní forma lidového od vu na Valašsku. Baka-
lá ská diplomová práce. Opava 2006, 80 s.
10 Pavlík, R.: Josef Orság Vranecký. Naše Valašsko V,
1939, . 4, s. 165-174
11 Langer, K.: Josef Ország Vranecký starší. Valašsko
1966, s. 115-118
12 Ország – Vranecký, J.: Novohrozenkovské epice
a klob ky. Naše Valašsko 1, 1930, s. 126 – 130. , také
týž: Novohrozenkovské úbory ženské hlavy. Naše
Valašsko 1, 1930 s. 164 – 170.
13 Památník Národopisných slavností na Vsetín . Vse-
tín 1930, 78 s.
14 Sborník výstavy salašnictví v Novém Hrozenkov .
OÚ Nový Hrozenkov 1936, 72 s.
15 Langer, K.: Josef Ország Vranecký starší. Valašsko
1966,  s. 117.
16 Václavek, M.: D jiny m sta Vsetína a okresu vsac-
kého. Brno 1881. 348 s.
17 Václavek, M.: Valašská svatba. Tel  1892. 82 s.
18 Václavek, M.: Vsatský okres. Brno 1909. 126 s.
19 Josef Ország Vran ovský (27. 4. 1840 – 22. 7. 1907)
otec Joži Országa Vraneckého st.
20 Kožík, F.: Na k ídlech v trného mlýna. Praha 1977,
s. 316 – 321.
21 Ország – Vranecký, J.: O vzniku Liebscherovy „Va-
lašské madony“. Naše Valašsko II, 1931, s. 25 – 28.
22 Svoboda, E.: Mikoláš Aleš na Morav  a Slezsku.
Brno 1929, s. 50.
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Vzpomínka na Vilmu Volkovou
* 19. 8. 1903     + 3. 9. 1999

Hana Bartková

P ed deseti lety zem ela národopisná pra-
covnice a lidová vyprav ka Vilma Volková
z Hutiska - Solance. Tato moudrá, ušlechtilá
žena, znalkyn  starého Valašska, p ítelkyn
kumštý , podporovatelka kultury a tradic,
d v rn  známá jako „teti ka“ Volková, pat-
ila k významným osobnostem Valašska.

Byl íjen roku 1996. P ipravovala jsem do vlas-
tiv dné p ílohy tehdejších Hanáckých novin lá-
nek ke 120. výro í narození noviná e a spisova-
tele Josefa Františka Karase. Materiál  jsem m la
hodn , ale po ád to jaksi nebylo ono. Potom jsem
si vzpomn la, že na Hutisku  žije Karasova dcera
Vilma Volková. Požádala jsem svoji tetu, aby na-
psala své sest enici a p ítelkyni z Hutiska Elišce
Ková ové s tím, jestli by mohla p edat paní Volko-
vé  pár mých otázek. Paní Volková mi poslala
n kolikastránkový dopis o život  a díle svého otce.
Tím vlastn  za alo naše dopisování a p átelství.

Pár myšlenek z dopis  Vilmy Volkové  jsem vy-
brala i pro naše tená e.

O sob …
Na Hutisko jsme  se nast hovali po prázdni-

nách v roce 1914. Až do 5.t ídy jsem žádné sv t-
lo ve škole nebyla. Vysv d ení bylo t i hv zdi ky,
které mne provázely i v t ch dobách temna, a to
bylo tehdy mravy, zp v, t locvik, no byla jsem
myslim hlúpá, v il se temu modern  pravi opož-
d ná. Až na tení, které sice bylo také na trojku,
a když se jednou maminka ptala, jak je to možné,
že tu pohádky a b žnou literaturu naprosto bez
závady a že dcere ka z nejlepších etla proti mn
jako za ínající žá ek. Paní u itelka pov d la: To
já nemohu posoudit, pon vadž ona nikdy neví,
když ji vyvolám, kde má za ít. Prost  nedává pozor.
A m la pravdu. Snad i hodn  zavinila moje straš-
ná tréma. Já jsem to v d la, ale nedokázala jsem
to íct. A to mne provázelo celý život. Nikdo nev -
d l, že hledám t eba možnost bu  se o n co
op ít na jevišti a nebo se aspo  op ít o n co, aby
ludé nepoznali, jak sa mn  t epú kolena. Obdivo-
vala jsem e níky i vlastního otce, jak mluví bez
papíru, háže závažnými letopo ty, jako by tam
nebylo t eba p esnosti…

Tak taková byla paní Vilma jako žákyn , trochu
svéhlavá, p itahoval ji však pasínek  v Zákop í -
zvyky, vypráv ní o strašidlech, pov ry, ale i ta-
nec a hudba…

Zákop anská univerzita
A v té zákopecké  univerzit  – jednot ídce jsem

nap ed opisovala já a za pom rn  krátký as
zaséj druzí ode mne. A to ud lal jeden u itel za
první sv tové války, výborný pedagog Rudolf
M kota, který u íval jako ídicí na škole pod So-
lán m a t i dny v Zákop í na té univerzit , jak já
tu školu ve ejn  jmenuju.Byla kusi ek pod našú
chalupú. To Zákop í je p ekrásné, po lesní cest
od naší chalupy po levé stran  sa došlo hore
kopcem na Díl, bylo tam pov tšin  b ézí, jedli ka
lebo smrk, edem tak, že tam byl. A pod tú  cestú
bylo edem k íbí, tož bylo krásn  vid t potok, ces-
tu a druhý kopec alebo potroše až do izby u Bo-
rák  na kopci a stavení u Volk  na vrše na kopci.
K temu stavení se pojí historická pravda. Když
po Bílé ho e byla velká pronásledování evange-
lík , p ijela tam na vrch hory Dora Kubišová na
erném koni s kalichem a biblí kralickou, což ukryla

ve staré vykotlané vrb , kde byla  studánka, a
kousek od ní postavila Dora chalupu, jist  ne
sama, to se muselo vyklú it kus lesa, d evo ote-
sat a tak dál. Ale ta Dora Kubišová je zakladatel-
ka Volkova rodu, aji se tam za m a pravilo
u Kubiš . Ta bible je dosud ve Volkov  rodu, co
se stalo s kalichem sa neví. Naší chalup  se pra-
vívalo V kopcoch a m a znali jak d cka ve škole,
tak aj všeci Zákop ané co by Vílu z kopc ch. Já
jsem si Hutisko, hlavn  to Zákop í, zamilovala na
celý život. Zrovna jako táta celé Valašsko.

Prost ednictvím dopis  jsem mohla nahlédnout
do kouzelného sv ta teti ky Volkové. Do sv ta její
lásky k valašskému ná e í, lidovému vypráv ní,
vyšívání, písním, tanc m.. Vzpomínala nap . na
I. Valašský rok (1925), na zakladatele skanzenu
v Rožnov  bratry Jaro kovy, na etnografy Fran-
tiška Malé e, Miloše Kuliš áka, J. R. Be áka, aka-
demického malí e  a svého vrstevníka - profesora
Karla Langra.

Valašskému kraji nebyly dány statky pozem-
ské, pole bohaté, ale krása nesmírná, hory, lesy,

Ob  publikace jsou již nedostupné a jist  by si
zasloužily nové vydání.

Po ukon ení studií se Kobzá  vrátil na Valaš-
sko a do Zlína – v i Ba ovi a firm  m l také své
závazky. Necht l se však vázat, cht l poznávat
sv t a uvažoval i o cest  do Jižní Ameriky. S kon-
cernem a Tomášem Ba ou (kterého si velmi vážil)
se vyrovnal po svém a s odstupem asu vlastn
mimo ádn  velkoryse – nejen že své domn lé
dluhy, tedy podporu na studiích, postupn  splatil,
ale Jan Kobzá  je také autorem firemního loga
tvo eného ty mi písmeny, z nichž to první, velké
„B“ má podobu muže hlavonožce v epici s kšil-
tem a ve stylizovaných špi atých botách. Logo
bylo lety uhlazeno, ale stále si zachovává svou
pádnost a srozumitelnost i po více než osmi dese-
tiletích od svého vzniku.

V polovin  t icátých let za al budovat ve spolu-
práci s Františkem Podešvou Valašský Barbizon
na Soláni; pozd ji se k nim voln  p ipojil ješt
malí  Alois Schneiderka. I když sen o spole ném
malování se úpln  neuskute nil, p ece jen všichni
t i a po nich i Karel Hofman prom nili malebné
místo ve skute nou malí skou základnu a výraz-
n  p isp li k propagaci kraje. Nakonec se mu ta
dobrovolná samota stala i napln ním osudu – ve
své p lce d ev nice, v ateliéru na Soláni 10. íjna
1959 zem el, symbolicky s knihou Miguela Ce-
rvantese Don Quijote de la Mancha.

Ve stru né rekapitulaci byla pon kud opome-
nuta ty icátá léta, kdy Jan Kobzá  žil v Jasenné
a podílel se na formování zlínského kulturního
sv ta; dobu války, v níž podle n j došel napln ní
zbojnický mýtus v podob  boje partyzán  a ho-
rového lidu proti nacionálnímu socialismu. I dobu
povále ného nadšení a snahy o obnovu tradic,
která se projevila mimo jiné ve zmín ném založe-
ní družstva Lipta.

40. Liptálské slavnosti na konci srpna vzdaly
hold Janu Kobzá ovi nejen tradi ní poctou u po-
mníku, ale také  výstavou jeho tvorby v sále obec-
ního ú adu. Výstava prezentovala dva cykly a
byla citliv  dopln na drobnými kresbami, portrét-
ními studiemi a skicami, n kolika fotografiemi rea-
lizací v architektu e a n kterými publikovanými
texty, které autor doprovázel ilustracemi a vždy si
dával záležet i na celkové grafické úprav . Na
elní st n  byl umíst n cyklus imaginárních zboj-

nických portrét  – jemn  mladistvých tvá í zbojní-
k  a harapanen. Soubor portrét  Jan Kobzá
vytvo il v záv ru své tv r í dráhy a zamýšlel je
p evést do podoby obrázk  na skle. Kultivované
malí ské podání domýšlí tradici lidového um ní
v jeho syté a jasné barevnosti, zna né plošnosti a
výrazných obrysových liniích.

Páte í výstavy byly d evoryty ke knize „O zboj-
níkoch a pokladoch“, které vznikly naopak prak-
ticky na po átku Kobzá ovy um lecké innosti.
Jsou však p ekvapiv  vyzrálé, výtvarn  si po-
hrávají s obrazovým prostorem, jsou p epln ny
postavami i d jem a p esto jasné ve výrazu, mají
z etelný kompozi ní ád. Jsou v nich obsaženy
principy, které platily pro tvorbu Jana Kobzán
v následujících t ech desetiletích. A  už se jedná
o obrazy, kresby i grafické listy, vždy jim dominu-
je výrazná, dynamická ára, s jejíž pomocí doká-
zal Kobzá  vypráv t stejn  um lecky p esv d i-
v , jako ve svých literárních dílech. Jsou to samo-
z ejm  zejména jeho oblíbení zbojníci – n kdy ve
vznosném, hrdém slavnostním postoji, jindy za-
chyceni v prudkém pohybu i p i radostném, furi-

antském gestu. Nalezneme zde také jiné postavy
s p esv d ivou povahopisnou charakteristikou,
která dokáže být i nemilosrdná. Na jiných Kobzá-
ových obrazech nacházíme historická témata,

která jej rovn ž hluboce oslovovala, konkrétn
husitské hnutí a valašská povstání. S nezbytnou
dávkou idealizace p enesl pozitivní hodnoty, kte-
ré v lidovém odboji proti pán m spat oval, na
partyzánské hnutí v druhé sv tové válce. Jeho
kresby – portréty partyzán  – jsou pozoruhod-
nými psychologickými studiemi. Zbojnické téma
nikdy zcela nevy erpal; dvacet let po d evory-
tech ke své vlastní knize vytvo il cyklus ilustrací
k vypráv ní Josefa Filgase Mí ka z Lužné, kde
op t relativn  jednoduchými a istými výtvarnými
prost edky p evypráv l p íb h z doby kuruckých
nájezd  um lecky dokonale a mnohem p esv d-
iv ji než spisovatel sám.
Uprost ed slavností, na nichž by se Janek Kob-

zá  jist  cítil ve svém živlu, byla výstava místem
klidného zamyšlení nad lehce idealizovanou sta-
robylou lidovou moudrostí, kterou nám svým ma-
lí ským i literárním dílem valašský um lec a liptál-
ský rodák Jan Kobzá  zprost edkoval. Byla také
výrazem úcty, kterou k n mu obyvatelé jeho rod-
né obce stále chovají.

K. Hofman: Lidová vyprav ka V. Volková, nedat.,
olej na sololitu, 57x46 cm

Ze sbírek MRV ve Vsetín
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kdybych m la, co máš ty, tož bych si ekla, že to je
básnické vid ní a né enom pláskání na t etí…
Ale slavná na mú dušu sem a to skrz televizu a
rozhlas. Tam bych si Vám dokázala pustit kazetu
k pátému výro í smrti p evzácné a vynikající
malí ky Slávky Hýžové z Mezi í í..

A takto psala o své p ítelkyni z nejv rn jších -
Julince…

Ta Julinka k nám p išla, jak jsem Vám už mys-
lím asi psala, a v krásném p átelství s Valašskem
a s námi skoro po p l století odešla a hledí na
mne jen z portretu a n kde na oblá ku eká, až
sa tam též dokludím za všemi, co od nás odešli…

Dopisy, p átelství, spolupráce
Vilma Volková mi poskytla spoustu informací

o osobnostech, které tvo ily spojnici Valašska
s Hanou. Pat í mezi n  Pavla K i ková- Homolko-
vá, dr. Vlasta Fialová a Anežka Bubílková. Já jsem
ji zase seznámila s  lidmi, kte í psali o jejím otci J. F.
Karasovi -  s konickým vlastiv dným badatelem
Ing. Jaroslavem Pinkavou a znalcem Vyso i-
ny,spisovatelem  Ing. Hynkem Jurmanem ze Št -
pánova nad Svratkou. Její dopisy samoz ejm
obsahovaly spoustu  dalších informací -     o život ,
natá ení, ú asti na vernisážích, o p íprav  publika-
ce o Zákop í a pomníku Charlotty Masarykové, o
rozsáhlé korespondenci. Velice si vážila toho, že
jsem se ozvala jako první a neznámá a napsala o
jejím otci. Já si zase vážím její ob tavosti a skrom-
nosti i toho, že poskytla zázemí a domov t em že-
nám, které se ocitly ve složité osobní situaci  – Pavle
K i kové, Julii  Hlavá ové a Anežce Bubílkové.
Vážím si i její dobro inné práce, kdy prodejem ob-
raz  významných valašských malí  pomáhala
Nadaci proti rakovin  p i nemocnici v Ostrav -Po-
rub  a lé ebn   Paskov.  Osobn  jsem ji navštívila
krátce p ed jejími 95. narozeninami. Naše setkání
trvalo tém   t i hodiny a to jsme ješt  zdaleka ne-
sta ily všechno probrat. V záv ru mého pobytu na
Hutisku m  ješt  navštívila u rodiny Ková ových a
sd lila, že si k ní mám p ijít pro kytici. Myslela jsem
si, že mi chce dát n jakou p knou kyti ku ze za-
hrádky.  Teti ka Volková mi však v novala jako
výraz pod kování –  „za psaní o tátovi“  - obraz
akademického  malí e Lu ka Majera Podzimní ky-
tice. Byla jsem tak p ekvapená, že jsem ani nesta-
ila po ádn  pod kovat.  Také p ivítala i obnovení

vlastiv dné revue  Valašsko.
…v mramorovém sále vsetínského zámku byla

slavnostn  p ijata- tedy jak to te  bývá k t na -
nov  vydaná revue Valašsko, které jsem já p ála,
aby m la takú úrove , jak kdysi Valašsko za básní-
ka a spisovatele a pedagoga pana profesora Fran-
tiška Táborského, histori ky Vlasty Fialové a u ite-
le Miloše Kašlíka. Podle 1. ísla, které jsem doká-
zala celé p e íst i p i tom p edváno ním gruntová-
ní, v ím, že tomu tak i bude…  ( 30.12. 1998)

Velmi se mi líbil tento záv r jednoho jejího dopisu:
A tož s up imnos ú Vám posílám v elý pozdrav

z tých p ekrásných valašských kotár  a p eju Vám
na téj žírnej Hanéj všecko dobré…

Dopis poslední
Nese datum 30. 8. 1999 a byl tedy napsán

ty i dny p ed její smrtí. Teti ka Volková jej m la
p ipraven k odeslání , došel mn  s vloženým
smute ním oznámením.

Dopis byl pod kováním za moje p ání
k srpnovým narozeninám.

Vážená a milá paní doktorko, d kuji vám up ím-
n  za vzpomínku a p kný vinš. I když jsem se na

to rad ji nedívala, jsem jakási poloslepá, ale jen
na psaní. Já to po sob  nep e tu, ale vždycky
jsem každému pod kovala a te  sta ím jeden
dopisek bez hlavy a paty napsat a ten nestojí za
nic…Ale ve Velké Byst ici se nevidím. Helenu Li-
sickou to bude mrzet, ale nedá se nic jiného d -
lat. Moc Vás u Vás všecky pozdravuju. Hlavn
milou teti ku, kterou jedin  z Vaší rodiny krom
Elišky znám. Tož moja milá srde n  d kuji za
vzpomínku a p kný vinš a srde n  zdravím

Vaše Vilma Volková
 Tyto dopisy, pár knih spisovatele J. F. Karase

a obraz akademického malí e Lu ka Majera jsou
pro m  vzpomínkou na krásné p átelství s teti kou
Volkovou.

A  toto novoro ní vyznání teti ky Volkové  by
mohlo být te kou za mými vzpomínkami.

             Hutisko - Solanec 30.12. 1998
Co já robka z kuchyn . Že mám nápady, vím,

že mám ráda lidi, Valašsko a že nikomu nezávi-
dím, to je snad správné ohodnocení a eš e sem
zapomn la na tu up imnost a nezištnost. Tož
vlastn  mám co dát lidem a tož klidn  mohu ukon it
dnes ten rok s klidným srdcem, že nebudu jiná, jít
do nového roku. A tož vážená a  milá, dík za Vaše
p átelství…

lid, který je miloval a krásu dovedl tvo it. T eba to
valašské vyšívání. Valašský kroj je chudý, ale pro
tu p ejemnou výšivku snad byl nejdražší ze všech
kroj . Rukávce a m ežka u epc  - to je opravdu
nádhera. No, a u nás byly také vyšíva ky um lky-
n … A za první republiky se d lávaly na Hutisku
kursy a poslední byl - a na to jsem hrda - z mého
popudu. Necht la jsem dávat Valachom dary
z erveného k íže. Cht la jsem, aby si vyd lali, a
u Barabáš  byla Tyne ka, dobrá vyšíva ka, a
dala se na spolupráci s Vesnou. Za ídila odbytiš-
t  i v Americe a kdo m l chu  a cht l si vyd lat,
vyd lal si istý groš poctivou prací. …

No, kdysi p išly Dr. Vlasta Fialová s pí Idou
Gregorovou z Brna. Paní Ida cht la si pom it
rubá , ale já jsem ho u nás považovala už za
neznámý druh prádla spodního, tož jsem s nimi
zašla na Prost ední Be vu a rubá ek byl aj po-
m ený u sta enky Bernátkové a já jsem tam
zase objevila tanec Ruská polka, který se asi pro
nesnadnost p estal tan it . Tož jsem m la pro
Solán k zase n co navíc a pak i pro Javo inu
v Rožnov …

Valašský folklor
Celý sv j život se v novala valašskému folklo-

ru, p edevším v d tském národopisném souboru
Solán k, p edvád la také valašské zvyky
v rožnovském muzeu…

Vite a mn  to všecko p ipomn lo ty moje ry-
mova ky v dialektu pro vystoupení Solá ku a
psané scénky, se kterými pro jejich p vodnost
tématu jsme i bez cimbálové muziky, t eba i
s dechovkú nebo harmonikou ( heligonkou) na
všech p ehlídkách vesnických soubor  nebo i ve
Strážnici získali pozornost poroty. A to bylo i
s velkými. Tam jsem si už hled la cimbalistu, prá-
v  i t eba nejlepšího Jožku Országa-Vranecké-
ho získat, z Prost ední Be vy hudecká
s primášem Jindrou Kysu anem nám hrála i
v rozhlasovém vystupování, kde m la ta babí
(Pavla K í ková – pozn. autorky) na starosti zp v,
a na to opravdu i ty robky, co k nám pomalu p ed
t iceti lety chodívaly, dodnes vzpomínajú. Dost
jich už na tomto sv t  není, ale dosud jako origi-
nální teti ky z Hutiska- Solance drhnou a zpívajú
koledy v rožnovském muzeu a chlapi mlátí cepa-
ma hore na Stráni ve valašskéj d din .

P átelé…
K t m nejvzácn jším pat ili - Jan Kobzá , vyni-

kající kreslí , který ji p ivedl k výtvarnému um ní,
a výborný spisovatel, jehož vsacký dialekt je p e-
krásný, Slávka Hýžová, nadaná malí ka - bás-
ní ka, jejíž dopisy jsou skvosty plné citu a krásy
slova, akademický malí  Lud k Majer, malí  rod-
ného kraje Hutiska… Pat ili mezi n  i manželé
František a Marie Podešvovi, za nimiž chodila na
Solá , i perla valašské literatury, roda ka z fojtství,
které tak nádhern  popsala, Anežka Bubílková,
roz. Kolá ková, publicistka dr. Marie Mikulcová
z Velkých Karlovic, spisovatelka, vedoucí soubo-
ru Slam nky a organizátorka Lidového roku ve
Velké Byst ici  Helena Lisická  z Olomouce.

Moja drahá, já  nemám ani vzd lání ani sku-
te ný talent, jen opravdu jako kdysi odvahu reží-
rovat divadla ( ochotnická), nebo dost podnik
zorganizovat, ale to není nic sv toborného. Ja,
takový pohled básnickým srdcem procít ný a
básnickýma o ima vid ný, jako je to Solánské
fojtství, to sta í k oslavování… Vil i, ty máš tako-
vý talent, že budeš slavná. Já jsem jí íkávala,

Vzpomínka na p ítele z Valašska
Vladimíra Kulíška

Radim Prokop

Vladimír Kulíšek (23. 12. 1927 – 2003) –
léka , genealog a heraldik, sb ratel pov stí,
zvyk , pov r a lidového lé itelství, redaktor
a spoluautor monografie Vlachovice.

Byl prvním valašským chlapcem, s nímž jsem
se d v rn ji poznal a k tomu natrvalo do konce
života. Stalo se tak b hem gymnazijního studia za
války, kdy nás shoda okolností natolik sblížila, že
jsme se stali více než pouhými p áteli. Svým regi-
onálním p vodem pocházel z po etné chalupnic-
ké rodiny z jižního Valašska, jeho rodnou obcí
byly Vlachovice nedaleko Valašských Klobouk.
Mezi etnými sourozenci mu osud p isoudil jako
jedinému studovat, ehož si nesmírn  vážil a ni-
kdy nezapomn l, z jakého sociálního prost edí
pochází.

Neskrývané sympatie si u mne získal zejména
tím, že rodinné valašské ko eny nikdy neskrýval
a prokazoval je každým po inem, hlavn  osob-
ním p ístupem k ve ejnému d ní, které asto vzta-
hoval ve svém p sobení k rodnému kraji. P í-
zna ná v povahových rysech mu byla nebývalá
skromnost, pracovní vytrvalost a hluboká uvážli-
vost v individuálním rozhodování.

Poznali jsme se tém  na prvý pohled, snad
p íliš nenápadn  a samovoln , o to více jsme
k sob  tíhli mentalitou a životními názory. Od té
doby jsem se s ním stýkal mnohem ast ji než
s jinými spolužáky. Velmi sympatický mi byl jeho
vztah k valašským p edk m a k míst m, kde pro-
žíval vlastní d tství a dospívání. Dovedl poutav
vypráv t o tehdejším venkovském život , což mi
v letech vále né nejistoty dodávalo hodn  ná-
rodního sebev domí a povzbuzení, které jsme
práv  tehdy tolik pot ebovali.

Od n j jsem se dovídal o valašském partyzán-
ském hnutí a o spole enských vztazích na venko-
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GRATULUJEME

Vít Kašpa ík
- Nositel tradice lidových emesel

Barbora Jarošová

Každý rok ud luje ministr kultury eské re-
publiky vybraným lidovým výrobc m titul Nositel
tradice lidových emesel. Jedná se o eskou ver-
zi projektu UNESCO, nazvaného Žijící lidské po-
klady. Titul je ud lován u p íležitosti národního
zahájení Dn  evropského d dictví. Mezi ocen -
nými byl letos také Vít Kašpa ík, který vyrábí tra-
di ní d ev né dechové nástroje.

Vít Kašpa ík bydlí ve Velkých Karlovicích a má
zde také svoji dílnu, kde se snaží dávat oby ejné-
mu d evu hlas a tím také duši. K této zálib  a nyní
také živnosti ho p ivedl jeho otec Jan Kašpa ík,
který se v nuje výrob  historických hudebních
nástroj . Rodina byla velmi hudebn  založená, a
tak všichni sourozenci chodili do lidové hudební

školy a hráli na n kolik hudebních nástroj . Jak to
asto bývá, nebyl Vít t mito aktivitami p íliš nadšen,

ale ke d evu a k dechovým nástroj m si cestu na-
šel, i když složit ji. Vyu il se na St ední pr myslové
škole slévárenské v Brn  a pozd ji si ud lal re-
kvalifika ní ková ský kurz. Velký vliv a impuls
k výrob  hudebních nástroj  byl ro ní pobyt
v Rumunsku, kde se setkal s živelnou hudebností
místních obyvatel. Tam si také poprvé zkusil píš alu
vyrobit tak, jak to vid l u otce. Pozd ji zkusil vyrá-
b t jednoduché píš alky s postiženými lidmi.
V p edávání svých zkušeností nadále pokra uje.
Kašpa ík je zván do škol, kde ukazuje a hraje na
tyto tradi ní nástroje, nebo se ú astní jednoduchých
dílen, kde své zkušenosti p edává také prakticky.
Všechny tyto aspekty dopomohly k tomu, aby Kaš-
pa ík vyráb l hudební nástroje, které se používaly
na území Moravského Valašska i jinde.

Vít Kašpa ík k výrob  nástroj  používá bezo-
vého d eva, které vysychá n kdy i tém  deset
let (záleží na velikosti hudebního nástroje). Bezo-
vé d evo je pevné a p itom je snadno opracova-
telné. St edová ást se snadno odvrtává a tím
vzniká vzduchová trubice, která je základem pro
r zné píš aly. Do horní strany trubice se musí
vy íznout šikmý otvor, o jehož zadní hranu se
rozráží vzduch, tzv. labium. Po vytvo ení labia se
nožem do eže sešikmená ást, tzv. jazý ek. Ná-
sleduje se íznutí zobce a vložení jádra. Poslední
výrobní operací je vytvo ení hmatových otvor
(u pastý ské píš aly t i až osm prstových otvor ),
p i jejich umis ování se postupuje od spodního
konce sm rem nahoru. Vít Kašpa ík je vypichuje
ostrým nožem a poté je také rozši uje, ímž pro-
vádí kone né lad ní. Tímto však výroba píš aly
nekon í, musí se doladit, napustit olejem, aby se
zaru ila její zvuková stálost apod.

A jaký je sortiment Víta Kašpa íka? Velmi širo-
ký. V jeho sortimentu jsou nástroje od koncovek,
t ídírkových fujarek, velkých slovenských fujar, flé-
ten bezjádrových až po japonskou flétnu „šakuh-
a i“. Další výrobky jsou Panovy flétny, p í né flét-
ny, píš aly dvoja ky, flétny jádrové šestidírkové,
r zné flétny lad né pro historickou muziku nebo
flétny kost né (nap íklad handralácká). Dalšími
nástroji jsou plátkové šalmajky z rákosu a decho-
vé dudy s m chem z kozí k že. V sortimentu jeho
výrobk  m žete také najít bezové klarinety, které
se nau il vyráb t od svého otce, nebo r zn  dlou-
hé pastý ské trouby. Jako vyu ený ková  doká-
že pan Kašpa ík vyrobit také kované drmle. Ten-
to dlouhý vý et není podle Víta Kašpa íka kone -
ný. Sám výrobce by cht l stále zkoušet nové po-
stupy výroby nástroj  dávno zapomenutých nebo
obnovovat výrobu nástroj , které zná jen
z r zných expozic nebo obrázk .

Na záv r nezbývá než Vítovi Kašpa íkovi po-
gratulovat a do dalších tv r ích let pop át mnoho
úsp ch .

v , že lidé zde mají k sob  daleko blíže než ve
m stech a nadále uznávají lidové tradice, aby si
uv domili, kam národní existencí a spole enskou
p íslušností i etnickým p vodem pat í. Byla to pro
mne velká opora a povzbuzení, abychom je našli
mezi sebou.

Na sv j v k byl Vlá a nadmíru samostatný a
cílev domý. Jevil velkou p íze  k historii, od míst-
ního fará e a podporovatele lidové osv ty P. Fran-
tiška Matýska se nau il dob e íst archivní texty a
velmi se zdokonalil v latin  i starší n m in . Už od
studentských let se zajímal o rodokmen rodinných
p edk , snažil se zjistit, kam v kroniká ských zápi-
sech chronologicky nejdále sahají. Pozd ji vstou-
pil do Genealogické spole nosti a jiným pomáhal
najít rodový p vod.

Denn  dojížd l vlakem ze vzdálených Bohu-
slavic nad Vlárou až do Uherského Brodu, vra-
cel se teprve koncem odpoledne dom  a tam e-
kali rodi e, aby jim pomohl v nezbytných zem -
d lských pracích. Kulíškovi bydleli tém  na konci
protáhlé vesnice se adov  uspo ádanými cha-
lupami po obou stranách silnice procházející obcí.
P dorysn  to byl typ tradi ní lesní lánové vesni-
ce, jakých se nacházelo v lenité valašské kraji-
n  hodn .

Ve venkovském stavení se st ží mohli vejít všich-
ni do bytu o dvou obytných místnostech, spalo se
všude,  kde se nacházelo trochu vhodného mís-
ta. Vladimír dovedl velmi barvit  p iblížit vypráv -
ním své t žké d tství, které nem l v bec lehké,
navíc poúnorový režim jej t žce postihl a zkompli-
koval mu cestu za životním povoláním.

Ješt  p ed maturitou jsme se každý rozb hli
jiným sm rem do sv ta, on zpo átku z stal ve
svém rodišti, pak vystudoval léka skou fakultu MU
v Brn , po studiu nastoupil v polovin  50. let jako
léka  na umíst nku v Karviné. Dlouho jsem o n m
nic nev d l, skute nou náhodou jsme se op t
setkali po více než dvaceti letech. Sv j v elý vztah
k Valašsku dával najevo každoro n  skute nou
poutí p šky odtud až do Vlachovic nap í  celým
valašským krajem. Cestou nocoval vesm s ve
volné p írod .

Nejvíce jsme se sblížili tehdy, když mi Vlá a
nabídl autorskou spolupráci na d jinách jeho rodné
obce Vlachovic, která sblížila i další spolupracov-
níky, kte í se stali p áteli tohoto valašského koutu a
celého jižního Valašska. Tato oblast se mi zakrát-
ko nesmazateln  zapsala do hloubi duše a nabyl
jsem dojem, že sem po mnoha stránkách bytostn
pat ím. Všechno mi nyní p ipadalo mnohem bližší
a d v rn jší, taktéž sama valašská krajina. Jistým
podílem jsem tak mohl navázat na obdobnou prá-
ci svých p edch dc .

Naše spole ná publikace zanechala u místních
obyvatel dobrý dojem, byla vydána v tisíci výtis-
cích a brzy pro velký zájem byla rozebrána.. Na
její tvorb  se z valašských krajan  krom  Kulíška
rovn ž podílel Alois Šimon , Bed ich Havlí ek,
z jiných autor  pak Radim Prokop, Ji í Pavel ík a
Pavel Kou il, vesm s historici. Publikace m la
rozsah 254 stran, vydal ji MNV Vlachovice v roce
1988 vlastním nákladem.

Až do náhlého Vladimírova úmrtí ve v ku 75 let
jsme se asto stýkali v jeho karvinském p sobišti,
pozd ji p íležitostn  také v jeho rodišti. Pravidel-
n  se zú ast oval pomaturitních setkání, spolu jsme
m li v úmyslu ješt  napsat další regionální studie.
Nyní nám p i takových srazech tento velmi oblí-
bený p ítel a jeden z  rodák  oddaných svému
kraji nezastupiteln  chybí a vždy na n j s úctou

vzpomínáme. Sní klidn  sv j v ný sen na ven-
kovském h bitov , kde se narodil a zasv til svou
celoživotní publikaci. Ani já nemohu na n j zapo-
menout, takového si jej budu vždy p ipomínat.

Vzpomínkový p ísp vek cht l bych zakon it
Kulíškovou citací z úvodního vstupu ke zmín né
publikaci ve zkráceném zn ní: „Jak šel život
v našich milých Vlachovicích v pr b hu v ku,
nebyl skute n  lehký. Kde naši p edkové brali
sílu, vytrvalost, nezdolný optimismus, veselost a
v rnost rodnému kraji? Vlastnosti, které znásob-
n ny životní moudrostí generací našly sv j výraz
v našich p ekrásných lidových zvycích, písních a
um ní. Asi to zp sobila laskavá tvá  naší krajiny,
tisíckrát v potu tvá e p eoraná a obd laná. P íro-
da se lidem za jejich v rnost odm nila. Zformova-
la tento milý kout Valašska do podoby gigantické-
ho hudebního nástroje p esného tvaru a rezo-
nance. Tímto souzvukem ticha, se stálým vánkem
prostupujícím údolími, s nenapodobitelnou v ní
našich les , luk, se sluncem nad hlavou, vzniká
symfonie, kterou nelze vnímat jen smysly, ale p e-
devším srdcem… A lidé, ti dávní i dnešní, svými
osudy, starostmi i radostmi, svými životy i prací
splynuli s tím vším v harmonii. S v domím, že rod-
ný kraj je tou nejlepší oporou, když jiné jistoty
v život  zklamou, nebo se vytrácejí a zanikají.“
Snad více k tomu již nelze dodat.

Foto Zd. Hartinger
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NAŠI JUBILANTI

Poslední zastávka Evy Urbachové
na trati muzejní práce

Milada Fohlerová

Úctyhodné životní jubileum p taosmdesáti let
slaví tento rok bývalá dlouholetá etnografka sou-
asného Muzea regionu Valašsko ve Vsetín  a

vzácný lov k paní Eva Urbachová.
Narodila se 2. zá í 1924 v Brn . Zde vystudo-

vala nejprve lingvistiku – eský jazyk a francouz-
štinu, poté ješt  národopis a v Moravském muzeu
zapo ala svou národopisnou dráhu.

Na Valašsko, které se stalo jejím druhým do-
movem, se dostala v polovin  padesátých let.
V roce 1960 nastoupila jako etnografka do Okres-
ního vlastiv dného muzea ve Vsetín  a díky své
mimo ádné píli zde postupn  zbudovala význam-
né národopisné pracovišt . P i své neúnavné
pracovitosti shromáždila, odborn  zpracovala a
systematicky rozt ídila etnografické sbírkové p ed-
m ty muzea ve Vsetín , Valašském Mezi í í a Kel i.
Hojnou badatelskou inností v terénu i v archivech
získala a pro další generace zachovala ohromné
množství mizejících doklad  p vodní lidové kultu-
ry na Valašsku. Výsledky své bohaté práce pak
široké ve ejnosti prezentovala prost ednictvím ady
výstav, besed, lánk  i publikací, pro n ž je cha-
rakteristická vysoká odborná úrove  a srozumi-
telnost zárove .

Zúro ením její letité mraven í práce výzkum-
né, sbírkotvorné a dokumenta ní a zárove  ja-
kýmsi rozlou ením s funkcí etnografky vsetínské-
ho muzea byla malá národopisná expozice na-
zvaná Vsetínsko v lidové výrob , kroji a oby e-
jích, jež ukazuje tuto ást Valašska v jeho jedine -
nosti a která ani po patnácti letech od otev ení
neztratila nic ze své vypovídací hodnoty a p itaž-
livosti.

Sama autorka expozice se o ní vyjad uje takto:
„V duchu tradi ního pojetí  muzejní práce poklá-
dám tvorbu etnografické expozice za poslední
zastávku na trase „terénní výzkum – fotografická
a filmová dokumentace – získání výrobk , p íp.
ná adí do sbírek – odborné zpracování – studi-
um v archivech – publikace tiskem i slovem – ex-
pozice“.

Na tradi ní lidovou výrobu jsem se zam ila
vedle svého hlavního zájmu o tradi ní lidový od v
na Vsetínsku, protože jsem neustále cítila její
ohrožení až zánik s každým odcházejícím výrob-
cem.

Expozice lidové výroby na Vsetínsku s názvem
„Šikovné ruce“ je od roku 1994 instalována v jedné
místnosti velikosti 88m2 v 1. poschodí vsetínské-
ho zámku. Vznikla k 70. výro í založení vsetín-
ského muzea a k mému životnímu jubileu.

Presentuje pouze lidovou výrobu ne emesl-
nou, provád nou nevyu enými výrobci – „nátu-
risty“, navazujícími na dovednosti minulých gene-
rací z oblasti Vsetínska. Exponáty pocházejí
z vlastních sb r  a ze starších muzejních sbírek.
Fotografie jsou v tšinou z vlastní terénní doku-
mentace, zpracované muzejním fotografem Miro-
slavem Langrem. Instalace je dílem muzejní vý-
tvarnice Boženy Spá ilové.“

Jak již bylo e eno, vychází tato expozice p e-
devším z terénních výzkum  a s nimi souvisejí-
cích sb r , fotografické a také filmové dokumenta-
ce, jejímž pr kopníkem ve vsetínském muzeu byla
práv  Eva Urbachová. „B hem terénního vý-
zkumu provád nou filmovou dokumentaci v letech
1967 – 1973 zajiš ovali dva filma i – amaté i, pra-
covníci vsetínské Zbrojovky František Poto ný a
Karel Sadila na ernobílý film 16 mm. N které
z film  se zú astnily i rožnovského Etnofilmu, film
Krpce byl kopírován pro n kolik muzeí bot
v Evrop  a muzeum paní S. Ba ové v Torontu.
V roce 1993 byly filmy p eto eny na videokazety
a poskytnuty Valašskému muzeu v p írod
v Rožnov .“2

Ani po odchodu na zasloužený odpo inek ne-
p estala paní Urbachová s muzeem spolupraco-
vat. Velkým dílem p ispívá k úsp šnému chodu
muzeem vydávaného asopisu Valašsko - vlasti-
v dná revue. Je lenkou jeho redak ní rady a
p isp vatelkou mnoha odborných lánk 1 . Neo-
cenitelným p ínosem jsou p edevším její precizní

jazykové i faktografické korektury všech zde pub-
likovaných lánk .

Dodnes je tato žena pro své bohaté odborné
znalosti a zkušenosti vyhledávaným rádcem mno-
ha mladším koleg m v oboru. A jaký je její odkaz
pro další generace muzejník ? „P es sou asné
trendy pokládám za hlavní nápl  muzejní etno-
grafické práce sbírky, jejich sb r, zpracování a
prezentování.“

Paní Urbachové náleží za její neocenitelný p í-
nos vsetínskému muzeu a etnografii na Valašsku
velké díky a k jejím narozeninám p ání dlouhých
let, pevného zdraví a stále jasné mysli.

Krpce – dokumentace výroby u Pavla Stoklasy (nar.
1916) ve Velkých Karlovicích – Lopušánkách 1973,
film „Krpce – stoklasky“ (kamera F. Poto ný) 1973,
lánek „Krpce – tradi ní obuv..., Zlín 1994.

Pun ochy – „ubírané pan ochy“, pro sbírky muzea
pletl a valchoval František Surovec (nar. 1889), posled-
ní pun ochá  z Valašské Senice, r. 1968 na ná adí za-
p j eném z Moravského zemského muzea v Brn , film
„Kronika o vln “ (kamera F. Poto ný) 1968, lánek
„Valašské ubírané pan ochy, 1961

Z expozice Vsetínsko v lidové výrob , krojích a oby ejích          Foto M. Langer

Rukavice d eva ské, vázané na desce, výroba K. K e-
nek z Horní Be vy a M. Podešva z Velkých Karlovic,
film „D eva ské rukavice“ (kamera F. Poto ný) 1967

epce – „zd cháky“ zhotovené velmi starou technikou
pletení na rámu vázala pro muzejní sbírky poslední
zd chovská „ ep á ka“, nezapomenutelná sta enka
Františka Šimková (1893-1983), ÚLUVem ocen ná jako
mistryn  lidové um lecké výroby, pozvaná na sv to-
vou výstavu do Belgie. Výzkum a fotografická doku-
mentace 1961, film „Zd chovské ep á ky“ (kamera
K. Sadila), lánek (krom  jiných) Zd chovjané, 2003

P O Z N Á M K Y

1 viz Bibliografie vlastiv dné revue 1998-2008/1. Va-
lašsko – vlastiv dná revue 20, 2008/1, s. 12
2 O expozici a filmové dokumentaci píše E. Urbachová
v publikaci Lidová výroba, její dokumentace a prezen-
tace, kterou vydalo MRV ve Vsetín  v r. 1995 k seminá i
po ádanému k autor iným sedmdesátinám.

Gratulace od p ítele Karla Pavlištíka    Foto B. Dadák

Eva Urbachová p i zahájení expozice v r. 1994
Foto M. Langer
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„Dávejme hudb , co její jest – sami sebe!“
s Jaromírem Bazelem,

sbormistrem jubilujícího mužského p veckého sboru LUMÍR
rozmlouvala Hana Jab rková

P edstavovat Vsetí an m pedagoga, muzikanta, sbormistra a charismatického spole ní-
ka Mgr. Jaromíra Bazela staršího (nar. 24. 12. 1945 v Byst i ce) by bylo asi zbyte né. Za dobu
jeho profesionálního p sobení na místní kulturní scén  ho m li možnost poznat milovníci
mnoha hudebních žánr . Za svou dlouholetou a dobrovolnou práci a snahu o zvýšení
kulturní úrovn  obyvatel m sta v oblasti jazzu a klasické hudby také získal u p íležitosti
svých šedesátých narozenin Cenu m sta Vsetína za rok 2005.

1. Co si vlastn  o kulturnosti dnešních
lidí  myslíte? Má jejich pot eba aktivního
zapojení do kulturního života stoupající
nebo klesající úrove ?

Odpov d t na tuto otázku je hodn  problema-
tické, protože kultura jako taková není samostatná
disciplina, ta souvisí s úrovní a zp sobem života.
Roli tu hraje spousta faktor  – rodinné a spole-
enské prost edí, výchova, region, tradice, po-

ptávka, nabídka, zažité stereotypy... Navíc žijeme
v období, které otev elo prostor pro uspokojová-
ní materiálních pot eb a s tím související existen ní
starosti, a na kulturu jako by nezbýval as. Je to
takový za arovaný kruh. P i uspokojování kul-
turních pot eb vezmou lidé zavd k mnohdy i tím,
co se jim nabízí tím nejpohodln jším zp sobem
prost ednictvím televize a každodenní zvukové
kulisy z rozhlasových medií, kde úrove , až na
výjimky, nebývá valná. A lov k nejenom zleniví
a zpohodlní, ale áste n  i otupí, zmrtví, a pak se
t žko probouzí a sta í mu jen jakýsi „bufe ácký“
zp sob vst ebávání kultury – bere, co je pohodl-
né, nenáro né, podbízivé, levné... Je to velká
škoda! Málokdo si uv domí, co vlastn  ztrácí. I
v kultu e jako v každé jiné innosti by m la platit
n jaká hodnotící kritéria. Aby se lov k dostal na
ur itou úrove , m l by sám pro to n co d lat.
Pouze talent a nadání nesta í.

Do asná stagnace kulturnosti áste n  souvisí
se sou asným stylem života typu žij naplno, užij

si, starej se sám o sebe, ale souvisí i s nabídkou a
p ístupností. Kultura by m la být spíš protiváhou
k materiálnímu sv tu, nejenom jeho dopl kem.
M la by pokrývat duchovní pot eby. Aby to nej-
kvalitn jší, co nabízí, nebylo jen menšinovým žá-
nrem, ale samoz ejmou nabídkou a pot ebou ga-
rantovanou kulturními institucemi a bylo p stova-
né už od d tství. Hlavn  škola by mohla hodn
pomoci k vnímání hudby, k její pot eb , jenže... to
je mnohdy proti proudu. Do kultury, tak jako do

z reálných možností a jsem vd ný, že i v malé
mí e mohu p ispívat ke kvalitní nabídce kultury.
Pro mne hudba není cílem, ale prost edkem
ke zkvalitn ní života. Je jeho smyslem, názorem,
postojem, ingrediencí - v ní života. Samoz ejm ,
a práv  proto, jí není nikdy dost. Takže pokud se
ptáte na mou nedosaženou metu, tak íkám: ím
více, tím lépe – veliký sbor, více zapálených lidí,
kte í si nebudou zp v od íkat s tím, že na to nema-
jí! Ale ídit se tím ba ovským: my všechno umíme a
co neumíme, to se nau íme. A snad to nejd ležit j-
ší p ání je, aby se našel n kdo, kdo bude pokra-
ovat v mém úsilí dál!

3. Od r. 1985 vedete také dív í p vecký
sbor Polanka, který se stále ast ji objevuje
na pódiích spole n  s Lumírem. V roce 2007
získaly dokonce oba sbory na mezinárod-
ním festivalu Svátky písní Olomouc
v konkurenci 127 sbor  ze 16 zemí sv ta ve
svých kategoriích zlaté pásmo. Polanka pak
i ú ast ve finále a v sout ži o absolutního
vít ze festivalu.

V em vidíte p ednost spojení dív ích hla-
s  s d stojným zp vem mužského sboru
o v kovém pr m ru 60 let?

Hudba našt stí nemá genera ní p edsudky.
Možnost spojit dív í sbor Polanka s mužským sbo-
rem Lumír se naskytla už tím, že oba sbory vedu.
Ukázalo se, že o tuto spolupráci cére ky stojí, bez
ohledu na v kový odstup – vždy  „Lumírovci“
mají v kový pr m r hodn  p es 60 rok .  Páno-
vé zase více cvi í, t ší se na každý spole ný pro-
jekt. Funguje to jako rodina.

Dívenky p inášejí mládí, krásu, vitalitu, pánové
zase moudrost, zkušenost, umírn nost, nadhled.
Smíšené sbory ale p edevším nabízejí v tší hu-
dební možnosti jak zvukové, tak repertoárové.

Repertoár pro smíšené sbory rozši uje a obo-
hacuje koncertní nabídku, nabízejí se v n m sku-
te né klenoty od nejvýznamn jších hudebních
skladatel  všech hudebních období. Po stránce
zvukové považuji toto spojení také za velmi š ast-
né. Propojily se zde hlasy rozdílných v kových
kategorií – jasné, krásn  zá ivé a sv ží dív í hla-
sy s plnými sametovými, vyzrálými mužskými hla-
sy. Výsledkem je kompaktní plný zvuk v celém
rozsahu. Na p ehlídkách sbor  tím strašn  bodu-
jeme, i když si jinak z legrace íkáme „d tsko -
d dský sbor“.

4. Z jakých zdroj  erpáte repertoár pro sbo-
ry? Jakým zp sobem provádíte výb r písní?

Sbormistr J. Bazel se svými p veckými sbory Polanka a Lumír, Vsetín 2009 Foto archiv J. Bazela

J. Bazel na po átku hudební dráhy s celoživotním kamarádem – muzikan-
tem Vlastimilem Bedna íkem (se saxofonem) v 60. letech

vzd lání, by se m lo
hodn  investovat, ne na
ní vyd lávat!

2. V letošním jubi-
lejním roce si s „Lumí-
rovci“ p ipomínáte de-
vadesátiny vsetínské-
ho mužského p vec-
kého sboru. Vy sám
jste se stal dirigentem
tohoto sboru v roce
1975. Existují ve vzta-
hu k Vašemu dirigent-
skému p sobení do-
sud n jaká nespln ná
tajná p ání i  nedo-
sažená meta?

Já jsem sice maxima-
lista, ale vycházím
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S vyhledáváním notového materiálu nemám
dnes žádný problém. Nabídka je p es internet až
po stávající hudební archivy skute n  veliká. Spíš
jde o výb r. Tady si snad, podle ohlas  p i kon-
certech i p i hodnocení dramaturgie na sout žích,
vedeme dob e.

P i výb ru písní se snažím, aby byly zastoupe-
ny v ur ité mí e všechny oblasti vývojové i žá-
nrové, aby si každý ze zp vák  i poslucha
p išel na své. Tzn. skladby všech slohových ob-
dobí, p edevším od renesance až po sou asnost;
od lidových písní p es skvosty hudebních veliká-
n  až po spirituály a jazzové kompozice.

5. Vydali jste už své sborové zp vy na CD
nebo DVD nosi ích? A existují n jaké his-
torické nahrávky Lumíru?

Moc toho není. První CD Polanky bylo nato e-
no ve Švýcarsku z živého koncertu, na kterém
krom  samostatného vystoupení sboru je spole -
n  provedeno Stabat Mater G. B. Pergolesiho
s profesionálními sólisty, místním sborem a komor-
ním orchestrem. Další nahrávky ze studiového
natá ení vyšly na dvou nosi ích CD a na jedné
MG kazet . Lumír má podchycené tém  všech-
ny živé koncerty na magnetofonových páscích a
videokazetách, které mají spíš dokumentární cha-
rakter vzhledem ke zvukové a technické kvalit
nahrávek. V sou asné dob  chystáme výb ro-
vé vydání CD se smíšeným sborem, které by
m lo vyjít na konci letošního roku.

6. Je známo, že hudba povznáší a zp v
iní lov ka š astným – tak pro  si dnes lidé

tak málo zpívají? Dokonce už i na rodinných
oslavách a p átelských posezeních je slyšet
spíše reprodukovanou hudbu profesionál-
ních zp vák  než p irozený zp v všech zú-

astn ných. Mohou za to mezery nebo jiné
priority ve školních osnovách?

To je do jisté míry práv  ta pohodlnost a do-
stupnost „hotové“ hudby. Domnívám se, že za to
opravdu m že rodinná, ale p edevším školní vý-
chova, kde se rad ji poslouchá a probírá teorie,
než zpívá. Já mám v aprobaci hudební výchovu
a matematiku a skute n  bez nadsázky mohu
potvrdit, že výuka hudební výchovy p i jedné
hodin  týdn  je daleko náro n jší, a tudíž zneuži-
teln jší. I když zp v je nejd ležit jším p edpokla-
dem pro rozvoj hudebních schopností, je pohodl-
n jší si hudbu jenom poušt t a nezpívat  - a tlumit
tak p irozenou pot ebu! Je zajímavé, za co všech-
no se dnes mládež nestydí! Za to zpívání v tšinou
ano. Co d íve platilo: „Co ech, to muzikant“, dnes
už neplatí, protože už se nezpívá ani v rodinách
ani ve školách.

P itom si neuv domujeme, že hudba, a zp v
p edevším, prohlubuje lidskost, obohacuje život,
protože vyv rá z hloubi duše a citového vnímání
sv ta. Tím napl uje podstatu bytí. Je tím nejbezpro-
st edn jším vyjád ením sebe sama. Cht lo by se
mi dokonce íci, že je p ímo osobnostním testem.
Kdo umí naslouchat hudb , umí naslouchat i lidem.

7. Prý na zkouškách sbor  nešet íte inte-
ligentním humorem a s chutí si také zafilo-
zofujete o život . Jak Vám samotnému mu-
zika pomáhá v p ekonávání životních t žkos-
tí a trabl ?

Hudba je p irozenou sou ástí našeho života,
o tom není pochyb. A jako taková, krom  hudeb-
ních aspekt , p ispívá ke zdraví, k duševní rov-

nováze, k pocitu plnosti ži-
vota, k zábav , pot ší nás,
když máme problémy, na-
vodí tu správnou atmosfé-
ru, utužuje vztahy mezi lid-
mi, p ináší pocit sounále-
žitosti a ... to už snad sta-
í? Je to takový katalyzá-

tor lidského života.
V t ch nejt žších chví-

lích pomáhá najít rovnová-
hu, klid, zbavuje nás stre-
s . Hudba zkrátka lov -
ka provází od kolébky až
po hrob. Také se íká, že
život bez hudby je možný,
ale není tak krásný. A kdo
se jí brání, ten si vlastn
škodí!

8. Jako aktivní muzi-
kant hrajete na nejr z-
n jší hudební nástroje.

Jaromír Bazel „jazzový“ Vnuk Jaromírek v muzikantském
opojení

Pokud pomineme ten nejp irozen jší, tj. lid-
ský hlas, jsou to housle, trumpeta, kytara,
vibrafon, s kterými jste se v pr b hu své hu-
dební kariéry d v rn ji seznámil. Kterému
z nich dáváte p ednost a který druh hudby
Vám nejvíce p irostl k srdci?

Vyr stal jsem v hudební rodin , kde se muzi-
círovalo od rána do ve era. Takže první hu-
dební kr ky byly spíše spontánní a týkaly se
p edevším zp vu. Po bratrov  p íkladu jsem tou-
žil hrát na housli ky. Od šest let jsem se na n
za al u it hrát a seznamovat se i s teorií. Na ty,
jak je známo, se musí usilovn  cvi it. Tak jsem
hledal nástroj na odreagování – tím byla kytara.
To byl ten správný nástroj k muzicírování a dalo
by se íci, že už i k jazzovému. A když k tomu
p ibyly ješt  vzory na základ  poslechu americ-
kých kapel (Miles Davis, Milt Jackson a jiní), snažil
jsem se v té dob  vyzkoušet kdejaký hudební
nástroj, který se mi dostal do rukou, až jsem
definitivn  na dlouhou dobu skon il u trumpety.
Dnes jsem v jazzové muzice z stal v rný vibra-
fonu, ve vážné muzice mi z staly housle a lidský
hlas.

A emu dávám p ednost? P itažlivá je pro m
barokní hudba pro svoji monumentálnost, vel-
kolepou stavbu vystav nou z rovnocenných hla-
s , které p sobí jako ideální rozhovor, všechny
mají co íci a p itom poslouchají jeden druhého.
Taková p íkladná demokracie v hudb . Jazzo-
vá hudba je pro m  zase životním postojem pro
svoji bezprost ednost, tvo ivost a aktuálním vy-
jád ením sebe sama. Jinak poslouchám každou
kvalitní hudbu bez ohledu na žánr – hudbu, kte-
rá má obsah, poselství, a která nevypl uje pou-
ze ticho.

9. Muzikálnost se d dí - p edáváte sv j
aktivní vztah k hudb  i dalším potomk m
Vašeho rodu?

T ch pokra ovatel  zatím moc nemám. Dva
syny a jednoho vnou ka. Oba synové d lají mu-
ziku profesionáln . Starší Jaromír, krom  toho, že
je výborný hrá  na housle a klávesové nástroje,
je i úsp šným pedagogem na hudební škole. Mlad-
ší Petr je zvuka , troufám si tvrdit, že jeden
z nejlepších široko daleko. A vnou ek Jaromírek?
Vše nasv d uje tomu, že bude pokra ovat v naší
muzikantské tradici.

10. Záv rem zkuste shrnout své vnímání
sou asného PMS Lumír a sborového zp vu
v bec.

Hudba není jenom druhem zábavy, je i názo-
rem, zdrojem pou ení, poselstvím... Pat í k t m
nejzákladn jším lidským pot ebám. Hudba nás u í
vnímat život z jiného pohledu. Ve sboru se schá-
zejí lidé r zných profesí, r zných osud . Ale všichni
jsme tam nasm rováni k n jakým spole ným ide-
ál m. Tam si lov k uv domí, co to znamená n -
emu uv it. Mezi zp váky to jisk í, po ád se n co

d je. Je to taková lidská kuchyn  – „furt se n co
va í“. V jazzové muzice se tohle slovo b žn  po-
užívá pro zda ilý improvizovaný projev. Nehraje
se podle žádné kucha ky, ale podle momentální-
ho nápadu, chuti. Také dobrý kucha  neva í jen
pro sebe, ale pro druhé, kte í to dokáží ocenit. To
je to krásné, co se mi líbí i na sborovém zp vu.

lov k tam není sám, má tam své d ležité míste -
ko, vnímá, že není nikdo nad ním, že sám je po-
t ebný pro druhé.

Nedávno mi n kdo íkal, že radši chodím do
Lumíru mezi chlapy. Ano, cére ky jsou pohoto-
v jší, mají lepší pam , u í se rychle, kdežto my,
starší, to po ád musíme obnovovat, pilovat, p ipo-
mínat, pokaždé znovu se nastartovat... Ale chla-
p m se to líbí a mn  také. Hudba vyjad uje život
v celé jeho ší i a plnosti. Dávejme jí, co její jest –
sami sebe!

D kuji za rozhovor.
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Pov st o pánovi
ze skali ského zámku

Vít zslav P ikryl

Ilustrace L. Vaškové

Tém  každý zámek i hrad
má své pov sti, tak také zámek
ve Skali ce. Jedním z majitel
skali ského zámku a panství se
stal francouzský šlechtic, hrab
František Quiard de Saint-Juli-
en. Skali áci si jeho jméno po-
eštili a íkali mu Žanžuli. Byl prý

to lov k hrubý a necitelný ke
strastem a bolestem prostého
lidu. Necht l pochopit, že jeho
poddaní, zatížení robotou a vel-
kými platy, nemohou si ádný
od v po ídit a jemu prý jen pro
zlost a hanbu chodí nuzn  oble-
ení a trhaní. Proto jednoho dne

na ídil, aby každý jeho poddaný m l neustále p i
sob  jehlu s nití. Když se mu p i práci šat roztrh-
ne, musí si jej ihned zašít. Drábi m li na ízeno
dohlížet, aby rozkaz pána byl sv domit  pln n,
p istihnou-li robotníka bez jehly a nití, hned pro-
vinilci na míst  vyplatit dvacet p t ran lískovkou.

Žanžuli ani svým služebník m nev il. I na n
byl velmi hrubý a bezohledný. Jednou poru il
svému komorníkovi, aby mu opat il selské šaty.
P evlékal se potom za prostého robotníka a vy-
cházel ze zámku tajnou chodbou, která m la vý-
chod až ve skále v lese Hrabí. Cht l se tak p e-
sv d it, jak jeho poddaní rozkaz plní.

P i jedné takové vycházce padl do rukou nové-
ho, ale velmi horlivého drába, který hrab te dosud
neznal. Jakmile dráb spat il hrab te p evle ené-
ho za sedláka, cht l hned v d t, zda má jehlu
s nití. Dráb se na n ho zle obo il, pro  se odvažuje
neplnit rozkaz milostivého pána, a bez milosti mu
dvacet p t ran holí vyplatil. Nic nedbal na jeho k ik
a prosby. Dráb byl potom okamžit  propušt n, ale
hrab ti už výplatu holí ze zad neodpáral.

Jako francouzský šlechtic byl prý velitelem plu-
ku vojska kdesi na jihu Francie. Podle tehdejšího
zvyku byl pluk vystrojen na jeho náklady a hrab
byl i jeho majitelem. Rozkázal, až zem e, celý
pluk se musí zú astnit jeho poh bu. Za n jaký
as uprost ed kruté zimy hrab  skute n  zem el.

A tak vojáci podle rozkazu museli se vydat na
dlouhou cestu, aby doprovodili svého pána a ve-
litele na h bitov v Kel i. Vojáci nebyli na takové
t eskuté mrazy zvyklí, mnoho jich cestou do Ska-

li ky pomrzlo. Ti, kte í p estáli kruté mrazy, pro-
kleli krutého a pyšného velitele, aby za smrt jejich
kamarád  nem l v hrob  pokoje. Jejich kletba se
vyplnila.

Hrab te s velkou slávou uložili v hrobce p ed
kostelem v Kel i. Ale už první noci vyšel hrab
z hrobky na h bitov, který tenkrát byl okolo koste-
la. Tam až do jedné hodiny po p lnoci pobíhal,
vojáky s velkým k ikem komandoval. Toto se dálo
i v následujících nocích.

Na žádost kele ských m š an  bylo usnese-
no, aby kn ží hrab te za íkali, aby p estal strašit.
Když p íští noci úderem dvanácté hrab  op t
z hrobky vyšel, kn ží jej za ali za íkávat, sv ce-
nou vodou kropit. Ale milý hrab  si jich v bec
nevšímal, dál po h bitov  pobíhal, na vojáky k i-
el. Teprve úderem jedné hodiny po p lnoci op t

zmizel v hrobce. Když nepomohlo ani troje za í-
kávání, m š ané nabyli p esv d ení, že je pro-
kletý, pat ící t lem i duší peklu. Klid nastane tepr-
ve tehdy, až se jeho t lo peklu dostane. Usnesli
se hrab te ert m dovézt. Za Lipníkem

v Oderských horách, na hranici n -
kolika panství, je kopec Smolná.
Tam prý je díra, která vede p ímo
do pekla. Poslali pro kata a jeho
pacholky, fojtovi z Dolních T šic
na ídili, aby do hnojného vozu za-
p áhl dva páry erných koní a p íští
den p ijel k hrobce kele ského kos-
tela. Brzy ráno rakev s hrab tem
naložili, kat s pacholky usedli na
v z, fojt práskl do koní a vydali se
na cestu k Lipníku – na Smolnou.
Cesty p kn  ubývalo. Když zvoni-
lo poledne, dorazili do Lipníka.
V ten den se tam konal trh a všu-
de bylo hodn  lidí. Kat rozhodl, že

v hospod  všichni nejd íve poob dvají a teprve
potom na Smolnou pojedou. Vešli do hospody a
v z s rakví nechali stát pod oknem. Hospodský je
usadil v kout  u dve í a rychle obsloužil. Náhle
uslyšeli z ulic k ik lidí. Kat vyhlédl oknem a vidí hra-
b te otvírat rakev a soukat se ven. Rychle vyb hl,
hrab te srazil zp t, víko p irazil a sám se na rakev
posadil. Tam také dojedl sv j ob d. Ostatní se
v hospod  dlouho nezdržovali, nebo  hrab  tušil
blízkost pekla a snažil se proto uniknout.

Brzy vjeli do lesa a cesta za ala stoupat. Tu
najednou se za aly dít divné v ci. ím byla cesta
strm jší, tím leh eji v z jel. Kon  museli odp a-
hat, nebo  najednou se objevili erti, v z obstou-
pili a sami jej do kopce tla ili. K dí e na kopci
Smolná dojeli pohodln  jen s jedním kon m. Tam
rychle v z oto ili, rakev s hrab tem srazili do díry,
ze které vycházel kou  a sirný zápach. Když se
tak stalo, ozval se radostný chechtot a rakev
zmizela v pekle. Na víc ne ekali, neohlíželi se,
rychle sjížd li dol  k Lipníku. Ale erti je také ne-
cht li pustit.V šeli se jim na kola, snažili se je
zastavit. Katovi pacholci ihned kladivy tloukli na
ráfy kol, aby erty odehnali. Po velké námaze se
jim to poda ilo. Po cest  k Lipníku p ip ahali kon ,
takže do m sta dorazili se ty sp ežím. Hrab te
na Smolné odevzdali peklu. V Kel i na h bitov
zavládl klid.

Dva páry erných koní, kte í prokletého hra-
b te na Smolnou vezli, do roka pošli. Od t ch
dob se na fojtství v Dolních T šicích nikdy již er-
ných koní nemohli dochovat.

Poznámka autora:

Pov sti ze Skali ky mi p ed mnoha lety vypráv la
sta enka Albína Ryšková, roda ka ze Skali ky, která je
slýchávala od své maminky, které je zase vypráv la
její maminka. Pozd ji jsem je p edal Jaroslavu O enáš-
kovi, který byl v Kel i varhaníkem tamního kostela.
Zabýval se také archeologií, národopisem, p írodními
v dami atd. Podrobn ji o n m vypovídá postava O e-
náše ve filmu keleckého rodáka Vojty Jasného „Všichni
dob í rodáci“. Odst hoval se do Zlína a všechny po-
v sti se ztratily. Z staly mi jen ty, které Vám zasílám.
Znova jsem je konzultoval s dcerou sta enky Albínou
(1917 – 2003) a trochu je upravil.

Obec Skali ka (Olomoucký kraj; 558 obyvatel) se na-
chází v Podbeskydské pahorkatin  na levém b ehu
Be vy asi 5 km SZ od Kel e a 7 km JV od Hranic.

Smolno. Asi 3 km severovýchodn  od obce Kozlov a
2 km východn  od pramen  eky Odry v Oderských
horách nachází se místo zvané Smolno nebo také Smol-
ná. (Silnice: Olomouc – Kozlov – Potštát – Odry).
Zde se v minulosti stýkaly hranice t í panství: lipenské-

ho, veseli ského a olomouckého arcibiskupa. Byl tam
kus zem , k níž se žádné panství necht lo znát – „zem
nikoho“. Místo op edené hr zostrašnými pov stmi –
známé tém  po celé Morav . Tam byli voženi a po-
h bíváni sebevrazi a popravení zlo inci. Podle tehdej-
ších náboženských a pov r ivých p edsudk  posv -
cená zem  h bitova by takové „h íšné“ t lo nep ijala.
Stalo-li se tak, vždy je do rána vyvrhla na povrch.
Dnes se již p esn  nedá ur it, kde byli takoví nebožtíci
poh bíváni.

Zámek ve Skali ce - p vodní tvrz z 2. pol. 16. století
byla v polovin  18. století p estav na v prostý barokní
zámek, za hrab te Quiarda de Saint- Julien v r. 1807
upraven v empírovém slohu. Od r. 1876 do r. 1923
pat il olomouckému arcibiskupství. Dnes je v n m Ústav
sociální pé e pro mládež a dosp lé.

Hrab  František ze Saint – Julien koupil skali ské
panství r. 1807. V držení tohoto rodu bylo až do r. 1854.
Po své smrti dne 16. ledna 1836 byl hrab  poh ben na
h bitov  v Kel i. Jako šlechtic musel mít hrob na est-
ném míst  naproti hlavnímu vchodu do farního kostela.
H bitov byl pozd ji zrušen, ale náhrobní pomník tohoto
rodu tam osamocen  stojí dodnes.

V krásné literatu e jsou zmínky o tomto smutném míst :
Glazarová, Jarmila: „Chudá p adlena“ – str. 254 – 255.
Vydal eskoslovenský spisovatel r. 1977
Kobzá , Jan: „Na besed  u Škrabane k “ – Naše Va-
lašsko, ro . 1, 1929. str. 79

ižmá , Jan: „Národopisné a životopisné pam ti Vizo-
vic“,  r. 1938, str. 79
Národopisný asopis „Záhorská kronika“ – ada po-
v stí.



V ATELIÉRU

Socha  MgA. Jaromír ŠIMURDA se narodil 1. 6. 1976 ve Valašském Mezi í í, žije v Rožnov
pod Radhošt m a tvo í v ateliéru ve Valašské Byst ici. Vystudoval kamenosocha ství na SUPŠ
v Uherském Hradišti u J. Habarty a Z. Tománka (1991 – 1995) a ateliér figurálního socha ství AVU
v Praze u J. Hendrycha (1995 – 2001). Po absolutoriu získává praxi v restaurátorském oboru
(nap . v renovaci sgrafit a štukové výzdoby památkových objekt ). Po návratu na Valašsko p sobí
od roku 2006 jako výtvarný pedagog na St ední um leckopr myslové škole sklá ské ve Valaš-
ském Mezi í í. Ve své volné um lecké tvorb  se v nuje socha ství, realizaci objekt , kresb  a
malb . Od poloviny 90. let p íležitostn  vystavuje; zú astnil se nap . mezinárodního studentského
projektu Contemporary Art Medals v Londýn  (2000), n kolika domácích i zahrani ních socha -
ských sympozií a svou tvorbu prezentuje nap . v rámci výstav sklá ské školy a jejího okruhu
(O and lích a bojovnících v Kop ivnici - spole n  s L. Wojaczkem, S. K. L. O. v MRV ve Vsetín ).

Jaromíre, v letošním roce jsi – po deseti letech pauzy – uspo ádal samostatnou výsta-
vu ve vsetínském muzeu. Co na ní návšt vníci mohli vid t? A pro  tak dlouhá asová
prodleva od Tvé poslední rožnovské výstavy? Nemáš vystavování v oblib ?

Vystavuji rád, ale až jsem p esv d ený, že to stojí za to! Pot ebuji as pro hledání, nacházení,
prost  e eno as „na n co si sám v sob  p ijít“. Netvo ím, abych vystavoval, i když nepopírám, že
termíny výstav jsou motivující… Na Vsetín  m  zaujal svou surovou atmosférou prostor v Zámecké
v ži a vystavil jsem v n m práce vesm s z posledních dvou let – soubory kreseb, n kolik obraz
a p evážn  d ev né sochy a objekty. M l jsem p edstavu, že více z nich bude provedeno v kameni;
v tvrdém kameni - žule nebo mramoru. Láká m  zápas s ním... Ale nakonec hlavn  vál ím
s podmínkami, kde tvo it. Sou asný pronajatý ateliér je provizorní. Mohu si tak dovolit d lat a
vystavovat spíše komorn jší v ci a kresby; jako tomu bude na výstav  v Galerii Jáma v Ostrav ,
kde bude k vid ní výb r z mých kresebných záznam  z dení ku, jakýchsi mikrozáznam .

Podstatnou roli v Tvé tvorb  hraje kresba. Tzv. ruli ku - praktický, skladný skicá  –
nosíš stále po kapsách. Intenzivní niternost, pravdivost postupn  vznikajícího kreseb-
ného pásma spo ívají ve spontaneit , autenti nosti Tvých prvotních záznam  invence,
imaginace. Kresebný rukopis - v rozp tí od živelného expresivního tahu až po graficky

istý a st ízlivý p ednes – prostupuje celou Tvou prací…
Jako socha  jsem vždy tíhl spíše ke grafickému rukopisu. Na Akademii se pokusili m  této „maný-

ry“ zbavit. Zjevn  bez valného úsp chu… Nicmén  i já sám sním o objemných sochách rozvinu-
tých do prostoru. Nové možnosti vnímám práv  ve zm n  materiálu; ze d eva na kámen.

Tvé dílo je na jedné stran  schopné zaujmout syrovou expresivitou prací s motivy
zví at, vále ník  i erotizujících milostných scén a na stran  druhé strohým, ale až magic-
ky uhran ivým minimalismem d l archetypálního rázu.  Z jednoho úhlu se jevíš jako
divoký a v n  bojující barbar a z druhého jako zahloubaný introvert…

Narodil jsem se jako Blíženec. Že bychom byli dva v jednom…?
Bojovníci jsou až obsedantním tématem Tvé tvorby. Mám však dojem, že se v poslední

dob  u Tebe projevuje ur itý nadhled v i tomuto nám tu.
Ironizuji a je v tom jist  i kus sebeironie. Z Vále ník  severu jsou Lyža i, z Hlavy velkého a

malého bojovníka Bob a Bobek… Ale po ád je to pro m  silné (a podprahové) téma, které se
nevy erpalo. Ikony bojovník  v um ní archaických kultur a p írodních národ , nap . toltécké plas-
tiky, považuji za nedostižné vzory. Fascinuje m  symbolický a magický ráz um ní.

Jaromíre, díky za rozhovor.   -OM-

SPLAŠENÝ K , 2009, akryl, plátno MINOTAURUS, 2009, kresba tuž-
kou

HLAVA, 2009, polychromovaný vápenec ZE SOUBORU KRESEB, 2009, komb.
technika

POCTA MONDRIANOVI, 2007, komb. technika

RAN NÝ VÁLE NÍK, 2006, polychromované d evo STÉLA LEŽÍCÍ - SARKOFÁG, 2009, d evo

BOJOVNÍCI SEVERU - LYŽA I, 2007, polychromo-
vané d evo

Foto M. Oš ádal, 2009



Svatý Martin p ijížd jící na bílém koni symbolizuje pro v tšinu z nás p íchod prvních sn hových vlo ek. Letitým pozorováním p írody bylo totiž
zjišt no, že pravideln  v dob  okolo 11. listopadu, tedy dne svátku tohoto sv tce, dává zima poprvé najevo svou nastupující nadvládu.

Také Martin na našem obrázku cválá na bílém o i, nezobrazuje však p íchod zimy, nýbrž mystický zážitek, na jehož základ  p ijal
k es anství:

Když jako ímský voják projížd l v zim  na koni m stem Amiens v severní Galii (Francii), kde vykonával vojenskou službu, potkal žebráka
prosícího o almužnu. Protože nem l nic jiného, cht l alespo  chudáka ochránit p ed chladem, a tak odsekl me em polovinu svého vojenského
plášt  a žebráka jím podaroval. Následující noci se Martinovi zjevil Kristus s darovanou polovicí jeho plášt , což Martina p im lo p ijmout k est
a zasv tit život Bohu.

Martin se narodil na po átku 4. století v Panonii (dnešním Ma arsku) v rodin  ímského legioná e vyznávající ímská pohanská božstva.
Podle rodové tradice brzy vstoupil do vojenských služeb a jako velitel jízdního pluku byl p evelen do Galie. Zde došlo k výše popsané p íhod ,
která zm nila jeho život. Po p ijetí k tu Martin vystoupil z armády, stal se poustevníkem a misioná em ší ícím k es anství mezi prostý lid, roku
371 byl dokonce zvolen biskupem  v Tours. Tomu ovšem p edcházela p íhoda, podle níž se dodnes na martinské hody d lá pe ená husa:
podle legendy Martin pro svou skromnost necht l biskupství p ijmout, schoval se proto do husince mezi hejno hus, jež ho však svým hlasitým
kejháním prozradilo.

Po smrti byl uctíván jako patron chudých a žebrák , voják , jezdc , vozataj , forman  a ko ských handlí , koní, hus, domácích zví at aj.
Pro tyto své patronáty byl oblíben také v lidovém prost edí a stal se tak astým nám tem i obrázk  na skle. Malování na skle je stará technika,

p i níž malí  tvo í své dílo na spodní rubové stran  skla, proto se též odborn  nazývá podmalbou. Obrázky na skle tvo ily od konce 18. století
nedílnou sou ást venkovských obydlí a ve sv tnicích zaujímaly výsostné místo v tzv. svatém „kút “, což byl estný prostor v rohu sv tnice.
Lidové podmalby s náboženskou tematikou byly doménou p edevším katolického obyvatelstva. V ící se k nim obraceli p i modlitbách,
p ipomínaly jim návšt vy poutních míst a symbolizovaly Boží milost.

Náš obrázek na skle vznikl pravd podobn  v polovin  19. století v malí ské díln  ve Frýdku, pro niž byla typická malba málo mastnými, spíše
temperovými barvami na levném, k ehkém skle. Barevností pat í do skupiny pastelového koloritu. Do n které z valašských chaloupek se
dostal pravd podobn  prost ednictvím pouti i jarmarku a dnes tvo í spolu s dalšími sedmi desítkami obrázk  vzácnou ást národopisných
sbírek muzea.

Milada Fohlerová

SVATÝ MARTIN – lidová podmalba na skle, frýdecký – pastelový okruh, polovina
19. století, 33,5 x 25,5 cm


