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Betlém
v Horní Lidèi

O vánoèních svátcích  roku 2011 byl v Hor
ní Lidèi zahájen provoz ojedinìlého èeskoslo
venského  øezbovaného  mechanického  betlé
ma. Jeho duchovním otcem  je hornolideèský
starosta  Josef  Tkadlec,  který  my�lenku  jeho
zhotovení nosil v hlavì asi patnáct let. Betlém
byl  nakonec  zrealizován  na  základì  projektu
�ÈeskoSlovenský pohyblivý Betlém�, a to obcí
Horní  Lideè  ve  spolupráci  s  partnerskou  slo
venskou obcí Dohòany.
Finální verzi pøedcházely ètyøi roky intenziv

ní práce týmu asi padesátky nad�encù, z toho
rok  trvala  samotná  instalace.  Za  tuto  dobu
vze�lo zpod rukou 15 profesionálních øezbáøù
z České i Slovenské republiky více než 220 fi
gur, z toho 75 pohyblivých a pøes 100 objektù,
které tvoøí betlémskou scénu i výjevy z histo
rie a ze �ivota na obou stranách èeskosloven
ské hranice, to v�e zvýraznìno speciální svì
telnou kompozicí a doprovázeno podmanivou
hudbou Jiøího Pavlici.
Hornolideèský betlém za dobu jeho existen

ce,  tedy za necelý  rok, zhlédlo na 9  tisíc ná
v�tìvníkù.  Pokud  jste mezi  nimi  je�tì  nebyli,
pak si tuto výjimeènou podívanou urèitì nene
chejte ujít. Svým odkazem toti� není aktuální
jen v dobì Vánoc, ale po celý rok.

Text Milada Fohlerová,
Foto Milan O��ádal, 2012
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Za vìcný obsah dodaných pøíspìvkù odpovídají autoøi, kteøí si neèiní nároky na autorský
honoráø. Redakce si vyhrazuje právo v pøípadì potøeby pøíspìvky krátit. Bez svolení redak
ce není mo�no dále veøejnì �íøit zde publikované materiály ani jejich èásti.

Vá�ení a milí ètenáøi,
nìkteøí z Vás ji� tradiènì nadìlují zimní èísla vlastivìdné revue

svým  blízkým  pod  vánoèní  stromeèek.  Neskromnì  si  pøejeme,
aby Vám tento �dárek� pøinesl alespoò tolik radosti, jako nám re
alizace èasopisu. A� z jeho stránek na Vás dýchne kouzlo a teplo
domova. Ké� byste z  tohoto vzácného pocitu  �ukotvení a  jistoty
koøenù� naèerpali �vnitøní sílu a rovnováhu�. A� se i pro Vás láska
k domovu (a tìm, kdo ho obývají) stane motivem Va�eho konání,
tak jako u mnohých na�ich dopisovatelù èi osobností, o jejich� �i
votì nebo díle se doètete právì v tomto èísle. Jsou èi byly to silné
a inspirativní osobnosti, které dokázaly zúroèit své nadání i s hlu
bokou pokorou nést svùj �ivotní údìl: trpìly jako biblický Jób, ma
lovaly do posledního úderu svého srdce, zaklely stesk po rodném
kraji do svých ver�ù, objevovaly pro posluchaèe krásu lidové mu
ziky� Zavzpomínejte s námi na ty, kteøí u� ode�li. S úctou a høe
jivým èlovìèenstvím jako ti, v jejich� vzpomínkách vepsaných do
øádkù znovu o�ívají. Láska je silnìj�í ne� smrt a ti, co nás opustili,
v nás �ijí dál� Mo�ná Vám ve spoleènosti na�eho èasopisu bude
chvílemi smutno, teskno, ale vìøíme, �e i milo, úsmìvnì, a �e Vás
zaujmou témata odborných èlánkù i dal�ích pøíspìvkù a zpøíjemní
Vám dlouhé zimní veèery.

Pøejeme Vám radostné Vánoce a dobrý celý pøí�tí rok 2013

Za redakci
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Ona stojí u okna i kdy� je hezky
a hlídá
Aby neklapla branka moc nahlas
Aby ten strom
co je nakøivo pøes plot
nespadl
Aby sníh nestoupal nahoru
nebo aby se jí v tom pøípadì
alespoò nezdálo �e padá
Modlí se døív
ne� zvoní na kostele
Hlídá toti� i èas

rukopis, 2012

(* 6. 4. 1981, Vala�ské Meziøíèí), talentovaná vala�skomeziøíèská
básníøka, �ijící v souèasnosti v Praze, na sebe upozornila u� v rámci literární sou
tì�e Ortenova Kutná Hora, která je urèena nadìjným mladým básníkùm (do 22 let).
Získala v ní následnì nìkolik ocenìní a v roce 2003 také první cenu. O rok pozdìji
za sbírku Krajina  s Ofélií obdr�ela presti�ní Cenu Jiøího Ortena a je i nositelkou vý
znaèného mezinárodního ocenìní  Drá�ïanské ceny lyriky za rok 2010 (této umì
lecké soutì�e se úèastní básníci  z Nìmecka a Èeské republiky). Doposud je autor
kou ètyø básnických sbírek: Jarním pokrytcùm (1999), Krajina s Ofélií (2003), Akty
(2006) a Interiéry (2010).

Olga Mehe�ová
Ledové kvìty (Foto Milan O��ádal, 2012)
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Èím je pro mne
Vala�sko?

Vala�sko, kraj, kde konèil chleba a zaèína
lo  kamení?  Èím  �e  je  pro  mne?  Pøedev�ím
krajem rodným, k srdci pøirostlým a snad ani
nevím proè. Snad pro malebnost krajiny i  její
historii, v ní� generace Valachù soutì�ily s pøí
rodou o pøe�ití, èi bojovaly s cizáky tou�ícími
si Valachy a Vala�sko podmanit. V�dy znovu a
znovu obdivuji vala�skou pøírodu, hory a údolí
s mlhami, øeky a potoky, rostlinstvo, houby a
�ivoèichy  i chránìná území. A  ty na�e orchi
deje! Obdivuji vala�ské chalupy rozhozené po
stráních, svéráznou vala�skou architekturu a
lidové umìní. A lidi. Dobré lidi, pøátele, se kte
rými jsem se stýkal a stýkám. A na vzdìlání a
výchovì mnohých z nich jsem se malou mì
rou 25 let podílel. �ili zde moji pøedci, �ijí zde
mé  dìti.  Pøes  v�echna  negativa,  která  doba
pøiná�í a v ní� se vlastenectví moc �nenosí�, je
to mùj domov, mùj kraj, má vlast. Nejsem ani
básník, ani prozaik, neumím vzletnì vyjádøit,
co k Vala�sku cítím. Tedy jen struènì � je to
pokora, obdiv a láska.

V Jablùnce 8. 10. 2012

Èím je pro mì Vala�sko?
Domov a  láska,  láska  a  domov.  To  je  pro

mì Vala�sko.
Vyjma pìti let vysoko�kolských studií jsem

svou rodnou Jasennou neopustila. Jsem s tím
krajem srostlá tak, �e se sama tomu zdráhám
uvìøit. A pøesto � poka�dé, kdy� jedu na dovo
lenou èi slu�ební cestu, jedno, na jak dlouho,
jestli na den, dva, týden èi dva, sotva za sebou
zavøu dveøe rodné chalupy, v tom okam�iku se
mi zaène stýskat a nemù�u se doèkat chvíle,
kdy se pøede mnou vynoøí známé kopce, kou
zelné údolí a DOMOV. A èím jsem star�í, tím
víc  se mi  stýská. A  nejde s  tím nic udìlat  a
vlastnì ani nechci s tím cokoliv dìlat.
Koøeny na�eho rodu Mikulá�tíkù sahají v Ja

senné a� do �estnáctého století. Na�i pøedci
byli vala�skými fojty a  jeden z na�ich pradì
dù  byl  dokonce  poruèíkem  portá�ù.  Dennì
mám na oèích na�e fojtství, celou historii na
�eho rodu. Kdy� otevøu jeho dveøe, dýchne na
mì vùnì za�lých èasù. Ka�dou buòkou svého
tìla vnímám tu zvlá�tnost a privilegium záro
veò, �e vím, kde jsou mé koøeny, kam patøím.
Nejvìt�í  bohatství,  jakého  se  èlovìku  mù�e
dopøát. Být ukotven v  tomto svìtì shonu. To
ukotvení, ta jistota koøenù, mi dává neuvìøitel
nou vnitøní sílu a rovnováhu souèasnì.

Jsem tedy v intencích vý�e uvedeného vel
mi  ��astným èlovìkem. U� víc  jak pùl  století
mám domov a lásku souèasnì. Øeknìte, není
to nádherné? A  není  to o  to nádhernìj�í,  �e
obojí mám na Vala�sku? V kraji tak krásném
a drsném souèasnì, v kraji rovných a a� vra
�ednì upøímných  lidí. V  kraji,  kde  vzduch  je
èistý a ostrý, kopce jsou tak blízko a vzdálené
souèasnì a svádí vás k pohlazení�
To v�echno je pro mì Vala�sko.

V Jasenné 30. 10. 2012

Èím je pro mì Vala�sko?
Vala�sko  je mùj domov. Místo, kde  jsem

se  narodil,  vyrùstal, místo,  kde  �iju  a  pra
cuju. Místo, kde jsem si postavil dùm, zalo
�il rodinu, vychovávám své dìti, místo, kde
jsem zasadil stromy, kde obdìlávám pùdu,
starám se o své blízké a kde zvelebuji svùj
dùm  a  zahradu.  Místo,  odkud  vyjí�dím  do
svìta a kam se zase rád vracím. Místo, kde
mám své pøátele.
Vala�sko  pova�uju  za  krásnou  oblast.

Krásu  Vala�ska  jsem  ale  �objevoval�  a�
postupnì. Vyrùstal  jsem na  jedné z vala�
ských  samot,  na  hospodáøství,  kde  jsem
musel  zvládnout  v�echny  práce  na  poli  a
s dobytkem a mnohdy s nechutí. Nechápal
jsem, co vidí lidé zvlá�tního na jalovcových
pasíncích,  v�dy�  u  nás  byly  samozøejmos
tí,  nechápal jsem, co je zvlá�tního na vsta
vaèových  loukách,  v�dy�  jsme  je mìli  pod
okny chalupy. Co jsme si v�dycky u�ili, byly
hromady  snìhu,  ve  kterém  bylo  potøeba
proházet a pro�lapat cestièky do �koly a do
práce.
Teprve  a�  jsem  nav�tívil  mnoho  jiných

krajin,  jiné  hory,  jiné  státy,  a�  jsem se  za
èal podílet na správì své obce a kraje,  te
prve poté jsem si zaèal uvìdomovat, jak je
Vala�sko pro mì výjimeèné, jak je krásné a
jaké je zde bohatství.
Dnes mám na kole projeté nebo procho

zené  prakticky  v�echny  vala�ské  kopce,
høebeny  i údolí. Mám moc rád  panorama
ta  vala�ských  kopcù  a  objevuji  stále  nová
krásná místa. Objevuji krásu a bohatství ar
chitektury,  kultury,  folkloru. Velmi  si  cením
toho,  �e  jsou  tady  pracovití,  srdeèní  lidé,
kteøí se v�dy dokázali obdivuhodnì vypoøá
dat s tì�kými, mnohdy tvrdými podmínkami
a dokázali zvelebit a stále zvelebovat tento
krásný kout svìta.

V Ro�novì pod Radho�tìm
16. 11. 2012
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Komunikaènì významná lokalita Lomensko
na støední Senici

Du�an Cendelín

3

vané v rùzných periodikách, které vycháze
ly z po stupných objevù reliktù opu�tìných
komunikaèních linií.6 Vrstvení poznatkù z te
rénu postupnì vytváøí obraz staré dopravní
sítì, která do této doby zatím unikala na�emu
poznání. Z  pochopitelných dùvodù pøe v lá d á
u v�ech badatelù zájem o linie nìjakým zpù
sobem pøesahující lokální význam, ale nelze
øíci, �e je to zájem obecný.
Stará  dopravní  sí�,  alespoò  jak  se  to  po

stupnì zaèíná jevit, se v urèitých krajinných
konstelacích shoduje s èástí souèasných pol
ních a  lesních cest, dokonce  i s  jistou èástí
souèasné silnièní sítì. Nìkteré linie, vzácnì
dolo�itelné relikty cest, se v�ak dnes ji� na
chází  mimo  tuto  sí�  souèasnou  a  vytváøejí
vzácnou  pøedstavu  komunikaèního  pohybu
pøedchozích historických období. Za klíèový
poznatek  dosavadních  terénních  prùzkumù
je mo�no pokládat zji�tìní, �e se patrnì pro
pøesuny na støední a velké vzdálenosti nevy
u�ívala zamokøená údolí, jak je tomu zpravi
dla dnes, ale suché prostory nad nimi. Pøes
nìji dlouhá návr�í, která byla nìkdy pøesnì,
jindy  pøibli�nì  polo�ena  do  smìru,  nejvíce
odpovídajícímu spojení výchozích bodù, spe
cifikujících danou pozemní komunikaci.7
Výzkum  zaniklých  dopravních  tras,  pøes

nìji jejich konkrétních linií v konkrétní krajinì,
spoèívá ve vyhledávání jejich reliktù v terénu,
jejich srovnávání co do intenzity, smìrování,
sestavování  co  do  jejich  návaznosti,  porov
návání s liniemi nejstar�ích dostupných ma
pování,  (omezenými)  historickými  prameny,
archeologickými objevy atd. Podrobnìj�í po
pis nìjakého metodického postupu zkoumá
ní starých cest jednak pøesahuje rámec èlán
ku,  jednak mù�e být èasto  i dosti variabilní.
Mù�e se mìnit podle typu krajiny, mno�ství a
kvality dochovaných reliktù, zásahù èlovìka
do tváøe krajiny atp.

Pomístní  jméno  Lomensko  se  dnes  po
u�ívá  pro  soutìsku  mezi  vrcholy  Strá�  a
Kopce,  kudy  prochází  silnice  od  Lu�né  na
Lideèko. Ta byla v minulosti dokonce vnímá
na i jako prùsmyk, proto�e na 1. vojenském
mapování z 2. poloviny 18. století nese toto
místo  nìmecké  znaèení  PASS  LOMEN
SKO. V �ir�ím kontextu východní Moravy se
jedná  o  pomìrnì  z  geologického  hlediska
významný  prùlom  øíèkou  Senicí,  pramenící
v Bílých Karpatech a ústící do Horní (Vsetín
ské) Beèvy  u Ústí  nedaleko Vsetína.  Jde  o
výrazný pøedìl mezi Vizovickými vrchy a Ja
vorníky,  které právì od  této soutìsky prud
kým  stoupáním  vytváøí  své  hlavní  høebeny,
viz obr. 1. Jméno samotné v�ak asi nesouvi
sí s tímto krajinným prvkem, ale se jménem
zaniklé vesnice Lomná,8 která se nacházela
nìkde v blízkosti této soutìsky, snad u pravo
bøe�ního malého pøítoku, vtékajícího do Se
nice pod kopcem Strá�. Osada patrnì pøe
vzala jméno, patøící pùvodnì tomuto potoku,
relativnì èasto se u na�ich osad vyskytující

Historiografie obecně, českou nevyjímaje,
si  historických  pozemních  komunikací  v�í
mala  ji�  ve  svém  poèátku,  a  to  pøinejmen
�ím v kusých náznacích. Zpoèátku zpravidla
�lo pouze o mlhavé upozornìní na existenci
jistého  dopravního  spojení  bez  konkrétního
zasazení do konkrétní krajinné výseèe.4 Zá
jem o staré komunikaèní spoje v rámci celé
historiografie  byl  naprosto  logický,  protože
pohyby  rùzných  spoleèenství  i  jednotlivcù
èasto ovlivòovaly nebo mohly ovlivòovat dì
jinný  vývoj.  Obchodní  styky  pak  �íøení ma
teriálních a duchovních hodnot, které zpìtnì
pùsobily na hospodáøský, spoleèenský, ale i
mocenský a nábo�enský vývoj  takto komu

nikujících  lidských  skupin.  S  mírnou  nad
sázkou je tedy mo�no urèité cesty v krajinì,
pøesnìji  pohyb  na  tìchto  cestách,  pokládat
nikoliv jen za produkt historického vývoje lid
ského spoleèenství, ale i èásteènì za hyba
tele tohoto vývoje.

Prakticky a�  do  závìru  20.  století  se  zá
jem  o  staré  pozemní  komunikace5,  respek
tive øe�ení jejich jednotlivých linií, odehrával
víceménì  v  rovinì  teoretických  úvah.  Tepr
ve nedávno zaèaly na podkladì intenzivních
terénních  prùzkumù  vznikat  práce  publiko
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v rùzných variantách.  Jméno potoka pak asi
vzniklo podle jeho nepøehlédnutelného zalo
mení jako v jiných pøípadech.9
Výstupy  od  soutìsky  na  høebeny  Javor

níkù  a  pøedev�ím  Vizovických  vrchù  jsou
znaènì  pøíkré,  nicménì  schùdné,  av�ak
pokraèování  cest  dále  po  samotných  obou
høebenech  je  ji� z dopravního pohledu veli
ce pøíhodné bez vìt�ího kolísání nadmoøské
vý�ky.  Bylo  tedy  naprosto  pøirozené,  �e  se
tyto suché  lineární prostory vyu�ívaly  i  jako
(výhodné) prostory dopravní, o èem� svìdèí
nepøehlédnutelné relikty dopravního pohybu
v podobì opu�tìných úvozù v okolí soutìs
ky. Pøedev�ím ve velkých terénních sklonech
na úpatích obou høebenù. Dal�í významný re
likt nìkdej�ího pøechodu øíèky Senice v tomto
místì,  tedy  propojení  høebene  Vizovických
vrchù s høebenem Javorníkù, je mo�no spat
øovat i v pøítomnosti brodu pøes Senici, který
i  pøes  celkové  zahloubení  vodoteèe  se  vy
u�ívá dodnes.
Soutìska  Lomensko  má  mimoøádný  vý

znam  v  souèasnosti,  kdy  umo�òuje  pøímé
(!)  pozemní  spojení  èásti  severní Moravy  a
horního  Slezska  s  ji�ními  prùsmyky  Bílých
Karpat,  tedy  i celým støedním a dolním Po
vá�ím.10 Prùchod Lomenskem pro tento smìr
nemá v souèasnosti srovnatelnou alternativu,
proto�e dne�ní dopravní sí� silnic je i zde vá
zána na údolní dopravní prostory s vyu�itím
i tìch nejzavlhèenìj�ích niv kolem vodoteèí.
Tento  stav  je  umo�nìn  staletým  vývojem,
kdy se díky zahu��ování sídelní sítì v údolích
postupnì  rùznými  stavebními  úpravami  eli
minovala  dopravnì  problematická  místa  a�
do podoby dne�ních moderních silnic. Tedy
linií na kvalitì terénu prakticky nezávislých.
Vzhledem  k  rozlo�ení  horských  pásem

východní Moravy  je mo�no se severoji�ním
dopravním  pohybem  ze  Slezska  do  Pová�í
právì  pøes  Vsetínsko  poèítat  ji�  od  pravì
ku.  Dokladem  toho  je  osídlení  v  hospodáø
sky  problematických  prostorech  na  hradi�
tích Kopce a Krajèice11  a nálezy pravìkého
osídlení na Pulèínských skalách v místì poz
dìj�ího  støedovìkého  hrádku.12  S  dálkovým
dopravním pohybem jistì souvisí i objev de
potu bronzových náramkù v trati �ár v údo

lí Kychová13, který se v  tomto prostoru  jinak
vysvìtlit  nedá.  Tento  objev  mimo  jiné  na
znaèuje,  �e dálkový pohyb,  i  zde s nejvìt�í
pravdìpodobností  ve  smìru  sever  �  jih,  se
praktikoval mimo soutìsku Lomensko, pøes
nìji mimo zamokøené údolí Senice,  tekoucí
v  tomto smìru.  I zde se dostává na povrch
poznatek  o  historickém  vyu�ívání  tzv.  �su
chých tras� po návr�ích, v pøípadì bronzové
ho depotu návr�ích Javorníkù a Vsetínských
vrchù.
Vyu�ívání  návr�ních  dálkových  tras  je

mo�no  je�tì  vztáhnout  v  tomto prostoru a�
do  poèátku  vrcholného  støedovìku  s  probí
hající kolonizací, kdy se osídlení údolí Horní
Beèvy a Senice  teprve  formovalo, pøípadnì
místy zcela chybìlo. Za  tìchto okolností se
s  nìjakou  úpravou  zamokøených  doprav
ních  prostor  pro  dálkovou  cestu  dalo  sotva
poèítat. Mylná  je  tudí�  i  pøedstava,  �e hrad
Pulèín, vzdálený od øíèky Senice kolem tøí ki
lometrù a oddìlený od tohoto údolí slo�itým
horským terénem, byl postaven na ochranu
dálkové  údolní  cesty  podél  Senice.14  Jeho
poloha v hospodáøsky nevýhodném horském
prostoru s významnou dálkovou pozemní ko
munikací s velkou pravdìpodobností souvisí,
av�ak se zcela jinou linií, ne� na které je po
lo�ena souèasná údolní  silnice procházející
Lomenskem od  severu  k  jihu.  �e  pulèínský
hrad  vznikl  za  zcela  jiných  komunikaèních
souvislostí, asi naznaèuje skuteènost, �e pøí
mo nad Lomenskem existuje dokonalé místo
nejen pro  kontrolu údolní  komunikace, ale  i
pro  stavbu  výhodnì  posazeného  støedovì
kého hradu. Je jím dominanta údolí  kopec
Strá�. Místo  je dokonale  chránìné pøíkrými
svahy a pøitom pøístupné od severovýchodu
po �íji z planiny. Navíc se nachází mnohem
blí�e údolním sídlùm. Toponymum Strá� pa
trnì  naznaèuje  jistou  kontrolu  dopravního
pohybu v tomto místì, je v�ak více ne� prav
dìpodobné, �e souvisí s mlad�í dobou, kdy
ji� stavba hradù, plnících  i strá�ní  funkci na
cestách, pøestala být aktuální. A  jak nazna
èují  relikty  zaniklé  trasy  pod  Lomenskem,
kontrola dopravního  pohybu nemusela sou
viset pouze s cestou kolem Senice. Hypote
tická dopravní sí� dálkových tras v okolí Lo

menska, vyu�ívaná pøed koncem vrcholného
støedovìku, je zachycena na obr. 2.

Jak  bylo  vý�e  naznaèeno,  prùchod  Lo
menskem v severo � ji�ním smìru dálkovou
komunikací podél Senice mù�eme pokládat
ze relativnì mladý. Relativnì je tøeba zdùraz
nit, proto�e mohl být vyu�íván pøinejmen�ím
od  konce  støedovìku.  Lokální  pohyb, ménì
vázaný na kvalitu terénu (vìt�í mo�nost vol
by doby pro pou�ití cesty s ohledem na  její
zamokøení),  zde  mohl  existovat  prùbì�nì.
Pøesná doba preferování údolí i pro dálkový
pohyb  je  nezjistitelná  a  nikdy  tomu  nebude
jinak. Problematické  je  ji� kromì  jiného de
finování  lokálního  a  dálkového pohybu. Po
kus o toto rozli�ení byl ji� publikován jinde.15
V samotném úzkém prostoru soutìsky nelze
prakticky objevit nìjaký výraznìj�í vývoj se
vero � ji�ní komunikace, kupøíkladu v podo
bì opu�tìných úvozù. Z vìt�í èásti jakékoliv
stopy  asi  pøekryla  souèasná  silnice  a  snad
i �eleznièní tra� soutìsku rovnì� vyu�ívající.
Prùzkum svahu mezi silnicí a �eleznicí pøine
sl nález pouze  jediného, nepøíli� výrazného
úvozu po vrstevnici. Dùle�itý v  tomto pøípa
dì  je  i  fakt,  �e  úvozy  se  témìø  bezezbytku
tvoøí  ve  svazích.  V  rovinách,  tedy  i  po  vrs
tevnicích, je erozivní èinnost vody, vytváøející
úvozy, mizivá i pøi vìt�í intenzitì dopravního
pohybu.
Na  rozdíl  od  pozemní  komunikace  seve

ro �  ji�ní se na Lomensku dochovaly relikty
po  komunikaci  na  ni  témìø  kolmou. Na  zá
pad od brodu pøes Senici se nachází na úbo
èí kóty Kopce 699 m n.m., na východì stou
pá jednak po úboèí kopce Strá� (objevuje se
i  jméno Ostrá hora) 622 m n.m.,  jednak se
vernìji po pravém bøehu zmínìného pøítoku
Senice. S pøechodem na høebenové polohy
s malým sklonem se relikty, jako v jiných pøí
padech, mìní v lesní cesty, kde ji� se inten
zita  dopravního  pohybu  neprojevuje  vùbec
nebo málo vzhledem k omezené erozi terénu
v prostoru cestní linie. Lomensko jednoznaè
nì dokazuje, �e se v tomto prostoru uskuteè
òoval intenzivní dopravní pohyb pøibli�nì ve
východo  �  západním  smìru,  který  vyu�íval
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návr�í Javorníkù i Vizovických vrchù. Poloha
reliktù kromì R3 je zachycena na obr. 3.
Vzhledem k poloze  reliktù  je zde doprav

ní  situace o  to zajímavìj�í,  �e  jak v západ
ním,  tak  i  východním  smìru  neexistuje  vý
znamnìj�í  blízké  osídlení,  které  by  mohlo
trasu po høebenech  iniciovat. Sotva  tyto re
likty mohly vzniknout v závislosti na zaniklé
osadì  Lomná.  Komunikace  strmì  smìøuje
od øíèky na høebeny a osadu Lomná je mo�
no pøedpokládat nìkde spí�e v údolí pøítoku
Senice. Vzhledem k  reliéfu  terénu nemohlo
ve východním smìru  jít o spojení s hradem
Pulèínem a vesnicí Pulèín, proto�e optimální
spojení  s  tìmito  lokalitami  dodnes  pøedsta
vuje  poloha  souèasné  silnice  na  pulèínské
návr�í. Jednìmi z více cílových bodù na se
verovýchodì by mohly být osady kolem Hor
ní Beèvy, které by  tak pøes osadu Zdìchov
mìly  takto  pøímìj�í  spojení  s  Klobouckem.
Nelze vylouèit ani pøedpoklad, �e na  tvorbì
reliktù u Lomenska mìl vliv i dopravní pohyb
po vlastním høebenu Javorníkù, který pøímo
k severovýchodu smìøuje na slovenské Ky
suce a Oravu, sousedící ji� bezprostøednì s
prostorem �ir�ího Krakovska. Poslednì jme
novaný smìr mohl mít velký význam v pøed
historických obdobích, kdy neosídlená údolí
pokrytá vegetací byla je�tì mnohem zamok
øenìj�í ne� v souèasnosti a kdy lineární su
chý  høeben  Javorníkù  byl  jediným  pou�itel
ným dopravním prostorem pro dálkový pohyb
v tomto smìru.
Smìrem na západ je situace je�tì vyhro

cenìj�í.  V  tom  smìru  na  mnoho  kilometrù
není  kromì  nìkolika  pasekáøských  samot
pod høebenem �ádné sídlo. Nachází se tam
v�ak  na  vrcholech  høebene  a�  do  prostoru
u Vizovic  nìkolik  hradisek  z  rùzných  obdo
bí. Pro souèasné osídlení v okolí Lomenska
je vyu�ití høebene od soutìsky na Vizovicko
bezpøedmìtné, proto�e v tom smìru ji� exis
tují  jiné, mnohem  výhodnìj�í  dopravní  pro
story.  Celou  vìc,  jako  i  v  jiných  pøípadech
rekonstrukcí  starých  dopravních  tras,  kom
plikuje skuteènost, �e relikty tras nelze prak
ticky  datovat.  Naprostá  vìt�ina  z  nich  toti�
vznikala po velmi dlouhá období, pøi nich� se
dopravní sí� zpravidla i velmi promìòovala.

Hlavní  slo�kou  reliktù,  a  tento  stav  pla
tí  i  pro  jiné  lokality,  jsou  pøedev�ím opu�tì
né  úvozy,  pøípadnì  jejich  rùzné  soustavy  a
svazky.  Zpravidla  jsou  polo�eny  vedle  les
ních  cest,  nebo  je  souèasná  lesní  tì�ební
cesta  souèástí  vìt�í  soustavy  opu�tìných
úvozù.  Podstatná  je  skuteènost,  �e  úvozy
nemohly vznikat v souvislosti s tì�bou døeva,
proto�e v naprosté vìt�inì pøípadù souèasná
cesta dopravu døeva dostateèným zpùsobem
zprostøedkovává. Nìkdy  je  i vedena s  jistou
odchylkou,  aby  byla  doprava  kmenù  poho
dlnìj�í. Rozdíl mezi  relikty  zaniklé dopravní
trasy a tì�ebními cestami  je nejpatrnìj�í ve

svazích a zú�ených prostorech, v rovinatých
partiích návr�í a v dostateènì �irokých pro
storech, umo�òujících rozptyl dopravního po
hybu, obì trasy splývají. Buï se zmìní v je
dinou lesní cestu, v pøípadì absence tì�ební
cesty stará trasa mizí.
Relikt R1: Soustava asi deseti opu�tìných

úvozù ve svahu kopce Strá�, tìsnì za �elez
nièním mostem na levém bøehu potùèku ús
tícího do Senice. V horních partiích sousta
vy se mìní ve velký úvoz cesty, pokraèující
na plánì Javorníkù. Dolní èást soustavy byla
zcela znièena �eleznicí, ale je velice pravdì
podobné, �e trasa zde malý potùèek smìrem
k  Senici  pøekraèovala,  proto�e  vlastní  brod
pøes Senici  je na jeho pravém bøehu. Nelze
v�ak vylouèit i regulaci potùèku v souvislosti
se stavbou �eleznice i silnice. Detail sousta
vy úvozù viz obr. 4.
Relikt R2:  Soustava �esti opu�tìných úvo

zù  asi  200  m  severozápadnì  o d  r e lik t u  1 .
V dolní èásti navazují na výrazný úvoz, stá
èející  se  k  dne�nímu  �elezniènímu  mostu.
Minimálnì dva z úvozù v�ak sestupovaly pøí
mo k potoku prostorem, kde dnes stojí malá
chatka. Detail soustavy úvozù viz obr. 5.
Linie cest od reliktu 1 i reliktu 2 se sbíhají

na návr�í s kótou 692 m n.m. nedaleko pase
káøské osady U Kuèkù. Dále cesta pokraèuje
k návr�í Rado�ov, odkud je mo�no pokraèo
vat  buï na Zdìchov,  nebo dále  po høebeni
Javorníkù k severovýchodu.16
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1  Definice  pojmu  „cesta“  je  při  výzkumu  historických
pozemních  komunikací  ponìkud  nejednoznaèný  termín.
Zpravidla  si  ji  pøedstavujeme  jako  linii  v  krajinì  bez  ve
getace  s  povrchem  naru�eným  dopravním  pohybem. To
v�ak nemusí platit obecnì. Ménì vyu�ívané dopravní linie
nemusí  být  v  krajinì  obèas  témìø  patrné  a  pøesto moh
ly  v  kontextu  dané  dopravní  sítì mít  jistý  nezastupitelný
význam. Samostatnou skupinu cest tvoøí ty, na nich� do
pravní pohyb ustal nebo se promìnil, a o tìch pøedev�ím
je tento èlánek.
2  V  lokálním kontextu to bylo propojení sídel s okolními
polnostmi,  lesy, pastvinami. V regionálním to bylo propo
jení mezi okolními sídly, tr�ními místy, místy se vzácnými
surovinami  atp.  Pøi  nadregionálním  dopravním  pohybu
je mo�no ji� hovoøit o cestách dálkového významu, které
mohly vznikat jako spojnice cest lokálních a regionálních,
ale  také mimo  nì.  V  posledním  pøíkladu  ji�  �lo  o  cílené
vytváøení tras spojujících významné výchozí body, které v
mnoha pøípadech míjely ménì významná osídlení. Parale
lou tohoto nìkdej�ího stavu je polo�ení souèasných dálnic.
3  Cendelín, Du�an � Bolina, Pavel � Adam, Du�an: Jevíè
ko na cestì z Prahy do Olomouce v období raného støedo
vìku, Jevíèko 2010, s. 22 � 26.
4  Historikù s tímto pøístupem ke komunikacím je vìt�ina,
namátkou  jako pøíklady:  Jireèek H.: O starých cestách z
Èech a z Moravy, 1856, Èasopis Èeského muzea 30/2, s.
114 � 129,  Hosák L.: Zemské cesty a podru�né stezky na
Moravì v dobì pøedhusitské, 1951, Èasopis Spoleènosti
pøátel staro�itností 59, s. 82 � 87,  Hra�e J. K.: Zemské

stezky  strá�nice  a  brány  v Èechách,  1885, Nové Mìsto
nad Metují.
5  Slovo �staré� v souvislosti s pozemními komunikacemi
je mo�no nahrazovat  i slovem �historické�. A to i v pøípa
dech,  kdy  pøedmìtem  zájmu  jsou  pøedpokládané  cesty
v pøedhistorickém období. Terminologie v  této problema
tice zatím nebyla přesněji kodifikována.
6  Prací, u kterých byly východiskem  skupiny objevených
reliktù zaniklých  tras,  jsou  ji� desítky a  jejich výèet pøesa
huje rámec  tohoto èlánku. Pro zjednodu�ení  je mo�no jen
jmenovat nìkolik autorù s intenzivnìj�í publikaèní èinností a
jejich pøevládající zájmy v souvislosti se starými dopravními
spoji.  D. Adam  �  zpracoval  starou  dopravní  problematiku
Ivanèicka, spolupracoval s D. Cendelínem a P. Bolinou na
øe�ení  komunikace  PrahaOlomouc,  pí�e  i  obecné  práce
týkající se starých cest. P. Bolina � v poslední dobì úzce
spolupracuje  s  D.  Cendelínem  na  dopravní  problematice
Moravy  i Slovenska, o moravských komunikacích publiko
val  i samostatnì, publikuje i práce tohoto typu o støedních
Èechách. D. Cendelín � kromì èlánkù teoretického charak
teru o starých cestách se soustøeïuje pøedev�ím na region
východní Moravy a pøilehlého Slovenska a zèásti i západní
Èeskomoravské vysoèiny a Brnìnska, v posledních letech
pravidelnì spolupracuje  s P. Bolinou. E. Èerná �  publiko
vala nìkolik èlánkù o pøechodu Kru�ných hor. F. Kubù a P.
Zavøel � rozsáhlé práce o tzv. Zlaté stezce z Prachatic do
Pasova, kterou vyèerpávajícím zpùsobem zkoumali a èlánky
o ní publikovali více jak dvacet let. R. Soukup � zpracovává
historickou komunikaci pøes Tachov na Börnau zvanou Zlatá
cesta, T. Velímský � èlánky o pøechodu Kru�ných hor.
7  K  tématu  specifikace  staré  pozemní  komunikace
Cendelín,  Dušan:  Přesná  specifikace  jako  východisko  a
podmínka pøi  øe�ení historických pozemních komunikací,
sborník  Staré  stezky  7,  Národní  památkový  ústav  Brno
2002, s. 7 � 18.
8  Nekuda, Vladimír: Zaniklé osady na Moravì v období
støedovìku, Brno 1961, s. 47.
9  Lutteler,  Ivan  �  �rámek,  Rudolf:  Zemìpisná  jména
v Èechách, na Moravì a ve Slezsku, nakl. Tobiá� H. Brod
1997, s. 161.
10  Tìmito prùsmyky jsou my�leny prùsmyk Lyský a Vlár
ský do smìru na Púchovsko a severní Trenèínsko, nikoliv
ji� Starohrozenkovský prùsmyk, který do Pová�í soustøe
ïuje dopravní pohyb ze støední Moravy.
11  Èi�máø, Milo�: Encyklopedie hradi�� na Moravì a ve
Slezsku, Libri 2004, s. 165 a 166.
12  Kohoutek, Jiøí: Hrady jihovýchodní Moravy, Archa Zlín
1995, s. 71.
13  Více k depotu  �tìpánek, Ladislav: Za tajemstvím de
pozitáøù, Vala�sko 24, 2010/1.
14  Kohoutek, Jiøí: Hrady jihovýchodní Moravy, Archa Zlín
1995, s. 71.
15  Cendelín, Du�an: Fenomén dálkových tras v pracích
na téma starých komunikací, sborník Staré stezky 8, Ná
rodní památkový ústav Brno 2003, s. 9 � 21.
16  Lokalita  Rado�ov,  podle  jména  asi  zaniklé  osídlení
nìkde v blízkém okolí, mohla být v dobì intenzivního vy
u�ívání tras po návr�ích asi pomìrnì významná. Nejen�e
zde  mohlo  dojít  k  dìlení  smìru  od  Lomenska  na  smìr
zdìchovský a smìr dále po høebeni, ale �la  tudy  i cesta
patrnì od Ústí (Vsetína) tìsnì kolem hradu Pulèín a dále
na Francovu Lhotu a prostor Lyského prùsmyku u Lysé pod
Makytou.  Trasa  od  Pulèína  na  Lysou  je  dolo�ena  relikty
v terénu, ale její popis pøesahuje ji� rámec této práce. Tra
sa od Pulèína k Ústí zatím nebyla v terénu zkoumána, ale
dá se teoreticky rekonstruovat podle polo�ení návr�í.

Relikt R3: Náznaky opu�tìných úvozù ve
strmìj�ím  stoupání  do  vý�e  zmínìné  kóty
692. Relikt souvisí s vìtví trasy pøes relikt 2.
Relikt  R4:  Soustava  opu�tìných  úvozù

kolem  zatáèky  souèasné  lesní  cesty  250
m západnì od  brodu pøe s  S e n ic i  n a  s v a h u
s  vrcholem  Kopce  699 m  n.m.  Èást  úvozù
vychází z  jediného opu�tìného úvozu vedle
souèasné cesty, který s ní ale ji� není spojen
a nachází  se mírnì nad ní. Vý�kový posun
dokládá i vývojový posun v èase. Zbytek úvo
zù vychází z cesty dnes pou�ívané, která je
v blízkosti brodu ji� hluboce zaøíznutá do te
rénu. Smìrem do svahu soustava úvozù mizí
pod souèasnou lesní silnièkou, zprostøedko
vávající vìt�inu dopravy  tì�eného døeva do
smìru na Lideèko. V�echny stopy dopravní
ho pohybu, vèetnì souèasné cesty, je mo�no
pokládat za znaènì starého pùvodu, proto�e
zde pøi  výstupu  od  brodu  není  jiná  alterna
tiva. Znaènému stáøí nasvìdèuje  také naru
�ení celé soustavy erozí a men�ími sesuny
ve svahu. Nástup na høeben Vizovických vr
chù je zde mo�no uskuteènit výrazným více
násobným  traverzem kolem pravìkého hra
diska, který dále ve svahu zanechal v terénu
rovnì� hluboký úvoz.
Detail opu�tìného úvozu viz obr. 5.

Relikt R5:  Za  specifický  relikt  po  dlouho
dobém dopravním pohybu je mo�no pokládat
i  vlastní,  hluboce  zaøíznutý  brod  pøes  øíèku
Senici, viz obr. 6.

Tereziánské  1.  vojenské  mapování  z  2.
poloviny 18. století zobrazuje v prostoru Lo
menska pouze údolní cestu podél Senice od
Vsetína  na  Vala�ské  Klobouky.  V  pøíèném
smìru  pøes  brod  na  Senici  cestu  �ádnou.
Lze  to  interpretovat  jako  výsledek  obecnì
nepøesného 1. mapování, ale  také jako sku
teènost,  �e  tento  smìr  i  pøes  výrazné  relik
ty  trasy nebyl v  té dobì  ji� nijak významný.
Alespoò v  rámci  nìjaké sítì dálkových cest
té doby.
Pomìrnì  pøesné  2.  vojenské  mapování

z 1.  poloviny 19.  století  zachycuje  cestu  od
Senice  k  severovýchodu,  ale  pouze  údolím
po  pravém  bøehu  zmínìného malého  pøíto
ku Senice. V prostoru, kde se nachází relik
ty 1 a 2, �ádné cesty zobrazené nejsou. Po
lo � e n í  ú d o ln í  c e s t y  o d  V s e t í n a  n a  K lo b o u k y
u Lomenska bylo zcela  jiné, ne�  jak  je situ
ovaná  dne�ní  silnice.  Tato  cesta  zde  dva
krát pøekraèovala Senici  (dnes nikdejde po
pravém bøehu),  ale  �ádný  z  pøechodù  øíèky
nelze spojovat se souèasným brodem. Do�lo
zde asi  k napøímení  jednoho  z obloukù  øíè
ky v souvislosti se stavbou pozdìj�í silnice,
nicménì dne�ní brod tato úprava nezasáhla.
Musel zde být věky, jak naznačuje jeho profil
a hloubka úvozu za ním i relikt 4 ve svahu.

Na prvý pohled je patrné, �e relikty pravé
ho bøehu vznikaly za vìt�í frekvence doprav
ního pohybu, pøípadnì po del�í dobu. Bude
proto blí�e pøedpokladu, �e se zde odehrával
dopravní pohyb i v mlad�í dobì v souvislos
ti  s  okolním  osídlením,  jak  bylo  naznaèeno
vý�e. Relikt na bøehu levém nad brodem asi
více  odrá�í  star�í  dobu  s  pravdìpodobným
dálkovým pohybem po obou høebenech, kte
rý mohl souviset kromì jiného i s pøítomností
pravìkých hradisek. Ov�em�e nikoliv výluè
nì. To  by  se  shodovalo  i  s  nálezem men�í
soustavy opu�tìných úvozù na høebenu zá
padnì  od  bývalých  Vaøákových  pasek  asi
2  km  jihojihovýchodnì  od  Pozdìc h o v a  a
s men�í soustavou na høebenu u kóty 662 m
n. m. 2 km ji�nì od osady Lhotsko u Vizovic.
Z  pochopitelného  hlediska  jde  o  pouhý  od
had. Ten staví na pøedpokladu, �e seskupení
úvozù nevznikala  tì�bou a dopravou døeva,
ale erozí po naru�ení povrchu  terénu kopy
ty zvíøat. Ta pøedev�ím obstarávala nìkdej�í
dopravu lidí a zbo�í nebo sama byla obcho
dovatelným a obchodovaným zbo�ím.

POZNÁMKY
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Kelt�tí Kotinové
� dávní obyvatelé Vala�ska?

Eva Èermáková

svým charakterem u� vyvinutá mìsta. Mnozí
badatelé  pova�ují  na  základì  toho  púchov
skou kulturu za keltskou, respektive  ji pøiøa
zují zvlá�tnímu keltskému kmeni Kotinù. Tito
lidé prosluli pøedev�ím jako vynikající kováøi a
metalurgové, vyu�ívající místních �elezných
rud. Ov�em pohled na púchovskou kerami
ku nám odhaluje dal�í mo�né etnické vazby.
Kromì charakteristických èernì tuhovaných
nádob  se  objevuje  i  zvlá�tní  svìtlá  porézní
keramika, která poukazuje na pøinejmen�ím
kulturní  vlivy Dákù,  praobyvatel Rumunska.
Svùj podíl na zformování púchovské kultury
sehrálo  jistì i pùvodní domácí obyvatelstvo,
konkrétnì do�ívající starobylé kultury popel
nicových polí. (V tomto smìru nám mù�e pú
chovská kultura ponìkud pøipomínat diskuse
o etnicitì Valachù a  jejich  vztahu  k  rumun
skému prostøedí. Neníli ani u Valachù situ
ace zcela  jednoznaèná, oè obtí�nìj�í  je za
bývat se touto otázkou u národa témìø 2000
let zaniklého.)

V souvislosti  s púchovskou kulturou v�ak
mù�eme vyu�ít ji� i písemné prameny. K roku
10 pø. n. l. zmiòuje Kotiny tzv. tuskulské elo
gium a v 1. století podle Tacita pracovali pro
Sarmaty  (v  Polsku)  a Kvády  (na  jihozápad
ním Slovensku) v dolech na �elezo. Pøipomí
nají se i v souvislosti s markomanskými vál
kami (166 � 180 n.l.). Jako�to zruèné kováøe
(a výrobce zbraní) si je za své spojence vy
bral dokonce i øímský císaø Marcus Aurelius.
Kotinové ov�em zklamali  dùvìru,  kterou do
nich císaø vkládal. Obchod se zbranìmi byl
zjevnì rizikový podnik odnepamìti. Rozezle
ný Marcus Aurelius sáhl nakonec k tvrdému
trestu. Z karpatských hvozdù nechal své vrt
kavé spojence vysídlit a usadil  je daleko od
jejich pùvodních domovù, a� v  rovinaté Pa
nonii,  na  území  dne�ního  Maïarska.  Tady
pøe�ívali  vykoøenìní  Kotini  a�  do  3.  století,
kdy  je zmiòují naposledy písemné prameny
(�cives Cotini�).

Na  Vala�sku  ov�em  púchovské  osídlení
(nebo chcemeli osídlení Kotinù) zaniká mno
hem døíve, s nejvìt�í pravdìpodobností ne
pøekraèuje vùbec rok 0. Ná� region tak tvoøí

Foto Eva Èermáková

Nìkde na pomezí známého a anonymního
stojí tvùrci svérázné kultury, která kolem zlo
mu letopoètu obývala hornaté oblasti západ
ních  Karpat,  vèetnì  Beskyd.  Archeologové
nazývají  tento  lid  púchovskou  kulturou,  po
jmenovanou podle hradiska Púchov na Slo
vensku. Na rozdíl od vìt�iny archeologických
kultur, kde etnicitu není mo�né urèit, existuje
v tomto pøípadì nìkolik indicií, umo�òujících
o  etnickém  zaøazení  �Púchovjanù�  hovoøit.
Nejvýznamnìj�ím  vodítkem  jsou  samozøej
mì  archeologické  nálezy.  Zejména  kovové
pøedmìty jsou takøka identické se souèasnou
laténskou kulturou Keltù, známou pøedev�ím
z opevnìných sídli�� � oppid, pøipomínajících

Foto Eva Èermáková
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vlastnì  západní  periferii  púchovské  oblasti,
její�  jádro  se nacházelo a�  v  horách  støed
ního  Slovenska.  Nejvýznamnìj�í  lokalitou
v  Moravskoslezských  Beskydech  je  nepo
chybnì hradisko �Po�aha� u Jièiny, které se
doèkalo  i  systematiètìj�ího  odborného  zá
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vých  nálezù  uchovávaných  v  souèasnosti  v
Muzeu regionu Vala�sko. Zdá se, �e �vala��tí
Kotinové� se svým stylem �ivota velice blí�ili
tehdej�ímu  vyspìlému  oppidálnímu  prostøe
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Snad se svým západním sousedùm jevili jako
ponìkud divocí pøíbuzní, drsní horalé holdující
více lovu a dobrým zbraním ne� kultivovanìj�í
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Hradiska  Kotinù  pomalu  splývají  s  pøíro
dou a èas zahladil stopy bitev Keltù, Germá
nù i Øímanù. Nebo�, jak pí�e Marcus Aureli
us, „filozof na trůně“: �Ne� se nadìje�, bude
z tebe popel nebo kostlivec, a pak bude� jen
jméno anebo ani to ne; a jméno � to� prázdný
zvuk a jeho ozvìna...�
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Obec Le�ná le�í 7 km severozápadnì od
Vala�ského Meziøíèí, mezi  obcemi  Pøíluky,
Lhotka  nad Beèvou,  Vysoká  a  Perná,  kte
ré v minulosti patøily do její �kolní spádové
oblasti. Obcí protéká potok Slaná voda, na
jeho�  levém bøehu dosud stojí budova sta
ré �koly (dnes slou�ící jako knihovna a ob
chod). Na pravém bøehu nejvíce zaujme zá
mek  s  anglickým  parkem.  Le�enská  �kola
patøí  do  trojice  prvních  �kol  v  okolí,  první
�koly byly ve Vala�ském Meziøíèí, Ro�novì
a Le�né1.

Na utváøení historie ka�dé obce se podí
lejí  nejen  lidé  svým  ka�dodenním  �ivotem,
ale také instituce, je� jí udávají smìr. K tìm
zásadním  patøí  v  první  øadì   a
,  �ponìvad�  oné  ústavy  byly  první  v�eo

becnou potøebnou obcí  ji� od starodávných
èasù�.2V Le�né u Vala�ského Meziøíèí je dal�ím
èlenem do trojice místní . Zatímco kostel
sv. Michaela v Le�né byl zalo�en v roce 1635
a  poèátky  �kolství  spadají  do  stejné  doby,
první  zmínky  o  zámku  pocházejí  ji�  z  po
loviny  14.  století.  Ve  �kolních  kronikách  je

øada záznamù vìnována zásluhám hrabìcí
ho rodu Kinských, který na zámku �il od roku
1888 a  jeho� pøíslu�níci se aktivnì úèastni
li  spoleèenského  �ivota obce. Samotná bu
dova zámku hrála v dìjinách  le�enské �ko
ly podstatnou roli. Dnes se opravený zámek
Le�ná  stává  jedním z nejnav�tìvovanìj�ích
turistických cílù v regionu i místem kulturního
dìní. V nové zámecké expozici se sem od øíj
na 2012 dokonce vrací i �kolní tøída.

První základní �koly byly zøizovány pøi fa
rách  a  nejinak  tomu  bylo  v  pøípadì  Le�né.

Foto J. Slezáková

Kapitoly z historie �kolství v Le�né I.
Pøedváleèné období

Jitka Slezáková

Fotokronika obce Le�ná, SOkA Vsetín
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�kola  zde vznikla  ji�  s  duchovní  správou,
s ní� také zanikla. Zmínka z roku  uvá
dí,  �e  pøi  pøechodu  císaøského  vojska  byl
vypálen kostel s farou a �kolou. Roku 1657
�ádá tehdej�í správce le�enského panství
Wolfgang z Grünbüchlu o pøipojení zanik
lé  fary se �kolou ke Starému Jièínu3. Stá
lé  pøechody  vojsk,  svízele  váleèné  doby
a  poddanství  pøispívaly  obecnì  k  úpadku
�kolství.

�kola  v  Le�né  byla  obnovena  a�  kon
cem 17. století (1682) a slou�ila i pro okolní
obce  Pernou,  Vysokou,  Pøíluky,  Lhotku  a
tehdej�í kolonii Støíte�. Brzy nato se datu
je poèátek rektorství v Le�né. V roce
byl prvním rektorem jmenován Václav Da
vid,  majitel  chalupy  è.  35,  kde  také  tento
lidový uèitel vyuèoval. Zastával  slu�bu 57
rokù a po jeho smrti zùstala funkce nejvy�
�ího  pøedstavitele  uèitelù  v  rodinì.  Deset
let ji zastával jeho syn Antonín David a po
jeho  smrti  byl  dvanáct  let  �  opìt  do�ivot
nì  �  rektorem  jeho  bratr  Bernard David.
Obec Le�ná v té dobì mìla kolem 50 sta
vení s domovním èíslem.

V  roce  1771  nastoupil  nový  rektor  Jiøí
Janáè,  majitel  chalupy  è.  55  v  Le�né,  a
pùsobil  ve  funkci 50  let, a� do  roku 1821,
kdy se odstìhoval. Za doby jeho úøadová
ní  �kola  nìkolikrát mìnila  své  sídlo.  Pou
hý jeden rok (1790) vyu�ívala budovu è. 61
postavenou pro úèely �koly, poté ji od obce
vykoupila vrchnost a zaèlenila do panské
ho dvora. Od roku 1790 se pak vyuèovalo
v budovì è. 9.

V té dobì do�lo v èeských zemích k zá
sadním zmìnám �kolského systému. V�eo
becným �kolním øádem z roku 1774 byla za
Marie Terezie stanovena povinnost dochá
zet do �kol pro dìti od 6 do 12 let. Omeze
na byla ov�em v  letních mìsících, kdy dìti
pomáhaly pøi polních pracích. Tato reforma
také  vytvoøila  základ  tøístupòové  �kolské
soustavy. Prvním typem �kol byly �koly tri
viální (jednotøídní èi dvojtøídní, pro více roè
níkù ve tøídì), které byly zakládány v malých
obcích. Vyuèovalo se èeským jazykem, a to
nábo�enství,  biblické  dìjiny  a  dále �znání
písmen,  slabikování a  ètení psaných a  tisk
nutých vìcí, bì�nému písmu, z poètù ètyøem
základním  operacím  poèetním  a  jednodu
chému poètu trojèlenkovému�.4 V krajských
mìstech  vznikaly  �koly  hlavní,  pøipravující
�áky  na  dal�í  studium,  a  ve  vìt�ích  cent
rech �koly normální, které vychovávaly bu
doucí uèitele. Se zveøejnìním povinné �kol
ní  docházky  se  zvy�oval  také  plat  uèitele,
ale  èasto  zùstával  na  hranici  existenèního
minima.  Zhruba  to  dìlalo  130  zlatých  roè
nì5.

V  Le�né  byly  uèitelské  pøíjmy  doplnìny
výsadami  pást  dva  kusy  dobytka  na  pan
ském  pastvi�ti  a  lukách  a  vyu�ívat  dva
panské  pohnojené  záhony  na  zemáky.  To
platilo  do  roku 1864,  kdy velkostatek obce
Le�ná  daroval  �kole  3 mìøice  pole  (tj.  asi
0,6  ha),  které  té�  patøilo  k  uèitelským  slu
�ebným pøíjmùm.

V  letech sídlila  le�enská
�kola v nové budovì. Získala ji od vrchnosti,
která zakoupila chalupu è. 40 a ponechala ji
�kole i s èástí k ní pøiléhající zahrady. Av�ak
tato budova nebyla stavìna pro �kolní úèe
ly, a proto nemìla ani vyhovující dispozici.
Pøistoupilo  se  k  propojení  celého  prosto
ru  �  strhnutím  dìlící  stìny  vznikl  z  bývalé
obytné  svìtnice  a  kovárny  prostor  pro  vy
uèování. V nové �kole je uvádìn jako rektor
Josef  Stoklas  rodem  z  Poruby,  zastávající
uèitelský a  rektorský úøad do své smrti 17.
11. 1843.  Pak nastoupil Franti�ek Stoklas,
který byl nejprve ustaven v roce 1828 jeho
pomocníkem a od ledna 1844 ji� skuteèným
uèitelem  a�  do  30.  10.  1881,  celkem  tedy
53 rokù.

V  roce  1869  na  základì  tzv.  Hasnerova
zákona  byla  v  Rakousku  upravena  �kolní
soustava.  Byla  zavedena  �kola  obecná  a
stanovena osmiletá �kolní povinnost. Obce
za  tímto  úèelem  zaèaly  zøizovat  osmileté

obecné �koly. Po prvních pìti  letech �koly
v�ak  mohli  �áci  odejít  na  gymnázia,  reál
ky anebo na  tøíletou praktiètìji  zamìøenou
mì��anskou �kolu.6

Zaèátek národní �koly v Le�né spadá do
doby  rektora  a  uèitele Franti�ka  Stoklasy.
Z  jeho  popudu  se  zaèalo  jednat  o  zøízení
vìt�í budovy pro �kolu. Ke koupi pøicházela
v  úvahu , �ponìvad�  pøimì
øenìj�ího  místa  pro  �kolu  v  obci  nebylo�.7
Byla k prodeji roku 1863 a koupena za 1300
zlatých, a to spoleènì s rozsáhlými pozem
ky, ke kterým patøila �role za �kolní zahra
dou, nad chodníkem i pod chodníkem a� za
potok a pak konèe na Pasekách�.8 Ty v�ak
byly  následnì  odprodány  a  �kole  zùstala
pro  stavbu  pouze  zahrada. �Na  postavení
nové �koly bylo  velmi  naléháno, ponìvad�
vrchnost se v odpor stavìla,� pí�e Franti�ek
Stoklasa ve �kolní kronice. V roce byl
pøekroèen limit 200 dìtí a nová národní �ko
la byla postavena.

Dne 22. øíjna 1874 byla obecná �kola v Le�
né  uznána  dekretem  c.  k.  zemské  �kolní
rady jako dvoutøídní. Prvními uèiteli byli Jo
sef  Betuòák  z  Polièné (1874�1875)  a Filip
Sober  z  Veselé (1875�1877).  Zpoèátku  se
v  nové  �kole  vyuèovalo  pouze  polodennì,
a  to a� do  roku 1882, kdy do Le�né pøi�el
uèitel  z  národní  �koly  v Novém Hrozenko
vì Ludvík Lacina. Jeho nástup byl provázen
ne��astnou událostí � mezi dìtmi vypukl zá
�krt a 16  jich nemoc nepøe�ilo. Ve �kolním

SOkA Opava, fond Velkostatek Le�ná
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roce 1881/82 dvojtøídní  �kolu nav�tìvovalo
celkem  240  dìtí  z  celého  obvodu  farnosti
Le�ná (kromì Le�né je�tì z Vysoké, Perné,
Lhotky nad Beèvou a Pøíluk).

U�  v  roce  1882  se  le�enská  �kola  sna
�ila  o  roz�íøení  poètu  tøíd  na  tøi.  Zpoèátku
bylo  jednání  neúspì�né.  K  odkladu  do�lo
zásahem  sousední  Perné,  která  usilova
la  o  zøízení  vlastní  �koly.  Tím  by  ze  �ko
ly v Le�né ubylo asi 50 dìtí a dvì  tøídy by
byly dostaèující. V Perné nakonec �kola ne
vznikla  a  I.  tøída  le�enské  �koly mìla  cel
kem 122 dìtí. I pøes tak vysoký poèet a pøes
pøímluvu zástupce velkostatku místní �kolní
rada �ádost o roz�íøení na �trojtøídku� v prv
ní  fázi zamítla. Dùvodem byly nevyhovující
podmínky budovy, zejména vlhkost pøízem
n í c h  m í s t n o s t í  a  h o r � í  d o s t u p n o s t  p r o s t o r
v patøe. Poèet dìtí nav�tìvujících le�enskou
�kolu v�ak pøesáhl únosnou mez � do dvou
tøíd bylo i v dal�ím roce pøihlá�eno 225 dìtí.
Místní  �kolní  rada  nakonec  poslala  �ádost
na  zemský  úøad,  jeho�  komise  umo�nila
zøízení  tøetí  tøídy na úkor obytného prosto
ru uèitelù. Pøesto�e je�tì v øíjnu 1885 do�lo
ke zmìnì spádové pøíslu�nosti støíte�ských
dìtí  (díky  novému  mostu  byly  pøi�koleny
do choryòs k é  o b c e ) ,  s t a la  s e  o b e c n á  � k o la
v Le�né od �kolního roku  trojtøídní.

Kvùli posouzení stavu a úrovnì vyuèová
ní v�echny �koly pravidelnì nav�tìvoval c.
k. okresní �koldozorce. Le�ná tehdy spada
la do pravomoci Jana Tereby (�1890), pro
fesora na Státním gymnasiu ve Vala�ském
Meziøíèí, �za jeho� úøadování povzneslo se
�kolství v okresu Val. Meziøíèském zname
nitì. Ne� nastoupil,� vypadalo  to se �kol
stvím velmi  bídnì,  neb okres Val. Meziøíè
ský  mù�e  se  pokládati  za  nejchudobnìj�í
na Moravì� Jeho pøièinlivou snahou mno
hé �kolní budovy novì postaveny, prozatím
nì  obsazená  místa  uèitelská  silami  zkou
�enými  nahrazena�.9  Pravdìpodobnì  se
zaslou�il  o  pozvednutí  úrovnì  � k o ly  t a k é

v Le�né, její� roz�íøení zpoèátku provázela
nepøíznivá vizitaèní zpráva � první v historii
trojtøídní �koly � z èervna 1886, která shle
dala  výsledky  vyuèování  v  I.  tøídì  �sotva
dostateèné�.  Na  vinì  bylo  nìkolik  faktorù.
Jednak dìti ze ètyø pøi�kolených obcí v zim
ním období  �kolu nav�tìvovaly nepravidel
nì. Jednak se bìhem posledních let nìkoli
krát za sebou vystøídali uèitelé a vyuèování
èasto probíhalo pouze polodennì. Vizitaèní
zpráva z následujícího roku (i let dal�ích) je
v�ak  u�  pøíznivá,  uvádí:  ��shledána  byla
náv�tìva �koly uspokojivou, osnova uèebná
se zachovává a pøedepsaného úkolu vyuèo
vání se dosahuje�. Ve �kolním roce 1909/10
mìla �kola  ji� 4  tøídy a o deset  let pozdìji
5 tøíd.

Na nové uèitelské místo v trojtøídní obec
né �kole v Le�né nastoupil na základì kon
kurzu vybraný Jindøich Raubüchel, uèitel ze
Za�ové, jeho� �ivotní dráze je ve �kolní kro
nice  vìnována  vìt�í  pozornost.  Narodil  se
ve Strá�nici roku 1860, kde se uèil na hlavní
�kole  nìmecké  a  pozdìji  studoval  nìmec
ké  gymnázium.  Od  roku  1876  pokraèoval
na uèitelském ústavu v Brnì, který absolvo
val 1880, a stal se poduèitelem na trojtøídní
�kole  v  Mutìnicích  (okr.  Hodonín).  V  dub
nu 1880 byl odveden do stálého vojska, kde
setrval  a�  do  bøezna  1884.  Bìhem  slu�by
byl  odeslán  do  Terstu  jako  úèetní  poddù
stojník  c.  k.  vojenského  chlapeckého  pen
zionátu v Sarajevu a za svou dvouapùlletou
èinnost získal pochvalné uznání. Po návratu
se stal nejdøíve poduèitelem, po dvou letech
uèitelem  v  Za�ové,  a  odtud  u�  jeho  cesta
vedla do Le�né.

Do  dìní  le�enské  �koly  v  19.  století  za
sahuje místní zámecké panstvo. Na zámku
Le�ná �il od roku 1888 rod Kinských, pùvo
dem ze severních Èech. Hrabì Filip Kinský
(1861�1939), jemu� Le�ná pøirostla k srdci,
byl  22.  11.  1891  zvolen  jako  pøedseda  do
èela místní  �kolní  rady  a  pozdìji  pøi  �kole

vydr�oval �polévkový ústav� pro chudé. Byl
zaveden  v  roce 1895 a  s mírným omeze
ním  trval  je�tì  i na poèátku první svìtové
války. Filip Kinský pùsobil také po dobu 19
let  (1894  a�  1913)  v  úøadu  starosty  obce
Le�ná.
Hrabìnka  Marie  Kinská,  roz.  Dubská

(1864�1926)  zavedla  na  zámku  dobroèin
né  akce  pro  chudé.  Mezi  nimi  ve  �kolní
kronice  zaujímá  ka�doroènì  hlavní  místo
slavnost  vánoèního  stromku.  Paní  hrabìn
ka  se  jí  osobnì  úèastnila,  obvykle  i  s  dal
�ími èleny hrabìcí rodiny. Roku 1900 napø.
spoleènì s hrabìtem Franti�kem Dubským
(1883�1965)10 a svou dcerou komtesou Te
rezií Kinskou (1888�1955). Dìti byly uvede
ny do slavnostní sínì zámku s nazdobeným
osvìtleným  vánoèním  stromem  a  dostaly
o�acení, �kolní potøeby, peèivo, cukrovinky
a hraèky (v cenì asi 1200 korun). �V�ak ne
jen pøi  této pøíle�itosti, ale ka�dý den koná
vysokorodá  rodina  hrabìcí  skutky,  které
svìdèí o pravé �lechetnosti a dobrotì srd
ce, nebo� poskytuje 90 dítkám �kolním sil
né polévky, která  jim celý obìd nahrazuje,
nebo�  v polévce  této bývají  zavaøeny silné
pokrmy.� 11  Takové  akce  trvaly  pøes  celé
zimní období (od zaèátku listopadu do kon
ce bøezna).

�kolní  rok  obvykle  probíhal  od  16.  záøí
do  31.  èervence,  slavnostní  zahájení  i
ukonèení  bylo  v�dy  doprovázeno  boho
slu�bou.  Øádné  vyuèování  probíhalo  ce
lodennì, ve výjimeèných pøípadech  (napø.
pøi  dlouhodobìj�í  nepøítomnosti  vyuèují
cího)  i  polodennì,  podle  rozvrhu  pro  pøí
slu�ný poèet tøíd. Nejdøíve �kola fungovala
jako  dvojtøídní,  od  �kolního  roku  1887/88
byla  roz�íøena  na  trojtøídní  a  ve  �kolním
roce 1909/10 byla pøi  1.  tøídì zøízena po
boèka, která byla ponechána i v dal�ích le
tech,  tak�e  se  vyuèovalo  podle  uèebních
osnov  pro  ètyøtøídní  �koly.  Pátá  tøída  pøi
byla  a�  v  dobì  pováleèné.  Poèet  dìtí  na
�kole  ve  sledovaném  období  se  pohybo
val  od  203  do  255,  pøièem�  kolísání  bylo
zpùsobeno  nìkolika  faktory  (napø.  vyso
ká úmrtnost  pøi  roz�íøení  dìtských nemo
cí,  vy�kolení  nìkteré  ze sousedních obcí,
hospodáøská situace).
Bì�ný provoz �koly zahrnoval kromì vy

uèování  také  spoleèenské  akce,  jako  jsou
koncerty, zábavy a vzdìlávací besídky pro
rodièe.  Na  závìr  �kolního  roku  se  obvyk
le  poøádaly  nauèné  vycházky  do  okolí  (do
Fren�tátu a na Radho��). Ve �kolní kronice
je vìnována pozornost také nutným staveb
ním  úpravám  �kolní  budovy.  V  roce  1890
probíhala zásadní pøestavba, kterou provedl
stavitel R.  Fárek z Kelèe  za  2790  zlatých.
�kolní rok 1908/09 provázela nutná oprava
záchodů a chodeb, kterou financoval hrabě
Kinský. Dále do�lo  roku 1913 na odvodnì

Ho��álková
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POZNÁMKY

ní, nové okno a ventilaci. Následné opravy
spolu s vymalováním v�ech uèíren spadají
do roku 1908, kdy byla pøi �kole postavena
také kùlna a døevník.

Zásadní roli pro hladký provoz �koly hrál
. Byl nejen reprezentantem �koly a

organizátorem  významných  událostí,  ale  i
mecená�em a veøejnì èinnou osobou. Pù
sobil napø. jako èlen obecního výboru nebo
v pøedstavenstvu okresního  sirotèího  spol
ku.  Zaslou�il  se  o  øadu  osvìtových  akcí
(poøádání  hospodáøského  kursu  a  pøedná
�ek  pro  rodièe),  vèetnì  zalo�ení  uèitelské
knihovny, které propùjèil k u�ívání 50 vzác
ných spisù. Na jaøe 1907 zaèal vlastním ná
kladem12 pøipravovat zøízení �kolní zahrady
na  pozemku,  který  k  tomu  úèelu  propùjèil
hrabì Filip Kinský.  �kolní  zahradu  rozvíjel
z  vlastních prostøedkù  i  nadále  a  úspì�nì
reprezentoval �kolu na ovocnáøských výsta
vách (ve Vala�ském Meziøíèí, Vsetínì, Vy�
kovì, Brnì a ve Vídni).

Obec Le�ná na pøelomu 19. a 20. století
se  svými  524  obyvateli13  získala  díky  �ko
le statut místa, kde se soustøedí podstatné
spoleèenské  dìní.  Události  zaznamenané
ve �kolní kronice se vztahují buï pøímo ke
�kolním zále�itostem, jako napø. schùze uèi
telského spolku Palacký v Le�né v  èervnu
1907,  nebo  k  významným  náv�tìvám,  na
jejich� poøádání �kola participovala. K  tìm
nejdùle�itìj�ím  patøily

v obci. V  èervenci 1894
zavítal  do Le�né a dva dny zde pobyl  kní
�e arcibiskup olomoucký Theodor Kohn, je
ho� slavnostního vítání se úèastnila kromì
duchovenstva �kolní mláde� s celým uèitel
ským sborem. Velkolepého uvítání se pøed

slavnostnì  vyzdobenou  �kolou  (viz  obr.  3)
dostalo  také

.  Le�nou  v  srpnu  1895  nav�tívil  c.
k.  okresní  hejtman,  svobodný  pán Moritz
Gastheimb,  c.  k.  moravský  místodr�itel  a
ministr  spravedlnosti  Alois  SpensBooden,
c. k. zemský hejtman hrabì Vetter z Lilie a
c.  k.  moravský  místodr�ící  rada Emanuel
Pötting14. �kola se v takových chvílích stá
vala centrem dìní v obci, v�ichni vzne�ení
úèastníci se podepsali do �kolní kroniky.
Také  oslavy  významných

obvykle  probíhaly  ve  �kolní
budovì. V prosinci 1898 to bylo zlaté jubile
um panování císaøe Franti�ka Josefa I.,  je
ho� se úèastnilo duchovenstvo, �kolní rada
a  pøedstavitelé  pøi�kolených  obcí.  Oslava
císaøských  kulatých  narozenin  v  roce  1900
probìhla na pøání hrabìte Filipa Kinského v
zámeckém parku. �kola se postarala o pro
gramovou náplò. Pìvecké, recitaèní i taneè
ní vystoupení dìtí zahájil úvodní øeèí správ
ce  �koly Michal  Majer.  Do  Le�né  na  tuto
oslavu  pøijela  také známá  rakouská  spiso
vatelka  moravského  pùvodu  Marie  Ebner
Eschenbach. Na památku císaøského jubi
lea v roce 1908 získala �kola dar od hrabìte
Filipa Kinského, a to pozemek v cenì 2000
K, který byl plánován pro tìlocviènu a �kol
ní zahradu.

V  listopadu  a  prosinci  1906  se  ve  �kolní
budovì konal hospodáøskozálo�enský kurs
pro obèany pìti okolních obcí (3x týdnì od 17
do 19 hodin). Mezi pøedná�ejícími byly zná
mé osobnosti �irokého okolí15. Od  listopadu
1907  byly  pravidelnì  poøádány  na  popud
správce �koly takzvané �besídky� pro rodièe,
byly nav�tìvovány v hojném poètu (od 53 do
119 zúèastnìných). Z nabídky témat je mo�
né usuzovat na problémy a otázky, které byly

  Fotoarchiv MRV, Vsetín

v té dobì aktuální. Mezi pøedná�kami okres
ního  soudce  se  opakovanì  objevuje  téma
výchovy,  napø. �O  nìkterých  zjevech  spust
losti mláde�e a pøíèinách jejích� nebo �O vý
chovì  mláde�e  �kole  odrostlé,  a  to  hlavnì
venkovské�.  Ke  zlep�ení  situace mohlo  pøi
spìt  zøízení Hospodáøské pokraèovací  �ko
ly v Le�né na . Dne 8. listopa
du zde zapoèalo vyuèování pro dvaadvacet
mladíkù  z  Le�né,  Perné,  Vysoké,  Pøíluk  a
Lhotky. Vyslechli pøedná�ky napø. o pozem
kových knihách, o vèelaøení nebo o povzne
sení blahobytu venkovského lidu. Ve �kolním
roce 1909/10 zde byly vyuèovány pøedmìty
mravouka  (faráø Køi�an),  poèty,  mìøictví  a
fyzika (uè. Josef Há�a), písemnosti, znalosti
zákonù a polní  hospodáøství  (správce �koly
Fr. Adámek).

Dal�í kapitoly z historie le�enského �kol
ství  se budou vìnovat dobì váleèné a ze
jména pováleèné, kdy se osudy �koly prolí
nají s budovou zámku Le�ná.



VALA�SKO 2012/2
13

�ijí s námi�
(Zvíøata v lidských sídlech)

Karel Pavelka

stromù z mìst    ty slou�í vrabci  jako úkryt
pøed  predátory    pøedev�ím  pøed  krahuj
cem  obecným  a  také  po�tolkou  obecnou.
Husté keøe pou�ívají vrabci také jako noco
vi�tì nebo  jsou zdrojem hmyzu v dobì kr
mení  mláïat.  Vrabec  hnízdí  v  pøíhodných
podmínkách pospolitì  v koloniích a� do 20
párù, ménì èasto hnízdí jednotlivì. Vzácnì
si  vrabec  domácí  postaví  pùvodní  kulovité
hnízdo v korunách stromù.

Mnozí  nevìdí,  �e  kromì  vrabce  domá
cího u nás �ije  jeho pøíbuzný,
. Obì pohlaví jsou u nìj zbarvena stejnì.

Na  rozdíl od vrabce domácího ov�em vra
bec polní hnízdí pøedev�ím  v pøírodì, v du
tinách  stromù. Èastý  je  tøeba v  lu�ních  le
sích, ve stromoøadích na hrázích rybníkù a
v  polních  remízcích.  V  lidských  sídlech  jej
najdeme na høbitovech, v sadech a zahra
dách, nìkdy  i na budovách. Zahnízdí  rád  i
v budkách.  K hnízdìní  ve mìstech vyu�í
vá vìtrací otvory pod støechami panelových
domù nebo rùzné dal�í výklenky a �tìrbiny
na mìstských stavbách.

Dal�ími v blízkosti èlovìka �ijícími ptaèími
druhy  jsou rehci. A podobnì jako u vrabcù
je  jeden z nich úzce vázaný na  lidská síd
la,  zatímco  ten  druhý  se  vyskytuje  èasto  i

K  nejznámìj�ím  ptákùm  hnízdícím  na
domech patøí . Úbytek jeho
populace  v  lidských  sídlech  je  v�eobecnì
známý a  je obèas vhodným námìtem sdì
lovacích prostøedkù. O pøíèinách tohoto jevu
se v tìchto informaèních kanálech moc ne
dozvíme. Vrabci hnízdí v  rùzných otvorech
obydlených i neobydlených staveb, za oka
py, v kùlnách, na sloupech elektrického ve
dení i veøejného osvìtlení nebo v hnízdech

jiøièky obecné. Osidlují èasto také tovární a
zemìdìlské  objekty.  Nedostatek  míst  pro
hnízdìní v na�ich obcích a mìstech je jed
nou z hlavních pøíèin úbytku vrabce � ty ubý
vají  následkem  rekonstrukcí  starých  domù
nebo støech. V novì stavìných domech se v
pøípadì nìkterých typù krytin nemají vrabci
�anci usídlit vùbec. Mizející chov drùbe�e z
na�eho venkova je dal�ím faktorem úbytku
vrabce. Dal�ím  je  èasto a� nesmyslné od
straòování  rùzných  �nevzhledných�  keøù  a

Foto Zdenìk Tunka, fotomontá� Michaela Juøíková
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v  lesích. je  neodmyslitel
ným  spoleèníkem  lidí,  pøedev�ím  tìch,  co
bydlí  v  rodinných  domcích.  Pùvodnì  skal
ní  druh  si  staví  svá  hnízda  pod  støechami
domù, prùmyslových budov nebo v rùzných
kùlnách,  ale  èasto  i  v  lod�iích  balkónù.  J e
o nìco men�í ne� vrabec, samec je pøevá�
nì  èernì  zbarvený  s bìlavou  èepièkou  na
hlavì, ocas je rezavì zabarvený. Samice je
�edavá. Rehek  domácí má pomìrnì  dlou
hé období zpìvní aktivity � v pøedjaøí zaèí
ná zpívat na pøelomu února a bøezna a� do
èervence.  Koncem  srpna  pak  zaèíná  opìt
zpívat  a  tato  jeho  aktivita  trvá  do  zaèátku
øíjna. Ráno zpívá 1 a� 2 hodiny pøed roze
dnìním a veèer umlká a� za tmy.

je  výraznìji  zbarven  �
prsa a bøicho má rezavé, hlava je èerná s bí
lou èepièkou. Samice je podobnì zbarvená
jako u  rehka domácího. Ocas obou pohla
ví  je  rezavý.  Tento  druh  hnízdí  pøe d e v � í m
v  rùzných  typech  lesù,  pøièem�  nejvy��í
poèetnost  vykazuje  na  høe b e n e c h  B e s k y d
v  rozvolnìných  pralesovitých  porostech
horských smrèin a buèin. V sídlech se obje
vuje v zahradách rodinných domkù, kde rád
zahnízdí v polobudkách, v dutinách stromù
nebo v rùzných výklencích  na budovách.

Dal�í  skupinou  ptákù  jsou  druhy,  kte
ré  loví  potravu  pøedev�ím  ve  vzduchovém
sloupci nad mìsty i obcemi. Obecnì známá
je ubývající . Døíve byla
bì�ným druhem u vesnických stavení, kde
chovali dobytek. Jeliko� chov skotu z vìt�i
ny vesnic prakticky vymizel, s ním zmizely i
chlévy,  kde  vla�tovky  nacházely  nejen  po
travu, ale i vhodná místa pro hnízdìní. A na
nevybetonovaných a nevydlá�dìných dvor
cích døívìj�ích vesnických stavení  i nìjaké
to bláto na stavbu hnízd. Vla�tovku není tøe
ba  zvlá�tì  pøedstavovat    v  letu  se  vyzna
èuje  vidliènatì  vykrojeným  ocasem.  Létá

lehce  a  elegantnì.  Èasto  usedá  na  dráty
nebo  vìtve  bez  listí,  málokdy  na  zem.  Za
�patného poèasí sbírá mnohdy potravu nad
hladinou øek a stojatých vod. Hnízdí v kolo
niích i jednotlivì, èasto také na jednotlivých
objektech mimo  souvislou  zástavbu.  Kolo
nie jsou zji��o v á n y  p o u z e  v  k r a v í n e c h  ( a �  5 0
v  jednom objektu). Èasto  jsou hnízda  také
na mostech.

je men�í pøíbuznou vla�
tovky.  Jedná  se  také o  druh,  který  pùvod
nì hnízdil na skalních stìnách a pobøe�ních
útesech a v 19. století se zaèala jiøièka pøe
sunovat do mìst. Ocas má krátký jemnì vy
krojený a místo nad koøenem ocasu  (kost
øec)  je bílé. Zdálky se  jeví oproti vla�tovce
èernobílá.  Vydává  hrub�í  hlas  ne�  vla�
tovka. Její výskyt  je poèetnìj� í  n e �  u  v la � 
tovky,  proto�e  se  lépe  pøizpùsobila  novým
stavbám  ve mìstech. Èasto  hnízdí  na  pa

nelových domech � zde si staví hnízda pøí
mo  na  panelech  v  balkonových  lod�iích,
také pod støechami star�ích domù se sed
lovou  støechou  nebo  na  velkých  mostních
konstrukcích  viaduktech; tøeba ve Vsetínì
na Ohradì u Lidlu  je vidìt hned z parkovi
�tì nìkolik hnízd. Hnízdí v malých i vìt�ích
koloniích,  pøièem�  ty  nejvìt�í  dosahují  a�
stovek hnízd. U jiøièky je podle krou�kování
patrná velká vìrnost hnízdi�ti � mladí ptáci
se v následujících letech po vyhnízdìní roz
ptylují pouze do okruhu 1,3 km od hnízda!

Tøetím  druhem  lovícím  potravu  ve  vzdu
chu  je .  Vzhledovì  podobný
pøede�lým  druhùm,  tmavohnìdì  a�  èernì
zbarvený  pták  v�ak  nepatøí  k  pìvcùm,  ale
do zvlá�tního øádu srostloprstých. Pùvodnì
hnízdil ve skalních �tìrbinách a v dutinách
stromù. S výstavbou vy��ích domù ve mìs
tech se zaèal pøesunovat sem. Dnes hnízdí
pøedev�ím  v  centrech mìst  �  na obytných
domech,  ve  vì�ích  kostelù  a  na  pùdách.
Hnízdìní rorýse je nejvíce ovlivnìno pøeva
�ujícím poèasím, které ovlivòuje výskyt tzv.
vzdu�ného  planktonu    drobných  èlenovcù
ve  vzduchu.  Pøi  dlouhotrvajícím  chladném
poèasí se rorýsi pøesunují i desítky kilomet
rù daleko od hnízdi�tì k okraji tlakové vý�e,
kde vyu�ívají vzdu�ných proudù k lovu hmy
zu. Je výborný letec � ve vzduchu tráví celý
svùj �ivot. Je to ta�ný pták, který jako jeden
z posledních pøilétá na jaøe, a to na pøelomu
dubna a kvìtna a odlétá  je�tì v  létì    za
èátkem srpna.

Zde je dobré se zmínit je�tì o dal�ím dru
hu  lovícím potravu ve vzduchu, a  to  je

. Nenápadný �edì zbarvený pták
si staví svá hnízda na svìtlech ve vchodech
nebo v atriích domù,  v kùlnách  i  pod støe
chami  rodinných  domù.  N e n í  v z á c n ý  a n i

Foto Tomá� Ka�par

Foto Tomá� Ka�par
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v  lesích.  Jeho  lov  hmyzu  je  v�ak  jiný  ne�
u  pøede�lých  druhù.  Ze  svého  stanovi�tì
na  vìtvi  vyletí  a  vrací  se  na  stejné místo,
pøièem� loví létající hmyz. Byl dokonce po
zorován  pøi  lovu  hmyzu  kolem  lamp  veøej
ného osvìtlení. Zpìv lejska �edého je nená
padný, jednoduchý a tichý. Nejvìt�í hnízdní
hustota je v parcích a mìstské zeleni. Je to
ta�ný  druh,  který  zimuje  a�  v  ji�ní  Africe.
Proto  zaèíná  s  hnízdìním  pomìrnì  pozdì
 ve druhé dekádì kvìtna.

Z vìt�ích ptaèích druhù nelze opomenout
 vì�áka. Jde o zdivoèe

lou populaci doma chovaných holubù. Ptá
ci hnízdí a vyskytují se na budovách na�ich
mìst èasto v pùdních prostorách a zpùso
bují nemalé problémy hygienické  i  technic
ké. Jsou schopni hnízdit i tøikrát roènì, a tak
jejich  poèty  neustále  stoupají.  Trus  holubù
po�kozuje  budovy,  co�  je  zvlá�tì  c it e ln é
u  tìch památkovì chránìných. Prevencí  je
dùsledné zamezení jejich volnému pøístupu
do pùdních prostor budov.

Z  vìt�ích  ptákù  se  nelze  nezmínit  o
.  Pùvodnì  dravec  otevøené

zemìdìlské  krajiny,  který  postupnì  èásteè
nì  pøesídlil  do  mìst.  Na  Vala�sku  se  toto
událo a� v poslední ètvrtinì 20. století. Hníz
dí na vì�ích kostelù, na �kolních  i úøedních
budovách. Zmìnila i zpùsob svého lovu, kte
rý se více podobá lovu krahujce. Loví mno
hem více ptákù ne� v zemìdìlské krajinì, a
to pøedev�ím vrabcù, ale i vybírá mláïata ji
øièek a vla�tovek z hnízd a troufne si také na
mladé holuby domácí. Zimuje ve Støedomoøí.

Trochu zvlá�tním druhem ptákù v obcích
a  mìstech  je .  Na  rozdíl  od
svého  pøíbuzného  konipasa  horského  vy
hledává k hnízdìní pøevá�nì lidské stavby,
a to pøevá�nì rozestavìné nebo málo vyu
�ívané (kùlny, pøístøe�ky, komíny, pod støe�
ní  krytinou  atd.).  Nejèastìji  je  spatøíme  na
�títu budovy. Je to pták �tíhlej�í ne� vrabec,
èernobíle  zbarvený,  s  dlouhým  ocáskem,
jím� neustále pocukává. Odtud dostal i své
lidové jméno tøasoøitka. V mnoha zemích se
tento termín dostal i do odborných názvù to
hoto ptáka. Je ta�ným druhem; ptáci z Mo
ravy a Slezska zimují ve Støedomoøí. Jeho
pøíbuzný   si  umís�uje  svá
hnízda v bøezích regulovaných potokù nebo
øek, napø. Beèvy, a  to pøedev�ím ve Vsetí
nì a v Ro�novì. Pravidelným hnízdièem je
v  horských  obcích  Vala�ska.  Vyskytuje  se
i  na  budovách v  blízkosti  vodních  tokù.  Je
vìt�í  ne�  konipas  bílý  a  spodina  je  �lutá,
horní  èást  tìla  se  slo�enými  køídly  je  tma
vì bílá. Tento pták na sebe upozorní èasto
spí�e hlasem, a  to pøedev�ím na  jaøe zpì
vem samce. Svým pestrým zbarvením pat
øí k ozdobám na�ich obcí i mìst. Ojedinìle
zde i zimuje.

Dal�í ptaèí druhy vyskytující se v okolí lid
ských obydlí èasto hnízdí v zeleni pøiléhající
k domùm. Tak trochu výjimkou  je

,  která  si  hnízda  staví  je�tì  také
na  budovách  nebo  sloupech  elektrického
vedení,  i kdy� pøeva�uje  jejich umístìní na
stromech. Je to druh, který se k nám roz�íøil
kolem poloviny 20. století z Balkánu, a pro
to se jí døíve øíkalo balkánská. Jednotvárné
hlasové projevy samcù pøi  toku neodmysli
telnì patøí ke zvukové kulise mìst a obcí. Je
to stálý druh, tak�e s námi pøeèkává i zimu.
Hrdlièka  je  naokrovìle  �edavì  z b a r v e n á ,
s  tmavým  límeèkem  na  krku.  �iví  se  pøe
dev�ím semeny kulturních rostlin a plevelù,
vzácnì i drobnými �ivoèichy (�í�aly, pl�i).

Dal�í druhy ptákù hnízdí ji� pouze na stro
mech a keøích. Druhem s podobným osudem
jako hrdlièka je ,  jen se
u nás objevil podstatnì døíve. Zmínky o jeho
výskytu máme ji� na zaèátku 19. století, ov
�em  horské oblasti obsadil a� v druhé polo
vinì století. Nyní je u nás hojnì vyskytujícím
se ptákem. Je stále  ta�ným druhem zimují
cím  ve  Støedomoøí  a  na  Blízkém  Východì.
Obèas u nás  jednotliví ptáci  také pøezimují.
Zvonohlík  je men�í ne� vrabec, �edozelenì
zbarvený, s èernými skvrnami po celém tìle.
Více  nápadný  je  svým  hlasitým  cvrèivým
zpìvem,  který  samci  pøedvádìjí  v  sedu  na
vrcholcích stromù nebo na drátech elektric
kého vedení èi v letu v obloucích a køivkách
pøipomínajících  let  netopýra.  Na  rozdíl  od
pøede�lých druhù se objevuje i ve volné kra
jinì mimo lidská sídla. Ve mìstech a obcích
je  jeho  hnízdo  nejèastìji  umístìno  na  bezu
èerném, na smrku a okrasných  jehliènatých
keøích (túje, zeravy, tisy�).

Obecnì  známým  ptaèím  druhem  je
.  Zbarvení  obou  pohlaví  je  odli�né  �

zatímco samec  je èerný a má �lutý zobák,
samice  a  mladí  ptáci  jsou  zbarveni  hnì
dì,  zobák  je  rovnì�  hnìdavý.  Èa s t á  js o u
u  kosa  abnormální  zbarvení  �  u  samcù  to
bývají bílé skvrny rùzného rozsahu, u samic
zase  svìtlehnìdé  a�  okrové  zbarvení.  Kos
hnízdí  na  stromech  i  keøích  v  okolí  domù.
Samec zpívá  ráno a hlavně navečer flétno
vým hlasem. Døíve se vyskytoval pouze v le
sích,  postupnì èást  populace pøesídlila  do
mìst � v men�ích mìstech tento proces na
stal asi a� od konce 19. století. Je èásteènì
ta�ný � podíl  táhnoucích ptákù  je odhado
ván na jednu a� dvì tøetiny populace. Èastá
jsou hnízda umístìná i na budovách. �iví se
rostlinnou  i  �ivoèi�nou  potravou  (pøeva�ují
�í�aly). V zimì pak kosi ve mìstech pøe�í
vají  i  pøi  zvý�ené  snìhové  pokrývce  a  sil
ných  mrazech  zásluhou  bobulí  okrasných
keøù, napø. skalníku.

U jeho pøíbuzného  na
opak od sebe nepoznáme samce a samici,
obì pohlaví  jsou zbarvena stejnì � svrchu
svìtle  hnìdì,  zatímco  spodina  tìla  je  na
�edém podkladì tmavì skvrnìná. Podobnì
jako u kosa pøesídlila èást populace z  lesù
do  lidských  sídel  �  tento  pøesun  nastal  a�
ve 20. století, nekonal se v�ak v tak velkém
rozsahu jako u kosa. Vnitøek hnízda je u nìj
vymazán  hlínou  smí�enou  s  døevním  trou
chem. Hnízda jsou umístìna pøedev�ím na
døevinách,  ojedinìle  i  na  budovách.  Zpìv
drozda  je  silný,  poznatelný dle  oddìlených
strof.

Dal�í  ptaèí  druhy  osídlující  zahrady  a
stromy  u  domù  jsou  sýkory.  Na�e  nejbì�
nìj�í  jsou obecnì známé
a . Hnízdí v dutinách stro
mù  v  okolí  bytových  domù  nebo  v  zahra
dách  rodinných  domkù.  Jinak  jsou  èasté  i
v lesích rùzných typù èi v bøehových poros
tech  vodních  tokù.  Ptáci  zùstávající  u  nás
v zimì v�ak nemusí být  ti,  co o�ivují na�e

Foto Petr Podzemný
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okolí v teplé èásti roku. Dlouhodobì trado
vané tvrzení o stálosti výskytu tìchto a dal
�ích druhù vzalo za své poté, co se zjistilo,
�e oba druhy vykonávají velké pøesuny po
dobající se tahu � na�i ptáci se na podzim
stìhují na  jih, zatímco u nás se v zimì vy
skytují ptáci hnízdící na sever od nás, pøe
dev�ím  ve  Skandinávii.  Na�i  hnízdící  ptá
ci  byli  zasti�eni  v  Itálii, Nìmecku  i  Francii.
Tento podzimní tah je patrný u na�í nejvìt
�í  sýkory    sýkory  koòadry  v  druhé  a  tøetí
dekádì øíjna a byl zji�tìn pøedev�ím na zá
kladì odchytu krou�kovaných ptákù. Sýko
ra modøinka rovnì� provádí pøesuny jihozá
padním smìrem   jde o mladé ptáky a pak
mláïata a samice � ze severských popula
cí, kteøí protahují pøes na�e území v záøí a
øíjnu.  Silný podzimní  prùtah,  kdy modøinky
protahují v hejnech, je mo�né pozorovat jen
v  nìkterých  letech.  Vìt�ina  na�ich  dospì
lých ptákù se v�ak u tohoto druhu vyskytuje
ve svých hnízdních teritoriích.

Posledním  drobným  druhem  o�ivujícím
lidská sídla, o nìm� se zmíním, je

. Vyskytuje se èasto na høbitovech,
v parcích i na zahradách v okolí domù, a to
pøedev�ím ve vesnicích. Zaujme nejen èer
venavým zbarvením, ale také svým pìkným
zpìvem. Ten pøedná�í èasto sedící na drá
tech  telefonního nebo elektrického vedení.
Hnízda  si  staví  v  hustých  stromcích  nebo
keøích,  pøedev�ím  jehliènatých.  Na  zimu
odlétá do Støedomoøí,  jen malá èást ptákù
u nás zimuje.

je  ji�  neodmyslitelnì  s p o je n
s  lidskými  sídly,  hnízda  si  staví  nejen  na
stromech, budovách a jejich komínech v ob
cích, ale v posledních desetiletích èasto na
sloupech  elektrického  vedení.  V  rámci  bý
valého okresu Vsetín hnízdí pøímo ve mìs
tì ve Vala�ském Meziøíèí na budovì Morav
ské gobelínové manufaktury. Pùvodnì v�ak
tento druh hnízdil pouze v lesích kolem vel
kých  ní�inných  øek  �  je�tì  dosud  existuje
nìkolik hnízdních kolonií v lu�ních lesích na
Bøeclavsku  a  Hodonínsku.  Ve mìstech  se
ov�em objevuje na  lovu potravy  i  jeho  pøí
buzný � , kterého není vzácností
spatøit na potocích v centru obcí (napø. Ra
tiboø,  Ho��álková),  ale  také  v  zastavìných
èástech Vsetína � tøeba na potoce v sídli�ti
Jasenka nebo na Beèvì u strojnické prùmy
slovky.

Chladné  období  roku  zpùs o b u je ,  � e  s e
v obcích a mìstech objevují dal�í, a to pøe
dev�ím severské ptaèí druhy. Jedním z nich
je ,  s  charakteristickou
chocholkou na hlavì. Vyskytuje se jen v nì
kterých letech � invaze k nám nastávají pøi
neúrodì bobulí  jeøábu v oblastech Skandi
návie a Ruska, kde hnízdí. Na krmítkách je

vzácný, èastìji jej spatøíme na jmelí nebo na
spadaných jablkách èi pøi konzumaci bobulí
stromù a  keøù  (napø.  �ípek,  hloh  aj.).  Jeho
trávicí soustava je nedokonalá, proto zkon
zumuje znaèné mno�ství potravy a za  její
mi zdroji se pøesunuje na velké vzdálenosti.
Spolu s drozdovitými ptáky pøispívá k roz�i
øování jmelí na stromech.

Dal�ím nápadným zimním hostem je
. Tento druh sice hnízdí v oko

lí vodních tokù i v mìstských a zámeckých
parcích,  ov�em  poèetná  hejna  vyskytující
se u nás v zimì pocházejí  ze severu. Kví
èala  se  pøemís�uje  ve  velkých  hejnech  za
zdroji  potravy,  podobnì  jako  brkoslav.  Je
schopna pøi dostatku potravy vydr�et  i vel
ké mrazy. Zatímco na�i hnízdící ptáci odlé
tají jihozápadním smìrem, u nás se objevují
v øíjnu a listopadu skandinávské populace.

Na krmítkách kromì obou bì�ných druhù
sýkor mù�eme  zahlédnout  i  spoøeji  vybar
venou ,  celkovì  hnìd a v o u
s èernou èepièkou na hlavì. Také v�ak není
na krmítkách vzácný

nebo .
Na podzim, v zimì i na jaøe je u nás pøítom
na  jako u dal�ích druhù  i u èí�ka severská
populace.  Èí�ci  èasto  mìní  své  zimovi�tì
podle  úrody  semen  �  chovají  se  podobnì
jako  nomádi    na  pøíhodných  místech  se
zdr�ují  jen  krátce.  Nápadnì  zbarvený

u nás jako hnízdiè kvùli oteplování
klimatu ubývá    v zimì se  tu v�ak objevují
severské populace. Sever�tí ptáci jsou vìt�í
a  jejich  hlas  je  odli�itelný  od  na�eho  hýla,
pøilétají k nám a� v listopadu.

Èervenavì  zbarvená se
u nás objevuje, pokud se neurodí na severu
Evropy semena bøízy a ptáci vyskytující se
u nás pocházejí  z  velké oblasti  od Norska
a� po Ural.

Foto Du�an Boucný

Jak  ptákùm  v  zimì  pomoci?  Krmítka  by
mìla být spí�e otevøená a vìt�í. Lep�í je si
je  podle  nìjakého  návodu  vyrobit,  proto�e
ta  prodávaná  èasto  nevyhovují.  Pokud  je
umis�ujeme tøeba na zahradu, je lep�í je po
vìsit na provaz. Koèky  je pak nenav�tìvují.
Pøikrmujeme semeny kulturních  i volnì ros
toucích rostlin, pøípadnì jim na krmítko dáme
lùj  nebo  zakoupíme  lojové  smìsi  z  prode
jen.  Vhodné  jsou  také  usu�ené  plody  vol
nì rostoucích keøù a stromù. Pozor, nekrmí
me je osolenými a okoøenìnými zbytky jídel
z  na�í  kuchynì!  Vhodný  není  ani  èerstvý
rohlík, který mù�e ptákùm zpùsobit za�íva
cí potí�e.

Pøehled  ptákù  vyskytujících  se  ve  mìs
tech není samozøejmì úplný  �  zmínka ne
byla o druzích hnízdících mimo lidská sídla,
ale  objevujících  se  v  nich  na pøeletu  nebo
pøi shánìní potravy. Rovnì� nejsou zmínì
ni ptáci hnízdící v pøírodnìj�ích prostøe d í c h
v okolí obcí a mìst, proto�e takový výèet by
byl neúmìrnì dlouhý. V druhém díle si po
víme nìco o mnohem ménì nápadných zví
øecích obyvatelích obcí a mìst � o savcích.
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Moderní architektura Vala�ského Meziøíèí
Ivana Martišková, Zdeněk Trefil

Ètenáøi, kteøí se 30. záøí 2012 ve Vala�ském Meziøíèí zúèastnili Dne architektury, si  jistì
v  následujících  øádcích  rádi  pøipomenou  trasu  na�í  leto�ní  architektonické  vycházky.  Pro
ostatní budi� pozvánkou na dal�í roèníky této zajímavé akce.

Novou  (rozumìj moderní) architekturu do
èeských zemí jednak pøinesly

(Jubilejní zemská výstava
v Praze roku 1891, Národopisná výstava èes
koslovanská v Praze roku 1895), jejich� cílem
bylo mimo jiné upozornit na mo�nost vyu�ívá
ní nových materiálù a konstrukcí (oceli, �ele
zobetonu èi skla) v architektuøe. Druhý proud
je charakteristický inspirací

, co� se i u nás projevilo díky anglické
mu hnutí Arts and Crafts a vlastenecky mo
tivovanému  romantismu  �  vùdèí  osobností
tìchto zmìn je Du�an Samo Jurkoviè (1868�
1947), který úspì�nì debutoval v roce 1895
na  Národopisné  výstavì  èeskoslovanské  s
návrhem vala�ské dìdiny. Posledním impul
sem  pøechodu  od  historizující  architektury
k modernì byli  tzv. . Otto Wag
ner  (1841�1918)  vy�el  ve  své  tvorbì  sice  z
neobaroka a historismu, pak ale zaèal  razit
heslo  Gottfrieda  Sempera,  �e  �nepraktic
ké  nemù�e  být  krásné�,  proto  trval  na  tom,
�e �nové úèely musí zrodit nové tvary�. Jako
wagneriány oznaèujeme Wagnerovy �áky na
vídeòské akademii, kteøí se pod vedením to

hoto architekta stali nositeli pokrokových my
�lenek  v  architektuøe  na  pøelomu  19.  a  20.
století,  pøièem�  architekturu  v  èeských  ze
mích nejvíce ovlivnili hlavnì dva z nich, Jo
sip  Pleènik  a  Jan Kotìra.  První Wagnerem
inspirovanou stavbou v na�em regionu je vila
ve  Vala�ských  Kloboukách  dle  návrhu  Hu
berta Gessnera (1871�1943), do Vala�ského
Meziøíèí se  moderní  tendence dostaly díky

,  pùsobícím  na  zdej�í
Odborné  �kole  pro  zpracování  døeva.  Jan
Kotìra (1871�1923) je právem oznaèován za
nejvýznamnìj�ího  èeského  �áka  Wagnera,
jeho první stavbou rané moderny je muzeum
v Hradci Králové z roku 1906, kde dekoru do
sahuje pouze hrou s omítkami a cihlou.
V následné dobì architektonického kubis

mu  formuloval Pavel  Janák  zásadu návratu
�od moderní architektury k architektuøe�, èili
staví se tím do opozice k Wagnerovi a chce
návrat  od  wagneriánské  vìcnosti  k  umìní
jako samotné podstatì architektury. Rozpad
RakouskaUherska  a  vznik  samostatného
Èeskoslovenska  v�ak  i  tyto  moderní  archi
tekty  naèas  pøivedly  k  hledání  nového,  ná
rodního  slohu.  A�  do  20.  let  20.  století  do

chází k èastým návratùm k historismu, napø.
oblibou  neoklasicismu  na  stavbách  obèan
ské vybavenosti.
Kolem roku 1900 se ve Vala�ském Meziøí

èí rozvíjela zástavba parku Botanika v tehdy
módní secesi, roku 1910 se mezi nimi obje
vila vila Alberta Grubera, která je pøíkladem
spojení  architektonické  moderny  s  lidovými
prvky.

Velký  rozvoj  stavebního  ruchu  ve  Vala�
ském Meziøíèí nastal pøedev�ím po

a vùbec nejvìt�í podíl na nìm mìli
profesoøi døevaøské �koly. K rozmachu v�ak
docházelo u� v 2. polovinì 19. století, kdy se
sice tehdy samostatné Krásno orientovalo na
prùmyslovou výrobu, av�ak radní Vala�ské
ho Meziøíèí v èele s JUDr. Aloisem Miky�kou
prùmysl odmítali a dùraz kladli na

,  které  jim mìlo
pomoci  bojovat  s  konkurencí  velkých  firem.
Pro  velký  poèet  kulturních  a  vzdìlávacích
spolkù a hlavnì rozvinuté základní  i støední
�kolství bylo mìsto v  této dobì právem na
zýváno .
Po zru�ení cechù v roce 1872 zaèala prud

ce upadat øemeslná výroba, na co� Minister
stvo obchodu  reagovalo podporou zakládá
ní odborných �kol. Vala�ské Meziøíèí jako�to
pøirozené  centrum  regionu  bylo  pro  velké
bohatství døevní hmoty v okolních lesích vy
bráno coby sídlo

,  a  tak   m o h lo  b ý t
v  na námìstí zahájeno v pro
vizoriu vyuèování pod vedením jejího první
ho øeditele Karla Friedricha. V roce 1875 se
výuka pøemístila  do

, od  roku 1889 sídlila  døevaøská �kola
v  pøístavbì  gymnázia  dle  návrhu  Viléma  z
Dodererù (dnes budova Moravské gobelíno
vé manufaktury). V poøadí druhým øeditelem
døevaøské  �koly  od  roku 1876 byl  Franti�ek
Rosmaël,  tøetím  od  roku  1909

  (autor  návrhu  vlastní  vily  v  Botanice  èi
pùvodní sokolovny), od 1917 zastával øeditel
ský post Boøivoj Weltrubský (v letech 1923�
1925 starosta Vala�ského Meziøíèí), posled
ním øeditelem a� do roku 1951 byl Augustin
Puchta. V roce získala �kola koneènì

na Máchovì  od  architekta
Miloslava Lamla z Brna, kde od pøesunu �ko
ly do Bystøice pod Hostýnem v roce 1951 síd
lí Støední prùmyslová �kola stavební. V prvo
poèátcích, pod vlivem umìlecky zamìøených
pedagogù,  vychovala �kola pøedev�ím  øadu
pozdìj�ích umìlcù (bratøi Jaroòkové, Franti
�ek Úprka  aj.),  s  pøíchodem Emanuela  Pe
lanta, �áka Jana Kotìry, se �kola zamìøuje
více na výuku architektury.
Stavební èinnost o�ívala ve Vala�ském Me

ziøíèí i , v souladu s vývo
jem v RakouskuUhersku získávaly i zdej�í ve
øejné budovy pøedev�ím

  Foto L. �mitke
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(napø. gymnázium a Miky�kùv dùm od archi
tekta Antonína Gru�ky, �koly v Komenského
ulici, okresní soud èi klá�ter salvatoriánù), na
místì dne�ního kruhového objezdu u bývalé
ho hotelu Panáèek si vybudoval neorenesanè
ní mìstský dùm stavitel Stanìk.

coby  první  moderní  sloh  do  Va
la�ského Meziøíèí pronikla díky uèiteli døevaø
ské �koly , který secesní
prvky u�il na fasádì domu èp. 9 na meziøíè
ském námìstí, nebo , staviteli
evangelického kostela na Blahoslavovì ulici
v  roce  1909.  Jinou  významnou  historizující
stavbou je

od Anto
nína Pape�e z let 1909�1910.
Putování  po  stopách  moderny  ve  Vala�

ském Meziøíèí  nezaèíná  nikde  jinde  ne�  na
námìstí,  osazeném  dvìma  významnými
barokními sochami, a sice sochou sv. Flori
ána,  postavenou  roku 1747 nákladem písa
øe �indelka  a  dokonèenou  díky  vykonavateli
jeho poslední  vùle J.  J. Krethovi  jako dík  za
odchod  Prusù  z  mìsta  za  pruskorakouské
války. Fragmenty originálu se nacházejí v La
pidáriu Trojice, kopii sochy vytvoøil poèátkem
20. století sochaø Franti�ek Hrachovec. Star

Foto K. Valou�ková

�í  mariánská  socha  pochází  ze  70.  let  17.
století, pùvodnì v�ak stávala ní�, v ose ulice
Komenského,  naproti  �erotínskému  zámku,
ke kterému se obracela èelem. Nejen mezi
øíèské námìstí bylo od poèátku køi�ovatkou
obchodních cest a místem konání  jarmarkù,
kolem sochy Panny Marie se tehdy soustøe
ïovali obilnáøi, kde�to u sv. Floriána obcho
dovali  hrnèíøi  a  výrobci  døevìného  náøadí.
A� do velkého po�áru mìsta v roce 1865 se
domy  na  námìstí  py�nily  podloubími,  kte
rá  poté  byla  zazdívána.  Historická  fasáda,
dílo Josefa Justicha, se dochovala na

.  Nejdùle�itìj�í  historickou
stavbou ka�dého námìstí  je ;  dùm,
ve  kterém  ta  meziøíèská  dnes  sídlí,  mìsto
zakoupilo  v�ak  a�  v  roce  1677,  do  té  doby
sídlila dle L. Baletky v domì U Zvonu. Do pa
tra  radnice  pùvodnì  vedly  vnìj�í  kamenné
schody s altánkem na ètyøech sloupcích, ten
byl  v�ak  po  po�áru  roku  1865  odstranìn  a
sloupky meziøíè�tí obèané vìnovali soused
nímu Krásnu ke kaplièce sv. Rocha. V dne�ní
obøadní  síni  se a� do  roku 1780 �enkovalo,
v  místnostech  do  dvora  se  tísnily  muzejní
sbírky, které pozdìji získaly výstavní prosto
ry v nové budovì spoøitelny.

Fotoarchiv MRV

Za  jednu  z  prvních  pøelomových  staveb
v  dìjinách meziøíèské moderní  architektury
mù�eme  oznaèit

 dle návrhu Aloise Balána z roku 1929.
 (1891�1960), rodák z Vala�ské

ho  Meziøíèí,  vystudoval  zdej�í  døevaøskou
�kolu,  kde  uèil  jeho  otec  øezbáøství. V  roce
1914 absolvoval pra�skou techniku, po vzni
ku Èeskoslovenska ode�el za prací do Brati
slavy, kde se �ivil nejprve jako úøedník refe
rátu Veøejných prací, poté profesor na støední
�kole, ne� zalo�il s dal�ím èeským architek
tem  Jiøím  Grossmannem  architektonický
ateliér. Spoleènì pak ovlivòovali dlouhá léta
moderní  architektonickou  podobu  mìsta
Bratislavy,  ne�  se  museli  po  vzniku  samo
statného  Slovenského  �tátu  v  rámci  odsu
nu Èechù vrátit do Èech. Balán na�el azyl v
rodném mìstì jako uèitel na døevaøské �kole.
Ve Vala�ském Meziøíèí realizoval Balán kro
mì spoøitelny také domy pro lékaøe u nemoc
nice, do roku 1948 zde pùsobil jako mìstský
architekt, poté ode�el do Gottwaldova.
Dal�ím významným architektem, který se

nesmazatelnì  zapsal  do  podoby  Vala�ské
ho Meziøíèí, je  (1900�1942).
Kupka se narodil v domì na Vrbenské ulici, ve
Vala�ském Meziøíèí  vychodil  obecnou  �kolu,
od roku 1915 se uèil u stolaøe Orlity v Krásnì,
od  roku  1919  nav�tìvoval mistrovskou  �kolu
pokraèovací na døevaøské �kole u Emanuela
Pelanta a Aloise Balána, otce vý�e zmínìné
ho  architekta.  V  roce  1926  zahájil  studia  na
Umìleckoprùmyslové  �kole  v Praze  pod  ve
dením Pavla Janáka. Po tøech letech se vrátil
do rodného Vala�ského Meziøíèí a zaèal uèit
na  døevaøské  �kole.  Za  úèast  v  sokolském
odboji bìhem okupace byl v�ak zatèen a po
internaci  v  Brnì  odeslán  do  koncentraèního
tábora v Osvìtimi, kde 19. kvìtna 1942 zahy
nul.  I  za  tak krátkou dobu,  která byla vymì
øena  jeho  pozemské  pouti,  vytvoøil  nejen  ve
svém rodném mìstì øadu cenných dìl v du
chu funkcionalismu.  vystavìl na
dolním konci Mostní ulice ryze funkcionalistic
ký obytný a obchodní dùm pro svého

, jeho� pøízemí otevøel do ulice �irokým
výkladcem, krytým pøedsunutým patrem s by
tem osvìtleným pásovým oknem. Na protìj�í
stranì ulice Kupka roku 1932 projektoval je�
tì  obchodní  dùm bratøí  Pra�ákù. Na  horním
konci Mostní ulice v tém�e roce vyprojektoval
na  parcele  po  zboøeném  Hasalovì  hostinci

. Na tradièní architekturu
Vala�ského Meziøíèí pøed znièujícím po�árem
roku 1865 navázal Kupka pøedsazením patra,
je� mù�eme pova�ovat  za  interpretaci  histo
rických podloubí. Po návratu z pra�ských stu
dií  zaèal Kupka  pøemý�let  o  stavbì

, volba nakonec padla na parcelu s
jeho vlastním rodným domem, na jeho� místì
v  vystavìl v duchu bílého funkcio
nalismu bìhem nìkolika týdnù perlu meziøíè
ské moderny, do ní� v�ak umnì zakompono
val pùvodní dùm rodièù. Z dal�ích Kupkových
realizací pøipomeòme
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hvìzdy, která je znázornìna v okolních zpev
nìných plochách zádla�bou z �ulových kos
tek. V ulici Pod Oborou nalezneme

, co�  je vùbec nejslavnìj�í me
ziøíèský  zástupce  soudobé  moderní  archi
tektury, ocenìný roku 2005 presti�ní cenou
Grand Prix Obce architektù jako nejlep�í no
vostavba  v  Èeské  republice  a  zastoupený
v øadì tuzemských i zahranièních publikací.
Z dal�ích  realizací,  v  rámci Dne architektu

Foto soukromá sbírka
Jindøicha Zetì

Foto soukromá sbírka
Antonína �lebka

  na  Støíbrné  ulici  èp.  65,  úpravu
na námìstí èp. 107

èi ,
v  roce 1937 slavnostnì  odhalený pøed  teh
dej�ím  uèitelským  ústavem,  po  2.  svìtové
válce pøemístìný na ulici Masarykovu.

Tøetím významným zdej�ím rodákem, kte
rý  ovlivòoval  pøedev�ím  prvorepublikovou
stavební  èinnost  v  na�em mìstì,  je

(1891�1957).  Narodil  se  v  sou
sední Polièné,  studii  na  døevaøské  �kole  jej
provedl  Emanuel  Pelant,  �ák  Jana  Kotìry.
M í s t e c k ý  z á h y  o d e � e l  n a  s t u d ia  d o  P r a h y
k Josipu Pleènikovi, po 1. svìtové válce stu
doval i na pra�ské Akademii u Jana Kotìry.
Do Vala�ského Meziøíèí  se natrvalo  vrátil  v
roce 1921, kdy také pøijal místo profesora na
døevaøské �kole. První jeho práce ve mìstì
je�tì vycházejí z historického dekorativismu
a ovlivnìní národním slohem (napø. na domì
A. Baslera  na Fügnerovì ulici  èp.  492).  Ji�
roku 1926 v�ak projektuje veskrze moderní,
od dekoru opro�tìnou

èp. 63/592. Obyvatelùm Vala�ského
Meziøíèí je patrnì nejvíce známý coby spolu
autor

 na nedalekém kopci Hel�týnì, na
nìm�  spolupracoval  s  Jaroslavem  Hlavá
èem, a který byl realizován roku 1948. Z dal
�ích  Místeckého  staveb  pøipomeòme  napø.
domy èp. 540 a èp. 563  na Sokolské ulici z
let 1924, resp. 1926, rodinný dùm na Královì
ulici èp. 512 èi obchodní dùm Bohumíra Davi
da z poèátku 30. let 20. století na Mostní uli
ci. Èistý  funkcionalismus  ovlivnìný  Le Cor
busierem Místecký uplatnil na svém v poøadí
u� , tentokrát budo
vaném v rodné Polièné v roce 1936. Dùm za
sadil  do  geometricky  koncipované  zahrady
s  tenisovým  kurtem.  Pùvodní  plán  budovy,
vycházející ze spojení vertikální a horizontál
ní hmoty, se po zahájení prací ukázal nejspí�
nad mo�nosti stavebníka, nebo� výsledkem
je �pouze� vertikálnì pojatá stavba, prosvìt
lená pásovými okny, se zajímavou koncepcí
vnitøních prostor.

Místeckého vila pro�la v  roce 2010�2011
zdaøilou  rekonstrukcí  dle  návrhu

 (* 1967), rodáka z Vala�ské
ho  Meziøíèí,  který  se  po  studiích  v  Brnì  a
�výcarsku vrátil do rodného mìsta a otevøel
zde v roce 1998 vlastní architektonický ate
liér. Z roku 2007 pochází jeho realizace letní
terasy ve dvorním traktu
na Polá�kovì ulici, prùèelí restaurace z ulice
Vsetínské o�ivuje socha �Jendy Chodce� od
Jana Zemánka. V té�e budovì se nachází i
Z. Trefilem rekonstruovaný , za
jímavý tím, �e ve�keré interiérové vybavení,
vyjma  barových  �idlí,  bylo  øe�eno  na míru.
Na Vodní ulici v místech, kde stávala a� do
poèátku 50. let 20. století �idovská synago
ga,  realizoval  Z.  Trefil  v  roce 2004

, slavnostnì odhalený 13. 9.

2004 v pøedveèer 62. výroèí  transportu 170
vala�skomeziøíèských �idù do Terezína. Ná
vrh  opìt  vznikl  ve  spolupráci  se  sochaøem
Janem Zemánkem, který je i autorem prosto
rovì øe�ené Davidovy hvìzdy na kamenném
podstavci, do nìho�  jsou vyryta  jména 150
obìtí  transportu.  Ten  pøipomíná  i  do  zemì
zapu�tìná  kolejnice  s  názvy míst,  kde me
ziøíè�tí �idé  zahynuli. Dokonce  i  pùdorysná
koncepce  památníku  vychází  z  Davidovy
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ry nenav�tívených, ale  jistì  stojících  za po
zornost,  pøipomeòme  i  restauraci

  na  Smetanovì  ulici.  Jde  o  radikální
pøestavbu a nástavbu pùvodního administra
tivního objektu, Koliba sama o sobì je novo
dobou interpretací typických znakù vala�ské
lidové  architektury,  s  obvodovým  plá�tìm
budovy  odkazujícím  svým  èlenìním  na  va
la�ské roubené stavby. Takté� na míru a in
dividuálnì  projekènì  øe�ený  interiér  restau
race bìhem svého provozu vykázal nìkteré
zajímavé kvality, napøíklad vynikající akusti
ku.  Skvìlým  pøíkladem  soudobé  rezidenèní
architektury, zastoupené i ve Slavných vilách
Zlínského kraje, je  v nedaleké Kr
hové. Z jeho dal�ích staveb k individuálnímu
bydlení  zmiòme  napøíklad  úpravu  podkro
ví  s  korpusem betonové  terasy domu man
�elù  Peluhových  na  Sokolské  ulici,  pøístav
bu  bazénu  a  vstupní  èásti  rodinného  domu
man�elù Denkových v  lokalitì Pod Oborou,
rekonstrukci  dvojdomku na ulici Dvoøákova,
novostavbu rodinného domu na �ípkové ulici
1533 èi novostavbu . Po
slední zmínìný objekt  je situován v blízkos
ti  toleranèního  kostela,  dostavìného  v  roce
1783.  Stavba  je  zajímavá  nejen  pou�itou
montovanou  technologií  z  køí�em  lepených
døevìných panelù, ale  i pro vala�skou kraji
nu netypickým materiálovým a architektonic
kým øe�ením, které v�ak nachází paradoxnì
svou  inspiraci  v  duální  koncepci  interiéru  a
exteriéru ji� zmínìného toleranèního kostela.
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Prvorepublikový stavitel Alois Sedláø
Antonín �lebek, Ivana Marti�ková

Alois  Sedláø  se  narodil  18.  kvìtna  1891
v a mìl  dal�ích  7
sourozencù.  Po  studiích  na  reálném  gym
náziu v Hole�ovì pøe�el na stavební prùmy
slovou  �kolu  v  Brnì,  kde  také musel  vyko
nat stavitelské zkou�ky, aby si mohl za�ádat
o stavitelskou �ivnost. V roce pøichází
do , kde na�el podná
jem v domì èp. 88, patøícím Emilii Táborské.

byl  zamìstnán  jako  asistent
u stavební firmy a ve Vala�ském
Meziøíèí, za 1. svìtové války v�ak narukoval
a bojoval na italské frontì. Po válce se vrá
til do Krásna nad Beèvou a po�ádal o

se  stanovi�tìm  v  Krásnì,  co�  bylo  místo
dr�itelstvím v Brnì povoleno .
V té dobì ji� pracoval jako stavbyvedoucí ve
firmě Jana Demla. Ve stejné době se sezná
mil i s Mariií Rù�ièkovou, se kterou se 27. 9.
1919 o�enil. Hned po svatbì po�ádal stavitel
Sedláø Okresní hejtmanství o pøelo�ení prá
vì udìlené stavitelské koncese z Krásna nad
Beèvou èp. 88 do domu svého tchána ve Va
la�ském Meziøíèí èp. 78 z dùvodu nedosta
čujících prostor pro provoz firmy v původním
sídle. V øíjnu tého� roku bylo

a stavitel se pøestìhoval do

ce  zapoèaly  v  èervnu  roku  1922  s  pøedpo
kladem,  �e  nový  �kolní  rok  1923/1924  u�
bude zahájen v nové �kolní budovì. Sedlá
řova firma však současně pracovala také na

  v  té�e  obci  a  hrozilo  re
álné nebezpeèí, �e termín dostavby nebude
dodr�en. V�echny práce nakonec byly vèas
provedeny, a tak 1. záøí 1923 mohlo do nové
�koly slavnostnì nastoupit 160 dìtí.
V  èervenci  roku  1922  se  narodil  staviteli

syn Milan, druhé dítì, dcera  Jarmila (pozdìji
vdaná Leinfellnerová), pøi�la na svìt v bøez
nu 1927.  dostala firma zakázku
na stavbu pìti  pro
mìsto Vala�ské Meziøíèí, na jejich� projektu
a realizaci spolupracoval s meziøíèským sta
vitelem Václavem Brdou. Dle projektu Josefa
Místeckého provedl   novostav
bu  domu  Antonína  Baslera  na  Fügnerovì
ulici èp. 492.  také
mìsto Vala�ské Meziøíèí iniciovalo

 Stavitel Sedláø byl pro
to povìøen úkolem rozparcelování pozemkù
na ulici Pod Oborou, návrhy dvojdomkù pak
mìstu dodal ve spolupráci se stavitelem Cy
rilem Kabeláèem a architektem Místeckým.
V roce  postavila Sedlářova firma

 podle plá
nù pøerovského architekta Aloise Pilce. Roku

  provedla  firma  pro  meziříčské  sokoly
  na  novou

budovu  kina.  Autorem  návrhu  byl  architekt
Franti�ek Krásný.
V  letech   stavìla  ve  Vala�

ském  Meziříčí  Sedlářova  firma  dle  návrhu
brnìnského  architekta  Jaroslava  Stocka
raBernkopfa

. Man�elka  stavitele Ma
rie  Rù�ièková  zdìdila  po  svých  rodièí c h
v té�e dobì pozemek u
 (dne�ní ulice �afaøíkova), na kterém po

èala  s man�elem  budovat  v  roce  1928  vilu
èp. 196 s hospodáøským dvorem, konírnami,
skladi�tìm,  gará�í,  studnou,  kùlnou na  sta
vební hmoty a domem pro koèího. V prosinci
roku 1929 byl dùm zkolaudován a  stavitel se
tam se svojí rodinou pøestìhoval na poèátku
roku 1930. Zároveò do nového domu pøenesl
i sídlo firmy.

 zažívala fir
ma  své ,  kdy  i  pøes  hos
podáøskou  krizi  nemìla  nouzi  o  zakázky  a
dál expandovala. V letech  stavìl
Sedlář  s  firmou  Jana Demla

 podle návrhu architekta
Aloise Balána, pùsobícího toho èasu v Bra
tislavě.  V  roce  1932  postavila  firma  3  vilky
na ulici Karasova. V  letech sta
věla  firma   dle
návrhu architekta Bohumíra Kupky, na budo
vání �koly se podílel s Franti�kem Bayerem
z Ro�nova pod Radho�tìm. V roce  se
firma podílela na

  na  cestì do Hrachovce  (dne�ní Základ
ní �kola �afaøíkova), podle návrhu MiloslavaFoto sbírka rodiny Leinfellnerovy

domu Adolfa Rù�ièky, mistra stolaøského ve
Vala�ském Meziøíèí, kde si ve dvoøe zøídil sta
vitelskou kancelář a založil stavební firmu.
Počátky  jeho  nové  stavební  firmy  nebyly

lehké,  ale  v  roce   dostala  firma
  od  obce  Branky  na  roz�í

øení a pøístavbu obecní �koly. Stavební prá

  Foto sbírka Antonína �lebka
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Lamla z Brna. Stavbu budovy provádìl opìt
ve spolupráci s  jinými firmami,  tentokrát Ja
nem  Demlem  a  Václavem  Brdou.  V  tém�e
roce firma
(neboli hostinec Velehrad) na Mostní ulici èp.

Foto
sbírka Antonína �lebka

Foto sbírka Antonína �lebka

Foto
sbírka Antonína �lebka

104  a  postavila  zde

. Tého� roku Sedláøovi
dìlníci pracovali na stavbì � v a n d o v a  d o m u
v Krásnì a na stavbì kanálu v ulici Tolstého.

V roce 1933 stavitel Sedláø zakoupil na Br
òovì  stavební  parcely  a  louky  pod  skálou,
na  kterých  su�íval  seno  pro  své  konì  (byl
mimo  jiné  majitelem  povoznictví),  pozdìji
nechal èást luk zalesnit. V bøeznu roku 1935
pøikoupil  na Bròovì  je�tì od Marie Vlèkové
usedlost èp. 8, kterou pronajímal (dùm vyho
øel v roce 2005). V letech  prová
děla firma stavbu

podle plánù arch. Bohumíra Kupky.
Mezi léty  se firma podílela na

ve  Vala�ském  Meziøíèí.  Roku  1936  stavìli
Sedláøovi  zamìstnanci

  èp.  150.  Dal�í  velkou  zakázkou,
na které se Stavitelství Sedláø ve Vala�ském
Meziøíèí  podílelo,  byla

 ve Vala�ském Meziøíèí, která
byla  zapoèata  v  èervnu  1937  a  dokonèena
v listopadu roku 1939.
V letech  vyprojektoval a prove

dl stavitel Sedláø pro svého �vagra Stanislava
Panáèka  ve Vala�ském Meziøíèí

. Hotelová restaurace se
doèkala kolaudace 22. února 1940 a 15. úno
ra 1941 zahájila slavnostnì provoz. Od roku
1938 stavitel Sedláø pracoval na dal�í

, tentokrát  a
opìt dle plánù Bohumíra Kupky. V nové bu
dovì zaèalo vyuèování 1. února 1941. Mezi
léty 1941�1942, v tì�kých dobách 2. svìtové
války,  získala  firma  zakázku  na  vybudová
ní

,  na  které  spolupracovala  s  firmou
vsetínského  stavitele  Franti�ka  Luká�e.
Další  činnost Sedlářovy  firmy  v  době  oku
pace  není  dosud  objasnìna.  Osm

vystavìl Sedláø
v roce 1945, prvních pìt v�ak vyrostlo ji� v
roce 1939. Po osvobození republiky v kvìt
nu  1945  prodal  stavitel  Sedláø  èást  svých
pozemků  v  Brňově,  poté  prováděla  firma
ji�  jen

dle plánù architek
ta  Josefa Místeckého.  Jednalo  se  bohu�el
o  poslední  realizaci  firmy  před  jejím  zná
rodněním.  Na  firmu  byla  uvalena

,  správcem  byla  ustanovena  firma
Ba�a, n. p., stavební oddìlení Zlín.
Dne   byl

 a  firma převedena na
èeskoslovenský  stát.  Znárodnìní  se  týkalo
�ivnostenského oprávnìní majitele  k provo
zování  �ivnosti  stavitelské,  ostatního  pøíslu
�enství  podniku  (zásoby,  suroviny,  stavební
hmoty, polotovary aj.), podnikového zaøízení
a  provozního  inventáøe,  pohledávek,  jiných
movitostí (zejména osobního automobilu zn.
Tatra, ev. znaèka MVL.765, míchaèe betonu
zn. Králik s elektromotorem �koda 1,5 HP).
Stavitelùv dùm èp. 196 s parcelou è. kat. 162
a parcelou è. kat. 111 byl znárodnìn zvlá��,
ve vile byly zøízeny kanceláøe technické sku
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piny  Èeskoslovenských  stavebních  závodù,
rodina  stavitele  Sedláøe  v  ní  zùstala  bydlet
v  nájmu.  Po  likvidaci  Ès.  stavebních  závo
dù pøe�el závod pod

. Stavitel A. Sedláø zùstal a� do
odchodu  do  dùchodu   této
firmy,  která  po  reorganizaci  závodu  přešla
pod Prùmstav Vsetín, závod 2 ve Vala�ském
Meziøíèí. Jeliko� v�ak celý �ivot tvrdì praco
val, nedokázal si ani v dùchodu dopøát odpo
èinku a pøijal proto místo

(Osvìtlovací sklo,
n. p., závod AVTB Vala�ské Meziøíèí).
I kdy� by se z vý�e uvedeného mohlo zdát,

�e Alois Sedláø celý �ivot zasvìtil práci a své
firmě, našel si čas i na rodinu a koníčky. Měl
rád pøedev�ím automobily, øidièské oprávnì
ní získal u� v roce 1926, poté vystøídal nìko
lik  automobilù,  pøièem�  nejradìji  vzpomínal
na  �estiválcový  Citroen.  Dále  byl  napøíklad
èlenem Klubu  ès.  turistù,  Sokola,  jako  vá�
nivý myslivec chodil lovit do revírù ve Støíte�i
nad Beèvou a v Porubì u Lhotky nad Beè
vou. �ivotní pou� Aloise Sedláøe dospìla ke
konci , po
chován  je  na mìstském  høbitovì  ve  Vala�
ském Meziøíèí.

JANOU�EK, Jindøich. Historie Vala�ského Meziøíèí a Krás
na nad Beèvou v datech. Vala�ské Meziøíèí: Colora, 1996.
PODZEMNÁ,  Alena. Architekt Bohumír Kupka.  In: Zpra
vodaj Okresního vlastivìdného muzea ve Vsetínì. 1996,
s. 6572.
Bròov � kronika obce z let 1920�1955.
Okres Vsetín. Ro�novsko, Vala�skomeziøíèsko, Vsetínsko.
Brno: Muzejní a vlastivìdná spoleènost, 2002.
DEMEL, Jiøí. Vala�ské Meziøíèí, aneb, Vzpomínání a toulá
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Moravský  zemský  archiv  v  Brnì  �  Státní  okresní  archiv
Vsetín: Fond Archiv mìsta Vala�ské Meziøíèí (1574�1945),
Fond Kupka Bohumír, Fond Mìstský národní výbor Vala�
ské Meziøíèí (1945�1990)
Osobní vzpomínky dcery stavitele Sedláøe Jarmily Leinfell
nerové a jejího man�ela Eduarda Leinfellnera z roku 2002
(zaznamenal Antonín �lebek)
Osobní vzpomínky obèanù obce Bròov  (zaznamenal An
tonín �lebek)
Osobní vzpomínky pana Radka Sekerky z roku 2002 (za
znamenal Antonín �lebek)
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Jaroslav Køièka
nebyl jen

hudební �prýmaø
Tomá� Kuèera

v�ím z ruského pobytu pramení jeho písòové
inspiraèní  zdroje.  Po  návratu  do  Prahy  byl
sbormistrem  Vinohradského  a  pak  pøede
v�ím Pra�ského Hlaholu a rovnì� dirigentem
Filharmonického  sboru  České  filharmonie.
Roku  1918  se  stal  profesorem  skladby  na
pra�ské konzervatoøi. Té byl pozdìji bìhem
protektorátu rektorem.

Podobnì  jako  Leo�  Janáèek  zajímal  se
i  Køièka  o  písnì  svého  rodného  kraje. Oba
skladatelé �ili  v dobì velkého zájmu o  lido
vou  kulturu  (nejen  hudební).  Z  tìchto  pod
nìtù vzniklo mnoho skladeb. Køièka dokázal
psát jak hudbu lehkou, tak i vá�nou a plnou
vøelého  citu.  Dnes  se  hrají  pøedev�ím  jeho
skladby vokální  (mnoho sborù, napø. Keleè
ské  triptychon,  Ruskem  ovlivnìné  Severní
noci,  Zlatý  kolovrat,  Jaro  pacholátko,  Na�e
paní  Bo�ena Nìmcová  ad.),  av�ak  je  auto
rem i  instrumentálních skladeb (dvou smyè
cových  kvartetù,  Sinfonietty  pro  smyècový
orchestr,  Concertina  pro  housle,  dechové
kvinteto a klavír, Concertina F dur pro  lesní
roh a smyècové kvarteto (orchestr), Koncertu
pro housle a orchestr ad.).

Svoji  operní  prvotinu  Hipolyta  psal  �est
let.  U�  v  tomto  tématu  se  objevují  veselé
prvky. Vtipnost,  nestrojený humor, místy a�
grotesknost  v�ak  skladatel  vtiskl  hlavnì  do
dìl  pro dìti. �Kamarádi,  drazí  páni,  loupe�
níci a kumpáni, dobrodruzi, ta�káøi, zlodìjíè
ci, kapsáøi, podvodníci, vrazi, rváèi, zabijáci,
lstiví hráèi, nám je bene, nám je hej, hej, a� jsi
kdo jsi, k nám se dej!� zní Loupe�nická hym
na ve �zpìvohøe o dvou dìjstvích pro malé i
velké dìti� Dobøe to dopadlo aneb Tlustý pra

Fotografie z pozůstalosti J. Křičky,
Muzeum regionu Vala�sko

dìdeèek, lupièi a detektývové na námìt Jo
sefa Èapka. Podobnou náladu má i komická
opera Bílý pán aneb Tì�ko se dnes duchùm
stra�í podle Wildova Stra�idla cantervillské
ho. Zde text napsali J. L. Budín a sám Køièka.

Pøímo ve vala�ském prostøedí se odehrává
první èeská dìtská zpìvohra Ogaøi, její� text
napsal  Ozef  Kalda.  Mimochodem  Kalda  je
a� teprve nedávno objeveným autorem textu
Janáèkovy kantáty Zápisník zmizelého.

Nastupující éra zvukového filmu samozřej
mì zastihla i Køièku. U� v roce 1929 napsal
hudbu  k  filmu Svatý Václav,  natočenému  u
pøíle�itosti tisícího výroèí úmrtí èeského pat
rona. Tìsnì pøed válkou zkomponoval hudbu
k pøepisu divadelní hry Na�i  furianti a Cech
panen kutnohorských. Během války k filmům
Gabriela, Barbora Hlavsová a zejména k re
�ijnímu debutu Rudolfa Hru�ínského Jarní pí
seò (1944). Po skonèení války vznikla hudba
k známému Nikolovi �uhajovi a k celoveèerní
�tice v rybníce. Asi jeho nejznámìj�í je hud
ba k Milerovì animované pohádce Jak krtek
ke  kalhotkám  pøi�el  z  roku  1957.  V  dal�ích
dílech  oblíbeného  Krteèka  se  pak  objevuje
pøedev�ím hudba Vadima Petrova.

Citace  v  úvodu  tohoto  èlá n k u  p o c h á z í
z Køièkovy sbírky Básnická mezihra � Slova
bez písní. Básnì v ní jsou èasto pøíle�itostné
miniatury psané k pobavení pøátel, ale nalez
neme zde i melancholické vzpomínky na prv
ní lásky èi pastorální nálady. Autor zde èasto
paroduje známé písnì nebo pí�e ver�ované
vzkazy svým kamarádùm. U� podtitul sbírky
je parodií na hudební formu píseò beze slov.

  Fotografie Jiřího Fousky z pozůstalosti J. Křičky,
Muzeum regionu Vala�sko

��eny krásné, �eny mé, du�e má se touhou
pne. Kde  ty  krásné  �eny  jsou,  je� mé  srdce
roznesou?� paroduje  hudební  skladatel,  pe
dagog a sbormistr Jaroslav Køièka text známé
vlastenecké  písnì.  Mezi  skladateli  bychom
sice  na�li  hodnì  �prýmaøù,  av�ak  keleèský
rodák vnesl humor i do svého hudebního díla.

Letos, pøesnì 27. srpna, jsme si pøipomnì
li  130.  výroèí Køièkova  narození.  Vyrùstal  v
ovzdu�í Vala�ska s v�udypøítomnými lidový
mi zvyky a tradicemi. Jeho otec Franti�ek byl
øídícím uèitelem a regenschorim, proto doma
nebyla nouze o kulturní podnìty. Jaroslavo
vi sourozenci se rovnì� prosadili na umìlec
kém poli. O dva roky mlad�í Petr byl básní
kem  a  pøekladatelem  a  o  ètyøi  roky mlad�í
Pavla (provdaná Homolková) spisovatelkou.

Po  brzké  otcovì  smrti  se matka  s  dìtmi
pøestìhovala do rodných Mar�ovic na morav
ském  Horácku.  Jaroslav  Køièka  vystudoval
gymnázium  v Havlíèkovì Brodì a po studi
ích na pra�ské konzervatoøi absolvoval roè
ní stá� v Berlínì (1905�06), na ni� navázalo
tøíleté pùsobení ve funkci profesora hudební
ho ústavu v  tehdej�í  Jekatìrinoslavi  v Rus
ku (dnes ukrajinský Dnìpropetrovsk). Pøede
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Malíø
Miroslav Adámek
(1957  2002)

(Úvodní slovo historièky umìní PhDr. Ale
ny Podzemné pøednesené na vernisá�i ob
razù akad. malíøe M. Adámka 26. záøí 2012
v Galerii Stará radnice ve Vsetínì.)

Vá�ení pøátelé!

Dovolte mi, abych dnes zahájila výstavu
děl malíře a grafika Miroslava Adámka,  je
ho� �ivot, �el, se pøed deseti lety náhle uza
vøel. Bylo zavr�eno i jeho malíøské dílo, ale

obrazy,  kresby  a  dal�í  artefakty  tu  s  námi
zùstávají,  v  nezamìnitelné  a  neobyèejnì
soustøedìné  a  vyzrálé  podobì. V  podobì,
která  byla  výsledkem  cesty  pouèeného  a
zaujatého  hledaèství,  smìøujícího  k  umì
lecké  syntéze  a  reflexi,  odrážející  pozoru
hodnì uceleným zpùsobem, v ka�dém do
konèeném díle, pøírodní i lidský svìt.
To pátrání a hledaèství bylo opøeno o stu

dium historie, o bádání v dìjinách umìní, o
promý�lení v�ech technologických aspektù
øemesla, a  v neposlední  øadì bylo vedeno
zájmem o osud vlastního  rodu,  jen� si  ne
přestává klást základní otázky filosofické.
Také návrat do pùvabného údolí Vesníku,

do místa narození ve Vsetínì, do místa dìt
ství a mládí svìdèí o silném vztahu k rodi
nì, k oblasti Vala�ska a v neposlední øadì
také k tradici regionálního umìní, které ov
�em ji� dávno pøekroèilo své hranice vyme
zené svým názvem.
Miroslav  Adámek  se  zabýval  malbou,

grafikou, sochařstvím i monumentální  tvor
bou  dekorativních  skel  a  keramických  reli
éfù pro  interiéry  spoleèenských,  kulturních
zařízení  a  firem.  Jeho  doménou  však  byla
bezpochyby malíøská tvorba.
V malíøské  tvorbì M. Adámka  jsou záhy

rozlišitelné  dva  základní  proudy  figurativ
ní malby. Jsou  to na  jedné stranì malby a
kresby z mìstského prostøedí, rozvíjené fo
tograficky reportážní  metodou, na druhém
pólu  meditativnì  znìjící  �krajiny  �  záti�í�,
které  naléhavì  evokují  problémy  vztahù
èlovìk � pøíroda, èlovìk � mìsto a slo�itost
vzájemné mezilidské komunikace. Expresi
vita prvních  je neustále �ivena prudce pul
zujícím �ivotem lidí ve mìstì, obrazy zachy
cují spì�ná støetávání, prùhledy do pasá�í,
obchodù a neklid mìstského chvatného �i
vota, a realizují se staccatovì rozfázovanou

formou v  suché  temperové malbì a  v èer
nobílé kresbì.
Druhý proud vyrùstá ze zklidnìné trakta

ce malby smírných krajin s pùsobivou vege
tací, prorùstanou bìlavými paravany blokù
fiktivní architektury. Vnitřní napjatost a osi
øelost krajin bez lidí je varovným poselstvím
malíøe, který chápe lidskou aktivitu jako èin
nost  tvùrèí,  av�ak  dùslednì  podmínìnou
hlubokým humánním respektem k pøírodì a
souznìním s ní.
Obrazy z prvé poloviny 90.  let  jsou cha

r a k t e r iz o v á n y  p r o lí n á n í m  d v o u  v r s t e v ,
z nich� jedna, tlumenì barevná, pulzuje ras
trovaným povrchem, a druhá, svìtlej�í, pro
lamuje  první  vrstvu  v  striktnì  vymezených
geometrizovaných  pásech  s  torzy  lidských
hlav, útvarù a segmentù, které mnohdy citu
jí antický kulturní odkaz. Prùniky obou zón
vytváøejí  vnitønì  dynamizované,  vibrující,
nìkdy rotující pole s hlubinným svìtlem vy
vìrajícím z plochy obrazu,  s plasticky mo
delovanými  a  konkretizovanými  pøedmìty,
které pøispívají k hyeratickému výrazu.
Bazální  vrstvou  nejmlad�ích  Adámko

vých  obrazù  zùstává  chvìjivì  opalizující,
mìnivá vegetabilní arabeska, pøipomínající
nekoneèný ornamentální  raport a vsakující
do svého pole èásti rostlinné vegetace, pøí
rodních útvarù � mrakù  beroucích na sebe
podobu zmuchlaných kapesníèkù, èi doutní
ků, lidské figury, či pouze hlavy stylizované
do  lineárně  definované  masky  –  symbolu.
Prolínání  a  plástevnaté  pøekrývání  plánù
obrazù  odkazují  k  pøemý�livým  úvahám
autora  o  �ivotì  plném  pohybu,  zlomù,  ná
vratù, zanikání i nových  zrození a pøesahù,
propojujících  lidské  osudy  a  osudy  lidí  se
Zemí, s pøírodou. Za spolupùsobení  jemné
chladnavé  barevnosti,  mnohdy  i  s  podtex
tem jakoby staromistrovských a �havìj�ích
ozvukù, vypointované z vrstev  barev, lazur
a svìtlých a tmavých zón vzniklo a trvá  dílo
�iroce  rozklenutého  kontemplativního  roz
mìru, vybízející nás k vlastnímu doøeèení a
domý�lení.
Ráda  bych  je�tì na  tomto místì  zmínila

svou osobní vzpomínku na Mireèka Adám
ka,  která  se  mi  vynoøila  z  pamìti,  proto
�e  ona  situace  se  bezprostøednì  dotýkala
na�í dcery Helenky. V dobì, kdy studovala
na umìleckoprùmyslové  �kole  v Praze,  se
v poèátcích 80. let setkávala pøi svých ces
tách  vlakem  s Mireèkem  Adámkem,  tehdy
ji�  vysoko�kolským  studentem  Akademie
výtvarných  umìní.  To  cestování  bylo  nì
kdy  neuvìøitelnì  podivné  a�  obskurní.  V
dùsledku  neobyèejného  návalu  cestujících
byli nuceni trávit  je�tì s dal�ími dvìma ka
marády  jednu cestu do Prahy v záchodku,
který v�dy nìjak krkolomnì opou�tìli v pøí
padech  nutných  potøeb  ostatních  cestují
cích.V�e  pøekonávali  jaksi  normálnì,  snad
i  humornì  vzhledem ke  své mladé a  je�tì
pru�né,  jaré pøizpùsobivosti.  V té dobì seFoto Robert Goláò, 2001

Foto Josef Jabùrek
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seznámil a stýkal  s  lidmi, kteøí pùsobili  jako zvoníci u ka
tedrály sv. Víta a pro nìkterá zvonìní na nejvìt�í zvon Zik
mund ho získali  jako pomocníka. A Mireèek zase získal ku
pomoci na�i Helenku. No, a já jsem si to v�dycky pøedsta
vovala, jak putují stísnìným toèitým schodi�tìm do zvonice
a jak pak  zavì�eni na tlustých lanech létají vzduchem, jak
jim poletují vlasy, jak se Helence nadouvá suknì a jak se s
jejich pomocí rozeznívá a duní ná� nejvìt�í a nejmohutnìj�í
zvon, 17 tun vá�ící Zikmund, jeho� hluboký hlas je v�dycky
na dlouhou dobu zcela ohlu�il.
To zvonìní bylo sváteèní, proto�e hlahol ostatních zvonù

Jana Køtitele a Václava byl obohacován hlasem Zikmunda
jen pøi zcela výjimeèných pøíle�itostech pøi �velkém zvonì
ní�.
Kdy� v roce 2002 v èervnu oznámili, �e prasklo sto let sta

ré a  pøes tøi sta kilogramù vá�ící srdce zvonu a Zikmund se
odmlèel, mnozí vzpomnìli na staré  legendy, podle kterých
puklé srdce zvonu nevìstí nic dobrého. O odmlèení Zikmun
da se hovoøilo pøi srpnových povodních, které údajnì zvon
pøedpovìdìl.
A já jsem si uvìdomila, �e Mireèkovo srdce puklo ve stej

ném roce jak srdce zvonu, jeho� hlas pøed lety pomáhal ro
zeznívat. Je mi moc líto, �e se nemohlo podaøit ukout nové
srdce pro Mireèka Adámka, jak se to podaøilo v pøípadì zvo
nu Zikmund, který se ji� na svátek sv. Václava 28. záøí 2002
s novým srdcem  opìt rozeznìl.

Obrazová pøíloha pøevzata s laskavým svolením paní Moni
ky Adámkové z reprezentativní monografie Miroslav Adámek
vydané v roce 2003. Zájemci o publikaci kontaktujte:
monika.adamkova@seznam.cz.
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Vsetín
v promìnách èasu

Text Pavel Ma�láò
Foto Milan O��ádal, 2011

Fotoarchiv
Muzea regionu Vala�sko

Mìsto  je  �ivoucí  organismus,  na  jeho�  vzhledu  se  odrá�í  dobové
pomìry. Platí  to  také pro urbanistický vývoj Vsetína. Z malého va
la�ského mìsteèka se díky rozvoji prùmyslu v 19. století stalo se
bevìdomé a malebné mìsto se spoustou historizujících pøestaveb a
novostaveb. V první polovinì minulého století jeho rùst pozvolna po
kraèoval a tváø mìsta se utváøela citlivì vùèi okolí. Nikoli tak ve dru
hé polovinì století, po nástupu komunistické diktatury, kdy byl Vsetín
jako okresní mìsto pøestavován a dostavován bezohlednì vùèi pù
vodní zástavbì. Tento socialistický ráz si Vsetín uchoval a� do sou
èasnosti. Na to, kdy vypadalo mìsto lépe, si mù�ete utvoøit vlastní
názor podle srovnání fotografií z minulosti a přítomnosti Vsetína. Po
znáte, které dva snímky (historický & souèasný) zachycují  jeden a
tentý� pohled na mìsto?

v pozadí kopec �ambo�ka, první po
lovina 20. století

 na  fotografii  z roku 1978 staré
domky tìsnì pøed svou asanací z dùvodu výstavby rozsáhlého panelového sídli�tì

 zámek a kostely (zleva katolický
a dva evangelické)

meziváleèné období
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Pozvánky na výstavy

Václav Michalièka

Lehce  dostupný  pøírodní  materiál  sehrál
dùle�itou úlohu  v  rámci  rùzných  forem  lid
ské kultury v prùbìhu vývoje lidských spo
leèenství.  V  na�em  støedoevropském  pro
storu  suroviny  jako  kùra,  lýko,  paøezové
luby, pryskyøice, èi stromové houby postup
nì  ztrácely  svùj  význam,  a�  upadly  témìø
do  zapomnìní.  Teritorium  západních  Kar
pat  patøilo  k  nìkolika  málo  oblastem,  kde
v  rùzných podobách zùstaly  tyto materiály
a  technologie  jejich  zpracování  pou�ívány
a� do poèátku 20. století. Právì výrobky z
tìchto surovin spolu se zaniklými technolo
giemi  jejich  zpracování  prezentuje  výstava
v Muzeu a pamìtní síni S. Feuda v Pøíbo
øe    poboèce  Muzea  Novojièínska.  Výsta
va nazvaná Kùra,  lýko, choro�e,  tráva, ko
øeny, paøezy ...  (Dùle�ité pøí r o d n í  m a t e r iá ly
v  lidské  kultuøe  a  témìø  zapomenuté  tra
dièní  technologie  jejich  zpracování) pøed
stavuje  �iroké spektrum autentických arte

Ivana Marti�ková

V roce 2013 si pøipomeneme dvì dùle�itá
výroèí z oblasti  telekomunikace, a sice 90.
výroèí  zahájení  vysílání  Èeskoslovenské
ho  rozhlasu  v  roce 1923  a dále  60.  výro
èí zahájení vysílání Èeskoslovenské televi
ze v roce 1953. Pracovníci Muzea  regionu
Vala�sko v zámku Kinských ve Vala�ském
Meziøíèí neponechali tato dvì dùle�itá data
bez  pov�imnutí  a  ve  spolupráci  s  Milosla
vem Matyskou a Jaroslavem Pùlpánem pøi
pomenou náv�tìvníkùm historii vývoje tele
komunikaèní techniky na tematické výstavì.
Oba vý�e zmínìní pánové se svou sbírkou
historických radiopøijímaèù nejsou v muzeu
neznámí, pøipomeòme  jejich veleúspì�nou
výstavu  �Vysílá  èeskoslovenský  rozhlas�,
kterou  jste  mìli  mo�nost  zhlédnout  v  létì
roku  2011.  Tentokrát  se  mù�ete  tì�it  ne
jen na  roztodivné historické  radiopøijímaèe
èi  gramofony,  ale  i  na  celou  øadu  dal�ích
pøístrojù,  s  nimi�  se  opravdu  ponoøíme  do
samého  pravìku  médií,  k  vidìní  tedy  bu
dou  i  historické  televizory,  magnetofony,
autorádia,  fotoaparáty  èi  videohry.  Jádrem
výstavy se ale pøece  jen stanou historické
radiopøijímaèe, respektive výbìr tìch nejza
jímavìj�ích  a  nejvzácnìj�ích,  které  ze  své
mnoho set kusù èítající sbírky pánové Maty
ska a Pùlpán vybrali.
Sbírání  historických  rádií  je  pomìrnì

mladý obor, sahající svými poèátky zhruba
do 60. let 20. století. Lidé, pøesycení v�udy
pøítomnou prefabrikací a unifikací, se stále
více zajímali o pøedmìty staro�itné a staré,
k nim� patøí i rádia z 20. èi 30. let. Taková
stará rádia jsou právem nìmými svìdky mi
nulosti, po 2. svìtové válce, v dobách ne
dostatku,  jich  v�ak  øada  byla  pøestavìna,
co�  sní�ilo  jejich  sbìratelskou  hodnotu,  a
navrátit jim pùvodní tváø jde èasto jen stì
�í. Od sbìratelù to vy�aduje mnoho hodin
mravenèí  práce,  ne�  se  jim  podaøí  uvést
pøístroje do provozuschopného stavu. Po
kud se chcete zaposlouchat do libých tónù
starých  gramofonù  èi  �tranïákù�  z  let  ne

Foto V. Michalièka, 2012

faktù v historickém i prostorovém kontextu,
kdy základ tvoøený pøedmìty pocházejícími
z Beskyd  je  doplnìn analogickými  zále�i
tostmi z oblastí východní Evropy, produkty
mimoevropských  pøírodních  kultur  a  také
vìdeckými  rekonstrukcemi  výrobkù  z  ob
dobí  pravìku  (napøi  tzv.  Ötziho  boty  staré
5000 let èi oregonské sandály z lýka pelyòku
z období 8000 let pø. n. l.; obì rekonstrukce
bot provedli Petr Hlaváèek a Václav Gøe�ák
z  Technologické  fakulty  Univerzity  Tomá�e
Bati ve Zlínì). Výstava byla realizována v od
borné spolupráci s Národopisným oddìlením
Národního muzea, Náprstkovým muzeem �
Národní  muzeum,  Technologickou  fakultou
Univerzity Tomá�e Bati ve Zlínì, Vala�ským
muzeem v pøírodì v Ro�novì pod Radho�
tìm,  Muzeem  regionu  Vala�sko,  Muzeem
Tì�ínska,  Muzeem  Beskyd  Frýdek  �  Mís
tek, Slezským zemským muzeem, Muzeem
jihovýchodní Moravy ve Zlínì a Moravským
zemským muzeem.
Pøíroda byla v�dy pro èlovìka skuteènou

pokladnicí  surovin a archaické  technologie
prezentované  na  výstavì  odkazují  na  zá
kladní spoleèné principy tvoøivého pøístupu
èlovìka k základnímu snadno dostupnému
pøírodnímu  materiálu.  Výstava Kùra,  lýko,
choro�e,  tráva,  koøeny,  paøezy  ...  (Dùle�i
té  pøírodní  materiály  v  lidské  kultuøe  a  té
mìø zapomenuté tradièní technologie jejich
zpracování) byla otevøena

10. øíjna 2012 a potrvá

dávno  minu
lých,  pøijïte
na  náv�tìvu
do  meziøíè
ského  zám
ku  Kinských
od  31.  ledna
2013,  výsta
va  potrvá  a�
do  9.  èervna
tého� roku.
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Ohlédnutí za výstavami

Pavel Ma�láò

V nedìli 19. srpna 2012 probìhl ve Vsetí
nì druhý roèník Templáøských slavností. Jed
ná se o rozsáhlou akci pro náv�tìvníky v�ech
vìkových  kategorií,  na  které  Muzeum  regi
onu  Vala�sko,  p.  o.  spolupracuje  s  Mìstem
Vsetín,  Domem  kultury,  Masarykovou  veøej
nou knihovnou a Alcedem  støediskem volné
ho èasu. �iroké skupinì organizátorù odpoví
dá i plocha slavností, mimo vsetínský zámek
a pøilehlý park mohli lidé nav�tívit je�tì Starou
radnici, Ma�taliska a vsetínskou hvìzdárnu a
v�ude tam byla pøichystána spousta èinností a
pro diváky rozmanitá pøedstavení.
Centrem  akce  se  tradiènì  s t a l  z á m e k .

V  atriu  bylo  mo�né  zhlédnout  dobové  �er
míøs k é  v y s t o u p e n í  s k u p in y  M e m e n t o  m o r i
z Uherského Ostrohu. Pøed zámkem vyrostlo
støedovìké tr�i�tì a na nìm pøedvádìli svou
zruènost  kováø,  øezbáø,  hrnèíø  èi  pøadlena.
Kromì obèerstvení si zde lidé mohli koupit na
památku nìkterý z rukodìlných výrobkù. Nej
atraktivnìj�í  zábavou  pro  dìti  byla  mo�nost
vyzkou�et si ve venkovním prostøedí  rytíøské

Ivana Marti�ková

Kdo projí�dìl v nedìli 13. kvìtna 2012 kolem
zámku Kinských ve Vala�ském Meziøíèí, urèi
tì si v�iml nebývalého poètu profesionálních i
dobrovolných hasièù, kteøí se kolem zámku a
v zámeckém parku pohybovali. Jejich pøítom
nost nebyla náhodná, v na�em zámku se toti�
konal Hasièský den. V roce 2012 uplynulo 140
let od chvíle, kdy  jak ve Vala�ském Meziøíèí,
tak  v  sousedním  Krásnì  vznikly  dobrovolné
hasièské spolky. Krásno nad Beèvou bylo sice
v  roce 1924 pøipojeno k Vala�skému Meziøí
èí, hasièské spolky v�ak zùstaly samostatné
a� do  roku 1935. V poøadí  tøetím hasièským
sborem, který  vznikl  na území na�eho mìs
ta, byl sbor krásenských Reichových skláren,
který  roku 1880 zalo�il  jejich  tehdej�í majitel
Ignác Reich.
Muzeum  regionu  Vala�sko  ve  spolupráci

s Mìstem Vala�ské Meziøíèí, Hasièskou vzá
jemnou poji��ovnou, Hasièským záchranným
sborem Zlínského kraje a sbory dobrovolných
hasièù z obcí v okolí Vala�ského Meziøíèí pøi
pravilo pøi této pøíle�itosti vernisá� nové stálé
expozice  v  zámku Kinských,  nesoucí  èestný
název dle hasièského hesla �Bohu ke cti, bli�
nímu ku pomoci�. Hlavními exponáty nové ha
sièské  expozice  jsou  parní  hasièská  støíkaè
ka skláren firmy S. Reich & Co. z roku 1900
a koòská støíkaèka z 30. let 20. století Sboru
dobrovolných hasièù z Juøinky. Kromì nich se
mohou náv�tìvníci  tì�it na ukázky historické
hasièské výzbroje a výstroje, pro ty nejmen�í
je k dispozici interaktivní hasièská hra, zájem
ci se mohou doèíst i zajímavosti z dìjin jednot
livých po�árních spolkù na území Vala�ského
Meziøíèí a v okolních obcích.
Samotný  Hasièský  den  zaèal  slavnostním

prùvodem k so�e sv. Floriána v Krásnì nad
Beèvou,  naèe�  se  pøesunul  do  nedalekého
kostelíka  sv.  Jakuba Vìt�ího  k  hasièské m�i
svaté.  Poté  program  dne  pokraèoval  slav
nostním otevøením nové hasièské expozice a
ukázkami historické i nejmodernìj�í hasièské
techniky v okolí zámku a v zámeckém parku.
Dobrovolní hasièi z Juøinky, Hrachovce a Le�
né si pro náv�tìvníky pøipravili ukázky po�ár
ního útoku a dovednostní soutì�e s d�bero
vou støíkaèkou. I pøes nevlídné de�tivé poèasí
si tuto akci nenechalo ujít více ne� osm stovek
spokojených náv�tìvníkù. Spolupráce na�eho
muzea s hasièskými sbory tím ale neskonèi
la � u� 1.  èervence 2012 ve 14:00 hodin se
u nás zastavila  IV. Propagaèní  jízda historic
kých hasièských vozidel. Úèastníci této akce,

trena�éry. Svoji mu�ku si dìti ovìøily pøi støel
bì z luku èi ku�e, hbitost pøi souboji na kládì,
sílu pøi �plhu po �ebøíku a obratnost pøi trénin
ku boje s kopím.
V  zámeckém  sklepení,  nejstar�í  èásti  bu

dovy, byla bìhem slavností otevøena nová ex
pozice Templáøi na Vsetínsku s hypotetickými
rekonstrukcemi støedovìké hradní kuchynì a
rytíøského  sálu,  v  nìm�  se mohou  náv�tìv
níci  dozvìdìt  o  historii  templáøského  øá d u .
V expozici si lze prohlédnout repliky støedovì
ké zbroje, nábytku èi rytíøských erbù, které vy
tvoøily �ikovné ruce muzejních pracovníkù, za
co� jim tímto zpùsobem veøejnì dìkuji.
Na Ma�taliskách se nejpopulárnìj�í atrak

cí stal støedovìký kolotoè pohánìný  lidskou
silou. Mimo nìj se zde dìti mohly výtvarnì
vydovádìt ve støedovìkém skriptoriu nebo si
vyzkou�et stavbu hradu z papírových krabic.
V budovì Staré radnice se pøedèítaly pohád
ky.  Hvìzdárna  patøila  sokolníkùm,  kteøí  zde
pøedstavovali  vzne�ené  dravce  z  ptaèí  øí�e.
Také si zde mohli náv�tìvníci uti�it svùj hlad
upeèením  støedovìké  chlebové  placky.  Po
stupnì ve v�ech prostorách vystupovala hu
dební skupina Elthin z Plznì, dokreslující at
mosféru støedovìkou hudbou.
Celkovì  lze  øíci,  �e  návrat  templáøù  na

Vsetín se  letos vydaøil. Svìdèí o  tom  i poèet
náv�tìvníkù  tìchto  slavností,  který  bezmála
dosáhl poètu tøinácti set. Na hladkém prùbìhu
akce má zásluhu skupina organizátorù, vyko
návající mravenèí práci u� dlouho pøed vypuk
nutím samotných slavností. V�em, kteøí se na

realizaci spolupodíleli, dìkuji. A nezbývá ne�
se tì�it na pøí�tí rok, kdy probìhne dal�í roè
ník Templáøských slavností, a pøát  si mnoho
spokojených náv�tìvníkù.
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Publikace a výstava o stavbách,
jejich architektech, stavitelích,
obyvatelích a náv�tìvnících

v Luhaèovicích

Blanka Petráková

Od bøezna do listopadu 2012 trvala v Mu
zeu luhaèovického Zálesí výstava nazvaná
Pøíbìhy  domù  a  vil.  Výstavu  doplnila  stej
nojmenná  publikace,  kterou  vydalo  Mìsto
Luhaèovice v edici Prameny. Pøi  jejich pøí
pravì spojily síly autorky pùsobící ve dvou
krajských  institucích,  Ladislava Horòáková
z Krajské galerie výtvarného umìní ve Zlínì
a  Blanka  Petráková  z Muzea  jihovýchodní
Moravy  ve Zlínì.  Není  to  jejich  první  spo
leèná  práce,  pøed  pìti  lety  spolupracovaly
na  publikaci  Jurkovièovy  Luhaèovice  a  je
jich potøeba mapovat historii architektury a
zatraktivnit ménì známé stavby a architek
ty pùsobící v Luhaèovicích po Du�anu Jur
kovièovi vedla k dal�í spolupráci v podobì
projektu Pøíbìhy domù a vil.
Výstava  i  publikace  se  zamìøují  na  vy

kreslení  pøíbìhù  pozoruhodných  luhaèo
vických vilových staveb, které dotváøejí  lá
zeòský rámec. Rodinné vily a penziony jsou
pøedstaveny nejen po stránce architektonic
ké, ale i z hlediska jejich stavebníkù a oby
vatel, kteøí byli èasto spolutvùrci architekto
nické  koncepce.  Nechybí  citace  z  dobové
literatury a denního tisku, zmínky o náv�tì
vách slavných osobností, zejména umìlcù,
kteøí si zde u�ívali své lázeòské pobyty.
Pøíbìhy domù a vil se zabývají také pùso

bením stavitelských firem, které se podílely
na výstavbì  vilových  ètvrtí  v  Luhaèovicích
na pøelomu 19.  a  20.  století.  Patøili  k  nim
například místní  stavitelé  Klír  a  Výška,  fir
my  uherskohradi��ských  stavitelù  Koppa,
�aòáka  a  Bro�e,  stavební  podniky  uher
skobrodských  stavitelù  Málka  a  Bene�e  a
v  neposlední  řadě  firma  vizovického  stavi
tele Franti�ka Nováka.
Franti�ek  Novák,  který  úzce  spolupra

coval  s Du�anem Jurkovièem pøi moderni
zaci  lázní,  pokraèoval  v  souèinnosti  s  Jur
kovièem  i  pøi  realizaci  soukromých  vil  a
projektoval  zde  i  dal�í  objekty.  Franti�ek
Novák  (1860�1919)  byl  Jurkovièùv  pøítel  a
dlouholetý  spolupracovník.  Seznámili  se
ve  Vsetínì  u  stavitele  Urbánka,  kde  oba
zaèínali  svoji  praxi  v  oboru.  Kromì  zájmu
o architekturu a v podnikání ve stavitelství
je spojoval zájem o moderní sporty, pøede
v�ím ly�ování, bruslení a veslování. O osm
let  star�í  F. Novák byl  velmi  aktivní  ve  ve
øejném  �ivotì,  stal  se  starostou  vizovické
ho Sokola a po  tøi  volební období byl  zvo

Ivana Marti�ková

Náv�tìvníci, kteøí do ledna 2013 nav�tíví zá
mek Kinských ve Vala�ském Meziøíèí, mohou
kromì  velké  výstavy  stovek  ply�ových med
vídkù zhlédnout také tematicky pøíbuznou vý
stavu o vèelách a vèelaøích. Proè pøíbuznou?
V�dy� nejvìt�ím nepøítelem dávných vèelaøù
byl právì medvìd, ne nadarmo pojmenovaný
�brtník� (dle dutin stromù � brtí, ze kterých vy
bírá divokým vèelám med). A medvìd brtník je
také prvním exponátem, který náv�tìvníky vý
stavy v komorním sále na�eho zámku pøivítá.
Co jiného je ve výstavì k vidìní? O vèelaø

ství  se dá bez nadsázky  øíct,  �e patøí  k  jed
nìm z nejstar�ích øemesel, v�dy� první dokla
dy o vybírání medu divokým vèelám se nám
dochovaly  z  12.  tisíciletí  pø.  n.  l.  na  skalních
kresbách. Do tak dávných dob sice vystave
né  exponáty  nesahají,  ale  u�  se  zmínìným
medvìdem brtníkem a modelem skuteèné brti
se pøeneseme hluboko do støedovìku. Puto
vání èasem pokraèuje pøes ukázku pozdìj�í
ho zpùsobu vèelaøení, kdy si vèelaøi pøená�eli
lesní brtì blí�e ke svým obydlím a budovali tak
u pøíbytkù malebné vèelaøské zahrádky, osá
zené medonosnými rostlinami a plné klátù èi
slamìných ko�nic. �e vèelaøení není jen vìda,
ale  také magie,  se pøesvìdèíme napøíklad u   Foto T. Ka�par, 2012

konané pøi pøíle�itosti 20. výroèí znovuobno
vení èinnosti Hasièské vzájemné poji��ovny, si
v zámku Kinských prohlédli novou expozici a
poté se vydali na dal�í zastávku v programu,
meziøíèské námìstí. V�em hasièùm (a nejen
jim), kteøí se na otevøení expozice, Hasièském
dni i propagaèní jízdì podíleli, patøí ná� srdeè
ný dík!

vèelího  úlu  ze  sbírek  Muzea  Novojièínska,
jeho�  èelní  stìnu  zdobí  stylizovaná  postava
mu�e s vletovým otvorem v rozkroku. Proè se
vletové otvory u figurálně zdobených úlů umís
�ovaly na místa  jako ústa, bøicho, pas èi roz
krok,  se mù�ete  dozvìdìt  na  doprovodných
informaèních  panelech.  Osvícené  18.  století
pøineslo i do vèelaøení namísto víry v Boha a
nadpøirozeno rozum a vìdecké poznání. Proto
i vèelí úly nabývají nových forem a tvarù, obje
vují se první dìlitelné úly, øe�í se správná rám
ková míra a i do výroby vèelích úlù, které byly
právì a� do zavedení rámkové míry v�dy jedi
neèným originálem, vstupuje strojovì pøesná
tovární výroba. Za zapùjèení historických typù
vèelích úlù z 1. poloviny 20. století patøí velký
dík Rodinnému vèelaøství Urban z Velké Lho
ty. A co by to bylo za vèelaøskou výstavu, kdy
by ji neprovonìly vèelí produkty? Tì�it se mù
�ete jak na ukázku historických perníkáøských
forem, které slou�ily k výrobì vytlaèovaných
perníkù,  tak  na  zdobené  medové  perníèky,
které pro na�i výstavu napekly a nazdobily �i
kovné  ruce �árky Urbanové. Kdo z náv�tìv
níkù pøi�el na slavnostní vernisá� výstavy 14.
øíjna 2012, spojenou s Medovým odpolednem,
mohl si odnést na památku i jiný suvenýr, na
pøíklad vlastnoruènì vyrobenou svíèku z vèe
lího vosku nebo nazdobený perníèek...
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len starostou mìsta Vizovic. Ve Vizovicích
vystavìl  napøíklad  sokolovnu,  novostavbu
nemocnice pøi klá�teøe Milosrdných bratøí a
celou Masarykovu ètvr�.
V roce 1902 koupili spoleènì Novák s Jur

kovièem  pozemek mezi  láznìmi  a  Pozlo
vicemi. Roku 1907 na nìm Novák vystavìl
vlastní vilu podle Jurkovièova návrhu, která
dostala  jméno  Vala�ka.  Vila  situovaná  na
okraji Pra�ské ètvrti je obklopená rozlehlou
zahradou a sousedí s dal�í soukromou Jur
kovièovou  realizací,  vilkou  Vlastimilou,  ji�
takté� realizoval Novákùv podnik. Z dal�ích
jejich  spoleèných  projektù  v  Luhaèovicích
vzpomeòme  alespoò  Slovenskou  búdu,
pozdìji pøejmenovanou na Slováckou, která
v�ak  v  roce  2002  vyhoøela. Novákovu  vilu
Vala�ku  pojal  Jurkoviè  jako  typ  rodinného
domu  s  ústøední  vstupní  halou  a  schodi�
tìm,  tvoøícími  osu  stavby.  Od  této  osy  se
doslova odvíjí jak celá konstrukce, tak obyt
ná funkce vily.
Vila Vala�ka  je  tøípodla�ní stavba ètver

cového pùdorysu s vestavbou v mansardo
vé  støe�e  a  s  osmibokou  centrální  nízkou
vì�í.  Jeliko�  je  objekt  umístìn  ve  svahu,
jeví  se  vstupní  prùèelí  jako  dvoupodla�
ní.  Na  soklu  budovy  je  pou�ito  lomové
ho  kamene,  vybíhajícího  na  náro�ích  do
vý�e  formou  kamenných  opìrákù,  pod
pírajících  arkýøová  okna  tøetího  podla�í.
Barevnost  okenních  rámù  je  sytì  modrá.
Do budovy se vstupuje hlavním vchodem,
krytým støí�kou. Centrální vstupní hale vé
vodí  toèité schodi�tì, nesené sedmi slou

py.  Schodi�tì  je  umístìno
uprostøed  budovy  a prochá
zí  v�emi  podla�ími.  V  ka�
dém  patøe  byly  rozvr�eny
pokoje  pro  lázeòské  hosty,
pùvodnì  s  jedním  spoleè
ným sociálním zaøízením na
patøe a s umyvadlem v ka�
dém pokoji. Podle prùvodce
láznìmi z roku 1932 bylo ve
vile k dispozici 26 pokojù se
studenou  tekoucí  vodou. Ve
sklepì  bylo  umístìno  tech
nické  zázemí  a  dva  pokoje
majitelù.
Záhy  po  dokonèení  stav

by si vilu od F. Nováka, který
byl  v  té  dobì  zvolen  staros
tou  Vizovic  a  své  pùsobení
na  výstavbì  luhaèovických
lázní omezoval, pronajal ma
líø a básník Franti�ek Peèinka
(1869�1917),  který  �il  v  pro
tìj�í  vile  �ofínì.  Jeho  man
�elka  Rù�ena  Peèinková
vedla  nìkolik  let  ve  Vala�ce
penzion  a  pronajímala  letní
byty. Kolem roku 1912 Vala�
ku koupili man�elé Dostalovi.

Adolf Bohuslav Dostal (1873�1939), básník,
spisovatel a divadelník, poznal Luhaèovice
coby øeditel smíchovských divadel a re�isér
�vandova  intimního  divadla  z  Prahy,  které
hostovalo po celou sezonu 1909 a èást se
zony 1910 v novì otevøeném Lázeòském di
vadle. V následujícím roce se A. B. Dostal
vrátil do Luhaèovic se skupinkou hostujících
hercù z èinohry pra�ského Národního diva
dla, mezi nimi� byla i jeho sestra Leopolda
Dostalová,  známá  diva  a  pozdìj�í  národní

umìlkynì. Kromì slavné hereèky Leopoldy
se v divadelním svìtì proslavili  i dal�í èle
nové  rodiny,  pøedev�ím  dal�í  z  bratrù  Ka
rel  Dostal.  Pøi  svých  pracovních  pobytech
si  A.  B.  Dostal  velmi  oblíbil  Luhaèovice  a
s  manželkou  Marií  Adolfinou  Dostalovou
na�el  nový  domov  ve  vile Vala�ce. Kromì
divadelní  re�ie,  historie  a  kritiky  se  A.  B.
Dostal vìnoval i psaní divadelních her, bás
ní,  fejetonù a pohádek. Na pøelomu století
byl redaktorem týdeníku Zlatá Praha.

Dolfa Dostalová provozovala Vala�ku jako
penzion od roku 1912 a vedla jej je�tì mno
ho  let  po  man�elovì  smrti.  Ve  svém  pen
zionu poskytovala hostùm stravování, ale  i
ja z y k o v é  k u r z y .  P o  ú n o r o v ý c h  u d á lo s t e c h
v  roce  1948  stihl  vilu  Vala�ku  stejný  osud
jako øadu dal�ích � byla zestátnìna a poté
slou�ila coby objekt státních  lázní k ubyto
vání  hostù.  Na  pøelomu  �edesátých  a  se
dmdesátých  let zde byli ubytováni zamìst
nanci  lázní  a  byla  provedena  øada  úprav,
které se negativnì odrazily v interiéru i ex
teriéru stavby. Po roce 1989 byla zchátralá
vila restituována a roku 2005 ji od dcery M.
A.  Dostalové  odkoupila  soukromá  spoleè
nost. Pøi následné rekonstrukci v roce 2008
byla vila propojena proskleným prùchodem
se sousední vilou Pern�týnem. Vila Vala�ka
byla prohlá�ena nemovitou kulturní památ
kou, podobnì jako ostatní Jurkovièovy stav
by v Luhaèovicích.
Nejen památkovì chránìné objekty v�ak

vzbuzují  na�i  pozornost  a  zaslou�í  zájem
historikù, náv�tìvníkù  lázní  i místních oby
vatel.  Pøíbìhy  domù  a  vil  se  vìnují  i  tìm
ménì nápadným stavbám. Hledání pøíbìhù
dal�ích pozoruhodných objektù autorky je�
tì èeká.
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Krátce po návratu z vojny byla svatba, pøi
èem� �enich je�tì ve svatební den musel na
stoupit na vojenské cvièení. Po návratu zaèí
ná psát deník. Køehký, pøímo poetický popis
svatební noci z 1. prosince 1886  je  jeho pr
vým zápisem.
�Veèer jsme s tatulkou (otcem) pøi�li k Ja

drníèkom a bavili jsme se tam ve spoleènos
ti Rozíny a pak, �e pùjdem spat. Pro mne a
mou Maøenku bylo urèeno místo ve chlévì,
kde�  jsem  se  s  ní  také  odebral.  Bylo  mnì
v�ak podivnì kolem srdce pøi my�lence, �e
jest to první noc, co mám se svou man�elkou
spáti.  Po  kratièké  modlitbì  jsme  se  ulo�ili,
av�ak nespal nic a� do rána. O hodinì osmé
pøi�la  chvíle,  v  které  se  rozlouèila  �enu�ka
se  svými  rodièi,  já  pak  podìkovav  rodièùm
za �enu a za v�e ostatní a dav jim s Bohem,
ubírali  jsme se s mou Maøenkou do na�eho
budoucího domova.�
Z poèátku man�elé hospodaøili na prona

jatém  hospodáøství  pod  Klenovem.  Pozdìji
koupili zpustlé a zanedbané hospodáøství na
samotì zvané Korábka pouze za dluhy, které
na nìm vázly. Sami se v�ak museli zadlu�it.
Dlouhá léta trvala nároèná obnova zdevasto
vaných stavení, chlévù i stodoly, èi�tìní a zú
rodòování  zanedbaných  polí,  která  roz�iøo
vali kluèením. Roz�íøili i ovocný sad a Jan se
vìnoval chovu vèel, èasem mìl a� sto vèel
stev. Odmìnou bývala bohatá snù�ka medu
i úroda ovoce, které prodávali na trzích, do
konce a�  v Opavì. Pøebytky  ovoce  se  týd
ny su�ily v �su�írni� a  jejich prodej pomáhal
umoøovat úroky a dluhy.
Udivuje rozsah jeho dovedností a znalos

tí.  Vedle  ve�kerých  prací  v  zemìdìlství  a
sadaøství,  základní  péèe o  dobytek  a  vèe
ly, opravoval budovy. Pro údr�bu a opravy
náøadí vybudoval samostatnou dílnu. Umìl
drátovat hrnce (v jednom zápisu 12 za den).
V  poèátcích  man�elství  èasto  pøadl,  umìl
u�ít  dìvèeti  papuèe,  plést  punèochy,  látat
kabát, katì a vestu i Maøce jupku. Té� mi�
koval (kastroval) býèka i prase a zastal ve�
kerou práci pøi zabíjaèce, pletl okøínky, dìlal
metly.  Asistoval  pøi  porodu  nìkolika  svých
dìtí,  kdy�  porodní  asistentka  pro  velkou
vzdálenost  a  odlouèenost  samoty  nepøi�la
vèas. Nakonec musel  zvládat  i  úøednièinu,
za RakouskaUherska velmi rozvinutou.
Postupnì  se  døíve  zanedbaná  Korábka

stala  jakýmsi  vzorem  pro  své  okolí,  napø.
v pou�ívání umìlých hnojiv. V pøehledu za
r.  1895 uvádí,  �e  vydal  na  jejich  nákup 47
zlatých.  V  r.  1899  koupil  mlátièku  se  �en
tourem za 220 zlatých a v srpnovém zápi
su  pak  pí�e: �Ponejprv mlátili  na mlátièce,
dobøe to jde.�
Jan byl èasto �ádán o pomoc a  radu pøi

problémech i nemocech lidí èi dobytka. Za
prvé  svìtové  války,  u�  jako  starosta,  vodil
retribuèní komisi tam, kde vìdìl, �e nenajde
to, co pøedtím pomáhal ukrývat. Osamìlým

Eva �árská

Byl mu�  v  zemi Úsu  jménem  Jób.  Byl  to
mu� bezúhonný a pøímý, bál se Boha a vy
støíhal se zlého. Narodilo se mu sedm synù
a tøi dcery. (Starý zákon, kniha Jób)

Vala�ského  Jóba  pøipomíná  prostý  a  ne
nápadný  památeèní  hrob  bez  pomníku  a
nápisu,  který nesplynul  s  terénem díky níz
ké  kamenné  obrubì.  Takové  byly  za mého
mládí na hrubolhoteckém høbitùvku v�echny
hroby, zdobeny a chránìny pouze rozlo�itými
staletými lípami.
Jan Koèíb, od jeho� narození uplyne letos v

listopadu 150 let, pocházel z nezámo�né, ale
vá�ené zemìdìlské rodiny ze samoty U Ma
líkù, která udr�ela staletou tradici evangelic
ké  pøedtoleranèní  pronásledované  církve  a
�ivého vala�ského písmáctví. Skromné vzdì
lání, které poskytovala lhotecká �kola, mu ro
dièe umo�nili  roz�íøit. Dva  roky byli  ochotni
obejít se bez  jeho pomoci pøi hospodáøství,
aby se nauèil nìmecky. Po tu dobu pracoval
v Suchdole  u  sedláka  Liebschera.  Kdy�  se
pozdìji stal starostou obce Malá Lhota, byla
mu tato znalost velmi u�iteèná. I nìkteré zá
pisy v deníku jsou psány nìmecky, aby zne
mo�nil pøípadným zvìdavcùm jejich zámìry.
Jeho my�lenkový  svìt  byl  od  dìtství  for

mován pøedev�ím protestantským biblickým
vyuèováním, od 11 let mimoøádnou osobnos
tí Jana Karafiáta – autora Brouèkù, který jako
evangelický faráø pùsobil na Velké (církevnì
Hrubé)  Lhotì  v  letech  1873  �  1894.  Jejich

vztah pøerostl èasem do podoby, kterou mù
�eme nazvat pøátelstvím, i kdy� u Jana i jeho
ženy je patrná úcta a respekt. Po Karafiátově
odchodu do Prahy trval vzájemný styk a� do
jeho smrti, jak o tom svìdèí dodnes zachova
né dopisy a kartièky.
Druhou v poøadí, av�ak nejdùle�itìj�í oso

bou  byla  pro  Jana  jeho  �ena Marie  roz.  Ja
drníèková,  dcera  støíte�ského  starosty,  kte
rá pocházela dle  tehdej�ích mìøítek z  rodiny
spoleèensky  i  ekonomicky  na  vy��í  úrovni.
Mimoøádnì bystrá a vnímavá, s  fenomenální
pamìtí, kultivovaná èastým stykem s pøítelky
nìmi ze �koly a fary. S Janem se poznali a jen
ètyøikrát krátce hovoøili pøed jeho nástupem na
vojenskou slu�bu. Pøes hluboké oboustranné
zaujetí se nevázali sliby a jeden druhému po
nechávali úplnou volnost. Po celou vojnu, kte
rá  tenkrát  trvala  nekoneèné  tøi  roky,  slou�il
v Bosnì (v oblasti Mostaru a Sarajeva) a jako
prostý  voják  nenav�tívil  domov. O mimoøád
né vytøíbenosti a  taktu pasekáøe Jana svìd
èí jeho dopisy Marii i jejímu bratrovi. Jeho pøi
rozená  lidská  hrdost  se  projevila  pøe d e v � í m
v  dopisu,  kterým  bratru  Josefovi  dìkuje  za
zaslanou fotografii: �Ka�dý u mé setiny, který
sly�el,  �e mám podobizen od bratra,  chtìl  ji
vidìti � nebo mnozí mysleli, �e Vala�i, �e to
jsou nìjací sprostáci, ale v tom se mýlili.�
V dobì odlouèení odmítla Marie  øadu vý

hodnìj�ích  nabídek,  kdy�  ji  rodièe  k  nièe
mu nenutili. Na Jana, nezámo�ného, ale �á
doucího mládence, byl vyvíjen laskavý, o to
v�ak pùsobivìj�í tlak rodièù, aby se ucházel
o dìdièku gruntu, která o nìho projevila vá�
ný zájem. Usnadnil by  tak podstatnì  øe�ení
existence i pro své tøi sourozence. V souèas
nosti  si  u�  vùbec  nedovedeme  pøedstavit,
s  jak  nesmírným  úsilím  a  døinou  obhajovali
vala��tí  horalé  své  skromné  �ivobytí,  a  ne
máme právo  je  za  takové uva�ování  jakkoli
soudit. Byli odkázáni pouze sami na sebe a
na to, co pro své dìti a stáøí za �ivot dokázali
nahospodaøit.
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�enám,  jejich�  rodiny se bez otcù na  fron
tì ocitly v bídì, vypomáhal se svou �enou
ze  v�ech sil  potravinami,  orbou nebo ose
tím políèek.
Vedle církevních odebíral øadu hospodáø

ských novin a odborných èasopisù, pøede
v�ím Hlas venkova, té� Herbenùv realistic
ký  Èas.  Nakupovaly  se  i  pùjèovaly  knihy,
proto�e na Korábce  se hodnì èetlo. Velmi
èasté byly vzájemné styky se �kolou i rodi
nami uèitelù a  øídících ze �kol  �Pod Rù�ï
kou� i ze Støíte�e.
Nedìle  byla  pro  v�echny,  vèetnì  èelád

ky a dobytka opravdovým svátkem a dnem
odpoèinku. Krmivo bylo pøipraveno den pøe
dem. Nikdy se nestalo, �e by se pracovalo
na poli,  i  kdy� poèasí mohlo ohrozit  èi po
�kodit úrodu. Nedìlní náv�tìva bohoslu�eb
v toleranèním kostele na Hrubé Lhotì, kte
rý  farář  Karafiát  nazval  dřevěnou  katedrá
lou, byla samozøejmostí. Chodilo se pì�ky,
i kdy� po  letech pod kùlnou stála bryèka a
�pra�èák�  (ko�atinový  povoz  se  sedaèka
mi), proto�e i konì mají dle desatera odpo
èívat. S kouskem chleba èi  �rotové buchty
zùstávala celá  rodina obvykle  i na odpole
dní ne�pory nebo cvièení mláde�e. Polední
pøestávky vyu�ívali rádi staøí i mladí ke vzá
jemným setkáním.
Jan  byl  radostný  a  spoleèenský  èlovìk  a

pøes v�echny tì�ké zkou�ky, kterými man�elé
procházeli, panovalo v rodinì pokojné a pøá
telské ovzdu�í. Na Korábce  vítali mnoho hos
tù z rodiny i pøátel, a pokud se beseda protáh
la do pozdního veèera, zùstávali na noc.
Jako jeho biblický pøedobraz Jób se i Jan

sna�il  ze v�ech sil  �ít  s celou  rodinou pod
zorným úhlem vìènosti. Dennì byly domácí
pobo�nosti, pøi nich� se èetly oddíly z Bib
le kralické, která kultivovala èe�tinu a vyja
døovací  schopnosti  tohoto  vala�ského  pís
máka.
Nemìl,  a  proto  ani  nemohl  pøijít  o  vel

k ý  m a je t e k ,  a le  ja k o  b ib lic k é m u  J ó b o v i  i
v této rodinì umíraly dìti, kterých pochovali
celkem devìt ze ètrnácti. Za necelý rok po
svatbì  se  radovali  z  prvorozeného,  radost
v�ak netrvala dlouho. Josífek mìl sotva rok,
kdy� zemøel na hrdlavku (zá�krt). Do deníku
Jan pí�e: ��nám v�ak zùstal dùm bez nìho
jako pustý.�  Zármutek z pustého domu mìli
pro�ít je�tì sedmkrát.

pu�ty, obuj ka�ky, min min � a mnoho tìm
podobných. � A  tak sme dokonali  ten  rok
1894. Bo�e v�emohoucí, dej, by dokonáno
bylo  to  na�e  utrpení  a  jeli  tvá  svatá  vùle
jest, aby sme  je�tì mìli dítky, prosím  tebe
pokornì, raèi� nám je dáti, by ji� rostly tobì
ke cti, nám pak k radosti, ostatním v�em ku
po�ehnání ...�
Mnozí se dohadovali, jakého �e se rodièe

èi prarodièe dopustili høíchu, kdy� je Bùh tak
hroznì trestá. Dobrých pøátel se v�ak na va
la�ských kopcích urodilo více. Na pohøbech
tak malých dìtí nebýval obvykle poèet úèast
níkù velký. Pøesto Janovy popisy pohøbù jsou
svìdectvím, �e i pøi velké døinì na�li èas, aby
vyjádøili  úèast  a  podporu  tì�ce  zkou�eným
rodièùm: �Ráno, jak sme vstali, pomohli na
vaøit  mamì  kávu,  poklidili  sme  a  èekali  na
pøátele  a�  pøídú.  A  pøi�li  �  vcelku  asi  40
osob. Posvaèili  v�ickni chléb a kávu a sme
se pomodlili a �li pøes Suchý na Lhotu.� Byla
to dobrá hodina pì�í chùze a do kostela na
Lhotu pak pøicházeli dal�í pøátelé.
Mimoøádnou  oporou  pro  tì�ce  zkou�ené
rodiče byla duchovní péče faráře Karafiáta.
Jak Jan pí�e, nejen jeho potì�itelná kázání,
ale  i  docela  obyèejná  lidská  úèast. ��  �el
na Lhotu dát kopat hrobeèek a k panu fará

Dva roky po Josífkovi zemøela i druhoro
zená Anna, která rovnì� jen o mìsíc pøe�ila
své prvé narozeniny. Zápisy  v  deníku  jsou
obvykle  struèné  a  zabývají  se  pøedev�ím
èinností v hospodáøství. Od 15. do 24. úno
ra 1890 jsou naplnìny velkou bolestí, oba
vami, snahou uèinit v�e pro záchranu dítì
te  s  pomocí  lékaøe,  nakonec  i  duchovním
zápasem  o  pøijetí  nevyhnutelného. �Bo�e,
skloni� se k nám a uzdravi� nám toto na�e
dì�átko � pomo�  ty Pane  Je�í�i,  který  jsi
dítky tak rád míval � Obzvlá�tì prosím, buï
milostiv mé milé man�elce a dej jí sílu, aby
tu svou velkú ztrátu v síle tvé a s trpìlivostí
a  oddaností  do  vùle  tvé  sná�ela  ...  Proto�
pokoøíce se pod  tvou mocnú  ruku musíme
volati s Jobem� Hospodin dal, Hospodin té�
odjal, budi� jméno jeho pochváleno.�
S novou nadìjí pøivítali  v  kvìtnu  r.  1890

dceru Marii  a  v  øíjnu  1891  syna  Jana,  jak
doufali, dìdice gruntu. Pøi epidemii zá�krtu
v bøeznu 1893 obì dìti zemøely bìhem pou
hých  deseti  dnù  a  dùm  zùstal  opìt  p u s t ý .
I malá citace ze záznamù z 21. a 22. bøezna
poodhalí, jak tì�ký du�evní a duchovní zá
pas rodièe podstupovali. �Do rána jest dìv
èeti  zase  hùøe. Na�e  nadìje  na uzdravení
ji�  vadne. Veèer  pøi�la  sestra Anna  a bra
tr  Franti�ek  na  tu  smutnú  noc,  která  vrá�í
dýku do mého a man�elèina srdce. Osudná
noc,  nebo  na�e milé  dítì  se  stra�nì  trápí
v  zá�krtu.  Kdy�  se  dusí,  nemá  místa  a
nejmíò  aspoò  padesátkrát  sem  jej  dones
do svìtnice, tu do jizby do lo�e, tu zase do
kolébky  tu  zase  za  stùl  a  tak  poøáde  sme
byli v tìch hrozných chvílích a tu svú dìtinú
lásku  ukazovalo  do  posleda � My  smutní
rodièové  sme  se  dívali  na  ji�  ètyøleté  dítì,
myslím  to  nejmilej�í,  jak  odchází  k  svému
Pánu. Musíme vìøit, �e  ta ruka, která raní,
také uzdravuje��.
V dubnu 1893 pøi�lo na svìt páté dítì, Ro

zina, v øíjnu 1894 pøibyl i bratøíèek Franti�ek,
který ne�il ani dva mìsíce. Pouhých ètrnáct
dnù  po  nìm  umírá  i  jeho  star�í  sestøièka.
Lze vypovìdìt bolest rodièù, kterým zùstal
opìt  jen  pustý  dùm? �Leto�ní  rok  nezaèal
pro nás právì smutnì, ale smutnì skonèil.
24. øíjna se nám narodil Franti�ek, av�ak 5.
prosince od nás zase ode�el. A na�e milá
Rozínka  u�  také  nebude  volat:  Tata  pøídú,
kde �ú mama, vodit, hudat obedat, obu� pa

øi. Byl chudák ji� smutný, plakal moc.� Marie
si doslova pamatuje a doma zaznamenává
jeho kázání, nejen pohøební. Dle svìdectví
dìtí i s nìkolikadenním odstupem. Pan faráø
je  namátkovì  kontroloval  s  konstatováním,
�e kromì obèas poru�eného slovosledu  je
její záznam doslovný. Byla tak spolehlivým
zdrojem, že některá Karafiátova kázání byla
pozdìji vydána dle jejích zápisù.
Té� �iroká rodina byla pro man�ely dùle�i

tým celo�ivotním zázemím. Jan pí�e: �Rodi
na z obou stran nás má ráda a nám pøeje �
jindy, po pohøbu Rozínky: ... �li sme do Støí
te�e,  potì�it my  zarmoucení mamulku.  Ne
nadály se nás, byly z toho potì�eny. Udìla
ly nám dobrú veèeøi. Veèer  tam pøi�li �vagr
starosta i s ní, Franc z Pøíènice i s ní, Josef
s ní, celá rodina pohromadì. Po veèeøi jsme
sobì v�ickni  krásnì pozpívali,  poètli  (z bib
le) a pomodlili se. Bylo to pìkné, budem na
to v�ickni, myslím, do smrti pamatovat. Pøed
pùlnocí se rozcházeli domù��
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Kdy� se v listopadu 1894 narodila Emilka,
která z dìtí dosáhla zatím nejvy��ího vìku,
ètyø let, odvá�ili se opìt doufat, ale nakonec i
ona r. 1899 umírá. Útìchou a nadìjí pro tì�
ce zkou�ené rodièe byla její sestøièka Marta,
narozená v  záøí 1897, osmá v poøadí, prvá,
která z dìtí dospìla (zemøela v r. 1967).
Kdy� k ní v r. 1899 pøibyla sestra Bo�ena,

r.  1901 dìdic  gruntu Pavel,  r.  1904 Lýdie  a
koneènì  r.  1908 Marie,  nastalo  pro  rodièe,
jako kdysi pro starozákonního Jóba, radost
nìj�í období �ivota, i kdy� je�tì v r. 1900 umí
rá po porodu Amálie a r. 1905 zøejmì pøed
èasnì narozený chlapeèek bez jména.
Rok  1899  je  posledním  rokem,  kdy  Jan

zaznamenává ji� jen útr�kovitì nìkteré sku
teènosti.  Jako  starostovi,  by�  malé  obce,
a  laickému  pøedstaviteli  hrubolhoteckého
evangelického sboru mu pøibylo mnoho od
povìdnosti a dal�ích povinností.
Jan  velmi  miloval  svùj  národ.  Palackého

Dìjinám  vyhradil  pøední  místo  v  knihovnì.
Za první svìtové války sledoval pozornì za
hranièní odboj, zvlá�tì èinnost T. G. Masary
ka, kterého si nesmírnì vá�il. S radostí uvítal
zrod  republiky, av�ak  ji�  roku 1919 ve vìku
pouhých  57  let  umírá.  Mìl  nemocné  srdce
a zemøel na ménì záva�nou  infekci, kterou
se  nakazil  pøi  jedné  sousedské  výpomoci.
Umírá pøi vìdomí, poslu�nì  jako  ti Brouèci,
s hlavou na klínì své milované �eny. Dodnes
kvetou na  lukách a stráních kolem Korábky
chudobky bílé i ty s rudými okraji a v létì se
nìkdy a� blýská od svìtélek rojù svatojánkù .
Z  nekrologù,  které  pøinesl  tehdej�í  tisk,

alespoò  nìkolik  øádkù  pana  øídícího  uèitele
Jana Rouse ze Zájmù venkova: �Co bylo za
války  prosících  rukou,  jinde  srdce  a  sklepy
zavøeny, ale z Korábky odná�eli lidé alespoò
po kilech zrní a zemáky ,  i tam pak odpoèí
távali zemáky pro svou vlastní potøebu� ne
dalili darmo, tedy �etøilo se pøísnì bì�ných
cen� Fùru døíví veze pár statných koní� na
trh, aby bylo prodáno za  lichváøskou cenu?
Ne.  Sleduje��shrbená  chaloupka  skrývá
pìt  tøesoucích  se  dìtí,  �ena  s  rozzáøenou
tváøí oznamuje : to tatíèek nám pøivezli, �ak
u� sme nemìli ani èím uvaøit. Tatíèkem a ma
tièkou zovou oba tyto �lechetné lidi. Ten tisí
cihlavý  zástup,  který  jej  dnes  ke  hrobu  do
provázel,  svìdèil,  �e  ka�dý  z  nich  nìco  od
nìho pøijal a dnes mu to pøi�el oplatit. � Tak
máme, my Vala�i,  tatíèky  dva:  jednoho  od
poèívajícího ji� na høbitovì hrubolhoteckém a
druhého v Praze � presidenta Masaryka. Na
oba jsme hrdi, nebo� oba tý� pokrm duchovní
jedli a tý� nápoj duchovní pili.�

(Z  rodinných  archiválií  s  mimoøádnì
vdìènou  vzpomínkou  na  Bohuslava  Buri
ana (12. 11. 1891 � 2. 3. 1962), evangelic
kého faráøe a uznávaného historika vala�
ského  protestantismu.  Díky  jeho  opisùm
nám byly deník i korespondence zachová
ny a zpøístupnìny.)

Michaela Juøíková

V  malebné  krajinì  Vala�ska  se  ukrývá
klenot  barokní  architektury,  který  èistotou
slohu vyniká nad okolní památky. Jedná se
o celodøevìnou sakrální stavbu s centrální
dispozicí,  vystavìnou  na  pùdorysu  témìø
pravidelného øeckého køí�e. Stavba koste
la  byla  zapoèata  1.  5.  1753  a  dostavìna
o  rok  pozdìji  po  mariánském  svátku  (15.
8. 1754). Chrám je zasvìcený Pannì Marii
Snì�né.
Kult  Panny  Marie  Snì�né  je  spojen  s

øímskou  legendou,  dle  které: �V  dobì  pa
pe�e Liberia se  øímský patricij  Jan a  jeho
vzne�ená man�elka,  kterým se  nedostalo
dìdicù, rozhodli vìnovat své statky Pannì
Marii. Ustaviènì ji �ádali a prosili, aby jim
nìjakým  zpùsobem  sdìlila,  jaké  zbo�né
dílo mají svými penìzi podpoøit. Jejich usi
lovná pøání i modlitby blahoslavená Panna
Maria blahosklonnì vysly�ela a ukázala to
zázraènì.  O  nocách  srpnových  [=5.  srp

ruèí  nad  levým  bokem  Je�í�ka  odìného
v bílém �atu,  jen� pravicí pøidr�uje zavøe
nou  knihu  a  levici  má  v  øeènickém  ges
tu.  Ruce  Madony  jsou  pøekøí�ené  (pravá
pøes  levou), v jedné svírá nejspí�e hru�ku
a  prstem  druhé  ukazuje  na  místo,  kde  je
ve spodní èásti malby zobrazen zasnì�e
ný pahorek, ke kterému míøí trojice postav,
z  nich�  jedna  nese  køí�  (pape�  Liberius).
Oba výjevy (Madona s dítìtem a pøíchod k
zasnì�enému vrchu) oddìluje mrak s dvì
ma andìlskými hlavièkami.
Vzhledem  k  námìtu  díla  se  pùvodnì

nejspí�  jednalo  o mariánský  obraz  zdobí
cí  hlavní  oltáø  karlovského  kostela,  který
byl  po  stranách  pøidr�ován  dvojicí  øezbo
vaných  andìlù.  Není  známo,  kdy  do�lo  k
pøemalbì  tohoto  díla,  které  bylo  náhodnì
objeveno  bìhem  restaurování  jiné  oltáøní
malby.  V  souèasnosti  je  obraz  umístìn  v
pøíèné lodi na evangelijní stranì kostela.
Poutní kostely a kaple zasvìcené Pannì

Marii  Snì�né  se  v  Èechách  a  na  Moravì
nacházejí  také  v  Praze,  Èejkovicích,  Olo
mouci,  Andìlské  hoøe,  Brnì, Náchodì,  Li
tomìøicích, Liberci a jinde. Tento mariánský
kult �íøili v na�ich zemích zejména jezuité.

Foto M. Juøíková, 2008

na], kdy� v Øímì bývají ta nejvìt�í
horka, pokryl sníh v noci èást pa
horku  Eskvilinu.  Té�e  noci Matka
Bo�í ve snu vyzvala jak Jana, tak
jeho �enu, aby na tom místì, kte
ré uvidí pokryto snìhem, postavili
kostel  a  zasvìtili  jej  Pannì Marii.
Tak se chtìla stát jejich dìdièkou.
To  sdìlil  Jan  i  pape�i  Liberiovi,
který mìl té�e noci stejný sen. Ten
pak  na  prosby  knì�í  i  lidu  pøi�el
k  pahorku  pokrytému  snìhem  a
nakreslil na nìj místo kostela, kte
rý byl postaven za peníze Jana a
jeho man�elky  a  pozdìji  opraven
pape�em Sixtem III.� (Pøeklad ète
ní  II.  nokturnu  Øímského  breviá
øe.) Legendární pøíbìh o zbudová
ní kostela Santa Maria Maggiore v
Øímì se mìl  odehrát v  roce 352.
(Øímská  bazilika  na  esquilinském
pahorku  se  významnì  vztahuje
i  ke  slovanským  národùm,  nebo�
právì v ní  roku 868 pape� Hadri
án  svìtil  liturgické  knihy  za  pøí
tomnosti  slovanských  vìrozvìstù
Konstantina a Metodìje.)
Obraz  Panny  Marie  Snì�né  z

karlovského  kostelíèku  není  v�ak
pøesnou  kopií  pøedlohy  z  øímské
ho chrámu  líbezného výjevu Ma
dony s Je�í�kem na zlatém pozadí
ve  stylu  byzantských  ikon.  Karlo
vický  obraz má  sice  zlaté  pozadí
a v jeho støedu je zpodobnìna po
lopostava  Panny Marie  v  tradièní
modré  plá�tìnce  s  hvìzdami  na
èele  a  ramenou,  která  dr�í  v  ná
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otec Josef se narodil v roce 1836, matka Jo
hana v roce 1839. Kurt mìl pìt sourozencù, a
to Ane�ku (*1870),  Gabrielu (*1873), Adolfínu
(*1874), Josefa (*1876) a Huga (*1880). Otec
dìtí byl kupec a vlastnil ve Vala�ském Mezi
øíèí dùm è. 88 na námìstí. Jde o objekt, kde
je ji� øadu desetiletí fotoateliér. Kurtovo mládí
v�ak zøejmì pøíli� radostné nebylo. Podle tøíd
ního katalogu gymnasia  ji� v prvním  roèníku
studia v letech 1887/88 byl asi bez otce, jako
jeho poruèník je uveden Jan Bartha, obchod
ník ve Vala�ském Meziøíèí. V posledním studij
ním  roèníku 1894/95 podle  tøídního katalogu
nemìl  ani  jednoho  rodièe,  jeho  poruèníkem
byl Karel Pagáè, pekaø ve Vala�ském Meziøíèí.
V rubrice odpovìdný dozorce a osoba, u které
�ák bydlel, je uveden �ebestián Zlobický, ob
chodník ve Vala�ském Meziøíèí.
V  závìru  roku  2011  byl  navázán  kontakt

s potomky M. Kurta, kteøí se prostøednictvím
internetu dozvìdìli o vydání publikace Nìco
málo  od  M.  Kurta.  Jeho  vnuk  ing.  Zdenek
Wagner  z  Bratislavy  mnì  pak  pøedal  øadu
jednak zcela nových informací a jednak nì
která doplòující sdìlení k ji� známým údajùm
o Kurtovì �ivotì a tvorbì.
Pocházel  z  rodiny  obchodníka  se  smí�e

ným  zbo�ím.  Po  studiích  práv  pùsobil  od
roku  1899  jako  finanční  úředník  ve  státní
slu�bì jako koncipista v Hodonínì. Tady na
vázal pøátelství s Jo�ou Uprkou. Pozdìji po
stupnì pracoval v Brnì, Ostravì a v Novém
Jièínì. Zde se spøátelil s Otakarem Bystøinou
(�il v letech 1861�1931, byl právník, psal hu
moristické  povídky  �  poznámka  J.  K.).  Od
roku  1909  byl  Kurt  jmenován  pøednostou
berního inspektorátu v Prostìjovì. V té dobì
vedl Kurt v Prostìjovì èilý spoleèenský �ivot,
podílel se na èinnosti ochotnického divadla,
a to i s paní Wolkrovou.
V roce 1919 byl jmenován pøednostou ber

ního  referátu  na  generálním  finančním  ře

Josef Kramáø

Èas  od  èasu  bývá  v  nìkterých  regionál
ních kulturních periodikách na Vala�sku pøi
pomínán pozapomenutý vala�skomeziøíèský
básník  Maxmilián  Kunert,  pí�ící  pod  pseu
donymem  M.  Kurt  (viz  té�  napø.  Vala�sko
�  vlastivìdná  revue  è.  19,  prosinec  2007).
Narodil se 25. èervence 1877 ve Vala�ském
Meziøíèí. V tomto mìstì také v roce 1895 ma
turoval  na  gymnasiu.  V  Innsbrucku  a  Pra
ze studoval práva. Jako právník pak pùs o b il
v Hodonínì, Ostravì, Novém Jièínì, Prostì
jovì a Bratislavì. V  roce 1908 vydal  sbírku
lyrických ver�ù nazvanou prostì Básnì. Za
býval se v ní tehdy literárnì módní, ale spo
leèensky velmi tí�ivou sociální a národnostní
problematikou Ostravska a také tématy rod
ného  Vala�ska.  Vala�skému  Meziøíèí  jsou
vìnovány básnì napø. Kavalír (o bohémském
a sebeznièujícím �ivotì hrabìte Rudolfa Kin
ského), Vala�ský král (o kontroverzní osobì
poslance øí�ské rady a dlouholetého starosty
mìsta JUDr. Aloise Miky�ky).

Motivy  mìsta  vykresluje  Kurt  i  v  jiných
básních. Ve sbírce si v�ímá také dal�ích míst
Vala�ska  �  Za�ové,  Solánì,  Hostýna.  Zøej
mì  proto,  �e  toto  dílo  bylo  tvrdì  odmítnuto
F.  X.  �aldou,  který  oznaèil  autora  za  �bez
ruèovského epigona�, zùstala Kurtova sbírka
básní první a zároveò poslední zveøejnìnou
tvorbou  svého  druhu  a  Kurt  nadále  publi
koval  jen  v  èasopisech.  Útlý  svazek  ver�ù
by se snad  je�tì ojedinìle na�el ve starých
knihovnách, av�ak i tam na nìj nadále sedá
symbolický prach  zapomnìní. Kurt  byl  také
autorem nìkolika divadelních her. Vzpomín
ku na tento talent moravské poezie ponìkud
oprá�il v roce 1994 Oldøich �uleø ve své kni
ze Pamì� domova. O publicitu a popularizaci
Kurtova díla v regionálním mìøítku se sna�il
i prof. Jiøí Demel a to dokonce rozhlasovým
poøadem. Kurtovy básnì se vyznaèovaly ly
rièností a øada z nich byla zhudebnìna, a to
napø.  Leo�em  Janáèkem,  Vítìzslavem  No
vákem nebo Janem Nepomukem Polá�kem.
Nejznámìj�í takovou skladbou je Janáèkova
kantáta pro mu�ský sbor a orchestr Na So
láni Èarták.

Na Soláni Èarták,
èerná krèma nízká,
jako hnízdo orlí
mrakùm u� je blízká.
Veèer jsem tam do�el
a v du�i tesknice:
tì�ko jsem opou�tìl
drahé Karlovice;

je�tì moje oko
v dáli kdes je hledá:
sbohem u�, buï sbohem
má Vsacanko bledá�

Na Soláni Èarták,
v krèmì okna svítí,
cimbál zahømìl tichem�
Kdo mne v tanec chytí,
Dìvèe krèmáøovo
u dveøí se smálo,
 troják jizbou zvoní�
Jaj, naè by tam stálo;
v pasu u� ji svírám,
ruce se mi chvìjí,
dech mi v prsou krátí
plná òadra její�
Na Soláni Èarták
v tmu u� stopen celý,
cimbál v jizbì ztichnul,
na nás zapomnìli�
Beskyd v bílých mlhách,
hvìzdy planou ti�e
les spí a noc voní;
v náruèí mi dý�e
dìvèe krèmáøovo�
Jak �hnou její líce �
Daleko, daleko
Moje Karlovice�

Èasopisecky  vydané  ver�e  i  prozaické
útvary  se  ji�  zøejmì  nedoèkají  souborného
vydání. Kurt  publikoval  ve Zlaté Praze, Os
travském deníku, olomouckém Pozoru, Mo
ravskoslezské  revui  a  pozdìji  i  v  Lidových
novinách. A právì do nich Kurt pøispíval èas
to. Lidové noviny v  letech pøed první svìto
vou  válkou  zaèaly  získávat  patøiènou  �ur
nalistickou úroveò a soustøedily kolem sebe
tehdy mladé autory jako bratry Èapky, Jiøího
Mahena,  Franti�ka  Gellnera,  Viktora  Dyka,
Jiøího  Sumína,  S.  K.  Neumanna.  Je  veliká
�koda,  �e  a�  nyní  po  dlouhých  desetiletích
si  uvìdomujeme,  k  jak  elitní,  by�  tehdy  vì
kem mladé skupinì  literárních tvùrcù vala�
skomeziøíèský rodák patøil. M. Kurt zemøel 4.
kvìtna 1960 v Bratislavì.
Jen  tyto  uvedené  informace  o Kurtovì  �i

votì a tvorbì byly po desetiletí ve Vala�ském
Meziøíèí  známé  a  pøi  rùzných  pøíle�itostech
kvùli  nedostatku  dal�ích  údajù  byly  autory  o
Kurtovi  pí�ícími  v podstatì opisovány  (�uléø,
Demel, Dorèák, Kramáø). V roce 2009 byl ve
Schlattauerovì kavárnì ve Vala�ském Mezi
øíèí  autorem  této  stati  a  prof. Rù�enou Dìc
kou uspoøádán vzpomínkový literárnìhudeb
ní  veèer  na M.Kurta.  Textový obsah byl  pak
pøeveden do písemné podoby a vydán v útlé
publikaci  s  názvem Nìco málo  od M.  Kurta
(nákladem  ÈSOP  Vala�ské  Meziøíèí  v  roce
2009). Tìsnì pøed odevzdáním materiálù do
tiskárny se podaøilo je�tì ze Státního okresní
ho archívu ve Vsetínì získat øadu údajù o jeho
rodinì  a  v  drobném  tisku  je  uveøejnit.  Jeho

Fotoarchiv Z. Wagnera
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Ivana Ka�parová

Zhudebnìný baladický pøíbìh nenaplnì
né lásky v koloritu lidové mystiky a poetiky.

(J. Ka�par)

Scénáø  zpìvohry Oslobodìná slibka  za
èal vznikat v roce 2006, kdy jsem byla oslo
vena  svým  man�elem  Jiøím  Ka�parem,
abych  popøemý�lela  nad  vhodným  námì
tem  pro  zpívanou  hru  na  lidové  téma,  ke
které by vytvoøil èi zaran�oval hudbu. Inspi
rovala mì kniha povìstí Co sa Karlovjanom
stalo aj nestalo, do ní� její autorka a známá
sbìratelka  lidové  slovesnosti  Helena  Miè
kalová zaøadila  i poutavý pøíbìh o Oslobo
dìné  slibce.  Zaujala mne  jak  postava  báj
né slibky, tak i milostný pøíbìh, který v sobì
nesl potøebné atributy, jako jsou napìtí, ta
jemnost, poutavý dìj, dramatický spád, je�

cesu s takzvanými slovenskými malobur�o
azními  nacionalisty  spoleènì  s  Gustavem
Husákem  (do�ivotí),  Danielem  Okálim  (18
let),  Ladislavem  Hodo�em  (13  let)  a  Ladi
slavem  Novomeským  (10  let)  a  odsouzen
k trestu odnìtí svobody v trvání 22  let. Byl
propu�tìn v roce 1960. Zemøel  4. 9. 1960.
Z  jejich  man�elství  se  narodily  dìti    syn
Ivan (nar. 1935) a dcera Jana (nar. 1938).
Druhá  Kurtova  dcera  Olga  se  provdala

za  Arno�ta  Wagnera.  Z  jejich  man�elství
pochází  syn Arno�t  (nar.  1938),  jeho man
�elkou je známá bývalá soudkynì Ústavní
ho soudu Eli�ka Wagnerová, a syn Zdenek
(nar. 1940). A právì  jemu a také dceøi  Iva
na Horvátha  Janì Schillerové  dìkuji  touto
cestou za poskytnutí cenných a zajímavých
informací z Kurtova �ivota, o kterých se do
sud na Vala�sku nevìdìlo.
Kurtova  tvorba  je  dnes prakticky  nezná

má,  nicménì  jeho místo  v  literárních  dìji
nách Vala�ska a Vala�ského Meziøíèí zvlá��
je trvalé. V leto�ním roce jsme si pøipomnìli
135. výroèí Kurtova narození  a  touto statí
mu vìnujeme svou vzpomínku.

ditelství  v  Bratislavì,  dosáhl  titulu  vládního
rady.
V  letech  1903�1906  byl  pravidelným  fe

jetonistou  v Ostravském  deníku  (pod  �ifrou
rèa),  dále  pøispíval  nepravidelnì  do  denní
ho  tisku a èasopisù, napø. Moravskoslezská
revue (1905�1912), Pokroková revue (1905�
1907), Samostatnost (1906�1912), Zlatá Pra
ha  (1906�1907), Na�e besedy  (pøíloha Mo
ravského  venkova,  1911),  Hlasy  od  toèen
(Prostìjov, 1911), Lidové noviny (a jejich pøí
loha Veèery 1910�1920, 1938), Pozor  (Olo
mouc,  1919). Psal  sloupky,  fejetony,  básnì.
Po roce 1910 jeho literární aktivita slábla, od
poloviny dvacátých let ustala docela.

V saních pøituleni �
líce hoøí mrazem,
tøpytné malé vloèky
ti�e letí na zem.

Jak rolnièky zvoní
ze Stínadel dolù�
Pohádka kol bílá �
my v ní sami spolu.

A tou snì�nou øí�í
konì letí cvalem �
tys má královnièka
a já tvojím králem.

A královna s králem
musí se mít rádi�
Na Konvici Pelár
cimbál u� si ladí�

Och, ta jeho píseò
v�dycky srdce raní�
Zapláèe�, vzpomene�,
královnièko, na ni�

Z chystané, ale nerealizované sbírkyMezi
øíèské písnièky.

Kurt  je rovnì� autorem nìkolika divadel
ních  her.  V  roce  1907  uvedla  èinohra  br
nìnského  Národního  divadla  jeho  drama
Zkáza, jeho� námìtem byl pád vala�skome
ziøíèské zálo�ny v roce 1903. Jednoaktovou
komedii V�ichni  tøi  charakterizoval  �alda
jako �ironickou glosu, staromládenecký klep
ú�asnì o�untìlého støihu�. Aktovka Za noci
mìsíèné tì�í ze zbojnické romantiky v dobì
Jáno�íkovì. Hra Za májového veèera zpra
covává nenový námìt  o�ivlé  sochy: mladý
sochaø se zamiluje do sochy Venu�e, kterou
vytvoøil. Socha ve snu o�ije, ale je zabave
na exekutorem.
Zajímavé  jsou  i  údaje  z  Kurtova  rodin

ného  �ivota.  Jeho  nejstar�í  sestra  Ane�ka

vstoupila  do  klá�tera,  zemøela  mladá  ve
vìku  osmnácti  let.  Smutek  nad  jejím  od
chodem  vyjádøil  Kurt  ve  své  sbírce  v  bás
ni Památce sestry A na stranì 63. Maxmi
lián Kunert se buï v roce 1902 nebo 1904
o�enil s Marií Pi�kytlovou z Pøíbora, jednou
ze  tøí  dcer  majitele  starého  renesanèního
domu na námìstí, realit a obchodu s koloni
álním zbo�ím. Narodil se jim syn. Jeho pøí
chod  oslavil  Kurt  v  básni Tomu,  jen�  pøijít
má (strana 93 sbírky) a Tøi písnièky o mém
�ivotì (strana 94).

�Jak dny letí, letí�

Ne� jsme se nadáli
zakøièel nám do snù
ná� Valá�ek malý.

(Tøi písnièky o mém �ivotì)

Syn  v�ak  zemøel  ve  velmi  útlém  vìku,
nezachovalo  se  ani  jeho  jméno,  ani  data
n a r o z e n í  a  ú m r t í .  V  r o c e  1 9 0 9  s e  n a r o d ila
v Novém Jièínì dcera Marie a v roce 1916
v Prostìjovì dcera Olga.
Po vzniku samostatného Èeskoslovenska

se pøestìhoval Kurt do Bratislavy (viz vý�e).
V roce 1922 byli spolu s man�elkou na vý
letì v Drá�ïanech. Na zpáteèní cestì man
�elka  onemocnìla  buï  virovým  zápalem
mozkových blan,  nebo  tyfem a po návratu
do Bratislavy zakrátko zemøela. Je pohøbe
na v Bratislavì. Kurt  se podruhé o�enil a�
poté, kdy se obì jeho dcery provdaly. Jeho
druhou man�elkou se stala Margita Havlá
tová  (1900�1987),  která  mìla  syna  Jana
a  spolu  s  nimi  �il.  V  roce  1936  jako Èech
musel Kurt opustit Bratislavu a vrátil se do
Prahy. V  roce 1939 ode�el do dùchodu ve
funkci  ministerského  rady.  (Zde  se  nabí
zí paralela s �ivotními osudy dal�í výrazné
vala�skomeziøíèské  osobnosti MUDr.  Jana
Bohuslava  Kraicze,  osobního  pøítele  T.G.
Masaryka. Po  roce 1918 byl  vyslán Kraicz
na  Slovensko  zalo�it  Èeskoslovenský  èer
vený køí� a posléze pracoval  jako minister
ský  rada  na  expozituøe  Ministerstva  zdra
votnictví v Bratislavì. I on musel jako Èech
na nátlak dr. Tisa ji� koncem dvacátých let
Slovensko  opustit.  �  poznámka  J.K.)  Léta
dùchodu trávil Kurt v Praze, ale na sklonku
�ivota  se  v  roce  1958  vrátil  do  Bratislavy,
kde �ily jeho dcery a vnouèata. Po své smrti
v roce 1960 byl pohøben v centru Bratislavy
na Ondrejském høbitovì.
Kurtova  dcera Marie  se  provdala  za  vý

znamného  slovenského  spisovatele  Ivana
Horvátha  (1904�1960).  Vystudoval  práva,
po  skonèení  druhé  svìtové  války  pùsobil
jako  èeskoslovenský  velvyslanec  v  Buda
pe�ti. Na poèátku padesátých let byl zatèen
a posléze souzen ve vykonstruovaném pro

Z fotoarchivu Z. Wagnera
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Richard Sobotka

Básníkova jizba v podkroví rodného domu
v Tylovicích podnes dýchá pøívìtivostí a ja
kousi starobylostí jako za dob, kdy za oknem
kvetl èervený mu�kát a vonìl rozmarýn, kdy
dveøe stárly na závoøe a na nedaleké mezi
kvetl  rezekvítek  tenký  a  dú�ka  mateøí...
Mezi  portréty  rodièù,  svícnem  s  ohoøelou
svíèkou, miskou vla�ských oøechù,  lahví  li

Foto Richard Sobotka, 2012

pøímo vybízely k pøevedení do jevi�tní podo
by. Povìst  jsem poté ve scénáøi  rozèlenila
do ètyø jednání.
Textem  zpìvohry  a  melodickým  zákla

dem  se  staly  samotné  lidové  písnì  sbìra
telù, jakými byli napø. Franti�ek Barto�, Jan
Nepomuk Polá�ek, Arno�t Kube�a èi Leo�
Janáèek.  Ve  zpìvohøe  se  objevují  lidové
písnì z rùzných koutù Moravy a Slovenska.
Obdobnì jako lidé, kteøí kdysi písnì sbìra
telùm pøedzpìvovali,  tak  i  já  jsem  texty na
místech, která vy�adovala respektování dì
jové linky, musela pøizpùsobit èi dotvoøit tak,
aby bylo jádro pøíbìhu zøetelné.
Samotný pøíbìh, texty lidových písní i de

sítky lidových nápìvù, které umocòují nála
du zpìvohry, jsou dokladem toho, jak boha
té je dìdictví lidové kultury u nás.
Pøíbìh lásky o dívce, která se neubránila

nátlaku rodièù a poru�ila slib, jej� dala své
mu milému, se v Domì kultury Vsetín ode
hrál v re�ii Miroslava Urubka a pod  taktov
kou autora hudby a umìleckého vedoucího
hudebního  souboru  Jiøího  Ka�para  11.  lis
topadu 2012  (s  reprízou 25. 11.2012). Pre
miéra  výjimeèného  projektu,  na  nìm�  se
podílela  témìø  stovka  dobrovolníkù,  byla
vìnována památce folkloristky Heleny Miè
kalové.
V  hlavních  rolích  mileneckého  páru  se

publiku pøedstavili Klára Bla�kováObruèo
vá (sólistka Brnìnského orchestru lidových
nástrojù) jako Anièka a jako Janíèek Rudolf
Danajoviè  (choreograf  a  nìkdej�í  vedou
cí  taneèní  slo�ky  Vojenského  umìleckého
souboru písní a tancù Ondrá� Brno).
Taneční  choreografie  zpěvohry  Oslobo

dìná  slibka  se  ujala  Jaroslava  �paèková,
bývalá  taneènice Státního  souboru písní a
tancù Praha  a  dlouholetá  pedago�ka ZU�
Vsetín.  Scénu  navrhla  a  vytvoøila Mirosla
va Nìmcová, uèitelka výtvarného oboru na
vsetínské ZU�.
Realizace  zpìvohry  by  nebyla  mo�ná

bez Vala�ského orchestru  lidových nástro
jù, který si letos pøipomíná 10. výroèí svého

kéru, hodinami odtikávajícími èas a fotogra
fií Ladislava Nezdařila sedícího na pohovce
nedaleko kachlových kamen zavzpomínala
v dobì básníkových nedo�itých devadesá
tin  jeho man�elka RNDr. Danu�e Drahoto
vá � Nezdaøilová na básníkovo dílo i na léta
spoleèného �ivota:
Seznámila  jsem  se  s  Ladinem  v  Praze.

Po absolvování Støední  zdravotnické  �koly
(a� o nìco pozdìji jsem zaèala nav�tìvovat
pøírodovìdeckou  fakultu)  jsem  nastoupila
jako sestøièka do Thomayerovy nemocnice.
Shodou  okolností  tam  byl  hospitalizován  i
Ladin. Jednou veèer si pøi�el pro prá�ek na
spaní. Bìhem noèní slu�by jsem èetla Hala
se. Zalistoval ve sbírce, otevøel ji na stránce
s básní Dé�t v listopadu a zarecitoval svou
zamilovanou:
�A  co  bys  chtìl,  a�  k  srdci  zamraèený

kdy� taková voda padá
A já bych chtìl úlevný drobek nahé �eny,

co mne má je�tì ráda.�
Tehdy  jsem si o nìm pomyslela cosi ne

pìkného�,  ale  i  tak  jsme  si  vymìnili  tele
fonní èíslo, zavolali si a párkrát se vidìli.
Byl  osma�edesátý  rok  a  Ladin  odjel  na

dva  mìsíce  prázdnin  do  Ro�nova.  Pøi�la
srpnová  invaze  a  okupace,  tak�e  se  vrátil
do Prahy  opo�dìnì. A  právì  v  té  emoènì
vypjaté dobì se ná� vztah upevnil a naplnil
a od té doby jsme byli spolu celých 30 let.
Zaèala  jsem  s ním  jezdit  do Ro�nova,  a

proto�e  jsem  jako  dítì  vyrùstala  v  domì,
kde kachlová kamna byla, pøipadala jsem si
v  jeho  jizbì  i v  tomto  líbezném kraji Vala�
ska  jako doma. Kdykoliv sem pøijedu,  je  to
poka�dé � po tom pra�ském zmatku � jako
náplast na du�i� Ladin svùj domov miloval
a  rád  se  sem vracel. Byl  to  pro nìho  �ráj�
na svìtì.
Oba nás spojovala literatura, která je i mým

koníèkem.  Organizovala  jsem  ètvrté  vydání
básnické  sbírky  Horní  chlapci.  Vy�lo  v  roce

2000,  rok  po  smrti
Ladina. Setkala  jsem
se  pøi  práci  na  nìm
s nádhernými  lidmi a
pomáhalo  mi  to  pøe
�ít  období,  kdy  La
din  ode�el  a  bylo mi
nejbolestnìji�  Mám
krásnou  vzpomínku
na paní Karlu Paláto
vou,  která  sbírku  ilu
strovala,  a  øekla  mi,
�e  si  celý  �ivot  pøá
la  ilustrovat  tøi  kni
hy:  bibli,  Citadelu  od
Exupéryho  a  Nezda
øilovy  Horní  chlapce.
Bylo  to  nádherné  vy
znání a pro mne �heø
mánkový  obklad�  na
srdíèko a du�ièku.

zalo�ení a patøí na Vsetínsku k nejmlad�ím
hudebním  seskupením.  Nezbytnou  sou
èástí  orchestru  se  pøi  této  pøíle�itosti  stali
i  èlenové  dechové  hudby Polanèanka. Pì
vecký sbor vystoupil pod umìleckým vede
ním  zlínského  sbormistra  Josefa  Surovíka
a  úèinkovali  i  èlenové  souborù  Vsacánek,
Vsacan,  Kotár,  Jasénka,  CM  Kordulka  i
umìlci z rùzných mimovsetínských spolkù.
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Ej,  dneskaj  je  radost  stavì�  �  gdy� máte
peníze  a  nenatrefíte  na  fu�ery.  Sklady  sú
plné materiálù, o kerých sa zedníkom a  øe
meslníkom pøed  tú sametovú ani nesnilo. A
jaký  je  to  materiál  �  lehký,  pevný,  barevný
a nekú�e. To� ba�e nekú�e. �ak pamìtníci
sa e�èì dneska o�ívajú, gdy� sly�íja høejivé
slovní spojení �skelná vata�. Izolace to prav
da byla a dozajista  e�èe nekde dneska høe
je  èi  chladí,  ale  nedaj  bo�e  tu  vatu  chytnut
holú  rukú! Milion  skoro  neviditelných  jehel
ste mìli v m�iku v ruce. Ej, to bylo svìdìní na
kolik dní a nocí. A co potem, kdy� ste sa pøi
práci zapotili a zapomněli si zapnúť knoflík u
krku (nebo kdy� nebýl), ojojoj. A ti, co u� to
znali, sa k vatì pøibli�ovali velice opatrno a s
vysoko zvednutým límcem, dobrýma rukavi
cama a s chladnú hlavú�
To  tehdy  sa  v  jednej  dìdinì  na  Horním

Vsacku  stavila  �kola  (a  zrovna  byly  prázd
niny), prostory to zrovna malé nebyly a bylo
tøeba pamatova� na zimu, kde co je tøeba za
bali�, vystla�, zalo�i�, aby �kola nepromrzala
a teplo neutekalo pánubohu do oken. No tep
lem sa  �etøilo  u�  tenkrá�. A  to�  kolem  �ko
ly  stála  jak  èínská  zeï  srovnaná  hromada
balíkù  skelnej  vaty.  Vtedová  to  byla,  jak  sa
dneskaj  øíká, horká novinka. Chlapi  si  ju po
le�ení podávali nahoru a� hore pod støechu.
Kolem poledne si z tej vý�ky v�imnuli, jak sa
kolem stavby motá  skupinka  cigánù �  jed
na stará tetina snáï z deseti dìckama. A ty
vlézly hneï tam a hneï zas sem, �ádný plot
jim nebýl dos� vysoký, �ádná díra dos� malá.
Obhlédaly tu stavbu ze v�eckých stran a za
chvílu u� sa aj chlapù dole vyptávaly, esli jim
nepøebývá nejaká deska èi høebík, a �e hen
ty plechy v kútì u� dozajista nikdo nechce,
�e  vypadajú  vyhozené.  To�  hotoví  uklízeèi.
No a hlavnì je zajímalo, co to  je v tìch ba
líkoch, které strkajú po le�ení hore pod støe
chu. Motaly sa tam u� dobrú pùlhodinu, a� to
do�ralo  stavbyvedúcího  a  hnal  je  pryè. No,
ale to bylo jak do vos. Stará zaèala jeèe�, �e
s dìckama naschvál  chodí  ke  �kole, aby si
pøes prázdniny neodvykly a znaly dobøe ces
tu. Takové  to bylo dobraèisko. Na chvílu sa

skupina  ztratila,  ale  ne  na  dlúho.  V  Beèvì
utéklo eném sto kýblù vody, kdy� chlapi pøi
svaèinì usly�eli,  jak kdosi  za stavbú  tahá z
hromady  le�enáøské  trubky.  Stavbyvedú
ci  vyskoèil  tajak  èert  z  krabièky,  kdy�  vtem
ho Slávek Vrbicù, starý �prýmaø a srandista,
zadr�él takovým tým gestem  jak v nejakém
emerickém westernu  (v pøekladu  �nechaj  to
na mòa, hombre�). Natáhl  si  rukavice a vy
razil do akce. Chlapi sa hnedkaj nalepili na
okna,  aby  jim  nic  z  teho  dramatu  neutéklo.
Za chvílu u� vidija, jak dole rozhazuje cigán
ka  rukama  a  Slávek  eném  nìco  pøikyvuje.
Pak sa otoèíl a nekam odpochodoval.  Kolem
starej sa mezitím shromá�dily dìcka a v�eci
spolem (aj ti hore) vyèkávali. Za chvilku u� na
scénu napochodovál Slávek a ne sám. Vedla
nìho stojí balík skelnej vaty. Pravda  takový
celý potrhaný, aj  trochu �pinavý,  jak sa od
súval nekam na konec, nikdo sa  s ním nasp
je� nechtìl zdr�ova�. No Slávek  jeho  image
trochu vyspravíl e�tì  jedním  igelitovým pyt
lem a chlapi hore v patøe vèíl eném s otevøe
nýma hubama  sledovali,  jak  vatu  pøedal  tej
partiji. Ti ju zdrapli a zaprá�ilo sa jim za pa
tama. Bylo po pøedstavení a Slávek sa a� do
konca �ichty nosil po stavbì jak páv.
Nad  Beèvú  sa  na  druhý  den  teprú  roz

pú��ala ranní mlha, kdy� stavbyvedúcí vyhlé
dl z okna a skorem sa pøitem zalknul sodov
kú. Ke �kole sa táhl zástup postav, malých a
vìt�ích, �ir�ích aj ten�ích a mezi nima jedna
stará tetina. A v�eci  jak  jeden cigán zvedali
ruky ke �kole a mávali, eném ne nejak zve
sela. Za chvílu u� nejedna z tìch ruk smýkala
dveøami �koly a ostatní do nich aspoò kopali
èi  búchali. No  jak  byli  chlapi  rádi,  �e  neza
pomnìli raz zamknú�. A najvjec Slávek, ble
dý jak èerstvì natøená stìna. Dneskaj sa u�
nikam nehrnúl a zapøísahal stavbyvedúcího,
a� tìm dole vysvìtlí, �e tu dneskaj není. Ani
zítra. Skupina e�tì notnú chvílu povykovala
pøed �kolú, ne� ju stavbyvedúcí pøesvìdèil o
tem, �e  ten kolega ze vèeraj�ka, po kterém
tak  tú�ija,  pracuje  ode dne�ka v Brnì èi  v
Praze, proto�e je to veliký specialista. A tak
skupina za velikého  lamentování a nadávek
zasej odtáhla.
Ze Slávka nakonec vylézlo, �e jim tu skel

nú vatu tak vychvaloval a pøirovnával k péøí
a nakonec  jim k temu pøibalil aj radu, �e by
mìli sami vyzkú�a�, jak to pìknì høeje. A to�
sa aj stalo. Enom�e nemohlo osta� u jednoho
ne��astníka, ka�dý si chtìl doma zkusi�,  jak
to divné peøí høeje. Za chvílu sa u� skoro v�e
ci  o�ívali  a drbali,  jak  jim  ty  skelné  jehlièky
polechtaly holé  ruky, krky, pøes ko�ule celé
tìlo. A èím sa víc drbali, tím to vjacej svìdilo,
a èím to vjacej svìdilo, tím sa víc o�ívali...
Po tom incidentu Slávek chodil do práce aj

z práce kerýsi èas se sluneèními brýlami na
nose, aj kdy� pr�alo, a chlapi si ho e�èe dlúho
dobírali, �e má pøed �kolú jakúsi náv�tìvu...
Velmi volnì podle vzpomínek pamìtníkù

z Horního Vsacka poskládal .

O Ladislavu Nezdaøilovi (8. 2. 1922 � 15.
1. 1999) lze bez nadsázky hovoøit jako o va
la�ském básníkovi. V rodné tylovické chalu
pì na návsi U køí�ku vstøebával od dìtství
atmosféru  starého  Vala�ska�  Do  domu
Nezdaøilových  chodili  Tylovjané  nakupovat
do  kvelbu  Kláry  Mlèochové,  kolem  jezdily
formanské vozy a rozvá�ely  tovar místních
pláteníkù  do  Pe�ti  i  Vídnì  a  Tylovice  o�í
valy  lázeòským  ruchem  kdysi  vìhlasných
klimatických  lázní  Ro�nov,  nebo�  lázeò�tí
hosté sem zavítali pøi svých procházkách a
nav�tìvovali  rázovitou  hospodu  Harcovna.
Z  oken  tylovických  chalup  se  naskýtal  vý
hled na voòavé louky a pole a� po Rysovou
horu a opaèným smìrem na Horeèky s vr
chy Kluzov a Ostrý...
To v�e zanechalo hlubokou a trvalou sto

pu v pamìti, du�i  i  srdci básníka,  literární
ho  teoretika  a  vysoko�kolského  pedagoga
PhDr.  Ladislava  Nezdaøila,  který  zemøel  v
Praze  15.  ledna  1999.  Jeho  ostatky  byly
7.  øíjna  2000  ulo�eny  v  areálu  ro�novské
ho skanzenu na Vala�ský Slavín, kde  jeho
hrob zdobí pomník Martina Gaji s prostým
nápisem: Básník horních chlapcù.

Ladislav Nezdaøil po sobì zanechal v po
zùstalosti  øadu básnických  textù. Paní Da
nu�e Drahotová    Nezdaøilová  k  ní  pozna
menala: Uspoøádat  ji  je  pro mne  i  po  tìch
letech  psychicky  nároèné...  Stále  doufám,
�e  se  jejího  utøídìní  ujme  nìkterý  z  mla
dých  literátù.  Ladin  mìl  pøedstavu,  �e  by
významným  básnickým  osobnostem  lite
rárního  svìta  vìnoval  báseò...  Bylo  by  to
vhodné téma k vìdeckému zpracování.  Na
téma Ladinových básní u� byly napsány tøi
diplomové práce, v�echny o básnické sbír
ce Horní chlapci (a poslední na téma Hudba
a Horní chlapci).

Foto Richard Sobotka, 2012
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Dalibor Malina (ed.): Kulturní dìdictví So
lánì a  jeho okolí. Historie � Pøíroda � Kultu
ra � �ivot. Vydalo Sdru�ení pro rozvoj Solánì,
s. l. [Karolinka] 2012. 300 stran

Nìkteré vìci jsou èlovìku potøeba jako sùl,
øíká se. Jsou �eny, které mu�ùm solí bez soli,
tedy  je  trápí  a  dokonce  nìkteré  i  bijí.  Nejen
tìm  chudákùm  jsou  pak  takové  potvory  solí
v oèích. O skuteèných chudácích se øíkávalo,
�e nemají ani na sùl. A nìkdo se èas od èasu
ztratí jako sùl ve vodì...
Významná cesta, po které se sùl u� od støe

dovìku vozívala z Polska, z oblasti kolem Wie
liczky, na Moravu a do Uher, vedla pøes Soláò.
Cesta byla zvána  solarská. Ten kopec,  to  je
nejen turistický, ale díky pøedev�ím výtvarným
vrstevnicím také kulturní a spoleèenský feno
mén. Na Valachoch ho pøedèí jedinì Radho��.
Sdru�ení  pro  rozvoj  Solánì  pøipravilo  na

poèest  tìch � pøitom nijak  závratných � 860
èi 861 metrù velkou reprezentativní monogra
fii s názvem Kulturní dìdictví Solánì a  jeho
okolí. V autorském kolektivu jsou bez výjimky
zastoupeni  odborníci,  kteøí  se  problematikou
svých kapitol léta (èi dokonce celo�ivotnì) za
bývají:

,  autory  textù  od
súsedov  (publikace  je  mimo  jiné  výsledkem
pøeshranièní/cezhraniènej  spolupráce)  jsou
pak

.
Kromì historických souvislostí týkajících se

feudální dr�by a osídlení tamních lesù jsou zde
kapitoly o flóře a fauně, o architektuře chalup,
kolib a chlévù. Svou kapitolu má v knize strom,
zdroj bì�nì dostupného a snadno zpracova
telného pøírodního materiálu, strom, nabízející
èlovìku  tak pestré mo�nosti  pro  zu�itkování.
Samostatné kapitoly  jsou vìnovány také por
tá�ùm,  zvykoslovnému  roku,  lidovému  odì
vu,  hudbì  a  tanci.  Stranou  samozøejmì  ne
zùstaly  ani  umìlecké  inspirace  soláòského
høebene, vzpomínána jsou jména Svatopluka
Èecha, Mikolá�e Al�e, Du�ana Jurkovièe, Mi

Jiøí  Smrèka:  Historické  sochy  ve  Vala�
ském Meziøíèí a v Krásnì nad Beèvou. Sbor
ník Muzejní spoleènosti ve Vala�ském Mezi
øíèí è. 15, Vala�ské Meziøíèí 2010. 90 stran.
Sborník  Musejní  spoleènosti  ve  Vala�

ském Meziøíèí stojí na poèátku soustavného
historického  a  národopisného  studia Vala�
ska.  Vycházel  v  letech  18841911,  celkem
tehdy vy�lo 14 se�itù, èísel, která obsahovala
øadu dodnes vyhledávaných èlánkù a studií.
Na konci roku 2009 vydali ve Vala�ském Me
ziøíèí  objemný  souborný  reprint  v�ech  tìch
ètrnácti èísel.
A v roce 2010 vydala tamní Muzejní spo

leènost  èíslo  patnácté:  práci  Jiøího  Smrèky
Historické  sochy  ve  Vala�ském  Meziøíèí  a
v Krásnì nad Beèvou. Doplòme, �e na pøelo
mu let 2010 a 2011 vy�lo èíslo dal�í (na titul
ní stranì ov�em opìt oznaèené jako patnác
té), �estnáctistránková studie Jana Suchého
o lomu Hrachovec, a v roce 2011 je�tì èíslo
16. (tedy 17.), sborník obsahující ètyøi èlánky,
mimo jiné o vala�ském sala�nictví.
Jiøí Smrèka konstatuje, �e dùvodem k se

psání práce �byla zejména snaha zviditelnit,
propagovat a zejména popsat unikátní histo
rické památky� Vala�ského Meziøíèí, ale také
�nedostatek jakýchkoliv aktuálních informací
èi studií, zabývajících se hloubìji v�emi his
torickými sochaøskými díly�. Celkem Smrèka
eviduje 12 soch (z nich� jedna � socha sva

tého  Jana  Nepomuckého  �  byla  roku  1969
darována  ro�novskému  skanzenu),  barokní
vjezd na farní dvùr se sochami Krista a apo
�tolù Petra a Pavla, dva køí�e s kalvárií, køí�
od bývalé krásenské brány a pak je�tì jeden
køí� (u mlékárny), ale  také dnes ji� nezvìst
né  sochy  svaté Barbory a Rozálie,  je�  byly
umístìny v nikách na zdi kostelní vì�e, a ba
rokní èi spí�e rokokovou sochaøskou výzdo
bu bývalé zahrady zámku �erotínù, z ní� se
dochovala jen jedna dekorativní váza, relikty
u�ité na køí�i u mlékárny a pravdìpodobnì i
plastika putti.
Zámìr  sepsat,  zdokumentovat  a  popsat

sochaøské  památky  je  velmi  bohulibý  a  ná
sledováníhodný. Taková kvalitní dokumenta
ce  pak mù�e  být mimo  jiné  dùle�itým  pod
kladem pro dal�í péèi o památku. Nápisy na
podstavcích,  ozdobné  prvky,  ale  i  samotné
sochy pøirozenì podléhají zubu èasu � a  tu
a tam se proto opravují. Napøíklad ve Vala�
ských Kloboukách se u� témìø 150 let datuje
� vlivem nìkdej�ích neodborných oprav,  je�
se  projevily  v  chronogramu  �  socha  svaté
ho Jana Nepomuckého do roku 1733 namís
to do roku 1747. Ve Vlachovicích byla v roce
2010  �opravována�  socha  svatého  Floriána
(nemovitá kulturní památka!), pøièem� data
ce  na  podstavci  byla  k  neuvìøení  svévolnì
zmìnìna z roku 1869 na 1860 (pøitom správ
nou dataci  lze nalézt  i  v dostupných mono
grafiích  o  obci).  Úpravy  v  chronogramech
se ostatnì v rámci restaurátorských zákrokù
objevily v  posledních  letech, a zùstanu stá
le na ji�ním Vala�sku, i v Lideèku èi Újezdì.
� A kdy� se ke kvalitní dokumentaci pøidá  i
potøebná míra  anga�ovaného uva�ování,  je
taková  práce  je�tì  cennìj�í. Mám na mysli
napøíklad  upozornìní  Jiøího  Smrèky  na  ne
vhodné umístìní  �galerie  soch�  na  pøelomu
40. a 50. let: sochy jsou pod stromy a podél
frekventovaného prùtahu mìstem,  tak�e se
na jejich stavu velmi negativnì projevuje ono
kyselé  prostøedí  v  kombinaci  s  výfukovými
zplodinami. Podobnì dùle�itá jsou také upo
zornìní na restaurátorsky nedùsledné prove
dení chronogramu na s. 19 nebo na nutnost
oprav nìkterých artefaktù.
Doplòující informace k historii soch Smrèka

pøebírá povýtce pøedev�ím z literatury, archiv
ní  studium  tedy  zùstává  výzvou  pokraèova
telùm. Mù�e poskytnout mnohé cenné  infor
mace, napøíklad  zpøesnit  èi  korigovat  datace
artefaktù a podobnì.
Pøes  nìkteré  formální  nedostatky,  (nikoli

ojedinìlé)  nepøesnosti  a  nedùslednosti  (ne
rozli�ování majuskulí a minuskulí v nìkterých
nápisech, psaní Libor  i Liborius atd.), kolize
s pravopisem èi reprodukování ne pøíli� zda
øilých  souèasných  snímkù  (napøíklad  s.  17
dole)  je nutno  øíci,  �e se  jedná o velice zá
slu�ný a potøebný publikaèní poèin. Lze vy
slovit pøání, aby kní�ka vzbudila dal�í zájem
veøejnosti a stala se ��ivým� materiálem.
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chala Urbánka, Leo�e Janáèka, Ozefa Kaldy,
Jana Kobzánì, man�elù Pode�vových, Aloise
Schneiderky, Karla Hofmana,  Luïka Majera,
Jaroslavy  Hý�ové  èi  Jiljího  Hartingra;  Pode
�vovi,  Schneiderka,  Kobzáò  a  Hofman  zde
pak mají své samostatné medailony,  literární
tvorbì Jana Kobzánì je navíc vìnována je�tì
samostatná kapitola. V koncentrované podo
bì, zahrnující mnohé vý�e naznaèené, je pak
kapitolou  pøedstavena  také  pøeshranièní  ob
last  Javorníkù,  Kysucko.  Prezentován  je  pak
i øetìz kamenných plastik �modlitba�, je� tvoøí
souèást Javornického chodníku.
Kdo by snad  je�tì s náv�tìvou Solánì vá

hal, tomu je urèeno závìreèné Pozvání na So
láò: k náv�tìvì Èartáku, Karlovského muzea
ve  Velkých  Karlovicích,  Ateliéru  u  Hofmanù,
pozvání na Malíøské cesty kolem Solánì, na
seèení  luk  �  a  samozøejmì do  Informaèního
centra Zvonice (mj. Salon vala�ských výtvar
ných  umìlcù)  a  pøírodní  galerie  v  jejím  oko
lí. Autorem pozvání je Dalibor Malina, spiritus
agens  nìkterých  vzpomenutých  projektù  a
také editor recenzované publikace. Cituje také
nápis na zvonu ve Zvonici, který mù�e stát  i
v  záhlaví  kní�ky  o  Soláni: �V  obdivu  a  úctì
k  obyvatelùm  hor  a  umìlcùm,  kteøí  v  hor
ském  prostøedí  �ili  a  tvoøili,  ve  víøe  v  �ivot
nost  jejich  odkazu  a  duchovní  a  materiální
rozvoj Solánì.�
Mì ov�em Dalibor Malina � dovolím si být

trochu osobní  �  nalákat  nemù�e,  já  u�  jsem
byl  lapen dávno. Se �enou  jsme si  pøed  lety
vybrali  karlovský kostel  jako místo, kde  jsme
si chtìli dát man�elský slib (poprvé jsme v té
vìci oslovili charismatického P. Janíèka, nako
nec nás ale oddával �mladý� z Hrozenkova, na
ponauèení jsme jezdívali vlakem a zpátky pak
nejednou stopem), a od té doby se vracíme do
okolí Solánì témìø ka�dý rok na dovolenou �
u� i s dìtmi.
Velký  formát,  poèetné  a  krásné  fotogra

fie historické  i současné (autorem především
Zdenìk  Hartinger,  ze  slovenské  strany  pak
Jaroslav Velička), fotografie, kterým byl funkč
nì  ponechán  velkorysý  prostor,  èistá  sazba.
Kní�ka,  do  které  se  dobøe  zaèítá  a  která  se
pøíjemnì prohlí�í. Opravdu nepøeháním, kdy�
øeknu, �e listování tou soláòskou kní�kou má
pøíznak sváteènosti.
Krásný  dárek  �  Soláni  a  jeho  svìtu,  práci

lidí kolem Zvonice a dal�ích projektù, náv�tìv
níkùm a milovníkùm Vala�ska.

Muzeum  jihovýchodní  Moravy  ve  Zlínì,
Klub H+Z Zlín, obèanské sdru�ení pro vyu�ití
odkazu Jiøího Hanzelky a Miroslava Zikmun
da, Zlín 2011, 270 s.,  ISBN: 9788087130
193, ISBN: 9788090419711.

sobù získávání døeva, jeho pøepravy do mís
ta výrobcova bydli�tì, pøedbì�ného o�etøení
a  uskladnìní  i  výroby  jednotlivých  souèástí
a dílù výrobku s  jejich následnou kompleta
cí a koneènou úpravou. V technologii výroby
døevìného náøadí  a  náèiní  autor  u�ívá  sys
tém  tøídìní,  který  rozli�uje  tradièní  rukodìl
nou døevaøskou práci podle techniky zpraco
vání suroviny, a to práce z bloku (samorosty,
práce dlabaná,  práce  korýtkáøská a  øezba),
práce ze �típù (�indel, �indelová konstrukce,
práce  z  lubù,  práce  bednáøská,  koláøská  a
výroba zemìdìlského náøadí, práce soustru
�ená) a práce z rámù (práce stavební, seker
nická a výroba lidového nábytku).
Dal�í dvì kapitoly pojednávající o zpraco

vání  proutí  a  slámy  jsou  pojaté  obdobným
zpùsobem. Èást o proutí zahrnuje podrobný
pøehled  rukodìlného  zpracování  bøezového
proutí  neloupaného  zeleného,  a  vrbového
loupaného proutí; kapitola o slámì pøedsta
vuje tuto surovinu jako vedlej�í, av�ak mno
hostrannì vyu�itelný, a tudí� dùle�itý produkt
vyu�ívaný jak pro domácí výrobu pro vlastní
spotøebu, tak pro pravidelnou domáckou vý
robu,  pro ni�  bylo hotovení  výrobkù  ze  slá
my  hlavním  zdrojem  ob�ivy  a  celoroèním
zamìstnáním.  Na  sedmapadesáti  stranách
autor podává vyèerpávající popis materiálu,
nástrojù  i  výrobního  sortimentu  obou  zmí
nìných  surovin.  Neopomíjí  ani  zde  vylíèení
historie  výroby  a  technologických  postupù
v návaznosti s podchycením v�ech vnìj�ích
podmínek  ovlivòujících  vznik  a  rozvoj  pro
dukce. Zvlá�� cenný je souhrn dùle�itých re
álií o sociálním postavení výrobcù v komuni
tì obce, o uspoøádání jejich rodinného �ivota
èi  zpùsobu  distribuce  výrobkù.  Závìreèná
èást  kapitoly  o  slámì  pøiná�í  zajímavá  shr
nující fakta o vývoji výrobního sortimentu od
u�itkových pøedmìtù ze slámy po tvorbu èis
tì  dekorativních  slamìných  artefaktù,  která
se ve dvacátém století roz�íøila i na Podøev
nicku.  Soudobou  výrobu  slamìných  ozdob
prezentuje  autor  v  závìru  knihy  jedineènou
tvorbou Franti�ka Zusky ze Zlína.
Dokumentaèní význam publikace podtrhu

jí kromì uvedených náøeèových a profesních
výrazù  také  vynikající  kresby Karla  Langra,
jedineèná  fotodokumentace  výrobkù  a  tzv.
detailní  �fotoseriály�  jednotlivých  fází  vý
robních  postupù  popisovaných  v  textu.  Po
zoruhodné  je  i  celkové mno�ství  pou�itého
obrazového  a  fotografického  materiálu  ve
zcela nové a působivé grafické úpravě Pet
ra Kopsy.  Publikace  je  doplnìna  anglickým
souhrnem a soupisem  literatury. Pøíjemným
bonusem nakonec bude pro  ètenáøe zajisté
i pøilo�ené DVD s dokumentárním snímkem
Na kus øeèi s doktorem Pavli�tíkem od re�i
séra Tomá�e Zindlera z roku 2005.
Publikace  Døevo,  proutí,  sláma  v  tradièní

rukodìlné výrobì na Podøevnicku pøedkládá
fundovaným zpùsobem souhrnný pøehled o
výrazné slo�ce hmotné kultury na Podøevnic

Odborná  studie  vìnovaná  domácké  vý
robì  døevìného  náøadí,  náèiní  a  hospodáø
ských potøeb  z proutí  a  slámy vychází  jako
druhé  roz�íøené  vydání  stejnojmenné  pub
likace  z  roku  2005.  Pro  velký  zájem  nejen
u odborné veøejnosti, ale i u souèasných zá
jemcù  o  zvládnutí  a  rozvíjení  tradièních  ru
kodìlných  technik  se u  pøíle�itosti  autorova
�ivotního jubilea pøikroèilo k její reedici s roz
�íøenou  textovou  i  obrazovou  dokumenta
cí,  získanou  v  rozmezí  let  20052010.  Její

se  øa d í
k pøedním odborníkùm na danou problema
tiku, nebo� tradièní rukodìlné výrobì na Po
døevnicku vìnoval znaènou èást své odborné
kariéry. Tímto významným poèinem v oblasti
domácké výroby v  regionu  tak autor zavr�il
své  dlouholeté  badatelské,  dokumentaèní  a
sběratelské činnosti rozvíjené na etnografic
kém  pracovi�ti Muzea  jihovýchodní Moravy
ve Zlínì v letech 1963  1970 a 1990  2010.
Studii pøiná�ející podrobný pøehled o vývo

ji,  charakteru a  rozsahu specifických odvět
ví  lidové výroby na Podøevnicku pøedcházel
dlouhodobý podrobný  terénní  výzkum,  sbìr
a dokumentace ...  s cílem získat maximální
poèet informací o popisovaných rukodìlných
výrobách od posledních žijících  kvalifikova
ných  informátorù,  poøídit  kolekci  artefaktù
prezentující  jednotlivé výrobní odvìtví a de
tailní kresebnou a fotografickou dokumenta
ci. Navíc osm stran soupisu pramenù a litera
tury svìdèí i o dùsledné pøípravì teoretické.
První  a  nejobsa�nìj�í  ze  ètyø  základních

kapitol je vìnována hlavní zpracovávané su
rovinì  døevu. Obsáhle a  fundovanì je zde
pojednáno  nejen  o  nástrojích,  pomùckách
a  základních  výrobních  procesech  s  uve
dením  jejich  èlenìní,  ale  také  o  pøírodních,
hospodáøských a sociálních pøíèinách vzniku
a rozvoje domácké výroby døevìného náøa
dí a náèiní. V této souvislosti  je pozoruhod
ný  i  pøehled  zvlá�tností  zpùsobu  �ivota do
máckých výrobcù, pøiná�ející zajímavá fakta
o  provozu  domácnosti  tìchto  rodin,  pøede
v�ím  pak  o  intenzitì  a  èetnosti  zapojování
rodinných pøíslu�níkù do výrobního procesu
vèetnì vyu�ití �enské a dìtské pracovní síly.
Mimo to si autor podrobnìji v�ímá také zpù
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ku s naplnìním základní autorovy my�lenky
uvedené  v  úvodu  knihy ...  pøispìt  prozkou
máním uvedené problematiky v prostøedí re
gionu  k  vytvoøení  spolehlivého  základu  pro
øe�ení  obecných  otázek  pro  øe�ení  otázek
tradièní  rukodìlné  výroby  a  hmotné  kultury
vùbec...

Kniha byla vydaná v leto�ním roce Mìstem
Ro�nov pod Radho�tìm u pøíle�itosti sedm
desátého výroèí úmrtí spisovatele

 (1865  1942). Jeho dílo nemalou mì
rou pøispìlo k popularizaci Vala�ska i pozná
ní svébytných rysù  tohoto kraje a  jeho oby
vatel. Publikace  pøiná�í
nejen výbìr z rozsáhlé básnické a prozaické
tvorby, ale té� autorovy barvité vzpomínky na
místa, která se stala dùle�itá v jeho osobním,
profesním i umìleckém �ivotì. Ètenáøi tak na
stránkách nejnovìj�ího svazku Ro�novských
malých  tiskù  naleznou  oblíbené  a  v  mno
ha  ohledech  ji�  zlidovìlé  básnì  Vala�sko
moje,  zdrávo  buï,  Vala�ská  legenda,  Ro�
nov apod. Jedineènost knihy spoèívá ve zpøí
stupnìní dosud jen v rukopisu uchovávaných
osobních vzpomínek  a pøíbìhù vztahujících
se  k  spisovatelovu  �ivotu.  Prostøednictvím
laskavého Jahnova vyprávìní mohou ètenáøi
nahlédnout do �ivota Vala�ského Meziøíèí a
Krásna ve druhé polovinì 19. století, sezná
mit se s dìním na místech jeho následného
uèitelského pùsobení v Za�ové a Komárovi
cích.  Stranou  nezùstávají  ani  pøíbìhy  z  je
ho  ro�novského  pobytu,  kde  Metodìj  Jahn
ukonèil svoji uèitelskou dráhu a který pøinesl
tak cenìné zázemí i pro jeho literární tvorbu.

V  dobì,  kdy  memoárová  a  deníková  lite
ratura  stojí  ji�  zcela  vedle  literatury  krásné,
se od ní jaksi samozøejmì oèekává, �e bude
pøedev�ím  dokumentární,  �e  zaplní  mezeru
po fiktivních příbězích, kterým se v  literatuře
jakoby  pøestává  vìøit,  a  nahradí  je  �ivotními
pøíbìhy  skuteènými,  autentickými.  Jen  málo
je ov�em zdùrazòováno, �e deníková literatu
ra stojí a padá právì s tím, jak se literárnost,
umìleckost, napøení ke kráse, lásce a dobro
tì promítá do konkrétního �ivotního ustrojení
toho, kdo si znamená svùj �ivot v tìch v dané
chvíli tak drahých i tak dìsivých stránkách.
Pøípad

s podtitulem
 (LÍPA: Vizovice 2012) uka

zuje, jak silná doká�e být lidská zpovìï a jak
slo�ité mù�e být s ní nìjakým zpùsobem pra
covat.
Karel Vyslou�il svým �ivotem i dílem nìkoli

krát prokázal, �e v základu jeho charakteru a
básnického naturelu  je nechodit po pøímých,
jednoduchých,  na  efekt  míøených  cestách.
Není tomu jinak ani v této knize. Zèásti ji tvo
øí deník jeho man�elky, který si psala v dobì
man�elova nespravedlivého vìznìní v pade
sátých letech. Øada autorù by ponechala vìc
tak, spokojila by se s drobnou edièní èi fakto
grafickou poznámkou a knihu by vydala  jako
dokument víry, lásky, oddanosti a síly. Ne tak
Karel  Vyslou�il  �  i  proto  mu  právem  nále�í
místo autora, i proto nechal svou �enu vystou
pit spí� jako symbol v podobì Jitøenky � místo

autenticity, která doká�e být i nechutnì vlezlá
a bulvární, máme tu najednou situaci, ve kte
ré je lidský údìl pový�en na cosi, co doká�e
svítit na cestu v ka�dé dobì, tak jako ono nej
pùvabnìj�í a nejvytrvalej�í tìleso na obloze.
Ten deník je � krutì a nespravedlivì krás

ný. Ukrývá v sobì toti� jako koncentrát nejen
v�ecky základní lidské ctnosti, v�ecko lidské
ukostøení,  jako  je  láska  a  pøedev�ím  tichá
a  pokorná  víra  v Boha,  ale  nese  s  sebou  i
v�ecky  lidské hrùzy � Bùh,  stejnì  jako víra
v nìj,  láska,  stejnì  jako vytrvalé  èekání  na
její  hmatatelnìj�í  naplnìní,  tu  nejsou  vidì
ny  jen  ve  chvílích  svého  lesku,  v  situacích,
ve kterých se �fotíme�, ve kterých deklamu
jeme  tyto  své hodnoty. Ale  ve chvílích,  kdy
jsme  podrobováni  krutým  zkou�kám  nejen
duchovním, ale i tìlesným: �Kdybych nechtì
la v�í silou zùstat zdravou pro Tebe, Karlíèku,
zahrabala bych se do toho a bylo by mi  jed
no, jak to dopadne. Ale Ty jsi mladý a já jsem
mladá, snad máme pøed sebou  je�tì dlouhý
�ivot a zkazila bych  jej zrovna tak Tobì  jako
sobì.� (19)  Ano,  tady  jsme ve chvílích mu
èivého,  a�  fyzicky  pøítomného  ROZHODO
VÁNÍ.  Není  to  divadelní  inscenace,  není  to
bildungsroman,  je  to  prostá  �ena  sklánìjící
se  nad  tíhou  svého osudu. V�dycky mì na
Kristovì  cestì  nejvíc  fascinovaly  piety,  ty
krásné  smutné  �eny  jen  tak  jaksi  silnì  i  tí
�ivì se sklánìjící nad svým synem. A i kdy�
v tomto pøípadì jde o man�elku, nemohu si
pomoci, ten obraz je podobný. Vidím prostì
tu smutnì pùvabnou tváø, jak sklání své ruce
do modlitby  stejnì  jako  do  klína.  Ne,  je�tì
nemá vyhráno, neukazuje na odiv svou víru,
svou sílu, není to �ena po vyhraném boji. Je
to �ena vprostøed tìch muk, je to �ena, která
pøestává chtít rozumìt v�í té hrùze a � pro
hlédá: �U� se neodva�uji ani Boha prosit, aby
to dobøe dopadlo, aby mi dovolili s Tebou mlu
vit,  øíkám  jen,  a�  se  stane  tak,  jak On bude
chtít podle své svaté vùle. On vidí, �e trpím,
a kdy� mi nepomáhá, to znamená, �e musím
trpìti, tak budu trpìti.� (19) Aby mnì bylo ro
zumìno � tady není Bùh  jen fanglí pámbíè
kaøení, není v�eøe�ícím odpustkem. Tady je
víra skuteèná, pro�itá, svou èistotou se blí�í
cí evangeliu.
Ale zároveò je Jitøenèin deník také dvojhlas

� Karel Vyslou�il  tu slova deníku komentuje,
a i po letech se znova krutì ozývají pøíli� do
krve vryté vzpomínky. Doplòuje, hodnotí,  re
zonuje s �ivotními pocity své �eny a pøidává
své du�evní stavy na cele. Ale zároveò a pøe
dev�ím v pøímém pøenosu tvoøí. Není tuhým a
nahluchlým archiváøem, je spolutvùrcem, po
kou�í se vynést je�tì jednou na povrch to zá
hadné pùvabné svìtlo  tìch  dìsivì krásných
slov deníku. A nakonec sám pøichází se svou
básní, která je stejnì plnohodnotným zpìvem.
Zpìvem za èlovìkem i pro èlovìka: �Jitøenko,
Ty to ví�. Tvé my�lení i cítìní, rozvité ve smys
lu psaní � proto Tvùj deník je velmi originální.
Tvé Dílo  by  ztratilo  hodnotu,  kdyby  pøepiso
vaè se choval spisovnì. Já jsem spolusvìdek,
v�echno spolupro�ívám. Rozmlouvám s Tebou

plný  lásky  a  víry,  �e  se  sejdeme  v  nebeské
bla�enosti navìky ��astni u Boha.� (55)
Ano,  toto  je  to klíèové poselství knihy: ne

chovat  se  spisovnì.  Proto�e  tyto  nádherné
stránky  se  nedají  èíst  jen  jako  znamenitá  a
krásná  literatura,  ale  také  jako  �ílený  a  roz
kazovaèný  vzkaz  �  neexistuje  �ádné  lidské
opodstatnìní pro to osly�et tento hlas, je na
�ím úkolem i nadìjí jej následovat. I kdy� si na
ka�dé stránce zas a znova pøipomínám � jak
je to nádherné, ale taky: jak to nemìlo být, jak
nemìl  být  dùvod  k  takovému  psaní.  Takové
milníky v dne�ním dost nezøetelném svìtì po
tøebujeme jako sùl.
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Ivana Marti�ková

Dne 12. záøí tohoto roku ode�el velký èlo
vìk a velký herec, osobnost èeského diva
dla a filmu, valašský patriot Radoslav Brzo
bohatý.
Radoslav Brzobohatý, známý divadelní a

filmový  herec,  se  narodil  13.  září  1932  ve
slovenských  Vrútkách,  mládí  v�ak  strávil
v  Jarcové  u  Vala�ského  Meziøíèí,  kam  se
jeho  rodina  uchýlila  krátce  po  vzniku  Slo
venského �tátu v roce 1939. Pocházel z ná
moønické  rodiny,  sám  se  v�ak  po  stopách
svých pøedkù nevydal, pøesto�e z nìj chtìl
otec mít in�enýra. U� za studií meziøíèského
gymnázia a pozdìji na uèili�ti v Krnovì hrál
v kapelách a pùsobil v ochotnických krou�
cích.
Po  absolvování  DAMU  (1954)  pùs o b il

v oblastních divadlech v Kolínì, Mostì, Olo
mouci  a Pøíbrami. V  letech 1963�1967 byl
èlenem  divadla  S.  K.  Neumanna  v  Praze,
od roku 1967 Divadla na Vinohradech. Z nìj
ode�el  v  roce 2000 do Hudebního divadla
v Karlínì, o ètyøi roky pozdìji zalo�il s man
�elkou  Divadlo  Radka  Brzobohatého.  Na
místa  svého mládí  v�dy  rád  vzpomínal,  øí
kal: �V Meziøíèí jsem pro�il dìtství, dospívání i
prvou lásku, tady jsem na�el své nejlep�í ka
marády, k Vala�sku se v�dy a v�ude hlásím.�
První  film  natočil  v  roce  1959,  od  té  doby
hrál  ve  stovkách  televizních  a  divadelních
rolí. Televizním divákùm utkvìl v pamìti na
pøíklad jako F. L. Vìk ve stejnojmenném se

riálu z konce 60. let nebo jako sedlák Fran
tišek  ve  filmu  Všichni  dobří  rodáci  (1968),
kterého  pova�oval  za  jednu  ze  svých  nej
lep�ích  rolí.  K  tìm  dal�ím  oblíbeným  øadil
také nadporuèíka Krále, který vedl skupinu
para�utistù pøi atentátu na Heydricha v Se
quensově  filmu  Atentát  (1964),  nebo  Lud
víka  z  trezorového  filmu  Ucho  (1970)  Kar
la  Kachyni.  Naposledy  se  objevil  ve  filmu
Vrásky  z  lásky  po  boku  Jiøiny  Bohdalové,
své bývalé man�elky.
Letos byl za své herecké výkony uveden

pøi pøíle�itosti vyhla�ování cen TýTý do te
levizní  Dvorany  slávy.  U�  v  roce  2010 mu
byla udìlena Cena mìsta Vala�ské Meziøí
èí za celo�ivotní pøínos a propagaci Vala�
ského Meziříčí. Životní osudy této filmové a
divadelní legendy se uzavøely 12. záøí 2012,
pouhý den pøed jeho 80. narozeninami.

Bøetislav Rokyta

Ztichl  jeho hlas, onìmìl cimbál, umlknul
kontrabas.  Letos  v  èervenci  jsme  se  natr
valo rozlouèili s mým bratrem Janem Roky
tou,  který  nás  neèekanì  opustil.  V  pamìti
v�ak  zùstává  jako  osobnost,  která  pro�ila
øadu  pozoruhodných  momentù  a  �ivotních
epizod.
Tøeba  v  roce  1949,  kdy  se  konala  na

Vsetínì výstava Vala�sko v práci. Její sou
èástí byla i soutì� dìtských zpìváèkù. Teh
dy ve své kategorii zvítìzil neznámý 11letý
zpìvák Janek Rokyta z  Jasenné. Ocenìní
mu pøedal pøedseda poroty, jím� byl hudeb
ní skladatel Mistr Jaroslav Køièka.
V padesátých  letech po absolvování  zá

kladní �koly byly bratrovi nabídnuty dvì al

ternativy, buï studium na zemìdìlské �ko
le,  nebo  na  hornické  prùmyslovce.  Janek
zvolil  druhou  mo�nost  a  dostal  se  tak  do
Ostravy.  Jako  nadaný  student  byl  po  prù
myslovce pøijat na Vysokou �kolu báòskou.
Tady vznikla i cimbálová muzika V�B, poz
dìj�í Technik, jejím� vedoucím se bratr stal.
Zde sehrála svou roli náhoda. Pøi povin

ném výcviku budoucích  in�enýrù v dole se
Jan  zranil,  ode�el  pøedèasnì  ze  studia  na
V�B a zaèal se zajímat o studio nové: ost
ravské rozhlasové. Tam nejdøíve hrál v mu
zice  Ondra�,  kterou  vedl  Jaromír  Dadák,
pozdìji se prosadil s muzikou Technik.
Pak �ly události ráz na ráz. Janek se stal

vedoucím redakce pro lidovou píseò. Za po
moci CM Technik a  jiných moravských ka
pel zaèal budovat rozsáhlý hudební archiv.
Peèlivì studoval dostupné sbírky písní, tì�il

  Foto Kamil �perlín,
zdroj: http://www.cimbalovamuzika.cz/index.php?lang=cz&menu=his&sada=44

z vlastních zdrojù i ze sbìru písní folklorních
osobností,  s nimi� spolupracoval. Zaèal  vy
sílat pravidelné  relace, které sám komento
val,  vystupoval  jako  sólový  cimbalista  nebo
doprovazeè  zpìvákù,  zasedal  v  porotách,
zúèastòoval se úspì�nì soutì�í, kde nejed
nou získal ceny. Ov�em ocenìní, kterého si
velmi vá�il, mu pøipravila rodná obec Jasen
ná, kdy� mu v dubnu  leto�ního  roku udìlila
k jeho 74. narozeninám  Èestné obèanství.
Díky zvukovým záznamùm mù�eme zno

vu slýchat jeho hlas pøi komentování folklor
ních poøadù èi obdivovat jeho hru. V rozhla
sové  práci  staèil  pøedat  �tafetu.  Pøevzal  ji
jeho syn Jan Rokyta ml.
Pøi  bratrovì  pohøbu  mi  byl  svìøen  èest

ný, ale smutný úkol � rozlouèit se s ním za
sourozence:
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Bolestnì nás zasáhla zpráva o tom, �e mùj
bratr Jan ode�el nav�dy. V první  chvíli my�
lenka stíhá my�lenku, otázka otázku, proè ze
ètyø sourozencù jsme tu náhle jenom tøi, proè
právì on musel odejít jako první, proè nebylo
léku, který by ho uzdravil, proè, proè, proè...
Posléze se my�lenky pøetavují ve vzpomín

ky. Tøeba  ta vzpomínka,  kdy  jsme s bratrem
zvìdavì  okukovali  cimbál,  který  jsme  doma
objevili, a jako �koláci jsme zkoumali sestave
ní strun a autodidakticky pracnì hledali tóny,
je�  vytváøejí  libozvuèné  akordy.  V  té  dobì
jsem byl u� na Vsetínì, Janek se dostal k cim
bálu častěji. Mně se zalíbila tatínkova flétna a
jasenské varhany, tak�e jsem nástroje støídal,
zatímco Janka provázel cimbál celý �ivot.
Jiná vzpomínka je z doby, kdy byl u� v Os

travì. Èasto ho to táhlo ale do Jasenné, kde
zaèal  sbírat,  zapisovat  a  upravovat  lidové
pìsnièky z  rodné obce  i �irokého okolí. Byla
to pro nìho inspirace i �studánka vody �ivé�.
Ne náhodou jedna z jeho prvních úprav nese
název Písnì z Vizovska.
Tøetí  vzpomínka  je  z  doby  nedávné:  Tele

vizní  film  zachycuje  krajinu  kolem Syrákova.
Pak kamera zabere Jankovu tváø, nebo� tento
film provází svým slovem, a divák slyší: „Táto
cesta vede do mojí rodnéj obce Jasenná u Vi
zovic. A za Vizovicama mám horu. Menuje sa
Janova hora. �ak je o ní aj pìsnièka: Na Ja
novéj hoøe je tam voda, bo�e. / Gdo sa jí napi
je, zapomnìt nemo�e.
To  sa  týká  aj  mòa�,  konèí  Janek.

A  já  dodávám: Také my  na  rodný  kraj  a
pøedev�ím na Tebe nikdy nezapomeneme!

Soòa Kollandová

Kdy�  jsem mìla  trému,  tak mi v�dy  øíkala:
Maru�, mysli si, �e jsi v poli a pøed tebou jsou
jen samé hlávky zelí.  (Marie Va�utová)

22. listopadu 2011 zemøela vala�ská spi
sovatelka  a  folkloristka  Helena  Mièkalová.
Tato význaèná sbìratelka lidové slovesnos
ti se narodila 3. záøí 1935 v Mistøínì u Ky
jova.  Vystudovala  Støední  pedagogickou
�kolu v Kromìøí�i a Pedagogický institut ve
Zlínì. Na své první uèitelské místo nastou
pila do Velkých Karlovic, které byly rodi�tìm
její matky a kde od dìtství  trávila prázdni
ny u prarodièù. Provdala se zde za potomka
èartáckého gazdy a tento kraj se stal nejen
místem  jejího  profesního,  pedagogického
pùsobení, ale i jejím druhým domovem.
Pøíznivci vala�ského folkloru znali Helenu

Mièkalovou také jako vynikající zpìvaèku a
dlouholetou  vedoucí  sboru  zpìvavých  �en
Karlovjanky.

Je�tì nì� jsem se stala èlenkou �enské
ho souboru a sly�ela Karlovjanky zpívat, zá
vidìla  jsem jim nádherné hlasy a kouzelné
písnièky, z nich� byla cítit láska ke Karlovi
cím. Proto bylo pro mì velkou ctí, kdy� mì
paní  Helena  pozvala  mezi  své  �robeèky�.
Bylo a je mi s nimi dobøe... Mìli jsme ji moc
rádi,  èasto na ni vzpomínáme a dál  zpívá
me... Helenko, za v�e dìkujeme!

  Foto M. Langer, 1998

Alena Podzemná

Vidím  jeho  hlavu,  rozesmátou,  vá�nou,
nìkdy  i  rozpaèitou  a  v�dy  myslící  a  pro
mý�lející v�echno to, co se ocitlo v zorném
úhlu jeho �irokého zájmu o rodinu, o vlast
ní  rod,  historii,  filosofii,  povolání  archiváře.
Jeho tváø mi pøipomínala hlavu vùdce svì
tového  proletariátu,  kterou  sochaøsky  ge
niálnì  pøetlumoèil  sochaø  J a n  L a u d a ,  je n �
v ní pøesvìdèivì vyjádøil myslitelství a  jed
notu  vnitøní  a  vnìj�í  dynamiènosti  svého
nositele.  A  taky  se  mi  jeho  podoba  zdá
la  pøíbuznou  s  postavou  dávného  starosty
Vala�ského Meziøíèí JUDr. Aloise Miky�ky.
Kdy� pùsobil dr. Baletka v  radì mìsta Va
la�ského Meziøíèí, èasto jsem myslela na to,
jestli  by  se  mu  nelíbilo  být  pøedstavitelem
mìsta.  Já  jsem si  ho,  velmi dobøe, doved
la  v  tomto  úøadì  pøedstavit,  mìl  ve�keré
k  tomu  vhodné  schopnosti  i  znalosti.  Mìl
dokonalý  pøehled  o  fungování  státní  i  ko
munální  správy,  znal  problémy  sociálního,
politického a kulturního charakteru spoleè
nosti a jeho exaktní koncepèní my�lení, kte

rým stále usmìròoval fungování archivu, by
zcela jistì mohlo rezonovat i s touto funkcí.
Nevím, jak to bylo, nevím, jestli na to nìkdy
pomý�lel  a  jestli  ty  moje  naivní  pøedstavy
nevycházely  jen  z  oné,  jen  pro  mne  patr
né fyzické podobnosti s dr. Miky�kou, nebo
jestli  právì  jeho  zdravotní  problémy  nìèe
mu takovému nezabránily, èi politické doho
dy i nedohody na radnici, nevím.
Vím a vzpomínám na Ladislavovu ú�as

nou  pracovitost,  dìln o s t ,  n a  je h o  z á je m
o  osudy  lidí,  na  jeho  schopnost  probádá
vat  a  nalézat  posloupnosti  a  konsekvence
v dìjinách, na jeho snahy organizovat a øí
dit práci v archivu, který, vìru, pøed ètyøiceti
lety  i  dlouho  poté  nebyl místem umo�òují
cím pouze soustøedìnou a výhradnì odbor
nou èinnost,  která spoèívala hlavnì a pøe
dev�ím  v  soustøeïování  a  zpracovávání  a
zpøístupòování  písemností  úøadù,  �kol,  in
stitucí a zaøízení, která pùsobila v bývalém

Foto z rodinného archivu
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okrese Vsetín. Archiv byl døíve umístìn na
nìkolika místech po celém okrese a  trvalo
celý jeden den, ne� se fyzicky ta pracovi�tì
� depozitáøe objela.
Øíkám si, a mluvili  jsme o tom s Ladisla

vem u� dávno,  jak  se nám mohou snadno
dostat  do tìla spory plísní, které, mimocho
dem,  vytváøely  neobyèejnì  výtvarnì  krás
né, žlutavě bílé i fialkové, drobně krystalické
výrony  na  kartonech  s  písemnostmi  obec
né �koly v Hovìzí, ulo�ené v bývalé obecné
�kole na Vysoké. A jak jsme stále i po umy
tí  �íøili  onen  zvlá�tní  plísòový  odér,  �ivený
vlhkem a ni��í  teplotou, do na�eho okolí a
jak  jsme si ho v dechu a �atstvu pøená�eli
i  z  ostatních,  stejnì  nevlídných  prostor  do
svých domovù. Ladislav se smál, kdy� jsem
pøi  vá�ných  jednáních,  konaných  v  Zem
ském  archivu  v  Opavì  a  projednávajících
pøísné podmínky stanovující pravidla dovo
lující vystavování archiválií � jen po urèitou
dobu,  pøi  urèitém  teplotním  re�imu,  jen  za
omezeného osvìtlení � prohlásila, pøiroze
nì  pod  èarou: �Dovolte  tìm  listinám  a  pí
semnostem, a� se alespoò na  chvíli zahøejí,
a� je jim aspoò chvilku teplo!�
Té zimy, která pùsobila nejen na archiválie,

ale i na nás, bylo také dost a dost a rovnì�
i tìch dová�ek solventní nafty do depozitáøe
do Lhotky nad Beèvou a stìhování archiválií
a bourání regálù a pøevá�ení regálù a jejich
opìtovné stavìní jinde a tøídìní a nové uklá
dání písemností a budování pódia ve Lhotce
nad  Beèvou...  Nikdy  nezapomenu  na  Ladi
slavùv pohled, který na mne vrhl poté, co mu
v  pracovním  rozmachu  z  horního  patra  re
gálu vypadla z ruky sekyrka a jen tak lehce
minula mou hlavu a rameno. Smáli jsme se
tomu, moc, mo�ná  tak nìjak zvlá�tnì, sar
kasticky.  A  pak,  kdy�  jsme  náklaïákem  ty
regály a kartony vezli na  jiné místo a  je�tì
s dal�ími archiváøi jsme sedìli unavení a vy
sílení na malých �idlièkách v  tom náklaïá
ku,  tak  jak  se  ten náklaïák ocitnul  v první
zatáèce,  tak  jsme  z  tìch  �idlièek  popadali
na zem a rozesmáli jsme se v�ichni blázni
vì, ale u� ��astnì.
Byly  i  teplé  letní dny, kdy  jsme do Lhotky

dovezli  na�e,  tehdy  je�tì  malé  dìti.  Ladi
slav Markétku a Tomá�ka a já Helenku s Ve
ronikou. Dìti si hrály na zahrádce pøed ar
chivem a dlu�no øíct, �e bývalý prázdninový
útulek pro dìti �en, které pracovaly v zemì
dìlství,  jim  k  tomu  poskytl  sdostatek  pro
støedkù. Po útulku  tam  zùstala  lehká  sklá
dací  lehátka,  narù�ovìlé  bavlnìné  deèk y
s dekorem zvíøátek a panenek a kyblíèky a
formièky na bábovièky. Dìti nìkdy  také in
tenzivnì  kreslily,  pak dostaly  najíst  a  zase
si hrály. Moc se jim to líbilo a v�echny, dnes
ji� velké, dospìlé, na  to  rády vzpomínají.  I
já,  bylo  v  tom  takové pìkné  souznìní, my
s Ladislavem jsme vyná�eli èásti nìkterých
rozsáhlých  fondù � archiv mìsta Vala�ské

Meziøíèí, archiv Okresního úøadu Val. Mezi
øíèí  na chodbu archivu, a kdy� bylo bezvìt
øí, tak i ven na pøístupový chodníèek (aby se
ty archiválie trochu vyhøály) a hlavnì,  aby
chom je mohli pøehlednìji utøídit. A daøilo se
nám to. V tìch sedmdesátých letech byly ty
archivy zpracovány i s obsáhlými inventáøi a
zpøístupnìny tak badatelské veøejnosti.
Taky  si  vzpomínám,  a  to  u�  je  opravdu

dávno,  jak  jsem pøi�la za Ladislavem s vý
zvou, a� se pøidá ke mnì a je�tì k nìkolika
muzejníkùm  na  kurzy  nìmèiny.  On  se  tak
jemnì usmál a  jaksi  shovívavì podotkl,  �e
jaksi  u� nemusí absolvovat  kurz  tohoto  ja
zyka. No a já, zpoèátku naivnì nechápající,
jsem zanedlouho prozøela, on  ten Ladislav
v té dobì ji� velmi suverénnì vládl tou øeèí,
stejnì  jako  pozdìji  a  sám  zvládl  slovem  i
písmem jazyk anglický.
Pro  mne  byl  v�dycky  obdivuhodný  pro

svou aktivitu, zaujetí, pilnost a ustaviènost.
A  v  té  dobì,  kterou  jsme pro�ívali  spolu a
která  byla  slo�itá  a  èasto  krkolomnì  ne
pøející  v�emu,  v�em  i  archivnictví, myslím,
�e  sledoval  jedinou  mo�nou  strategii  exi
stence  a  �ivobytí  �  stále  dobøe  vykonávat
svìøenou práci a naplòovat si,  souèasnì,  i
své,  vskutku  �iroké  badatelské  a  vìdecké
zájmy.  Èastá  prodlení  v  hájemství  historie
vyva�oval nároènou fyzickou prací pøi stav
bì  vlastního  domu,  pøi  opatrování  oveèek,
které doma chovali, pøi výrobì sýra a  také
pøi  správì  le s a ,  k t e r ý  z í s k a la  je h o  r o d in a
v restituci. Udivoval mne  také svými  teore
tickými  znalostmi  v�ech  tìch  oborù,  které
ho v praxi  jistì vysilovaly, ale  také mu pøi
ná�ely z druhé strany urèitì i pøíjemné rela
xaèní oddychování.
Vím, �e oceòoval práci  tìch, kteøí bádali

v archivu, a nejvíce obdivoval ty, kteøí pøijí�
dìli  z Prahy bádat a studovat materiály ulo
�ené v na�em archivu. Tìch si velmi vá�il a
pøátelsky se s nimi stýkal.
Musím se pøiznat, �e jsem se Ladislava i

bála, proto�e byl pøísný �éf, vy�adující pøes
né  plnìní  povinností  a  striktní  dodr�ování
provozních  a  úøedních  pravidel,  která  se
jaksi vymykala mému, trochu bohémskému,
výtvarnému  a  volnìj�ímu  lidskému  nazírá
ní.  Pøirozenì,  �e  jsem  se  sna�ila  v�típit  si
�úøad� a hlavnì onu systematiènost v práci.
Mo�ná proto, �e to mé v�tìpování trvalo tro
chu del�í dobu, zpùsobovalo  jistou netrpì
livost a naléhavost v  jeho chování vùèi mé
osobì, proto�e on vládl v�dycky vìdoucím
a koncepèním my�lením a pøesnì vìdìl, jak
a  co  se má dìlat  a  je�tì  s  onou  výsostnì
odbornou erudicí. Mimochodem, jeden ná�
známý,  badatel  a  grafolog,  pøi  pohledu  na
Ladislavovo písmo prohlásil, �e jiného �éfa
jsme si nemohli  v archivu pøát, proto�e dr.
Baletka je pøedurèen právì a jen k této ve
doucí a øídící roli.

Pøi  ranních  zimních  temných  autobuso
vých cestách na Vsetín jsem se mnohokrát
vroucnì  modlila,  aby  nedocházelo  mezi
námi  k  �ádným  kolizím.  Pomáhalo  mi  to,
moc.  Stejnì  jako  humor,  který  jsem  pro
pa�ovávala,  spolu  s  rituálními  taneèky  pøi
svých  totálních  nedostateènostech  komu
nikace  s  poèítaèe m ,  m e z i  k o le g y  v  p r á c i,
s pøáním, aby odlehèení jím vnesené uvolni
lo i Ladislavùv pohled na mne a mou práci.
Naposledy jsme se potkali v muzeu u pøí

le�itosti  oslav  výroèí  gymnázia  ve  Vala�
ském Meziøíèí.  Byla  jsem  ��astná, mo�ná,
�e vùbec nevìdìl, jak moc jsem byla ��ast
ná, kdy� mi øekl: �Aleno, buï stále  taková,
jaká  jsi.� Mì  to  tak  zahøálo,  mo�ná,  �e  to
pøece jenom tu�il. Ké� by! Pak jsem mu je�
tì párkrát telefonovala, abych zjistila nìjaké
údaje z historie, a v�dycky po dvou vìtách
jsme se zajíkali smíchy, proto�e ná� slovní
pingpong  souzvuèným  humorem  rozezní
val onen, v  tu chvíli neveliký stùl, který byl
mezi námi.
Dnes se mi obèas o Ladislavovi  zdá.  Je

to sen,  jak  jinak, mezi regály. Ladislav sto
jí zády ke mnì, pak se otáèí a jeho tváø se
jasnì a krásnì usmívá� Dìkuji Ti!

V  závìru  øíjna  podlehl  tì�ké  nemoci  pan
Silvestr  Kazmíø  (1.  8.  1933    21.  10.  2012),
známý  zejména  jako  autor  Slovníkù  vala�
ského  náøeèí.  Jeho  záslu�nému  dialektolo
gickému dílu bude vìnován pøíspìvek v ná
sledujícím èísle Vala�ska  vlastivìdné revue
na jaøe 2013.
S úctou na nìj vzpomínáme.
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Hana Jabùrková

prokázal, �e  jste pravým vala�ským vyslan
cem vnímavého pohledu na svìt.
Sama vlastním svou  jubilejní známku od

Vás, ba i celý ar�ík k pou�ití. Vtipnì jste za
øadil mùj portrét do  øady  �Národní galerie�.
Pova�uji  ji  v�ak  za  ceninu  v  pravém slova
smyslu, a tak ar�ík asi nav�dy zùstane ne
odeslaný, zachovaný  jako vzácná památka
na na�e pøátelství.
Je�tì jednu drobnost jsem dosud pøecho

vávala ve Va�í korespondenci. Je jí kratièká
vzpomínka  na  tragicky  zesnulého  herce  a
Va�eho dobrého pøítele Vlastimila Brodské
ho. Kdy� dovolíte, ráda bych ji dnes nabídla
i  na�im  ètenáøùm. Myslím,  �e  nade�el  ten
pravý èas...

Nedávno  jsem  se  probíral  ve  své  boha
té  korespondenci  s  Vlastimilem  Brodským,
kterou opatruji jako oko v hlavì. Do ruky mi
padl jeden z posledních jeho dopisù, z ledna
2002.  Cituji  z  PS  v  jeho  vsackém  dialektu:
�To�  to  dybys  ch�él  na  hezko  opsa�,  pøilo�íl
bych  to mojím dì�om do dopisu, ale aby  to
nebylo tak u�múrané a mosí to by� ne� umøu!
A  jedno si nech aj pro sebe, za pár rokú  to
mo�e� aj ty posílat!�
Vzpomínám  si  jako  dnes,  jak  �to�  to�  vy

padlo  z  obálky.  Byl  to  malý,  umounìný  a
pomaèkaný výstøi�ek buï z novin nebo nì
jakého èasopisu. Opsal  jsem  to a obratem
poslal  na  jeho  chalupu  do  Sluneèné.  Stihl
jsem to. Zemøel dobrovolnì 20. dubna 2002
a vy, laskaví ètenáøi, to berte jako vzpomín
ku  na  velkého  herce  a  dobrého  èlovìka.
Snad vás to zaujme tak, jako to zaujalo jeho
i mne.
To prý se jednou ptal vnuk svého praot

ce, tedy pradìdy, jak se u nás øíká: �Dìdo,
co to znamená být blahoslavený?� �To bý
vali kdysi svatí...� znìla rozpaèitá odpovìï.
�Aha,  tak  to  dneska  u�  nikdo  není,�  øekl
vnuk a odbìhl  pryè.  �Ne,  poèkej,  poèkej,�
zavolal na nìj staøec. �Pojï zpátky, povím
ti, kdo je blahoslavený, a� to zní tøeba sta
romódnì...
B l a h o s l a v e n í  jste, kteøí máte po

chopení pro mou pomalou chùzi a roztøese
né ruce a nesykáte netrpìlivì, kdy� belhám
pøes køi�ovatku a neumím u� hezky jít.
B  l a h o s  l a v e n  í  jste, kteøí chápete,

�e mé ucho se musí namáhat, abych poro
zumìl, a mluvíte se mnou pomalu a zøetelnì.
B l a h o s l a v e n í  jste, kteøí se u mne

zastavíte s pøívìtivým úsmìvem a máte èas
si se mnou popovídat. A nedìláte to se sho
vívavou ironií.
B l a h o s l a v e n í jste, kteøí neøíkáte, �e

jsem starý popleta, proto�e poøád nìco za
pomínám a ztrácím.
B l a h o s l a v e n í jste, kteøí umíte ve mnì

vzbudit krásné vzpomínky na za�lé èasy a tr
pìlivì vyslechnete, kdy� si zavzpomínám na
to, jak jsem byl mlád.

B l a h o s l a v e n í jste, kteøí mi dáváte
najevo,  �e  je�tì  nejsem odepsán  a  nejsem
tak docela sám.
B l a h o s l a v e n í jste vy v�ichni, kteøí

mi nìjak ulehèujete dny stáøí, které mi je�tì
zbývají ujít po cestì do vìèného domova. A�
tam dojdu, budu o vás vyprávìt.�

Milada Fohlerová

12. bøezna 2012 se hudbou a tancem na
plnìný �ivot folkloristy a muzikanta

 pøeklopil do osmé desítky. Jak u�
samo  pøíjmení  napovídá,  narodil  se  v  Os
travì  roku  1942.  Zde  se  také  zrodila  jeho
láska k hudbì a folkloru. K muzice se dostal
u� jako sedmiletý, jako�to tajný samouk na
zakázanou dìdeèkovu heligonku. Teprve ve
tøiceti letech se dostal k nástroji, který s ním
máme  spojovaný  nejvíce,  k  cimbálu.  Jeho
hudebního  talentu  si  toti�  v�imla  Zden
ka  Kyselá,  umìlecká  vedoucí  ostravského
folklorního  souboru Hlubina,  kde  od  svých
pìtadvaceti tancoval, a hraní na cimbál mu
nabídla. Souhlas sice znamenal martyrium
veèerního studia na ostravské konzervatoøi,
tu v�ak Rudolf Magdon v roce 1976 úspì�
nì absolvoval.
Dal�í  èást  jeho  folklorního  �ivota  u�  je

spjata  s  Vala�skem.  Na  Vsetín,  kde  �ije

Z rodinného alba

Jak  víme,  vìk  starcù  není  zrovna  vhod
né  otevøenì  pøipomínat,  ale  je  pøímo  na�í
povinností moudrým starcùm veøejnì podì
kovat,  zvlá�tì  u  pøíle�itosti  dovr�ení  jejich
kulatého �ivotního jubilea.
Dìkuji  Vám,  Kmocháèku  Jurèáku,  za

ka�dý dopis  i zprávièku, kterými  jste mì 
jako  redaktorku  Vala�ska  �  obdarovával.
V�dy, kdy� na mém stole pøistála obálka s
originální  jubilejní  po�tovní  známkou  zná
mé  osobnosti  a  dal�ími  �srandovními  vy
chytávkami�, moje srdce zajásalo. Pøinesl
jste úsmìv a pohodu do mého pracovního
dne. A èasto, nel�u, vyvolal i slzy smíchu.
Tak  vtipného  glosátora  �ivota,  charakteru
lidí,  aktuálních  politických  manýr  a  spo
leèenských  zvykù  èi  zlozvykù  jsem  do  té
doby nepotkala.
Miluji  Vá�  �laskavý  sarkasmus�,  jakým

s  oblibou  èastujete  své pøátele,  ale  i  sebe
samého.  Nauèil  jste  mì  nebrat  sebe,  ani
své  okolí  osudovì  vá�nì,  proto�e  �ádná
spoleèensky  významná  funkce  neèiní  èlo
vìka jiným, ne� v jádru je.
Není divu, �e  jste byl na své �ivotní pou

ti  v�dy  obklopen  a  uznáván  lidmi milujícími
chytrý humor, umìní, muziku a tvùrèí zpùsob
�ivota vùbec. Výsledkem Va�í tvorby je i øada
známek,  které  mají  dva  rozmìry  vnímání:
umìlecký a spoleèenský. Vìnujete  je osob
nostem veøejného �ivota, kterých si vá�íte. I
pøi své leto�ní výstavì v Mytologické chodbì
Vald�tejnského paláce v Praze � Senátu ÈR
(probíhala od 20. dubna do 8. èervence) jste
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od  roku  1975,  jej  pøivedla  jeho  dal�í  �ivot
ní  láska  �  tehdej�í  taneènice  vsetínské
ho  souboru  Vsacan  Jitka  �tanclová,  dnes
Magdonová. Nejdøíve  tu pùsobil v souboru
vala�ských  písní  a  tancù  Vsacan  jako  ta
neèník, poté jako cimbalista.
Dal�í  roky  pak  zasvìtil  pøedev�ím  dìt

skému vala�skému folkloru. Roku 1979 stál
spolu se svojí �enou u vzniku a po dlouhá
léta i ve vedení dìtského folklorního soubo
ru Malý Vsacánek. Ten je dodnes výjimeèný
jednak  nízkým  vìkem  svých  èlenù,  kdy  jej
tvoøí  dìti  mezi  3  a�  7  lety,  jednak  zpùso
bem  výuky  pøimìøené  vìku malých  taneè
níkù. Programová èísla svých svìøencù to
ti� man�elé Magdonovi postavili na dìtské
pøirozenosti, spontánnosti a hravosti, a mají
proto  formu  dìtských  vala�ských her èi  øí
kadel.
Rudolf  Magdon  je  rovnì�  zakladatelem

tradice dìtských cimbálových muzik soubo
ru Vsacánek. Tu vùbec první zalo�il v roce
1983 a od té doby vychoval desítky dal�ích
muzikantù,  kteøí  buï  posílili  cimbálovou
muziku Vsacanu, nebo si zalo�ili  èi pùs o b í
v samostatných cimbálovkách.
Osobnost  Rudolfa Magdona  je  v  dne�ní

dobì komercionalizace folkloru výjimeèná i
tím, �e je zastáncem regionální èistoty, pro
to  odmítá  pøejímání  písní,  tancù,  zvykù  a
krojù netypických pro tu kterou oblast jen za
úèelem vìt�í líbivosti. Tímto názorem se po
celou dobu své folklorní kariéry øídil a sna�il
se ho pøedávat i svým svìøencùm.
Právì za dlouholetou práci  pro  vala�ský

folklor a za výchovu nìkolika generací mla
dých  hudebníkù  a  taneèníkù  byla  Rudolfu
Magdonovi  na  poèátku  roku  2012  udìlena
hned  dvì  ocenìní,  a  to  Osobnost  nezis
kového  sektoru  roku  2011  a  Cena  mìsta
Vsetína za rok 2011.
K zaslou�eným cenám velmi gratulujeme

a  do  dal�ích  let  srdeènì  pøejeme,  aby  se
nesla  v  rytmu  tance a  lidové hudby,  v�dy�
jak se ná� jubilant svìøil v jednom rozhovo
ru: �muzika je mùj �ivot�.

Soòa Kollandová

Ve  znamení  jubilejí  se  nesl  leto�ní  18.
roèník tradièních øezbáøských dnù ve Velkých
Karlovicích, kterého se zúèastnilo celkem 25
øezbáøù. Oblíbená  a  náv�tìvníky  vyhledá
vaná  akce  byla  v  Karlovském  muzeu  za
hájena ve ètvrtek 2. srpna 2012 otevøením
výstavy  øezbáøù    èlenù  výtvarného  sdru
�ení Urgatina. Tento spolek neprofesionál
ních výtvarníkù a øemeslníkù oslavil v tom
to roce u� 30 let od svého zalo�ení.

Fotoarchiv Karlovského muzea ve Velkých Karlovicích

Na  výstavì  se  se�la  díla  hned  od  �esti
oslavencù: Pavola Fabíka z Banské Bystri
ce, který oslavil letos krásných 70 let a byla
mu  vìnována  samostatná  místnost,  Jana
Cve�pera ze Slavièína (65 let), Jana Brliny
z Francovy Lhoty (60 let), Zdeòka Matyá�e
z Vala�ských Klobouk (60 let), Kamila Kop
øivy  ze Staré Vsi  nad Ondøejnicí  (50  let)  a
rodáka  z  Velkých  Karlovic  Petra  Stoklasy
(50 let).
Jeliko�  øezbáøi  nebyli  pøedem  omezeni

nìjakým zadaným tématem, byla v instalaci

døevoøezeb k vidìní jak abstraktní díla, tak i
betlémy a reliéfy èi sochy znázoròující �ivot
lidí na Vala�sku. Z vystavujících napø. Petr
Stoklasa pøedstavil výrobu holubièek a reli
éfní krajinné motivy.
Po  ètyøi  dny  mohli  pozorovat  jubilanty  i

ostatní  øezbáøe  obèané  i  náv�tìvníci  Vel
kých Karlovic  pøi  pøedvádìní  jejich  øemes
la a umìní. K pøíjemné atmosféøe pøispìl  i
bohatý  doprovodný  kulturní  program a  se
tkání  øezbáøù  vyvrcholilo  v  nedìli  tradièní
slavnostní poutí.

Alena Prudká

Zdá se to a� neuvìøitelné, v leto�ním roce
7.  kvìtna  oslavila  své  �ivotní  jubileum,  ji�
osmdesátku,  PhDr.  Vìra  Kováøù.  Oslavila
ji  v  plném  nasazení,  ve  víru  práce,  s  �iro
kým profesním zábìrem. Má za sebou bo
hatou  odbornou  kariéru.  Po  absolvování
studia  národopisu  a  hudební  vìdy  na  br
nìnské univerzitì nastoupila v roce 1956 do
Oblastního muzea jihovýchodní Moravy, od
roku 1961 potom pracovala v etnografickém
oddìlení  Moravského  zemského  muzea
v Brnì. Od roku 1969 se jejím domovským
pracovi�tìm  stal  na  dlouhá  léta  brnìnský
Památkový  ústav.  Jejím  stì�ejním  zájmem
daným dlouholetou  profesní  zku�eností,  a�
pøi práci muzejní èi památkáøské, je tradièní
lidové stavitelství.
Její pozornost  je upøena nejen na vyhlá

�ené  památky,  ale  je  jednou  z  hybatelek
projektu Identifikace a  dokumentace  tradič
ního  lidového  stavitelství  ve  Zlínském  kraji
(popularizujícím  tiskovým  výstupem  z  nìj
jsou  dílèí  publikace Lidové  stavby  známé
neznámé),  jedineèného poèinu v Èeské re
publice. Stejnì významná je její aktivní èin

nost v oceòování vybraných objektù lidové
ho stavitelství � Lidová stavba roku, v nìm�
opìt zlínský kraj hraje roli prùkopníka v ce
lorepublikovém kontextu.

Foto Radim �evèík, 2012, fotoarchiv MJVM ve Zlínì
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Výsledky  své  práce  publikovala  v  od
borných  statích  v  oborových  periodikách,
na mnohých  konferencích  a  je  autorkou  èi
spoluautorkou řady monografií. Z monogra
fií, které jsou jejím samostatným autorským
poèinem nebo se na nich spoluautorsky po
dílela,  uveïme  alespoò  ty  nejvýznamnìj
�í  z  uplynulého  desetiletí:  zpracování  lido
vých  staveb  na  Èeskomoravské  vysoèinì
Venkovské  stavby  na Moravském  Horácku,
pøípravu  a  publikování  mimoøádnì  cenné
ho dokumentaèního  fondu Antonína Kuria
la Katalog  lidové  architektury (okresy  �ïár
nad Sázavou a Hodonín), zpracování vino
hradnických staveb na ji�ní Moravì v dílech
Vinaøské  stavby  na  Moravì,  Maøatice  �  vi
nohrady:  ze  �ivota  vinaøské  dìdiny.  Nelze
opomenout  její  významný  podíl  na  pøípra
vì  projektu muzea  v  pøírodì Park Rochus
pøipravovaném Slováckým muzeem v Uher
ském Hradi�ti. A nelze nezmínit ani její po
díl na zpracování videoencyklopedie Lidová
øemesla a  lidová umìlecká výroba v Èeské
republice, pøipravené Národním ústavem li
dové kultury ve Strá�nici, autorská díla vì
novaná  lidovému  stavitelství  (Obnova  rou
beného domu, Hlinìný dùm, Kamenný dùm
a Støecha a støe�ní krytiny).
Dr. Vìra Kováøù  je uznávanou a  respek

tovanou  odbornicí  i  proto,  �e  její  teoretic
ké znalosti a rozhled jsou tìsnì p r o v á z á n y
s dùkladnou znalostí terénu, v nìm� jí není
pøeká�kou  ani  vzdálenost,  ani  poèasí.  I  to
je jedním z dùvodù, proè  je její úsudek ne
obyèejnì platný i pro lidi, kteøí jsou ochotni
starat se o uchování a obnovu památek lido
vého stavitelství pøímo v obcích.
Cílem  gratulace  jubilantce  není  detailní

pøehled  jejího  díla,  ale  je  tøeba  uvést  dal
�í obor jejího pùsobení, �ivotní lásku: tou je
dlouholetá spolupráce s  folklorními soubo
ry,  v  nich�  pùsobila  jako  taneènice  a  zpì
vaèka, pozdìji jako choreografka a autorka
folklorních poøadù. Se svou erudicí je stálou
a platnou spolupracovnicí  øady mezinárod
ních folklorních festivalù (Strá�nice, Ro�nov
pod Radho�tìm, Brno, Kunovice).
To vše stojí za oficiálním oceněním celo

�ivotní  práce  a  pøínosu  oboru,  kterého  se
jubilantce v leto�ním roce dostalo od Minis
terstva kultury ÈR. Gratulací kolegù a pøátel
bylo bìhem roku nepoèítanì. Pøipojme se i
my s pøáním pevného zdraví, neutuchající
ho elánu, profesních úspìchù i spokojenosti
v osobním �ivotì.
Prostì pøejme Vìøe Kováøù v�e nejlep�í a

tì�me se na spoleèná dal�í pracovní i osob
ní �pøí�tí�. Vìra Kováøù

20. záøí, v krásný slunný den, se se�li na
Krajském  úøadì  ve  Zlínì  vlastníci  význam
ných nemovitostí, venkovských domù z rùz
ných míst Zlínského kraje. Setkali se s pøed

staviteli  Krajského úøadu v èele s hejtma
nem MVDr.  Stanislavem Mi�ákem,  se  èle
ny Rady  KÚ  a  vedením  oddìlení  památek
odboru kultury, a to ve spoleèenském cen
tru úøadu, plnì obsazeném vybranými hos
ty z Krajského úøadu, starosty obcí a mìst.
Trojice  uchazeèù  soutì�ila  v  projektu  na
zvaném . Po po
souzení ve�kerých dokladù byla komisí vy

  Foto Ale� Mikulá�tík

Foto Petr Zákutný, 2012

blahopøeji k udìlení krajské ceny Pro ami
cis musae za rok 2012 paní Evì Urbachové,
která patøí v obci èeských etnografù k osob
nostem  respektovaným  a  ctìným,  o  èem�
svìdèí  udìlení  èestného  èlenství,  které  jí
v  roce  jejího  nedávného  �ivotního  jubilea

Karel Pavli�tík

udìlila  významná oborová  instituce Èeská
národopisná spoleènost.
Pøehled  jejích  odborných aktivit  je  dosta

teènì  zmapován.  Postaralo  se  o  to  vsetín
ské muzeum,  jemu�  zasvìtila  svùj  profesní
�ivot. Pracovala tam bez ohledu na potí�e a
problémy, které práce v regionálních institu
cích  v�dy pøiná�í. Èinila  tak  s  elánem a  ve
v�í skromnosti, tak jak je to vlastní lidem, jim�
�ivotní uspokojení pøiná�í vìdomí, �e konají
to, co je pro kvalitní výkon jejich povolání po
tøebné. Pøínos Evy Urbachové rozvoji èeské
ho národopisu druhé poloviny dvacátého sto
letí je v oblasti studia a dokumentace tradièní
lidové výroby, lidového odìvu a národopisné
ho muzejnictví významný a úctyhodný.
Vím, �e jubilantka nemá ráda velká slova.

Jsem v�ak pøesvìdèen o tom, �e jsouli u�ita
v pravou chvíli a majíli správného adresáta,
neztrácejí svou hodnotu. Tak je tomu i v pøí
padì mého konstatování, �e víc jak padesát
let spolupráce s Evou Urbachovou, k jejímu�
odbornému  dílu  i  vzácnému  èlovìèenství
chovám hlubokou úctu, pova�uji za jeden ze
��astných darù osudu. I kdy� jsem to ji� nì
kolikrát na její adresu øekl a napsal, nemohu
tuto gratulaci uzavøít jinak.
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brána
. Práce nìkolikaèlenné nezávislé

a  bezplatné  odborné  komise  nebyla  leh
ká. Do  soutì�ního  klání  se  pøihlásilo mìs
to Hluk se zachránìnými a jedineènì obno
venými domkáøskými usedlostmi èp. 260 a
261, dále obec Kaòovice pøedkládající dal�í
z obnovených objektù  komoru u památko
vì chránìné usedlosti èp. 19 a koneènì Ja
senná  s  restaurovanou  budovou  bývalého
fojtství  èp. 60. V�ichni vlastníci nemovitos
tí pøedlo�ili výsledky hodné mimoøádné po
zornosti a úcty místních obèanù, odborných
kruhù  i  velkého  okruhu  zájemcù.  Koneènì
los výbìru padl na Jasennou.
Obec Jasenná le�ící v krásném pøírodním

prostøedí se nachází na okraji horského pás
ma rozdìlujícího Vizovicko a západ Vsetín
ska. Osu vsi  tvoøí øíèka a spolu s ní komu
nikace dìlící vesnici na dvì èásti. Charakter
osídlení  zcela odpovídá pøírodním podmín
kám, s hlubokým zaøíznutím údolní  øetìzo
vé  zástavby  do  kopcovitého  terénu.  Roz
ptýlené  usedlosti  a  chalupy  v�ak pokrývají
také stránì a jejich terasy a dokonce vytvá
øí samostatné skupiny na pasekách znaènì
vzdálených od historického jádra vsi.
Nejstar�í  zástavba  se  v�í  patrností  spo

èívala  pouze  ve  døevìných  roubených  do
mech  a  soustøeïovala  se  pøevá�nì  v  hor
ní èásti Jasenné a kolem øíèky postupovala
k  jihozápadu. Mù�eme pøedpokládat,  �e  to
byla právì usedlost fojta z poloviny 18. sto
letí, kolem ní� se  v posledních stoletích roz
víjela  výstavba obydlí  i  hospodáøských bu
dov  pro  narùstající  poèet  obyvatel.  I  kdy�
horská  pole  nebyla  pøíli�  milosrdná  a  ná
maha  spojená  se  zemìdìlskou  produkcí
nedávala  optimální  výsledky,  nachází  se
v  bezprostøední  blízkosti  vesnice  les  a  ten
umo�òoval  obyvatelùm  zamìstnání  a  zisk
pøi  zpracovávání  døeva.  Zároveò  poskytl
kvalitní  materiál  na  výstavbu  obydlí.  Kro
mì horského zemìdìlství a pastevectví  se
mnoho obyvatel zabývalo øemeslem, zvlá�
tì tesaøstvím, a koneènì výrobou z loubkù �
opálek na oves pro konì a jednoduchých le
hátek �pra��ákù� pro obyvatele, hlavnì v�ak
pro nejchud�í vrstvy.  Výteènou pøíle�itostí
k získání ob�ivy byly ovocné stromy pìsto
vané  na  stráních  i  na  náhorních  plo�inách
ve  vhodném  klimatu  podhorského  území.
Daøilo i daøí se tu jabloním, rùzným druhùm
modrého ovoce, ménì hru�ním. Ovoce,  a�
ji� syrové èi usu�ené, uvaøené jako povidla
nebo  vypálené  v místní  pálenici,  bylo  jedi
neèným produktem a výhodným prodejním
artiklem na trzích ve Vizovicích, po celé Mo
ravì  i v sousedním Rakousku a Maïarsku.
S  pìstováním  a  zpracováním  ovoce  byly
spjaty  také  stavby  pøíznaèné  pro  ovocnáø
ské obce východní Moravy a také pro Jasen
nou, a to su�írny ovoce, rozeseté v sadech
a zahradách. Kdysi tyto drobné stavbièky ze
døeva nebo nepálených cihel byly neodluèi

telnou souèástí ka�dé vìt�í usedlosti. Celý
podzim v nich pulzoval �ivot, proto�e  øádné
usu�ení  jablek,  �vestek  a  hru�ek  èi  vaøení
povidel  �  trnek  v  kotli  su�írny  si  vy�ádalo
znaèný èas a pøípravu ovoce i topiva.
Fojt  a  jeho  úøad  byl  nad  v�ím  tímto  dì

ním ustanoven  feudálním  vlastníkem pùdy.
I  kdy�  pùvodní  zakladatelé  a  majitelé  vsi
Jasenná  byli  prokazatelnì  ji�  v  15.  století
mni�i cisterciáckého klá�tera ve Vizovicích,
existovala  ves  podle  v�ech  indicií  ji� mno
hem døíve. Pánové z Kun�tátu a po nich Bo
skoviètí a Jan Kavka z Øíèan se stali prvními
svìtskými  vlastníky  Jasenné  i  dal�ích obcí
v okolí. Ve feudálním dr�ení byla vesnice a�
do roku 1848.
Vìt�ina  svìtské  �lechty  se  k  poddaným

vesnice  chovala  velmi  panovaènì  se  sna
hou  získat  od  nich  co  nejvíce  hmotného
prospìchu, proto je zatì�ovala velkými da
nìmi a pracovními povinnostmi. Není divu,
�e Jasen�tí se aktivnì zúèastnili vala�ských
povstání, co� vyneslo �esti  pøedstavitelùm
obce Jasenná ty nejkrutìj�í tresty.
Fojství  v  Jasenné  se  uvádí  u�  v  urbáøi

z  roku  1545.  Tehdy  se  jednalo  o  zákupní
rychtu, k ní� nále�ely polnosti a vodní mlýn.
V dr�ení fojtství se vystøídalo nìkolik majite
lù, kteøí spravovali svùj majetek a vykonáva
li  povinnosti  fojta  se  støídavým  úspìchem.
Vizovická  vrchnost  zvolila  nového  fojta
v  roce  1663.  Stal  se  jím  Jiøí  M ik u lá � t í k .
S krátkou pøestávkou, kdy místo fojtství byl
zøízen panský dvùr, rod Mikulá�tíkù fojtoval
v  Jasenné a� do  roku 1848.  Za záchranu
�ivota svého pána získal fojt Mikulá�tík rùz
ná privilegia a jeho potomek Tomá� pøipojil
k  fojtství  také mlýn  a pilu.  Ji�  v  roce  1748
mohli Mikulá�tíci vystavìt velký døevìný dùm
opatøený  na  svoji  dobu  honosným  vybave
ním. To se projevilo v architektonickém pojetí

budovy s pavlaèí a bohatì polychromnì zdo
beným �títem s vrcholovou støí�kou � kuklou.
Av�ak  také  vnitøní  uspoøádání  s  velkou  jiz
bou, v ní� se konaly porady fojta se zástup
ci obyvatel o obecních zále�itostech, velkou
klenutou kuchyní a poèetnými komorami pro
èleny rodiny  i èeládku pùsobilo dojmem zá
mo�nosti a moci. Rodina Mikulá�tíkova zde
�ila  po  generace  a  svùj  vztah  k  fojtství  po
léta utu�ovala. Starala se o usedlost, na ní�
hospodaøila  a�  do  doby,  kdy  si  v  její  tìsné
blízkosti  Mikulá�tíkovi  postavili  nový  zdì
ný rodinný dùm. Z pùvodního statku zùstala
zachovaná  roubená patrová obytná budova
s malou hospodáøskou èástí, samostatný pøí
zemní sklep ve dvoøe a bohu�el jen èást pù
vodní velké roubené stodoly.
Ji� od 60. let minulého století slou�í used

lost kulturnímu vyu�ití. Mikulá�tíkovi, patrnì
pod urèitým tlakem, jak to v tìch létech cho
dilo, pøipustili  vyu�ití usedlosti pro muzejní
úèely.  V  obytném  objektu  byla  vytvoøena
muzejní  expozice  zdùrazòující  tvrdý  �ivot
obyvatel  Vala�ska  i  stinné  stránky  pány
utlaèovaných Jasenských.
Muzeum  jihovýchodní  Moravy  spolu  se

státní  památkovou  péèí  se  postaralo  o  pa
mátkovou obnovu a také o vybavení expozi
ce, a  to za vydatné tvùrèí spoluúèasti man
�elù  Mikulá�tíkových.  I  kdy�  majetkoprávní
vztahy k fojtství byly necitlivì naru�eny, péèe
o dìdictví  po pøedcích  zùstalo  v  rodinì  za
chováno a starost o dobrý stav budovy i pro
støedí  nemovitosti  byly  jedineèným  pøedpo
kladem po dal�í roky existence fojtství.
S  novými  politickými  pomìry  po  roce

1989  se  zmìnily  i  vlastnické vztahy a  fojt
ská  usedlost  èp.  60  byla  v  roce  1992  vrá
cena pùvodním majitelùm, kteøí neprodlenì
zahájili  podle  svých  mo�ností  údr�bu  pa
mátky.

  Foto Petr Zákutný
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jsme vnímali jako nìco, co si nezaslou�íme.
Dnes, kdy se  tím skoro �ivíme,  je  tomu sa
mozøejmì  jinak.  Na�e  písnièky  byly mo�ná
hodnìj�í, klidnìj�í a neburcovaly... A sny? Ty
krátkodobìj�í  se nám  ji�  splnily. Mým dlou
hodobým snem je hrát celý �ivot, nemuset se
bát, �e �zemøu hlady�... A pøál bych si umìt
naslouchat svému srdci a nezatrpknout.

FOLK �IJE! je iniciativa na�ich pøátel. Jde o
snahu upozornit média a poté i �ir�í veøejnost
na  to, �e  je zde �ánr, který nestagnuje a stá
le má  co  øíci.  Sna�í  se  zvednout  vlnu  zájmu
o mladé a nadìjné folkaøe a myslím si, �e se
to  daøí.  Nelze  stále  dokola  stavìt  dramatur

K  její  záchranì  pøispìla  i  památková
péèe,  a  to  vyhlá�ením  ochranného  pásma
památky. Ochranné pásmo zahrnuje nejen
celou usedlost a  barokní kostel církve øím
skokatolické v sousedství, ale také bezpro
støední okolí. Vytvoøení ochranného pásma
se stalo nezbytností  vzhledem k nìkterým
soukromým  stavebním  poèinùm  v  blízkosti
fojtství, které pùsobí a� po dne�ní èas ru�i
vì a k neprospìchu kulturní památky.
Èas vymìøený osudem obìma man�elùm

Mikulá�tíkovým uplynul,  ale  jejich  tøi  dcery
na�ly  odvahu  a  sílu  se  i  nadále  o  fojtství
starat.  Jejich  úsilí  podporované  pracovi�ti
památkové  péèe spolu s Krajským úøadem
Zlínského kraje a Ministerstvem kultury ÈR
vyústilo  do  velkorysé  obnovy  probíhající
v posledních létech, zejména od roku 2010.
Dana, Libu�e a Zdeòka se ujaly jako dìdiè
ky díla, a  to nejen po stránce organizaèní,
ale dokázaly zajistit i finanční prostředky na
nové pokrytí poloviny �indelové støechy ve
vý�i 214.000 Kè. Také dal�í ohro�ené èásti
stavby    celá  pavlaè  a  zárubnì  dveøí  byly
s  pomocí  veøejných  prostøedkù  ze  zdrojù
památkové péèe vymìnìny a o�etøeny po
tøebnými  ochrannými  nátìry  proti  hnilobì
a  døevokazným  houbám. Na  tyto  obnovné
úkony  získali  vlastníci  z  prostøedkù  Minis
terstva kultury 53.000 Kè a mohli pokraèo
vat v dal�ích pracích. Leè nezùstalo pouze
u  døevìných  èástí  rozlehlé  budovy  fojtství.
Následnì  v  roce  2011 bylo  potøebné o�et
øit vnitøní omítky obytných místností v pøíze
mí  i komor a komùrek v patøe a  také omít
ku soklu a obílení v�ech hlinìných omítek.
I  tady pøispìlo Ministerstvo kultury  ve vý�i
58.000 Kè. Na v�echny nároèné rukodìlné
práce museli nezbytnì pøispìt také vlastníci
památky, a to nemalou mìrou.  Investicemi
v�ech  tøí  vlastnic  a  státními  prostøedky  se
podaøilo odstranit nejzáva�nìj�í poruchy ve
stáøím a døevokazným hmyzem naru�ených
døevìných konstrukcích, zejména ve støe�ní
krytinì a na pavlaèi.
Podle posouzení odborné komise a PhDr.

Jany  Spathové,  vedoucí  oddìlení  památ
kové péèe KÚ Zlín,  �fojtství patøí k nejhod
notnìj�ím památkám Zlínského kraje a plní
poslání  kulturní  a  expozièní.  Je  pøístupné
veøejnosti, která zde dostane plnohodnotné
informace o historii i pøítomnosti Jasenné, o
úøadu fojta a o �ivotì na fojtství v minulosti�.

Deset let je vcelku dlouhá doba. Ohlédnu
li se pøes rameno, k na�im zaèátkùm, vidím
ztrémovanou  dvojici  mladých  lidí,  kteøí  za
�ívají  pøed  vystoupením  opravdová  muka.
Nevìøí  si,  ka�dé  kritické  slovo  je  moc  bolí.
Zároveò ale s ú�asem zji��ují, �e  jejich pís
nièky nìkteré  lidi zajímají a baví. Èasem se
èlovìk na pódiu otrká. Bìhem desíti let jsme
se nauèili být na pódiu, komunikovat s  lidmi
a  baví  nás  to. Posiluje. Pocit,  �e  jste  na  té
své správné �ivotní cestì,  je ú�asný. Kritic
ké  komentáøe  zvenèí  nyní  pou�tíme  jedním
uchem dovnitø  a  druhým  ven. Svým písním
pøeci nejlépe rozumí autor, ví, proè je napsal
a ví komu. Znám pár lidí, které negativní kriti
ka donutila pøestat tvoøit. Tohle u nás nehro
zí. Døíve jsme byli naivní, honoráøe za hraní

Foto Marek Kamínek, 2012
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gii  folkových  festivalù  n a  s t e jn ý c h  jm é n e c h
z let osmdesátých. To by byla cesta do pekel.
Myslím si,  �e u�  to pochopili  jak organizáto
øi, tak diváci. Jistým problémem folku je jeho
rozmanitost. Pro mnohé znamená  jen  jména
jako Nedvìdi, Wabi Danìk èi �alman. Pro jiné
zase Merta, Tøe�òák, Kryl. Ale vejde se tam
i Vlasta Redl.  Je  to  �iroký proud. A  kdo ne
hledá, stojí na místì. Je mi  líto, �e si nìkte
øí  hudební  publicisté  nejsou  schopni  udìlat
obrázek o mladé nastupující folkové scénì a
�e pro nì je symbolem souèasného folku jen
napø. populární Tomá� Klus. A to samozøejmì
platí  i pro bì�ného nehledajícího konzumen
ta hudby. FOLK �IJE! se to sna�í aspoò tro�
ku rozhýbat. A  jestli  jsou �ambo�i folk? Ano,
jsme folk, ten nový, mladý, energický!

Pøemý�lím nad  tím, která z mých písnièek
byla mùj první protestsong. Nejspí�e asi Krát
ká pamì�. Popudila mne tehdy jedna reportá�
v  televizi,  která se zabývala popíráním holo
caustu, a já si vybavil vzpomínky mojí babiè
ky na Terezín. Napsal jsem text tu�ím na Du
�ièky a dal do nìj v�echna slova a my�lenky,
které  ve mnì z babièèina  vyprávìní  zùstaly,
kdy� jsem ji jako malý kluk se zatajeným de
chem poslouchal. Dal�í protestování jsem za
klel  do písnièky Døevorubecká. Snahy  �uhlo
baronstva� tì�it uhlí v Beskydech a plány na
zapou�tìní Radho�tì do zemì a prodlu�ování
Hané a� k nám na Vala�sko� jsou pro mne
nepøedstavitelné. Do tøetice mù�u vybrat tøe
ba satiru Basama s fixama, která se zabývá
aktuální kauzou Romana Smetany, øidièe au
tobusu, kterého �zabásli� za to, �e maloval ty
kadla politikùm a vandalizoval billboardy. Mám

nutkání psát o tom, co mì právì �ere, a je to
takové volání o pomoc, zbavování se strachu,
�e je v tom èlovìk sám. A pomáhá to!

Døíve  jsem  psal  vìt�inou  texty  na  hoto
vé melodie. Nosil  jsem jich v�dy pár v hlavì,
hrál si je na kytaru a brousil harmonie. A tím,
jak  takový hotový nápìv znìl, promlouval ke
mnì urèitou náladou a volal po tématu. Téma
je pro mne v�dy velmi dùle�ité. Nepí�u nikdy
jen tak. Jakmile mám téma, tedy to, o èem pí
seò bude, zbývá to �jen� napsat. Je to zednièi
na a tesaøina se slovy. Stra�ná práce. Hrozná
a krásná. Hledání dlouhých slabik, rýmù, vý
znamù... Stavíte zeï, brousíte, boøíte, pálíte...
Ze zoufalství jdete spát nad ránem a nemáte
ani øádek. Druhý den ráno pøi èi�tìní zubù to
�sletí� se shora a letíte pro tu�ku a honem to
pí�ete na SIPO slo�enku a kapete zubní pas
tu po koberci... V poslední dobì jsem napsal
pár textù bez melodie a postupoval z opaèné

Nahrávání  v  lesích  je  pro  mne  obrovské
dobrodru�ství. Spojily se v tomto nápadu mé
dvì profese a podaly si ruku. Jsem lesníkem
a také u� doufám muzikantem. O stromy a les
jsem  se  zajímal  u�  od  studentských  let,  do
konce  jsem  chtìl  chvíli  studovat  dendrologii.

Foto Bllemby, 2011

Foto Tomáš Z. Václavík, grafická úprava Jan Žamboch

strany.  Je  to  rychlej�í  cesta.  Muzika  mi  jde
snadnìji. Skládání písnièek je nádherná, nì
kdy dosti frustrující zábava i práce. A kdy� se
jednou za èas povede nìco pìkného, záøím
z toho nìkolik dní jako halogenová �árovka�

Plánovat  odezvu  posluchaèù  lze  tì�ko.
V�dy,  kdy�  moje  ego  zaène  v  tomto  smys
lu kalkulovat, nechám ho chvilku fantazírovat

a  pak  ho  kopnu do  zadku� Za  tìch  pár  let
hraní u�  trochu  tu�ím, co zhruba  funguje na
lidi a �e je tøeba dobøe poskládat písnièky za
sebe, aby koncert mìl zaèátek a konec, aby
gradoval. Ale stejnì zále�í na  tolika  rùzných
vìcech, na slo�ení publika, na dobrém zvuku,
na náladì  v  kapele,  na  svìtlech,  na  teplotì,
rosném bodu... Nikdy èlovìk pøedem neví, jak
koncert dopadne. Za jakoukoli reakci po kon
certì  jsem v�dy nesmírnì vdìèný. Posunuje
nás  to a motivuje. A  co nám pøiná�í koncer
tování?  Inu, mne  jako  autora  a  interpreta  to
uspokojuje. Vnímám to ji� jako své poslání. A
jsem u� skoro sám sobì zamìstnancem i za
mìstnavatelem. To  je obrovská svoboda, ale
také zodpovìdnost. Moje �ena Stanislava  to
v�e vnímá více realisticky. Hraní jí myslím po
máhá v hledání víry v sebe samu. No a Jura
je bubeník, pro kterého je muzika údìlem se
v�ím, co k tomu patøí.
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Zkrátka, kdo z ètenáøù si nìkdy dopøál ten po
cit zastavit se v  jakémkoliv  lese a jen ti�e po
slouchal, dá mi za pravdu, �e les zní, �e hraje
a mluví. Snaha zachytit lesní prostor jako spo
luhráèe muzikanta, aby byl na nahrávce sly�et
a podporoval kytarové spr�ky tónù, je to, kvùli
èemu nahrávky vznikly. Normálních instrumen
tálních  kytarových  desek  jsou  internetové  re
gály plné. V�e má skvìlý zvuk, drahé studio
vé vybavení pomáhá k nádherným dozvukùm,
skvìlé mikrofony, v�e bezchybné... To jsem ne
chtìl.  Zachytit  v  nahrávce  v�echny  pøeká�ky,
teplotu, komáry, vítr, ptáky a hrát tak, jak nejlé
pe to v dané situaci doká�u, bez jediného støihu.
Kdy� zrychluji, �ere mì mo�ná zrovna na nose
komár�,  kdy� nìco nedomáèknu, necítím u�
tøeba samou zimou prsty... Nahrával jsem v rá
kosí vrbového háje Jevi�ovky  �orepelentován�
jako dobrodruh  v  d�ungli,  nahrával  jsem  také
v pralese na Bumbálce v lednu se snì�nicemi
na nohou. Objevil  jsem si pro sebe nádherná
místa. Sáhl jsem si ve skladbách na dno svých
kytarových schopností. Fotografie na webu do
kreslují magii míst, na která mne kytara zavlek
la, a myslím si, �e se mé �enì Stanislavì a dal
�ím fotografùm nesmírnì povedly. CD by mìlo
vyjít na zaèátku jara a schovávám si v rukávu
je�tì nìjaké to pøekvapení pro v�echny, kteøí se
rozhodnou mne podpoøit a pomù�ou tím, �e si
ho nevypálí, ale koupí. Nahrávky s fotografiemi
jsou prùbì�nì zveøejòovány na kapelním webu
(www.zambosi.cz) v sekci Guitar & Forest.

Ach, nedostižné flamenko! Vždy, když už si
kytarista zaène myslet, �e nìco umí, mìl by
se pokusit zahrát nìco ze �panìlska. Na prv
ní poslech to mo�ná není a� tak nároèné, kdy�
se to ale pokusíte pøehrát... �ílené! Zapomeò
te  na  trsátko,  na  rytmy  valèík  a  polka...  Fla
menková hra na kytaru je nejpropracovanìj�í
prstová technika, jakou znám. S dùrazem na
pøesný rytmus � compás. Je to hudba, která
neklade dùraz na slo�itost harmonií, ale spí�e
na  lehkost,  rytmiènost,  energiènost...  Zvlád
nout techniky jako �alzapua� (palcová techni
ka,  pøi  které  pou�íváte  nehet  palce  na  stru
nách jako míhající bøitvu, nahoru i dolù) nebo
rychlá  �rasgueada�  (kartáèové  víøení  prstù

typické pro  tento styl) vy�aduje  trávit s kyta
rou hodiny, dny a mìsíce. Zajímá mne vyu�ití
tìchto technik v doprovodu na�ich písní. Ko
øením jimi a jsem samozøejmì limitován kovo
vými  strunami. Vybírám si holt  ty slo�itìj�í a
nepro�lapané cesty...

Nemyslím si, �e by Vala�sko byla past, spí
�e je pro mne ochranný val. Chápu, �e mno
ho kum�týøù ode�lo do  �velkého mìsta�, ne
bo�  tam  je  více  pøíle�itostí,  více  penìz,  více
poptávky po èemkoli. V�dy se vracím z Prahy
úplnì vyøízený, staèí mi  tam tøi dny a u� za
èínám  být  nervózní.  Nejspí�e  bych  si musel
zvyknout, ale vala�skou krajinu mám moc rád.
Zde mám své koøeny. Navíc v dobì internetu
se vzdálenosti zmen�ily. Uvedu jeden pøíklad
za  v�echny.  Napsal  jsem  píseò,  inspirován
srdcem a knihou Roberta Fulghuma � Dr� mì
pevnì, miluj mì zlehka, která je o lidech a tan
gu. Jeden ná� fanou�ek ji poslal paní Roberta
Fulghuma a  ta  projevila  zájem znát  pøeklad.
Tak  jsem  napsal  dopis,  s  pøeklady  pomohla
kamarádka  a  dnes  mám  v  mailu  psaní  pøí
mo od pana Fulghuma s dotazem, zda mù�e
poskytnout píseò s nabídkou mého mo�ného
zapojení produkci Národního divadla v Praze,
kde se bude hrát na jaøe jeho román ztvárnì
ný pro divadlo. Bez ohledu na to, jak celá vìc
dopadne, je to pro mne dùkaz, �e nezále�í na
tom, kde èlovìk �ije, spí�e na tom, �e tvoøí a
stále pokou�í �tìstí. A �e je velmi dùle�ité mít
kolem sebe lidi, kteøí vás podporují a pomáha
jí. Já je mám a jsem jim moc vdìèný za to, �e
jsou a �e se objevují v ten správný èas.

mý�lel, zda je poslání tvoøit písnièky a hrát je
lidem obì�. Ale dìláteli jednu vìc naplno, ne
mù�ete dìlat naplno tu druhou. Kdy� se vrací
váme ve tøi ráno z hraní a vidíme spící mìsto,
dochází nám, �e mo�ná vedeme tro�ku jiný �i
vot ne� vìt�ina. Kariéra umìlce na volné noze
není zalo�ena na jistotách a stabilním pøíjmu,
ale na svobodì a víøe v  to, �e v �ivotì  jdete
správným smìrem� Obìtovat  jistotu! Nebát
se  to  alespoò  vyzkou�et.  A  èím  je  pro mne
hudba? Pøedev�ím je to neskuteèný dar, který
nechci promrhat. Cítím, �e toho musím je�tì
mnoho napsat, mnoho si toho musím poslech
nout. Kdy� hudbì propadnete, postaví vám do
cesty  nádherné  lidi  a  po�le  vás  na  ú�asná
místa. A také vás nauèí milovat ticho...

Ano, dáváme dohromady písnièky pro  tøe
tí  kapelní  øadovku a u� nám  jich mnoho ne
chybí. Chtìli bychom udìlat zase o �fous� jiné
CD, vyu�ít jiné nástroje, tak aby výsledek ne
byl zvukovì podobný pøedcházejícím titulùm.
Ov�em stále to budou ��ambo�í songy�. Mys
lím si, �e u� mám jako autor èitelný rukopis. A
co dál? Na jaøe nás èeká turné s islandským
muzikantem Svavarem Knuturem. Pravdìpo
dobnì si také zahrajeme v klubech po Evropì.
Chtìl bych vyrazit hrát na ulici� Co se  týká
pøání? Nejdùle�itìj�í je mít komu hrát. I pøes
to, �e se nebudu podbízet lidem tím, co zaru
èenì zabírá.  Stále  vìøím,  �e  lidé na koncer
ty pøijdou, koupí si desku a podpoøí nás, a �e
nezùstanu na stará kolena o �ebrácké holi�
Uvidíme. Zeptejte se mne tak za tøicet, ètyøicet
let...  Na závìr mi dovolte podìkovat za Va�e
otázky, lep�í jsem je�tì nikdy nedostal. Dìkuji!

Foto Tashi, 2010

Ta  povídka  mne
nesmírnì  zasáhla.
Nikdy  jsem  nepøe
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Chystáme se na zimu s Milotickým Hospodáøem

Poslední teplé dny nenávratnì skonèily, zima pomalu klepe na dveøe a nám nezbývá,
ne� se na její pøíchod zodpovìdnì pøipravit. Milotický Hospodáø z roku 1910 pøiná�í øadu
doporuèení, která nás mohou inspirovat k opravdu netradiènì strávenému nejchladnìj
�ímu období v roce. U� jste zazimovali kolo? Chyba! Mo�ná �e i vám mù�e usnadnit do
mácí práce vskutku originálním zpùsobem...

A  jak se chránit proti
chladu a zimnímu neèa
su? Nejdùle�itìj�í je mít
nohy v teple. Ten pravý
luxus  vám  pøiná�í  pra
vé  vala�ské  �komotky�.
Nepomohouli  vám  ani
ty,  neváhejte  a  obal
te  své nohy do  starých
novin.  Koneckoncù  eti
keta  nepovoluje  pouze
pono�ky  v  sandálech.
A  pokud  i  nadále  bu
dete  drkotat  zuby,  urèi
tì  vás  zahøejí  produkty
křesťanské firmy Adolfa
Böhma...

Z Milotického Hospodáøe
roè. XXI a XXII
(191011)
pøipravila
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Výtvarný  pedagog  a malíø   se  narodil  13.  10.  1937  na  Vsetínì.  V  roce  1959
absolvoval  obor  výtvarná  výchova  a  ruský  jazyk  na FF UP  v Olomouci.  Pùsobil  jako  pedagog,  a  to
pøedev�ím  na  vsetínském  gymnáziu.  Za  �ivotní  zásluhy mu  byla  v  roce  2009  udìlena Cena mìsta
Vsetína. Výtvarné tvorbì se vìnuje více jak 50 let. Zúèastnil se øady samostatných i kolektivních výstav,
napø.  jako èlen UVU Arkáda. V kresbách, malbách (pastelem,  temperami, olejem, komb.  technikou)  i
monotypech zachycuje kromì vala�ské krajiny s rázovitými døevìnicemi zejména mìstskou architekturu
a veduty rodného mìsta. Lze ho oznaèit doslova za �portrétistu Vsetína�. Od 60. let se zabývá i abstraktní
tvorbou, která pro nìj pøedstavuje jistou formu výtvarného experimentu (�pohrával� si se strukturální  i
geometrickou abstrakcí). Pøíle�itostnì se zabýval i u�itou tvorbou: navrhl napø. mìstský znak Vsetína,
logo Masarykova gymnázia Vsetín aj. a výtvarnì pojednal øadu pamìtních tiskù. Konstantami umìlcovy
pøedmìtné  tvorby  je  geometrizující  abstrahování  formy,  redukovaná a� monochromatická barevnost,
mìkká  svìtelná modelace  tvaru  i  tendence  k  monumentalizaci  motivu.  Výjevy  Kaderkových  obrazù
jsou charakterizovány jako zti�ené, kontemplativní, a to i pøes racionální a experimentální východiska
malíøova díla (M. Trávníèek).

Pastel Na Pøíkopì jsem maloval podle kreseb domù, které stávaly v místì dne�ního Alberta. Èasto
jsem urèité partie mìsta kresebnì zachycoval tìsnì pøed jejich demolicí. A smutek s tím spojený vnesl
do obrazù pozdìji malovaných jistou nostalgii. Malby jsou jakousi vzpomínkou na zaniklá místa, která
mám spojená s lidmi, kteøí tam �ili, napø. z jednoho domku na obraze Na Pøíkopì pocházel malíø Radko
Ma�ata.

Pøi zobrazování pohledu z rodného domu na Hrbové na støechy chalup Jasenky jsem si uvìdomil potøebu
nastolit  v  té  zmìti  trojúhelných  tvarù  øád  a  zdùraznit  kresbou  jejich  siluetu.  Zku�enost  s  geometrickou
abstrakcí také jistì pøispìla ke stylizaci, zjednodu�ení reálného motivu.

Maluji obrazy hlavnì pro své nejbli��í, a� u� jsou to abstraktní kompozice, nebo obraz Vzpomínka na
Dubaj jako ohlédnutí za dobou, kdy jsme zají�dìli za rodinou dcery, která tam tehdy �ila.

 pastel, 420 x 520 mm

Foto  Milan O��ádal, 2012

 olej, plátno, 73,5 x 111,5 cm
., 540 x 1040 mm
pastel, 550 x 1050 mm

 pastel, 635 x 985 mm
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Pokud jste nav�tívili zámecké pokoje v zámku Kinských ve Vala�ském Meziøíèí, tak víte, �e na konci prohlídky máte mo�nost se
na chvilku promìnit v tuto krásnou �lechtiènu. Jak? Staèí jen skrýt civilní tìlo za obraz a do otvoru v místì hlavy umístit tu svou.
Obraz, ve kterém se mù�ete vyfotografovat, malovala MgA. Jitka Skoèková podle plátna nacházejícího se dnes v zámku v Le�né
u Vala�ského Meziøíèí. Ale kdo je autorem bravurnì malované podobizny z poloviny 19. století, nevíme: specialistka na umìní 19.
století a �lechtické sbírky doc. Marie M�yková ji øadí do okruhu vídeòského portrétisty Josepha Weidnera (1801  kolem 1870).
Rozmìrná malba zachycuje krásnou dívku v bílých saténových �atech se sametovým �ivùtkem a dlouhým krajkovým závojem.
Slavnostní oděv naznačuje, že se nejedná o běžnou podobiznu. Hraběnka Sofia, rozená von Stockau (Napajedla 1. 2. 1834  17.
1. 1877 Vídeò) je na ní zachycena jako nevìsta. V pouhých osmnácti letech se provdala za chorvatského bána Josipa Jellaèièe
de Buzim (1801  1859)  vlivného (�bán� je titul pro místodr�itele uherského krále, pozdìji pøedsedu chorvatské vlády), ale o víc
než třicet let staršího muže. Datování obrazu se tedy odvíjí od tohoto sňatku. Se zámkem v Lešné Sophii (nebo Žofii, jak jí říkali)
spojuje a� její druhý sòatek: v roce 1863 se provdala za hrabìte Adolfa Jana Køtitele Dubského z Tøebomyslic. S ním mìla dvì
dìti: Marii (1864  1926), pozdìji hrabìnku Kinskou, a Viktora (1868  1935), z nìj� se stal diplomat ve vojenských slu�bách. Dub
�tí z Tøebomyslic sídlili na zámku ve Zdislavicích (jihozápadnì od Kromìøí�e) a obraz opustil zdej�í panství a� po Viktorovì smrti.
Spolu s dal�ími hodnotnými umìleckými díly z jeho sbírky se jako dìdictví dostal do rukou rodu Kinských do zámku v Le�né, kam
se na podzim roku 2011, po �esti desetiletích strávených ve sbírkách muzea ve Vala�ském Meziøíèí, vrátil.

Kamila Valou�ková

,
kolem 1852, olej na plátnì, 145x110 cm


