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Milí ètenáøi Literky, 
vìøím, že jste si všemi smysly užili podzimnì zbarvené pøírody podobnì jako úèastníci výle-
tu s Klubem pøátel krajinou Moravského krasu. Malé ohlédnutí za tímto putováním Vám 
nabídne Martina Chmelaøová. Po krásném podzimu nastanou chladné, zimní veèery – 
nejlepší èas pro psaní. Uprostøed tohoto èísla najde mládež téma dalšího roèníku literární 
soutìže Skrytá pamìś Moravy. Rádi se s Vámi také podìlíme o sledování úspìchù jedné 
z laureátek této soutìže Andrey Jarošové. Z jejího rozhovoru s otcem, horolezcem Rad-

kem Jarošem, vznikla kni-
ha, za niž autorka získala 
na 22. Podzimním kniž-
ním veletrhu cenu. Více 
o veletrhu prozradí nejen 
krátký èlánek v tomto èís-
le, ale jistì i jeho øeditelka 
– spisovatelka a pøeklada-
telka Markéta Hejkalová. 
Tato osobnost, která je 
nejen pojmem pro èeské 
spisovatele a nakladatele, 

bude hostem listopadového StøeDìní. Budeme si s ní povídat také o její vlastní literární 
tvorbì, o jejím vztahu k Finsku a tamní kultuøe nebo o jejích pøedcích, od nichž mohla 
èerpat spisovatelské a pøekladatelské zkušenosti.

Listopadová Literka k Vám pøichází v netradièní rùžové podobì, plná kvìtin a rùží 
obzvláštì. Ráda bych Vás tímto pozvala na další roèník úspìšné a oblíbené floristické 
soutìže Brnìnská rùže.      

Vaše Romana Macháèková
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Jan Skácel: Kolik pøíležitostí má rùže

Dnes veèer pøišla ke mnì na návštìvu rùže.

Ve dvou jsme sedìli 
a ona, orosená, èistou vodu pila,
má návštìvnice, skvìlá rùže bílá,

v sklenièce srdce mého.Ve
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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.: 1. listopadu – Velká Morava; 8. listopadu – Rukopisy; 
15. listopadu – J. A. Komenský; 22. listopadu – Literární Morava; 29. listopadu – Velká Morava

10. listopadu, od 14 do 16 hod., Krocení literární múzy pro všechny
Básnická dílna tvùrèího psaní v rámci festivalu Den poezie. Pøijïte si zahrát tvoøivé hry se 
slovem a veršováním na téma „Pøe-stup!“ do Rajhradu! Památník písemnictví na Moravì 
se pøipojuje básnickou dílnou k festivalu Den poezie, v jehož rámci bìhem ètrnácti listo-
padových dnù poøádají knihovny, literární spolky, školy, divadla i jednotlivci po celé zemi 
poetické akce pro veøejnost. 

16.–18. listopadu, floristická soutìž Brnìnská rùže
17. roèník mezinárodní soutìže kvìtináøù a floristù; první akce pro veøejnost v novì zrekon-
struovaných prostorách benediktinského kláštera.
Letošní roèník soutìže na téma „Výstava a vernisáž“ probìhne v pátek 16. listopadu, veøej-
nosti budou díla soutìžících pøedstavena v sobotu a nedìli (17. a 18. listopadu) od 10.00 
do 16.00 hodin. 

21. listopadu, 17 hod., StøeDìní: Pod rouškou Bílé noci
Povídání se spisovatelkou a pøekladatelkou Markétou Hejkalovou o její vlastní tvorbì, Fin-
sku, knižním veletrhu i inspirativním rodinném zázemí. Zazní ukázky z nejnovìjší knihy Mar-
kéty Hejkalové Andìlé dne a noci.

Nìkterá (nejen) literární výroèí 
mìsíce listopadu

9. listopadu 1846
byla podána žádost o vydávání èasopisu s názvem Týdenník, list ponauèný a zá-
bavný, jehož první èíslo vyšlo v Brnì až 6. ledna 1848. V redakci byli Vincenc 
Furch, Jan Helcelet, František Matouš Klácel, Matìj Mikšíèek, Jan Ohéral a Alois 
Vojtìch Šembera. Obsahem bylo toto periodikum ryze èeské; reagovalo na vý-
voj èeské spoleènosti a pøinášelo zajímavé dokumenty. Èasopis se zabýval také 
èesko-moravskými vztahy; jeho velká èást byla vìnována literatuøe. Prostor pro 
publikování v nìm dostávaly i ženy, napø. básníøky Karolina Kleinová, Berta a Ma-
rie Ševèíkovy nebo Veronika Vrbíková. Týdenník pøestal vycházet v únoru 1849.

1. listopadu 1866
vyšlo v Brnì první èíslo èasopisu Veselé listy, v nìmž se objevovala pøedevším 
politická satira. Jeho majitelem byl Karel Václav Klíè, výtvarník spojený se 
vznikem fotografického ateliéru Rafael a proslulý vynálezem hlubotisku. Re-
daktorem a nakladatelem pak František Vymazal, novináø, pøekladatel a lingvi-
sta, který se zviditelnil jazykovými uèebnicemi „Snadno a rychle“. Veselé listy 
obsahovaly sedm rùzných rubrik, napø. humoristické a satirické povídky nebo 
tehdy oblíbenou formu dopisù psaných odnìkud nìkam pod názvem „Z Pra-
hy do Drnovic na Hané“. Rubrika „Bodláèí“ se postupnì rozšiøovala, pøinášela 
parafráze na lidové písnì, aforismy ad. Charakteristické byly Veselé listy také 
„parlamentní“ satirou. 

Bránou Moravského krasu

Kdo nelenil a druhou øíjnovou sobotu se s Klubem pøátel vypravil do Morav-
ského krasu, byl odmìnìn. Barevná paleta listù, høejivé paprsky slunce opírající 
se do našich zad i vodní hladiny Køtinského potoka, mohutné skály i volnì roz-
troušené balvany, to vše na èlovìka zapùsobí.

Perla barokní Moravy, poutní chrám Panny Marie ve Køtinách od známého 
J. B. Santiniho-Aichela – první cíl celodenního výletu. Dál už naše kroky vedly 
pøes vesnici Habrùvka, Køtinským údolím k Býèí skále, kde jsme se zaposlou-
chali do literárních ukázek nìkolika povìstí a básní s tematikou Moravského 
krasu. O dalších autorech a umìlcích, které tato pøíroda oslovila, byl další pøí-
spìvek, tentokrát u Františèiny huti v Josefovském údolí. Posledním zastavením 
byl adamovský kostel sv. Barbory s prohlídkou pozoruhodného díla gotického 
umìní, Svìtelského oltáøe.

Výlet „Bránou Moravského krasu“ zakonèil naši letošní turistickou sezonu, 
ale vìøím, že se setkáme buï pøímo v Památníku na nìkteré z dalších akcí, nebo 
virtuálnì na jeho profilu na Facebooku.

Památník v Havlíèkovì Brodì
Stejnì jako v loòském roce i letos se Muzeum Brnìnska prezentovalo na Podzimním kniž-
ním veletrhu. Letošní 22. roèník byl pro poboèku Památník písemnictví na Moravì velmi 
radostný. Dlouhou øadu autorských ètení známých i ménì známých autorù na stáncích 
ostatních nakladatelù doplnil Památník ètením mladé brnìnské spisovatelky a scenáristky 
Andrey Jarošové, vítìzky II. roèníku literární soutìže Skrytá pamìś Moravy. Andrea Jarošová 
spolu se svým otcem, horolezcem Radkem Jarošem, získala za knihu Hory, má panenko 
Cenu ètenáøù knihovny Vysoèiny a posluchaèù Èeského rozhlasu Region. Cena byla pøedá-
na na slavnostním vyhlášení v pátek 19. øíjna ve velkém sále Staré radnice v Havlíèkovì Bro-
dì. Právì z vítìzného titulu zaznìly ukázky pøímo ve výstavním stánku Muzeí z Jihomorav-
ského kraje, kde Muzeum Brnìnska vystavovalo spoleènì s dalšími šesti muzei a galeriemi 
(Technickým muzeem v Brnì, Regionálním muzeem v Mikulovì, Muzeem Blansko, Galerií 
výtvarného umìní v Hodonínì, Muzeem Vyškovska a Jihomoravským muzeem ve Znojmì). 
Podepsaný výtisk knihy Hory, má panenko vìnovali autoøi do sbírek Památníku. O letošní 
roèník veletrhu, na nìmž se pøedstavilo 170 vysta-
vovatelù, mìla veøejnost opìt velký zájem. Navští-
vilo ho pøibližnì 15 000 ètenáøù a milovníkù knih. 
I ve velké konkurenci významných èeských vyda-
vatelù publikace jihomoravských muzeí a galerií 
nabízené stejnì jako loni pracovníky Památníku 
písemnictví na Moravì, kteøí celou akci organizaè-
nì zajišśují, nezapadly a mezi návštìvníky našly své 
obdivovatele i zákazníky.



 otázky pro 
             Slávka Rabušice

Brnìnská rùže se v tomto roce bude konat již po sedmnácté. Zavzpomínáte na 
její zaèátky a pro Vás osobnì nejhezèí roèníky? Jak vlastnì vznikl nápad poøá-
dat tuto soutìž?
Pøed dvaceti lety, když jsem zaèal mimo pìstování kvìtiny i aranžovat, jsem zjistil, že v Brnì 
ani na Moravì není žádná floristická soutìž, kde by mohli studenti zahradnických škol 
a profesionální floristé ukázat odborné i laické veøejnosti své umìní.  V rámci mého teh-
dejšího pùsobení na Støední zahradnické škole v Brnì–Bohunicích jsem inicioval vznik této 
akce, z níž se postupem èasu stala nejnavštìvovanìjší a co do poètu soutìžících i nejvìtší 
mezinárodní floristická soutìž v Èesku a na Slovensku. Hned od zaèátku jsem chtìl jít vlast-
ní cestou a nikoho nekopírovat, zamìøil jsem proto Brnìnskou rùži umìleckým smìrem. 

Soutìž se stìhovala po zajímavých prostorách mìsta Brna, zmínit mohu napø. Starou 
i Novou Radnici, Palác šlechtièen, hrad Špilberk nebo Galerii Sýpku, vzhledem k mé spo-
lupráci s brnìnskými divadly jsme mìli možnost soutìžit a vystavovat kvìtinové výtvory 
v Mahenovì divadle, v Divadle Husa na provázku a v HaDivadle. A právì tyto roèníky, 
kde soutìžní témata byla zadávána v souvislosti s divadlem (kytice na premiéru, kvìtinový 
šperk na veèerní šaty), byly pro mne nejzajímavìjší a nejpùsobivìjší. A také nejsvobodnìjší, 
nespoutané konvencemi, s odpovìdností sám sobì. Nemohu nezmínit konvent Milosrd-
ných bratøí na Vídeòské ulici v Brnì, další z úžasných míst. I proto se velmi tìším na letošní 
roèník, který má téma Výstava a vernisáž.

Letos se soutìž bude konat v novì zrekonstruovaných prostorách prelatury be-
nediktinského kláštera v Rajhradì. Jaká kritéria hrají pøi výbìru místa konání 
nejpodstatnìjší roli?
Každoroènì hledáme prostory, které jsou krásné, pùsobivé a zajímavé. Navíc dostateènì 
prostorné, aby v nich mohlo soutìžit kolem ètyøiceti floristù, našla se místa pro zázemí, od-
borné komise, doprovodné výstavy a akce, a také aby následná výstava v prostoru vynikla. 
Brnìnská rùže každoroènì pøivítá nìkolik tisíc návštìvníkù, kteøí potøebují volný prùchod 
mezi nasvícenými exponáty, a navíc mít možnost seznámit se s architektonicky a historic-
ky zajímavými prostory. Mojí specializací je aranžování kvìtin v historických interiérech 
a poøádání kvìtinových výstav na hradech a zámcích. Hledám proto prostory, které jsou 
mi nejbližší. Novì otevøený a zrekonstruovaný letní refektáø mezi nì nepochybnì patøí. 
A v Rajhradì sídlí i Støední odborná škola zahradnická, jeden ze spolupoøadatelù soutìže.

Kam se za Brnìnskou rùží vydáme pøíští rok a jakému tématu se budou soutìžící 
vìnovat?
Mám v úmyslu vrátit se po roce do konventu Milosrdných bratøí v Brnì. A téma je dané už 
nyní – smuteèní floristika. Na první pohled se toto téma mùže zdát zvláštní, hlavnì co se 
mezinárodní soutìže týká. Jde ovšem o významný smìr ve floristice, který si zaslouží propa-
gaci a osvìtu, a bezesporu se mùžeme tìšit na velmi krásné a elegantní kvìtinové výtvory.

Renomovaný florista Slávek Rabušic je nejen zakladatelem soutìže Brnìnská rùže, ale sám se 
vìnuje instalaci tematických výstav po celé republice stejnì jako vedení odborných floristických 
semináøù pro veøejnost.

POŠLI TO DÁL!

U pøíležitosti státního svátku „Den vzniku samostatného Èeskoslovenského státu“ vyhla-
šuje Rada Jihomoravského kraje již posedmé literární soutìž pro mládež s názvem Skry-
tá pamìś Moravy. Soutìž si klade za cíl podpoøit regionální cítìní a uvìdomìní mladé 
generace a rozvíjet její slovesnou tvoøivost.

Nový roèník soutìže vyhlásila na slavnostním podveèeru „Aś žije republika!“ v Památ-
níku písemnictví na Moravì paní JUDr. Hana Holušová, vedoucí Odboru kultury a památ-
kové péèe Krajského úøadu JMK. Ve svìtle odkazu Cyrila a Metodìje mohou být prozaic-
ké texty na téma „Pošli to dál!“ zpracovány jako skuteèný èi smyšlený pøíbìh osobností 
moravských a èeských dìjin, které zásadnì a pozitivnì ovlivnily své souèasníky i budoucí 
generace i jako pøíbìh tìch, kteøí jejich poselství pøijali, a to jim ovlivnilo život. 

Soutìže se mohou zúèastnit mladí lidé mezi 12 a 19 lety, kteøí pošlou do 31. bøezna 
2013 soutìžní text na adresu Památníku písem-
nictví na Moravì. Bìhem ledna až bøezna bu-
dou poøádány v moravských mìstech bezplat-
né semináøe tvùrèího psaní s názvem Krocení 
literární múzy, které žákùm a studentùm pomo-
hou téma rozvinout. Texty zaslané do soutìže 
posoudí odborná porota a slavnostní vyhlášení 
výsledkù probìhne v druhé polovinì èervna ve 
Slovanském hradišti v Mikulèicích. 

Aktuální podmínky soutìže, její statut a pøihlášku naleznou zájemci na webových 
stránkách vyhlašovatele a poøádajících institucí – Muzea Brnìnska a Masarykova muzea 
v Hodonínì: www.kr-jihomoravsky.cz, www.muzeumbrnenska.cz, www.masaryk.info.

TISÍCILETÁ RÙŽE 
ANEB O BRNÌNSKÉ RÙŽI A NÁRODNÍ GENETICKÉ BANCE RÙŽÍ VE STØEDNÍ 

ODBORNÉ ZAHRADNICKÉ ŠKOLE A SOU RAJHRAD

Žádná jiná kvìtina nebyla nikdy tolik opìvována jako rùže. Byla a je tou kvì-
tinou, ke které se obracejí básníci, kvìtinou, která je na nesèíslných obra-
zech, kvìtinou, jejímž prostøednictvím milenci vyznávají svoji lásku. 

Víme, že rùži znali již obyvatelé starovìkých civilizací. V Egyptì existovaly 
celé plantáže rùží, které se dovážely na císaøský dvùr do Øíma. Raný støe-
dovìk jim zprvu nepøál, což souviselo s nevázanými antickými rùžovými 
radovánkami. Lidé však tyto kvìty tak milovali, že je církev vzala na milost 
a zasvìtila rùže Pannì Marii.

Není tedy náhodou, že pøi Støední odborné zahradnické škole Rajhrad 
vznikla Národní genetická banka rùží. S budováním této kolekce se zaèalo 
v roce 2005 v areálu rajhradské školy, dnes je její souèástí kolem dvou set 
odrùd rùží. Jsou jak od èeských šlechtitelù, tak i od pìstitelù z Maïarska 
nebo Nìmecka. Jednotlivé kvìtiny slouží nejen jako zásobárna pro další 
množení a výsadbu, ale i jako zdroj genetického materiálu pro šlechtitele. 
Rozkvetlá zahrada je pøístupná široké veøejnosti. Pro ni je také pøipravována 
již sedmnáctým rokem floristická soutìž Brnìnská rùže, pøi jejíž organizaci je 
Zahradnická škola významným spolupoøadatelem. Hlavní slovo má ovšem 
od prvopoèátku Bohuslav Rabušic, známý milovník kvìtin a výborný orga-
nizátor. K nìmu se pøidávají další – v minulosti napø. Svaz kvìtináøù a floristù 
ÈR, za podnikatele firma Park, v.o.s. Dnes je strategickým partnerem této 
soutìže firma Vonekl, s.r.o. v èele s Pavlem Rymelem. Partnerem bývá vždy 
i instituce, v jejíchž zdech se jednotlivé roèníky odehrávají. V letošním roce 

je to Památník písemnictví na Moravì. Výstava se uskuteèní v novì zrekon-
struovaných prostorách benediktinského kláštera, které byly Památníku 
slavnostnì pøedány 8. øíjna 2012 k užívání a poprvé pøi této pøíležitosti se 
ozdobené umìním floristù pøedstaví veøejnosti. Zahradnická škola Vás zve 
nejen na letošní roèník Brnìnské rùže, která se koná ve dnech 16.–18. listo-
padu, ale i na své Dny otevøených dveøí ve dnech 16.–17. listopadu 2012.

Bohumil Zavadil, Romana Macháèková

SLAVNOSTNÍ PØEDÁNÍ NOVÝCH PROSTOR

V pondìlí 8. øíjna 2012 v odpoledních hodinách pøevzalo Muzeum Brnìnska do své péèe 
stavebnì zrekonstruované prostory jižního køídla prelatury benediktinského kláštera 
v Rajhradì. Pøi této slavnostní pøíležitosti promluvil v kapitulní síni hejtman Jihomorav-
ského kraje JUDr. Michal Hašek, pøevor benediktinského opatství v Rajhradì P. Augustin 
Gazda OSB a øeditel Muzea Brnìnska Mgr. Antonín Reèek spolu s vedoucím Památníku 
PhDr. Vojenem Drlíkem. Z kaple se shromáždìní odebralo do letního refektáøe v novì 
zrekonstruovaných prostorách. Zde èekalo na pøítomné pøihlížející pøekvapení v podobì 
vystoupení sólistù baletu Národního divadla Brno. Zatanèil Jan Fousek, držitel dvou Cen 
Thálie, s taneèní partnerkou Eriko Wakizono. V oživené prostoøe byla pøestøižena páska 
a hosté se slavnostnì zapsali do pamìtní knihy Památníku. Veøejnosti budou nové prosto-
ry trvale zpøístupnìny v prùbìhu 1. ètvrtletí roku 2013. 


