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Královna, premiér i ministr se sešli ve Frenštátě pod Radhoštěm
To, že se ve Frenštátě stále něco děje, o tom není třeba 
psát. Jeden festival střídá druhý, divadla z Čech, Mora-
vy i Slezska znají jeviště frenštátského Kina i sál domu 
kultury dokonale a cestu do našeho města mají zmapo-
vanou i hudební formace různých žánrů.

Sobota 19. května byla ale přece jen v něčem jiná. Ve 
Frenštátě p. R. již druhý den probíhal hudební festival 
Setkání cimbálových muzik, nad kterým převzal zášti-
tu premiér ČR Miroslav Topolánek, a nechyběla tu ani 
Jarmila Šuláková. A zatímco dole na frenštátském ná-
městí svůj duet zpívali valašská královna a český pre-
miér, nahoře na Pustevnách se pod taktovkou občan-
ského sdružení Naše Beskydy a Valašského království 
zamykala Země valašská na sto let. V průvodu, který 
protestoval proti těžbě uhlí ve valašské kotlině, kráčel 
vedle valašských portášů i ministr životního prostředí 
Martin Bursík.

Záštitu nad festiva-
lem převzal český 
premiér ve valaš-
ském kroji 

Začalo to dne 17. 5. 2007, 
kdy proběhlo ve frenštát-
ském Domě kultury vyhlá-
šení oceněných prací žáků 
škol na vernisáži výstavy 
dětských prací. Výstavu si 
můžete prohlédnout každý 
všední den do 1. června od 
9.00 do 17.00 hodin.

Výtvarné práce škol byly 
zároveň předzvěstí hu-
debního festivalu Setkání 
cimbálových muzik Valaš-
ského království, který se 
uskutečnil 18.–19. května 
na náměstí ve Frenštátě 
p. R. Chladnější páteční 
počasí rozproudil pořad 
„Setkání dětských lidových 
muzik“, ve kterém se před-
stavilo 17 dětských soubo-
rů ze Slovenska, Slezska, 
Moravy a Valašska, fren-
štátská ZUŠ a soubor Valá-
šek z MŠ Markova.

Sobotní ráno bylo sluneč-
né. Do Frenštátu přijíždě-
ly muziky i vzácní hosté. 
Všichni byli přijati na fren-
štátské radnici starostou 
města Mgr. Stanislavem 
Hrabovským a místosta-
rostkou Mgr. Zdeňkou 
Leščišinovou.

Záštitu nad festivalem 
převzal předseda vlády ČR 
Mirek Topolánek a posla-
nec PSP ČR L. Šincl. Svou 
návštěvou festival poctila 
také Královna matka Va-
lašského království Jarmila 
I. Šuláková. Ve 13.00 ho-
din byl tento folklorní svá-
tek na náměstí slavnostně 
zahájen. Úvodní slovo pa-
třilo řediteli festivalu Ing. 
Radomíru Golasovi, který 
přivítal valašskou královnu 
i českého premiéra. Pak už 
se zpívalo. Úvodní píseň 
„Aj vy páni muzikanti“ 
patřila Jarmile Šulákové 
a došlo i na společný duet 
s premiérem Topolánkem. 
Ten dostal na památku 

sošku Radegasta, o kterém 
prohlásil, že je to jeho nej-
oblíbenější pohanský bůh. 
Odpoledne už bylo v režii 
patnácti dospělých muzik 
a šestnáctá hodina odstar-
tovala vystoupení zahra-
ničních lidových hudeb 
a hostů, po kterém násle-
doval úspěšný pořad „Už 
jsem sa oženil“. 

Valašská země je na 
sto roků uzamčena

V tento den se rozhodli 
odpůrci těžařských aktivit 
uzamknout Zemi valaš-
skou na sto roků. 

Zatímco dole zněly tóny 
cimbálu a houslí, nahoře 
na Pustevnách, byl do ka-
menných základů kaple 
Cyrila a Metoděje uložen 
dekret o uzamčení Země 
valašské. Samotnému aktu 
předcházel průvod více než 
dvou stovek demonstran-
tů, který se vydal na zhruba 
pětikilometrovou trasu od 

Pusteven kolem sochy báj-
ného Radegasta až na vr-
chol hory Radhošť. Vedli jej 
valašští portáši (původně 
ochránci zemských bran), 
doplňovali je vlajkonoši 
se zástavami beskydských 
obcí a měst. Svůj velký 
transparent s jednoznač-
ným vzkazem „Nevrtejte 
se v Beskydech“ nesli i zá-
stupci hnutí Greenpeace. 
V průvodu kráčel i ministr 
životního prostředí Martin 
Bursík. Celou akci připra-
vilo občanské sdružení 
Naše Beskydy a Valašské 
království.

Protestující vytvořili De-
kret o uzamčení Země 
valašské na sto let, pod 
který se podepsalo všech 
čtyřiadvacet měst a obcí 
regionu, zastupujících té-
měř 200 000 lidí. Dekret 
vložili demonstrující do 
trezoru se čtyřmi zámky 
a ten pak zazdili do kamen-
ných základů kaple Cyrila 
a Metoděje přímo na hoře 

Radhošť. Čtyři klíče byly 
rozděleny mezi starosty 
měst Frenštátu a Rožnova 
pod Radhoštěm, obce Tro-
janovice, a poslední z klí-
čů dostal ministr Martin 
Bursík. Podle pořadatelů 
demonstrace byl měl být 
trezor otevřen až příští-
mi generacemi za sto let. 
„Naším záměrem je udržet 
zájem veřejnosti. Těžba 
černého uhlí ve frenštátské 
kotlině stále hrozí,“ popsal 
smysl demonstrace mluvčí 
hnutí Naše Beskydy a sou-
časně frenštátský radní 
Mgr. Tom Káňa. Dekret 
slibuje i potrestání jeho 
případných narušitelů.

„Teho, kdo se opováží v tem-
to dekretu porušit či vztáh-
ne paprču na tuto zem, aby 
ju drancoval, stihne velká 
pohroma. Prokleté peníze, 
které ze svého hanebného 
počínání získá, nepřinesú 
mu ani jeho děckám nic 
dobrého.“

Romana Stejskalová
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