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Úvod 

Jak napovídá samotný název, tématem mé diplomové práce je společenský 

a kulturní život v Bystřici pod Hostýnem v době první republiky. Snažila jsem 

se načrtnout celkový obraz aktivit a života ve městě vletech 1918 až 1938, 

jak mi to umožnily prameny, které jsem měla možnost prostudovat. Jedná se 

0 téma, které prozatím nebylo komplexně zpracováno a ke kterému mám osobní 

vztah, poněvadž Bystřice pod Hostýnem je městem ve kterém žiji od svého 

narození. Znalost této lokality mi také usnadnila orientaci v tématu i při 

vyhledávání pramenů a literatury. Velice přínosné pro mne bylo i to, že jsem měla 

možnost podílet se na zpracovávání pozůstalosti nejvýznamnějšího bystřického 

rodáka Františka Táborského v Městském muzeu v Bystřici pod Hostýnem. 

Při získávání informací pro tuto práci jsem vycházela jak z primárních 

pramenů tak i z dosavadních dílčích zpracování v sekundární literatuře. 

Velice důležitým a cenným zdrojem informací pro tuto práci byla „Pamětní 

kniha města Bystřice pod Hostýnem". Tato kronika byla sice pořízena u příležitosti 

příjezdu císaře Františka Josefa I. do města v roce 1897 (František Josef I. 

se do ní tehdy podepsal), ale pravidelně vedena byla bohužel až od roku 1921. 

1 přesto mi tato kronika poskytla základní informace, na kterých jsem mohla dále 

stavět. „Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem" má 202 stran a zachycuje 

období let 1921 - 1938. Další cenné informace, i když už v menší míře, mi poskytla 

také „Pamětní kniha místní školní rady města Bystřice pod Hostýnem". 

Největší množství pramenů k mému tématu se zachovalo v Městském 

muzeu v Bystřici pod Hostýnem. Velice přínosný byl pro mne zvláště „fond 

Táborský". Studium četné korespondence, rukopisů a novinových výstřižků tohoto 

básníka, spisovatele, překladatele, znalce umění, uznávané osobnosti Prahy 

a z hlediska mé práce hlavně „věrného Bystřičana", mi poskytlo dostatečnou 

materiálovou základnu pro mou práci. Vzhledem k tomu, že jsem pozůstalost 

po Františku Táborském v Městském muzeu v Bystřici pod Hostýnem sepisovala, 

pečlivě jsem prostudovala veškeré písemnosti tohoto fondu. Nejprinosnější pro mne 

byly pozvánky na nejrůznější kulturní akce konané v Bystřici a dopisy představitelů 

města, Sokola, Krajinského muzea a dalších bystřických spolků. Velice bohatá je 

rovněž sbírka dobových fotografií tohoto muzea. 
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O vztahu Františka Táborského k rodné obci, o jeho osobnosti, ale i o životě 

města jsem načerpala hodně informací při studiu pozůstalosti Františka Táborského 

v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Tato pozůstalost 

obsahuje hlavně korespondenci, z níž nejvýznamnější pro mě byly dopisy Městské 

rady Bystřice p. H., Krajinského muzea, TJ Sokol, Okresního osvětového sboru, 

dívčí školy a Okrašlovacího spolku v Bystřici pod Hostýnem, dále soukromé dopisy 

Marie Ševčíkové, kustodky Krajinského muzea a vzdčlavatelky bystřickč TJ Sokol, 

Jindřicha Tomáška, sokolského náčelníka, a malířů Františka Ondrúška, Adolfa 

Kašpara a Karla Svolinského. Ti všichni Františku Táborskému psali do Prahy, 

aby ho informovali o dění a životě v jeho rodném městě. 

Prostudovala jsem také „Archiv města Bystřice pod Hostýnem" ve Státním 

okresním archivu Kroměříž, který uchovává rozsáhlé soubory písemností, ty jsou 

však spíše politického a hospodářského charakteru. 

Důležitým zdrojem informací se mi stal také „Vlastivědný sborník 

pro mládež župy olomoucké", ročník I. 1923 až ročník VII. 1928/29 a časopis 

„Naše Valašsko" ročník I. 1929/30 až ročník V. 1937/38 a ročník VI. 1940. 

Kromě primárních pramenů pro mne byla přínosná také sekundární 

literatura. Jako východisko při jejím vyhledávání mi posloužila „Bibliografie okresu 

Kroměříž", kterou vydalo Muzeum Kroměřížska v Kroměříži v roce 1984. 

Jedinou soubornou publikací o městu jsou „Dějiny města Bystřice 

pod Hostýnem" od Marie Dolákové a Ladislava Hosáka. Autorka jejich druhé části 

byla v roce 1972 požádána předsedou kulturní komise na žádost rady Městského 

národního výboru v Bystřici pod Hostýnem, aby zpracovala dějiny města od roku 

1848. K tomuto úkolu přistoupila Doláková velice pečlivě a shromáždila velké 

množství údajů z různých pramenů. Kniha vydaná v roce 1980 je poplatná duchu 

hodnocení historického vývoje a vývoje společnosti sedmdesátých let. Kulturnímu 

a společenskému dění ve městě se autorka v této knize příliš nevěnuje, pouze 

v kapitolách „Politické organizace buržoazie a maloburžoazie do roku 1945" 

a „Kulturní život" uvádí stručný přehled spolků a kulturního života ve městě. 

Má diplomová práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V úvodní 

kapitole podávám souhrnný obecně laděný přehled vývoje města od druhé poloviny 

19. století, kdy se malé lázeňské městečko ležící na úpatí památného Hostýna 

postupně měnilo v úspěšně se rozvíjející centrum dřevařského průmyslu. 
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Ve druhé kapitole nejprve podávám stručný přehled spolků vzniklých 

v Bystřici pod Hostýnem ve druhé polovině 19. století. Poté se podrobněji věnuji 

těm nejdůležitějším z nich, které ve sledovaném období nejvíce ovlivňovaly 

kulturní a společenský život města. 

Ve třetí kapitole uvádím stručný přehled dalších kulturních a společenských 

událostí a osvětové činnosti ve městě. 

V poslední čtvrté kapitole se věnuji třem bystřickým rodákům - učiteli 

a sokolskému náčelníkovi Jindřichu Tomáškovi, akademickému malíři Františku 

Ondrúškovi a básníku a spisovateli Františku Táborskému. Ti svou prací 

ovlivňovali kulturní život města nebo jej proslavili v celočeském kontextu. 

Součástí této diplomové práce je také rozsáhlá obrazová příloha 

dokumentující kulturní a společenský život města v meziválečném období. 
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1. Hospodářský a politický vývoj od poloviny 19. století 

Bystřice pod Hostýnem1 byla koncem 60. let 19. století městečkem s 2225 

obyvateli, kteří žili v 264 domech.2 Byla sídlem soudního okresu, který vznikl 

v roce 1850 náhradou za pět vrchnostenských soudů. V témže roce byla v Bystřici 

zřízena i četnická stanice o třech mužích a poštovní úřad. Soudní okres bystřický 

byl přidělen k Okresnímu hejtmanství v Hranicích. Okres měl v té době celkem 48 

obcí a byl také sídlem berního úřadu. Od roku 1868 se stal bystřický soudní okres 

součástí Okresního hejtmanství v Holešově. Tento stav se nezměnil ani po vzniku 

ČSR v roce 1918. 

Popis Bystřice pod Hostýnem z té doby říká, že to bylo příjemné město, 

které tonulo v zeleni. Bystřice pod Hostýnem, ležící na úpatí vrchu Hostýna 

s monumentálním poutním chrámem dokončeným roku 1748, měla krásné okolí 

a byla vyhledávaným lázeňským místem. 

Léčilo se zde žinčicí a čerstvým vzduchem. Lázeňská budova byla 

postavena v parku Zahájeném. Lázeňští hosté byli ubytováni v hotelích nebo 

v soukromých domech. Pobyt v pěkném prostředí města jim zpříjemňovaly 

koncerty na náměstí a v Zahájeném, na nichž hrála zámecká kapela a kapela 

továrních hasičů. 

Hosté sem přijížděli dvakrát denně vlakem z Hulína od osobních vlaků 

i rychlovlaků Severní dráhy císaře Ferdinanda. Z nádraží, vzdáleného jen sedm 

minut pěšinkou vedoucí od města, jezdívali v kočárech za 40 haléřů. O zdraví hostů 

pečoval lázeňský lékař dr. Leopold Toff a místní lékaři dr. Čeněk Buriánek 

a dr. Bernard Fuchs. 

1 Jméno Bystřice patří u nás i u jiných Slovanů k nejčastějším názvům vodních toků. Tato jména 

mají většinou menší řeky, říčky nebo potoky a znamenala bystrou vodu pádící z hor. Všechny 

Bystřice, Bystřičky apod. leží na vodních tocích. Tak je tomu i v Bystřici pod Hostýnem, která 

dostala jméno po řece Bystřici (též řeka Hostejnská a pak Bystřička). Od roku 1544 se píše Bystřice 

pod Hostýnem. Bystřice vznikla jako trhová ves na křižovatce obchodních cest, které vedly z Hulína 

do Kelče (Hučnice) a z Přerova přes Dřevohostice ke Kašavě (hatěná cesta). Uvést přibližné datum 

vzniku nemůžeme. První písemná zmínka o Bystřici p. H. pochází z 8. ledna 1368. 
2 r 

Výsledky sčítání obyvatel z roku 1869. Krumpholc, J.: Místopis soudního okresu bystřického, 

In: Historický místopis střední a severní Moravy, 1942, s. 43. 
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O správu podniku se staral lázeňský výbor, který úzce spolupracoval 

s městskou radou a tehdejším starostou Eduardem Pospíšilem. V letech 1876-1888 

byl veden seznam hostů, v němž je zapsáno 1301 osob. Lázeňské hospodaření 

nebylo vždy výnosné a zpravidla končilo schodkem. Výbor se staral hlavně o to, 

aby v Bystřici existoval společenský život. Na zisk se tolik nehledělo.3 

Pro získání hostů byl v roce 1900 vydán „Prospekt o klimatickém 

a žinčičném léčebném místě Bystřice pod Hostýnem na Moravě" v českém 

a německém jazyce. Z tohoto prospektu se dozvídáme, že léčebnými prostředky 

byla žinčice4, pocházející od ovcí, které se po celé léto pásly na úbočích Hostýna. 

Mimo to bylo postaráno také o mléko kravské a kozí. Vedle žinčice a mléka mohli 

hosté užívat jehličnatých i jiných léčivých koupelí a koupat se ve studeném bazénu 

v městských Lužánkách. Nejdůležitějším léčebným prostředkem byl ale čistý, 

čerstvý a horský vzduch. Lázeňským hostům se doporučovaly procházky 

v překrásném a veřejnosti přístupném parku barona Laudona a v městských 

Lužánkách čili parku Zahájeném. 

Prospekt dále uvádí terapeutické indikace. Léčebné místo se zvláště 

osvědčovalo při nemocech nepravidelného nebo nedostatečného tvoření krve, tedy 

při všeobecné slabosti tělesné a chudokrevnosti, při chronickém kataru průdušnic 

a plic i úbytích. Blahodárně léčebné místo působilo i na organické srdeční vady 

a na rekonvalescenty po rozličných nemocech. 

Zájem o pobyt v Bystřici pod Hostýnem byl na tu dobu velký. Během 

sezóny sem dojíždělo vždy asi 120 hostů ze středních vrstev, z rodin obchodníků 

a rolníků.5 Bystřické lázně byly v provozu do konce roku 1909, později už kouřící 

komíny nemocné nelákaly. 

Výborná poloha, tradice klimatického léčebného místa, i úzké sepětí 

s poutním místem, kam směřovaly každoročně desetitisíce poutníků - to vše 

spoluvytvářelo atmosféru místa i života v něm. 

3 Podzemná, K.: Žinčičné lázně v Bystřici pod Hostýnem. In: Zpravodaj města Bystřice 

pod Hostýnem, 1977, říjen, s. 37. 
4 Ovčí mléko. 
5 Podzemná, K.: Žinčičné lázně v Bystřici pod Hostýnem. In: Zpravodaj města Bystřice 

pod Hostýnem, 1977, řijen, s. 38. 
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Ve dnech 1. až 4. září 1897 navštívil město Bystřici pod Hostýnem císař 

František Josef I.. Za čtyřdenního pobytu v Bystřici pod Hostýnem přihlížel 

manévrům rakousko-uherské armády na zdejším Záhoří. Ubytován byl v zámku 

u rodiny Laudonů. 

Do Bystřice přijel vlakem 1. září dopoledne a po krátkém odpočinku 

se vydal na Hostýn. Na vrcholu hory císaře očekávalo asi 50 000 lidí a několik set 

kněží z celé Moravy. Císař podepsal pamětní list tohoto znění: „My František Josef 

/., císař rakouský, král český atd. konajíce první mezi panovníky pouť k Matce Boží, 

jež na sv. Hostýne divy tvoří, ráčili jsme ze zvláštní milosti položití základní kámen 

ku kapli sv. Kříže a k rozhledně, jež nese naše jméno na čest a slávu Nejsvětější 

Trojice, na chválu Kříže Kristova a na poctivost Panny Marie, Vítězné Ochrany 

Moravy. L. P. 1897panování našeho 49., dne 1. září,"6 

Císař také slavnostně otevřel v Nádražní ulici novou chlapeckou školu. Stalo 

se to 3. září v pět hodin odpoledne. Po uvítacím proslovu faráře F. Kremela se císař 

zúčastnil slavnostního shromáždění v aule školy. Na závěr slavnosti se císař 

podepsal do školní kroniky a svolil, aby nová chlapecká škola měšťanská nesla jeho 

jméno. 

Zajímavou epizodou života lázeňského města Bystřice pod Hostýnem byla 

návštěva prof. T. G. Masaryka. Ten se zde v roce 1898 rozhodl strávit s rodinou 

léto. Toto přání svěřil svému příteli Františku Táborskému - přál si dvě světnice 

a možnost stravování. František Táborský mu doporučil pobyt u rodiny Skálových 

ve Lhotce.7 Domek i okolní prostředí plné rozlehlých luk a lesů se profesoru 

Masarykovi zamlouvalo.8 Koncem června roku 1898 přijel s paní Charlie 

G. Masarykovou a dětmi Herbertem, Alicí, Janem, tehdy středoškoláky i malou 

Olgou do Chvalčova. Olga v místní škole dokončovala druhou třídu obecné školy. 

6 Z fotografie pamětního listu v Městském muzeu v Bystřici pod Hostýnem, fond Hostýn. 
7 Nyní dolní část Chvalčova. 
g 

Chvalčov byl v té době mnohem menší než Bystřice, měl něco málo přes 600 obyvatel. Cestu 

na Říku lemovaly malé domky, chalupy a několik menších selských gruntů. Všude okolo 

se rozkládala pole, rozlehlé louky a lesnatý svah Hostýna. 
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Paní Masaryková podnikala s dětmi výlety do hor. Průvodcem na těchto 

cestách jim nejednou byl František Táborský. Společné putování podle Táborského 

často končívalo v hájovně na Pasekách u Schwaigrů.9 

T. G. Masaryk zde studoval, zajímal se o historii kraje a občas chodíval 

na politické besedy do bystřického zámku k baronu Laudonovi. Při procházkách 

se často zastavoval na kus řeči s prostými lidmi a zajímal se o jejich život.10 

Ze Lhotky konal Masaryk také „první kroky" na Valašsko, které si o devět 

let později vybral jako svůj volební okres." 

O pobytu rodiny Masarykových ve Lhotce se dochovalo jen málo zpráv. 

Na letní pobyt na Bystřičko přijíždělo mnoho rodin a rodina budoucího prezidenta 

byla v té době pro obyčejné lidi neznámá. Proto se začalo na pobyt T. G. Masaryka 

v Bystřici pod Hostýnem vzpomínat až v době, kdy se stal známou osobností. 

Vzpomínku šířili především bystřičtí Sokolové. Ti 5. května 1923 odkryli pamětní 

desku prezidentu Masarykovi ve Lhotě Chvalčově na domě číslo 1, kde se svou 

rodinou prožil prázdniny. Odhalení pamětní desky bylo velkou slavností pro celý 

bystřický region.12 

Bystřice pod Hostýnem však neexistovala pouze v podobě vyhledávaného 

lázeňského a turistického místa. Postupně se zde rozvinul také průmysl. Místní 

průmysl zpočátku reprezentovala Zbořilova továrna na výrobu voskového zboží 

a svíček. V Bystrici bývala původně továrna na výrobu perníku.13 Když jeho obliba 

natrvalo poklesla, založil roku 1858 Václav Zbořil při pernikářství ruční dílnu, která 

měla sloužit poutníkům putujícím na Hostýn. V této dílně se vyráběly ručně 

malované kostelní svíce a voskové obětiny pro poutníky jdoucí 

na Hostýn, i obyčejné svíčky do domácnosti. Obětiny byly až 15 cm veliké a daly 

se rozdělit asi do tri skupin. Nejpočetnější zobrazovaly lidské tělo a jednotlivé 

orgány, jiné představovaly domácí zvířata nebo stavby. Obchodní odbyt obětin 

Hanuš Schwaiger byl Masarykovým přítelem, znali se už z Vídně. 
10 Táborský, F.: Památce Presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, 1937, s. 18-31. 

Jeho volební okres zahrnoval: Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno, Rožnov, Příbor, Kopřivnice, 

štramberk, Nový Jičín, Bystřice p. H., Zlín, Vizovice, Valašské Klobouky a Bojkovice. Poslancem 

za valašská města byl zvolen dvakrát - v roce 1907 a v roce 1911. 

Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 33. 

Pernikářství prosperovalo v blízkosti poutního místa a mělo v Bystřici dlouhou tradici. 
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na Hostýně (stejně jako na většině poutních míst) byl mimořádně veliký. Poutníci 

je kladli za oběť pod hlavní obraz chrámu a věřili, že jejich přání budou vyslyšena, 

že se uzdraví oni nebo jejich blízcí, že se jim narodí děti, že bude jejich domov 

v bezpečí a podobně. Někteří obětovali všechny výrobky preventivně. Asi největší 

slávu zažila tato továrnička před první světovou válkou, kdy byly její výrobky 

dodávány do nejrůznějších míst, dokonce i do zahraničí. 

K zrychlení vývoje došlo v Bystřici pod Hostýnem po roce 1861. Do města 

přišli rakouští průmyslníci, bratři Thonetové. Zdejší prostředí, hlavně hluboké 

bukové lesy a dostatečně zalidněná podhorská oblast, se jim natolik zalíbily, 

že se dohodli s majitelem panství Arnoštem Laudonem na odkupu bukového dřeva 

a v roce 1861 zde založili továrnu na nábytek z ohýbaného dřeva. Tato továrna 

se stala centrem podnikání firmy a svého času to byla největší továrna na ohýbaný 

nábytek v Evropě. Výroba byla tak velká, že už za čtyři roky přestaly místní lesy 

stačit a dřevo se muselo začít dovážet.14 Koncem 19. století měla továrna 2155 

zaměstnanců.15 Protože na práci už místní občané nestačili a dělníci přicházející 

z okolí nemohli najít ubytování, byla v těsné blízkosti továrny postavena dělnická 

kolonie. Existence továrny od počátku ovlivňovala Bystřici pod Hostýnem, 

která byla roku 1864 povýšena na město. 

Prosperita výroby nábytku z ohýbaného dřeva významně ovlivnila růst 

města. Od založení továrny v roce 1861 do roku 1921, kdy poprvé proběhlo sčítání 

lidí za první republiky, tj. za necelých 60 let, vzrostl počet obyvatel města Bystřice 

pod Hostýnem ze 2000 na 4000. Počet domů se zvýšil téměř na trojnásobek. 

Z původně zemědělského městečka se pomalu stávalo středisko dřevařského 

průmyslu.16 

Podnik Thonetů se také zasadil o zavedení železniční tratě vedoucí z Hulína 

do Bystřice pod Hostýnem. Trať byla zprovozněna v roce 1882 a v roce 1888 

k ní byla připojena vlečka vedoucí od vlakového nádraží k Thonetově továrně. 

Existence továrny měla rovněž vliv na společenské klima i kulturní život 

města. Kromě činnosti různých spolků to byla především tovární hudba. 

14 Dováželo se hlavně ze Slovenska. 

Doláková, M., Hosák, L.: Dějiny města Bystřice pod Hostýnem, 1980, s. 74. 

Šimoniková, J.: Nábytek z Bystřice pod Hostýnem, 1992, s. 46. 
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Ta představovala zvláštní oblast propojení života továrny se životem ve městě. 

Tovární hudba byla založená Augustem Thonetem roku 1874 a byla složená jak 

z pracovníků továrny, tak z dalších občanů města. Tato hudba pravidelně 

koncertovala na náměstí i v městském parku a při různých slavnostních 

příležitostech. 

Z dalších průmyslových podniků jmenujme závod na impregnaci dřeva 

Impregna, který byl založen v roce 1902. Majiteli byli bratři Hrdličkovi. Dělníci 

pocházeli vesměs z blízké Rusavy. Podnik pracoval od jara do podzimu, protože 

v zimě impregnační roztok zamrzal. V roce 1923 přijal závod název Hrdličkovy 

závody na impregnaci dřeva. Stav zaměstnanců dosáhl za první republiky počtu 

200 osob. Exportoval hlavně do Francie, Itálie, Maďarska a Anglie. 

V roce 1908 založil v Bystřici pod Hostýnem Robert Slezák továrnu 

na výrobu jednoduchého kovového nábytku. Ten vyhovoval zdravotním 

požadavkům modernizujících se nemocnic, sanatorií, sociálních zařízení a škol. 

Ve dvacátých letech zaměstnával 70 dělníků. 

V roce 1911 vznikla v Bystřici pod Hostýnem dílna na výrobu hodinových 

skříní. Zavedl ji místní hodinář Oldřich Říha. 

Po první světové válce17 vznikaly v Bystřici pod Hostýnem další české 

průmyslové podniky. Byly to závody s menší výrobou a některé v důsledku 

hospodářské krize zastavily provoz. Pro zajímavost jmenujme alespoň několik 

z nich. V roce 1919 zahájila firma Řeřucha a Kuban výrobu voskového zboží 

a svíček. V roce 1922 se tento podnik rozdělil na dva závody. Vznikl podnik Hostýn 

- továrna na svíčky Řeřucha a spol. a Alois Kuban, výroba svíček. K nim přibyla 

ještě v roce 1925 výroba svící a chemicko - kosmetických výrobků zn. Jiskra. 

Vletech 1925-1926 pracovaly tedy v Bystrici pod Hostýnem čtyři továrny 

na výrobu voskového zboží. 

Bystřice pod Hostýnem proslula také díky okrasným školkám a zahradní 

architektuře. Podnik založil v roce 1926 Antonín Horák, který postavil domek 

a skleník na rozmnožování dřevin. U domu si založil skalku, na které měl 

Během první světové války padlo 53 občanů z Bystřice pod Hostýnem. Za světové války byl 

v zámečku bratří Thonetů zřízen vojenský lazaret. 
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už koncem 20. let 300 druhů alpinek. Proslulý byl rovněž zahradnický závod 

květinářský, jehož majitelem byl František Chvatík. 

Kromě velkých průmyslových podniků působilo v Bystřici pod Hostýnem 

množství drobných řemeslníků a živnostníků, kteří pracovali sami či s několika 

učedníky ve svých řemeslných dílnách a obchodech. Protože Bystřicí procházely 

tisíce poutníků na sv. Hostýn, čítalo město před první světovou válkou 30 hostinců, 

které sloužily návštěvníkům. Po válce se jejich počet snížil, ale ještě před druhou 

světovou válkou jich ve městě zůstalo 22. 

Část města byla od listopadu 1920 připojena na elektrárnu továrny 

na ohýbaný nábytek, teprve od srpna roku 1921 následovala elektrifikace 

připojením na Středomoravské elektrárny v Přerově. Postupně byl elektrický proud 

rozváděn po celém městě. Na Hostýn byla elektřina zavedena v roce 1924. 

V únoru roku 1921 se uskutečnilo úřední sčítání lidí. Podle něj žilo 

v Bystřici pod Hostýnem 4000 obyvatel, z toho 1823 mužů a 2177 žen. Obyvatel 

české národnosti bylo 3848, kdežto Němců jen 126.18 Ve volbách do obecního 

zastupitelstva v listopadu 1923 zvítězila se 726 hlasy Strana lidová, na druhém 

místě se umístila Strana živnost.-obchod.-středostavovská s 338 hlasy a třetí 

skončila Strana sociálně demokratická a obdržela 291 hlasů.19 

Majiteli bystřického panství byli od roku 1827 Laudonové. Ti se ve třicátých 

letech 20. století dostali do finančních potíží a museli zámek prodat. Ministerstvo 

obrany v té době potřebovalo sklady vojenského zdravotnického materiálu. Sklady 

léků byly umístěny v zámku v Bystřici pod Hostýnem od roku 1935.20 

Třicátá léta se vůbec špatně podepsala na vývoji města Bystřice 

pod Hostýnem. Thonetové se dostali do nesnází a byli nuceni podnik spojit 

s konkurenčním závodem Kohn a Mundus pod názvem Thonet-Mundus v jedinou 

akciovou společnost. Počet zaměstnanců bystřické továrny se v této době snížil 

z 1140 zaměstnanců v roce 1929 na pouhých 650 v roce 1932.21 

Bystřice pod Hostýnem si sice pověst lázeňského místa s čistým vzduchem 

uchovala jen do začátku 20. století, avšak i nadále přežívala dobrá pověst města se 

18 
Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 11. 

19 Tamtéž, s. 30. 
20 

Sklady léků zde byly s přestávkou ve druhé světové válce až do roku 1991. 
21 

Doláková, M., Hosák, L.: Dějiny města Bystřice pod Hostýnem, 1980, s. 76. 
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spoustou zahrad a zeleně. Bystřice zůstala oblíbeným místem letních pobytů jako 

vstupní brána do Hostýnských vrchů a na proslulé mariánské poutní místo. 

V kronice města je v zápise z roku 1928 zaznamenáno, co se návštěvníkům 

v Bystřici pod Hostýnem nejvíce líbilo. Nejčastěji byla uváděna lipová alej 

a zahrádky v Nádražní ulici, čistota města, pěkně upravený tok Bystřičky a mohutná 

kaštanová i jedinečná platanová alej Pod zámkem. Úpravou Kamence (nábřeží 

Bystřičky) v nejidyličtější čtvrti města vzniklo přirozené spojení s městským 

parkem Zahájené. ,Je to jedna z nej krásnějších procházek podél Bystřičky, 

stříbrného, zelenými věnci lemovaného pasu, zvlněného a tepaného tolika jiskřícími 

vodopádky a kaskádami. Tu se chodec opravdu osvěží a dostane se bez prachu, 

bez ruchu a hluku do městského sadu Zahájeného. V samé blízkosti obecní 

restaurace a hudebního pavilonu v městském sadě Zahájeném jsou městské 

plovárny, dva bazény se sprchami, čerpajícími čistou pískem fdtrovanou vodu 

z Bystřičky. V plovárně jsou lehátka a písek ke slunění. Plovárny byly právě 

rozšířeny a upraveny. Zelené pásy trávníku a ohrada popínavými růžemi zarostlá, 

působí lahodně. Tam v plovárnách naleznete v létě sedmdesátiletého mladíka 

Fr. Táborského, jeho přítele mistra Ondrúška, básníka Karla Tomana (přijíždívá 

na prázdniny do Bystřice z Prahy). Mimo těchto Bystřických nejznámějších 

a nejmilejších dobrých lidí bývá zde, ještě hodná hrstka básníků a spisovatelů, 

hudebních skladatelů, politiků, umělců i učenců, kteří k nám přijíždějí na prázdniny 

a rádi zde hledají osvěžení."22 

o 23 

Protože do Bystřice pod Hostýnem přijíždělo rok od roku více hostů 

vydala Městská rada v roce 1933 propagační brožuru, ve které chtěla návštěvníky 

upozornit na pamětihodnosti a výhody města. Z této brožury se dozvídáme, 

že nečekaný rozvoj turistiky a sportu (hlavně lyžařského) a vzrůst rekreace přispěly 

k tomu, že se z lázeňského místa Bystřice pod Hostýnem stalo místo výletní. Byl 

to v podstatě obrat k lepšímu, protože sem nemocní hosté úplně přestali jezdit 

22 

Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 55-56. 
23 V „Pamětní knize města Bystřice pod Hostýnem" je poměrně pravidelně zaznamenáván cizinecký 

nich ve městě. Např. v roce 1923 přenocovalo v Bystřici pod Hostýnem 10533 lidí, z toho 10304 

z Československa, 148 z Vídně, 33 z Uher, 12 z Německa atd. 10025 lidí se ve městě zdrželo jeden 

den, 52 lidí 2-3 dny, 183 4-14 dnů, 132 lidí 14 dnů až 4 týdny a 141 lidí se zdrželo déle než 4 týdny. 

V roce 1926 navštívilo Bystřici pod Hostýnem 8637 osob. 
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1 

na léčení. Rok od roku však stoupal počet výletníků, sportovců a stálých letních 

hostů, kteří zde nalézali vše potřebné pro odpočinek a osvěžení. Mezi každoročními 

hosty, kteří se do Bystřice pod Hostýnem vraceli, byly význačné osoby uměleckého, 

literárního i politického světa. 

V Bystřici pod Hostýnem se nacházely čtyři hotely24, ve kterých se hosté 

mohli levně a pohodlně ubytovat a stravovat. Kromě nich zde byla i řada 

soukromých penzionů. Co se týká vzdělávacích a zábavních podniků bylo možno 

v Bystřici pod Hostýnem navštívit Krajinské muzeum. V budově radnice 

se nacházela velmi dobře vybavená Havlíčkova veřejná knihovna a útulná 

Masarykova veřejná čítárna. V sokolovně se třikrát za týden hrála fdmová 

představení a dvakrát za týden zvukový fdm. Během sezóny přijížděly do Bystřice 

pod Hostýnem také divadelní společnosti. V městské restauraci v parku Zahájeném 

se konávaly pravidelné koncerty a také čaje o páté, tovární hudba i nadále 

koncertovala v hudebním pavilonu v parku a občas na náměstí. Místní spolky 

pořádaly po celou letní dobu výlety a sportovní závody. Hosté mohli cvičit 

v tělocvičných jednotách i sportovních klubech.25 

1T 4- 1 
0 el Občanská záložna a hotel Lidový dům na náměstí, hotel U nádraží a hotel Táborský 

v Lázních pod Hostýnem 

Bystřice pod Hostýnem. Propagační brožura Městské rady v Bystřici pod Hostýnem, 1933, s. 19. 
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2. Spolkový život v Bystřici pod Hostýnem 

Na konci 19. století žilo město Bystřice pod Hostýnem bohatým spolkovým 

životem. V roce 1862 zde vznikl Čtenářský spolek. Roku 1868 bystřičtí občane 

posílají kámen zHostýna s nápisem „Mrzkost jest poroba Hospodinu" a soudek 

hostýnské vody na maltu do základů Národního divadla v Praze. V roce 1876 vznikl 

pěvecko-hudební spolek Hostýn. Toto jméno měla i učitelská jednota, která vznikla 

v Bystřici pod Hostýnem v roce 1882. Spolek zanikl až začátkem první světové 

války. Další český spolek Občanská beseda vznikl vletech 1885-1886, obnovil 

činnost Čtenářského spolku a pěstoval také hudbu a sborový zpěv. V roce 1888 

vznikl Okrašlovací a zábavní spolek. 

I když počet občanů německé národnosti představoval necelé 3% 

z celkového počtu obyvatel města26, zaznamenáváme v Bystřici pod Hostýnem 

existenci některých německých spolků, a to především díky vedení Thonetovy 

továrny. Knim patřil například spolek Cassinoverein, který si v roce 1876 založilo 

Thonetovo německé úřednictvo a úředníci ze zámku. Také v parku Zahájeném 

pořádala Thonetova tovární 36-členná hudba denně koncerty, při kterých hrála 

většinou skladby německé, nejraději vídeňské pochody a valčíky. Rovněž merendy 

pořádané v parku a tovární klub velocipedistů se snažily vtisknout městu německý 

ráz.27 

Naopak českost společenského dění v Bystřici pod Hostýnem až do roku 

189228 reprezentovaly pěvecké koncerty, ochotnická představení a každoroční 

silvestrovská zábava Čtenářského spolku, o prázdninách pak studentské výlety 

a věnečky. Ty se však nemohly finančními výlohami vyrovnat podnikům 

financovaným Thonetovou továrnou. Čtenářský spolek se svojí skromnou 

knihovnou se zpočátku nacházel v malých dvou místnostech „U Macháčů" vedle 

radnice. Až po svém přerodu v Občanskou besedu a po přesídlení k Sanitrákům 

zahájil živější činnost, když rozdělením obecné školy na dívčí a chlapeckou 

26 Podle výsledků sčítání obyvatel z roku 1910 žilo v Bystřici pod Hostýnem celkem 4284 lidí, 

z toho 126 Němců. Počet Němců se v této době příliš neměnil. Pamětní kniha města Bystřice 

pod Hostýnem, s. 12. 

Památník Sokola v Bystřici pod Hostýnem, 1922, s. 4. 
28 

Roku 1892 vznikl v Bystřici p. H. Sokol. Viz. níže. 
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a zřízením měšťanské školy s novým učitelským sborem přibyli noví lidé s chutí 

do národní práce. 

Roku 1892 vzniká v Bystřici pod Hostýnem Sokol vyvíjející všestrannou 

kulturní a tělovýchovnou činnost. Kolem roku 1925 měla jednota i vlastní sokolský 

orchestr a smíšený pěvecký sbor, roku 1928 byl při tělovýchovné jednotě Sokol 

založen i lyžařský oddíl, neboť první lyžaři se objevili na svazích Hostýnských 

vrchů již za první světové války. 

O zpřístupnění přírodních zvláštností Hostýnských vrchů pečoval od května 

roku 1898 odbor Klubu českých turistů. Ze sportovních organizací byl nejstarší 

Sportovní klub Hostýn založený už v roce 1922. Fotbal se hrál ve Sportovním klubu 

Bystřice pod Hostýnem. 

Roku 1919 byl založen Československý červený kříž, který život města 

ovlivňoval nejvíce po roce 1930, kdy vyvíjel bohatou osvětovou i charitativní 

činnost. 

V Bystrici pod Hostýnem existovaly také katolické spolky. Např. v roce 

1890 byl založen Spolek katolických tovaryšů. Tělovýchovná činnost katolických 

spolků byla soustředěna do Jednoty československého Orla, která byla založena 

jako tělovýchovný odbor Orel při Křesťansko-sociálním spolku mužů a žen v roce 

1908. V Památníku Dvacet let Orla československého v Bystřici pod Hostýnem 

je zaznamenána tato událost, která dala popud k vzniku této tělovýchovné skupiny: 

Navrátil Emil, knihař, jenž se přestěhoval do Bystřice pod Hostýnem z Kroměříže, 

žádal o přijetí do jednoty Sokol a odvolával se na to, že byl v Kroměříži 

dlouholetým členem Sokola a že by zase rád cvičil. Bylo odpověděno jednatelem 

Sokola s velkou ochotou, že žádost jeho bude předložena ve výboře. Přihlášený 

čekal, ale stále nedostával oznámení, že jest přijat, ani nebyl k ničemu zván, jako 

Přijatý člen. Konečně pana Navrátila opustila trpělivost a šel k vlivným členům 

výboru, panu Kučerovi a panu Bubílkovi Ed. a tehdy teprve mu bylo odpověděno: 

„Odpusťte, pane Navrátile, nemůžete být přijat do Sokola, poněvadž jste členem 

katolického spolku". Totéž stalo se panu Žáku Cyrilovi, členu Křesťansko-vzděl. 

spolku. Takové jednám v Sokole rozčílilo pana Navrátila a řekl ve spolku 

Křesťansko-soc., co se mu přihodilo. Zpráva jeho byla vodou na mlýn mládeže. 
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Už se nedala odbyti a založila si v roce 1908 tělocvičnou skupinu v křesťansko-

sociálně vzdělávacím spolku."2' 

Orel vyvíjel podobnou činnost jako Sokol, stejně tak i Dělnická tělocvičná 

jednota, která byla v Bystřici p. H. založena v roce 1907. 

Ve městě tak působilo více subjektů, jejichž činnost byla v podstatě 

identická. Je tedy možné předpokládat, že si tyto spolky do jisté míry konkurovaly. 

Tak například z dopisu vzdělavatelky Sokola Marie Ševčíkové se dozvídáme, 

že Sokol byl nucen na začátku května roku 1932 zakoupit zvukové kino, 

aby je v Dělnické tělocvičné jednotě nepředběhli.30 V kronice města 

je zaznamenáno, že zábavní odbor katolických spolků v Bystřici sehrál v sále 

Občanské záložny ve dnech 21. a 28. dubna 1929 divadelní hru od Rudolfa Medka 

„Plukovník Švec". Toto historické drama o třech dějstvích ze života čsl. legií 

v Rusku sehrál ve dnech 1. a 5. května téhož roku k desetiletému výročí tragické 

smrti Dr. M. R. Štefánka i Sokol. 

Kromě vyloženě kulturních a vzdělávacích spolků měly v Bystřici 

pod Hostýnem své pobočky či samostatné organizace četné profesní organizace. 

Jmenujme jen pro zajímavost Obchodní grémium31, Společenstvo řemeslných 

živností, Společenstvo kovářů atd. 

2.1. Sokol 

Bezprostředním podnětem k založení Sokola v Bystřici pod Hostýnem byla 

školní slavnost, která se uskutečnila 14. srpna 1890 na Říce.32 Při ní sklidili bystřičtí 

žáci pochvalu za pěkně provedená sokolská cvičení, sestavená a nacvičená mladým 

učitelem a vlastencem K. J. Obrátilem. K. J. Obrátil o tom v Památníku Sokola 

v Bystrici pod Hostýnem, vydaném u příležitosti třicetiletého trvání jednoty 

a položení základního kamene sokolovny, napsal: „O sokolském cvičení na výletě 

" Dvacet let Orla československého v Bystřici pod Hostýnem, 1928, s. 7-8. 
30 PNP - LA, fond Táborský František, korespondence vlastni, přijatá: Ševčíková Marie, dopis 

z 9. května 1932. Více viz samostatná kapitola věnovaná Sokolu. 
31 Založené v roce 1909. 

32 Publikace k výročí 100 let od založení TJ Sokol v Bystřici pod Hostýnem, 1992, s. 2. 
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mluvilo se dlouho."33 Právě K. J. Obrátil chtěl spolu s JUDr. Štěpánem Sedníkem 

založit v Bystřici pod Hostýnem Sokol, ale pro své pokrokové působení ve městě 

byl náhle přeložen do Vizovic. Tím se založení Sokola v Bystřici pod Hostýnem 

oddálilo. 

Ustavující valná hromada 47 přihlášených členů byla svolána až 30. června 

1892.34 Starostou byl zvolen dr. Sedník, který však volbu nemohl přijmout. Proto 

funkci přijal Leopold Haldina, náčelníkem byl zvolen učitel Jan Václavík, 

jednatelem student Klaudius Běhal a pokladníkem učitel Luděk Dohnal. 

Jednota se přihlásila do Moravské obce sokolské a do svazku župy Františka 

Palackého ve Frenštátě pod Radhoštěm. Byly pořádány přátelské večírky 

s proslovy, recitacemi a národními tanci. Cvičilo se v zahradě Františka Běhala 

a pak v tělocvičně dívčí školy. 

Dne 27. listopadu 1892 se konala mimořádná valná hromada, na níž byl 

zvolen starostou dr. Štěpán Sedník, náčelníkem JUDr. Viktor Kaplan, jednatelem 

Adolf Rejmiš a pokladníkem Luděk Dohnal.35 Spolková místnost byla v hostinci 

bratra Františka Maliny a jeho zahrada byla letním cvičištěm. Mladá jednota 

úspěšně vzkvétala. Byl vypracován cvičební řád podle Tyršovy soustavy, založen 

cvičitelský sbor a zakoupeno cvičební nářadí. 

Na prvním veřejném cvičení, které se uskutečnilo 6. srpna 1893 na louce 

v Zahájeném, cvičilo 17 bratří, na druhém, které se konalo o rok později, jich 

cvičilo již 59.36 

Kromě tělocvičné činnosti zahájila bystřická jednota i četnou kulturní 

a vzdělávací činnost. Například roku 1894 se dne 5. července konal večer 

M. J. Husa s přednáškou, 10. září byl pořádán Tyršův večer, byla založena sokolská 

knihovna, která měla 94 knih a 34 zpěvníků.37 

Roku 1896 se spolková místnost přestěhovala do Občanské besedy. Roku 

1898 byl zřízen stavební odbor Sokola za účelem příprav stavby sokolovny. 

33 Památník Sokola v Bystřici pod Hostýnem, 1922, s. 7. 

34 Publikace k výročí 100 let od založení TJ Sokol v Bystřici pod Hostýnem, 1992, s. 3. 
35 Tamtéž, s. 2. 
36 Tamtéž, s. 2. 
37 Tamtéž, s. 3. 
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Ženský odbor Sokola v Bystřici p. H. byl založen 22. ledna 1902. Měl tehdy 

61 členek. Na ustavující valné hromadě 3. května 1903 byly zvoleny starostkou 

Matylda Minaříková, náčelnicí Antonie Janalíková, jednatelkou Jana Skácelíková 

a pokladní Marie Polášková. 

Vzdělávací sbor jednoty vzniká roku 1906. V roce 1909 byla založena 

pobočka v Dřevohosticích a bylo obnoveno stavební družstvo, které zakoupilo 

pozemek na stavbu sokolovny v Nádražní ulici. Na VI. Všesokolském sletu 

reprezentovalo bystřičkou jednotu 50 bratří a sester. 

Rozvoj Sokola v Bystřici pod Hostýnem před první světovou válkou byl 

příkladný jak po stránce tělocvičné tak osvětové. Hrála se divadla a konaly 

se přednášky, na kterých mezi řečníky nechyběla taková jména jako T. G. Masaryk 

nebo Jan Herben. Sokol byl vc značné míře nositelem kultury v Bystřici 

pod Hostýnem. 
v době první světové války nastal útlum sokolské činnosti. Bratři narukovali 

a deset jich ve válce padlo. U několika členů byly provedeny četnické domovní 

prohlídky a bratři Bílkové, R. Horák, ing. Felczikiewitz, Antonie Janalíková 

a Jindřich Tomášek okusili strasti Špilberku. Přesto byl 13. května 1915 uspořádán 

česko-polský večer. Vletech 1917 - 1918 se už opět cvičilo a hrálo divadlo, 

vzpomenut byl M. J. Hus a Karel Kálal zde přednášel o Slovensku.3<; 28. říjen 1918 

byl večer na náměstí oslaven projevy řečníků - za Sokol promluvil dr. Sedník 

a starosta Müller.40 

V prvních poválečných letech se o rozvoj bystřické sokolské jednoty 

a kulturní rozkvět města zvlášť významně zasloužil Jindřich Tomášek.41 

V roce 1919 byla založena pobočka Sokola v Podhradní Lhotě a roku 1921 
ve Vítonicích. 

Téhož roku byl znovu zakoupen pozemek v Nádražní ulici naproti 

soudní budově a začaly tak přípravy plánů na výstavbu sokolovny. 

Bystrický Sokol usiloval o zřízení vlastního stánku již od svého založení 

v roce 1892. Za tímto účelem byl také 23. ledna 1898 zřízen stavební odbor a v roce 
38 

Publikace k výročí 100 let od založení TJ Sokol v Bystřici pod Hostýnem, 1992, s. 3. 
39 

Tamtéž, s. 3. 

40 Monografie Holešov: Město a okres. Red. Dobiáš, M. Národohospodářská propagace 

Československa, řada A, Sv. XIV., 1935, s. 117. 

Více v samostatné kapitole Jindřich Tomášek. 
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1909 založeno Družstvo pro stavbu tělocvičny, jehož stanovy byly schváleny 

moravským místodržitelstvím 30. března 1910.42 Toto družstvo koupilo pozemek 

v Nádražní ulici a připravovalo plán k budoucí sokolovně. Po vypuknutí první 

světové války prodal Sokol tuto parcelu v listopadu 1914 svému členu Augustinovi 

Janotovi z obavy, aby rakouská vláda toto stavební místo nezabavila. Po skončení 

války byl pozemek v Nádražní ulici koncem roku 1918 koupen zpět, ale při 

vzrůstajícím počtu členů byl již nevyhovující. Až roku 1921 byl koupen pozemek 

v Soudní ulici a na něm byla na jaře roku 1922 zahájena stavba sokolovny.43 

Třicet let svého trvání oslavila proto bystřická tělovýchovná jednota Sokol 

důstojným způsobem. Dne 18. června 1922 položila základní kámen ke stavbě 

sokolovny - umístěn byl na jižní zdi budovy v Sokolské ulici. Výročí založení 

sokolovny připomíná text na tomto kameni: „V srdci vlast, v mysli smělost, v paži 

sílu-18. 6. 1922**.44 

V předvečer slavnosti se na bystřickém náměstí konal koncert. V neděli 

18. června bylo město vyzdobeno prapory. V provizorně upravené hospodě 

na náměstí, pak na zámku a před radnicí byl proveden zdramatizovaný výjev 

ze života valašského zbojníka Cvrčka. Význačné scény byly zfilmovány. V rámci 

filmu byly zachyceny i nejdůležitější záběry z kladení základního kamene 

a z odpolední veselice. 

Vlastní slavnost na staveništi sokolovny zahájil proslovem starosta jednoty 

Ferdinand Mttller. Hlavním řečníkem byl spisovatel František Sokol - Tůma, který 

nastínil význam základních sokolských myšlenek. Projev při kladení základního 

kamene sokolovny připravil i František Táborský: „Stará, velice stará životní 

moudrost usoudila: „ Ve zdravém těle zdravý duch". Ale i zdravé tělo bývá velmi 

často pohodlné, ba lenivé, zvláště jde-li o jiného a zdravý duch bývá velice často 

jenom chytrý a sobecký, bývá „zdravý" jenom pro sebe, ale nikoliv pro jiné, jak 

ukázala zvláště nedávná doba válečná i doba poválečná. Třeba tedy pojem 

„zdravý" dobře vykládati. Jenom to tělo a toho ducha budeme pokládati za zdravé, 

když se starají udržovati a zachovávati zdraví ne pouze pro sebe, nýbrž i pro jiné; 

Publikace k výročí 100 let od založení TJ Sokol v Bystřici pod Hostýnem, 1992, s. 5. 

Tamtéž, s. 5. 
44 

Tamtéž, s. 5. 
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když budou mysliti nejenom na sebe ale i na jiné; když budou pomáhali netoliko 

sobě, ale i jiným; když budou tvořili nejenom pro sebe, ale i pro jiné, když budou 

hájiti pravdu, dobro a krásu netoliko pro sebe, ale i pro jiné, pro celek národní, 

pro celek lidský. 

Takový výklad vložme především všichni do svých srdcí a vkládejme jej 

do srdcí ostatních, na zdraví sobě, na zdraví národu, na zdraví lidstvu, na zdraví 

svrchované mravnosti a spravedlnosti, bez nichž by se vymkl ze své dráhy." 

Poté byl uspořádán průvod do zámeckého parku. Bystřický kronikář píše: 

„Byl to průvod jakého snad dosud Bystřice nespatřila. Zahájen byl bauderiem, 

sokolským žactvem, dorostem a delegací skautů. Po nich následoval průvod 

královniček, 52 žen ve cvičebních úborech, sokolský prapor tělocvičné jednoty 

holešovské a 82 členů jednak místní, jednak okolních jednot. Za nimi alegorické 

vozy, znázorňující „Pracovní povinnost" a „Hnízdo káňat", pak květinové vozy 

s hosty.V prvním voze jel projektant sokolovny architekt Bohuslav Fuchs 

se stavitelem Bednaříkem provádějícím stavbu. Za květinovými vozy jela dlouhá 

řada selských vozů s hosty v národních krojích. V zámeckém parku byly Rusavjany 

předvedeny staré zvyky „Záhorské právo" a „Valašská svatba". Slavnost měla 

důstojný a skvělý průběh. 

Stavba v hodnotě 700 000 Kč byla prováděna podle projektu prof. arch. 

Bohuslava Fuchse, rodáka z nedalekých Všechovic, z půjček zaručených majetkem 

některých členů Sokola a také za vydatné pomoci dalších členů. Dne 6. července 

1922 postihla stavební družstvo zvláštní nehoda. Na staveništi úplně shořel stoh 

nejlepších stavebních prken. 

Sokolovna byla dostavěna 27. října 1922. Jednalo se však pouze o třetinu 
plánované monumentální budovy, o divadelní sál, který měl zatím sloužit i účelům 
tělocvičným.47 

p N P - LA, fond Táborský František, Rukopisy vlastni, články, přednášky, projevy: „Stará, velice 

stará...", projev při kladení základního kamene sokolovny v Bystřici pod Hostýnem, rkp. 

Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 19. 

Tamtéž, s. 19. 
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Slavnostní otevření sokolovny proběhlo 28. října 1922. Odpoledne se konala 

akademie s přednáškami Františka Sokola-Tůmy a večer sehrál divadelní odbor hru 

„Otec" od Aloise Jiráska.48 

Přestože budova sokolovny pro nedostatek finančních prostředků nebyla 

dostavěna celá, patřila knejvětším a nejvýznamnějším objektům ve městě. 

Od počátku své existence byla jedním z nejdůležitějších center místního kulturního, 

společenského a tělovýchovného života. Kromě divadelních a filmových 

představení, kterým měla budova původně a převážně sloužit, se zde konaly i další 

kulturní a společenské akce (loutková divadla, opery, operety, přednášky, proslovy, 

koncerty, recitace, taneční hodiny, plesy, karnevaly, vzpomínkové večery, 

slavnostní akademie, oslavy, tryzny, besedy atd.), ale také akce sportovní 

a tělovýchovné, především pravidelná cvičení. 

Už v roce 1923 zde bylo sehráno celkem 13 divadelních her.49 Např. 

ve dnech vánočních sehrála TJ Sokol úspěšně pohádku „Sůl nad zlato", kterou 

zhudebnil místní skladatel učitel Ferdinand Greinecker, v listopadu v sokolovně 

koncertovalo Pěvecké sdružení moravských učitelů.50 Na 5. května 1923 jednota 

připravila odhalení pamětní desky T. G. Masaryka, na domku č. 1 ve Lhotě 

Chvalčově, ve kterém se svou rodinou strávil léto 1898.51 

24. dubna 1924 uspořádala TJ Sokol pod protektorátem městské rady 

a za účasti Osvětového sboru oslavu 100. výročí narozenin Bedřicha Smetany 

přednáškou JUDr. Jaroslava Fialky o jeho životě a díle.52 

Následujícího roku navštívila sokolovnu Renata Tyršová, dcera Jindřicha 

Ftignera a manželka Miroslava Tyrše. 

Na začátek roku 1928 připadla oslava 70. výročí narození vzácného rodáka, 

spisovatele Františka Táborského. Velké bylo také přivítání T. G. Masaryka 

při návštěvě města dne 23. června 1928. Bystřický Sokol přivítal prezidenta před 

sokolovnou, která byla vyzdobena pestrými májkami, alegorickými živými obrazy 

a sochami ve stylu antického Řecka. Výzdoba byla dílem velkého bystřického 

48 Publikace k výročí 100 let od založení TJ Sokol v Bystřici pod Hostýnem, 1992, s. 4. 
49 Památník Sokola v Bystřici pod Hostýnem, 1922, s. 4. 
50 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 29. 
51 j r 

V l z- samostatná kapitola Návštěva prezidenta T. G. Masaryka v Bystřici pod Hostýnem. 
52 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 37. 
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Sokola, učitele Jindřicha Tomáška. Ten navrhl tzv. živé sochy, kterými byli nazí 

Sokoli, opásaní bílým pásem vpůli těla a sbělostnou stuhou kolem čela. Ti stáli 

po jednom na sloupech plotu kolem sokolovny, každý držel v rozpřažených rukou 

dlouhé kopí s bílým praporcem. Další Sokoli zdobili průčelí sokolovny - na plošině 

nad vchodem byla celá skupina jako v řeckém tympanonu, další byli vysoko nad ní, 

kde končí hlavní zeď a zvedá se střecha. Na široké terase sokolovny stály Sokolky 

rovněž v řeckém úboru a s věnci v natažených rukou rovněž vítaly pana 

prezidenta.53 

Ve středu 4. března 1931 oslavila tělocvičná jednota Sokol 70. narozeniny 

bystřického rodáka, akademického malíře Františka Ondrúška.54 O přípravách této 

akce se dovídáme z dopisu vzdělavatelky Sokola Marie Ševčíkové Františku 

Táborskému ze dne 12. února 1931: Jak je Vám známo, chystáme na 4. března 

oslavu 70. narozenin mistra Františka Ondrúška. Přijede i deputace z Hodonína. 

Cvičíme Smetanovu Českou píseň, Fibichovu Jarní romanci, .... Jako recitační číslo 

navrhla jsem Březinovo Víno silných. Co hudba zahraje, ještě nevím. V neděli 

chceme požádati mistra, dříve než to uveřejníme, aby se laskavě zúčastnil tohoto 

večera. Mám strach, že nás, při své skromnosti, nemile přivítá. Bude to pro něj asi 

velkým překvapením, málokdo ví, na co konáme přípravy, většina myslí, 

že k 7. březnu. V programu ještě výstava?"55 

V dalším dopise z 12. března 1931 Ševčíková Táborskému píše: „Oslavný 

večer se nám vydařil, líbil se všem hostům, chválili naši obětavost, litovali jsme, 

že mistr nemohl aspoň na chvilku mezi nás. Výstavu musíme udělat 

až po hodonínské "56 

Při oslavě 70. narozenin Františka Ondrúška v roce 1931, věnoval malíř 

Sokolu obraz T. G. Masaryka, kterého portrétoval v Topolčiankách. 

Od 5. března 1932 měl bystřický Sokol zvukové kino. M. Ševčíková 

v dopise Fr. Táborskému ze dne 9. května 1932 píše: „Byli jsme nuceni koupit 

53 
Táborský, F.: Památce Jindřicha Tomáška, 1930, s. 26. 

Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 99. 
>5 PNP - LA, fond Táborský František, korespondence vlastní, přijatá: Ševčíková Marie, dopis 

z 12. února 1931. 
56 PNP - LA, fond Táborský František, korespondence vlastní, přijatá: Ševčíková Marie, dopis 

z 12. března 1931. 
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aparát, aby nás nepředběhli v D. T. J. Na zahájení promítali jsme fdm „ Psohlavci", 

líbil se. Nehoruji nijak pro zvukový fdm, ale zde museli jsme se podřídili 

okolnostem."57 

Ke 40. výročí založení bystřického Sokola v roce 1932 věnovaly sestry 

tělocvičné jednotě prapor, který byl zhotovený podle návrhu akad. malíře 

J. Barucha. Na prapor byly zavěšeny stuhy městské rady, jednoty legionářů, 

odbočky čs. důstojnictva, dívčí školy Františka Táborského a sboru dobrovolných 
58 

hasičů. Prapor byl rozvinut při slavnostní akademii dne 10. dubna 1932. 

Za druhé světové války byl Sokol rozpuštěn. Brzy po jejím skončení se jeho 

činnost rychle obnovila. Začalo se cvičit, podnikat, opravovat. 

2.1.1. Ochotnické divadlo 

Nejstarší divadelní činnost vykonával Sokol, založený 30. června 1892. 

První sokolské divadelní představení se v Bystřici pod Hostýnem hrálo 23. března 

1896 - „Pro péro Sokolí" a „All right" za vedení zakladatele Sokola v Bystřici p. H. 

dr. Štěpána Sedníka.59 Právě dr. Štěpán Sedník, který v roce 1906 zemřel položil 

základy k dalšímu všestrannému vývoji Sokola nejen v činnosti tělovýchovné, 

ale i divadelní. 

Od této doby se divadlo hrálo nejčastěji o mikulášských a silvestrovských 

večerech a stalo se důležitým kulturním činitelem a prostředkem zábavy a poučení. 

Organizační základ ochotnickému divadlu byl dán utvořením zábavního 

odboru Sokola v roce 1905 za předsednictví Antonína Poláška. V této funkci 

se vystřídala v období 1922 až 1932 řada pracovníků jednoty: Fanuše Dohnalová, 

Karel Svoboda, Karel Barták, Karel Slezák, Antonín Doležal, Alois Řehák a další. 

První dětské divadelní představení se hrálo v roce 1908 - v režii 

L. Ledvinové byla předvedena hra V. B. Plumlovské „Sůl nad zlato". 

" PNP - LA, fond Táborský František, korespondence vlastní, přijatá: Ševčíková Marie, dopis 

z 9. května 1932. 
58 Monografie Holešov: Město a okres. Red. Dobiáš, M. Národohospodářská propagace 

Československa, řada A, Sv. XIV., 1935, s. 117. 
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V následujících letech se vždy o vánočních svátcích hrály pohádky: „Zlatá husa", 

„Sněhurka", „Zlatý pták", „Bílá růže", „Zlatá nit", „Svatoň a Milena". 

Po vypuknutí první světové války nastal zpočátku útlum jakéhokoliv 

společenského života v Sokole, ale již v únoru 1916 byla nacvičena a sehrána 

pohádková hra „O pyšném Janíčkovi", která byla po několika úspěšných 

opakováních na žádost Sokola v Hulíně úspěšně zahrána i tam. 

Během války byla většina mužů povolána na vojnu, proto byly vybírány 

takové hry, ve kterých bylo málo mužských rolí, nebo takové, kde mohli být muži 

nahrazeni ženami. Když kvůli zákazu c. k. rakouských úřadů nebylo dovoleno 

sokolské jednotě hrát divadlo, hráli členové Sokola pod hlavičkou „Polévkového 

ústavu" nebo „Českého srdce". Největšího úspěchu dosáhla hra F. V. Krejčího 

„Povodeň" a přispěl k tomu jinotajný závěr: „Pevně stojí náš dům". V letech 1917-

1918 bylo nastudováno a uvedeno celkem 8 divadelních her.60 Ve hře „Josef 

Kajetán Tyl" vystoupil v hlavní roli spisovatel František Sokol-Tůma. 

Po skončení války byl sokolský divadelní soubor velmi čilý a na vysoké 

úrovni. Bylo hráno mnoho výborných divadelních her s velkým úspěchem 

i diváckou návštěvností: A. Mrštík: „Maryša", J. Mahen: „Nebe, peklo, ráj", 

F.S.Tůma: „Soucit", F. S. Tůma: „Staříček Holuša", G. Preissová: „Gazdina 

Roba", J. J. Kolár: „Pražský žid, F. J. Karas: „Mučedník brixenský", 

L. N. Andrejev: „Ten, který dostává políčky", A. Jirásek: „Lucerna", J. Mahen: 

„Mrtvé moře" a další. 

Vysokých úspěchů dosáhlo divadlo zvlášť pod vedením učitele Jindřicha 
Tomáška. 

Slavnostní otevření nové sokolovny bylo oslaveno 28. října 1922 hrou 

Aloise Jiráska „Otec". A tak divadlo, které dosud hrálo na jevišti v Občanské 

záložně, zahájilo novou etapu na moderním jevišti v nově zbudované sokolovně. 

Ochotníci zde nacvičili a sehráli hry jako: „Psohlavci", „Bílá nemoc", „RUR", 

„Strakonický dudák", „Radúz a Mahulena" a další. Podrobný seznam divadelních 
her viz. Příloha č. 1. 

Pořádány byly také divadelní zájezdy do okolí. Ochotníci sehráli některá 

divadelní představení v přírodě např. „Lešetínský kovář," „Pasekáři" a další. 

60 Publikace k výročí 100 let od založení TJ Sokol v Bystřici pod Hostýnem, 1992, s. 13. 
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Divadelní odbor zval též profesionální herce, kromě již zmíněného F. Sokola Tůmy 

v Bystřici hrál a zpíval Jára Pospíšil v „Zemi úsměvů" (1936) apod. Kromě toho 

byla do Bystřice zvána opera z Olomouce, a tak zde byla r. 1924 provedena 

Smetanova „Prodaná nevěsta" a „Hubička", r. 1925 „Dalibor" a Dvořákova 

„Rusalka".61 

Za II. světové války byl Sokol rozpuštěn a divadelní činnost ochromena. 

2.1.2. Loutkové divadlo 

Tělocvičná jednota Sokol v Bystřici pod Hostýnem se již od svého založení 

starala o všestranný rozvoj svých členů. Sokolská jednota měla svou knihovnu, 

zpívalo se ve sboru, známý byl sokolský orchestr, hrálo se divadlo. A nezapomínalo 

se ani na nejmenší pohádkovými hrami a loutkovým divadlem. 

O začátcích loutkového divadla pravděpodobně nebyla vedena žádná 

kronika a v záznamech je toho o loutkovém divadle málo. První záznamy 

sokolského divadelního odboru jsou o divadelní pohádce pro děti z roku 1908. Byla 

to hra V. B. Plumlovské „Sůl nad zlato", v roce 1916 to byla pohádka „O pyšném 

Janíčkovi". 

První zmínka o loutkovém divadle je až z roku 1917.63 Divadlo, které dosud 

hrálo na jevišti v Občanské záložně, zahájilo novou etapu v nově zbudované 

sokolovně, kde byla na galerii postavena loutková scéna. Již v roce 1923 odehráli 

loutkáři 5 loutkových her.64 Na můstek za loutkovým divadlem museli herci 

a zároveň i vodiči loutek šplhat po příkrém žebříku z velkého jeviště v přízemí. 

Herci hráli podle potřeby buď divadlo velké s živými herci, nebo divadlo loutkové 

s herci dřevěnými. Herecké výkony M. Dolákové, L. Ledvinové, A. Oškery, 

J. Ježka, Z. Bílavčíka, M. Bílavčíka, K. a M. Dohnalových a mnoha dalších, 

si mnohdy nezadaly s profesionálními herci. 

U Historie ochotnického divadla v Bystřici pod Hostýnem, In: Zpravodaj města Bystřice 

pod Hostýnem, 1982, únor, č . l . , s. 23-24. 
62 Divadlo hrály i katolické spolky a Dělnická tělocvičná jednota. 
63 Publikace k výročí 100 let od založení TJ Sokol v Bystřici pod Hostýnem, 1992, s. 16. 
64 Tamtéž, s. 16. 
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Do roku 1928 zde bylo odehráno 43 loutkových her, a to zde nejsou 

vyčísleny reprízy pohádek. Ve vedení loutkového odboru se vystřídali: v roce 

1922-1923 Štěpán Bílek, 1924-25 Richard Mittag, 1926-28 Adolf Oškera, 1929 

Štěpán Bílek, 1930-32 Jan Oblouk.65 

V letech 1931-34 bylo odehráno 18 loutkových her. Další konkrétní zprávy 

pochází ze zápisů správního výboru tělocvičné jednoty Sokol z r. 1937. Ve zprávě 

loutkářského odboru se píše: „Hra J. Žemly „Jak švec čerta ošidil" byla odehrána 

14. 3. 1937 a i další pohádka M. Huštíkové „Zázračná studánka" měla velký 

úspěch. Vr. 1938 se objevují další jména: A. Králík, R. Pešl, M. Místecká, 

kteří 10. 4. hrají hru Dřímla „Šuki - Muki",66 

2.2. Orel 

Počátky orelského hnutí sahají v Bystřici pod Hostýnem do roku 1908, 

kdy mladí bystríčtí členové Katolické jednoty - později Křesťansko-sociálně 

vzdělávacího spolku, projevili zájem o založení tělocvičného odboru v našem 

městě. Prvními průkopníky orelské myšlenky v Bystřici pod Hostýnem byli Emil 

Navrátil, který se stal prvním náčelníkem, Václav Krčil, Bedřich Zimmermann, 

Josef Kalus, Antonín Rajnoch, Jan Pospíšil, Antonín Vaculný, Jan Rypka, František 

Táborský, Theodor Skočilas , František Šebesta a další. 

Obětavostí a štědrostí katolických spolků v Bystřici pod Hostýnem bylo 

zakoupeno základní tělocvičné nářadí. Protože zpočátku nebylo tělocvičny, cvičilo 

se v létě v zahradě továrního Hotelu, v zimě pak ve spolkové místnosti, kterou 

ovšem později majitel pro tento účel zakázal používat. Proto členové tělocvičného 

03 Publikace k výročí 100 let od založení TJ Sokol v Bystřici pod Hostýnem, 1992, s. 16. 
66 Tamtéž, s. 16. 

Dne 10. 2. 1938 byla další ustavující schůze a přibyli noví členové loutkového odboru: Zbořilová, 

Šulová, Goldmannová, Doleželová, Veverková, Sužinová, Oblouková, Barbořík, Klein, Z. Bílavčík. 

26. 3. 1939 bylo odehráno představení „Vodníkova Hanička", která byla pro velký zájem opakována 

2. 4. V dubnu to pak byla další pohádka „Kašpárek se učí čarovat". V listopadu byla Skupovým 

loutkovým divadlem sehrána hra „Spejbl a Hurvínek". Poslední zpráva o činnosti je z ledna roku 

1941, kdy byla sehrána pohádka „Zázračný kořinek". Potom byla zastavena veškerá činnost Sokola. 
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odboru pro cvičení bezplatně a ochotně upravili velkou předsíň kuželny v zahradě 

tak, že sejí v zimě mohlo používat jako tělocvičny. 

Tato nezměrná obětavost prvních bystřických Orlů získávala nové a nové 

členy, takže se brzy stal jedním z nejpočetnějších v okolí. 

25. srpna 1909 byl ustaven ženský odbor s počtem 32 členek. Rady 

bystřického Orelstva se rozrostly tak, že 18. září 1910 se na rozlehlé louce 

před továrním Hotelem konalo první samostatné veřejné cvičení. 

Lepší a bezstarostnější časy nastaly, když po valné hromadě Křesťansko -

vzdělávacího spolku převzal nad bystřickým Orlem patronát pan továrník Václav 

Zbořil, čímž Orel mimo jiné získal hmotnou podporu. 

Až dosud tělocvičný odbor Orla poskytoval svým členům jenom zdravou 

tělesnou výchovu. P. J. Menšík se proto aktivně ujal vzdělávací činnosti a založil 
pro Orly a zároveň pro ostatní mládež katolických spolků řečnický kroužek. Téměř 

každou neděli odpoledne si jeden z Orlů připravil přednášku za přítomnosti mládeže 

i dospělých, po přednášce se přítomní rozdělili na dvě skupiny a debatovali mezi 
sebou. 

V roce 1911 byly položeny pevnější základy orelské organizace zřízením 

Zemské Tělocvičné Rady ústřední. Začaly se budovat okrsky a tělocvičný odbor 

bystřický byl přidělen ke kroměřížskému okrsku, později k okrsku holešovskému. 

Prvním starostou takto ustanoveného odboru byl zvolen v roce 1912 Augustin 

Slezák, jehož funkci pak převzal Ferdinand Čačala, který si dovedl členy získat tak, 

že nebylo orelské slavnosti, při níž by bystřičtí Orli chyběli. 

Dne 15. srpna 1912 se bystřický Orel zúčastnil korunovační slavnosti Panny 
Marie na sv. Hostýně. 

Při valné schůzi tělocvičného odboru v roce 1912 byl starostou zvolen 

P. Antonín Pospíšil, kaplan v Bystřici p. Hostýnem, a dosavadní starosta Fr. Čačala 

se stal náčelníkem. Téhož roku se v Zahájeném v Bystřici pod Hostýnem 

uspořádalo za mimořádné účasti cvičenců z Holešova, Domaželic, Kroměříže, 

Chropyně a Hranic III. veřejné cvičení. 

Během světové války byla činnost tělocvičného odboru Orla v Bystřici 

pod Hostýnem omezena. Po jejím skončení, v září roku 1920, se v Bystřici 

pod Hostýnem konal krajinský sjezd katolických spolků. Při této příležitosti přišla 

na řadu také otázka nového vzkříšení tělocvičného odboru Orla. Po zvolení 

přípravného výboru a dodání stanov z ústředí, byl zrušen název „tělocvičný odbor 
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Orel" a stanoven nový název: „Jednota československého Orla v Bystřici 

pod Hostýnem". 

Ihned se začalo se cvičením v sále továrního Hotelu, který ovšem brzy díky 

vzrůstajícímu počtu cvičenců nestačil (členů bylo původně šest, členek deset, 

dorostu dvacet a přispívajících členů také dvacet, do žáků se ihned přihlásilo 

na čtyřicet dětí).67 Proto Místní školní rada a Městské zastupitelstvo povolilo cvičit 

v tělocvičně chlapecké školy. 
Prvním veřejným cvičením mladé Jednoty byla nadílka žactvu spojená 

s dětskou besídkou dne 6. ledna 1921. 

16. ledna toho roku přistoupila Jednota k „Valašsko - Záhorské Orelské 

župě", která byla pojmenována „Župou Kardinála Bauera" se sídlem ve Valašském 

Meziříčí, v roce 1925 se pak připojila k III. okrsku orelské župy Urbanovy 

se sídlem v Holešově.68 

Roku 1921 se bystřické Orelstvo zúčastnilo sletu katolických gymnastů 

v Paříži a Štrasburku a propagovalo orelskou myšlenku na Slovensku. 

Rok 1922 byl rokem prvního všeorclského sletu v Brně. Přípravou na něj 

bylo okrskové veřejné cvičení v zámeckém parku. „ Cvičení toto bylo jedním 

z nejzdařilejších vystoupení Orelstva bystřického vůbec."69 V srpnu téhož roku 

hostí naše Jednota 14 Orlů z Jugoslávie, kteří u příležitosti brněnského sletu 

navštívili i sv. Hostýn. Na jejich počest byla uspořádána slavnostní akademie. 

Následujícího roku si Jednota kupuje v Občanské záložně jeviště a překládá 

svůj stánek z Továrního hostince do středu města. Svoji činnost na novém místě 

zahajuje dětskou akademií dne 2. prosince 1923. Vzrůstající zájem o tělocvik 

a nedostatek letního cvičiště nutí Jednotu, aby vážně přemýšlela nad zřízením 

letního cvičiště. Jedná s továrníkem Zbořilem o zřízení letního cvičiště v jeho 

zahradě, což je mu umožněno. Tam se připravují k župním závodům. 

Každoročně se Jednota účastnila slavnosti Božího těla na sv. Hostýně. 

Pro členy byly také konány četné přednášky vzdělavatele Jednoty, pana děkana 

VI. Worla. 

67 Dvacet let Orla československého v Bystřici pod Hostýnem, 1928, s.l 1. 

Tam bystřický Orel setrval až do roku 1948, kdy byla jeho činnost zastavena. 

Dvacet let Orla československého v Bystřici pod Hostýnem, 1928, s . l2 . 
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Touha po sportu v řadách orelské mládeže dospěla k založení odboru 

házené, která byla pýchou sportovní činnosti bystřického Orla. Házenkáři Orla 

začínali na hřišti DTJ v Mlýnské ulici, pak se přestěhovali na Bělidla v Meziříčské 

ulici. Po zrušení bystřického panství si zřídili hřiště v ulici Laudonově, nynější 

Fryčajově, kde nějaký čas využívali i bývalé jízdárny barona Laudona, která stála 

v místech nynějšího klubu Sušil. 

Přičiněním a obětavostí členů bylo pro děti v roce 1926 pořízeno nové 

loutkové divadlo, které se stalo hledanou zábavou bystřické mládeže a dětí. Pote, 

co několik nadšenců projevilo zájem o divadelní činnost, byl utvořen divadelní 

odbor, který uvedl celou řadu úspěšných divadelních her. 

V roce 1933 oslavila bystřická tělovýchovná jednota čsl. Orla dvacet pět let 

svého trvání. Oslavy byly zahájeny akademií dne 10. března, pokračovaly župnímt 

závody ve dnech 9. a 10. června a vyvrcholily župním zájezdem orelské župy 

Antonína Urbana se sídlem v Kroměříži do Bystřice pod Hostýnem ve dnech 

1. a 2. července 1933. Hlavního dne oslav se mimo četných oficiálních osobností 

orelského veřejného a kulturního života zúčastnil i starosta čsl. Orla msgre dr. Jan 

Šrámek, který byl při slavnosti doprovázen starostou města Václavem Zbořilem. 

Bystrícký kronikář o oslavách píše: „Mohutným dojmem působil průvod, který čítal 

1100 orlů a orlic. Obecenstva při veřejném cvičení sešlo se hojně i z okolí. 
o t(70 Na orelském stadionu v Laudonově ul. cvičilo celkem 780 cvičenců." 

2.3. Dělnická tělocvičná jednota 

Dělnická tělocvičná jednota vznikla v Bystřici pod Hostýnem v roce 1907 

jako tělovýchovný odbor politické strany sociálně demokratické.71 Jejím 

předchůdcem v osvětové práci mezi dělnictvem byl Vzdělávací spolek „Lidumil" 

založený v roce 1895. O rok později vznikl spolek „Hostýn", který se stal kolébkou 

™ Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 131. 

e Sokola, který byl podstatně masovější, a Orla představovala jednu z dalších sportovních 
organizací ve městě počtem členů menší. 
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všeho dělnického hnutí na Bystřičku. Pořádal uvědomovací přednášky a pořídil 

velkou knihovnu literatury z různých oborů.72 

Dne 15. prosince 1907 byla ustavena Dělnická tělovýchovná jednota, do níž 

se přihlásilo 32 členů. Prvním starostou byl zvolen Josef Králík a náčelníkem 

František Krejčí. 

Již následujícího roku se konalo první veřejné cvičení v novém dělnickém 

domě. V roce 1910 byl založen pěvecký kroužek a ženský odbor s 15 členkami. 

Slibný rozvoj DTJ v Bystřici pod Hostýnem byl přerušen světovou válkou. 

První veřejné cvičení po válce se konalo 5. září 1920. Počet členů vzrostl 

na 45, ženský odbor měl 20 členek. Žaček cvičilo 70, žáků 60.73 

V roce 1932 bylo velkým okresním cvičením oslaveno 251eté trvání DTJ 

v Bystřici pod Hostýnem. Na jevišti nového Lidového domu našel dramatický 

odbor nové možnosti pro uplatnění. Začátkem třicátých let měla DTJ odbor 

lyžařský, table-tenisový, lehkoatletický, dramatický a odbor házené. Oslavy 

třicátého výročí založení Dělnické tělocvičné jednoty se konaly 6. června 1937. 

V rámci této jubilejní oslavy proběhla výstava dokumentující úspěšnou 

tělovýchovnou činnost za uplynulých třicet let trvání.74 

2.4. Vzdělávací spolek Sušil 

Kořeny Vzdělávacího spolku Sušil sahají do roku 1890, kdy v Bystřici 

pod Hostýnem vznikl první katolický spolek pod názvem „Spolek katolických 

tovaryšů". Tento spolek podporoval mládež, provozoval divadla, přednášky a jinou 

kulturní činnost. „Spolek katolických tovaryšů" se roku 1901 přejmenoval 

na „Katolickou jednotu". Spolek vlastnil spolkovou knihovnu, spolkový kulečník 

a provozoval ochotnický kroužek, který hrál divadelní představení a kulturně 

vzdělával široké vrstvy obyvatel města i okolí. Členská základna spolku katolické 

72 Knihovna byla na začátku dvacátých let 20. století v počtu asi 1000 svazků věnována obci a stala 

se základem veřejné Havlíčkovy knihovny. 
73 Monografie Holešov: Město a okres. Red. Dobiáš, M. Národohospodářská propagace 

Československa, řada A, Sv. XIV., 1935, s. 116. 
74 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 169. 
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jednoty byla složena z mužů starších osmnácti let. Dělili se na členy zakládající, 

řádné, přispívající a čestné. 

Začátkem roku 1908 byly stanovy „Katolické jednoty" upraveny tak, 

že se i ženy mohly stát členkami spolku. Spolek dostal nový název „Křesťansko-

sociálně vzdělávací spolek mužů a žen v Bystřici pod Hostýnem". V letech 1914-

1918 byla činnost spolku velice omezena, ale k zániku spolku nedošlo. Již na první 

poválečné schůzi nabádal předseda P. Menšík k aktivnější činnosti jeho členů. Opět 

se rozvíjela kulturní činnost: pořádala se kateřinská zábava, loterijní večírek, 

slavnosti s vinobraním, mikulášská zábava, řada přednášek i se světelnými obrazy 

atd. Aby mohl spolek rozšířit svou činnost, usiloval o založení kina. V červnu 1929 

byla svolána mimořádná celospolková schůze, na které se odsouhlasila koupě 

jízdárny a přilehlého pozemku od barona Laudona.75 Smlouva byla podepsána 

28. června 1929 předsedou P. Jakubem Menšíkem, jednatelem p. Slavickým 

a účetním p. Kozlem. Pana barona zastupovali ing. Harašín a Dr. Indra. 

Po zakoupení pozemku byly změněny dosavadní spolkové stanovy 

a dosavadní dlouhý název se zkrátil na „Vzdělávací spolek Sušil". Všeobecně 

se však ujal název „Sušil", který přetrvává až do současnosti. 

Slavnost položení a posvěcení základního kamene Spolkového domu Sušil 

se uskutečnila dne 29. září 1935. Plán Spolkového domu navrhl František Musil, 

stavbu řídil stavitel Matuška.76 Slavnostní posvěcení a otevření Spolkového domu 

Sušil se konalo v neděli 18. října 1936.77 

Katolickým spolkům v Bystřici pod Hostýnem bylo také povoleno zřízení 

kina. To bylo umístěno ve Spolkovém domě Sušil a dostalo název „Kino Stadión". 

75 V těchto prostorách se hrávala házená, konaly se tělocvičné produkce, zemědělské a průmyslové 

výstavy, různé zábavní podniky apod. 
76 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 150. 
77 Program slavnosti: 

1) v 9 hod. dopoledne mše sv. ve farním chrámu Páně 

2) Po mši sv. společný odchod do Spolkového domu 

3) Předání klíčů a otevření 

4) Posvěcení budovy - msgre Worel, místoděkan 

5) Slavnostní shromáždění: J. B. Foerster: Stav si hnízdo - Pěv. sdruž. Tregler, Slavnostní 

projev - msgre Worel, Zápis do pamětní knihy, Hymny - Pěv. sdruž. Tregler 

6) Odpoledne a večer vystoupení umělecké scény z Olomouce 
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Svou činnost zahájilo dne 4. září 1937. Byly promítány filmy „Klášterní růže" 

a „Vězeň na Bezdězi".78 

V této době došlo k největšímu rozkvětu spolku v celé jeho historii, byly 

pořádány plesy, divadelní představení, promítány filmy. Vznikl také pěvecký 

kroužek při spolku Sušil. 

2.5. Pěvecké sdružení Tregler 

Myšlenka založit v Bystřici pod Hostýnem samostatný pěvecký spolek 

vznikla v roce 1925 s příchodem absolventa státní konzervatoře v Praze, ředitele 

kúru, Jana Sládka. Sborový zpěv se tehdy již v Bystřici pěstoval, například v Sokole 

a Orle, ale jen pro příležitostné oslavy a akademie. „Pan ředitel Sládek se velmi 

podivil, že tak čilé město, jakým Bystřice je, nemá, tak jako jiná města, samostatný 

pěvecký spolek. Pojal proto myšlenku založiti v Bystřici pod Hostýnem, po příkladu 

jiných měst, samostatný pěvecký spolek." 

Pro potíže a také námitky vedení Sokola se utvoření samostatného spolku 

neuskutečnilo hned, ale na myšlence se nadále pracovalo v užším kroužku 

nadšených a obětavých zpěváků. 

Jako výsledek těchto snah se 6. června 1936 v předsálí hotelu „Lidový dům" 

uskutečnila ustavující valná hromada samostatného pěveckého spolku.80 

Pěvecký spolek vznikl na podkladě stanov Pěvecké Obce československé 

a na návrh sbormistra Jana Sládka byl pojmenován Pěvecké sdružení Tregler 

v Bystřici pod Hostýnem. Spolek tak uctil profesora brněnské konzervatoře, 

hudebního skladatele a pedagoga, Eduarda Treglera, který měl k Bystřici úzký 

vztah. 

Eduard Tregler totiž od roku 1926 pravidelně trávil prázdniny ve svém 

letním bytě ve Chvalčově Lhotě. Až roku 1932 z důvodu nemoci chtěl být blíže 

lékaři, proto byl ubytován v hotelu Občanská záložna na bystřickém náměstí, 

kde 6. srpna 1932 ve věku 64 let zemřel. Po smutečním rozloučení v kapli na starém 

hřbitově byl převezen do Brna a tam pochován. 

78 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 171. 
79 70 roků Pěveckého sdružení Tregler v Bystřici pod Hostýnem, 2006, s. 4. 
80 Tamtéž, s. 4. 
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Starostou nového spolku byl zvolen dr. Jaromír Fialka, místostarostou Alois 

Řehák, sbormistrem Jan Sládek a jeho zástupcem učitel Evžen Halamásek. Dále byl 

zvolen osmičlenný výbor, projednána výše členských příspěvků a rozhodnuto 

o zkušební místnosti v Lidovém domě. Činnost mužského sboru se vyvíjela 

úspěšně. Sbor měl 40 členů, zkoušky se konaly pravidelně dvakrát týdně po celý 

rok kromě prázdnin. Po roce své existence nacvičilo sdružení Tregler 28 sborů, 

účinkovalo na šestnácti akcích - byly to slavnosti, koncerty a další příležitosti, 

připravovalo se na Křičkův večer, bystřické oslavy narozenin prof. Františka 

Táborského, dobročinný koncert atd. Úroveň pěveckých vystoupení se zvyšovala -

o tom svědčila například slova starosty města z roku 1938, kdy oznámil, že díky 

pěveckému sdružení měla oslava spisovatele Františka Táborského velmi vysokou 

úroveň.81 V jubilejním roce k 20. výročí vzniku našeho státu se rozhodla Pěvecká 

obec československá uspořádat v Olomouci župní festival. Další velký festival měl 

probíhat v Praze. Účast na tak rozsáhlých festivalech však vyžadovala značné 

finanční zajištění, a proto bylo župou rozhodnuto, aby členové sborů založili 

tzv. členskou daň. Po protestu pana starosty byl nakonec bystřický sbor od těchto 

poplatků osvobozen. Téhož roku byl Tregler požádán o vystoupení i Čsl. červeným 

křížem. Mnohé se plánovalo, ale vypukla druhá světová válka.82 

2.6. Krajinské muzeum 

Krajinské muzeum vzniklo v Bystřici pod Hostýnem roku 1933 z iniciativy 

Františka Táborského, který vedle metodické pomoci muzeu patřil k jeho největším 

dárcům. Část svých sbírek daroval muzeu během svého života a zbylé umělecké 

předměty mu odkázal. Jedná se především o kolekce bystřické a rajnochovické 

keramiky, národopisného materiálu Valašska a Záhoří a obrazů jeho přátel. 

81 70 roků Pěveckého sdružení Tregler v Bystřici pod Hostýnem, 2006, s. 6. O této oslavě více 

v kapitole František Táborský. 
82 Je třeba poznamenat, že Pěvecké sdružení Tregler čile působilo i v době válečné. Nelze 

vyjmenovat množství sborů a počet vystoupení, které Tregler ve válečné době i přes velmi ztížené 

podmínky absolvoval. Z popudu dr. Fialky byly pořádány Bystřické hudební středy, na kterých 

vystupovali čeští umělci a hudební komorní soubory. Bystřické hudební středy byly u posluchačů 

velmi oblíbené, udržovaly českého ducha a také víru ve vítězství národní věci. 
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Muzeum bylo umístěno v prostorách tehdejší chlapecké školy, které byly 

upraveny pro vystavení národopisných a vlastivědných předmětů. 

Myšlenka založit v Bystřici pod Hostýnem muzeum byla ovšem data 

mnohem staršího. Vzešla od Františka Táborského a učitele Jindřicha Tomáška 

a byla realizována 21. ledna 1914. Táborský byl zvolen čestným předsedou muzea. 

Muzejní snahy byly přerušeny první světovou válkou. Po jejím skončení se 

Táborský opět přičinil o to, aby myšlenka muzea byla realizována. 

O počátcích muzejních snah v Bystřici pod Hostýnem píše Marie 

Ševčíková83 toto: „Bystřické museum není starého data, ale myšlenka zřízení musea 

žila zde téměř padesát let. Máme v museu několik předmětů, které nalezl Hanuš 

Schwaiger na Olžanech a daroval je pro budoucí museum. Museum bylo zřízeno již 

před světovou válkou a umístěno v zámku, ale zaniklo, mnoho věcí se ztratilo, neboť 

místností bylo použito k jiným účelům. Už po převratě a mnohokrát i později 

ozývaly se hlasy, aby se museum obnovilo. Teprve však vr. 1930 našli se 

pracovníci, kteří tu myšlenku uvedli v čin a v r. 1933 otevřeli museum v místnostech 

chlapecké školy. "84 

František Táborský v článku „Krajinské museum v Bystřici pod Hostýnem" 

z r . 1931 píše o připravovaném muzeu: „Třebas to bude menší museum, sloužit 

může a, jak věříme, sloužit bude i úkolům větším. Bude občas pořádat i přednášky 

a výstavky - má už některé v programu - a tím vším bude vážným činitelem 

kulturním. Věříme v čilost a čipernost našich lidí. Věříme v obětavost jejich, že kdo 

co má pamětihodného, dá to museu podle možnosti buď darem nebo odevzdá 

mu to k bezpečnému uschovám." 

83 Kustodka muzea, učitelka Marie Ševčíková, se o sbírky muzea obětavě starala - dokazuje to např. 

korespondence s Františkem Táborským, uložená v Literárním archivu Památníku národního 

písemnictví. Ševčíková při určování a katalogizaci předmětů spolupracovala s odborníky z větších 

muzeí. 

Marie Ševčíková byla 8. března 1945 zatčena gestapem a 10. dubna 1945 zahynula v koncentračním 

táboře Mauthausen. 
84 Monografie Holešov: Město a okres. Red. Dobiáš, M. Národohospodářská propagace 

Československa, řada A, Sv. XIV., 1935, s. 101. 
85 T-: Krajinské museum v Bystřici pod Hostýnem. In: Naše Valašsko, roč. II., 1931, č. 4, s. 192. 
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Dne 16. listopadu 1930 se sešli členové kuratoria Krajinského muzea 

a znovu zvolili Františka Táborského jeho čestným předsedou. Muzeum bylo 

slavnostně otevřeno 20. srpna 1933. 

Program slavnosti otevření muzea byl zahájen průvodem od dívčí školy, 

do něhož se u radnice včlenilo celé městské zastupitelstvo. V muzeu zaznělo 

„Věno" od Bedřicha Smetany. Starosta Václav Zbořil přivítal hosty a po krátkém 

projevu převzal muzeum pod ochranu města. O muzeu promluvil také František 
t v 

Táborský i kustodka muzea Mane Ševčíková. Po státní hymně následovala 

prohlídka muzea. 

O tom, jak muzeum vypadalo, se dozvídáme z článku, který napsala Marie 

Ševčíková v polovině třicátých let pro Národohospodářskou propagaci 

Československa: „Museum bystřické není velké, ale svým uspořádáním překvapí 

nejednoho návštěvníka. V museu je zachycena jedinečná zvláštnost Bystřice, 

rozhraní tří kmenů, Hanáků, Záhoráků a Valachů, kteří se zde stýkají. Rusavskou 

jizbu, tak, jak ji představuje naše museum, nenajdeme již nikde na Rusavě, ba ani 

na Valašsku. Je zachycena do všech nejmenšich podrobností. Hanácká jizba 

je prostornější, ale není ještě úplná, chybí pec. V záhorském koutku viděti krojovou 

odlišnost - čím se Hanák lišil od Záhoráka. Kromě dvou kojí a záhorského koutku 

je v této místnosti také bohatá sbírka rajnochovské a loukovské keramiky, která 

růzností a ladností tvarů svědčí o velké dovednosti hrnčířů v našem kraji. "86 

Dále byl v muzeu k vidění zařízený měšťanský pokoj s krásným 

vykládaným nábytkem, obrazy, miniaturami a porcelánem a sbírka bystřické 

keramiky, vše dary od Fr. Táborského. Ve čtvrté místnosti byl ve zkratce zachycen 

hospodářský a politický život ve městě. Byla tam městská privilegia, stará pečetidla, 

nej starší pergamenové listiny, cechovní artikule, cechovní džbánky a truhlice, 

ukázky z různých řemesel - hrnčířského, barvířského, pernikářského, knihařského, 

stolařského a jiného. Dále se tam nacházely ukázky lidového umění, památky 

nažinčičné lázně, dopisy a jiné památky z poslanecké činnosti prof. Masaryka 

na Valašsku a další. 

86 Monografie Holešov: Město a okres. Red. Dobiáš, M. Národohospodářská propagace 

Československa, řada A, Sv. XIV., 1935, s. 101-102. 
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Pátá místnost ukazovala Bystřici pod Hostýnem v umění a literatuře. 

K vidění tam byla díla bystřiekých rodáků i umělců, kteří si zdejší kraj oblíbili 

a rádi sem dojížděli. Nejvýznamnějšími z nich byly originály děl malířů Hanuše 

Schwaigra a Františka Ondrůška. 

Nejvzácnějším obohacením sbírek expozice nazvané „Příroda a prehistorie" 

byl bezesporu bronzový poklad z Pajtlova lánu u Bystřice pod Hostýnem, který byl 

nalezen v roce 1913, a stříbrný poklad nalezený na poli u Chomýže, který 

obsahoval stříbrné mince, pečetní prsten, stříbrné pečetidlo, stříbrné knoflíčky, 

medailonky, závěšek k hodinkám a další. Tento poklad byl pravděpodobně zakopán 

v době třicetileté války.87 

87 Po válce muzeum v budově školy ještě nějakou dobu fungovalo, ale potřeby rozšířit prostory 

pro vyučování žáků a zřízení dílny pro rukodělnou výrobu vedly ke zrušení muzea a přestěhování 

sbírek do tzv. kaplanky, domku vedle tehdejší fary na náměstí. Tam však byly sbírky provizorně 

uskladněny v nevyhovujícím prostředí podkroví, to vedlo k poškození mnoha předmětů. Protože 

se v Bystřici nenašly vhodné prostory pro uložení sbírek a obnovu expozice, byly sbírkové fondy 

tzv. „Památníku Františka Táborského" po roce 1975 převezeny do depozitáře Muzea Kroměřížska 

v Kroměříži. Od roku 1996 probíhá postupné předávání sbírek zpět městu Bystřici pod Hostýnem. 

V prostorách bystřického zámku je v současné době umístěno muzeum, ve kterém mohou 

návštěvníci shlédnout výstavu keramiky ze sbírek bývalého Krajinského muzea. 
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3. Kulturně-osvětová činnost 

3.1. Výstavy a další kulturní akce 

Výstava literárního díla Svatopluka Čecha 

Ve dnech 23. až 27. února 1933 pořádalo Krajinské muzeum výstavu 

literárního díla básníka Svatopluka Čecha a jeho vztahů k Bystřici pod Hostýnem, 

na níž bylo vystaveno přes 120 předmětů. Výstavu navštívilo 352 osob, převážně 

školní mládeže.88 

Výstava obrazů Františka Ondrúška 

Téhož roku uspořádalo Krajinské muzeum ve dnech 15. až 20. dubna 

výstavu obrazů mistra Františka Ondrúška. Na výstavě bylo vystaveno 110 obrazů 

z různých období mistrova tvůrčího rozvoje. Paní Ondrúšková při této příležitosti 

věnovala městu pastelový portrét prezidenta T. G. Masaryka. 

Výstava památek na Bedřicha Smetanu 

Dne 13. května 1934 byla v Krajinském muzeu otevřena výstava památek 

na Bedřicha Smetanu. Při zahájení výstavy o skladatelském díle B. Smetany 
• 89 ' v 

promluvil dr. Jaromír Fialka. Téhož dne uspořádala odbočka Svazu 

čs. důstojnictva koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů.90 

O průběhu oslav se dozvídáme z dopisu Marie Ševčíkové Františku 

Táborskému: „Oslavy Smetanovy v Bystřici byly celkem pěkné. Otevření výstavy 

bylo četně navštíveno - na Bystřici hodně. Po proslovu p. Zbořila mluvil velmi 

výstižně o životě Smetanově p. dr. Fialka. Výstava se líbí. Koncert moravských 

učitelů měl také velký úspěch. 

88 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 129. 
89 JUDr. Jaromír Fialka se v Bystřici usadil jako advokát, podílel se na založení pěveckého sdružení 

Tregler a byl jeho prvním starostou. Za II. sv. války pořádal Bystřické hudební středy. 
90 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 141. 
91 PNP - LA, fond Táborský František, korespondence vlastní, přijatá: Ševčíková Marie, dopis 

z 15. května 1934. 
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První výstava prací Karla Svolinského 

V září roku 1934 uspořádalo Krajinské muzeum v Bystřici pod Hostýnem 

vůbec první výstavu akvarelů, kreseb a knižních prací významného grafika 

a ilustrátora Karla Svolinského. 

Výstava se konala z podnětu Františka Táborského, kterému Krajinské 

muzeum za jeho obrovskou pomoc poděkovalo v dopise, z něhož následně cituji: 

„Z Vašeho podnětu, hlavně Vašim přičiněním a úsilím, byla uspořádána 

v Krajinském museu výstava K. Svolinského. Museum prokázalo výstavou, 
že je institucí živou, která nejen konservuje památky na život našeho kraje 

v minulosti, ale i zvyšuje současný život kulturní. Výstava byla pro naše město 

významným kulturním počinem, který došel ohlasu / v daleké kulturní 

veřejnosti,..."92 

Výstava byla zahájena dne 9. září předsedou muzea Václavem Zbořilem 

a ředitelem Františkem Táborským a trvala do 17. září 1934 v prostorách muzea. 

Bylo vystaveno čtyřicet pět prací (devět kreseb zakoupil František Táborský). 

Většina vystavených akvarelů byly práce z okolí města a byly namalovány v době 

pobytu Karla Svolinského v Bystřici pod Hostýnem.93 

Karel Svolinský navštívil Bystřici poprvé v roce 1929 díky Františku 

Táborskému, poté sem často jezdíval. Od roku 1934 po řadu let pobýval na letním 

b y t ě u HoHbkf l v M e z i ř í č s k é ul ic i čp . 172, C h o d í v a l s Frant i škem T á b o r s k ý m 

a Františkem Ondrúškem na výlety na Hostýn a na Rusavu - za paní Černou 

a malířem Kašparem.94 Nelze opomenout, že kdykoliv byl městem Bystřicí 

pod Hostýnem požádán, rád ochotně pozvedl svou uměleckou prací hodnotu 
nejrůznfijších pozvánek, oznámení, blahopřejných listů i plakátu k významným 

příležitostem.95 

92 PNP - LA, fond Táborský František, korespondence vlastní, přijatá, korporace: Krajinské museum, 

dopis z 28. září 1934. 
93 Tato výstava byla první, ne však poslední výstavou Karla Svolinského v Bystřici pod Hostýnem. 

Karel Svolinský vystavoval v Bystřici ještě v roce 1968 u příležitosti oslav 600 let města. 
94 Karafiát, V., Makovská, M.: Paleta malířů z krajiny pod Hostýnem, 2005, s. 75. 
95 Např.: Pozvánka na výstavu osmdesátiletého vývoje města u příležitosti osmdesátých narozenin 

Františka Táborského, pozvánka na smuteční tryznu za Františka Táborského, pozvánka 

na Schwaigrovy oslavy, atd. 
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Oslava 100. výročí vzniku hymny Kde domov můj 

V prosinci téhož roku pořádal Okresní osvětový sbor v Bystřici 

pod Hostýnem v sokolovně oslavu 100. výročí vzniku hymny „Kde domov můj". 

Slavnostní projev přednesl profesor holešovského gymnázia Ladislav Jaroš. 

Současně byla odb. uč. Marií Dohnalovou instalována výstava památek týkajících 

se vzniku národní hymny.96 

Výstava obrazů bratří Schneiderků 

Výstava obrazů akademických malířů bratrů Aloise, Josefa a Ludvíka97 

Schneiderků se konala od 21. března do 4. dubna 1937 v sále Lidového domu. Tuto 
• ř 98 výstavu navštívilo 186 lidí. 

Schwaigrovy oslavy 

Ve dnech 19. a 20. června 1937 uspořádalo Krajinské muzeum v Bystrici 

pod Hostýnem pod záštitou prezidenta republiky T. G. Masaryka, městské rady 

a v součinnosti se všemi kulturními složkami města Schwaigrovy oslavy. 

Konalo se tak u příležitosti 25. výročí úmrtí vynikajícího malíře Hanuše 

Schwaigra, který řadu let v Bystrici pod Hostýnem tvořil.99 

96 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 141. 
97 Ludvík Schneiderka měl Bystřici velmi rád. Poznal se sjeho rodáky Františkem Táborským 

a Františkem Ondrúškem. Koncem roku 1979 se rozhodl usadit se v Bystřici p. H. Ve svém 

rodinném domku v Nádražní ulici ale dlouho nepobyl. Zemřel v listopadu 1980, je pohřben 

na bystřickém hřbitově. 
98 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 169. 
99 Hanuš Schwaiger se narodil v Jindřichově Hradci, ale cítil se Bystřičanem. Říkával, že v Bystřici 

dvojnásobně žil, ačkoli se s městem seznámil náhodou. Přivedla ho sem jeho žena Josefína, která 

pocházela ze Slovácka. Ta byla kdysi s poutníky na Hostýně a viděla i Rusavu. Vycítila, že tento 

rázovitý kout Valašska by se výborně hodil pro Schwaigrovu práci. Proto se brzy po svatbě r. 1891 

přestěhovali na Říku, kde se nakrátko ubytovali v nadsklepním bytě hostince. Jakmile baron Laudon 

zjistil, jaký slavný člověk v jeho panství pobývá, pronajal mu první patro hájovny na Pasekách 

(na louce, které se od té doby říká „Švajgrovka"). V létě na Švajgrovce a v zimě na bystřickém 

náměstí č.p. 71 žili deset let. Nejvýznamnějším dílem z doby bystřického pobytu je freskový triptych 

ve hřbitovní kapli na Laudonském hřbitově. Schwaiger je také autorem slunečních hodin 

a pamětního nápisu návštěvy císaře Františka Josefa I. v Bystřici pod Hostýnem. V roce 1902 

se Schwaiger přestěhoval do Prahy. S Bystřicí se rozloučil a jezdíval tam už jen na prázdniny. 
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V sobotu 19. června byla v místnostech Krajinského muzea otevřena výstava 

jeho obrazů a památek. Téhož dne večer pokračovaly oslavy akademií v sokolovně. 

Slavnostní řeč vystihující život ak. malíře Hanuše Schwaigra pronesl 

za nepřítomného V. V. Štecha dr. Karel Herain, ředitel Uměleckoprůmyslového 

muzea v Praze. Přednáška byla doprovázena diapozitivy, které z děl H. Schwaigra 

pořídil Okresní osvětový sbor v Bystřici pod Hostýnem. Poté následoval hudební 

program. 

V neděli 20. června se konala pouť k hrobu Hanuše Schwaigra na místní 

hřbitov, poté následovala slavnost odhalení pamětní desky na domě na náměstí, 

ve kterém Schwaiger pobýval.100 Slavnostní projev pronesl děkan Filozofické 

fakulty Masarykovy univerzity v Brně, pak následoval projev předsedy Krajinského 

muzea Václava Zbořila a starosty města Františka Macfeldy, který desku převzal 

do péče města. Autorem umělecké výzdoby pozvánek na Schwaigrovy oslavy byl 

akademický malíř Karel Svolinský.101 

70. výročí básníka Petra Bezruče 

V listopadu 1937 uspořádal Sokol výstavu k uctění 70. výročí spisovatele 
109 • • 

a básníka Petra Bezruče. O jeho životě a díle přednášel prof. Bár z Mor. Ostravy. 

Výstava konaná v době od 21. do 24. listopadu 1937 obsahovala vzácné bibliofilské 103 

tisky básníkovy tvorby. 

3.2. Osvětová činnost 
Havlíčkova veřejná knihovna a večerní lidová škola 

V roce 1921 byla v Bystřici pod Hostýnem založena Havlíčkova veřejná 

knihovna, na jejímž uspořádání a katalogizaci knih měl největší zásluhy učitel 

100 Reliéf pamětní desky je dílem bystřického rodáka akademického sochaře Bohuslava Jahody. 
101 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 170. 

102 Petr Bezruč dojížděl do Bystřice ke svému příteli JUDr. Bedřichu Skočkovi. Bývával na dovolené 

i na Hostýně, rád zavítal také na Tesák. 
103 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 173. 
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Jindřich Tomášek. Osvětovým sborem a obecní kulturní komisí byla rovněž zří: 
večerní lidová škola.104 

Okrašlovací spolek 

Okrašlovací a zábavní spolek v z n i k l v Bys tř ic i p o d H o s t ý n e m roku 1 8 8 8 . 

Původně to byla skupina lidí, kteří měli zájem o udržení pěkného vzhledu 

lázeňského městečka. Organizace a spolkový řád je zaznamenán až později. 

Pravidelné výborové schůze a každoroční výroční schůze podle schválených stanov 

konal spolek až od roku 1896. 

Spolek se staral o zvelebení města, ochranu životního prostředí 

a o povznesení kulturních hodnot. Jednalo se v podstatě o kulturní komisi. Spolek 

působil na své okolí a dával podněty tehdejším představitelům města k výsadbě 

stromů a keřů, dláždění chodníků, úpravě cest, kanalizaci a podobně. Stavěl se proti 

lepení plakátů na zdi a nevhodná místa, propagoval a uskutečňoval plakátovací 

tabule.105 

Schůze spolku se konaly v hotelu „U města Vídně", v restauraci 

v Zahájeném, ale hlavně v klubovně hotelu „Záložna". Prvním předsedou spolku 

byl známý zámecký zahradník Josef Machacz, který byl později prohlášen 

i čestným členem tohoto spolku. Čestným členem spolku byl také Olivier, svobodný 

pán z Laudonu, majitel bystřického panství. Mezi členy spolku nalézáme i Františka 

Táborského a František Ondrúška. 

Během první světové války byla činnost spolku utlumena, třebaže několik 

lidí v tomto směru stále pracovalo. Svou činnost po válce spolek plně obnovil 

až roku 1919. O ni se v tomto období nejvíce zasloužili učitelé Josef Krumpholc, 

Jindřich Tomášek (jednatel), František Greinecker (předseda spolku) a další obětaví 

občané města. 

Okrašlovací spolek pořádal také koncerty, přednášky a podobně. Z kroniky 

města se například dozvídáme, že Okrašlovací spolek uspořádal dne 

104 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 15. 

105 Stojan, J.: Z dějin okrašlovacího spolku v Bystřici p. H. In: Zpravodaj města Bystřice 

pod Hostýnem, 1976, říjen, s. 33. 
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11. června 1922 koncert holešovského pěveckého spolku „Podhoran".106 V roce 

1924 uspořádal přednášku doprovázenou světelnými obrazy, jejímž účelem bylo 

vzbudit zájem o činnost Okrašlovacího spolku. 

Okresní osvětový sbor 

Velmi bohatou činnost vyvíjel v Bystřici pod Hostýnem také Okresní 

osvětový sbor. Tato instituce pořádala zvláště pro ženy kurzy, které byly 

doprovázeny přednáškami o různých tématech (např. zdravověda, právní ochrana 

ženy, právo manželské, žena a veřejný život v obci atd.). Tyto kurzy trvaly obvykle 

čtyři měsíce po třech hodinách týdně a byly rozděleny na dvě části - semestry. Tak 

například v roce 1926 Okresní osvětový sbor uspořádal tři kurzy všeobecně 

výchovné a pět kurzů odborných. 

Okresní osvětový sbor v Bystřici pod Hostýnem také pravidelně v určitý den 

v týdnu pořádal večerní přednášky doprovázené světelnými obrazy. Ze zápisů 

v kronice města se dozvídáme jejich počty i návštěvnost v tom kterém roce. 

Například v roce 1926 se uskutečnilo 59 všeobecně výchovných přednášek, které 

navštívilo 5258 osob, 16 odborně vzdělávacích přednášek s návštěvností 975 osob, 

2 exkurze a 2 vzdělávací kinematografická představení. V počtu přednášek byly 

zahrnuty i oslavy: Palackého, 28. října a Husova, kterou pořádal Okresní osvětový 

sbor společně se Sokolem. Náklady za přednášky činily 905 Kč, z toho 735 Kč 

uhradil Okresní sbor osvětový a 170 Kč město Bystřice pod Hostýnem. Předsedou 

Okresního osvětového sboru byl Jan Koželuha, jednatelem František Úlehla 
v • 107 a pokladníkem Theodor Čejka. 

Odbočka Svazu čs. důstojnictva 

V měsíci únoru roku 1926 byla v Bystřici pod Hostýnem založena odbočka 

Svazu čs. důstojnictva.108 Již koncem května toho roku uspořádala v městském 

parku Zahájeném velmi zdařilý vojenský koncert, kterého se podle odhadů 

106 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 22. 
107 Tamtéž, s. 48. 
108 Měla 35 členů. 
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zúčastnilo minimálně 1200 lidí.109 V březnu následujícího roku z iniciativy Svazu 

v Bystřici poprvé koncertoval Sbor moravských učitelek a v dubnu přednášel 

spisovatel Jan Vrba.110 Odbočka Svazu čs. důstojnictva v Bystřici pod Hostýnem 

uspořádala 11. listopadu 1928 zájezd opery olomouckého divadla do Bystřice 

pod Hostýnem. Odpoledne hosté předvedli komickou operu „Tvrdé palice" 

od Antonína Dvořáka a operu „V studni" od V. Blodka. Večer následovalo 

slavnostní představení opery „Libuše" od Bedřicha Smetany na počest desetiletého 

trvání republiky.111 

28. říjen roku 1932 oslavila odbočka Svazu čs. důstojnictva v Bystřici p. H. 

koncertem „Speváckého sboru slovenských učitel'ov". Koncert byl uspořádán 

pod protektorátem městské rady. Spolupořadatelem byl také Okresní osvětový sbor. 

Před koncertem si členové sboru vyjeli po nové, právě dostavěné a otevřené 

automobilové silriici na Hostýn, kde po prohlídce opraveného kostela, muzea 

a umělecké křížové cesty, vystavěné podle projektu slovenského architekta Dušana 

Jurkoviče (s mozaikovými obrazy J. Kóhlera), věnovali pietní vzpomínku zde 

pochovanému významnému slovenskému pracovníku Dr. Aloisi Kolískovi. 

Při zpáteční cestě se ještě krátce zastavili na bystřickém hřbitově u hrobu mistra 

Hanuše Schwaigra a nedávno zesnulého mistra Františka Ondrúška. 

Bystřický kronikář píše: Návštěvníci koncertu byli mohutností, ohnivým 

i procítěným přednesem uchváceni. Měkká a lahodná slovenština dala krásným 

slovenským písním vyniknouti lépe, než jsme zvyklí u českých sborů."112 

Byl to již devátý koncert pořádaný odbočkou Svazu čs. důstojnictva 

v Bystřici pod Hostýnem a kronikář o něm napsal: „Koncerty odbočkou bystřičkou 

pořádané, mají už svou tradici. Kulturně znamenají pro celý kraj velmi mnoho "113 

109 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 49. 
110 Tamtéž, s. 52. 
111 Tamtéž, s. 75. 
112 Tamtéž, s. 116. 
1 ,3 Tamtéž, s. 116. 
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3.3. Návštěva prezidenta T. G. Masaryka v Bystřici pod 

Hostýnem 

V květnu roku 1928 přišla do Bystřice pod Hostýnem zpráva, že do města 

přijede prezident republiky T. G. Masaryk. Den jeho návštěvy byl stanoven 

na 23. června 1928. 

Před jeho příjezdem byly vykonány rozsáhlé přípravy. Byly upraveny cesty 

a ulice: vydlážděna část náměstí mezi vozovkou a chodníkem (před domy č.p. 64 

až 69), od sokolovny po Zbořilovu ulici zřízena řádná vozovka, upravena cesta 

na Kamenci, vydlážděna ulice Přerovská. Sochy sv. Tadeáše (stála před farou 

na náměstí) a sv. Antonína Paduánského (na křižovatce ulic Havlíčkovy, Horní 

a cesty do Zahájeného) byly přemístěny před vchod do kostela. 

Městská rada vydala 30. května k občanům toto provolání: 

„Občané města Bystřice pod Hostýnem! 

V sobotu 23. června 1928 navštíví pan president republiky naše město. Vyhověl 

Vašemu přání, které jsme mu za Vás tlumočili, a záleží nyní na Vás, abychom 

důstojně uvítali prvního občana republiky, celým národem milovaného a celým 

vzdělaným světem uctívaného. 

Nenařizujeme Vám, ale prosíme Vás, dokažte, že občané města Bystřice 

pod Hostýnem dovedou jednotně, s nadšením a srdečnou upřímností projeviti 

presidentu státu svoji oddanost. 

Město naše má dobrou pověst. Vyslovují se o něm všichni pochvalně jako o městě 

pěkném, úhledném a čistém, s domy, usazenými v zeleném věnci vkusných zahrádek, 

s upravenými sady, krásnými alejemi a lahodně svěžími pažity. 

Uchovejte svému městu tuto dobrou pověst! 

Zůstaňte i nadále nejen pečlivými hospodáři, nýbrž i dobrými lidmi, neboť dobrý 

je každý, kdo usiluje o čistotu a krásu, kdo rozumí přírodě a květů jejich chrání. 

Opravte fasády domů, ozdobte prapory a chvojím! Ošetřujte pečlivě zahrádky, 

opravte ploty, čistěte chodníky, nenechávejte v nepořádku sem tam rozházené 

hospodářské nářadí, ukliďte dřevo a stavební materiál, před domy uložený, nebo 

aspoň zakryjte chvojím! Stejně tak zastřete hnojiště a nenechávejte vytékali ze dvorů 

na ulici hnojůvku! Zkrášlete svoje příbytky, vyzdobte okna květinami a praporky! 

Je to nevtíravý, přátelský pozdrav každému, kdo půjde mimo dům. Se zálibou oko 

spočine na květině či jiné vkusné drobnůstce, zjasníte náladu ulice i chodce. 
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Občané, víme, že se přičiníte, aby našemu městu návštěva pana presidenta byla 
velkým svátkem, spoléháme na Vás, věříme ve Vaši dobrou vůli, Vaši rozšafnost 

a dobrý vkus. 

V Bystřici pod Hostýnem dne 30. května 1928. 

Městská rada v Bystřici pod Hostýnem 

Starosta: V. Zbořil"u4 

Příjezd T. G. Masaryka byl ohlášen na odpoledne 23. června. Už od rána 

bylo město slavnostně vyzdobeno a již brzy po poledni proudily ulicemi zástupy 

slavnostně oděných občanů. Všechny spolky se společně účastnily přivítání. 

Selská jízda vyjela panu prezidentovi naproti až na hranici města k Bílavsku. 

Průvod jel ulicí Nádražní k sokolovně, kde pana prezidenta přivítal František 

Táborský. Po velkolepém uvítání u sokolovny průvod pokračoval přes Schwaigrovo 

náměstí do ulice Zbořilovy a na Masarykovo náměstí. Před vjezdem na náměstí 

zazněly z domu továrníka Václava Zbořila, starosty města, fanfáry z opery Libuše. 

Na náměstí na prostorné tribuně proběhlo hlavní uvítání. Náměstí bylo plné 

lidí. Kolem tribuny byli shromážděni zástupci úřadů, korporací, okresní 

starostenský sbor, městské zastupitelstvo a osobní známí pana prezidenta. Bohužel 

se v okamžiku, kdy prezident vystoupil z auta, spustil prudký liják, který způsobil 

značný neklid a chaos přítomných. 

Nejprve pana prezidenta přivítal starosta města Václav Zbořil, potom 

předseda starostenského sboru František Zmeškal a za školní mládež promluvil žák 

III. třídy měšťanské školy Karel Podroužek. Ten pronesl následující projev: „Pane 

presidente, před třiceti lety stanul jste snad poprvé v našem městě, abyste 

si odpočinul po učitelské práci, osvěžil se v tichém útulku podhostýnské vsi, klidně 

pracoval na Svém životním předsevzetí. Netušil jste tehdy, že po letech zavítáte 

k nám jako osvoboditel vlasti a prvý její prezident. Dnes všechen lid Záhoří 

i Valašska ustává v práci a spěje Vám v ústrety, aby poděkoval nejen za vzácnou 

návštěvu, ale i za všechnu starost a nadlidskou práci, již jste obětoval, aby 

se vyplnil dávný sen předků: svobodná otčina. 

I my hoši a děvčata z Bystřice pod Hostýnem i okolí, kteří jsme Vás dosud 

znali jen z vypravování rodičů a z výkladů ve škole, pozdravujeme Vás ze srdce 

114 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 56-57. 
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láskou. Velmi se radujeme z toho, že jsme se dočkali vytoužené příležitosti, abychom 

uviděli Vás, svého tatíčka - osvoboditele a mohli říci Vám tváří v tvář, 

že se přičiníme, aby Váš duch pronikal naším životem vždy hlouběji a trvaleji. Pak 

budeme se moci pochlubiti, že jsme byli odchováni školou, která se jmenuje školou 

Masarykovou. Pane presidente, slavně Vám tu slibujeme, že vysoko vztyčíme 

a poneseme prapor lidskosti, pod nímž jste vítězně prošel celým světem a cizí jařmo 

z našeho národa sňal. V této velké a mnohým snad jediné chvíli vzýváme 

Prozřetelnost, aby Vaše bdělé oko, ještě dlouho střežilo náš národ a aby Váš skvělý 

příklad zářil na cestu nám i budoucím od věků do věků."U5 

Po uvítacích proslovech se prezident podepsal do pamětní knihy města 

a školních kronik města Bystřice i okolních obcí. Poté mu byli představeni zástupci 

úřadů, obecních zastupitelstev apod. Mezi nimi poznal i několik známých zdob 

před válkou, s nimi prohodil několik slov. 

Potom za nadšeného jásotu mládeže i občanů odjel autem k Valašskému 

Meziříčí. V Bystřici se podle Pamětní knihy místní školní rady zdržel prezident 

Masaryk asi 30 minut. 

3.4. Slavnosti, výročí a vzpomínkové akce 

Jubilejní oslava desetiletého výročí republiky 

Na říjen roku 1928 připadla oslava desetiletého výročí republiky. V Bystřici 

pod Hostýnem proběhly oslavy s tímto programem: 

V sobotu dne 27. října v podvečer se na náměstí uskutečnil koncert 

zakončený proslovem starosty města. Po něm městem prošel pochodňový 

a lampiónový průvod s hudbou.116 V sokolovně následoval pietní večer s bohatým 

hudebním programem. Bystřický kronikář píše: „Působilo až dojemně, 

jak se v Bystřici pod Hostýnem všichni k velké oslavě desetiletého výročí republiky 

připravovali. Obchodníci zavřeli již o 18 hod. v sobotu 27. října krámy, které 

115 Pamětní kniha místní školní rady města Bystřice pod Hostýnem, nečíslováno. 
116 Průvod prošel nejprve Horní ulicí. Poté položili zástupci obce věnec na starém hřbitově 

a u pomníku „Osvobození půdy". Průvod dále prošel Kamencem do Sušilovy ulice, Přerovskou 

a Holešovskou do Nádražní třídy až do sokolovny. 
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zůstaly uzavřeny až do pondělka 29. října. Výkladní skříně vyzdobili 

s obdivuhodnou péčí kvítím. Staří i děti naplnili ulice a náměstí vlnilo 

se tisícihlavým srdečným zástupem. Domy byly osvětleny. Škola, historická kaple 

na starém hřbitově, pomník „Osvobození půdy""7 byly ozářeny reflektory. 

Za jásavé hudby prošel celým městem pochodňový a lampiónový průvod, jakého 

naše město ještě nezažilo. Na náměstí Schwaigrově před sokolovnou proveden byl 

ohňostroj. Na sokolovně plály antické ohně. V sokolovně uspořádán byl pietní večer 

s přednáškou...."118 

V neděli 28. října 1928 se odpoledne konala v sokolovně akademie 

se skvělým programem a večer spolky uspořádaly ještě divadelní představení. 

Svatováclavská oslava 

28. září 1929 se v Bystřici pod Hostýnem konala Svatováclavská oslava. 

Oslava začala dopolední bohoslužbou v chrámu sv. Jiljí, následoval promenádní 

koncert na náměstí a večer v sále sokolovny vystoupil sbor Pěveckého sdružení 

moravských učitelů.119 

Oslava 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka 

V březnu roku 1930 Bystřice oslavila osmdesáté narozeniny prezidenta 

republiky T. G. Masaryka. Od 2. do 9. března probíhala v zasedací síni radnice 

výstava Masarykových spisů, literatury, obrazů, dopisů apod. 

V podvečer 6. března se na náměstí uskutečnil koncert, po kterém 

následoval pochodňový průvod městem. Okna domů byla osvětlena a zvláště 

radnice byla podle kronikáře skvěle vyzdobena a osvětlena reflektory. Poté 

následovala společná oslava v sokolovně s recitacemi, přednáškami, zpěvem 

a koncertem orchestru. Za rezervování míst bylo vybráno hodně na Masarykův fond 

chudých, který byl založen u příležitosti návštěvy prezidenta republiky 

T. G. Masaryka v Bystřici pod Hostýnem v roce 1928. 

117 „Památník Osvobození půdy" se nachází u vchodu do městského parku Zahájené. 

Na pískovcovém balvanu je narýsován rozmáchlý sedlák. Autorem návrhu je akademický malíř 

František Ondrúšek. 
118 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 76. 
119 Tamtéž, s. 82. 
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Dne 7. března se dopoledne konala slavnostní schůze městského 

zastupitelstva, kterou zahájil starosta Václav Zbořil proslovem, ve kterém vyzvedl 

význam osoby prezidenta T. G. Masaryka pro národ a stát. 

Panu prezidentovi byl zároveň odeslán telegram s tímto přáním: 

„Zastupitelstvo s veškerým občanstvem města Bystřice pod Hostýnem připomíná 

si dnes s neskonalou vděčností a obdivem Vaše veliké nehynoucí životní dílo 

a ze srdce si přeje, abyste zůstal národu a státu ještě dlouhá léta zachován."12° 

Na této slavnostní schůzi se zastupitelstvo usneslo zřídit v Bystřici 

pod Hostýnem obecní veřejnou čítárnu nazvanou Masarykovým jménem. Ta byla 

otevřena 24. prosince 1931 v přízemních místnostech radnice. Dosud zde sídlila 

spořitelna, která se přestěhovala do vlastního domu v Dolní ulici.121 Po skončení 

slavnostní schůze zastupitelstva následoval na náměstí promenádní koncert.122 

V říjnu roku 1930 přišla z kanceláře prezidenta republiky T. G. Masaryka 

odpověď na žádost městské rady z 9. května 1930, ve které prezident republiky 

svolil, aby obecní a měšťanská škola chlapecká v Bystřici pod Hostýnem byla 

pojmenována Masarykovou, dále aby náměstí se pojmenovalo Masarykovo a obecní 

chudobinec měl jméno Masarykův útulek chudých města Bystřice p. H. Rovněž 

pan prezident svolil k pojmenování fondu chudých jeho jménem.123 

Vzpomínková slavnost na starém hřbitově a odevzdání pomníku obětem 

světové války na novém hřbitově 

Dne 1. listopadu 1930 proběhla na starém hřbitově vzpomínková slavnost 

125. výročí bitvy u Slavkova nad hrobem jejích bojovníků a na novém hřbitově byl 

veřejnosti odevzdán pomník obětem světové války z Bystřice pod Hostýnem. 

Do pomníku na novém hřbitově byl vložen spis s tímto obsahem: 

„Potomkům! 

120 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 89. 
121 Tamtéž, s. 99. 
122 Tamtéž, s. 89. 
123 MZA Brno, SOkA Kroměříž, fond Ba4, Archiv města Bystřice pod Hostýnem, dopis 

z 18. října 1930. 
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Odevzdávajíce Vám památník vybudovaný obětem světové války, činíme tak 

s přáním, abyste nikdy nezapomněli, že oběti války vytvořily půdu, na níž jsou 

zbudovány základy našeho státu. 

Krvavý chaos války zrodil v celém národě pevnou vůli samostatně žít a odhodláním 

činů naplnil hlavy a srdce českých synů. Za třesku zbraní, dým z požáru a z krve 

nejlepších synů národa rodila se naše svoboda. Hrdinné skutky české armády, 

vítězství u Zborova, Bachmače,(...) - drahé životy padlých synů českých za svobodu 

a samostatnost národa přinesly bohaté ovoce. 

Bez nich nebylo by samostatného státu - nebylo by volnosti. 

Nezapomeňte! Budujte dále, co bylo těžce vydobyto tolika oběťmi. Pracujte v míru 

k rozvoji a rozkvětu svého státu. Nebudiž mezi vámi sporů a vád. 

Ať Čech v Čechu bratra vidí, ať nezří jeden na druhém jen politickou barvu nebo 

náboženskou příslušnost, pro níž odmítá bratrské smíření. Jednota národa, všem 

drahá svoboda, volnost, samostatnost, láska k vlasti a národu budiž společnou 

základnou k Vaší jednotnosti. 

Postavili jsme dnes zároveň památný kříž 147 obětem bitvy u Slavkova. Učinili jsme 

tak z piety k těm, kteří zde 125 let odpočívají...." 124 

Slavnost převzetí lesního statku Ochoz 

Dne 20. srpna 1933 se za velké účasti občanů Bystřice i okolních obcí (účast 

odhadována na 3-4 tisíce lidí) konala slavnost převzetí lesního statku Ochozy125 

do správy města Bystřice pod Hostýnem. Účastníky slavnosti projevem přivítal 

starosta města Václav Zbořil, poté následovala veselice, o níž se dozvídáme z líčení 

kronikáře: „O zábavu a občerstvení bylo náležitě postaráno. Byly tu tombola, kolo 

štěstí, kuželna, házení kroužků a stánky pro občerstvení. Aby bylo možno posouditi 

rozsah slavnosti a obrovskou účast občanstva, uvádím, že čistý zisk z této slavnosti 

činil 7877 Kč i když nebylo vybíráno vstupné. Zaměstnáno bylo 82 osob. Veškerý 

čistý zisk věnován byl na produktivní péči o nezaměstnané,"126 

124 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 95. 
125 Ochozy patřily původně k bystřickému panství. Koupilo je město Bystřice p. H., tuto událost 

oznamuje označený kámen u rybníka. 
126 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 32. 
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Oslava znovuzvolení T.G. Masaryka prezidentem republiky 

Znovuzvolení T. G. Masaryka prezidentem oslavili Bystřičanč v roce 1934 

lampiónovým průvodem městem za účasti školního žactva a všech spolků. 

Na slavnostní schůzi obecního zastupitelstva dne 24. května 1934 byl 

T. G. Masaryk zvolen čestným občanem města. 

Smutek nad úmrtím prezidenta T. G. Masaryka 

Ihned po příchodu zprávy, že 14. září 1937 zemřel prezident T. G. Masaryk, 

se začalo s přípravami smutečních oslav. Městská rada vydala k občanům tištěné 

provolání, v němž zhodnotila zásluhy zesnulého prezidenta pro osvobození národa. 

V sokolovně byly vyloženy podpisové kondolenční archy, kde se podpisovali 

všichni občané bez rozdílu politického přesvědčení. 

V neděli 19. září 1937 se v sokolovně konala smuteční tryzna k uctění 

památky zesnulého prezidenta, na níž měl proslov uč. V. Bubílek. Při smuteční 

schůzi městské rady a zastupitelstva za účasti zástupců korporací pronesl projev 

starosta města František Macfelda. Smuteční schůze a tryzny pořádaly i místní 

korporace.127 

V den pohřbu T. G. Masaryka konalo město Bystřice pod Hostýnem pouť 

kdomu, ve kterém Masaryk se svou rodinou strávil léto 1898. František Táborský 

o tom píše v ročence Radhošť 1937 toto: „Účast lidu byla na venkovské poměry 

ohromná. Po celé délce z města až do Lhotky černala se bílá silnice nepřetržitým 

průvodem a ve Lhotce čekali tamní školáci a školačky s obecenstvem lhotským. 

Zapietního ticha zahrála hudba „Kdožjste boží bojovníci", potom byly řeči, verše, 

státní hymna. 

Jaký rozdíl mezi rokem 1898, kdy tu prof. Masaryk chodil zamyšlen sám, 

a rokem 1937, kdy tu tisíce občanů svobodného a samostatného našeho státu 

vzpomínalo tak oddaně na svého Osvoboditele, na vůdce všech těch statečných, 
v r «128 

kteří pracovali v jeho duchu a šli za ním...." 

127 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 172. 
128 Táborský, F.: Památce Presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, 1937, s. 30-31. 
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4. Významné osobnosti 

S každým krajem i s každým městem jsou nerozlučně spojena jména osob, 

které se zde narodily, či se zde usadily. Odlesk velikosti vynikajících osob potom 

padá i na ta města. Za to, že se město Bystřice pod Hostýnem stalo známým, vděčí 

z velké části svým vynikajícím rodákům Františku Ondrúškovi a Františku 

Táborskému. Do kapitoly věnované významným osobnostem města Bystřice 

pod Hostýnem zařazuji také Jindřicha Tomáška, učitele a velitele Sokolů, který se 

svou rozmanitou činností zasloužil o kulturní rozkvět města v době první republiky. 

4.1. Jindřich Tomášek 

„Zrovna vzor pracovníka, který na menším místě, v menším okruhu, 

nehledaje zisku ni slávy, koná dílo na prospěch velikého národního celku. Zrovna 

vzor mladého muže, který miluje a zušlechťuje svou rodnou obec, aby byla jako 

zahrada, jako by to byla jeho zahrada; který vede a vychovává její děti s takovou 

rozumnou láskou a radostí jako by to byly jeho děti. Věrným a oddaným synem, 

občanem, učitelem, Sokolem, milovníkem práce a knihy, ctitelem krásné tradice 

a ušlechtilého pokroku, milovníkem přírody, ... ve všem a všudy pravým mužem, 

tím vším on byl..."129 Toto jsou úvodní slova knihy „Památce Jindřicha Tomáška", 

kterou po Tomáškově předčasné smrti napsal jeho přítel a obdivovatel František 

Táborský. 

Jindřich Tomášek se narodil v Bystřici pod Hostýnem dne 10. července 

1887. V devatenácti letech se stal učitelem. „Bral to opravdovsky. Věrně a oddaně, 

s úctou a pokorou kráčel za Komenským. Cítil, jaký zcela zvláštní a vzácný národ 

jsou děti. Uměl je rozveselovat, radostně povzbuzovat a vodit, jako by samy šly. 

Bez křiku, bez mnoha řečí. Děti měly ho proto rády, ony hned vycítí, míní-li to kdo 

s nimi dobře. A byl přísný, tj. rozumně přísný. Jeho tvář byla velice vážná, skoro 

přísně vážná, ale dovedla se usmát..."13° Tuto svou vychovatelskou metodu přinesl 

i do Sokola a do své veřejné práce. Cítil potřebu všímat si mládeže, která vyšla 

školu a pomáhat jí. Jeho činnost v Sokole byla mnohostranná. Tomášek vstoupil 

129 Táborský, F.: Památce Jindřicha Tomáška, 1930, s. 7. 
130 Tamtéž, s. 8. 
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do bystřické jednoty Sokola v sedmnácti letech a brzy se stal jejím cvičitelem -

nacvičoval akademie, připravoval veřejná cvičení i účastníky závodů. 

Při VI. všesokolském sletu se umístil mezi nejlepšími závodníky - získal 78 z 80 

dosažitelných bodů. Vedle toho, že cvičil, měl také jasnou představu o tom, čím 

může být malému městu vedle pořádání veřejných cvičení a výletů, také konání 

přednášek, divadelních představení, koncertů, akademií a výstav. Podle toho 

i jednal. 

V době první světové války byl Tomášek po udání za rušení veřejného 

pokoje a urážku veličenstva zatčen a vězněn na Špilberku. Vyšetřování sice 

skončilo vynesením osvobozujícího rozsudku, vězení se ovšem trvale podepsalo 

na Tomáškově podlomeném zdraví. Domů se Jindřich Tomášek vrátil posledního 

listopadu 1915. Zemský školní úřad i přes četné přímluvy trval na jeho propuštění 

ze školství. Tak Tomášek nastoupil zdravotní dovolenou a nakonec zbytek války 

přečkal ve funkci obecního tajemníka v Chropyni. 

Po osvobození se Tomášek stal náčelníkem v bystřické sokolské jednotě 

a zůstal jím až do roku 1927, kdy se této, pro něj tak drahé, funkce vzdal 

ze zdravotních důvodů. Táborský píše: „Krásná to byla činnost, radost naší jednoty 

i našeho města."nx Za tu dobu Jindřich Tomášek nacvičil deset veřejných cvičení, 

čtrnáct akademií, připravoval dorost a členy na závody okrskové, župní i sletové. 

Radami pomáhal i ženskému odboru Sokola. Několikrát pořádal tělocvičnou školu 

pro cvičitele a cvičitelky. Čtyři roky byl okrskovým náčelníkem, a proto i členem 

předsednictva župy Palackého. „Bylo třeba vidět takové veřejné cvičení, které 

on řídil; bylo třeba vidět ta drobná sokolata, když jim na housle hrál a brnkal, jak 

ona jiskrně a přesně, tak opravdovsky, jako by šlo o život, prováděla svou úlohu; 

bylo třeba vidět v sokolovně akademii, jejíž program on sestavil a nacvičil,.."132 

vzpomíná na Tomáškovu činnost František Táborský. 

Jindřich Tomášek nezušlechťoval ovšem jen tělo. Byl také hlavou 

vzdělávacího a zábavního odboru. Dával podněty k přednáškám, slavnostem 

a výstavám. Měl hlavní podíl na přípravách slavnosti položení základního kamene 

bystřické sokolovny, položení pamětní desky prezidentu T. G. Masarykovi 

131 Táborský, F.: Památce Jindřicha Tomáška, 1930, s. 23. 
132 Tamtéž, s. 24. 
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ve Chvalčově Lhotě. Podílel se na organizování oslavy desátého výročí 

samostatnosti, na uvítání prezidenta T. G. Masaryka před sokolovnou a mnoha 

dalších akcích. 

Tomášek v Bystřici pod Hostýnem pořádal také výstavy - např. výstavu 

památek na světovou vojnu a naše osvobození, výstavu Masarykových spisů i všeho 

co se týká jeho života a díla, výstavu k literárním večerům o básníku Otakaru 

Březinovi, spisovateli Aloisů Jiráskovi apod. Společně s Františkem Táborským 

připravili na rok 1932 Schwaigrovu výstavu, výstavu „Zmizelá Bystřice", výstavu 

obrazů a uměleckých památek ze sbírek Bystřičanů apod.133 

Pro divadlo v sokolovně nastudoval 34 divadelních her. Bystřičané tak viděli 

např. Tylova „Strakonického dudáka", který byl pro úspěch čtyřikrát opakován, 

i „Fidlovačku", Jiráskovu „Lucernu" a zdramatizované „Psohlavce", Preissové „Její 

pastorkyni", Gogolova „Revizora" a mnohé další. Za Jindřicha Tomáška byla také 

do Bystřice pozvána olomoucká opera, která uvedla Smetanovy opery „Prodaná 

nevěsta", „Hubička" a „Libuše". V Bystřici také přednášeli univ. prof. Arne Novák 

a Albert Pražák.134 

Jindřich Tomášek patřil mezi osoby, které se postaraly o zřízení Havlíčkovy 

knihovny (sám ji zkatalogizoval), přičinil se o založení Krajinského muzea, byl 

jednatelem knihovní rady a Okrašlovacího spolku, členem stavební komise 

při městském zastupitelstvu. Jeho péče o vzhled našeho města, jeho starostlivost 

o každé volné místečko, aby bylo pěkné, o každý strom, aby se mu dobře vedlo a aby 

pomáhal dodávat našemu městu vlídnosti a útulnosti, byla neúmomá."135 

Krom toho byl také dovedným kreslířem. Kreslil návrhy na opony 

nabystřická divadelní představení. Navrhoval také značky bystřickým 

průmyslovým závodům a obchodníkům. 

Výjimečného muže, učitele, cvičitele a divadelníka Jindřicha Tomáška 

zastavila v jeho neúnavné práci pro druhé těžká nemoc. Té nakonec podlehl 

17. června 1930 ve věku pouhých 43 let. Nejen Bystřice a okolí, i všechny obce, 

ve kterých působil, ale také Sokolové z Valašska i z Hané se s ním přišli rozloučit. 

133 Táborský, F.: Památce Jindřicha Tomáška, 1930, s. 26. 
134 Tamtéž, s. 28. 
135 Tamtéž, s. 29. 
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Táborský píše: stále na mysli, jak zvelebit Bystřici, jak zmnožit a zvýšit 

v ní kulturní život, aby byl alespoň trochu odrazem kulturního života celého národa, 

ba pokud to možno, i ostatního světa,"136 

4.2. František Ondrúšek 

Ondrúškovo rodiště, Bystřice pod Hostýnem, bylo na začátku šedesátých let 

devatenáctého století, kdy se zde malíř narodil, malým lázeňským městečkem, které 

čítalo něco málo přes dvě stě dvacet domů, domků a chalup. Na náměstí mezi 

kostelem a farou stála škola, nevzhledná přízemní budova o dvou třídách. Kromě 

dvou kupeckých krámů (třetí byl stranou) a čtyř hostinců byli na náměstí jen 

řemeslníci a sedláci. Po mnoha letech strávených v cizině se jako šedesátiletý muž 

Ondrúšek do Bystřice, tehdy již čilého průmyslového města, vrátil, aby zde prožil 

poklidné stáří a zde také zemřel. 

František Ondrúšek se v Bystřici narodil dne 4. března 1861. Již v dětství 

na vlastní kůži zakusil tvrdý život chudých. Jeho otec, vyučený švec, se zadlužil, 

zkrachoval a svůj žal dlouhou dobu utápěl v alkoholu tak, že jeho vážnost mezi 

spoluobčany poklesla. Matka, která se musela stát špatně placenou dělnicí 

v Thonetově továrně, si velmi přála, aby alespoň jejich nejstarší syn František 

nemusel trpět nouzí, proto jej podporovala na studiích na gymnáziu v Olomouci 

i jeho touhu stát se malířem. 

Z takové rodinné situace odchází třináctiletý František Ondrúšek na studia 

na c.k. Slovanské gymnázium do Olomouce (1874-1878). Po skončení nižšího 

gymnázia odešel na pražskou výtvarnou akademii a odtud pak na akademii 

vídeňskou, na níž setrval téměř tri roky. Nejvíce malířských podnětů mu dal 

následný pobyt na akademii v Mnichově. Bčhem roku 1887 studoval staré mistry 

v Benátkách a posléze se na mnichovskou akademii vrátil, aby zde absolvoval ještě 

dva školní roky (1888-1890). Svá téměř dvanáctiletá malířská studia /de ukončil 

v červenci roku 1890. „Podchytil charakteristický styl mnichovské školy, který byl 

136 Táborský, F.: Památce Jindřicha Tomáška, 1930, s. 31. 
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založen na realismu až naturalismu a na střídmé zemité barevnosti, libující 

si v šedých, hnědých a hnědočerných, asfaltových tónech."137 

František Ondrúšek pravidelně během studií zajížděl do svého rodiště. 

Bydlíval zde u otcova bratra, také ševce, starého mládence, kde to měl pohodlnější 

než u rodičů. Na jednom takovém zájezdě roku 1885 portrétoval v holešovském 

zámku Wrbnových hraběte a hraběnku. Byla tam i hraběnčina sestra z Uher se svým 

synkem a jeho vychovatelkou Barborou Kašpárkovou. Vzájemné zalíbení mezi 

ní a Ondrúškem vyústilo v zasnoubení a po osmi letech v svatbu. 

Ondrúšek pro opatření finančních prostředků příležitostně portrétoval již 

během studií. Po studiích ovšem vyvstala otázka výběru vhodného místa pro takové 

zakázky. Když zjistil, že by se po svatbě s Barborou Kašpárkovou (1893) 

v Čechách uživil malováním jen obtížně, odstěhoval se do Augšpurku, kam za ním 

později přijela i jeho žena. V Augšpurku žil malíř v příjemném kulturním prostředí. 

Honoráře sice nebyly nijak vysoké, 400-500 marek za portrét, ale způsob platby 

zvyšoval jejich cenu. Platili mu jen zlatem - zlatými dvaceti markami vloženými 

do pěkných starých krabiček, na které byla někdy připjata drobná květina.138 

V Augšpurku portrétoval bohaté měšťany, továrníky, ředitele, doktory, umělce, 

redaktory i vinárníky. Z jeho pečlivě vedené evidence lze zjistit, že zde namaloval 

79 obrazů.139 

Po dvou letech, v roce 1895, se přestěhoval do Mnichova. Tam vznikají jeho 

význačná díla, která nacházíme v evropských galeriích. František Ondrúšek si zde 

postupně získal pověst schopného a obratného portrétisty, takže ho brzy zákazníci 

začali sami vyhledávat. Není proto divu, že malíř zahrnovaný zakázkami 

a prožívající nejplodnější léta svého života, strávil nakonec v Mnichově téměř třicet 

sedm let. 

I přes velké úspěchy v cizině malíř po celou dobu svého zahraničního 

působení rád zajížděl do Čech a na Moravu a jednou se chtěl do rodné země vrátit 

natrvalo. Při jedné takové letní návštěvě Bystřice pod Hostýnem v roce 1913, 

se dozvěděl, že stará farská zahrada za městem, tak zvaný Včelín, je na prodej. Byla 

137 Portrétista František Ondrúšek, 2006, s. 1. 
138 Táborský, F.: Ze života maliře Ondrúška, 2004, s. 10. 
139 Portrétista František Ondrúšek, 2006, s. 2. 
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to velká devastovaná zahrada, s malým domkem pro hlídače, se sušírnou na kraji 

zahrady a kdysi také s velkým včelínem. Tato zahrada byla daleko od fary ve městě, 

noví faráři o ni neměli zájem, a tak byl Včelín manželům Ondrúškovým odprodán. 

Nesmírná radost, ale také nové starosti. A ty byly daleko větší. 

Ale Ondrúšek cítil více tu radost, a s ním i jeho žena. Těžko si představit, jakou 

práci ohromnou, až nádenickou, vykonali oba z lásky k budoucímu svému vlastnímu 

domovu. Ondrúšek se staral, aby budova s atelierem dobře vpadala zevnějškem 

do kraje, za jehož horami je Valašsko. Její štít a střecha musely mít ráz valašský, 

i když vnitřek byl bohatě mnichovský. R. 1914 dali se do stavby, stavba rychle rostla 

a byla brzy pod střechou. Ale vypukla válka, a Ondrúškovi se museli vrátit 

do Mnichova."™0 V létě 1915 a 1916 přijeli zase do Včelína a dostavovali 

a opravovali. Starostí ale malířovi přibývalo. V letech válečné nouze, kdy o jeho 

obrazy nikdo nestál, prodělal hlubokou osobní krizi. Ta vyvrcholila léčbou 

na psychiatrické klinice v Mnichově. Tu v květnu roku 1918 opustil a hned poté 

zamířil do svého Včelína v Bystrici pod Hostýnem. Tam pobyl do podzimu, 

kdy se hodně ozdravělý vrátil pracovat zpět do Mnichova. Podle vzpomínek 

Františka Táborského se však už nikdy nezbavil třasu rukou, který přestával jen 

tehdy, když vzal do ruky tužku nebo štětec. Také barevná škála jeho obrazů byla 

prý od té doby jaksi zakřiknutá.141 

Teprve v roce 1920 se Ondrúšek vrátil na rodnou Moravu natrvalo 

a nastěhoval se do svého nového sídla ve Včelíně. Léta největší slávy měl už sice 

za sebou, blížila se mu šedesátka, ale přesto se s novou energií snažil přizpůsobit 

změněným politickým poměrům. Pochopitelně se čas od času neubránil narážkám 

týkajícím se jeho dlouhého působení v Německu. 

Ondrúšek ve svém Včelíně nejen včelařil a zahradničil, ale samozřejmě 

i maloval. Obnovoval své staré kontakty s českými a moravskými zákazníky. 

Portrétoval např. příslušníky baronské rodiny Laudonů, obývající zámek v Bystřici 

pod Hostýnem. Aktivně se angažoval ve Sdružení výtvarných umělců moravských 

(SVUM), s nímž spolupracoval a vystavoval už od jeho vzniku v roce 1907. 

140 Táborský, F.: Ze života malíře Ondrúška, 2004, s. 14. 
141 Táborský, F.: Ze života malíře Ondrúška. In: Výtvarníci SVUM, Sbírka ilustrovaných 

monografií: B. Jaroněk, A. Kalvoda, F. Ondrúšek, Fr. Úprka, Sv. I., Sdružení výtvarných umělců 

moravských v Hodoníně, 1935, s. 108. 
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Na Moravě brzy začal hrát roli předního portrétisty vybrané klientely. Získal 

dokonce zakázky na portrétování prezidenta republiky T. G. Masaryka. Zařadil 

se tak mezi přední oficielní portrétisty nového státu, přitom však neztratil kontakty 

ze zahraničí. Do Včelína za ním jezdili významní představitelé evropské kultury. 

Z těch nejznámějších to byl např. Švýcar William Ritter, umělecký kritik 

a spisovatel, či anglický publicista Robert William Seton-Watson, známý pod 

pseudonymem Scotus Viator. Oba tyto přátele František Ondrúšek několikrát 

portrétoval. 

Z českých hostů to byl především jeho věrný přítel František Táborský, 

s nímž často vycházel do hostýnských hor i po bystřickém okolí. Portrétoval 

i hudebního skladatele Leoše Janáčka, který jezdíval do blízkých Blazic ke svému 

strýci faráři Janu Janáčkovi. V roce 1927 navštívil Janáček Ondrúška v Bystřici 

p. H. čtyřikrát za •účelem portrétování (10. a 24. 2., 12. a 20. 7.).142 Ondrúšek 

s Janáčkem také udržoval čilou korespondenci.143 

František Táborský ve svých vzpomínkách na malíře píše: Nesmírně rád 

měl hory. V létě skoro denně jsme vycházeli odpoledne, někdy i na celý den, do hor. 

Také jsme si dávali schůzku, obyčejně mezi Hostýnem a Skalným, s Adolfem 

Kašparem a jeho rodinou. Ti přicházeli z Rusavy s rozenou Rusavjankou paní 

Černou a jejím mužem. To bývalo veselé setkání na horách. A veselý piknik, jako 

např. nad Švajgrovkou, kdysi zátiším H. Schwaigra. Na Rusavu chodíval Ondrúšek 

rád sám malovat Rusavjany, jako by chvatně chtěl dohonit, nač dosud zbývalo málo 

času v cizině: malovat kus našeho života,"144 

142 Macek, P.: Přátelství Františka Ondrúška s Leošem Janáčkem. In: Zpravodaj města Bystřice 

pod Hostýnem, 1987, červen, č. 3, s. 17-18. 
143 V bystřickém muzeu se dochovalo 28 dopisů a pohlednic, které napsal Janáček Ondrúškovi. 

V Ústavu dějin hudby Moravského muzea v Brně je uschováno 23 Ondrúškových dopisů Janáčkovi. 

Tento korespondenční styk byl zahájen o Vánocích 1924 novoročnim přánim Ondrúška Janáčkovi, 

ač víme, že se oba umělci znali již dříve. Dopisování bylo ukončeno Janáčkovým dopisem 

Ondrúškovi 8. 3. 1928 s pozváním Ondrúška do Brna a sdělením plánu, co bude Janáček dělat 

do září (Janáček zemřel 12. 8. 1928). Z korespondence vyplývá, že přátelství jmenovaných umělců 

bylo vřelé a upřímné. Macek, P.: Přátelství Františka Ondrúška s Leošem Janáčkem. In: Zpravodaj 

města Bystřice pod Hostýnem, 1987, červen, č. 3, s. 17. 
144 Táborský, F.: Ze života malíře Ondrúška, 2004, s. 17. 
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Přestože se u Ondrúška projevovaly zdravotní obtíže výrazněji, zajel si ještě 

roku 1931 do Španělska. Po návratu se srdeční záchvaty projevovaly čím dál častěji. 

Procházky a výlety do hor přestaly, zbývaly už jen krátké vycházky, často 

přerušované přestávkami, do parku Zahájené za doprovodu Františka Táborského. 

V podvečer v neděli, dne 3. dubna 1932, když v atelieru se svou ženou 

popíjel čaj, se jeho život uzavřel. Na poslední cestě ze staré hřbitovní kaple 

na bystřický hřbitov ho doprovázelo mnoho občanů a přátel, z blízka i z daleka. 

Táborský ve svých vzpomínkách píše: „Z barokové kaple bývalého hřbitova, o jejíž 

pěkný vzhled se Ondrúšek staral, vyšel pohřební príivod. V něm mnoho kolegů 

malířů, zvláště ze Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně. Rusavští 

Valaši dali průvodu srdečný ráz, nejen malebně krojovým zbarvením, ale i citovým. 

V hojném počtu přišli doprovodit umělce, jenž rád k nim docházel a rád je 

malovával."U5 ' 

V téměř kompletním soupisu životního díla, který Ondrúšek rok před smrtí 

zveřejnil, je přes pět stovek obrazů, nepočítaje skici, kresby a litografické listy. 

0 jeho píli svědčí i velké množství výstav, na které své výtvory posílal.146 Maloval 

většinou oleje, ale rád měl i pastely, kresby rudkou či uhlem a výjimečně zkoušel 

1 litografickou techniku. V jeho tvorbě dominoval portrét, vytvořil pouze několik 

krajinářských obrazů. Ondrúškovy podobizny byly vysoce ceněny, portrétoval 

mnoho význačných osobností své doby. Jeho umělecké úspěchy a evropský věhlas 

z něho učinily už za jeho života uznávanou osobnost, která dnes po zásluze náleží 

mezi nejlepší reprezentanty města v celé jeho historii.147 

145 Táborský, F.: Ze života malíře Ondrúška. In: Výtvarníci SVUM, Sbírka ilustrovaných 

monografií: B. Jaroněk, A. Kalvoda, F. Ondrúšek, Fr. Úprka, Sv. I., Sdružení výtvarných umělců 

moravských v Hodoníně, 1935, s. 112. 
146 Portrétista František Ondrúšek, 2006, s. 4. 
147 Město Bystřice pod Hostýnem uspořádalo ve dnech 2. - 24. září 2006 v zámku v Bystřici 

pod Hostýnem výstavu k 145. výročí jeho narození. 
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4.3. František Táborský 

František Táborský se narodil v Bystřici pod Hostýnem dne 

16. ledna 185 8148 v ulici Horní (dnes Čs. brigády) v č.p. 118 ve velmi chudých 

poměrech. Jeho otec byl skromný a laskavý švec. Syn František po něm zdědil 

nejeden rys své povahy, stejně jako od matky, bystré a inteligentní ženy. Dětství 

a mládí prožil v domku na Kamenci. O svém dětství promluvil Táborský při udělení 

čestného doktorátu na brněnské univerzitě v červnu 1938 takto: „...že jsem byl 

doma vychován v lásce a spravedlnosti ke všem. Moji rodiče bydleli v malé 

světničce pod cizí střechou, u verpánku u okna tatínek ševcoval a zpívával si při 

tom; z půdy zemské nepatřila jim ani píď, ale srdcem byli - no boháči. Trošku toho 

bohatství mi přenechali, a jsem jim za to nezapomenutelně vděčen. Zkrášlili 

miživot:M9 

Vloh budoucího básníka si asi jako první povšimnul sběratel moravské 

lidové poezie František Sušil150, kterému Táborský jako hoch často ministroval. 

Chodil ministrovat i na Hostýn. To bylo pro něho krásné a povznášející, celá třída 

mu záviděla, když pro něho přišel kostelník. „V ranní dopoledne na Hostýn! 

Vše venku vonělo, ptáci zpívali, v hoře jsem potkal srnčí rodinu - a oni tam čtli týž 

článek po druhé, po třetí, do úmoru Z"151 

František Táborský při různých příležitostech vyprávěl, jak neradostné 

a ubíjející bylo vyučování v obecné škole v Bystřici pod Hostýnem, do níž chodil. 

148 V četných pramenech a zmínkách týkajících se Františka Táborského se rozchází den jeho 

narození. Velice často je uváděn 15. leden, to ovšem není správné. František Táborský se narodil 

16. ledna 1858, jak dosvědčuje Matrika školy v Bystřici pod Hostýnem. 
149 Barbořík, J.: K 120. výročí Františka Táborského. In: Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, 

1978, únor, s. 16. 
150 V roce 1868 lékaři zjistili Fr. Sušilovi tuberkulózu a na jejich doporučení odjel 19. května t.r. 

do Bystřice, kde se tehdy léčilo žinčicí a čerstvým vzduchem. Odjel sem s nadějí, že mu zdejší 

prostředí vrátí ztracené zdraví. Těšil se na procházky po Hostýně, který pak opěvoval ve svých 

básních. Pobyt v Bystřici mu však nepomohl. Jeho zdravotní stav se ještě více zhoršil a dne 

31. května 1868 v Bystřici pod Hostýnem zemřel. Na domě, kde bydlel, je pamětní deska. 
151 Barbořík, J.: K 120. výročí Františka Táborského. In: Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, 

1978, únor, s. 17. 
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V Bystřici tehdy byla pouze dvoutřídní církevní smíšená škola navštěvována 

velkým počtem žáků. Do bystřické školy docházely tehdy vedle bystřických dětí 

také děti ze Lhoty, z Chvalčova a z Rychlova. Lavice nestačily pro všechny, a proto 

jich hodně sedělo na stupínku a na podlaze, zvláště v zimních měsících, když 

do školy přišli tzv. úleváci, tedy dvanáctiletí žáci, kteří byli od dubna do konce října 

osvobozeni od chození do školy, aby pomáhali rodičům v zemědělství a při pasení 

dobytka. 

Ve druhé třídě učil „pan rechtor Lerch", který byl výborným muzikantem, 

varhaníkem, houslistou i dirigentem, ale ve škole to bylo podle Táborského 

mnohem slabší: „...o české mluvnici neměl ani zdání, předepsal nám z knihy něco 

na tabuli, a my jsme to opisovali; potom jsme z čítanky čtli jeden po druhém, žáci 

a žákyně, a když byl článek dočten, čti se po druhé, po třetí, bez nejmenšího 

výkladu. Potom jsme počítali, to už bylo lepší; počítali jsme hodně z hlavy. 

Z dějepisu a zeměpisu nedozvěděli jsme se slova, z přírodopisu ani slova, nekreslili 

jsme, jen zřídka jsme zpívali."152 

Když chtěl mladý Táborský v roce 1869 studovat na olomouckém 

gymnáziu, řekli mu tam, že jeho příprava z bystřické školy je nedostačující, a proto 

je třeba, aby se ještě rok vzdělával na některé větší obecné škole. A tak, ačkoliv 

neznal ani slova německy, strávil rok na německé obecné škole v Olomouci. 

Po roce byl přijat na olomoucké gymnázium, kde studoval v letech 1870 - 1878. 

„Bože co hladu jako student jsem vytrpěl/" vzpomíná Táborský. „Z hladu 

jsem na gymnasiu v Olomouci onemocněl, poslali mě domů, má zlatá maminka 

vyléčila mě kozím mlékem. Pak se mě ujal ředitel Kosina, hlad přestal. A já při vší 

té psotě pilně studoval, vášnivě četl a kupoval knihy, odbíral časopisy. Kde jsem jen 

na to nabral peněz? Na to že jsem trpěl, nevzpomínám, ale hřeji se vzpomínkami, 

jak krásné to bylo mládí,"153 Tak na studentská léta vzpomíná Táborský se svým 

přítelem malířem Františkem Ondrúškem. 

152 Barbořík, J.: K 120. výročí Františka Táborského. In: Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, 

1978, únor, s. 17. 
153 Mácha, R. B.: Dva přátelé. In: Vlastivědný sborník pro mládež župy olomoucké, roč. VI., 1928, 

červen, příloha k č. 10, s. 8. 
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Během studií na Slovanském gymnáziu v Olomouci zahájil prvními pokusy 

svou literární činnost. Začal psát vlastenecké verše pod pseudonymem František 

Hostivít, poprvé otištěné v almanachu Zora v roce 1877. 

V době svých gymnaziálních studií v Olomouci pomýšlel Táborský, nemá-li 

se stát malířem. Ze zdravotních a také hmotných důvodů se rozhodl 

pro středoškolskou profesuru. Láska k umění mu ale zůstala po celý život. 

Po ukončení studií na gymnáziu studoval od roku 1878 na Filosofické 

fakultě v Praze, obor čeština - němčina. Po absolutoriu působil jako oblíbený 

a svědomitý profesor na Vyšší dívčí škole v Praze, kterou později vedl jako její 

ředitel. 

S příchodem Františka Táborského do Prahy začíná jeho kulturní činnost 

i zájem o veškeré společenské dění. Dokládá to Táborského aktivita i členství v řadě 

spolků a institucí.'Patřily mezi ně Česká akademie věd a umění, Slovanský ústav, 

Svatobor, Společnost Bedřicha Smetany, Spolek Máj, Moravské kolo spisovatelů, 

Spolek čs. bibliofilů, Společnost Husova muzea, Radhošť, Matice moravská a další. 

Ve své literární činnosti vyšel ze školy Jaroslava Vrchlického, ale do jeho 

básnického příkladu vnesl silnější důraz na tradici a jeho západní orientaci zaměnil 

za orientaci východní, zvláště slovanskou. Své básnické knihy vydával od počátku 

osmdesátých let devatenáctého století až do posledních let svého života. 

František Táborský prý tvořil poměrně lehce, přesto však žádnou práci 

nepsal hned jako čistopis. Často ji i několikrát opravoval, doplňoval dalšími lepšími 

výrazy nebo slovními obraty a teprve potom přepisoval na čisto. Velká část jeho 

rukopisů je napsána na druhé straně již použitých dopisních obálek, tiskopisů apod. 

K překladům a ke studiím o literatuře a umění přistupoval po důkladném studiu 

různých pramenů. Dokonale ovládal ruštinu a němčinu, domluvil se i anglicky 

a francouzsky. 

Literární tvorba Františka Táborského je velmi bohatá. „Básně", „Melodie", 

„Hrdinné touhy" jsou názvy některých, dnes už většinou zapomenutých, 

Táborského lyrických sbírek, v nichž oslavoval domov a českou krajinu. V básni 

„Procesí"154 se vyznal památnému Hostýnu, jehož byl největším opěvovatelem. 

K nejvýznamnějším Táborského titulům patří životopisný román „Poutník" 

154 Ze sbírky „Hrdinné touhy" z r 1906. 
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a monografie „Rusava, život valašské dědiny" s překrásnými ilustracemi Adolfa 

Kašpara z roku 1928. Na domov, přátele a zapadlou minulost vzpomínal básník také 

v cyklu prozaických vzpomínek „U kamarádského stolu". 

Táborský byl znalcem slovanských literatur, převážně ruské. 

Překladatelskou činností přibližoval českému čtenáři díla klasické ruské poezie, 

zvláště Puškina a Lermontova. Táborský také miloval výtvarné umění. I ve svých 

výtvarných studiích (Hanuš Schwaiger, Adolf Kašpar) směřuje k rodnému kraji. 

Svým životem a prací se František Táborský zasloužil o kulturní povznesení 

Moravy. Výsledky jeho práce ocenila v červnu roku 1938 brněnská univerzita 

a udělila mu čestný doktorát. Promotor Arne Novák ocenil jeho práci z historie, 

překladu i kultury. Za příkladnou vyzvedl lásku a vztah k rodnému kraji. 

Přestože byl František Táborský povoláním i kulturními zájmy vázán 

k Praze, která se mu stala druhým domovem, zůstal po celý život věrný svému 

rodišti. Téměř bez výjimky padesát let dojížděl na prázdniny domů. Dokud byl 

ředitelem Vyšší dívčí školy v Praze, dojížděl do Bystřice jen na prázdniny. Od roku 

1921, kdy odešel na odpočinek, do Bystřice obyčejně přijížděl, když kvetly stromy 

a do Prahy se vracel, byl-li pěkný podzim, až po opadání listí. Bydlíval v domku 

na Kamenci č.p. 165, kde prožil své dětství a mládí. Po smrti rodičů jej nechal 

opravit a nad jeho staré přízemí pro sebe přistavit dva pokojíky s kuchyňkou 

a dřevěným schodištěm z přízemní síňky. Z té vedly také dveře do malé zahrádky 

s besídkou, kde vznikly mnohé z jeho prací. 

Jeho malý bystrický byt byl plný pohody a krásy. Starý vykládaný nábytek, 

vzácné kusy lidové keramiky, portréty jeho rodičů, tatínkův ševcovský verpánek, 

maminčiny květované šátky, nejmilejší knihy a ktomu podle Vlasty Fialové, 

neúnavná píseň průzračné říčky Bystřičky pod stále otevřenými okny s výhledem 

na Hostýn - to vše prý tvořilo dohromady takovou přívětivou harmonii, 

že na ni návštěvníci dlouho nemohli zapomenout.155 

Ve svém rodišti se František Táborský těšil všeobecné úctě. Zajímal se tam 

o všechno kulturní i hospodářské dění a v Praze nejednou zasáhl svou účinnou 

přímluvou i pomocí ve prospěch města i svých krajanů. 

155 Fialová, V.: Za panem ředitelem Táborským. In: Naše Valašsko, roč. VI.,1940, č. 3, s. 97. 
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Rodné město mu jeho lásku oplácelo už za jeho života. V jeho pozůstalosti 

v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze i Městském muzeu 

v Bystřici pod Hostýnem se dochovalo mnoho pozdravných i děkovných dopisů 

adresovaných Františku Táborskému městskou radou, bystřickými spolky 

i jednotlivými občany města. 

Františka Táborského měli v Bystřici pod Hostýnem rádi mladí i staří. 

Asi nejlépe popisuje vztah Bystřičanů ke svému velkému rodáku Miloš Jirko 

v článku „Okolo Bystřice": ,,/í je-li Táborský zamilován do svého rodiště, jsou 

Bystřičané na něho více než pyšni. Když přijde jaro a teprve první sasanky zasvítí 

z mladé trávy, už se po Bystřici vyptávají, jestli pan ředitel někomu nepsal a kdy 

doopravdy přijede?! Pamatuji se, co jim nadělal loňského roku starostí tím, že před 

příjezdem do Bystřice odskočil si na radu lékařů kamsi do Jugoslávie, 

aby se и moře zbavil svého kataru průdušek. (...) Čekali úzkostně na svého pana 

ředitele, jakoby nevěřili, že může býti doopravdy jaro v kraji pod Hostýnem 

bez něho, který téměř současně s vlaštovkami přichází mezi ně a teprve s babím 

létem a s prvními křehkými naháčky zase odchází zpět do Prahy. A když konečně 

přijel, bylo slávy více, než když jeho jménem pojmenovávali ulici, v němž stojí 

domek, ve kterém starý pán prožil své mládí.'56 Ta ulice Františka Táborského je 

jen vnější znak lásky a úcty, kterou Bystřičané chovají v srdci ke svému rodáku,"157 

Slovo Františka Táborského mělo v Bystřici pod Hostýnem velkou váhu. 

Představitelé města často odkládali závažná rozhodnutí až do příjezdu „pana 

ředitele", aby se sním mohli poradit. O radu ho žádal např. starosta František 

Macfelda v dopise, z něhož následně cituji: 

,№dý pane řediteli, 

... Mrzelo nás, že jste tak rychle odjeli a že jsme si nemohli ještě 

povykládati. 

Pane řediteli, mám na Vás prozatím soukromou důvěrnou žádost. Uvažuji 

totiž o tom, zda-li by město Bystřice nemělo změniti svůj znak. Dosavadní znak 

města není nikde zaznamenán jak povstal a ani není dosti zřetelný, jak sám víte, 

156 V roce 1918 u příležitosti 60. narozenin byl František Táborský požádán o povolení 

к pojmenování dosud bezejmenné ulice, v níž stál jeho domek. 
157 Jirko, M.: Okolo Bystřice. In: František Táborský, Hrst statí a přátelských vzpomínek к jeho 

sedmdesátce. Uspořádal Vavroušek, В., Praha, 1928, s. 42. 
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zda-lije to kozel nebo něco jiného. Pátrali jsme po původu tohoto znaku, ale nikde 

o tom nic nestojí. Prosím Vás tedy, kdybyste byl tak laskav a uvažoval o mém 

návrhu. Prosím však dosud důvěrně, neb nevím, jest-li bych s tímto návrhem 

nenarazil. Myslel jsem si, že nový znak města by měl míti nějakou spojitost s horou 

Hostýn, aby tak bylo vyjádřeno pojmenování našeho města. 

Považujte můj návrh za docela soukromý a prosím Vás, abyste 

mi příležitostně Váš posudek sdělil. 

Jinak v Bystřici nic nového. ...58 

Přestože nakonec k žádné změně městského znaku159 v tomto směru 

nedošlo, je tento dopis dokladem toho, jakou vážnost chovali představitelé města 

k Františku Táborskému a jak si jeho rad a názorů cenili. 

Při návratech do svého rodiště se František Táborský neuzavíral ve svém 

domku na Kamenci. Po několik desetiletí ovlivňoval život v Bystřici 

pod Hostýnem. Nelze vypočítat události, které František Táborský v Bystřici 

zaštítil. Proto jmenujme jen ty nejvýznamnější z nich. V roce 1925 zprostředkoval 

návštěvu Renaty Tyršové v sokolovně, v roce 1928 vítal před sokolovnou 

prezidenta T. G. Masaryka, v roce 1933 otevíral Krajinské muzeum, z jeho podnětu 

se v roce 1934 uskutečnila v Bystřici první výstava Karla Svolinského.160 U mnoha 

dalších akcí, kterých se nemohl zúčastnit osobně, byl nápomocný alespoň radou 

či doporučením. 

Pracoval v Sokole, v Klubu turistů, v Okrašlovacím spolku, ochraňoval 

kulturní památky. Zúčastňoval se také všech sokolských akcí, mluvíval před šiky 

158 PNP - LA, fond Táborský František, korespondence vlastní, přijatá, korporace: městská rada, 

dopis bez data. 
159 Kdy získalo město Bystřice pod Hostýnem znak není známo, dokonce i samo znamení je sporné. 

V literatuře se totiž udává někdy lev, jindy kozel, protože ze 17. století se zachovaly dvě podobné 

pečeti (rychtářská a městská), z nichž každá má jiné zvíře. Později se ustálilo užívání kozla, 

ale v době první republiky se v Bystřici vrátili k dvouocasému lvu, který měl však rohy. V tom 

je zřejmý omyl, stará pečeť se lvem je rychtářská, a ty mívaly často odlišný obraz od městské pečeti 

a znaku. Pečeť městská měla i v 17. století kozla, který je správným znakovým zvířetem. Popis 

znaku: Štít dělený. V horní červené polovině vyrůstá z dělící čáry polovice stříbrného kozla, dolní 

polovina je pak třikrát dělená ve čtyři vodorovné pruhy v barvě černé a stříbrné. 

160 O jednotlivých událostech se pojednává v samostatných kapitolách věnovaných Sokolu, 

Krajinskému muzeu a v kapitole Výstavy a další kulturní akce. 
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cvičenců, býval přítomen na akademiích, veřejných cvičeních i divadelních 

představeních. Docházel do dívčí školy, která nesla jeho jméno. Školu i její 

nemajetné žáky finančně podporoval. Ředitelka dívčí školy Anna Nimrichtrová 

píše: „Na počátku školního roku přicházíval a odevzdal mně, jak říkával „obolos". 

Byl to peněžitý dar na zakoupení knih pro chudé žačky, další příspěvek posílal před 

vánocemi na obuv a šatstvo. Tímto způsobem se snažil zmírnit nezaviněnou bídu, 

kterou působil nespravedlivý řád a kterou on sám tak dobře znal jako chudý synek 

valašských hor."161 Ale ani v Praze na školu nezapomínal. Pro vyučování 

jednotlivých předmětů vystříhal obrázky z různých časopisů a ty potom nalepil 

na bílé archy. Ty sloužily jako pomůcky pro výuku a zároveň svědčily o pečlivosti, 

pořádnosti a smyslu pro krásu svého tvůrce. Škole daroval na výzdobu učeben 

i několik zarámovaných reprodukcí s historickými náměty. 

Kromě toho daroval škole 125 knih, které byly zařazeny do učitelské 

knihovny a příručních knihoven žákovských.162 

František Táborský byl velkým sběratelem obrazů a jiných uměleckých 

předmětů. Svými sbírkami dal základ Krajinskému muzeu v Bystřici 

pod Hostýnem, které bylo zpřístupněno veřejnosti roku 1933 a které později neslo 

jeho jméno.163 František Táborský muzeu poskytoval metodickou pomoc a patřil 

k jeho největším dárcům. Část svých rozsáhlých sbírek daroval Krajinskému muzeu 

během života a další umělecké a historické předměty mu odkázal. 

Sběratelství Františka Táborského mělo velmi široký základ. Podle 

vzpomínek M. Kalába byl celý jeho byt naplněn sbírkami, sladěnými tak, 

že na první pohled nebylo patrné, že jste na návštěvě u sběratele. Vše bylo umístěno 

tak, že to tam musí být a že jeden předmět doplňuje druhý. Teprve, když František 

Táborský otevřel skříně a zásuvky, objevilo se prý celé bohatství sbírek uložených 

tak nenápadně. Jakmile však měl kolekci určitého typu keramiky, skla nebo 

porcelánu úplnou, věnoval sbírku tam, kde by byla přístupná všem, kteří 

o ni projeví zájem. Jeho radost z každého nového přírůstku byla prý ohromná 

a všechny tyto drobnosti ho přenášely přes běžný všední život, který si takto 

161 Nimrichtrová, A.: Vzpomínky školy Františka Táborského v Bystřici pod Hostýnem. 

In: Valašsko, roč. VII., 1958, č.1-2, s.19. 
162 Tamtéž, s.19. 
163 Památník Františka Táborského. 
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zpříjemňoval. Temné dny mu prý nastaly, když se v antikvariátu objevila cenná věc, 

kterou pro vysokou cenu nemohl sám koupit. Starosti mu dělalo, aby se cenná věc 

nedostala do nepovolaných rukou.164 

Ve svém rodišti byl František Táborský velice šťastný. O prázdninách zde 

nalézal klid a pohodu pro svou tvůrčí práci. V Bystřici pod Hostýnem jej také 

poutalo věrné přátelství s malíři Hanušem Schwaigrem165, Adolfem Kašparem166 

a zvláště o tři roky mladším Františkem Ondrúškem167. 

František Ondrúšek se každoročně nemohl dočkat příjezdu svého přítele 

Františka Táborského do Bystřice p. H. Těšíval se na jejich odpolední vycházky 

i celodenní výlety na hostýnské a rusavské paseky. V době Táborského 

nepřítomnosti v Bystřici spolu vedli čilou korespondenci. Z této rozsáhlé 

korespondence mezi Táborským a Ondrúškem vybírám citace ze dvou dopisů. 

První je i dopisu Františka Ondrúška Františku Táborskému ze dne 

12. června 1921: 

„... Co to, že nepřijíždíš do Bystřice. Každý den Tě při krásném počasí 

i na plovárně vzpomínám a když jdu po Kamenci se pokaždé na darmo do oken 

dívám - už by byl čas, abys přijel a krásy našich hor užil. - Pamatuj na svoje 

zdravíZ"168 

Druhá citace je také z dopisu Ondrúška Táborskému ze dne 6. května 1923: 

164 Kaláb, M.: František Táborský. In: Marginálie. Věstník Spolku českých bibliofilů v Praze, 

roč. XIV., 1940, červen-říjen, č. 2-3, s. 10-11. 
165 O prvním setkání s Hanušem Schwaigrem v Bystřici pod Hostýnem, ze kterého se pak vyvinulo 

vzácné přátelství, píše František Táborský v intimní črtě „Několik let se Schwaigrem" (1929). 
166Adolf Kašpar za studií v Olomouci ilustroval nakladateli Prombergrovi některé knihy. Nakladatel 

upozornil na jeho nadání Táborského a ten zase Schwaigra. Oba si Kašpara velice oblíbili. Táborský 

zavedl mladého malíře na Rusavu, kam pak Kašpar rád dojížděl zejména vletech 1910 až 1930 

ze svého bydliště v Lošticích. Kašpar také často zavítal do Bystřice, zejména do společnosti 

v hostinci u Vaverků. Na Rusavě bydlel do roku 1932 u Černých, od roku 1933 ve své chalupě. 

Z přátelství mezi Táborským a Kašparem vznikla kniha „Rusava, život valašské dědiny", vydaná 

roku 1928 u Prombergra v Olomouci. Táborský o Kašparovi napsal rozsáhlou obrazově vybavenou 

publikaci „Adolf Kašpar, ilustrátor, malíř, grafik", vydanou po Kašparově smrti v roce 1935. 

167 Táborský je autorem „Ze života malíře Ondrúška" vydaného Sdružením výtvarných umělců 

moravských v Hodoníně v roce 1935. 

168 p N p . fond Táborský František, korespondence vlastní, přijatá: Ondrúšek František, dopis 

z 12. června 1921. 
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„Drahý příteli, 

Už abys tu byl! Máme překrásný máj! Třešně odkvétly, trnky dokvétají 

a jabloně a hrušky začínají. 

Včelín je letos překrásný a toho zpěvu z rána a radostného bzučení včel. 

Také Tvůj park je už v pořádku a všichni se na Tebe těšíme. Včera jsem byl 

v Napajedlech, ale spěchal zase domů a se těšil na jedinečný náš osvěžující horský 

vzduch. Tož na brzké šťastné shledání u nás. 

Buď srdečně zdráv od ženy a Tvojeho Fr. Ondrúška"169 

Jeho útulný malý byt na bystřičkám Kamenci býval cílem mnoha 

návštěvníků, kteří sem Táborského přijížděli navštívit. Jednalo se o literáty, umělce, 

hosty z Prahy i z daleké ciziny. Těm všem František Táborský rád ukazoval krásy 

Hostýnských hor a kulturní bohatství jeho lidu. 

Na návštěvu u Františka Táborského v Bystřici pod Hostýnem vzpomínala 

Renata Tyršová těmito slovy: Navštívila jsem Táborského v jeho milém hnízdečku 

v Bystřici p. H., v jeho průvodu jsem poznala jeho přítele Fr. Ondrúška, byli jsme 

spolu na Hostýně a rozhlíželi jsme se odtamtud po lesnatých stráních a zelených 

údolech, v jejichž klíně leží Rusava, ta zajímavá valašská dědina, která mu zvláště 
170 

přirostla k srdci." 

František Táborský rád podnikal vycházky na Hostýn. Cestou se zastavil 

na hřbitově a navštívil Schwaigrův hrob a kapli barona Laudona, která je vyzdobena 

Schwaigrovými freskami. Cesta pak ubíhala ve vzpomínkách na Schwaigra přes 

Hostýn k Schwaigrovce a pak podél říčky zpět do Bystřice. Časté byly také 

vycházky na Skalný a Tesák. Nejraději ale chodil na Rusavu, kde nacházel zdravé 

lidové jádro, kde bylo vše tak bezprostřední a úsudek těchto prostých lidí byl 

mnohdy znamenitou životní filosofií. Na Rusavě se zastavil u hrobu evangelického 

faráře, Daniela Slobody a svou cestu zakončil besedou u Černých.'" 

169 PNP - LA, fond Táborský František, korespondence vlastní, přijatá: Ondrúšek František, dopis 

z 6. května 1923. 

170 Tyršová, R.: Několik vzpomínek. In: František Táborský, Hrst statí a přátelských vzpomínek 

k jeho sedmdesátce, 1928, s. 68. 
171 Kaláb, M.: František Táborský. In: Marginálie. Věstník Spolku českých bibliofilů v Praze, 

roč. XIV., 1940, červen-říjen, č. 2-3, s. 11. 
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Františka Černá na návštěvy Táborského vzpomíná slovy: „...rodák 

z nedalekej Bystřice, chodíval pan ředitel na Rusavu často už jako študent. Rád 

vysedával na kopcoch nad Rusavú, z oblubú počúval pasáky, jak si prozpěvujú. 

Aj v Rusavě saméj sa často ukázal. Chodíval na evandělickú fáru k panu farářovi 

Slobodovi, botanikovi a učencovi světového ména. U něho zhlédl mladý Táborský 

cenné herbáře a zbírky brúků, indy sa zas podivovál pěstitelským pokusom 

Slobodovým. ... 

Knám začal chodit' až pozděj, gdy byl u nás na bytě Mistr Kašpar.... 

To přišel aj s nakladatelem Prombergrem. A od tých dob býval naším častým 

hostěm. Rád si u nás prohlédal starobylé obrazy malované na skle, prohrabával 

sa mojú zbírkú starých evandělíckých knih a dyž zistíl, že udržuju a rozmnožuju 

rusavské národní kroje, zářily mu očka samů radošťú. ... 

A jak měl-sedmdesátku, věděla sem, čím bych sa mu kjeho narozeninám, 

najvíc zavděčila: kusem pravéj rusavskéj přírody. ...sem mu dovézla do Bystřice 

pěkný jalovec z rusavských grúňů. Zasadili sme ho do roha jeho malúnkej 

zahrádečky. A dařilo sa mu tam dobře!..."112 

Rusava byla oblíbeným koutem rodného kraje Františka Táborského. 

Tam slyšel zpívat rusavské lidové písně. Společně se svým přítelem Alfonsem 

Waisarem zapsali v letech 1924-1926 přes 180 rusavských písní i s nápěvy. 

Rusavě také věnoval překrásnou knihu „Rusava, život valašské dědiny", 

vydanou v roce 1928. V této knize František Táborský neopakovatelně popisuje 

život valašské dědiny rozložené mezi samými kopci v dlouhém údolí na přelomu 

19. a 20. století. Popisuje zvyky a těžký život jejích obyvatel, které si tolik 

zamiloval. Do devíti kapitol je vepsán vznik obce, popis krajiny, vybavení chalup 

domácími, hospodářskými i řemeslnickými potřebami, popis krojů, zvyků, lidových 

tanců a písní, ale také vztahů mezi lidmi a citlivé povahy Rusavjanů. Popsány jsou 

i pobyty významných lidí na Rusavě, zejména vynikajícího vědce, botanika, 

evangelického faráře Daniela Slobody.173 

František Táborský rodné město zviditelňoval u řady významných osobností 

vědy, kultury a umění, v tisku i ve svých literárních dílech. 

172 Černá, F.: Rusava spomíná... In: Naše Valašsko, roč. VI., 1940, č. 3, s. 120. 
173 Táborský, F.: Rusava. Život valašské dědiny. I. vydání, R. Promberger, Olomouc, 1928. 
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Napsal biografii významného bystřického sokolského náčelníka, učitele 

a divadelníka „Památce Jindřicha Tomáška", kterou vydala v roce 1930 TJ Sokol 

v Bystřici pod Hostýnem. V roce 1932 napsal vstupní příspěvek „Jen dál a výš!" 

do sborníku „Čtyřicet let Sokola v Bystřici pod Hostýnem", na jehož uspořádání 

se také podílel. Svým úvodním pojednáním „Za příkladem Palackého ke 401etí 

sokolské župy Valašské Františka Palackého" zaštítil památník „Úroda čtyřiceti let 

sokolské župy Valašské Františka Palackého" vydaný v roce 1933. A v „Památce 

Presidenta Osvoboditele" z roku 1937 vzpomínal na Masarykův pobyt na Bystřičku. 

Rodnému kraji věnoval řadu historických a vlastivědných prací 

publikovaných v časopise „Naše Valašsko" s podtitulem „Sborník o jeho životě 

a potřebách", u jehož zrodu v roce 1929 stál a jehož byl prvním redaktorem. 

Pečlivým výběrem a řazením článků dbal o to, aby časopis neupadl do úzkého 

regionalismu a stále se zařazoval do celonárodních a slovanských souvislostí. Snažil 

se o to svými úvodními články k jednotlivým číslům, ale také množstvím drobných 

statí a zpráv, často nepodepsaných ani jeho šifrou „T" nebo označených jen šifrou 

redakce. Těmito drobnými články a článečky, zejména v rubrice „Hlasy odjinud", 

seznamoval František Táborský valašské čtenáře s celonárodními snahami 

a událostmi.174 

Na spolupráci s Františkem Táborským při redakčních poradách časopisu 

Naše Valašsko vzpomíná spoluredaktora Vlasta Fialová takto: „...dostalo se mi cti 

a štěstí spolupracovat po čtyři roky se vzácným člověkem na věci, kterou měl 

hluboce rád. Vzpomínám na pěkné chvilky v besídce miniaturní zahrádky 

bystřického útulku Fr. Táborského na Kamenci, kde se po celé prázdniny konaly 

naše redakční porady. Zahrádka byla upravena z uzavřeného dvorecká sotva 20 m 

velikého. Byl to vlastně jen svěží kobereček pěstěného trávníku - „ to je dobré 

pro oči" - říkával pan ředitel. Při plotě rostly dva neobyčejně krásné jalovce, 

přenesené sem tetičkou Černou z rusavských Grap. Kupodivu se dobře ujaly 

a vyrostly štíhlé, ztepilé, zdravé a do pozoruhodné výšky. Na ty jsme se kolikrát 

zadívali v přestávkách mezi jednáním o článcích, autorech i o tom, co by Naše 
175 Valašsko potřebovalo." 

174 Fialová, V.: František Táborský a „Naše Valašsko". In: Valašsko, roč. VII., 1958, č. 1-2, s. 22. 
175 Tamtéž, s. 23. 
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Velkou touhou Františka Táborského bylo, aby bylo Valašsko, které znal 

jako vnímavý turista, soustavně prozkoumáno a zhodnoceno etnograficky a také 

po historické stránce. Časopis „Naše Valašsko" měl ke konečnému soubornému 

dílu o Valašsku shromáždit materiál, a tak zachytit mizející svět starých pamětníků. 

Oslava 70. narozenin básníka Fr. Táborského v Bystřici pod Hostýnem 

Dne 15. ledna 1928 se sešlo obecní zastupitelstvo ke slavnostní schůzi, 

na které vzpomnělo sedmdesáté narozeniny svého slavného rodáka Františka 

Táborského. 

Městské zastupitelstvo současně zaslalo Táborskému telegram s tímto 

zněním: „ Vážený pane řediteli, městské zastupitelstvo v Bystřici pod Hostýnem sešlo 

se k slavnostní schůzi, aby vzpomnělo Vašich 70. narozenin, pokládá si za čest 

projeviti Vám, slavnému bystřickému rodáku, velkému básníku, ušlechtilému 

a dokonalému člověku, uctivé a upřímné blahopřání za veškeré občanstvo, jehož 

vroucím přáním je, abyste zůstal dlouho zdráv ke cti rodného města a celého 

národa."™ 

Tělocvičná jednota Sokol pod protektorátem městského zastupitelstva 

uspořádala dopoledne oslavu, které se zúčastnilo velké množství krajanů.177 

O tom, jak tyto oslavy dopadly, se dozvídáme z dopisu adresovaného 

Františku Táborskému Františkem Ondrúškem dne 16. ledna 1928: 

„Ku dnešním Tvojím milým sedmdesátým narozeninám gratulujeme se ženou 

a s celým Včelínem. 

176 PNP - LA, fond Táborský František, korespondence vlastní, přijatá, korporace: městská rada, 

telegram z 15. ledna 1928. 

1 7 7 Oslava měla následující program: 

1) B. Smetana: „Věno" - mužský sbor 

2) Otto Vaverka: Úvodní slovo 

3) Přednáška Dr. Arne Nováka, prof. Masarykovy univerzity v Brně a spisovatele: „Pohled 

do života a díla Františka Táborského" 

4) Ferdinand Greinecker: „České pole" - mužský sbor na báseň Ad. Heyduka 

5) Recitace básní Františka Táborského 

6) Ferdinand Greinecker: „Valašská idylka" - mužský sbor na báseň Fr. Táborského 

7) Otto Vaverka - „ Veselá republika" - hra o 1 dějství dle „Zimních večerů v naší veselé 

republice" od Fr. Táborského 
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PS: Tvoje oslavy jak v sokolovně, tak na radnici dopadly skvěle - sokolovna 

přeplněna. - Přednáška prof. Arne Nováka (asi hodinová) s láskou odborně 

přesvědčivě pronešena, byla s nadšením přijata. Prof. A. Novák potěšil nás 

odpoledne svou návštěvou a zůstal až do odjezdu vlaku. 

Sešli jsme se po 25 letech (poprvé v Mnichově), nyní za tak krásné 

příležitosti oslav Tvých roků. 

Naše děti výborně zahrály pro scénu Vaverkovu (z Valašského Meziříčí) 

upravených Tvých zimních večerů. Spěvácký sbor pěkně zapěl Smetanovo Věno 

a Greineckerovy 2 skladby na Tvoje básně. Bylo to dojemné! Pan Tomášek Ti bude 

obšírněji referovali. 

Tvůj František Ondrúšek"m 

Městské zastupitelstvo se na této slavnostní schůzi usneslo přejmenovat 

dívčí školu na škoiu Františka Táborského a budoucí muzeum pojmenovat Muzeem 

Františka Táborského. 

Městská rada v Bystřici pod Hostýnem požádala jubilanta o svolení tímto 

dopisem z 16. ledna 1928: 

„ Vážený pane řediteli, 

Město naše s vděčností a radostí vzpomínalo včera Vašich 70. narozenin. 

Městské zastupitelstvo usneslo se ve své slavnostní schůzi na počest Vaši 

pojmenovati dívčí školu Vaším jménem. 

Prosíme Vás, pane řediteli, abyste dal k tomuto rozhodnutí městského 

zastupitelstva svůj souhlas. 

Z návrhu komise kulturní má býti zřízeno museum. Prosíme o souhlas, aby 

i museum mohlo býti pojmenováno Vaším jménem. Ujišťujeme Vás, pane řediteli, 

že Vaše rodné město vysoce si Vás váží a svou úctu a lásku k Vám projevuje spíše 

upřímně srdcem a citem než slovy. Svědčila o tom neobvyklá účast na dopolední 

oslavě pod protektorátem městského zastupitelstva v Sokolovně, nadšené 

a procítěné projevy i důstojná odpolední slavnostní schůze městského zastupitelstva, 

při níž zpěvné sbory přednesl pěvecký odbor sokolský, vřelý projev Vám věnoval 

p. František Úlehla a jíž se zúčastnil dobrý Váš přítel mistr Ondrúšek. Nadšení 

178 PNP - LA, fond Táborský František, korespondence vlastní, přijatá: Ondrúšek František, dopis 

z 16. ledna 1928. 
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starých i mladých dojemně srdce svíralo, avšak při pohledu, jak zástupy dětí snažily 

se oplatiti Vám Vaši tolikráte osvědčenou lásku k nim, a jak jim očka zářila, mnohé 

oko dospělých zastesklo se slzami. 

Pro naše město je včerejší den opravdovým svátkem. Přejeme Vám znovu 

a upřímně, pane řediteli, abyste ještě dlouho ke cti svého rodného města a národa 

zůstal zdráv a prosíme, abyste přijal náš projev hluboké a opravdové úcty."119 

František Táborský odpověděl v dlouhém dopise, z něhož následně 

cituji: „... Když si vzpomínám a srovnávám, jaká je naše Bystřice dnes a jaká byla, 

když jsem z ní před 59 lety šel pěšky s několika šestáky v kapse, ale pln víry v duši 

na studia do Olomouce, cítím radost, velikou radost z toho jejího pokroku. 

Jen na jednom zjevu dovolím si to ukázat. Když jsem odcházel z Bystřice, byla škola 

naše jen dvoutřídní, a do té dvoutřídní školy chodily děti z našeho města a ze tří 

sousedních vesnic'. Ani mne tehdy nepřijali do gymnazia, že prý z takové dvoutřídní 

školy příprava je nedostatečná. ... 

A dnes! Už řadu let má Bystřice dvě pěkné a pečlivě vedené obecné 

a měšťanské školy, dohromady 16 tříd! Už jenom z tohoto pokroku malého města, 

zvláštními statky neoplývajícího, je patrný ohromný pokrok našeho národa. Díky, 

srdečné díky za to Vám i všemu občanstvu bystřickému! 

A dnes chcete vážení a milí pánové, Vy, pane starosto, i Vy všichni páni 

členové městského zastupitelstva, chcete jednu z našich radostných škol, tu, která 

stojí na témž místě, kde stávala ona dvojtřídní škola přízemní, do níž jsem chodíval, 

pojmenovati mým jménem. ... 

Snažil jsem se, jak jsem mohl, a snažím se pracovati pro celek náš národní, 

jako pracovali jiní a jako pracujete Vy. Vyšel jsem z nejchudších poměrů a jsem tak 

šťasten, že ješitnost se nedotkla mého srdce. Nehledám vyznamenání. Ale přiznám 

se Vám upřímně, že Váš úmysl pojmenovat školu dívčí mým jménem, vytlačil mi slzy 

z očí. Dojalo mne to nevýslovně. Za ten úmysl, za tu dobrou vůli děkuji Vám 

nejuctivěji a nejsrdečněji. Tím, prosím Vás, zakončeme to a nevyvádějme 

to na veřejnost.... 

179 PNP - LA, fond Táborský František, korespondence vlastní, přijatá, korporace: městská rada, 

dopis z 16. ledna 1928. 

180 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 66-67. 
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František Táborský dále v dopise sdělil důvody, pro které by nebylo vhodné, 

aby budoucí muzeum neslo jeho jméno181 a poděkoval za přízeň, která ho velice 

potěšila. Město přání Františka Táborského vyhovělo. 

Oslava 75. narozenin Františka Táborského v Bystřici pod Hostýnem 

Sedmdesáté páté narozeniny Františka Táborského uctila Bystřice 

pod Hostýnem výstavou, kterou pořádalo ve dnech 1 5 . - 2 1 . ledna 1933 Krajinské 

muzeum. 

Ve třech místnostech byly shromážděny památky na život Františka 

Táborského, počínaje mládím, studentskými léty, přes dobu profesury a ředitelství. 

Jeho literární dílo bylo vystavené celé, ostatní jeho činnost a ostatní stránky jeho 

plodného života ve zkratce. Nechyběly ukázky písemných styků Táborského 

s významnými lidmi, obrazy a náčrty Bystřice z doby básníkova mládí, památky 

na jeho rodiče, dále Táborského pracovna v jeho bystřickém bytě a sbírka lidové 

keramiky, kterou daroval Krajinskému muzeu. Soubor bystřické keramiky a vzácné 

kusy lidové keramiky moravské a slovenské byly vystaveny nejen jako ukázka jeho 

ušlechtilé a cílevědomé sběratelské činnosti, ale i jako doklad vzácné štědrosti 

Františka Táborského, který je Krajinskému muzeu v Bystřici pod Hostýnem 

věnoval. 

Výstavu, kterou navštívilo celkem 752 osob, zahájil starosta města Václav 

Zbořil za účasti význačných hostů, zvláště mistrů malířů Pelikána a Jaroňka. 

Úvodní slovo pronesl za SVUM prof. Jan Andrýs.182 

Oslava 80. narozenin Františka Táborského v Bystřici pod Hostýnem 

Oslavy k 80. výročí narození bystřického rodáka Františka Táborského 

se konaly ve dnech 15. a 16. ledna 1938. 

Městská rada odeslala k tomuto významnému životnímu jubileu Františku 

Táborskému dopis, z něhož následně cituji: 

181 Táborský pojmenování muzea jeho jménem nedoporučil s odůvodněním, že by budoucí bystřické 

muzeum mělo nést název „Okresní museum města Bystřice pod Hostýnem". Muzeum otevřené 

v roce 1933 se nakonec jmenovalo Krajinské muzeum, až po II. světové válce bylo pojmenováno 

„Památník Františka Táborského". 
182 Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem, s. 129. 
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„ Vážený a milý pane řediteli. 

Dožíváte se krásného věku osmdesáti let. Váš život je vyplněn neúnavnou 

a bohatou činností kulturní a uměleckou. 

Jsme šťastni, že odlesk Vaší velikosti padá i na naše město, v němž jste 

se zrodil a k němuž lnete s neochvějnou láskou a věrností. 

Že se Bystřice pod Hostýnem stala hodně známou a že má dobrý zvuk 

v kruzích kulturních a uměleckých, vděčí z největší části Vám. 

Jsme Vám vděčni za Vaši vroucí lásku k našemu kraji, městu a lidu. 

Bystřice pod Hostýnem chce oplatiti Vám, svému velkému synu, a náš lid 

svému dobrému příteli, věrnost a lásku upřímnou. Takové lásce nestačí slova. Proto 

snažíme ji dokazovati skutky. (...) 

Spojujeme s Vaším životem život našeho města. Chceme na retrospektivní 

výstavě ukázati rozvoj a růst města za dobu 80 let, kdy nám vyrůstal a zrál jeden 

znejvětších synů národa, náš rodák, náš čestný občan a náš přítel, až vyrostl 

v mohutný strom, který vydal nejkrásnější květy a nejkrásnější ovoce. 

Buďte nám ještě dlouho živ, přejeme Vám dobré zdraví a stálou svěžest. 

Přejeme Vám všechno dobré z plného srdce, vždyť víte, že Vás všichni máme 

rádi."m 

V sobotu 15. ledna se v sokolovně uskutečnila slavnostní akademie, na níž 

o životním díle Táborského promluvil dr. Arne Novák, profesor Masarykovy 

university v Brně. Hudební program zajišťoval pěvecký spolek Tregler. Žákyně 

dívčí školy přednesly sborovou recitaci „Na Hostýně" od Fr. Táborského. 

Následující den odpoledne byla v Krajinském muzeu slavnostně otevřena již 

zmiňovaná retrospektivní výstava vývoje města za posledních osmdesát let. 

K Táborského výročí tak byla uspořádána výstava nejen básníkova životního díla, 

ale i památek a dokumentů, ve kterých se odráží vývoj a změny, kterých jeho 

rodiště doznalo v uplynulém osmdesátiletí. Výstavu otevřel předseda Krajinského 

muzea Václav Zbořil. Bývalá žákyně Fr. Táborského z Prahy uvedla osobní 

vzpomínku na jubilanta. Hlavní referát programu přednesla dr. Vlasta Fialová. 

183 PNP - LA, fond Táborský František, korespondence vlastní, přijatá, korporace: městská rada, 

dopis z 14. ledna 1938. 
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K oslavám vydalo Krajinské muzeum pozvánky s podrobným programem 

s grafickou úpravou malíře Karla Svolinského.184 

O průběhu oslav informuje nepřítomného Františka Táborského Vlasta 

Fialová dopisem, z něhož připojuji krátký úryvek: 

„Po oba slavné dni 15.-16. t.m. vzpomínali jsme Vás v Bystřici nesčetněkrát. 

Doufám, že Vás naše kolektivní blahopřání našlo v dobrém zdraví a obvyklé 

sluneční životní pohodě. 

Pěkná přednáška prof. Arne Nováka v bystřické sokolovně vyzvedla Vaše 

„evropanství" a zdůraznila ony Vaše zásluhy, které přiměly Masarykovu universitu, 

aby Vám nabídla akademickou poctu. 

Všichni jsme nad tím cítili radost a byli na Vás pyšni."1*5 

U příležitosti osmdesátých narozenin byl Fr. Táborský v červnu roku 1938 

jmenován čestným doktorem Masarykovy univerzity v Brně. Brněnská univerzita 

tak ocenila jeho zásluhy o kulturní povznesení Moravy. Tohoto nejvyššího 

vyznamenání Františka Táborského se účastnila i početná delegace z Bystřice 

pod Hostýnem. 

Poslední cesta Františka Táborského 

Roku 1940 ohlásil František Táborský svůj příjezd do Bystřice 

na 14. června. Tentokrát však už nedojel. Zemřel 21. června 1940 v podolském 

sanatoriu. Poslední dny se prý v krátkých přestávkách mezi horečnatým spánkem 

nepřestával vyptávat, kdy už bude moci domů, do Bystřice.186 

184 Obsah vystavy: 

I. Dílo Františka Táborského. Bibliografie díla. 

II. Rodný kraj: Rodiče, dětství, domov. Olomouc: Slovanské gymnázium. Praha -

Vyšší dívčí škola, spolková činnost. 

III. Letní pobyt v Bystřici pod Hostýnem. Město, škola, muzeum. Koutek bytu, 

Rusava. 

IV. Styk se Slovenskem, Rusko, vztah k výtvarnému umění a hudbě. 
185 PNP - LA, fond Táborský František, korespondence vlastní, přijatá: Fialová Vlasta, dopis 

z 27. ledna 1938. 
186 Fialová, V.: Za panem ředitelem Táborským. In: Naše Valašsko, roč. VI., 1940, č. 3, s. 103. 
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Za účasti téměř všech pražských kulturních institucí, Vyšší dívčí školy, 

zástupců obou českých univerzit, ministerstva školství, početného poselstva 

z rodného kraje a mnoha dalších, se s Františkem Táborským ve strašnickém 

krematoriu dne 26. června rozloučil jeho druhý domov, Praha. 

Rodné město pak obřadně doprovodilo urnu k místu posledního odpočinku 

na bystrickém hřbitově dne 8. září. Městská rada pozvala účastníky pietní tryzny 

pozvánkami, které symbolickým dřevorytem vyzdobil akademický malíř Karel 

Svolinský. 

Město Bystřice pod Hostýnem se rozloučilo se svým velkým a slavným 

rodákem způsobem, jenž byl důkazem úcty a lásky: „/ ta příroda jako by se chtěla 

naposledy pokloniti památce toho, který ji v tomto valašském kraji tolik miloval. 

Sluneční paprsky zalily svým jasem celý širý kraj a zlatily cestu, kterou byl nesen 

popel zesnulého. Velebné a posvátné hory hostýnské, čisté ve své kráse, shlížely 

na rodné město básníkovo a na ty, kdož jej přišli zblízka i zdáli vyprovoditi. Byl 

nejkrásnější den, jakoby si i příroda byla přála, aby tato tesklivá slavnost byla 

projevem upřímně milujícího a cítícího srdce."m 

Na vyzdobeném jevišti bystřické sokolovny stála na vysokém černém 

podstavci bílá busta básníka a nad ní urna sjeho popelem. Kolem byly kvetoucí 

kvčtiny a zeleň a sedm nádherných věnců, které věnovaly město Bystřice 

pod Hostýnem, Vyšší dívčí škola v Praze, spolek Svatobor, Krajinské muzeum, 

Sokol a KČT v Bystrici pod Hostýnem. Sál sokolovny byl odpoledne naplněn 

pozvanými hosty i obyvateli města. 

Smuteční tryzna byla zahájena sborem Bedřicha Smetany Modlitba, který 

zazpívalo Pěvecké sdružení Tregler v Bystřici pod Hostýnem Smyčcový orchestr 

zahrál Griegovo Poslední jaro. O životě a díle Františka Táborského poté promluvil 

univ. prof. dr. Albert Pražák, který v delší řeči podal krásný obraz Táborského jako 

básníka, vědce, sběratele i člověka. „Bylo povznesením poslouchati tato přímo 

básnická slova, jimiž všem přítomným ukázal, čím vlastně Táborský byl, jak kde 

pracoval a působil, kolik dobrého a krásného učinil všude tam, kam svou osobností 

zasáhl. Zejména jeho slova o lidském údělu Táborského, jemuž osud nedopřál 

187 Švehla, S.: Poslední cesta básníka Dr. Františka Táborského. In: Marginálie. Věstník Spolku 

českých bibliofilů v Praze, roč. XIV., 1940, červen - říjen, č. 2 - 3, s. 12. 
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rodinného života, byla jímavá. Snad bylo nutné, aby se tak stalo a aby Táborský byl 

určen pro ty úkoly, které jeho dlouhý život tak skvěle splnil."m 

Poté následovaly projevy dr. K. Gutha za Národní museum v Praze, ředitele 

Alfonse Waisara za Museum Bedřicha Smetany, prof. F. Sekaniny za Svatobor 

a Máj, učitele Františka Holka za Vyšší dívčí školu v Praze, spisovatele Jindřicha 

Spáčila za Kolo moravských spisovatelů a Ing. Stanislava Švehly za Spolek českých 

bibliofílů, které líčily bližší působení Františka Táborského v těchto korporacích 

a upozorňovaly na jeho všestrannou osobní činnost. Za milovanou Rusavu 

se rozloučil mladý Rusavjan s dívkou v kroji, dívky Táborského školy v Bystřici 

pod Hostýnem pronesly dojemný proslov nad kyticí růží a polních květin.189 

Nakonec promluvil starosta František Macfelda nejen za město, ale i za Krajinské 

muzeum a Sokol. Pořad byl ukončen Dvořákovým Rekviem zapěným smíšeným 

sborem spolku Tregler. 

Poté, co byla urna snesena z podstavce a zahalena do vyšívaných valašských 

roušek, vynesl ji mladý Rusavjan před sokolovnu do připraveného průvodu. V čele 

průvodu šla školní mládež a pěvecký spolek, poté byly neseny věnce, za nimiž šli 

obyvatelé Rusavy v krojích, následovala urna, příbuzní, hosté a zástupy 

obyvatelstva. Průvod šel od sokolovny Nádražní třídou přes náměstí až ke hřbitovu, 

položenému na úpatí sv. Hostýna, v jehož půdě bylo pohřbeno již několik slavných 

mužů tohoto města jako Hanuš Schwaiger, František Ondrúšek a jiní. Foerstrův 

mužský sbor Hnědá brázda, zazpívaný Pěveckým sdružením Tregler, byl posledním 

pozdravem všech, kteří až sem doprovodili Táborského popel. 

„A hostýnské hory, ozářené zapadajícím sluncem, pozdravily také naposledy 

popel tohoto vzácného muže, jehož urnu za pohnutí všech ukládal starosta města 

188 Švehla, S.: Poslední cesta básníka Dr. Františka Táborského. In: Marginálie. Věstník Spolku 

českých bibliofílů v Praze, roč. XIV., 1940, červen - říjen, č. 2 - 3, s. 12. 
189 „Tak žije v naší paměti: usměvavý, malý, starý pán. To bylo vždycky radosti, když nám ve škole 

oznámili: Dnes přijede mezi Vás pan ředitel Táborský. - A přišel. S hůlečkou cupital po schodech 

nahoru a už byl ve dveřích. Jeho rozesmátá tvář všechny nás naladila k úsměvu. Posadil 

se, poslouchal, jak mu vypravujeme o naši práci ve škole. Pokyvoval spokojeně hlavou a pak řekl: 

„No pěkné to bylo, velmi pěkné - děkuji Vám." - tak na pana ředitele Táborského vzpomínaly žačky 

dívčí školy v Bystřici při smutečním proslovu. 

- 80 -



do hrobu básníkových rodičů. Pole bystřického hřbitova přijalo nového velkého 

muže, jehož památka bude žít věčně." 90 

Přestože více než půlstoletí prožil František Táborský v Praze, ke které byl 

vázán povoláním i kulturními zájmy, celý život zůstal věrný svému rodišti, kam se 

pravidelně a rád vracel. 

Ze vzpomínek všech, kteří Františka Táborského znali, vyplývá, že to byl 

člověk neuvěřitelně skromný a milý. Jeho životní filosofie byla prostá a výrazná. 

Bylo v ní jen málo slov, každé však mluvilo za celou knihu. Nejeden pamětní spis, 

diplom nebo pamětní desku obohatil perličkami své životní moudrosti. Od něho 

pochází nápis na vyšehradském Slavíně.191 On napsal věnování do pamětního spisu 

uloženého do základního kamene bystřické sokolovny. 

190 Švehla, S.: Poslední cesta básníka Dr. Františka Táborského. In: Marginálie, Věstník Spolku 

českých bibliofílů v Praze, roč. XIV., 1940, červen - říjen, č. 2 - 3, s. 13. 
191 „Svědomí ustlalo nám tu klidně, zachtěli jsme víc než jsme zmohli. Kéž tak i Vám, co přijdete 

po nás a lidskosti chrám vystavíte výš." In: Národní politika, roč. XLVII., 19.12.1929. 
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Závěr 

Ve své práci jsem se zabývala kulturním a společenským životem v Bystřici 

pod Hostýnem v meziválečném období. Soustředila jsem se na shromáždění 

základních údajů o spolkovém životě ve městě s bližším zastavením u těch spolků 

a institucí, které na život města měly největší vliv. Pozornost jsem rovněž věnovala 

osobnostem, které za kulturními akcemi stály, nebo na kulturní a společenské dění 

nejvíce působily. 

Název mé práce je časově i obsahově poměrně omezený. Snažila jsem se 

proto v úvodní kapitole dát kulturní dějiny města do souvislostí s hospodářským 

apolitickým vývojem ve městě, protože i ten má na rozvoj kulturních aktivit 

nesporný vliv. 

Mnohá zde nastíněná témata, například činnost bystřického Sokola, instituce 

Krajinského muzea, aktivity a osobnost bystřického rodáka Františka Táborského, 

byla natolik bohatá, zajímavá a rozsáhlá, že by si zasloužila i samostatné 

zpracování. 

Bystřice pod Hostýnem byla na počátku 20. století městečkem s bezmála 

čtyřmi tisíci obyvateli, s kostelem na náměstí a zámkem. Byla sídlem soudu 

i berního úřadu a se světem byla spojena železnicí. Potud se podobala mnoha jiným 

místům stejné velikosti. Ne zcela obvyklá byla její tradice klimatického lázeňského 

místa. Za naprosto nezaměnitelnou pak lze označit její polohu na úpatí posvátného 

Hostýna. Lázeňští hosté, mezi kterými nechyběly ani významné osobnosti 

soudobého kulturního a politického života, i davy poutníků 

p u t u j í c í c h na nejvýznamnější mariánské poutní místo na Moravě, spoluvytvářely 

atmosféru města Bystrice pod Hostýnem i života v něm. 

Místní průmysl zpočátku reprezentovala Zbořilova továrna na výrobu svíček 

a voskového zboží. Této továrně stejně jako řemeslníkům a hostinským prospíval 

poutní ruch na Hostýn. Největším podnikem byl ovšem Thonetův závod na ohýbaný 

nábytek. Existence továrny od počátku ovlivnila Bystřici pod Hostýnem především 

v růstu počtu obyvatel. I díky tomu byla Bystřice pod Hostýnem v roce 1864 

povýšena na město. Thonetova továrna měla také vliv na společenské klima 

a kulturní život města, především existencí německých spolků a hlavně Thonetovou 

tovární hudbou. Továrnou na nábytek z ohýbaného dřeva získala Bystřice 

pod Hostýnem další charakteristický rys, stala se centrem dřevařského průmyslu. 
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S rozvojem průmyslu slábla pověst Bystřice pod Hostýnem jako lázeňského 

místa pro léčbu plicních nemocí. Bystřice si však nadále uchovala pověst 

příjemného města s krásným okolím a i nadále zůstala vyhledávaným cílem letních 

pobytů. Také díky nejvýznamnějším rodákům Františku Táborskému a Františku 

Ondrúškovi Bystřici pod Hostýnem navštěvovali významní lidé tehdejšího 

kulturního i politického života. Z těch nej významnějších jmenujme například 

prezidenta T. G. Masaryka, hudebního skladatele Leoše Janáčka a akademické 

malíře Adolfa Kašpara a Karla Svolinského. 

Město žilo bohatým kulturním a spolkovým životem. Organizovaly jej 

zejména tělovýchovné jednoty Sokol a Orel, Pěvecké sdružení Tregler, některé 

katolické spolky a hlavně instituce Krajinského muzea. 

Zvláště Sokol vyvíjel, kromě činnosti tělovýchovné, četné kulturní 

a vzdělávací aktivity. Členové Sokola hráli divadelní a loutková představení, 

pořádali koncerty, přednášky, proslovy, slavnostní akademie, oslavy, vzpomínkové 

večery a také promítali filmy. Po dostavění sokolovny, ve které nalezli vhodné 

prostory pro tyto akce, se jejich četnost ještě zvýšila. 

Krajinské muzeum v Bystřici pod Hostýnem, jehož ustavující muzejní 

schůze se konala v roce 1914, otevřelo své sbírky až v roce 1933. Kromě stálých 

expozic, ve kterých byly mimo jiné vystaveny kolekce bystřické a rajnochovické 

keramiky a národopisný materiál Valašska a Záhoří, pořádalo muzeum řadu výstav. 

Z těch nejvýznamnějších jmenujme výstavy k životním jubileím bystřického 

rodáka, básníka a spisovatele Františka Táborského a výstavu u příležitosti 

25. výročí úmrtí malíře Hanuše Schwaigra, která byla pořádána pod záštitou 

prezidenta T. G. Masaryka. 

Z osobností, které v meziválečném období nejvíce ovlivňovaly kulturní 

a společenský život města, jsem ve své práci jmenovala sokolského náčelníka 

a učitele Jindřicha Tomáška. Právě Tomášek v prvních poválečných letech 

naplánoval a připravil řadu přednášek, divadelních představení, koncertů, akademií 

a výstav. Tím se značně zasloužil o rozvoj bystřické sokolské jednoty stejně jako 

o kulturní rozkvět města. 

Akademický malíř František Ondrúšek se do rodné Bystrice vrátil po mnoha 

letech strávených v cizině v téměř šedesáti letech. Ve svém bystřickém sídle 

portrétoval řadu význačných osobností své doby, které sem za ním přijížděly. 
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Nejvíce prostoru jsem ve své práci věnovala Františku Táborskému. Tento 

básník, spisovatel, překladatel, znalec umění a ředitel Vyšší dívčí školy v Praze 

svou činností popularizoval rodné město a kraj v tisku i ve svých literárních dílech. 

Jeho zásluhou se město Bystřice pod Hostýnem stalo místem pobytu řady 

významných osobností vědy, umění a kultury. Svou činností i zájmem o veškeré 

dění v Bystřici pod Hostýnem po několik desetiletí ovlivňoval život v rodném 

městě. Z jeho podnětu se uskutečnila v Bystřici pod Hostýnem první výstava 

akvarelů, kreseb a knižních prací Karla Svolinského. Svými sbírkami dal základ 

Krajinskému muzeu. Svými radami a připomínkami byl nápomocný u většiny 

významných akcí kulturního a společenského charakteru, které se v té době 

v Bystřici pod Hostýnem uskutečnily. 

Osobnost tohoto patrně nejvýznamnějšího bystřického rodáka byla 

bezesporu význačná. A jen málokteré město se může pyšnit tím, že takového rodáka 

má. 
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Příloha č. 1: Seznam divadelních her sehraných ochotnickým divadlem 
v Bystřici pod Hostýnem v letech 1922 - 1 9 3 8 

(Zdroj: Publikace k výročí 100 let odzal. TJ Sokol v Bystřici p. Host., s. 13-14) 

V roce 1922: 
F. Molnar: Právní zástupce 

V roce 1923 : 
- J. K. Tyl: Strakonický dudák 

J. Skoch: Knoflíček Marie Terezie 
A. Jirásek: Vojnarka 
G. Klein: Potasch a Perlmutter 
J. Zeyer: Radúz a Mahulena 

- F. S. Tůma: Na šachtě 
J. Mahen: Jánošík 

- F. S. Tůma: Gorali 
- F. Šamberk: Palackého tř. č. 27 

K. Fořt: Z českých mlýnů 
A. Fischerová: Za živa do nebe - pohádka 

- V. B. Plumlovská: Sůl nad zlato - zhudebněná pohádka od bystřického učitele Ferdinanda 
Greineckera" 
bez udání autora: Jan Žižka z Trocnova 

V roce 1924 bylo sehráno 18 divadelních představení a tyto hry: 
J. K. Tyl: Lesní panna 
A. Jirásek: Psohlavci 
Pulda: Cesta kolem světa 
J. Pohorská: Vdavky Nanynky Kulichovy 

- H. Webr: Tři neděle v chládku 
A. Jirásek: Lucerna 

V roce 1925 bylo sehráno 12 divadelních představení a tyto hrv-

- K. Čapek: RUR 
O. Ernst: Plachsmann vychovatelem 
Maeterlinck: Starosta Stillmondský 

V roce 1926 sehráno 8 divadelních představení: 
- J. Hilbert: Pěst 

R. Rolland: Vlci 
J. Vrchlický: Noc na Karlštejně 

- J. K. Tyl: Fidlovačka 

V roce 1927 sehráno 17 divadelních představení: 
B. Dvorská: Zlaté časy 
J. K. Tyl: Život za přítele 
O. Blumenthal: U bílého koníčka 
B. Vrbský: Šofér 
F. Langer: Grand hotel Nevada 
B. Plumlovská: Zlatá husa - pohádka 

V roce 1928 sehráno 8 divadelních představení: 
L. Stroupežnický: Zvikovský rarášek 
N. V. Gogol: Revizor 
F. V. Krejčí: Povodeň 

V roce 1929 sehráno 13 divadelních představení: 
O. Scheinpflugová: Zabitý 



Z. Štěpánek: Transport č. 20 
L. Fodor: Chudá jak kostelní myš 
M. Bartíková: Zlatý kruh - pohádka 
autor nezaznamenán: Bílá myška 

Ptačí mozky 
Libuňský jemnostpán 

V roce 1930 sehráno 12 divadelních představení: 
A. Jirásek: Pan Johanes 
E. Bozdëch: Sváta pán v županu 
autor nezaznamenán: Peníze leží na ulici 

Popelka Patsy - zpěvohra 
F. Fryšák: Zachráněný zvon 

V roce 1931 sehráno 15 divadelních představení: 
J. Vojnovič: Liják 
J. Přílezská: Její veličenstvo láska 
P. Fingal: Vlast 

Směry života 
Bez domova 
Bruck contra Spitz 

V roce 1932 sehráno 9 divadelních představení: 
S. W. Haugham: Posvátný plamen 
P. Petrovič: Ekvinokce 

Růže ze Sibiře 
B. Vdolek: Tři božské ctnosti 

V roce 1933 sehráno 14 divadelních přestavení: 
- J. K. Tyl: Strakonický dudák 
- H. Týnecký: Sestřičky u sv. Panny Kláry 
- J. Kvapil: Oblaka 

J. Průcha: Krakonošova medicína - pohádka 
Balda - Beneš: U sv. Antoníčka - opereta 
autor nezaznamenán: Veřejné pohoršení 

Malajský šíp 

V roce 1934 sehráno 21 divadelních představení: 
J. Tep: Slečna doktorka 
M. Turič: Golgota 
Z. Štěpánek - Vrbský: Ať vás nevykradou 
Rindley: Půlnoční vlak 
J. Kuchyňka: Píseň o matce 
A. F. Šubert: Jan Výrava - hráno v přírodě v zahradě před zámkem 
Balda - Vipler: Na sv. Kopečku - opereta 
R. Pískáček: Slovácká princezka - opereta 
K. Konstantin: Tonny se žení - opereta 
K. Konstantin: Tři dny štěstí 
autor nezaznamenán: Blaničtí rytíři 

V roce 1935 sehráno 12 divadelních představení: 
F. J. Karas: Kostnické plameny 
Kubík - Mrázek: Brandýsští dragouni - opereta 
J. Beneš: Na tý louce zelený - opereta 
autor nezaznamenán: Bílá infanterie 

C. k. polní maršálek 



V roce 1936 sehráno 18 divadelních představení: 
C. Nušič: Paní ministrová 
autor nezaznamenán: Noční služba 

Čaroděj 
Lehár: Země úsměvů - opereta za hostování člena Velké operety v Praze Járy Pospíšila 

(v hlavní roli) 
autor nezaznamenán: Carevnin pobočník - opereta za hostování A. Normana, člena 

Městských divadel v Praze 
autor nezaznamenán: Poslední drožkař - opereta 
Beneš: Uličnice - opereta 
autor nezaznamenán: Vodníkova Hanička - pohádka 

V roce 1937 sehráno 10 divadelních představení: 
K. Čapek: Bílá nemoc 
L. N. Andrejev: Ten který dostává políčky 
J. Kvapil: Princezna Pampeliška - pohádka 
autor nezaznamenán: Galánečka - opereta 

V roce 1938 sehráno 13 divadelních představení: 
E. Vachek: Pec 
V. Valenta: Hrdina Feďka 
F. Wenig: Manželství s. r. o. 
F. Kalmán: Hraběnka Marica - opereta 
Balda - Beneš: Panna Pusy - opereta 
Karafiátová: Broučci 



Příloha č. 2: Pozvánka na oslavu třicetiletého trvání jednoty a položení 
základního kamene sokolovny v roce 1922 

(Zdroj: MZA Brno, SOkA Kroměříž) 

1 8 9 2 f 1 9 2 2 . 

„Sokol" v Bystřici p. H. oslaví třicetileté trvání jednoty položením 
základního kamene Sokolovny. 

P O Ř A D S L A V N O S T I : 

I. 17./5. (v sobotu) o 7'.» hod. večer na náměstí zahájeni mužským sborem: „Chorál 
Čechů" od Prause. 

Pak koncert do 8'/s hod. 
II. 1. a) I8./6. (v neděli) od 10— l l ' / s hod. promenádní koncert na náměstí. 

b) Výjev z historie Bystřice: „Konec dobrodruha Švrčka, pána rusavských lesů". 
V byatKckých horách býval post rachem zbojník Jan Svrick 7. l iusavy. l"oruišům jej »líhajícím uměl vždy 

uniknoul i M. n d o i a t é , kterou dáva la vrchnos t svým iencůin v U„ hvl lapen. K doílaté na zámek dostavil se 
t o t i i i Šv r íok , jenž byl náruživým milovníkem h u d b y • tance. Zde př í tomnému kmmruvi dal svou zbraň se 
s lovy: „Schovej te si t i ode míla na památku! J i u i toho nebudu po t řebova l" . I'ak obráni se k muzikantům, 
zaplatil jim dobré a kázal si naposledy zahrát . V tom (ortáši pnskoi i l i , r uč í a nohy mu svázali . . . Š v i i e k by! 
pak odsouzen k imrl i p rovazem. Byla to pos lodni poprava provazem v Hyslnci (Na Duhí íku) . 

2. O I. hod. odpoledne vyjiti průvodu z Lipnické ulice. 
3. Uvítání hostů na staveništi a slavnostní proslov spisovatele br. Sokola-Tůmy. 
4. Odhalení základního kamene. 
5. Odchod do, zámeckého parku, kdež se předvedou národní tance a starodávné 

zvyky:' „Královničky", „Valašská svatba" (provede Rusava), „Záhorské právo" 
(provedou chlapci blaziětí a žákovští) 

(Za nepříznivého počasí koná se slavnost v jízdárně.) 
Vstupné na výletištč 5 Kč. Děti v průvodu rodičů mají vstup volný. 

Dne 9. července v Bystřici p. H. veřejné cvičení „Sokola". 

N a š e m u V e n k o v u . 

Komu s lou i i Sokols tvo? N i j a k é pol i t ické s í ran*? Zaj is lé nikol iv! Celému ná-
rodu, je to naše národní vojsko, klcré chce jako kvas t f s t o prostoupil i celý národ 
ob i t avos l i p ro dob ro celku a silou l f l esnou i mravnt. Dne 18. června klade Sokol 
v Bystřici p. H. základní kamen své Sokolovny. Př ipoj í te se toho dne k j eho ne-
zištnému dílu, konanému pro d o b r o národa, všech Čechů, tedy I V á s ? Zapestř í se 
toho dne Bystřice Vašimi malebnými národními kroji, roijAsnji se naše ulice Vašim 
nadšeným „Na zdar"? Jisté ano, ano, anol Tedy na s h l e d a n o u ! 

Na zdar! 



Příloha č 3: Plakát na Jubilejní oslavu desetiletého výročí republiky 
(Zdroj: MZA Brno, SOkA Kroměříž) 

J u b i l ^ í n í 

v m é s f e B y s t ř i c i p o d H o s t ý n e m < 9 2 8 . 

Desetileté výročí republiky 
oslaví mésto BystMco pod Hostýnem takto: 

V xobolu «In« 27. ííínai 

O půl 19. hodlné koncert na náméstl. 
O 19. hodlné proslov starosty mésta. 

Po proslovu pochodrtový a lamplonový průvod méstem s h u d b o u . 

. iL.é .T.. J.<i. •-«•- í- A—»** - - P»—'i™ . O"-1——' " ' J . N U « i o i lUdr — •<« > . k . l a n . y . 
O 20. hodině plotní *®ie» v lokolovne m límt« po»«Jom t 

I. Ar«. Prauts Bože, velký Bože • lpivický sbor Sokola. 
I. R. Medek l Zborov • recllace pan učilel Jindfkh TomiHrk. 
J. D. Smetaaa: M«S vlast • 50 Členný orchealr .Sokola. 
4. Jar. Kvapil: Panydíyda • recllace p. prof. K. Méfiatkj i Vjjkova. 
5. D. Smetana: L l b u i e (operní amřa) V) Členný orcheilr Sokola. 
6*. Prof, K. MKInaký: P a m d t c e p a d l ý c h za s v o b o d u n á r o d a • přednMkn 
7. J. b. Poersler: Mé rodná půdy každý hon • ipitlcký sbor Sokola. 
8. Jo*, Fučík: Kdož ]sta boží bojovnici - ilnuilil pochod. 
9. Státní hymny. 

V nedžli dno 28. Kina. 

O 10. hodlné slavnostní schůze méstského zastupitelstva. 
O půl 11. hodlné tábor lidu na náméstl. 

nostnl projev starosty mésta. • Projev zástupců: a) legionářských organisaci; 
b l odbočky Svazu Cs. důstojnlctva; c) Čs. Červeného kříže • Hold republlco. 

' Promenádní koncert, 

1 «nao obcnnitro 1« úcail! na t e r lito ilanioilech 

'idiáane maâ Mele domů. aby Tyvemili |»apa>y a nuiíitel« 

I a b y voce' «smvwtISIS olina KYycIi příbytků. 

p | plonový průvod opatfte sl via» lampiony. Dostanou se koupltl u místních obchodníků. 

| T I « 5 * t * l * í H v a d a 

v B y s t v i « : ! p o d H o s i ý n e m . 

L. K l a b u i a y »pol. • r. o. v BvtMIcl pod HoatVnnm 



Příloha č. 4: Pozvánka na posvěcení a otevření Spolkového domu „Sušil" 
(Zdroj: MZA Brno, SOkA Kroměříž) 

POSVĚCENÍ A OTEVŘENÍ 

SPOLKOVÉHO. DOMU „SUŠIL" 
v Bystrici pod Hostýnem v neděli dne 18. října 1936. 

1. V 9 hod. dopoledne rnSe sv. ve farním chrámu Páně 

2. Po mši sv. spol. odchod do Spolkového domu 

3. Předán! klíčů a otevření 

4. Posvíceni budovy — Msgre VVorel, mistoděkan 

5. Slavnostní shromáždéní: 

Zahájen!. 
J. B. Fo ersler: Slav si hnízdo — pév, sdruř. Tregler. 
Slavnostní projev — Msgre Worel. dp. F. Chýlek. fsd. z Plir.-n. 
Zipls do pamilnt knihy. 
Hymny — páv. sdrui. Trsjl-r. 
Zskonisnl. 

6. Odpoledne a večer pohost. vystoupen! 
umélecké scény z Olomouce. 

Společným úsilím katolického lidu v Bystrici pod Host. a okoli jest dostavěn 

Spolkový dům .Sušil' s Orlovnou, který má býti střediskem celého okresu 

a školou nábožensko-mravní, národní a sociální. 

Stavební odbor dovoluje si zváti celou veřejnost k dopoledni slavnosti i cdpol. 
a večernímu představeni. 

Raitc obrátili 

Kl 



Příloha ě. 5: Pozvánka na slavnostní otevření Krajinského muzea 
(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 

Zveme Vás srdečně 

na slavnostní otevření 

KRAJINSKÉHO MUSEA 
nem 

v budově chlapecké Školy v neděli dne 20. srpna 1933 
přesně o 10>/2 hod. 

Výbor Krajinského musea v Bystřici p. Host 

Vojtěch Bubflek, 
jednatel 

Václav Zbořil, 
předseda 

Fr. Táborský, 
ř len výboru 

Marie Ševčíková, 
kustodka 



Příloha č. 6: Plakát na první promenádní koncert v Bystřici pod Hostýnem 
(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 

Zahájení k o n c e r t ů lázeňské komise. 

V sobotu 18. července 1931 
večer na náměstí 
první promenádní 

K O N C E R T 
Od 7-3|48. hod. h ro je hudba S b o r u továrních 

hasičů fmy Thone t -Mundus 

Od 3 | 4 8 - 8 . hod. p řednáška o o b r a n é obyva-
telstva pro t i letecko-chemic-. 
kým útoteům. (p fednáší pan 
kpt. R y s ^ : ieg. „Domova" ) . 

Od 8- 3 | 49 . hod. hraje hudba) Sboru dobrov. 
hasičů mé sta Bystřice p. H. 

K a ž d o u nedě l i (za př ízn. počasí) od 4 - 7 hod. 
odpol. k o n c e r t v měst. parku „Zahájeném". 
Stř ídavě bude účinkovati jednu neděli hudba 
továrních hasičů, druhou neděli hudba měst-
ských hasičů. 
— Tanečn í p o d i u m na v o l n é m pros t rans tv í . — 
L idové vs tupné (na k o n c e r t i t anec ) Kč 2 50 . 

Lázeňská komise. 



Příloha č. 7: Pozvánka na výstavu akvarelů, kreseb a knižních prací Karla 
Svolinského 

(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 
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V neděli 15. ledna 1928 
7 0 l e t p l o d n é h o ž i v o t a 

y y n i l i a M c í r o d á k b y s t ř i č k y « b á s n í k a s p i s o v a t e l 

FRANTIŠEK TÁBORSKY 
í e d i f e l „ V y í i í n ě i l i L é í L o I r v P* r e v . v. 

Tělocvičná jednota S o k o l v Bys t r i c i p o d Hos týnem p o d p r o t e k t o r á t e m měs tského zastupi te lstva 
v z p o n e n c l e h o í u b i l o a l é h o i d n o o P(• I 1 0 . h o d i n ě d o p o l e d n í v s o k o l o v n ě . 

P . t . J mI***YI 
«. Bídflch Smetano . » W - muMky »bor i . Br Ollo Vaverka K 3 . PredrvMka Or Arno Novdko. pco< Masarykovy Unlvwxty v B»n* a »piiovaMto 

„P.fcl .J a* « -í-l- F>-»I»L. T ^ t . . ili^k.". 4. Br Ffd Grolnockor ..ťv.l-J. i>oU" mužsky «bor na b4s«n Ad Heydufca 
BmHm. - fcA».i f • • ••!. léUMUh.. O. 8r Ferd GreinvKfcer ,.v.l.;<Lá MtlU" mužsky flbof na bo-.on Front Tóborskdho (z reportolru otomuchého Žerodno) 

7. Br Otto Vovorko „V.«.u i.pufcHli«" hra o I dť-|stvi dl© ..Zlmnkh v̂ fKu v no« »».sok* republice" od trantiika Túborskehol 

l i r a í a n é ! Př i jďte v nejhojnéjším poč tu pozdrav i t i vzácného rodáka, jehož 
dílo - ze skrovného prost ředí vzrost lé - téší se pozo rnos t i a vděku národa. 
V i i u p v o l n ý ! l e d n o f a S o k o l . 
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Příloha č. 9: Pozvánka na oslavu 80. narozenin Františka Táborského 
(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 



Příloha č. 10: Plakát na oslavu 80. narozenin Františka Táborského 
(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 

Město Bystříce pod Hostýnem a Krajinské museum 
se všemi kultur, složkami ucti ve dnech 15. a 16. ledna 1938 • sa 
svéhotaácného ruuano» W9IIWIU bloum VdlCIC 

Fr. Táborského 
V sobotu dne 15. ledna 1938 v sokolovně ve 2 0 hodin 

SLAVNOSTNÍ AKADEMIE 
I. B. Smetana: Véno - mutíky »bor 
X Slavnostní proslov - Dr. Arnc Novák, prof Masarykovy univ. v Brní 
J. Fr. Táboriky: Na Hostýné - sborová recitace divíi školy Fr Táborského 
•. Jut Rauscher: Tři písni na texty a překlady Fr. Táborského - ipivá pi M. Lunjová. 
i Fr. Tíborsky: Moravé - recituje pi Borbohkova - Dohnalová. 
6. B. Smetana: Z domoviny. Č. 1. - housle J. Přehnal 
7. Fr. Tíbonký: Ukázka z prósv - ile Vojt Bubilek. 
& Javorek: Na Moravu - mutský «bor. 
MthA^Í VZ 6,5,2, U siáHÍ 11CL 

V neděli 16. ledna 1938 ve dvoraně chlap. Školy v 10 hodin 

Otevřeni retrospektivní výstavy 
mésta Bystřice p. H. za pósled.80 let a výstavy život, díla Fr. Táborského. 

t Neivera: Moravěnko - muiský sbor. 
X Zahájeni - Fr. MacfeMa. starosta mčsla. 
y Osmdesátiletim Fr. Táborského a jeho Bystřice 

promluví Dr. Vlasta Fialová, prof. v Brní. 
4. Otevřeni výstavy - v. Zbořil, ptedseda Krajinského musea. 

Vltava ftnt w4 1*. M» 4, u« .̂. OWt« Wd. prr, tý<|,n W »-13 a M-W ka* M 

Skara.é livla f . . ^ . p4vHVf .H«4 I'M1«' " MmH p+Mckéha ikm Sprala . H* Dr. Jara«* RaJka. 

narozeniny 
JÁliA ó n c t n ó h n ÓIana V 

Výstavu uspořádala odb. uč. M. Ševčíková. K oslavám uctivé zve přípravný výbor. 



Příloha ř. 11: Plakát na smuteční tryznu za T. G. Masaryka 
(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 

Městská rada se všemi spolky a organlsaceml města Bystřice p. H. 

pořádá 

smuteční tryznu 
k uctění památky zesnulého presidenta Osvoboditele a našeho 

čestného občana 

T. G. Masaryka 
v neděli 19. záři 1937 o 20. hodině v sále Sokolovny. 

Při jdeme všichni, abychom se poklonili světlé památce prvního a 
nejvétšlho občana republiky a velkého Evropana. 

Městská rada a spolky. 

Kondolenční listiny budou od 9. hod. v pondéll do 19. hodin v úterý vyloženy 
v Sokolovnó. 

Pohřební obřady a smuteční projevy budou vyslldny z Prahy rozhlasem. 
Veře jný poslech v úterý 21. zdř l od 10. hodiny dopol. v Sokolovně. 

Krimi 



Příloha č. 12: Podpis prezidenta T. G. Masaryka v Pamětní knize města 
Bystřice pod Hostýnem 

(Zdroj: Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem) 

Příloha č. 13: Podpis Williama Rittera, Františka Ondrúška, Františka 
Táborského a dr. Alberta Pražáka v Pamětní knize města 
Bystřice pod Hostýnem 

(Zdroj: Pamětní kniha města Bystřice pod Hostýnem) 
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Fotografie ě. 1: Bystřice pod Hostýnem - pohled z Dolní nlice ke koste.u 
(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 

Fotografie ě. 2: Bystřice pod Hostýnem - poh.ed z náměstí od Zá.ožny 

(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 

Bvsfřice P.H4 



Z a h o j e n é . 

Fotografie č. 3: Lázeňský dům v Zahájeném 
(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 

Fotografie č. 4: Slavnostní přivítání prezidenta T. G. Masaryka před 
bystřičkou sokolovnou v roce 1928 

(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 



Fotografie č. 6: Návštěva prezidenta T. G. Masaryka v Bystřici pod Hostýnem 
v roce 1928 

(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 

Fotografie č. 5: Příjezd prezidenta T. G. Masaryka před bystřičkou sokolovnu 
23. června 1928 

(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 



Fotografie ě. 7: Návštěva Renaty Tyršové v Bystřici pod Hostýnem v roce 

(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 

Fotografie č. 8: Dům, ve kterém prožil mládí František Táborský 
(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 



Fotografie č. 9: František Táborský za studií na gymnáziu v Olomouci 
v roce 1ooO 

(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 



Fotografie č. 10: František Táborský 
(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 



F C g r a f l e , « W M « šev« k „v„„ p ř e d jeho d „ m k e r a 

(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 



Fotografie é. 12: František Táborský s malířem Adolfem Kašparem 
(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 

Fotografie č. 13: Bystřický ateliér Františka Ondrúška 

(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 



Fotografie č. 14: Autoportrét Františka Ondrúška 
(Zdroj: Městské muzeum v Bystřici pod Hostýnem) 


