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Prázdninové radovánky se pomalu stávají minulostí, vzpomínkou, která høeje… Jak øíká 
klasik: na každém konci je krásné to, že nìco nového zaèíná… Ano, zaèíná další èást 
kulturních programù z naší nabídky. Hned v úvodu mìsíce se mùžete tìšit na bese-
du s osobností, která stála u prvních krùèkù rekonstrukce nádherných prostor zdejšího 
kláštera po jeho navrácení øádu benediktinù po ètyøicetileté odmlce, ing. arch. Josefem 
Pálkou. Náš host Vám jistì pøiblíží i opravy již brzy novì zpøístupnìných prostor prela-

tury. Malou ochutnávkou 
mohou být jeho odpovìdi 
na naše 3 otázky pro… 
Abychom si spoleènì ještì 
užili babího léta, zvu Vás 
s celým kolektivem Pa-
mátníku na Rajhradskou 
sobotu, v jejímž prùbìhu 
si mùžeme nejenom my 
dospìlí, ale i dìti povídat 
o knihách na již 3. Kniž-
ním bleším trhu, ale také 

hrát si i zpívat pod širým nebem. Martina Chmelaøová Vás s pøedstihem pozve na turi-
stický výlet do krasové oblasti opøedené množstvím legend a pohádek. Ohlédnutím za 
právì ukonèenou výstavou vìnovanou bratøím Mrštíkùm bude pøednáška zabývající se 
venkovským románem, pøedevším románovou kronikou Rok na vsi.
Vìøím, že si z naší nabídky vyberete…  
      

Vaše Romana Macháèková
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Nejbližší akce
Památníku písemnictví na Moravì

Rendez-vous o desáté
Pravidelné ètvrteèní mimoøádné programy pro návštìvníky od 9 do 99 let (a více) na 
vybraná témata vždy v 10 hod.  6. záøí – Velká Morava; 13. záøí – Rukopisy; 20. záøí – 
J. A. Komenský; 27. záøí – Literární Morava

5. záøí, 17 hod., StøeDìní: Pohledem architekta
Beseda s architektem Josefem Pálkou nejen o rekonstrukci kláštera v Rajhradì.

13. záøí, 17 hod., Venkovský román Aloise Mrštíka 
Pøednáška Kristýny Cimalové z pøednáškového cyklu na téma Moravský realismus navazu-
jící na nedávno probíhající výstavu Alois a Vilém Mrštíkové. Drama jihomoravské vesnice.

22. záøí, 10–17 hod., Rajhradská sobota – Den plný zábavy pro dìti a dospìlé:
10–13 hod., Knižní bleší trh

Knižní bleší trh se bude konat na nádvoøí benediktinského kláštera, pøed vstupem 
do Památníku písemnictví na Moravì. Prodávat i vymìòovat mùžete nejen knihy, 
ale i pohlednice, ex libris, gramofonové desky, magnetofonové pásky, CD, DVD ad.

od 13 hod., Literární postavy – spoleèné malování ve velkém
14.30 hod., Koncert žákù rajhradské poboèky Základní umìlecké školy Židlochovice
Pøelet nad literárním hnízdem – prezentace dravcù ze Záchranné stanice dravých ptákù
Co dokáže pila – øezbáøi pøedvádìjí, jak vytvoøit døevìnou sochu
od 10 hod.,  Básnièky drakovi – literární rukodílna
Ètení o podzimu – ètenáøský koutek s podzimní pohádkou
Všeteèkovy otázky – soutìž; najdìte odpovìdi v expozici Památníku

Nìkterá (nejen) literární výroèí 
mìsíce záøí

v záøí 1911
v tomto mìsíci mìl poprvé k dispozici celou poslední stranu Veèerù, 
pøílohy Lidových novin, František Gellner. Stal se v nich tedy jako bás-
ník a kreslíø dominantním autorem, spolu s S. K. Neumannem. Vedle 
Gellnerova odmítání klerikalismu a symbolistnì dekadentní poezie nebo 
výsmìchu mìšśákùm je výrazným rysem jeho uveøejòovaných dìl pøe-
devším obrana „èeského Brna“, na níž se podílel i Arnošt Heinrich. Od 
tohoto záøijového èísla také ustupují do pozadí zpravodajské texty uve-
øejòované na stránkách pøílohy (pøinášely èlánky a reportáže z rùzných 
oblastí) a Veèery se staly pøedevším beletristickým plátkem. O tuto po-
dobu usiloval od prvopoèátku hlavnì Heinrich. Významný list, který za-
znamenal informace napø. o ideovì vedené soutìži na Národní divadlo 
v Brnì, o nových jeskyních pod Macochou nebo o elektrotechnickém 
oboru èeské techniky v Brnì, vycházel týdnì od 4. února 1911 do 25. 
èervence 1914. Kromì stránky obsahové je mezi odborníky vyzdvihová-
na i jeho stránka výtvarná.  

Z našich sbírek

V èervnu probìhla v Muzeu Brnìnska sbírkotvorná komise. Na základì jejího schválení 
zakoupil Památník do svých sbírek vedle kreseb Libuše Šuleøové i následující:

Soubor šesti ex libris Antonína Odehnala:     
Vl. Bogdanov – tøi koupající se ženy – mìdirytina; J. Langhammer – dvì koupající se 
ženy u pøídì korábu – mìdirytina; R. Mareèek – koupající se ženy u splavu – mezzotinta; 
Z. Šíma – tiskaø s otiskem grafického listu se ženským aktem – mezzotinta; K. Urban – zr-
cadlení dívky na hladinì – mìdirytina; Fr. Vaníèek – Lysistrata u kašny – mìdirytina.

Pamìtní knihu V. Kovandy – zajímavý dobový dokument, pøispívající k dìjinám družstva 
Vèela a obecnì ilustrující brnìnské kulturní dìjiny první tøetiny dvacátého století.

Opis panovnické ratifikace usnesení zemského snìmu – Olomouc 1574 a zápis ze zase-
dání zemského snìmu r. 1555.

Knihu Jeøábková, Olga: Mému muži, Arne Novákovi s podpisem autorky.
Knihu Tuèková, Kateøina: Vyhnání Gerty Schnirch s podpisem autorky.
Knihu Hlušièka, Jiøí: Ještì že mám vzpomínky s podpisem autora.
Bibliofilii Lasák , Oldøich: Moravský kumšt v košili. Vyškov: Fr. Obzina, 1926. Výtisk è. 225.

Zajímavý soubor autorsky signovaných publikací, v mnoha pøípadech cenných vydání, 
z pozùstalosti novomìstského umìleckého knihvazaèe, bratra spisovatele J. V. Plevy, Bo-
huslava Plevy. Jde o významný pøírùstek do sbírky signovaných vydání dìl moravských 
a èeských autorù.

Odešla paní Dana Èerná

Po dlouhé a tìžké nemoci nás opustila paní Dana Èerná, jedna z tìch, kdo patøili 
k prvním hodinám Památníku. Nìkolik let se obìtavì a vždy usmìvavá starala o po-
øádek a èistotu, mnohokrát pøispìla svým výtvarným talentem. Pokraèující nemoc 
ji nakonec pøinutila k odchodu do invalidního dùchodu, až se v pátek  17. srpna její 
nelehká životní pouś uzavøela. Budeme na ni s láskou vzpomínat.



 otázky pro 
             Josefa Pálku

Rekonstrukce èásti prelatury benediktinského kláštera v Rajhradì není Vaším prv-
ním architektonickým zásahem v tomto objektu. Bylo nutné i pøes Vaše døívìjší zku-
šenosti také tentokrát pøekonávat neoèekávané pøekážky?
Rekonstrukci jednotlivých èástí kláštera projektujeme zhruba dvanáct let. Zaèínal jsem 
interiérovými úpravami na faøe, lépe øeèeno „zakrýváním“ necitlivì provedených prací 
nìkterých profesí, pro vytvoøení lepších podmínek shromažïovacích prostor. Násle-
dovaly práce na kvadratuøe, dùraz byl kladen hlavnì na prostor historické knihovny 
a depozitáøù. Na Vaši otázku je nutno øíct, že každá èást je jiná a má svá úskalí. Tech-
nicky je nejvìtším problémem snížení vlhkosti objektu. Letní refektáø byl nároènìjší na 
pøímou spolupráci s restaurátory. Neoèekávanou pøekážkou pro mne bylo nalezení 
shody mezi architektem, restaurátorem a orgány památkové péèe na øešení jednot-
livých èástí a detailù. Žil jsem v „omylu“, že po mnoha diskuzích si vìci budeme jen 
upøesòovat. Pokládám za nejtìžší, pøi snaze dát historickým prostorám novou funkci 
(napø. expozici), nejenom architektonický návrh, ale také dostat do souladu požadavky 
všech technických profesí.

Myslím si, že takto významný památkový objekt má být rekonstruován s velkou poko-
rou k autorovi, se snahou vrátit podobu objektu do jeho pøedstav. Zároveò s respektem 
k souèasným technickým požadavkùm tak, aby bylo možno budovy využívat k urèené 
funkci. Pokud by nebyl pøerušen vývoj, zdejší centrum vzdìlanosti, jímž klášter byl, by se 
bez souèasné techniky tak i tak neobešlo.

Každý z nás máme své pracovní sny. Nosíte i Vy v hlavì nápad na dle Vašich pøedstav 
„dokonalou stavbu“, kterou se Vám zatím nepodaøilo uskuteènit?
Na sny mám již trochu pokroèilý vìk, ale musím øíct, že se mi jich za dobu projektování 
podaøilo øadu zrealizovat. Jedním realizovaným snem je i práce na rekonstrukci tohoto 
kláštera. Ze zkušenosti musím konstatovat, že pøi naší práci je pøáním spolupracovat 
s nadšenými kolegy, chytrým a nároèným investorem a obìtavým dodavatelem.
Kdybych si mohl vybrat, tak návrh galerie bych si zkusil s chutí.

Jaké knihy teï leží na Vašem noèním stolku?
Vrátil jsem se z dovolené ve Francii; na cestu tam jsem si pøibalil „Obrázky z Provence“ od 
Jana Šmída.  Vždy si beru na dovolenou knihu, kterou nemám èas èíst a na kterou se tìším. 
Zvládl jsem tak Pamìti 1945–1972 od Václava Èerného. Jsem typem ètenáøe, který má øadu 
rozeètených knih a dle chuti se k nim vrací. Mám jednu nejmilejší, vždy jsem ji mìl pøi ruce 
v nároèných životních situacích – Dobrý èlovìk ještì žije Romaina Rollanda.

Ing. arch. Josef Pálka vystudoval gymnázium v Brnì, své vzdìlání v oblasti architektury získal 
v Bratislavì na SVŠT, absolvoval v roce 1968. Následujícího roku se stal samostatným projektan-
tem SPÚO v Brnì, kde pùsobil od roku 1974 jako vedoucí týmu a v letech 1984–90 byl vedoucím 
ateliéru. Od roku 1991 se stal spoleèníkem firmy HEXAPLAN, s.r.o. Brno.

BRÁNOU MORAVSKÉHO KRASU

Klub pøátel Památníku zakonèí turistickou sezonu v sobotu 
13. øíjna. Vydáme se do romantické krajiny svìtoznámých 
jeskyní, kaòonù a propadání. Básník J. E. Neèas v básni V srd-
ci naší Moravy vystihl náladu této krajiny následovnì:

Kdo jde cestou podél skal – po stìnách se dívá,
netuší, že za nimi podsvìtí se skrývá
dávnovìkých útvarù mohutných a jemných
pod klenbami skalními, v labyrintech temných.
To ten kras náš moravský, do nìhož vás vedu!
Hornatina lesnatá, obvyklého vzhledu
na pohled se neliší od pøemnohých jiných.

Moravský kras nabízí krásu a rozmanitost pøírody, technické a kulturní památky a také 
místa s duchovní tradicí. Nachází se zde i unikátní soubor nìkolika desítek pomníkù, 
pamìtních desek a studánek, pøipomínajících lesníky a univerzitní profesory, kteøí se za-
sloužili o vìdecké poznání lesù, ale také umìlce, které inspirovala krása zdejší pøírody. 
Kromì J. E. Neèase vìnoval své verše Moravskému krasu také básník Josef Holý. Jo-
sef Merhaut sem zasadil èást románu Vranov, podobnì Eduard Bass humoresku Krásy 
našeho Krasu. Lesnický Slavín zaèal psát svoji historii v roce 1929, kdy se objevovaly 
první pomníèky, a rozkládá se pøevážnì v okolí Adamova, Køtin a Olomouèan. Právì tato 
støední èást Moravského krasu bude cílem našeho výletu. Èeká nás trasa dlouhá cca 10 
km. Její upøesnìní a také informace o srazu úèastníkù, prosím, sledujte na webových 
stránkách Památníku nebo v øíjnové Literce. Pro pøípadné dotazy volejte na telefonní 
èíslo: 547 229 126. Tìší se na Vás Martina Chmelaøová.

VENKOVSKÝ ROMÁN 

ALOISE MRŠTÍKA
Jako doplnìní výstavy Alois a Vilém Mrštíkové. Drama jihomoravské vesnice, která 
skonèila 26. srpna, se v rámci cyklu pøednášek na téma Moravský realismus 
sejdeme potøetí, tentokrát nad tématem Venkovský román Aloise Mrštíka.

Po desetileté práci a postupném èasopiseckém uveøejòování bìhem 90. 
let 19. století vydal Alois Mrštík své rozsáhlé dílo Rok na vsi s podtitulem Kro-
nika moravské dìdiny v letech 1903–1904 koneènì knižnì. Po Vilémovì smrti 
oznaèil Alois jako spoluautora i svého bratra Viléma Mrštíka, se kterým 
spolupracoval na lyrických pasážích této knihy. 

Na pøednášce 13. záøí se zamìøíme podrobnìji na žánr venkovského ro-
mánu. K návštìvì Vám doporuèuji i navazující pøednášku kolegynì Roma-
ny Macháèkové 16. øíjna, která se bude zabývat zase románem mìstským. 
Opozice venkova a mìsta se na konci 19. století v èeské spoleènosti a po-
sléze i v literatuøe znaènì vyhrocovala. Zemì se postupnì industrializovala, 
poddaní už nebyli nevolníky a mohli se volnì stìhovat, a to i do mìst.  Tito 
lidé pak pøi svých návratech z mìsta vesnici také ovlivòovali, což bylo vní-
máno negativnì jako narušování života venkovského obyvatelstva harmo-
nicky sžitého s pøírodou. 

Za zakladatelku èeského vesnického románu je pokládána Karolína Svìt-
lá, autorka mimo jiné stejnojmenného díla Vesnický román. Zájem o pøírodu 
sílil v literatuøe ale již od dob romantismu, klasicismu, i když pokaždé byla 
pøíroda zobrazována z jiného úhlu pohledu a s jiným akcentem. V realismu 
bylo tedy již na co navazovat. 

Bìhem pøednášky se budeme zabývat rozdílem mezi žánry kronikou a ro-
mánem a pokusíme se zaøadit dílo Aloise Mrštíka do kontextu èeské lite-
ratury. Zmínìni budou autoøi jako Božena Nìmcová, Josef Holeèek, Jan 
Herben, Karel Václav Rais ad. Pokusíme se zodpovìdìt otázku, co je to 
svéráz a osobitost venkovských postav a zda je tato jejich vlastnost jednou 
z tìch nezbytných, které k venkovskému románu patøí. Øeè pøijde i na po-
èátky regionální literatury a zobrazování urèité geografické oblasti literární 
formou. Snad v rámci vìrného realistického popisu zodpovíme i otázku, 
proè se u nás tolik nedaøilo románu dìjovému jako románu popisnému – 
kronikáøskému? 

V samotném díle Rok na vsi se zamìøíme na jeho specifika: kompozici, užití 
náøeèí v pøímé øeèi, pozici vypravìèe ve vyprávì-
ní, srovnáme lyrické pasáže s dokumentárními, 
zmíníme se o inspiraci realitou a zauvažujeme 
nad tím, nakolik se obec Diváky promítla do 
fiktivní Habrùvky. Zkrátka, budeme se snažit 
pojmout románovou kroniku Rok na vsi jako vy-
vrcholení žánru venkovského románu. 

Pøednáška se bude konat 13. záøí 2012 
v 17 hod. v Památníku písemnictví na Moravì 
v Rajhradì. Srdeènì se tìšíme na Vaši úèast!

É-TRLI~FRLI

Valašsko a jeho krajina plná pasek na beskydských „kotárech“, jeskyní, skalních chodeb, 
„dìr“ a podzemních stezek vždy inspirovalo k vyprávìní pohádek. Vedle lidových vypra-
vìèù okouzlilo i spisovatele, dramatika a publicistu Oldøicha Šuleøe. Právì do této oblasti 
umístil pøíbìh plný dobrodružství, tajemství, taškaøic a legrácek, knihu É-TRLI~FRLI aneb 
Kdy nastane konec svìta. Hlavní hrdina forman Trlifaj je zcestovalý, moudrý, avšak obèas 
také balamut a šprýmaø. Ale i jeho dobìhnou èerti a on, aby zachránil své právì narozené 
dítì, je nucen zjistit, kdy nastane konec svìta. Tak zaèíná jeho nároèná pouś plná nástrah, 
úkolù a zajímavých setkání, která vede až k samotnému støedu zemì a na jejímž konci 
jistì zjistíte, jak je to s oním koncem svìta... 
Trlifajova dobrodružství svými ilustracemi doprovodila brnìnská výtvarnice Libuše Šu-
leøová, absolventka Støední umìlecko-prùmyslové školy 
v Uherském Hradišti a Výtvarné katedry Filozofické fa-
kulty Univerzity Palackého v Olomouci. Originály ilustrací 
k této knize byly vystavovány ještì pøed jejím vydáním 
v rajhradském klášteøe na loòské výstavì Morava vypráví. 
Památník pìt z tìchto kreseb zakoupil do svých sbírek. 
Také do samotné knihy mùžete nahlédnout v Knihovnì 
Muzea Brnìnska. Do vlastní knihovny si ji mùžete zakou-
pit ve Valašském muzeu v pøírodì v Rožnovì pod Rad-
hoštìm.

(Oldøich Šuleø: É-TRLI~FRLI aneb Kdy nastane konec svìta. Rož-
nov pod Radhoštìm: Valašské muzeum v pøírodì, 2011)


