
Pokračujeme k budově městského muzea, které
sídlí v budově bývalé chlapecké školy, My jsme
tu ale hlavně kvůli sousoší, které stojí v parčíku
před muzeem.. Má dva názvy - Boj o život nebo

také Pravěký zápas. Jeho autorem je slavný
rodák z Frenštátu, který větší část života žil    

 v Americe a patří tam mezi nejuznávanější
sochaře 20. století. Na své rodné město ale

nikdy nezapomněl. Je například autorem sochy
Radegasta nebo sousoší Cyrila a Metoděje    

 na Radhošti. Do tajenky napište druhé slovo   z
nápisu na podstavci.

Další zastávka vede k místu, kde má památník básník
Valašska. Narodil se ve Frenštátě jako poslední ze 14

dětí, vyučil se tkalcem a jeho první verše uveřejnil
Josef Václav Sládek v Lumíru v roce 1877.

 
A takhle krásně uměl psát o frenštátských

Horečkách:
 

Horečky, kopečky, přírody vzácný skvost,
lidem všem vydaný na milost, nemilost,

kdo zlý jsi, nechoď sem, dobří však vejděte,
chraňte je, šetřte je, milujte, pěstěte.

 
Jak se básník jmenoval? 

Začínáme před budovou městské knihovny,
která sídlí v ulici doktora Parmy. 

Pan doktor  Edvard Parma byl 5 let
starostou Frenštátu a také propagátorem
turistiky. I díky němu vznikla Pohorská
jednota Radhošť. Jak se jmenuje útulna,

kterou Pohorská jednota nechala postavit na
Pustevnách? Vyluštěte a napište

 do tajenky.
 

K A A M N M Ě
 

Knihomolské putování
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Naše další putování nás zavede na frenštátské
náměstí ke kašně se sochou Neptuna, kterému říká

Jonáš. Tato socha pochází z roku 1840, kdy byl  
     za purkmistra Koňakovského zřízen městský

vodovod. A kašna byla součástí tohoto vodovodu. 
 

Teď se díváte na kopii sochy, originál najdete         
 na radnici. Do tajenky napište poslední slovo           

 z desky na podstavci.
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Zpátky na náměstí, je tady ještě víc
pokladů k prozkoumání. Například dům č. 4, 

Ten už něco pamatuje! Žil zde totiž
činorodý František Horečka, učitel, básník,

publicista a dramatik. 
Zajímavostí je, že u příležitosti postavení

sochy Cyrila a Metoděje na Radhošti napsal
knihu O památném Radhošti, která byla
vložena do schránky v podstavci sochy.

Schránka byla pak objevena při
rekonstrukci v roce 2013. 

 
Jaké je první slovo ze čtvrtého řádku na

desce domu č. 4?
 

      A kde jinde zakončit tuto trasu než            
u městské radnice. Dům č. p. 1. 
Budova radnice s podloubím byla
postavena podle návrhu Antonína

Teibicha v roce 1897 ve stylu italizující
novorenesance. Na fasádě můžete najít                               
reliéfní portréty J. A. Komenského,           

 J. Jungmana, Fr. Palackého a    
B. Jablonského. Nad hlavním vstupem 

je umístěn pískovcový znak města
zobrazující sv. Martina na trůně.

Do tajenky napište horní slovo z nápisu na
tomto znaku.

  
Zdám starým se, leč mladé srdce mám, 

mé ňadro chvěje se, když lásce naslouchám.
Mne pokřtil pohan kdys a na mém čele

si oltář postavil i boha vztyčil směle,
jenž vztáh´ svou pravici se zlatým rohem výš, 

až novým učením pokořen klesl k zemi. 
 

Jandovo stromořadí je pojmenováno   
 po Dr. Josefu Jandovi, který zde má

pomník. Ten v r. 1865 založil Pamětní
knihu města Frenštátu a byl tak prvním

kronikářem města. A díky němu tedy
mělo město Frenštát kroniku.

Vy si můžete do tajenky opsat čtvrté
slovo z pomínku a pokračovat v
putování. 
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Po vyplnění tajenky se dozvíte název básně

od našeho rodáka Františka Horečky. 

Správně vyplněnou tajenku můžete také

donést do naší knihovny a za odměnu od nás

dostanete malý 
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