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Datum staženı́: 22.05.2023
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Prosincové dny jsou pro øadu z nás ve znamení shonu a spìchu. Pøi pohledu na kalen-
dáø odpoèítáváme hodiny do zaèátku nového roku, pracovnì potøebujeme stihnout 
ještì spoustu vìcí, Vánoce se blíží, je tøeba nakoupit dárky, uklidit, napéct... Pro Vás, 
kteøí si budete chtít v pøedvánoèním shonu odpoèinout, jsme pøipravili již tradièní 
dvojvýstavu Listování + Co rok dal. S tou první budete mít možnost cestovat èasem 

a pøenést se o nìkolik 
století zpìt na místa, jež 
jsou Vám dobøe známa, 
prostøednictvím vedut 
jednotlivých moravských 
královských mìst. Více 
se doètete v èlánku Petry 
Køivové. S tou druhou 
nahlédnete pod poklièku 
naší èinnosti prostøed-
nictvím pøírùstkù do 

našich sbírek. K vánoèní atmosféøe pøispìje výstava betlémù v prostorách benediktin-
ského kláštera. Pokud už teï promýšlíte své plány na pøíští rok, pøijmìte i nabídku 
Památníku, s nímž v roce 2010 mùžete oslavit páté výroèí jeho existence. Opìt je 
plán akcí pestrý a pevnì vìøím, že si každý z Vás najde výstavu èi pøednášku, která 
ho zaujme. Andrea Vítová, tajemnice literární soutìže Skrytá pamìś Moravy, se tìší 
na nové pøíspìvky do ètvrtého roèníku a chystá své spanilé jízdy s Krocením literární 
múzy. 

Spolu s ostatními kolegy Vám pøeji pøíjemné vánoèní svátky, z nichž jistì naèerpáte 
pohodu a sílu do dalších dnù.
                                                                                  Vaše Romana Macháèková 
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Ivan Blatný: Vánoce

Kùò vydechl tiše bílý keø,
ryzí køemen, mléèný, žilkovaný,

skøípot vrat se dlouho nesl èistým vzduchem,
v lesích spala zvìø.

Ze sbírky Hledání pøítomného èasuV
e

rš
e

 m
ì

s
íc

e
 

p
ro

s
in

c
e

Nejbližší akce a výstavy 
Památníku písemnictví na Moravì

10. prosince, 16 hod., 
vernisáž výstav Listování (Veduty moravských královských mìst) 
 Co rok dal

Každoroèní výstava Listování pøedstaví návštìvníkùm veduty morav-
ských královských mìst ze 17. a 18. stol. Zároveò si budou moci pro-
hlédnout ukázku nových pøírùstkù do sbírek Památníku písemnictví 
na Moravì.
Výstava potrvá od 10. prosince 2009 do 3. ledna 2010.

Nìkterá (nejen) literární výroèí 
mìsíce prosince

2. 12. 1926
se v Kromìøíži narodil filmový scenárista a dramatik, autor prózy pro dìti 
a básník Miloš Macourek (Èlovìk by nevìøil svým oèím, Mach a Šebes-
tová). Studoval na gymnáziu v dnešním Frýdku–Místku, krátce i hudeb-
nì-dramatickou konzervatoø v Ostravì. Za války byl totálnì nasazen, po 
roce 1946 vystøídal øadu zamìstnání. Od roku 1959 spolupracoval jako 
scenárista s Divadlem Na zábradlí, ve Filmovém studiu Barrandov pùsobil 
jako dramaturg a na základì jeho scénáøù vzniklo nìkolik desítek animo-
vaných i hraných filmù. Velký úspìch u dìtských divákù zaznamenaly te-
levizní seriály jako Arabela, Létající Èestmír ad. Dílo Miloše Macourka se 
uzavøelo 30. záøí 2002, kdy v Praze zemøel.

21. 12. 1919
se v Brnì narodil lyrický básník, èlen Skupiny 42 a autor veršù pro dìti Ivan 
Blatný (Melancholické procházky, Hledání pøítomného èasu). Syn spisova-
tele Lva Blatného studoval na filozofické fakultì v Brnì – do uzavøení vyso-
kých škol v roce 1939. Roku 1948 ho Syndikát ès. spisovatelù vyslal do 
Velké Británie, odkud se následnì odmítl vrátit. Jeho melodické verše byly 
èasto inspirovány hudbou nebo výtvarným umìním. Vìtšina jeho básní je 
situována do rodného mìsta. Spolu s J. Ortenem psal i prózu. Svùj život 
dožil ve Spojeném království, kde 5. 8. 1990 v Colchesteru umøel.

Klub pøátel Památníku 

Zajímají Vás aktivity Památníku? Staòte si i Vy èlenem Klubu pøátel, nezávis-
lého sdružení. Podrobnìjší informace o Klubu pøátel najdete na zvláštním 

letáèku u pokladny Památníku. 
Èlenové a pøíznivci Klubu pøátel Památníku písemnictví na Moravì se mohou 
setkávat a vymìòovat si své zážitky také virtuálnì, a to na Facebooku, kde má 

Klub pøátel svoji stránku. 

SKRYTÁ PAMÌŤ 

MORAVY

Jednou z nadìjných osobností na poli 
literatury je Richard Skolek, jehož 
povídka zvítìzila v prvním roèníku li-
terární soutìže Skrytá pamìś Moravy. 
Do sbírkové knihovny Památníku nám 
daroval svou knihu Hubený nás nedo-
stanou (Tøebíè: Akcent 2009), která 
má své místo mezi tvorbou nejmladší 
generace moravských autorù. Ètenáøi 
v nìm najdou soubor fejetonù, které 
vycházely v Brnìnském a Blanenském 
deníku a také v Týdeníku u nás.
 

29. øíjna bylo v prostorách bene-
diktinského kláštera, na pravidel-
né vzpomínkové akci Památníku 
Aś žije republika!, vyhlášeno téma 
4. roèníku literární soutìže Skrytá 
pamìś Moravy, poøádané Jiho-
moravským krajem. Téma pro rok 
2010 je Z rodinné kroniky. A tak 
je tu opìt šance pro mladé a zaèí-
nající autory zapojit svou fantazii 
a zmìøit své síly s tìmi, kterým se 
psaní a literatura staly koníèkem.  

ZÍSKALI JSME

podmínky poskytne i vedení školy 

nebo si je vyžádejte na adrese: 

Památník písemnictví na Moravě, 

Klášter 1, Rajhrad, 664 61

e-mail:

L I T E R Á R N Í  S O U T Ě Ž  N A  T É M A

napište! 
 přihlaste se! 

 více se dozvíte a podrobné podmínky soutěže 
 se zajímavými cenami najdete na:  

 N E Č E K E J T E
A  P I Š T E !

pamet@muzeumbrnenska.cz

www.kr-jihomoravsky.cz/informace
                 www.muzeumbrnenska.cz 
                 www.masaryk.info 

_z rodinné kroniky_

JIHOMORAVSKÝ KRAJ 

VYHLAŠUJE

IV. ROČNÍK 

 (2009-2010)

 LITERÁRNÍ SOUTĚŽE 

S K R Y T Á 

P A M Ě Ť 

M O R A V Y



 otázky pro 
                 Alenu Kožíkovou

Mìla jste možnost sledovat svého otce pøi psaní. Podìlil se s Vámi o své 
pocity z tvùrèí èinnosti?
Tátu jsem vlastnì nejèastìji vidìla pøi psaní. Psal doma, na chalupì, v horku, 
v zimì… dovedl se soustøedit, i když okolo nìho pobíhaly dìti. Psaní, to byla 
jeho jistota.

Poznámky, výpisky si rozkládal na koberci a upozoròoval mì na rùzné zajíma-
vosti, které objevil. Bavili jsme se o námìtech, o kterých uvažoval; èetla jsem ru-
kopisy a byl velice netrpìlivý, když jsem to odkládala. Samozøejmì jsem pùsobila 
jako jeho dramaturg, když napsal divadelní hru. Byla jsem velice ráda, když se pak 
opravdu uvádìla. Té spoleèné práce jsem si vážila.

Stejnì jako Váš otec jste se vìnovala divadlu. Nakolik Vás ovlivnil? Bylo tìžké najít 
si svou vlastní cestu? 
Jistì ovlivnil, vždyś jsem žila v divadelním prostøedí: maminka Zdenka Švabíková 
byla hereèka, stejnì tak teta Jarmila Švabíková (s ní jsem se pak setkala v Mìst-
ských divadlech pražských), strýc Josef Gruss byl èlenem Národního divadla. 
Chodila jsem už od dìtství èasto do divadla.

Bylo tìžké nepøijímat jejich názory a to v dobì, kdy se vlastní názor zrovna 
nenosil. Byla jsem však, i když jedináèek, dost samostatná. Hodnì jsem se vì-
novala rùzným sportùm a táta mì v tom podporoval. A také jsem ještì pøed 
ukonèením školy nastoupila do divadla v Èeských Budìjovicích a „našla si vlast-
ní cestu“.

Jaký byl František Kožík otec?
Dìtství jsem mìla krásné, byla jsem tátovou milovanou dcerou; vždycky si na 
mne udìlal èas. Za prohøešky mì netrestal, spíše mi domlouval a trpìl pøitom 
víc než já. Vzpomínek je hodnì – tøeba na hezké Vánoce, které otec velmi ctil. 
Vztah otec – dcera se odrazil i v jeho díle: napø. Èarovný prsten vznikl z pozná-
mek o malé Alence, Normální obraz srdce se vìnuje již vztahu k dospìlé dceøi. 
Vžíval se do zoufalství Janáèka, když mu umøela dcera Olga, do neštìstí Vojana, 
když mu zmizela dcera v cizinì. 

Jsem ráda, že se na tátu nezapomíná a že se Morava k nìmu pøi 100. výroèí 
jeho narození pøihlásila. Na podzim knihovna v Uherském Brodu pøijala jeho 
jméno a pøed ní se odhalila jeho busta. Snad i ètenáøi mu zùstali vìrní. Po Nej-
vìtším z pierotù, Èarovném prstenu, Èerném slunci vyšel jeden z jeho prvních 
románù -  Blázny živí Bùh.

Dcera spisovatele Františka Kožíka Alena Kožíková vystudovala Divadelní fakultu AMU, 
obor režie a dramaturgie. Její jméno je spojeno s èinností Mìstských divadel pražských a 
Divadla na Vinohradech. Kromì spolupráce s rozhlasem, televizí, divadelními novinami 
a èasopisy se vìnuje pøekladùm divadelních her z francouzštiny a nìmèiny.

Veduty 
moravských královských mìst

Tradièní prosincová výstava Listování má tentokrát podnázev Ve-
duty moravských královských mìst. Podle jedné z mnoha definic se 
vedutou nazývá malíøské, kreslíøské nebo grafické zachycení pohledu 
na mìsto, krajinu èi historickou událost.

Vznik vedut je úzce spjat s osamostatnìním krajinomalby od dal-
ších obrazových témat v 15. stol. Nejprve se používaly jen jako de-
korace, ale zájem o nì rychle rostl, takže pozdìji se staly nedílnou 
souèástí knih o historii, kronik a popisù tehdejšího svìta. Podobu 
veduty, jež se udržela až do 19. stol., vytvoøili Georg a Jacob Hoef-
nagelovi v díle Civitatis Orbis Terrarum, které vycházelo v Kolínì nad 
Rýnem na pøelomu 16. a 17. stol.  

Nejvìtší rozkvìt pro veduty znamenalo období baroka. Obraz sa-
motného mìsta se zjednodušuje, ale pøidává se dekorativní rámec, 
erby, znaky, emblémy a do popøedí výjevu se dostávají bohaté žánro-
vé scény. Více se také klade dùraz na zachycení atmosféry a nálady. 
Kromì reálných mìst a stavebních památek se objevují i pohledy na 
ideální mìsta èi krajiny. 

Následující období, klasicismus, omezil vedutu na kreslíøskou ob-
last. Dùležité je vìcné a vìrné podání, složka umìlecká se potlaèuje.

Další zmìny pøinesl vynález litografie roku 1796. Výroba grafik se 
zjednodušila a zrychlila, bylo tedy možné zachytit rychlé promìny 
mìst a technický pokrok.

Zánik veduty pøinesla ve 2. pol. 19. stol. maximálnì vìrná, èasto 
aktualizovaná a také finanènì dostupná fotografie.

První èeské veduty jsou dílem umìlce Jana Willenberga a tiskem 
vyšly v dílech Bartolomìje Paprockého z Hlahol v letech 1593 a 1602. 
V dalších obdobích se zobrazení mìst nejèastìji vyskytuje v tiscích 
o poutních nebo lázeòských místech a v dìjepisných publikacích. 
Naproti tomu nevydaný zùstal sborník perokreseb èeských, morav-
ských a slezských mìst významného slezského kreslíøe Friedricha Ber-
narda Wernera z pol. 18. stol.

Pøi hodnocení vedut posuzujeme jejich umìleckou a vìcnì obsa-
hovou hodnotu, pøièemž právì podle obsahové hodnoty je mùžeme 
rozdìlit do nìkolika skupin od pøesných zobrazení po ideální zachy-
cení daného místa. Sledujeme napø. architekturu mìsta, okolní kraji-
nu èi figurální stafáž. V neposlední øadì se urèuje stanovištì autora.
Výstava bude zamìøena na pohledy na moravská královská mìsta. Ta 
zaèala vznikat ve 13. stol. za èeských králù Pøemysla Otakara I., Vác-
lava I. a Pøemysla Otakara II. K roku 1300 jich mìla Morava osmnáct 
– Brno, Olomouc, Znojmo, Jihlavu, Unièov, Zábøeh, Litovel, Jevíè-
ko, Pøerov, Velkou Bíteš, Telè, Jemnici, Pohoøelice, Ivanèice, Bzenec, 
Uherské Hradištì, Hodonín a Uherský Brod. Jejich poèet ale prudce 
klesal, jak mìsta v následujících staletích pøecházela z majetku krále 
do šlechtických rukou. 

PAMÁTNÍK V ROCE 2010

Památník písemnictví na Moravì oslaví v pøíštím roce páté výroèí své existence. Po 
celou tuto dobu nabízel svým pøíznivcùm a návštìvníkùm nejen postupnì vznika-
jící stálé expozice vìnované moravskému písemnictví, ale také pravidelné výstavy 
a další zajímavé akce poøádané v rámci Klubu pøátel, který vznikl v záøí 2007. Rok 
2010 bude nabídkou akcí Památníku také pestrý. Dvì z výstav se zamìøí na mo-
ravské èasopisy a nakladatelství. Do jeho prvních dnù Památník vstoupí spolu s vý-
stavou vìnovanou hudební revue Opus musicum, jednoho z nejstarších èeských 
odborných èasopisù, který vychází nepøetržitì od roku 1969 do dneška. Výstava 
vìnovaná nakladatelství Repronis, mj. vydalo populární Deniky Ostravaka, pøedstaví 
jednotlivé edièní øady ostravského vydavatelství spjaté tematicky nebo osobou au-
tora s Ostravskem. Výroèí významných osobností zachytí výstavy a akce vìnované 
Robertu a Aloisi Musilovým, výrazným osobnostem se svìtovým vìhlasem, a básní-
ku Oldøichu Mikuláškovi, stejnì jako významnému životnímu jubileu èestného èlena 
Klubu pøátel Památníku a všestrannì nadané osobnosti Ludvíka Kundery. Na jaøe 
prostory benediktinského kláštera doslova „rozkvetou“ díky instalovaným kaméliím, 
a protože pravidelní návštìvníci by jistì postrádali „listování“, budou mít možnost 
seznámit se s moravskými ex libris, bohatì iluminovanými rukopisy královny Rejèky 
èi spolu se svými dìtmi nahlédnou do historie známých i ménì známých pohád-
kových pøíbìhù. Nedílnou souèástí jednotlivých výstav budou doprovodné akce v 
podobì pøednášek na téma Knižní kultura a Cestovatelé z Moravy èi výletù pokra-
èujících v øadì sportovnì kulturních akcí.

Ke své hanbì pøiznávám, že až letos jsem se dostal k poctivému ète-
ní Budování státu. Ti, kteøí mají tuto lekci už dávno za sebou, nechś 
zvednou v údivu oboèí a klidnì mì prohlásí za nevzdìlance. Mají 
pravdu, tahle knížka by mìla být pøímo doporuèenou èetbou, a to 
z mnoha a mnoha dùvodù. Ten první je ryze historický, i když to není 
knížka historika, a dokonce ani nemá základní odborné parametry. 
A o èem vlastnì tahle docela obsáhlá knížka (kolem 4000 stran!) po-
jednává? Jejím tématem je vznik Èeskoslovenské republiky a první 
léta její existence. Autor Ferdinand Peroutka toto své nejobsáhlejší 
dílo pùvodnì vycházející ve tøicátých letech nedokonèil, ale politickou situaci let 1918–
1923 vylíèil zpùsobem, který mùžeme dodnes obdivovat. Najdeme tu mj. osvìtlení mnoha 
otázek dnes aktuálních – tradice a role levice, pozice katolicismu i vztah k tzv. Sudetským 
Nìmcùm, problematika státních financí atd. Je to dokonalá uèebnice významné etapy èes-
kých dìjin (i slovenských), uèebnice tvrdošíjnì usilující o objektivitu, toleranci a pochopení. 
Snaží se poctivì o osvìtlení a pøedevším porozumìní mechanismùm, podle nichž politika 
funguje. A co dnešního ètenáøe ohromí? – To je právì mechanismus situací, podobné pod-
mínky, podobné rezultáty bez ohledu na letopoèet. A tak tahle lekce je i lekcí pro dnešek. 
Mnoho z toho, co prožíváme, už tu bylo. To dobré, i to horší. Nevím, zda takové poznání 
pomùže, ale mùže uklidnit. A to obèas potøebujeme všichni. Nejen ti v politice.

Vedoucí Památníku Vojen Drlík je nevysychající studnicí nápadù nejen pøi pøípravì výstav, 
ale také dalších aktivit Památníku. Jeho smysl pro humor nám pomáhá zvládnout každou, 
i zdánlivì zapeklitou situaci.     

BUDOVÁNÍ STÁTU 


