
ŘÍJNOVÉ ZÁJEZDY PASKOVSKÉHO KLUBU 

 

Náš klub navštívil  svérázné muzeum v Rapotíně, které je velmi různorodé s exponáty od 

konce 16. století až do roku 1993. Technicky založení výletnici se rozplývali nad požární a 

vojenskou technikou, nejrůznějšími stroji a vozítky všeho druhu. Na své si ale přišli i ostatní, 

zaujaly je pohyblivé figuríny v životní velikosti, dětské kočárky, kola. Veškeré exponáty jsou 

funkční, s možnosti zapůjčení pro různé společenské a propagační příležitosti. Skanzen je 

znám  také v zahraničí a zařazen mezi zvláštnosti světa vedle katedrály sv. Víta v Praze. 

Další naše zastávka byla v textilním muzeum Hedva v Rýmařově, kde nás provedly dobové 

postavy. Dozvěděli jsme se, jak se tká, co je to osnova,  útek nebo jak funguje žakárový stroj. 

Expozice muzea je vybavena starými textilními stroji, které skutečně v Rýmařově svého času 

látky vyráběly. To vše za tlumených zvuků výroby brokátu a klepání žakárových strojů, neboť 

externí expozice je přímo v Rýmařovské textilce. Také jsme navštívili podnikovou prodejnu a 

něco si koupili. Poslední naše zastavení bylo v pivovaru Hasič v Bruntále. Pivovar je vybaven 

moderní technologií pro vaření piva klasickým způsobem. Na rozdíl od průmyslových 

europivovarů dodržuje původní postupy a receptury na vaření piva. Pivo se nepasterizuje ani 

nefiltruje. Ochutnali jsme dva druhy piva, pivní koláč a zákusek z piva. Byli jsme unaveni, ale 

spokojeni. 

 

Na další zájezd se klub vydal  na Karvinsko a nejprve do Muzea Těšínska , které dokumentuje 

bohatou historii, přírodovědu a vlastivědu české části Těšínského Slezska. Bylo založeno jako 

moderní muzeum po druhé světové válce v roce 1948 v Českém Těšíně, ale navazuje na 

mnohem starší muzejní tradice sahající do roku 1948 až do rozdělení státní hranice. 

Další naše zastávka byla v Rybím domě v nedaleké Chotěbuzi, kde se nachází obří akvárium 

a můžete vidět ryby z našich řek a rybníků. Také jsme viděli malé akvária a méně známé 

druhy akvarijních rybek. Také jsme navštívili Zámek Fryštát v Karviné. Dějiny zámku sahají 

do počátku 14.století, kdy byl Fryštát vysazen na město. Po požáru v roce 1511 musel být 

přestavěn a dostal renesanční ráz. Na přelomu 17.a18.století byl zámek obnoven a nesl prvky 

barokního tvarosloví. Po roku 1781 sloužil k úřadování vrchnostenské hospodářské správy. Je 

tam umístěná stala expozice šlechtického mobiliáře doplněná bohatými soubory umělecko- 

historických sbírek. Posledním zastavením se stal šikmý kostel sv. Petra z Alkantary. 

Děkujeme   Slezské Bráně za  krásně prožitý  den. 

Za klub důchodců Paskov  Anna Zemanová 

 

http://17.a18.století/

