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výstavu svědčící o tom, 
že estetický a myšlenkově 
bohatý veřejný prostor se 
stává samozřejmou součástí 
našeho evropského velkoměsta.

Bc. Roman Onderka, MBA
Primátor statutárního města Brna

Už jsme si zvykli, že projekt 
Brno Art Open – Sochy v ulicích, 
který ve spolupráci s městem 
pořádá Dům umění města Brna, 
s každým dalším ročníkem přináší 
nový pohled na fenomén zvaný 
socha a inovuje i smysl a účel 
výtvarného umění ve veřejném 
prostoru. I z toho důvodu je 
poněkud úzce vymezený pojem  
socha postupně nahrazován 
univerzálnějším pojmem artefakt. 
Jsem rád, že se takový projekt 
zabydlel v ulicích našeho města, 
je totiž stále zřejmější, že 
přehlídka není pouhou prezentací 
individuálních uměleckých děl, 
ale sama se stala kolektivním 
a s městem srostlým uměleckým 
dílem.

Letos nás kurátor Michal Koleček 
nechal „balancovat“ Na hraně 
příběhu – příběhu Brna dvacátého 
století. Přizval proto ke spolupráci 
brněnskou spisovatelku Kateřinu 
Tučkovou, která z více než sta 
námětů vybrala čtrnáct určujících 
událostí moderních dějin Brna 
spjatých s osudy jeho konkrétních 
obyvatel a vytvořila libreto, 
s nímž pracovali výtvarní umělci. 
Mám rád historii i moderní umění 
a jsem přesvědčen, že mají 
společnou jednu podstatnou věc – 
vždy se v nich snažíme najít 
a odkrýt něco, co odpovídá naší 
povaze, našemu náhledu na svět, 
něco, co by mohlo obohatit 
a ozřejmit náš současný život. 
Z podobné premisy vycházeli 
i tvůrci letošního projektu 
a myslím, že se jim historický 
přesah do brněnské současnosti 
velmi povedl.

Brňané i návštěvníci Brna si 
tentokrát v městském interiéru 
užili výrazně interaktivní 

Bc. Roman Onderka, MBA
Mayor of the City of Brno

We are already used to the Brno 
Art Open – Sculpture in 
the Streets project, organised 
by the Brno House of Arts in 
collaboration with the city, 
bringing a new perspective each 
year to the phenomenon known as 
sculpture, innovating the sense 
and purpose of graphic art in 
the public space. It is for this 
reason also that the somewhat 
narrowly defined concept of 
sculpture is being gradually 
replaced by the more universal 
idea of an artefact. I am please 
that a project like this has taken 
hold in the streets of our city, 
where it is increasingly clear 
that this exhibition is not merely 
a presentation of individual works 
of art, but has in itself become 
a collective work of art which has 
coalesced with the city.

This year our curator Michal 
Koleček has left us “balancing” 
On the Edge of Story – the story 
of twentieth century Brno. 
He therefore invited Brno author 
Kateřina Tučková to become 
involved; from more than a hundred 
topics she chose fourteen defining 
moments from the modern history 
of Brno, linked to the fate 
of particular residents, thereby 
writing a libretto for the 
artists to work with. I am fond 
of both history and modern art, 
and I am convinced that they have 
one important thing in common – 
in them we always try to find and 
uncover something which matches 
our nature, our view of the world, 
something which might enrich and 
elucidate our present-day lives. 
The creators of this year’s 
project have worked from the same 
premise, and I believe that they 
have succeeded with this crossover 

of the past into the present.

Both residents of Brno and visitors 
to the city have on this occasion 
enjoyed a major interactive 
exhibition bearing witness to 
the fact that an aesthetic public 
space rich in ideas is becoming 
an obvious and accepted part of 
our major European city.



překračuje rámec uzavřenosti 
oboru vůči širší obci. Navazuje 
tak na dlouhou řadu uměleckých 
počinů od nástupu avantgardy ve 
dvacátém století, které řešily 
izolaci experimentální moderní 
tvorby od většinové společnosti 
i kultury. Námět konkrétního 
lidského osudu pak dobře rezonuje 
se současným širokým zájmem 
umělců o sociální a politická 
témata, která bývají prezentována 
s využitím vědeckých metod 
uvažování, převzatých především 
z oblasti sociologie. Příběh 
a lidský osud vždy představovaly 
pro moderní výtvarné umění kontakt 
s reálným světem a inspiraci, 
ke které je možné se vždy vrátit.

Aktéři Brno Art Open 2013 reagovali 
na zadaná témata vesměs reduktivní 
metodou. Pracovali převážně 
s esenciální či homeopatickou 
přítomností původního příběhu. 
Jejich instalace často pokračují 
ve využívání konceptuálně 
minimalistických forem, přičemž 
způsob uchopení námětu může být 
zajímavou ukázkou metody práce 
současné vizuální tvorby 
s konkrétní tématikou. Orientací 
na individuální osud se přehlídka 
přiřazuje k dnes aktuální 
tendenci, pro kterou je člověk 
a jeho důstojný život znovu 
důležitým námětem. 

                

Tereza Petišková
Ředitelka Domu umění města Brna

Díky velkorysé podpoře města 
Brna se i v roce 2013 mohla 
konat přehlídka tvorby ve 
veřejných prostorách Brno Art 
Open. Tentokrát přinesla výrazný 
pokus o dnes neobvyklé řešení 
úkolu. Podobu letošního Brno 
Art Open vymezilo vyváženě 
komponované libreto, které  
čerpalo z brněnské historie 
dvacátého století. Ústřední 
myšlenka vznikla spoluprací 
výrazných, zároveň však odlišně 
formovaných osobností současné 
umělecké scény, spisovatelky 
Kateřiny Tučkové, kurátora 
výstav Michala Kolečka a bývalého 
ředitele Domu umění města Brna 
Rostislava Koryčánka. Vyzvaní 
autoři instalací a objektů 
reagovali na náměty převážně 
tragických, nebo alespoň velmi 
dramatických příběhů. Patos 
a bouřlivé, často protichůdné 
emoce, které zvolené události 
dodnes vzbuzují, představují 
prostor, do kterého současná 
umělecká tvorba nevstupuje často. 
Konkrétní traumatické příběhy 
se stávají spontánně náměty spíše 
užšího okruhu současné malířské, 
méně objektové produkce. 
Zvolení takového východiska pro 
řešení koncepce Brno Art Open 
má své opodstatnění ve vtažení 
prvku konkrétních lidských osudů 
a neodžitých nedávných traumat, 
do často odosobněného diskurzu 
současné vizuální tvorby. Autoři 
letošního ročníku Brno Art Open 
se pokusili rozšířit pole současné 
vizuální kultury o toto široce 
zastoupené obecné téma traumatu, 
hojné v literární tvorbě 
a psychologii druhé poloviny 
dvacátého století i současnosti.  
Koncept přehlídky tím rozvíjí 
možnosti komunikace současné 
tvorby se širší veřejností, 

Tereza Petišková
Director of the Brno House of Arts 

Thanks to the generous support 
of the City of Brno it was 
possible in 2013 once more to put 
on the Brno Art Open exhibition 
of creative art in the public 
space.  This time, it came with 
a distinctive attempt to handle 
the idea in a different way. 
The form of this year’s Brno Art 
Open was defined by a balanced 
composed libretto drawing on 
the history of twentieth century 
Brno. The core idea arose through 
the collaboration of personalities 
from the contemporary arts scene 
with differing backgrounds, 
the writer Kateřina Tučková, 
exhibition curator Michal Koleček 
and former Brno House of Arts 
Director Rostislav Koryčánek.  
Those installation and object 
artists who were invited responded 
to themes which were mostly tragic, 
but were at the very least 
dramatic in nature. The pathos 
and stormy, often contradictory, 
emotions which the chosen events 
bring forth today represent 
a space into which contemporary 
artistic endeavours do not often 
step. Specific traumatic stories 
tend spontaneously to become 
topics for a somewhat narrower 
circle of contemporary painting, 
rather than object-based output. 
The choice of such a starting 
point for handling the Brno Art 
Open concept finds its justification 
in dragging the element of 
specific human destinies and yet 
to be resolved recent trauma into 
the often depersonalised discourse 
of contemporary visual work.  
The artists of this year’s Brno 
Art Open have attempted to expand 
the field of contemporary visual 
culture by this broadly represented 
general theme of trauma, very 
widespread in the literary output 

and psychology of the second 
half of the twentieth century and 
the present day. By doing this 
the exhibition’s concept develops 
the options for communicating 
contemporary art to a wider 
public, overcoming the limits of 
the field for the wider community. 
It thus builds on a long series of 
artistic steps from the beginnings 
of the avant-garde in the twentieth 
century, which dealt with 
the isolation of experimental 
modern art from majority society 
and culture. The topic of a particular 
human destiny then resonates well 
with the contemporary broad 
interest of artists in social 
and political subjects, often 
presented using scientific 
methods of reasoning, taken for 
the most part from the discipline 
of sociology. For modern art, 
story and human destiny have 
always represented contact with 
the real world, as well as being 
an inspiration to which they can 
always return.

The players of the Brno Art Open 
2013 reacted to the topics they 
were given in a generally 
reductive manner. They worked 
mainly with the essential or 
homeopathic presence of the original 
story. Often their installations 
continue the use of conceptually 
minimalistic forms, while their 
way of coming to grips with 
a topic can be an interesting 
example of the way contemporary 
art works with a specific subject. 
Through its focus on individual 
destiny the exhibition belongs to 
today’s current trend, where man 
and the dignity of his life are 
once more a topic of importance. 



Michal Koleček
kurátor výstavy

Na hraně příběhu 

Letošní již čtvrtý ročník 
projektu Brno Art Open nazvaný 
Na hraně příběhu se obrací 
k Brnu a jeho moderní historii 
jako kruciálním průsečíkům svého 
tematického vymezení. Koncepce 
této přehlídky byla od samého 
počátku budována jako otevřená 
struktura nabízející zúčastněným 
umělcům a samozřejmě také divákům 
možnost zprostředkování bohaté, 
složité a v mnoha ohledech také 
tragické minulosti spojené 
s bouřlivými poryvy dějin 
dvacátého století. Ambicí 
organizátorů ovšem nebylo pouze 
ilustrovat historická fakta, 
nýbrž jejich poselství především 
transponovat do současnosti. 
Vždyť mnohé z otázek zdánlivě již 
vzdálených stále silně ovlivňují 
naše životy a není přitom 
rozhodující, zda-li na sebe berou 
podobu událostí, se kterými jsme 
se ještě nedokázali vyrovnat, nebo 
se vynořují v jiných souvislostech 
mnohdy komplikovanějších a palčivějších 
než dříve. Je zřejmé, že i dnes 
stojíme tváří tvář problémům 
spojeným s naší národní identitou, 
hrozbou totalitarizmu, rasovou 
xenofobií, sociální nerovností či 
omezováním občanských svobod. Právě 
v demokratické společnosti je potřeba 
soustavně upevňovat postavení těchto 
témat ve veřejném diskursu, a čelit 
tak reziduím autoritativních systému 
i nebezpečím spojeným s globálními 
geopolitickými či enviromentálními 
změnami.

Právě z těchto důvodů se iniciačním 
krokem aktuálního vydání Brno Art 
Open stala literární interpretace, 
ke které byla přizvána brněnská 
spisovatelka Kateřina Tučková. 
Autorka na základě předložené rešerše 

obsahující stovky historických událostí 
různorodého významu vystavěla 
sevřenou esej zaměřenou na čtrnáct 
příběhů lemujících místní dějiny 
dvacátého století uvozených bojem 
za českou univerzitu na počátku 
a studentskou revoltou proti 
komunistickému režimu na samém 
sklonku milénia. Jednotlivých syžetů 
se následně chopili oslovení výtvarníci, 
kteří ovšem byli postaveni před 
v kontextu současného kulturního 
provozu nezvyklé zadání reagovat na 
symbolické reprezentace konkrétních 
dějinných příběhů nebo osobností. 
Výstava se tak rovněž stala 
disputací nad možnostmi vizuálních 
vyjádření v prostoru mezi 
individualizovanými uměleckými 
intervencemi a společenskou poptávkou. 
Při zachování charakteristických 
tvůrčích postupů využívajících 
aktuálních modelů apropriace, 
site-specific, postprodukce, 
procesuality, participace i tradičních 
metod ready-made, instalace či 
objektovosti, složili vyzvaní umělci 
bohatou mozaiku odrážející nejenom 
mimésis osudů moderního Brna, 
ale také jejich vlastní angažmá 
schoulené v zákrytech osobních 
komunikačních strategií.

S plným vědomím či pouze mimoděk 
při cestě za povinnostmi nebo na 
plovárnu, z povzdálí nebo jako 
přímí účastníci mohli se obyvatelé 
i návštěvníci Brna v letních
měsících potkávat s uměleckými díly 
oživujícími jeho místa i společnou 
paměť. Prožitek katarze, poučení, 
vděčnosti, úcty, díků nebo vytržení, 
který snad vyvolala, byl věnován 
zapomínaným a často fatálním 
historickým událostem a především 
hrdinům tohoto města, jejich dnešním 
a možná ještě neznámým následovatelům 
i všem těm, co se zastavili 
a pokusili se porozumět tiše 
vyprávěným příběhům.

Michal Koleček
curator of the exhibition

On the Edge of Story

This year’s fourth Brno Art Open 
project name On the Edge of Story 
turns to Brno and its modern 
history as crucial intersections 
in its thematic definition. From 
the very beginning the concept for 
this exhibition was constructed as 
an open structure offering the artists 
involved and of course the viewers 
the option to take part in the rich, 
complex and also in many respects
tragic past associated with the storms 
of twentieth century history. But of 
course the organisers’ ambition was 
not merely to illustrate the facts of 
history, but principally to transfer 
their messages into the present day. 
After all, many questions which are 
apparently now distant still have 
a strong impact on our lives, and it 
is by no means critical if they take 
on the form of events that we have 
not yet come to terms with, or if they 
come to light in contexts often more 
complex and pressing than before. 
It is clear that even today we stand 
face to face with problems linked to 
our national identity, the threat of 
totalitarianism, racist xenophobia, 
social inequality and the restriction 
of our civic rights. It is in 
a democratic society that we need 
consistently to secure the position 
of these topics in public discourse 
and thereby face up to the residual 
impact of authoritarian systems and 
to the dangers associated with global 
geopolitical and environmental changes.

It is exactly for these reasons 
that the first step in the present 
incarnation of Brno Art Open was 
the literary interpretation we 
requested from Brno writer Kateřina 
Tučková. On the basis of research work 
containing hundreds of historical 
events of varying 

degrees of importance the author has 
worked up a succinct essay focused 
on fourteen stories which form 
an outline to the history of 
the twentieth century here in Brno, 
beginning with the fight for a Czech 
university and the student revolt 
against the communist regime at 
the close of the millennium. These 
individual topics were then taken 
up by the artists we have approached, 
who were of course faced with what in 
the context of contemporary cultural 
life was the unusual task of reacting 
to symbolic representations of 
specific historical events or 
personalities. The exhibition has 
thus also become a disputation over 
the possibilities of visual expression 
in the space between individualised 
artistic interventions and societal 
demand. While retaining the typical 
creative approaches making use 
of current models of appropriation, 
site-specific, postproduction, 
processuality, participation and 
traditional methods like ready-made, 
installation and object-orientation, 
the artists we have invited have laid 
down a rich mosaic which reflects 
not only the mimesis of the fates 
of modern Brno, but also their own 
commitments enfolded within their 
personal communications strategies. 

Fully aware, or simply unaware on 
their way to work or to the swimming 
pool, from a distance or as directly 
involved participants, residents and 
visitors to Brno over the summer can 
encounter works of art enlivening 
their location and their collective 
memory. The sense of catharsis, 
instruction, gratitude, respect, 
thanks or disturbance which they 
may provoke is dedicated to the 
forgotten and often tragic historic 
events and especially to the heroes 
of this city, to their present-day 
and possibly still unknown successors 
and to all those who stop to try to 
understand these quietly told stories.



Kateřina 
Tučková

Křížová cesta 
(nedávnou 
historií) 
Brna



Brno.

Město, které dnes vládne Moravě.

Ještě nedávno ho přezdívali moravský Manchester, ale také předměstí 
Vídně.

Město v průsečíku důležitých cest, město tří kultur, smělých plánů 
a podivuhodných řešení, ale i město temných vnitřních svárů a město 
trpící vnucenými vnějšími zásahy.

Jeho bohatá historie vždy odrážela vývojové změny celé střední 
Evropy. Některé ho hnaly dál, jiné si s jeho obyvateli krutě 
pohrály. Dramatické události jako by se staly uzlíky na pomyslné 
nitce historie Brna, uzlíky, které kolíkovaly cestu a utvářely 
městský ráz i podobu do takové, jakou ji známe dnes.

I dvacáté století na mapě Brna zanechalo krvavé stopy.

O některých se široká veřejnost nikdy nedozvěděla. Jiné pomalu 
vysychají a mizí z paměti lidí. Jen několika z nich se podařilo 
stát se součástí brněnského povědomí, stát se legendou.

Ale stačilo by jen chvíli postát uprostřed rušných brněnských ulic 
a vyslyšet příběhy, které se v nich udály, a střípky mozaiky tvořící 
v našich hlavách mlhavou podobu Brna v čase, se spojí v plastický 
obraz. Obraz, v němž se s hlubší znalostí minulosti můžeme lépe 
poznat i my, Brňané. Ostatně, kdy jindy je k tomu lepší příležitost, 
než dnes, v době, kdy se nacházíme ještě neodpoutaní od minulého 
století, ale už dostatečně vzdálení, abychom mohli bilancovat.

Tak tedy. Než nás čas odvede definitivně vstříc jednadvacátému věku, 
pojďme se projít pomyslnou křížovou cestou a zamyslet u čtrnácti 
zastavení, čtrnácti příběhů našich nedávných předchůdců.

František Pavlík 
a boj o českou 
univerzitu

Počátek října roku 1905 Brno přivítalo velkolepě. V ulicích byly 
vyvěšeny vlajky monarchie a brněnských německých spolků, od nádraží 
k Německému domu se nad hlavami chodců houpaly zdobené girlandy, 
večer měl proběhnout pochodňový průvod, faklcug. Nálada účastníků 
Volkstagu, na nějž měly dorazit delegace ze všech větších německých 
měst Moravy a jedna dokonce až z Vídně, ale nebyla ani zdaleka 
slavnostní. Povznesené náladě bránily zástupy Čechů, které už 
od rána proudily k Velkému náměstí a rozprostíraly se přilehlými 
ulicemi. Těch téměř padesát tisíc českých Moravanů do Brna přilákal 
Velký sjezd českého lidu, který byl svolán na ten samý den hned, 
jakmile se rozneslo, že na německém Volkstagu se bude demonstrovat 
proti zřízení české univerzity v Brně. 
 
„V Brně nerostou Čechům stromy do nebe!“ znělo heslo sjezdu, 
otištěné v německých novinách Moravia. A německá radnice, která 
sjezd organizovala z veřejných, čili i českých peněz, tomu 
přitakala: „Posílili jsme policii a dokonce i městští zametači 
byli vyzbrojeni holemi, aby jí pomohli mlátit do té lůzy.“ 
 
Ta lůza se skládala z českých živnostníků, dělníků a řemeslníků 
pohánějících stovky fabrik jednoho z nejproduktivnějších měst 
monarchie, a z vlastenců, kteří se do města sjeli podpořit myšlenku 
české univerzity z široka daleka, dokonce až z Prahy. Teď neklidně, 
podrážděně čekala, jak se věci vyvinou. Dočkala se na druhý den.
 
Co by kamenem dohodil, shromažďovaly se odpoledne nedaleko sebe 
dva tisícihlavé davy. Kdo byl Čech, přišel k Besednímu domu, Němci 
mířili k Německému domu. Střed města byl ucpaný dvěma zátkami, 
jejichž okraje nebezpečně splývaly. A uprostřed nich balkony, 
ze kterých ke zvráceným hlavám posluchačů mířila štvavá slova. 



„Padne-li německé Brno, jest ztracena německá država na Moravě 
vůbec. A Morava slovanská znamená pro monarchii a pro její 
historické složení katastrofu! Otázka zřízení české univerzity 
v Brně není otázka místní ani provinční, jest to otázka týkající 
se všech rakouských Němců!“ hřímal z balkonu Německého domu 
starosta, rytíř August Wieser. 
 
„Opřeme se co nejrozhodněji proti každému pokusu založit českou 
univerzitu na Moravě, která by sloužila coby prostředek národního 
boje… jest nutné udržet zem celistvou, a proto v ní tedy chránit 
zájmy monarchie! Jsme odhodláni zasadit se z toho důvodu o německý 
ráz Brna!“ sliboval Dr. Karl Lueger, vídeňský poslanec. 

O kus dál, v Besedním domě, mluvčí znovu a znovu opakují slovo 
křivda. 

„Slib o smiřování a vyrovnávání Němců s Čechy na Moravě jest jen 
prázdná fráze!“ hlásá z balkonu české bašty pražský starosta 
Dr. Karel Groš. „Odpor Němců proti druhé české univerzitě jest 
počínání nekulturní, jest to neoprávněný útok na právo našeho 
sebeurčení! A navíc – chceme českou univerzitu od státu, který 
vydržujeme našimi penězi!“

Do jejich řeči pomalu narůstal hlas davu. Tóny písně se nejprve 
potichu, ale pak čím dál zřetelněji rozléhaly kolem hotelu Slavie, 
po Rudolfsgasse, i po Elizabethstrasse a doléhaly i k Lažanského 
náměstí. A nestačilo tu píseň zpívat jednou, ta píseň toho večera 
duněla celým Brnem. Spolu se zvukem facek a ran, řinkotem skla 
z rozbíjených pouličních lamp, které tak město nechaly napospas tmě, 
pod jejíž rouškou byl demolován obchod za obchodem, lhostejno jestli 
německý nebo český. A spolu s výstřely z revolverů, které doprovázel 
úpěnlivý křik. Až do hluboké noci, teprve se svítáním se v ulicích 
rozhostil klid.

Na druhý den se František Pavlík po práci chystal do města zase. 
Ukázat se, aby Němci věděli, že včerejší rvačkou to zdaleka 
neskončilo, že oni, Češi, si svoje práva budou obhajovat až 
do vítězného konce. 

Spěšně si zapínal knoflíky červené sokolské košile a po očku 
koukal za sebe, kde se ve vedlejší komoře za Heiterovou truhlářskou 
dílnou strojili další dva muži. Sám z nich byl nejmladší, ale ve 
vlastenectví za nimi nepokulhával. Naopak, to on je přivedl do 
spolku, chodívali pak spolu cvičit každý druhý den. Z věšáku sňal 
šedý kabát, byl mu už malý. Když mu jej otec před dvěma lety dával, 
myslel si, že už neporoste. Jenže od té doby František cvičením 
a prací zesílil a teď mu je kabát těsný přes záda a skoro praská 
v ramenou. 

Když vyšli, už se stmívalo. Mířili na Velké náměstí a cestou
přemítali, jestli může být pravda, že Němci včera vybili dívčí 
školu Vesnu, že vyplenili vlastenecký krámek s knihami Joži Barviče, 

že zdemolovali Jonákovu hospodu. Ale sotva přišli k rohu Koliště, 
změnili směr. „Buršáci táhnou na Besední dům!“ křičel jim kdosi 
vstříc a nepřestával křičet, i když je minul: „Buršáci chtějí 
vypálit Besední dům!“

Všichni tři se jako na povel rozběhli. A skutečně, už od rohu ulice 
U solnice viděli, že kolem českého domu se tísní davy lidí skoro 
stejně tak početné jako včera, že se tam lidé strkají, že se bijí, 
a že se vrhají i proti policejním četám. Tentokrát se to rozsekne!

„Tudy!“ vykřikl Františkův kamarád, když viděl, že Solniční se 
neproderou, a pustil se Jakubskou a pak napříč Veselou, kterou šlo 
k Besednímu domu doběhnout spodem. Byli tam brzy. Jen několik málo 
minut předtím, než do kasáren na Veselé dorazil pokyn, aby tři čety 
49 c. k. pěšího pluku nasadily bajonety, vpadly do zad davům kolem 
Besedního domu a pomohly tak udržet pořádek městským četníkům. 

A tak netrvalo dlouho a bojovný ryk před Františkem a jeho kamarády 
přehlušil dusot vojenských bot, který se na ně tlačil zezadu. Nato 
zaslechli synchronizované cvakání zbraní, bubny a hřmotné povely. 
Na zádech jim vyskočil studený pot - organizovaná síla byla úplně 
jiný kalibr. 

Tiskli se jeden na druhého, tlačili se na dav před sebou, ale přesto 
chumel demonstrantů brzy splynul s ozbrojenými vojáky. Panika, křik 
a volání o pomoc. Tupé údery pažbami zbraní. Spadlí lidé kvílící jim 
pod nohama. 

Františka oddělili od jeho přátel, v nastalém zmatku vyběhl po 
schodech k zavřené bráně do Besedního domu a přitiskl se ke zdi. 
Dál nemohl. Ještě se stačil otočit, aby jeho pohled padl na 
napřažené paže c. k. vojáka. Jeho bajonet mu vzápětí projel břichem. 

Šetření vraždy Františka Pavlíka po dvou dnech sborové velitelství 
ve Vídni zastavilo. Vojín Jakob Heher z dolních Rakous, na jehož 
bodáku byla nalezena krev, zůstal nepotrestán. I z okna kasáren pak 
ale mohl vidět, jak se den co den k Besednímu domu scházejí lidé, 
a kladou na schody, kde dál zůstávala temná skvrna nikým nesmyté 
krve, květiny. 

Přišel i Janáček. Stál nad tou skvrnou tiše a o pár dní později 
nechal hrát v sále nad těmi schody svou jedinou klavírní sonátu, 
kterou kdy složil – Z ulice 1. X. 1905. Na Pavlíkovu počest. 
Posluchačům v té chvíli v hlavě ještě doznívala slova pátera 
Tomáše Šilingera, který k osmdesáti tisícům vlastencům shromážděným 
na Pavlíkově pohřbu, pronášel: „A kdyby král dnes v Brně zemřel, 
nebude účast na jeho pohřbu větší, než má prostý český dělník, váš 
syn, zemřelý za šlapanou vlast, za porobený národ.“

Brno už nikdy nezažilo větší dav oplakávající mrtvého - ale 
univerzity se ani po této události až do rozpadu monarchie 
nedočkalo. 



Jiří Mahen 
a okupace 
Československa

Smyčka na konci provazu se lehce protáčí. Pomalým pohybem doprava, 
pak doleva, jako by říkala ne. Ale pak se zastavuje a jejím středem 
otevírajícím se mu přímo do obličeje, může najednou ve zběsilém 
tempu vidět probíhat celý svůj život.

Matka, otec, všichni jeho sourozenci, i ti předčasně zemřelí. 
Pražská studia, nepříjemná nemoc, dlouhé hladovění, první práce 
a pak příchod do Brna. Předválečné Brno. Stávky, demonstrace, 
věčný boj o české a německé, o katolické nebo židovské. Ale o to 
větší pestrost, rozmanitost a kvas – copak právě z toho zápolení 
nevyrostla obě divadla? Oba domy umělců? Věří, že bez střetů české, 
německé a židovské kultury by se rozvoj jednoho provinčního města 
nemohl hýbat tak zběsilým tempem. Těžko uvěřit, že to tempo mohlo 
posléze ještě vzrůst!  

Po hladových letech první války se město rozvinulo jako květina. 
V plánu Velkého Brna se rozrostlo do šíře, český živel zaplavil 
ulice a tepala v něm nesmírná chuť po velkých věcech. Cítil ji 
i v sobě, proudila mu v žilách a hnala ho od jednoho k druhému. 
Říkali o něm, že pracuje za tři. Ale kdo to tehdy nedělal? Vždyť 
stáli na prahu nového věku! 

V redakci Lidovek si podávaly dveře Čapek s Těsnohlídkem, Neumann 
s Bassem a Dykem, v nedaleké Slávii se scházela Literární skupina 
hloubající nad obsahem příštího Hosta, brněnský Devětsil začal 
vydávat Pásmo. A co teprve divadlo! Na všech scénách se začalo hrát 
pět dní v týdnu česky a zájem veřejnosti o ně stoupl na nebývalou 
míru. Brněnské umění, které kdysi stále tlouklo s prosíkem na dveře 
Prahy nebo Vídně, konečně našlo pevnou půdu pod nohama. A on tu 
půdu kypřil, jak jen mohl – stal se hlavním dramaturgem a na prkna 
činohry Na hradbách pozval bratry Čapky, uvedl Ibsena, Shawa nebo 
Dostojevského. 

Viděl sám sebe, vysokou klátící se postavu s rukama založenýma 
za zády, jak se v té době spokojeně prochází městem. Jak míří 
třeba k náměstí Svobody a hledí do korun prvního vánočního stromu 
republiky, který kvůli nalezené Lidušce zorganizoval jeho přítel 
Těsnohlídek. Jak poté ze sbírek nadšených lidí zakládají Dětský 
domov Dagmar. Jak se prochází novým areálem výstaviště, které 
vyrostlo na Bauerově rampě dřív, než vůbec stačil zaznamenat obrat 
roku. Jak spolu s ostatními obdivuje nové pavilony a Výstavu 
soudobé kultury v nich, expozici profesora Absolona a jeho mamuta, 
na kterého se sjíždělo podívat celé Československo. A co teprve 
otevření Masarykova okruhu, které se stalo vpravdě evropskou 
událostí!

Horečnatá práce tolika lidí kolem něj jej motivovala o to víc - mohl 
pracovat ne za tři, mohl pracovat za čtyři! Mohl být dramaturgem, 
publicistou a plodným spisovatelem, a ještě pořád měl sílu iniciovat 
to, co Brnu stále chybělo. Veřejnou knihovnu, která by otevírala 
krásu vzdělání všem! 

To bylo jeho skutečné dítě. Největší věc, které v milovaném městě 
vdechnul život. Vydupal jej doslova ze země – vyprosil si tři 
místnosti v budově německé reálky naproti Jakubskému kostelu 
a vyžebral i příspěvek města na nákup publikací. Sám tam pak stavěl 
regály, evidoval knihy, vydával výpůjčky, nosil koše s vrácenými 
kusy do skladu do patra, utíral z knih prach. A udílel rady těm, 
kteří za ním do skromné kanceláře v půjčovně přicházeli den co den. 
Jakoby se v brněnské kultuře nemohlo nic stát bez jeho požehnání.

Ale všeho do času. Přišel den, kdy té květině, která se rok za rokem 
košatila, někdo podryl kořeny. S podstoupením pohraničí na ně na 
všechny padla těžká deka, euforická aktivita opadla, nikdo si v těch 
dnech na nic netroufal. Každý jen zachraňoval, co se dá, a do toho 
poslouchal burácivý zpěv turnerů mašírujících po Rennegasse, nadávky 
dědků před Německým domem, a úsměšky německých hokynářek. Čeští lidé 
se stahovali do svých domovů, divadlo ztrácelo své diváky, knihy 
a magazíny přestávaly vycházet. 

Nakonec se všichni brodili špínou a blátem, propadli se do mokřin 
malomyslnosti, k prvopočátku předcházejícímu ten kus meziválečné 
práce, do mokřin, které ostatně Brnu daly jeho jméno - brnie, 
staroslovenské brnie. Jenže tam on žít nechtěl. 

Z nedalekého kostela svatého Jakuba se rozduněla půlnoc. Karla už 
je z divadla jistě doma, už ho určitě hledá. 

Tou smyčkou nejprve prostrčil svůj orlí nos, pak knírek s bradkou, 
o které přátelé říkali, že vypadá jako mušketýrská, a nakonec čelo 
s jen lehce ustupujícími kouty. Pak udělal krok do prázdna a jeho 
štíhlá postava se zhoupla. 

Na půdě milované knihovny 22. května 1939 ukončil svůj život Jiří Mahen; 
Brňany v těch dnech snad nemohla postihnout tragičtější reakce na okupaci. 



Vražda židovského 
hosta v kavárně 
Esplanade

Srpnové úterý, den jako každý jiný. Do širokých oken kavárny praží 
slunce, k dopolední žitné kávě si dnes všichni hosté objednávají 
chlazenou vodu. Je horko. Alois Strompf, majitel vyhlášené brněnské 
kavárny Esplanade, sedí v horním oválném sále zalitém světlem 
ze skleněné kupole a rozhlíží se. Tu kavárnu mu před deseti lety 
navrhl Ernst Wiesner, podle něj nejlepší ze současných architektů, 
který ještě jednou trumfne velkého Brňana Adolfa Loose. Kam se 
na něj hrabe Kumpošt nebo Fuchs, přestože všichni mají na lesku 
dnešního Brna své zásluhy. Však kolikrát sem do kavárny zabrousí 
turisté nebo i odborníci schvácení prohlídkou města, které se za 
dvacet meziválečných let vymanilo z vlivu Vídně a stalo se Mekkou 
moderní architektury! Ti jsou nejlepším důkazem slávy Brna i jeho 
architektů, a jemu, Aloisi Strompfovi, se to ohromně líbí. On je 
vášnivým milovníkem čistých bílých ploch nových brněnských staveb, 
oslnil ho hotel Avion i Moravská banka na náměstí Svobody, k vile 
Tugendhat si zajde, kdykoliv je poblíž. Proto také oslovil jednoho 
z těch mladých modernistů, aby mu navrhli podnik. A Wiesner se toho 
zhostil přímo královsky – o Strompfově kavárně Esplanade psala řada 
magazínů, fotografie byly dokonce na titulní straně denního tisku! 

A lidé chválu odborníků potvrzují - kde kdo říká, že Esplanade je 
nejzdařilejší kavárna v Brně, lepší než blízká Zemanova, přestože 
ta má terasu otevřenou do parku, lepší než kavárna hotelu Avion 
na České ulici. Snad jen kavárna Morava v domě na Divadelní ulici 
navrženém také Wiesnerem by mu mohla konkurovat. Ale toho se on 
nebojí. Konkurence ne.

On, Alois Strompf, se bojí spíš toho, že nebude ani konkurence, 
ani klienti, a nakonec ani důvod k žití. Od chvíle, co je obsadilo 
Německo, to spíš vypadá, že je všechny pohltí temný chřtán nicoty. 

Jako velkou synagogu na Stiftgasse, která den po obsazení skončila 
v plamenech, protože nacisté před příjezdem Hitlera chtěli 
nejvýraznější židovskou stavbu, jejich chloubu, smazat z tváře 
města.   

Což o to, jemu už je skoro sedmdesát, on si své užil. Ale když se 
dívá na svého syna Siegfrieda, jak horlivě kmitá kavárnou, vylepšuje 
to, jinde ono, jak se za každou cenu snaží zachovat zdání normality, 
je mu to líto. To kvůli němu se chtěl vzdát všeho, i své kavárny, 
všechno prodat a zmizet. Vedli o tom dlouhý a vášnivý rozhovor 
během předminulého svátku pesach a pohádali se tak, že spolu týdny 
nemluvili. Siegfried o žádném vyklízení pole nechtěl ani slyšet. 
Jak byl tehdy krátkozraký! A jak on, Alois, už unavený – tolik, 
že to vzdal. Zůstali všichni, celá rodina, a Alois se stáhl, 
dokonce i péči o kavárnu nechal úplně na Siegfriedovi. Tak své 
hosty se žlutými hvězdami na klopách vítali dál, jakoby se nic 
nedělo, a nabízeli jim kávu, posléze už jen žitnou, den co den, 
kromě soboty.    

Adolf Strompf si pomalu cpe do dýmky tabák, z vršku Petrova do 
kavárny doléhá zvonění zvonu. Podívá se na hodinky a s uspokojením 
kývne – přesně jedenáct, Švédům na truc. Pak se chvíli dívá do 
ulice, kde se toho dne potlouká nějak víc lidí než obvykle. 

Od čtení denního tisku ho vytrhne hluk. Jakoby dole někdo křičel. 
Že by některý z číšníků rozbil sklo? Ale hlas, který křičí, 
nepatří Siegfriedovi. Ještě chvíli poslouchá, pak se zvedne, 
a s pomocí ebenové hůlky pomalu dojde k průzoru mezi patry. Skrz 
vzdušné schodiště lemované ocelovou nitkou zábradlí shlédne dolů.

Uprostřed jejich kavárny se rozhání tlupa chlapů. Prostorem se 
míhají jejich paže oblečené do hnědých košilí, některé nad hlavami 
svírají židle, jejich židle, které nechali vyrobit u firmy Thonet, 
převržené mramorové stolky se válí po zemi. Dusné napětí mezi hosty 
vyděšeně se choulícími podél stěn prorazí zvuk tříštící se výlohy. 
Střepy dopadají na jejich hlavy a spodním sálem kavárny už najednou 
nezní jen křik, ale také nadávky, jekot, pláč a prosby žen. Alois 
Strompf zavrávoral. Co se to děje? Kam až ta veřejná štvanice 
na Židy zajde? To je teď budou mlátit za bílého dne i na ulicích 
a v kavárnách? 

Pak se lekl. Uviděl Siegfrieda, jak se žene do davu vprostřed sálu, 
svého Siegfrieda, který od dětství trpěl astmatem – a bylo mu jasné, 
že proti dvěma výrostkům, kteří se na něj vrhli, nemá ani zdaleka 
šanci. Bijí do něj, vrážejí mu pěsti do břicha, z nosu mu prýští 
krev na bílou košili. 

Alois Strompf křičí. Volá na pomoc personál kuchyně, volá všechny, 
i když vidí, že přibývajícímu houfu Němců už v ničem nejde zabránit.

Skončí to tak rychle, jak to začalo. Najednou jsou všichni pryč. 
Někteří hosté leží na zemi uprostřed střepů ze skla vitríny 



a rozbitých šálků, mezi úlomky židlí a převrženými stoly, leží, 
ale hýbou se. Někteří už se sbírají a vybíhají z kavárny ven. Jen 
Siegfried se pořád nezvedá, stále leží, v takové zvláštní pozici, 
s rukama nepřirozeně zkroucenýma pod tělem, leží, a zpod hlavy se 
mu pomalu rozlévá skvrna temně rudé krve.

Toho dne přišel Alois Strompf, významný brněnský židovský podnikatel 
a mecenáš kultury, o svého jediného syna. Jeho smrt a četná zranění 
dalších hostů kavárny Esplanade byla jen malou předzvěstí dnů 
příštích. O dva roky později odvezou transporty z brněnského nádraží 
většinu brněnských Židů do koncentračních táborů a nebývalý lesk 
ulic města, které židovští architekti během necelých dvaceti let 
přeměnili na centrum evropské moderní architektury, pohasne. 
Z téměř dvanácti tisíc členů židovské obce se jich po válce vrátí 
jen pár set.

Pavel Haas 
a holokaust 
brněnských Židů

Když zavře oči a pohrouží se do sebe tak, že zvuky okolního světa 
zmizí v proudu jednolitého šumu, panuje rázem svému království. 
Zemi tónů a melodií, v níž uděluje přízeň nástrojům i celým hudebním 
tělesům. Nic víc, než pokoj s pianem, stůl, pero a papír k tomu 
nepotřebuje. A ticho. 

Všeho ostatního by byl ochoten se vzdát. 

Mohli mu zatarasit jeho cesty, kterými běhal Brnem mezi Janáčkovou 
vyšší školou, koncertním sálem Besedního domu a divadlem 
Na hradbách, mohli mu házet kamení pod kroky, kterými chvátal 
od jednoho úspěchu k druhému. V duchu si uchovával vzpomínku 
na Janáčkův dojatý pohled, který svědčil o jeho prvních úspěších 
na brněnské hudební scéně. I všech ostatních – obdivný pohled 
fenomenální Vitky Kaprálové, která se za pár let rozletí do světa 
a jako první skladatelka a dirigentka v Evropě bude řídit provedení 
vlastní skladby londýnskou filharmonií, respekt i stín závisti 
generačních kolegů, tváře kritiků napjaté soustředěným poslechem. 
Jeho hudbě k Čapkovu R.U.R. aplaudovali Brňané, o jeho opeře 
Šarlatán se pochvalně psalo v celostátním tisku, jeho hudební 
aranžmá ke třem bratrovým filmům sklízela úspěch i za hranicemi 
republiky.

Když přišel Mnichov, byl on, Pavel Haas, na vrcholu slávy.

Pak jakoby kdosi zatáhl závěs.

Světlo z brněnských ulic zmizelo, do šťastného ruchu koncertního 
života doléhaly útržky sprosté Horst-Wessel-Lied. Vlajku výš! Vlajku 
výš! pořvávali spratci i dospělí na ulicích a trhali mu tím srdce 
i uši. Než se nadál, spadla klec. Do Prahy se Soňou a Olinkou utekli 



v noci ze 14. března, a když se ráno probudili u známých, místo 
toho, aby se vydali na cestu za hranice, vypravili se zpátky do 
Brna – celá Praha byla zaplavená německými vojáky. S sebou si navíc 
vezli několikatýdenního Ivana, Hugova syna, kterého bratr při útěku 
nedokázal převézt přes hranice. 

Mohli mu znemožnit veřejnou práci. Stejně komponoval. Nad jeho 
Suitou pro hoboj a klavír se všichni, kdo ji na sklonku roku 1939 
slyšeli, rozplakali. Tvrdilo se, že v ní vznikla nejdojemnější 
reflexe okupace, poníženého lidství, kterým v té době všichni 
trpěli. Ale to řada jeho přátel ještě ani nevěděla, o čem mluví. 
Jim nezabavili ani rádio. Rádio! Jakoby mu vzali kus duše! Kde 
jinde měl teď, v době uplatňování rasových persekucí, poslouchat 
v klidu hudbu? V kavárnách? Ve veřejných koncertních sálech? 
Divadlech? Vždyť do většiny už také nesměl. A oni mu vzali rádio 
i s gramofonem! Ale i s tím by se smířil. Smířil by se i s nucenou 
rozlukou s milovanou Soňou, stejně šlo jen o formalitu, dál zůstali 
bydlet ve společném bytě, jen teď mohla Soňa znovu provozovat 
svou lékařskou praxi a živit tak celou rodinu – sebe, jeho, Olinku 
a Ivana, a navíc ještě jeho starého otce. Smířil by se i s tím, 
že ho vytěsnili do společných židovských bytů na Sadové. Ještě 
pořád mohl docházet na Bratislavskou ke známým, kteří měli pianino, 
komponovat, a několikrát týdně se tam tajně scházet se Soňou. 
A smířil by se i s odjezdem do Terezína. Do kufru si přibalil 
dostatek partitur, až dojdou, pošlou mu další. Ale ony nedojdou - 
dřív, než popíše polovinu, bude doma, myslel si.

V Terezíně byl mezi prvními. Ubikace se postupně plnily a mezi 
vězně přibývali hudebníci, pěvci, skladatelé i organizátoři 
hudebního života, na jaké by ve vnějším světě pohromadě jen stěží 
narazil. Večery, které s nimi trávil, mu vracely chuť do života. 
I přes vyčerpání z celodenních prací se večer účastnil hudebních 
večerů, komponoval a nakonec i organizoval představení, která mezi 
posluchači působila dosud nikdy neviděné rozrušení. Byly to právě 
tyto večery, jeho práce, která ty lidi držela při životě – od večera 
k večeru, od týdne k týdnu, měsíc za měsícem. Žili jen díky umění. 

A pak ten velký večer 22. června 1944! Zase měl důstojné šaty, 
dostal pořádně najíst – v kavárně otevřené na náměstí se podávaly 
buchty a černá káva, večer jeho Studii pro smyčcový orchestr 
dirigoval Karel Ančerl, slavnostně rozjařené publikum s inspektory 
z Červeného kříže ho vyvolalo na pódium, uklánění nebralo konce, 
aplaus nepřestával. Tohle bude zvrat, tohle bude nový začátek, 
od teď je přece nemůžou držet zavřené v přelidněné pevnosti, kamery 
filmového štábu Kurta Gerrona je díky tomu dokumentu pro dánského 
krále a Červený kříž určitě pošlou domů! Jenže světla zhasla, 
bzučení kamer ztichlo, inspekce uspokojená předstíranými podmínkami 
života v Terezíně odjela. Za několik týdnů po nich i on – ale 
v zapečetěném vlaku směr Osvětim.

Nastoupil do něj odpoledne 16. října a nazítří se zapečetěné dveře 
otevřely přímo na osvětimské rampě. V kapse měl prázdné notové 

papíry a špalek tužky. Karel Ančerl doprava, on a brněnský pianista 
Kaff doleva – do dlouhé řady ztrhaných ubožáků, kteří se víc než 
lidem podobali stínům.

Mohli mu vzít slávu, domov, rádio. Se vším by se dočasně smířil, 
člověk se na čas může vzdát všeho. S nadějí to vydrží. Ale oni mu 
vzali i tu poslední košili a na hromadě hadrů mu tak zmizel poslední 
notový papír i kus tupé tužky. V tu chvíli hudba v jeho království 
ztichla.

Brněnský skladatel Pavel Haas byl toho dne zplynován a Brno tak 
přišlo o svou velkou hudební naději.



Popravy 
v Kounicových 
kolejích

Jsme tři sestry. Tři spanilé, štíhlé sestry úzkých boků a labutích 
šíjí.

Denně naši krásu přichází obdivovat davy. A kolik žen je v těch 
zástupech! I plavé krasavice jsou za jediný pohled na nás ochotné 
platit po třech říšských markách. A mávají, vřískají, zdvihají 
svá děcka k nebi, jen aby nás zahlédla. V rozpacích z toho zájmu 
se k sobě stydlivě choulíme a se skloněnými hlavami si prohlížíme 
trojice nápadníků, kteří před nás předstupují, jeden za druhým. 
Objímáme je laskavě, navždy. 

Až do toho teplého jara, kdy kdosi přišel a podťal naše mladé 
životy.

Tři šibenice na úzkém dvorku Kounicových kolejí, které během války 
sloužily jako hlavní sídlo brněnského gestapa, ukončily mezi rokem 
1941 a dubnem 1945 život zhruba tisícovky Čechů. Jejich popravy byly 
údajně hojně navštěvované brněnskými Němkami, vstupní lístek byl 
stejně drahý jako lístek do divadla. 

František Šikula 
a záchrana 
přehradní hráze

Na hladině přehrady se zrcadlí nebe. Její břehy jsou mezi lesy 
zapasované úplně přirozeně, věže hradu Veveří se nad nimi tyčí jako 
by to tak bylo od vždycky. Těžko by někdo hádal, že ještě před pár 
lety se tu namísto rozlehlé vodní plochy údolím vinula řeka a kolem 
ní stály chalupy vesnice Kníničky. 

Hrázný František Šikula se nad tou změnou pozastavoval každé ráno. 
Vždycky, když procházel hrází a kontroloval výpusť a stav hladiny, 
zašel až k cestě na Rozdrojovice, tam, kde stála kamenná socha lva 
střežící desku se jmény kníničských mužů padlých v první světové 
válce. Čoupek Václav, Dundáček Vincenc, Drápal Josef... Těch 
šestnáct jmen místních padlých znal zpaměti. Když je četl poprvé, 
to bylo skoro před patnácti lety, stál ještě na kopci nad vsí. 
Teď s tím kamenným brachem hledí vstříc široké vodní ploše. Vesnice, 
v níž lidé nepřestávali žít, milovat se a umírat, ani když jim za 
zády rostla obří konstrukce hráze, nakonec přece jen zanikla zalitá 
vlnami Svratky. Lidé zmizeli, odstěhovali se do nově vystavěných 
domků za hrází, nebo kdo ví kam. Původní společnost stmelená 
pokrevními svazky nebo po generace budovanými vztahy se rozpadla. 

S kamenným lvem po boku a s výhledem do změněné krajiny si František 
Šikula každé ráno uvědomoval svoji zanedbatelnost, svůj nepatrný 
vliv na chod světa. 

To všechno se ale toho odpoledne mělo změnit s jediným zadrnčením 
telefonu. Neuplynulo pak ani třicet minut od chvíle, co položil 
sluchátko, a byli tam – gestapo.

Něco takového rozhodně nečekal. V jediném okamžiku se jeho úkol, 
stejný od dostavby hráze až po dnešek, ať panoval ten či onen 
režim, zcela změnila. Teď už neměl hlídat stavbu, neměl hlásit 



sebenepatrnější změnu jejího stavu, teď ji měl připravit na velký 
třesk. Doslova. 

„Jawohl,“ přisvědčoval zaraženě a krev mu mizela z jinak zdravých 
lící.

Postavit četu dělníků. Vyklidit zpola zasypané štoly v hrázi, 
vyčistit pískem zanesené a zabetonované potrubí vedoucí k základům. 
Nainstalovat do nich doručenou výbušninu. Velitel brněnského gestapa 
zabodával ukazovák do mapy konstrukce hrázní stavby. Jestli zklame, 
čekají na něj Kounicovy koleje. Cely jsou v nich sice přecpané, 
ale pro něj se ještě místo najde.

„Jawohl,“ opakoval znovu přidušeně František Šikula.

A tak začala jeho noční můra. Ani jej nenapadlo, že by hráz 
skutečně připravil na odstřel - puklo by mu srdce a nejen jemu. 
Komín, Jundrov, Pisárky, Žabovřesky - pod vodou by skončily celé 
čtvrti, vlna by doputovala až do centra. Jenže kde sehnat chlapy, 
kteří by byli ochotní riskovat svůj krk sabotovanou prací? A pod 
dohledem vojenských hlídek, které velitel brněnského gestapa nechal 
dnem i nocí mašírovat po hrázní silnici?

Dělal, co mohl – tedy spíš co nemohl. S několika chlapy ze starých 
Kníniček okopávali zdi kolem zabetonovaného potrubí a tvrdili, 
že neví, kde jsou. Štolu nechávali zanesenou a tvrdili, že přes 
četné nálety nemají čas na její důkladné pročištění. Když o pár dní 
později přijela na kontrolu inspekce a divila se, že ještě není kam 
umístit nálože, potvrdila naštěstí jeho smyšlená slova série výbuchů 
z blízké fronty, které rozechvěly i obří kolos hráze. Rychle se 
běželi schovat k lesu. 

„My si poradíme i tak,“ řekl pak inspektor a oprašoval si z výložek 
SS zachycené větvičky. Stačilo pár příkazů a vojáci na jeho pokyn 
začali vytrhávat dláždění hrázní silnice a hloubit v něm jámy. 
Podél cesty pak rozmístili protitankové miny, díry zase pečlivě 
zasypali a vyložili dlažebními kostkami. Ještě ten večer slyšel 
hrázný dva výbuchy – to německé velení nechalo vyhodit do vzduchu 
most u Bystrce a most pod hradem Veveří. Hráz teď byla z této strany 
jedinou spojnicí a ruští vojáci ani technika jinudy nemohli.

Tu noc František Šikula nespal. 

Seděl pod domkem vedle budovy elektrárny hluboko pod hrází 
a přemýšlel o zkáze Brna, o stovkách, možná tisících mrtvých lidí, 
které smete přívalová vlna milionu kubíků přehradní vody. On a jeho 
rodina, držení přímo u paty betonového kolosu, budou ti první. 
Pocit, který zažíval ráno co ráno, pocit malosti a zanedbatelnosti, 
v té chvíli dostal ostře bolestný ráz.

Ale pak se na protějším břehu výpusti cosi mihlo. Nejdřív myslel, že 
se mu to jen zdá, ale jak se to pohybovalo, bylo najednou čím dál 

jasnější, že je to lidská postava. A že na něj mává a cosi 
křičí – bystrcký soused Josef Dolníček! Jenže přes hučící splav 
a vítr, který mu rval slova od úst, nebylo nic slyšet. Šikula už 
ale na nic nečekal. V tom okamžiku se rozhodl, že překoná strach 
o vlastní zanedbatelnou existenci a zachrání hráz a město, i kdyby 
ho to mělo stát život. Nějak se dostane k Dolníčkovi, řekne mu, 
co na Rudoarmějce čeká za past, a společně se je pokusí varovat. 

Tmou se vydal k patě hráze, vystoupal ke štole, jejíž vyklizenou 
částí prošel přes kus výpusti, překonal splavy, a poslední úsek 
cesty v podřepu běžel, skoro až k lesu, kam ho jako magnet 
vábila skrytá postava bystrckého známého. Už už měl pocit, že se 
nepozorován německou stráží nahoře na hrázi dostane v pořádku 
k němu, ale pak začaly vzduchem létat kulky. Myslel si, že zemřel. 
Bokem mu projela tupá bolest, která mu sevřela tělo v křeči, spadl, 
a jen mlžně cítil, jak se jeho tělo valí k dunícímu proudu vody 
padající z hrázního splavu. Pak ho někdo zachytil. Josef Dolníček 
jej odtáhl do lesa a o hodinu později už Šikula o všem informoval 
vyslanou skupinu Rudoarmějců. 

Tu noc se při střetnutí ruské přepadové jednotky s německou obranou 
hráze úspěšně vybojovala možná nejdůležitější bitva o Brno. Kdyby 
nebylo Františka Šikuly, praskla by té noci hráz jako rozlomený 
lusk, a voda z nádrže by na životech obyvatel města napáchala víc 
škody, než celá válka. Smetení vlnou by skončili mnozí obyvatelé 
Brna a tak ani ti, co jeho čtvrti obývají dnes, by tu nebyli.  

A přece o hrdinském činu Františka Šikuly dnes skoro nikdo neví.



Vyhnání 
brněnských 
Němců

Jmenuje se Inge Schulz a donedávna bydlela na Sterngasse - 
na ulici plné hvězd. Když byla malá, kreslili je v létě s dětmi 
ze čtvrti na dlaždice chodníků. Někteří z nich jednoho dne přišli se 
žlutými hvězdami na klopách kabátů. Rozbrečela se závistí, nikdo jí 
nevymluvil, že dostali symbol Hvězdové za odměnu, o kterou ji někdo 
ošidil. Jenže pak zmizeli. Do Terezína, říkala maminka, kde jim 
bude líp. Ona, Inge, ji pak čekávala po práci v nedaleké Mährische 
Spiegelindustrie na Pressburgerstrasse, vodila domů podél prořídlého 
počtu hvězd a plánovala, na kterou se vypraví. Ale její maminka 
nechtěla na žádnou hvězdu, chtěla na venkov ke své české rodině. 
Na venkov, kde voní tráva, a u lesa rostou maliny. Inge tam byla jen 
dvakrát, a přestože se jí tam líbilo, raději by zůstala s tatínkem 
Horstem a velkou sestrou Anne-Marie v Brně. V blízkosti německé 
babičky, která ji vodila na koncerty do Německého domu nebo na 
dětskou operetu do Reduty. 

Dnes už si nedovede vzpomenout, kdy se to všechno zhroutilo. Možná 
během těch prvních let války, kdy ztratila většinu svých českých 
přátel, možná až za bombardování, kdy ztratila mámu. Nestihla 
doběhnout do krytu na Köffillergasse a zavalily ji trosky zborceného 
domu. Zůstali si pak s Anne-Marie a s otcem, ale ani s tím ne 
na dlouho. Krátce po osvobození se nevrátil domů, Anne-Marie ho 
našla až na Kounicových kolejích, zavřeli tam skoro všechny Němce, 
aby pomáhali napravit, co v Brně poničili. Jenže jejich táta nic 
neponičil, tím si byla Inge jistá. Ale bylo jí to na nic, i ona 
musela napravovat.

Od konce května se spolu s Anne-Marie hlásily každé ráno k povinným 
veřejným pracím. Shromažďovali je na rohu Cejlu a Koliště a posílali 
jednou odklízet zborcené zdivo, jindy zas prát prádlo. Na prádlo 

odváděli i Anne-Marie, vracela se pak ze židenických kasáren, 
kde bydleli ruští vojáci strhaná, ubrečená a plná temných podlitin.

„Vždyť je jí teprve čtrnáct, proboha!“ řvala pak na pana Hanušíka 
z Francouzské, dozorce, který jednoho dne poslal na prádlo spolu 
s Anne-Marie a dalšími deseti ženskými i ji. 

„Nejvyšší čas, aby se naučila prát!“ zařval na ni zpátky a chlapi 
kolem něj, většinou jejich čeští sousedé, se rozřehtali.

Toho dne se stala ženou. Několikrát, a od toho zážitku jako by z ní 
unikla duše. Bylo jí úplně jedno, že je o pár dní později těsně před 
půlnocí vyhnali před dům, zařadili do fronty, a hnali přes celé 
město na Starobrněnské náměstí. Držela se Anne-Marie, tupě sledovala 
špičky svých bot, šlapala spícím městem, pak stála a čekala, a pak 
šlapala zas dál, jak ovce, kdo ví kam.

„Moje matka se zamknula v koupelně, než jsme ji tam našli, 
vykrvácela do vany – nenechala by se odvést, však už jí bylo 
osmdesát!“

„Vzali mi mého Rudiho, teprve včera mu bylo šestnáct! Slyšíte, vzali 
mi ho a odvedli do Kounicových kolejí… Mého synáčka, mé jediné dítě, 
copak on za něco může?“

„Nemáte někdo vodu, nedovolili mi vzít si ani lahev vody, nic 
k jídlu, děcko mi brečí žízní!“

Ten rozruch ji trochu probral, rozhlédla se kolem sebe. Kam 
dohlédla, ploužily se vyděšené, naříkající ženy, občas nějaký starý 
pár. Zrovna procházeli kolem hřbitova na konci Vídeňské, opouštěli 
město a mířili do temné krajiny, ve které nesvítilo jediné světlo. 
Jen sem tam k nim dolehl záblesk z reflektorů aut, na kterých seděli 
dozorci. Kluci jen o málo starší, než ona, dělníci ze Zbrojovky – 
komando mstitelů s puškami a lahvemi pálenky. Tu a tam seskakovali 
za jízdy, aby popohnali ty, kteří si dovolili na chvíli sednout do 
příkopu a odpočinout si. 

Ony s Anne-Marie to nezkoušely. Viděly, jak jeden takový hejsek 
pálil jednu ránu za druhou kolem Hauserových, hlína z odražené 
kulky starému panu Hauserovi zasypala hlavu skrytou v náručí Frau 
Hauser, nemyslely si, že by to mohli přežít. Ani to dítě ženy, která 
žadonila o vodu. Jeden z dozorců jí je vytrhl a hodil kamsi do pole, 
a jeho vyděšený nářek provázející je už od Starobrněnského náměstí, 
ihned utichl.

Anne-Marie také plakala. Ale jen tiše, dusila vzlyky do rukávu 
a šlapala, táhla ji za sebou, skoro jí nestačila. Celou noc. 

Teprve nad ránem jim dovolili odpočnout. Za Pohořelicemi jejich 
nekonečný zástup nasměrovali k jakési stodole, u níž se už tísnily 
stovky lidí. Leželi všude, kam bylo možné dohlédnout. Ve dvou 



boudách, mezi nimi, celý obrovský dvůr byl pokryt zuboženými těly, 
dokonce i pole za areálem se plnilo. Svítání odhalilo celou tu 
hrůzu.

Anne-Marie ji odtáhla ke studni. 

„Pij!“ poručila jí, když z tlačenice lidských těl v dlaních 
vybojovala pár doušků vody. A ona pila hltavě, ještě nikdy neušla 
tak dlouhou a trýznivou cestu. 

Když se probrala, sžíralo jí tvář žhnoucí slunce. Zpola opřená 
o plot nedokázala nic jiného, než vzít za ruku vedle spící Anne-
Marie. Pak si už pamatuje jen hvězdy, tisíce hvězd, tak jasných, 
jaké nikdy neviděla. Letěla jim vstříc, netížilo ji ani zubožené 
tělo ani těžká mysl, v tu chvíli neexistovalo nic jiného než ona 
a její vysněná cesta. Konečně ke hvězdám.

Pohořelickým táborem té noci z 30. na 31. května 1945 prošlo na 
19.800 vyhnaných brněnských Němců – žen, dětí a starců, protože 
muži ve věku od šestnácti do čtyřiašedesáti let byli internováni 
v brněnských pracovních táborech. Kvůli nákaze tyfem a úplavicí 
z nečisté vody tam zemřelo na 1.700 osob, další umírali na následky 
útrap cesty k rakouským hranicím, jiní zemřeli násilnou smrtí. 
Pohořelické oběti nebyly nikdy zcela identifikovány, byly pochovány 
v hromadném hrobě a na událost se mělo zapomenout. V průběhu let 
musel hromadný hrob tiše ustoupit nově budované silnici. Takzvaný 
Brněnský pochod smrti získal smutnou proslulost jako nejhorší 
z poválečných excesů.

Mládež vede 
Brno

Rozesmátá, doširoka otevřená ústa mládežníků. Tváře zrůžovělé 
vzrušením. Štěbetání, hlahol a nálada popsatelná jako radostná, 
ba dokonce nadšená. Brno v těch květnových dnech roku 1949 vypadá 
jako ze žurnálu: rozkvetlé ulice plné šťastných pracujících. 

Troufá si přiznat, že je to jedna z dalších věcí, kterou bravurně 
zvládl. Věc, s níž ukázal těm starým kádrům, co mu nemohli 
zapomenout, že válku prožil v exilu, co v něm vězí. Takhle se řeší 
věci, ne schůzováním a sáhodlouhými referáty – ale údernou akcí! 

Přilákat do strany nejmladší generaci? Zavázat si ji, aby se 
zanedlouho reptání jiných, mnohem méně uvědomělých článků Národní 
fronty stalo definitivní minulostí? Hračka! 

On, Otto Šling, nejvyšší brněnský tajemník strany, kterému se 
přezdívalo markrabě moravský, rozhodně ví jak na to. Stačilo 
se zamyslet – a ta ďábelsky jednoduchá věc byla na světě!

Dá jim funkce. Dá jim moc, peníze, dary a zkorumpuje je hned na 
začátku, dokud jsou tvární, dřív než odrostou… ostatně, kdyby byl 
mladý, nedokázal by si představit lepší dobrodružství, než ovládat 
ty, kteří jsou nad ním, a ještě za to cosi získat! Sami pak budou 
nadšeně vstupovat do ČSM, kde si je oni zase podchytí a už nepustí. 

Na konci ledna se pustil do práce, už v březnu vyhlásili nábor 
nejmladších kádrů, připravení na tři, možná čtyři tisíce mládežníků, 
a v dubnu se nestačili divit vlastním očím. Skoro dvacet tisíc žáků 
a učňů od patnácti do jednadvaceti let, z Brna i ze širokého okolí! 
Tak obrovský zájem ohromil i Zápotockého, telefonicky mu gratuloval 
a slíbil, že se závěru akce osobně zúčastní a sám že v brněnských 
Lužánkách slavnostně otevře první pionýrský dům v Československu. 
Mimochodem, taky jeho nápad.  



A teď přišel čas sklízení ovoce. Prochází se slunným Brnem, nad 
hlavou mu ve všech ulicích vybíhajících z historického centra města 
visí transparenty hlásající, že teď Mládež vede Brno. V aktovce má 
schované dnešní vydání Rovnosti a Práce, kde se na prvních stranách 
skví palcové titulky oznamující: Mládež iniciátorem pracovních 
úspěchů nebo: Bez mládeže bychom socialismus neuskutečnili! Vidí, 
jak z nástupních můstků do řídících kabinek tramvají mávají nadšení 
rodiče svým sotva patnáctiletým potomkům, jak v obchodech a dílnách 
vládnou učňové, jak na školách studenti vyučují své mladší spolužáky. 
Ráno slyšel, jak si vedou v rozhlase, po cestě na úřad zahlédl, 
jak v ulicích v uniformách SNB. Odpoledne jdou všichni z krajského 
výboru KSČ podpořit na radnici zasedající mládežnickou městskou 
radu - brněnským primátorem je pro ty dny sedmnáctiletý cukrářský 
učeň Josef Novotný, který má navrhnout, aby byla do kárného tábora 
odvedena brněnská šlechtická rodina Belcrediů. Příslušníci mladé, 
pokrokové mládeže, srší dobrými nápady a ovládají celé Brno. A daří 
se jim v jejich nových rolích naprosto příkladně! - bude mu s úsměvem 
gratulovat a nechá se s ním i vyfotit.

Jak říká, všechno se daří, a přitom stačilo tak málo. 

Párkrát vystoupit v rozhlasu, podat výzvu novinám. Zadeklamovat pár 
veršíků, jako třeba šel komunista, bojovník, šlo jaro, strana jak 
jeden člověk / a vyhrál zápas o dnešek, o zítřek, o čas, o věk, 
při nichž se kantoři hrdě dmuli a donutili pak své žáky na školách 
a učilištích k akci. Pro školení se jich pak skutečně hlásily tisíce. 

Taková masa způsobila i další, nepředvídanou reakci – staří kádři 
v podnicích, kteří mládežníky měli zaučit na jejich tréninková 
pracovní místa, se vyděsili k smrti a spadl jim hřebínek. Poprvé 
uviděli, kolik mladých a nadšených pracantů se brzy pohrne na jejich 
místa. Tím, jak řekl taky Zápotockému, sehrál on, Otto Šling, v kraji 
hlavní bitvu o příští pětiletku. Teď skutečně věří, že nejen mladí, 
pro které to zatím jsou jen prázdná hesla, ale i ti staří, budou 
překračovat plán a dřít na skutečných 110%. Alespoň se k tomu všichni 
zavázali.  

O týden později mohl bilancovat. Byl spokojený. V uších mu stále 
zněla slova Antonína Zápotockého, který akci nazval příkladnou 
a povzbuzoval při otevření pionýrského domu přítomné mládežníky 
mávající mu vstříc tisíci přihláškami do ČSM: Už dnes a tady v Brně se 
vám potvrdila správnost Leninova tvrzení, že socialismus otevře jako 
kouzelný proutek mládeži netušené možnosti uplatnění! Cesta, po které 
půjdete jako sjednocená československá mládež, skončí v cíli šťastné 
socialistické budoucnosti! 

A pak je společně ohromili - těm nejlepším bylo předáno pět motocyklů, 
tři gramofony a jeden lístek na let vrtulníkem, rodičům pracujících 
dětí oznámil, že jim nechají zaslat výdělek, které si jejich potomci 
během akce vydělali. Brno od osvobození nezažilo takové nadšení. 

Dostali je. 

Proces 
se Zelenou 
internacionálou

Ale my se postaráme, aby skrze lži-umění nedocházelo k rozkladu 
našeho národa a jeho kultury! Kliky podvodníků a záškodníků 
spolčených s americkými imperialistickými zločinci a vatikánskými 
podvraceči lidové demokracie, kteří v naší republice provádějí 
diversantskou činnost a poškozují tak všechen československý lid, 
budou nyní právě tímto lidem souzeny! 

Ta slova vycházela z úst soudce Vladimíra Podčepického v horkém 
červencovém dni roku 1952. Kdyby měli obžalovaní sílu se nad nimi 
zamýšlet, připomínala by jim víc než cokoliv jiného projevy Hitlera, 
jeho řeči o zvrhlém umění, o spiknutí proti německému duchu a krvi. 
Jenže ani jeden z nich je nevnímal. Soustředili se na stisk svých 
sepjatých dlaní, na kapky potu stékající jim podél páteře, na tupou 
bolest v hlavě. 

Jakmile ale zazněla první slova výslechu, která už tolikrát slyšeli, 
vjela do nich nečekaná energie. Odpovídali pevným hlasem, nezatápali 
u výběru jediného slova.

„Co bylo cílem vaší záškodnické organizace?“

„Zvrat lidově demokratického zřízení.“

„Jakou formou jste to chtěli udělat?“

„Pomocí lživé propagandy, sabotážemi, špionáží a hlavně přípravami 
k rozpoutání nové světové války.“



Takhle by odpovídal jen blázen nebo sebevrah. Nebo člověk, z nějž 
vysáli duši.

Jenže před očima obviněných neprobíhal soud. Odehrávala se před 
nimi jiná scéna – tak živě, jako by byli její součástí. Čtyřiadvacet 
hodin ve stoje, beze spánku, bez vody. Intenzivně zářící zeď, z níž 
jim přecházejí oči. Houf mužů za jejich zády, sovětští poradci 
štěkající strohé příkazy rusky, úslužné a pak o to divočejší 
reakce českých tajných. Pořád se střídají, donekonečna opakují 
stejné otázky, jejich odpovědi překrucují. Občas dostanou ránu, 
přes achilovky, pod kolena, do zátylku, nečekaně, jakoby ta rána 
přiletěla z nebe. Nebo spíš z pekla. Po několika takových dnech, 
v nichž spali jen pár přerušovaných hodin, by si nikdo z nich nebyl 
jistý ani tím, jak se jmenuje. Odpadávají jeden po druhém. A pak 
zase stojí proti zářící zdi, ale tentokrát už jim přistrčí židli, 
když padají vyčerpáním. Zvedají je čísi ruce a do krku jim lijí 
černou kávu. Chutná divně. Po ní jakoby ztratili poslední kousek 
vůle. Odříkávají, co jim kdosi šeptá do ucha. Tak se to opakuje 
druhý, třetí, pátý den. Na chuť divné černé kávy si už zvykli, 
jen po ní stále víc cítí, jako by nebyli součástí svého těla. 

Tak jim je i v dny, kdy probíhal soud. Celé jejich kdysi bohaté 
vnitřní světy se změnily v jeden jediný reflex, s jehož pomocí 
pohotově reagují na známé dotazy…

„Kdo vám v tom pomáhal?“

„Zrádná emigrace v zahraničí a hlavně američtí imperialisté 
a Vatikán.“

„Co si od toho tito záškodníci slibovali?“

„Zničení samostatnosti Československé lidové republiky a její 
zapojení do amerického protektorátu.“     

A pak padne rozsudek.

„Protože svým dílem klamali pracující rolníky a snažili se je 
izolovat od stejně vykořisťovaných dělnických mas, aby je ideově 
odzbrojili a odváděli do boje proti jejich vykořisťovatelům… protože 
v časopisech Akord, Řád a Obnova hlásali ideologii stavovského státu 
a špinili revoluční tradice našeho lidu, a to všechno za účelem 
zrádného prodeje naší republiky americkým a vatikánským teroristům, 
odsuzují se…

Dvaadvacet let pro Václava Konůpka.

Patnáct let pro Zdeňka Kalistu a Bedřicha Fučíka.

Třináct let pro Jana Zahradníčka.

Dvanáct let pro Františka Křelinu a Josefa Knapa.

Dál už nikdo z nich neposlouchal... mohli mluvit o štěstí, 
že nedostali trest smrti, potažmo doživotí, jako v minulém procesu 
brněnský básník Zdeněk Rotrekl. 

V těch několika málo letech po roce 1950 se Československem prohnala 
čarodějnická hysterie. Obětními beránky se stali i moravští 
katoličtí básníci. Strávili v komunistických lágrech řadu let, 
ztratili v nich svá nejplodnější tvůrčí léta. 

Ale režim i veřejnost byli uspokojeni - dílo bylo dokonáno, strana 
odstraněním svých protivníků zabezpečila vládu socialistického 
realismu a marxismu-leninismu v umění. 

Na dlouhé roky se v něm tak usídlila tma.



Oběti srpna 
1968 – Viliam 
Debnár

Ta srpnová noc neproběhla jako každá jiná. Své o tom věděli 
obyvatelé brněnských Tuřan – nad jejich střechami už od půlnoci 
hřmělo jedno letadlo za druhým. Na malém letišti jich tu noc 
přistálo skoro osmdesát a s nimi celá vzdušná výsadková divize 
vybavená obrněnými transportéry a samohybnými děly. Ještě se ani 
nerozednilo a všechno to, co vyjelo z rozevřené tlamy obřích 
letadel, se valilo kolem poutního kostela Zvěstování Panny Marie 
vstříc Brnu. 

Viliam Debnár o tom nevěděl. Jako každý pracovní den se i 21. srpna 
1968 ráno spěšně oblékl, zhltl rohlík a vypil šálek kávy, který mu 
nachystala jeho žena Marie, a s brašnou přehozenou přes rameno běžel 
na tramvaj. Do Zetoru to měl dobrou půlhodinu cesty, měl co dělat, 
aby stihl projít bránou podniku a cviknout v půl sedmé. 

Nad městem svítalo, jasná obloha slibovala, že konec srpna bude 
tentokrát výjimečně teplý. Nemohl se dočkat pátku, kdy se měli se 
ženou sejít krátce po poledním a jet na Vysočinu, na chatu u rybníka 
Sykovce, kde zatím s jejich pětiletým synem trávila prázdniny teta. 

Tramvaj zastavila na Novolíšeňské, autobus doběhl jen tak tak, pak 
už jen jednu zastávku a byl u bran továrny. Dopoledne probíhalo 
ospale. Skoro s nikým se nepotkal, se starým Hamříkem na správce 
lisovny na sebe jen kývli, vyzvedne ho na stejném místě ve stejné 
pozici o pár hodin později, až půjdou na oběd. 

Jenže on tam pak nebyl. A taky v závodní jídelně to toho dne znělo 
nějak jinak. Veselý hlahol a sonátu cinkajících příborů nahradila 
tíživá atmosféra a tlumený hovor. 

„Obsadili nás Rusové,“ řekl mu kdosi, a když se na něj Viliam 
podíval, pochopil, že to není hloupý vtip. 

Nejdřív mu vůbec nedošlo, co by to mohlo znamenat. Jako ostatní 
zůstal v jídelně a poslouchal rozumy chlapů, kteří v práci to 
odpoledne ještě zůstali. Pak zavolal do podniku ženě a domluvili 
se, že se oba domů vrátí dřív.   

Sešli se kolem druhé, ona přijela z centra města trochu později, 
než čekal.

„Šaliny nejezdí, lidé se srocují,“ šeptala, „Gagarinku ucpal dav, 
viděla jsem, jak kdosi strhl nápis ze Sovětské knihy, na zemi 
se válejí pošlapané hvězdy, někde z oken vlají černé prapory... 
A hlásili o tom v rozhlase, jsou i v Praze, jsou všude.“ 

Automobil se u nich používal jen v případech, kdy se někam 
potřebovali přemístit všichni tři členové rodiny. Při cestách 
na chatu, k prarodičům, na dovolenou do jižních Čech. Tentokrát 
ale Viliam za volant usedl sám a rozjel se na Vysočinu. 

Vyhnul se centru, ale i na periferiích viděl na zdech domů, 
na vratech garáží, na výkladech obchodů nápisy. Hanba okupantům! 
Уходите домой!

Toho dne tu cestu ujel za rekordní čas. Necelých padesát minut, přes 
Tišnov a Bystřici nad Pernštejnem, až k Novému Městu. Po cestě klid. 
Jakoby se nic nestalo, vesnice byly prázdné, tak jak to ve slunný 
srpnový den bývá, a ani u benzínky ospalý prodavač o ničem nevěděl. 
Jací Rusové?

V jejich chatě zastihl oba. Syn spal přemožený odpoledním horkem, 
teta si vykládala pasiáns. Jací Rusové? ptala se i ona. 

Dohodli se, že tam zůstane a Viliam že odjede s malým do města. 
Marie si vezme dovolenou, a když to půjde, přijedou o víkendu. 
Ale kdo ví, co se ještě stane. S takovou se spěšně rozloučili. 

Na okraji Brna byl zase za necelou hodinu, bylo krátce po čtvrté. 
Tentokrát chtěl jet přes Líšeň, kolem jejich fabriky, podívat se, 
jestli se něco neděje – třeba by se zítra nešlo do práce vůbec. 
Když se blížil k zetorské kuličkárně, zpomalil, naklonil se nad 
volant, a přilepený k přednímu sklu pozoroval, jak se kolem brány 
a podél plotu procházejí hlídkující vojáci, jak opodál parkují 
obrněné transportéry. Překvapeně si to všechno prohlížel, až 
přehlédl, jak na něj jeden z vojáků stojící krapet bokem od té 
scény, u kraje silnice, mává - ve zpětném zrcátku ještě zahlédl, 
jak zběsile gestikuluje. Trvalo to tak sekundu nebo dvě, co se 



rozmýšlel, jestli má zastavit nebo naopak šlápnout na plyn a raději 
zmizet – nakonec přece jen začal brzdit, ale to už bylo pozdě. 
Ve stejném okamžiku zadním oknem prolétla salva tříštivých kulek, 
které se Viliamu Debnárovi zavrtaly do zad a zátylku, auto dostalo 
smyk a třísklo sebou o svodidla, kde zůstalo stát.

Teprve po chvíli se ze správky podniku k autu odvážili vyběhnout 
lidé.

Dál než k bráně se ale nedostali, ruský voják je ohrožoval střelbou, 
střílel dokonce i na přivolanou sanitku. Pětiletý syn Viliama 
Debnára seděl víc než hodinu na sedadle za tělem svého mrtvého otce 
a z jeho zvrácené hlavy na něj stékala jeho krev.  

O tři dny později se Viliamově sestře Anně Debnárové podařilo dostat 
ke štábu generála Ivanova. Propracovala se k nim jako partyzánka 
z brigády Jana Žižky, nositelka československých i sovětských řádů 
za hrdinství ve II. světové válce. Vyzbrojená krvavou košilí svého 
bratra ale nekladla otázky, které by se štábu líbily. 

Odpověď však dostala.

Viliam Debnár prý fotografoval postavení sovětských vojsk, 
nereagoval na výzvu hlídky k zastavení a chtěl ujet, střelba proto 
byla oprávněná. Voják navíc mířil na pneumatiky.

Viliam Debnár se tak stal jednou ze dvou obětí, které si okupace 
sovětskými vojsky v Brně vyžádala – obětí, jejichž smrt nebyla nikdy 
vyšetřována. Naopak, oběti se staly viníky. Jeho rodina byla až 
do roku 1989 pod přísným dohledem StB. 

Zastřelení 
Danuše 
Muzikářové

Rok nato se čerstvě osmnáctiletá Danuše Muzikářová chystala do 
centra města – byla domluvená s kamarádkou, že se v pět sejdou 
u Jakubského kostela. Tak tak se po práci stihla zastavit doma 
a převléknout, spěchala, protože ještě chtěla vyzvednout fotografie 
z víkendového výletu na Macochu. 

O rok mladší sestra Jarka trvala na tom, že půjde s ní. Trochu 
z obav, ale trochu i ze zvědavosti – před chvílí v rozhlase hlásili, 
že ve městě probíhá jakási rvačka s kontrarevolucionáři. Docela by 
ji zajímalo, jací ti kontrarevolucionáři jsou a jak taková bitka 
s policisty vypadá. 

Cestou dolů po Lenince k rohu Rudého náměstí skoro běžely, před 
hotelem Continental málem vrazily do otce. Nechtěl je pustit dál. 
Sám se před chvílí skoro nevymotal z centra, musel ho obcházet, 
protože policisté a lidové milice uzavřeli náměstí Svobody, 
policejní auta blokovala i okolí Jakubského kostela. Dana ale trvala 
na tom, že tam půjde - musela se prý s kamarádkou potkat za každou 
cenu. Nicméně slíbila, že se pak hned vrátí domů. Spolu s Jarkou, 
která ji stůj co stůj chtěla doprovodit. 

Už od univerzitní knihovny viděly, že se roh ulice Obránců míru 
a Rudého náměstí zaplnil davem lidí. Tlačili se tam ze všech stran, 
proud lidí vytékal i z Běhounské a táhl se kolem kina Morava, cosi 
se tam asi dělo. 

Vzrušeně doběhly ke kavárně Bellevue, kde narazily na první hlouček 
milicionářů. Stáli rozestoupení v řadě zády k budově, nervózně 
přešlapovali, občas s výhrůžkami vybíhali proti davu, zase se 
vraceli, a dohadovali se, co dělat. To Dana věděla přesně. Stržená 



atmosférou běžela přímo do centra dění – ostatně někde tam musela 
být i její kamarádka.  

„Blázníš?“ volala na ni ještě Jarka, ale to už se jí Dana ztratila. 

„V Beta pasáži na Svoboďáku se lidi sešli položit věnce za oběti 
z minulého roku, za Debnára a za Žemličku, a teď je tam rozhánějí 
vodními děly!“ slyšela kolem sebe. „Byl jsem na Zelňáku, před 
Kapucíny je barikáda, kolem Parnasu krouží transportéry - přivolali 
i armádu!“

„Skřípli je u Římského náměstí a mlátí tam do nich milice!“   

„Na Orlí se střílelo!“

Jarka dostala strach. Dav před ní řval, tramvaje táhnoucí se 
v dlouhém bezmocném hadu až od dětské nemocnice zvonily a do toho 
se rozezněly policejní sirény. Najednou nikdo nestál, celé náměstí 
se hýbalo, vířilo, lidé křičeli hesla o svobodě, jejich vztek byl 
skoro hmatatelný. 

A pak – zdálo se jí to nebo od kina skutečně zazněl výstřel? A co 
ti lidé? Naráz se obrátili proti ní a hrnuli se pryč, přes volné 
prostranství Rudého náměstí, do Leninky, k Lidické, rozbíhali se 
jako splašené stádo. 

„Střílejí do nás! Střílejí do nás naši vlastní lidi!“

Toho dne na Rudém náměstí zůstalo ležet dívčí tělo. Po límci světlé 
větrovky se pomalu rozlévala krvavá skvrna. Kdosi se zastavil, 
vrátil, chytl ji v podpaží a táhl pryč. Kdosi jiný mu pomohl, 
společně ji naložili do auta. Neznámý řidič ji zavezl k úrazovce. 
 
Až do pozdního večera rodina Muzikářových čekala doma, pak šli 
všichni na stanici Veřejné bezpečnosti na Leninově ulici. Třeba 
je Danka mezi zatčenými, mysleli si, v rozhlase hlásili, že policie 
z náměstí odvedla skoro čtyři stovky výtržníků. Nikdo s nimi ale 
nechtěl mluvit, stanice byla přeplněná, policisté měli plné ruce 
práce s kontrarevolucionáři, na ně nebyl čas. Poslali je na jinou 
stanici, na Veveří. Ani tam s nimi ale nikdo nemluvil. Jakýsi 
úředník jen vystrčil hlavu z kanceláře a houkl přes chodbu, 
že v úrazovce leží jedna mrtvá holka. 

Celou cestu běželi.

Vrátný jim mávnutím ukázal směr. S posledním dechem vyběhli schody 
dvou pater.

V jednom z pokojů vedle sebe stála dvoje nosítka překrytá bílými 
prostěradly. Na jednom ležel Stanislav Valehrach zastřelený na 
Orlí, na stolku vedle druhých nosítek ležely Dančiny šaty, hodinky 
a řetízek. Jejich Danka měla obličej úplně bílý, vlasy slepené 

seschlou krví. Kulka jí prorazila zátylek a skončila v nosní dutině. 
To všechno jim řekl doktor.

Později vyšetřovatelé o žádné kulce nevěděli, jako by žádná ani 
nikdy neexistovala. Na Dančino parte zakázali natisknout její 
fotografii a policie nařídila rychlou kremaci. Krátce na to bylo 
vyšetřování zastaveno – jako politicky nesprávné.   
  
Zatímco před rokem byly noviny plné zpráv o sovětské okupaci 
a vzdoru proti ní, zatímco před rokem se celá země sjednotila 
v odsudku jednoznačného viníka, 22. srpna 1969 bylo všechno jinak. 
Republiku si rozvracet nedáme!, brojily články v brněnské Rovnosti, 
pod které se i politicky uvědomělí novináři styděli podepsat. Zato 
článek podepsaný Krajskou prokuraturou informoval, že dne 21. srpna 
1969 došlo na několika místech v Brně k hrubému narušení veřejného 
klidu a pořádku skupinami protispolečenských, protisocialistických 
a kontrarevolučních elementů. Došlo i k násilným útokům a na dvou 
místech použili útočníci střelné zbraně a způsobili tak usmrcení 
dvou osob ze svých řad… Pachatelé jsou převážně osoby mladé, přičemž 
značná část z nich jsou již dříve trestaní recidivisté...  

Z Danky tak udělali protispolečenský element a její osud byl 
na dlouhá léta ztajen.

Ani po roce 1989 se ale nepodařilo najít viníka její smrt. 
Tehdejší velitelé policie a lidových milicí povolaní před soud 
uvedli, že si na osoby nasazené na akci už nepamatují. Jediné, 
co zůstává nezvratitelným faktem je, že revolver, ze kterého vyšla 
kulka, měli v roce 1968 jedině příslušníci bezpečnosti a lidových 
milicí.



Zmizení Marie 
Bartošové 
v brněnském 
podzemí

Na šedou, která převládá v ulicích města, si už všichni zvykli. 
Šedé jsou děravé vozovky, vykotlané chodníky, šedé jsou fasády domů, 
popelavý je dým kouře z tepláren na Cejlu, který městu zakrývá 
výhled na slunce. Teď na začátku února jsou šedé i holé kopce 
Špilberku a Petrova. A stejné jsou i duše obyvatel. Zahalují je 
hustá mračna netečnosti, už několik let. 

Proto na začátku roku 1976 nikoho ani nenapadlo dělat rozruch, když 
v brněnských vodárnách zaznamenali pokles tlaku ve vodovodní síti, 
snížení hladin ve vodojemech, nikoho nevzrušil fakt, že do čistírny 
nevtéká dostatečné množství kubíků. Jediným vysvětlením bylo, 
že se voda vytékající z prasklého potrubí hromadí někde v podzemí – 
muselo to být někde v podzemí, protože nikde na povrchu zatím nebyl 
zaznamenán žádný vývěr. Všichni nad tím ale lhostejně mávli rukou. 
Když není nic vidět, jako by se nic nedělo. Řešit se to bude, 
až o sobě dá problém někde vědět sám.

Stalo se to 15. února.

Marie Bartošová končila toho dne v práci stejně jako vždycky, 
ve čtyři zamykala dveře, otáčela ceduli s nápisem zavřeno a do půl 
páté přepočítávala kasu a kontrolovala květiny. Ty, které by už 
příští den nikdo nekoupil, si srovnala, a zabalené v jemném růžovém 
papíře odnášela domů. Marie milovala květiny, dávaly jejímu životu 
smysl, barvu i vůni. 

Na můstku před nemocnicí u svaté Anny stála přesně pět minut po 
půl páté, tramvaj měla přijet co nevidět. Dech se jí srážel před 
obličejem, únorový mrazík ji štípal do prstů. Zapomněla si v práci 
rukavice, ale nemělo smysl se teď pro ně vracet – tramvaj se už 

blížila. Ustoupila kousek dozadu, aby mohli lidé, tísnící se u dveří 
vystoupit. Co se stalo pak, nedokáže nikdo ze svědků popsat stejnými 
slovy. Úlek jakoby z jejich hlav vymazal všechno, co se v těch 
několika málo vteřinách přihodilo.

Miroslav Šudánek vykročil na tramvajový můstek, ale země mu najednou 
ujela pod nohama a propadla se do svého středu. Uprostřed můstku 
se otevřel chřtán, ze kterého gejzírem vystříkla voda a bahno, jež 
vzápětí mizely v dravém proudu kamsi dolů, do spletitých chodeb 
brněnského podzemí. Staré Brno a špilberské podhradí, kterým se 
táhla ulice Pekařská, bylo chodbami, středověkými sklepy a únikovými 
cestami doslova prorostlé.  

„Podejte mi ruku!“ křikla Marie snad, když se natahovala k muži, 
který se jen s vypětím všech sil držel jakýchsi kabelů trčících 
z kraje kráteru. Nebo: „Chyťte se! Tady!“ Ani on sám nevěděl, co 
přesně mu ta žena říkala. Nevzpomněl si později ani, jak vypadala. 
Dřív než se v té strašlivé situaci stihl zorientovat, zapraskal 
kraj kráteru a zhroutil se do víru bahna a vody. Zmizel pod povrchem 
vozovky a vsál do sebe i nakloněnou postavu Marie Bartošové. 
Na zbytky nástupního můstku se snesly barevné hlavičky květin. 

Pátrali po ní řadu dní. Ale nepřehledná síť brněnského podzemí své 
tajemství nevydala. Zanedlouho byl případ zmizení Marie Bartošové 
raději ututlán. Takový skandál se nehodil do karet ani vedení města 
ani vládě socialistické republiky, která přece pro blaho svého lidu 
dělala všechno.  

„Prý to bylo nahrané, prý chtěla utéct z Československa a tahle 
příhoda se jí náramně hodila.“

„Ani se po ní prý nikdo nesháněl – kdo ví, jak to s tím zmizením 
bylo.“   

„Lidská fantazie umí věci ohromně zveličit! Jedna díra ve vozovce 
a jedna ženská – a hned je z toho horor!“ neslo se brněnskými 
ulicemi. Za čas nikdo nevěděl, jestli se případ Marie Bartošové 
skutečně stal nebo jestli vznikla novodobá brněnská legenda. 
Středověké chodby pod Pekařskou a pro jistotu i v jiných částech 
starého města se zasypaly a vybetonovaly, a byl pokoj. O deset let 
později svazek případu skartovali.

V roce 1992 byla při rekonstrukci kanalizační výpusti na Kšírově 
nalezena lidská kostra. O půl roku později Svratka v Černovicích 
vyplavila lebku. Brněnské podzemí pomalu navracelo příběh života 
a smrti Marie Bartošové - pětačtyřicetileté ženy, jejíž obětavou 
existenci zadusilo bahno brněnských kanalizačních stok a lhostejná 
netečnost zodpovědných úředníků.



Vražda 
Pavla Švandy

Země se rozestoupila, z jejího nitra trčí vstříc nebi ostrá bílá 
skaliska. Temnou zeleň jehličnanů prokvétá nekonečná paleta odstínů - 
laskavý dech babího léta vystřídal první nápor podzimu. Je říjen 
a Macocha málokdy vypadá čarovněji než teď. Jen v těch dnech roku 
1981, něco kalí výhled prvním víkendovým návštěvníkům. Shlížejí dolů 
z lávky nad průrvou, shlížejí jednou, dvakrát, vystřídají se dvě 
skupiny, několik lidí spěšně odejde. A pak to někdo vysloví. To, co 
leží na dně, to co jistě zkazí průběh sobotního výletu, je skutečně 
lidské tělo. Svou nehybností žaluje přímo vstříc jejich stanovišti 
uprostřed nebes. 

Až do léta toho roku žil Pavel Švanda vlastně běžný život. 
Přistěhoval se z Opavy kvůli studiu na architektuře, zabydlel 
se na kolejích, každý týden navštěvoval svou babičku v Boskovicích, 
pomalu pronikal do brněnské kultury. Sám psal, občas vydával 
komentáře a fejetony ve studentských časopisech. Zamiloval se. 
S Annou, kterou potkával na mších u svatého Tomáše, se zanedlouho 
zasnoubili. Společně se prokousávali studiem, učili se na zkoušky, 
společně chodili na představení Divadla na provázku, společně se 
zařadili mezi známé z Charty 77. Pak ho Anna vzala k Adámkovým, 
k rodině disidenta a katolického aktivisty Josefa Adámka, kterému 
pomáhal s přepisováním a šířením samizdatových textů. Zanedlouho 
začal dojíždět do Prahy, kde docházel na tajné přednášky filozofa 
a chartisty Zdeňka Pince. Toho roku nešel k volbám, nehodlal sehnout 
hřbet a připojit se k zástupům, které u moci držely režim. 

Proto všechny jeho přátele z fakulty překvapilo, že právě on jako 
jediný dostal povolení k výjezdu do Itálie, kde chtěli studovat 
architektonické památky. Zrovna on, který měl ve Vatikánu strýce, 
exilového kardinála Tomáše Špidlíka. 

Jenže záhy se ukázalo, proč právě Pavel. Ještě před odjezdem na něho 
čekali. Psát si deník a posléze informovat. O všem, ale především 
o strýcových aktivitách. Pavel Švanda tehdy odjíždět rozrušeně. 
Nebyl do té doby dál než na Slovensku, a navíc, málokomu se mohlo 
snít o návštěvě Itálie – ale za jakou cenu?  

7. 8. 1981. Dnes jsem obkráčel půl Říma. Caracellovy thermy, Circus 
Maximus, Via Colombo. Na nádraží Roma Ostienze jsem zahlédl na 
zdi nápis BREŽNĚV = HITLER. Vůbec tu jsou všude na zdech různé 
nápisy… Krátce o cenách. Propastné rozdíly. Koupil jsem půl kila 
hroznů na periferii za 600 lir, v supermarketu na Via Corso stojí 
dvakrát tolik. A jsou tam kilometry regálů potravin všech možných 
i nemožných druhů. Drtivá nadprodukce, hlučný podnik, kde kupující 
převažují nad prodávajícími… 

10. 8. 1981. Dnes ráno malá procházka po Via Aurelia, návštěva 
kostela (je to moderní stodola jistě vysoké architektonické úrovně, 
ale bez duchovního vkladu). V kostelích je tady hrozná věc: za sto 
lir můžete zažehnout elektrickou svíčku. Strašné zvyky.

15. 8. 1981. V Pise. Mám hodinu na to, abych si nechal proplatit 
šeky, nakoupil něco k jídlu a spatřil šikmou věž. Se zdarem vše 
stíhám, šikmá věž je mnohem šikmější než na fotografiích... 

Jenže takový deník se jim asi nezamlouval. Po návratu si ho 
zavolali ještě několikrát. Nikomu o tom neřekl. Jeden z jeho přátel 
si později vzpomněl, že se ho Pavel ptal, co by dělal, kdyby mu 
někdo vyhrožoval. Co by dělal, kdyby ho někdo děsil tím, že na něj 
nenadále na ulici najede autem. Taková hypotetická otázka, o které 
se bavili jen krátce, šlo přece jen o kdyby. 

Ani Anna nic netušila. Dál se vídali na mších u Tomáše a na 
pravidelných schůzkách v průběhu týdne. Na tu úterní ale nepřišel. 
Volala mu na kolej, nebyl tam. Volala k nim domů, jestli Pavel nejel 
náhodou do Opavy, nejel. O týden později jí napsala Pavlova sestra, 
že spáchal sebevraždu. Podřezal se a skočil do Macochy. Nikoho 
nenapadl jediný důvod, proč by to dělal.

Možná odmítl vypovídat. Možná byl naopak drzý a někomu ujely nervy. 
Podle pitevní zprávy měl Pavel Švanda řadu řezných ran na předloktí, 
dokonce i takové, jaké by si jako pravák sám nezpůsobil. Na těle měl 
řadu zhmožděnin a zlomeniny, které musely být způsobeny předtím, 
než mu ostrý hrot skály prorazil lebku, zlomil páteř a pád z tří set 
metrové výšky roztříštil vnitřní orgány. 

Tělo Pavla Švandy ze dna propasti vytáhli po týdnu, 10. října 1981 
a nikdo nepochybuje, že se stal obětí výslechových praktik brněnské 
StB.



Revoluce 
a ztráta iluzí

Toho pátečního večera, kdy se Prahou valil studentský průvod, 
se v Brně nedělo nic. Město bylo prázdné, jako v ty sychravé 
listopadové večery pokaždé, lidé byli doma nebo na chatách, 
v ulicích ticho před bouří. 

Všechno začalo až s nástupem nového týdne. Studenti, povzbuzení přes 
víkend zprávami z vídeňského rozhlasu a děním v Praze, místo toho, 
aby šli do učeben, plnili dvorek Filozofické fakulty. Pedagogové, 
kteří přišli ráno na univerzitu, oznamovali těm zbývajícím, že učit 
nebudou. Toho odpoledne se lidé poprvé sešli na náměstí Svobody 
a bylo jich na čtyřicet tisíc.

Zdvižené ruce, véčka ze zmrzlých prstů a zapálené svíčky. Hesla jako 
Zítra příjdem zase! a Bude nás víc! Všichni věřili, že se něco může 
změnit.

Taky že se měnilo. I když v médiích bylo informační vakuum 
a v přehledu denních událostí převládalo počasí a proslovy 
venkovských předsedů JZD o výsledcích letošní úrody, bylo každým 
dnem zřejmější, že toto je revoluce. 

Na fakultě architektury v těch dnech chystala podpisové petice 
trojice studentů. Mimo jiné sepsali i listinu, v níž požadovali 
odvolání tehdejšího odborného asistenta a předsedy fakultní 
organizace KSČ, Jana Snášela. Byl to kariérista a demagog poplatný 
režimu, který ukončil studium i pedagogickou práci mnoha lidí 
z fakulty. Ti studenti nebyli žádní hrdinové, žádní bojovníci, ale 
na druhou stranu takových, jako byl Snášel, a vůbec celého režimu, 
už měli dost. Už nechtěli schytávat rány za účast na koncertech 
brněnské alternativy, chtěli Nico přivítat v hale Ronda, ne někde 

tajně v sále kulturního domu v nových Kníničkách. Chtěli vyjet ven 
a chtěli si žít život bez normalizačního diktátu, kterého se báli 
jejich rodiče. Oni už ne. Studovali sice pod dozorem režimu, ale 
stýkali se s disentem, chodili na podzemní univerzitu, 
na neoficiální přednášky a koncerty. 

Tak i oni stáli hned toho prvního dne demonstrací na náměstí 
Svobody. A pak každý další den na debatách, na stávkách, byli všude, 
kde bylo potřeba. Emoce probíjely davem a nejen oni cítili, že jsou 
nositeli obrovské změny. Že svoboda je na dosah. 

A skutečně, o týden později odstoupilo vedení KSČ, rezignovala 
vláda, a po Novém roce stál v čele Hradu Václav Havel. 

Hned nato přišla doba velkých změn. Podle těch tří, a nejen podle 
nich, se mělo Československo ubírat novým směrem. Oprostit se od 
svazující minulosti, vkročit do budoucnosti čisté. Proto měli noví 
lidé, neposkvrnění minulostí, nahradit staré struktury. 

Za pár týdnů jim ale přišla soudní obsílka, Jan Snášel je zažaloval. 
Nejdřív si z toho nic nedělali. Doba pulzovala změnami, oni konečně 
volně a svobodně pracovali, cestovali, objevovali svět. Věřili, že 
takové hlouposti, jako je žaloba bývalého kádra na studenty, kteří 
ho sesadili z postu, nepopřeje žádný rozumný soudce sluchu. Vždyť 
jednali s rozmyslem, nenásilně a ve shodě s celospolečenským zájmem.  

Jenže o pár let později, kdy žaloba přeskakovala od nižší instance 
k vyšší, a verdikt zůstával stejný – omluvit se Snášelovi a zaplatit 
mu vzniklou újmu – procitli. Takhle skutečně vypadá demokracie? 
Tohle si vybojovali? Změnilo se vůbec něco? Zaplavila je frustrace. 

Jakoby jim po euforii těch prvních let spadly růžové brýle. A naráz 
viděli, že i když se plášť změnil, zůstalo pod ním stejné jádro. 
Bývalí estébáci dál působili na klíčových pozicích v úřadech nebo 
v nové podnikatelské sféře. Soudci, kteří ještě nedávno odsuzovali 
disidenty k letitým trestům, teď kauzy zdržovali nebo je rozsuzovali 
ve prospěch svých bývalých chlebodárců. A bývalí režimní činitelé 
zatím pomalu odcházeli do důchodů pojištěných za léta strávená 
ve službě vysokou penzí, zatímco političtí vězňové, kteří se 
z komunistických lágrů vrátili s podlomeným zdravím, měli penzi 
sotva tak na nájem. 

Svět, který se zdál být v prvních letech po revoluci tak růžový, 
potemněl. Proto poslední zastavení patří našim pošlapaným nadějím 
a ztraceným ideálům. 

Snad bychom je ale mohli uzamknout v překotných devadesátých letech 
a dnes, v letech prvního bilancování si uvědomit, že jedna revoluce 
nestačí. Že klidná a fungující občanská společnost si vymiňuje 
dennodenní práci, péči a nepolevující zájem každého z nás. Teprve 
tak se podaří vybudovat společnost, která by v závěru příštího 
století nemusela v Brně stavět další křížovou cestu.



Kateřina 
Tučková

Stations Of The 
Cross (through 
the recent 
history) of Brno

Brno.

The city which today governs Moravia. 

Until not so long ago they called it the Moravian Manchester, 
but also a suburb of Vienna. 

A city at the intersection of important routes, a city of three 
cultures, bold plans and astonishing solutions, but also a city 
of dark internal feuding, a city suffering forced interventions 
from outside.  

Its rich history has always reflected developments throughout 
the whole of Central Europe. Some of them allowed Brno to grow 
in unprecedented ways, others arrested its development for many 
years - but all shared in shaping the city into the form 
we know today.  

And the twentieth century has left its deep imprint on the soul 
and the map of Brno.

It was full of dramatic moments, some of which became modern 
legends, but many of which remained unknown to the general public. 
These are the ones that slowly fall into the depths of forgetting. 

Let it not be so. Because if that happens, the lives of those 
people who became a tragic part of those moments were pointless. 
And the poorer we would be also: a city whose history we do not know 
loses its vividness, and on top of that we lose a rate opportunity 
for knowledge of ourselves.  

So let us together walk these imaginary stations of the cross 
and stand at the fourteenth station, and listen to these stories, 
as they happened to our one-time fellow inhabitants right here, 
in the busy streets of Brno. And anyway, when is there a better 
opportunity for this than today, when we have not yet broken loose 
from the last century, but are already far enough away from 
it to take stock?



František Pavlík 
and the fight 
for a Czech 
university

Brno welcomed the start of October 1905 in fine style. The streets 
were bedecked with the flags of the monarchy and the German 
civic societies of Brno, from the railway station to the German 
House decorated garlands swung over the heads of pedestrians, 
in the evening there was to be a torch parade. But the mood 
of the participants in the Volkstag, at which delegations were 
expected from all of the larger German towns in Moravia, with 
one even from Vienna, was far from festive. Any high spirits were 
prevented by the crowds of Czechs who from early in the day had 
been streaming into the Main Square and spreading out through 
the neighbouring streets. Almost fifty thousand of these Czech men 
had been attracted to Brno to a Grand Congress of the Czech People, 
convened for that very day as soon as the word had gone round that 
there would be demonstrations at the German Volkstag against 
the setting up of a Czech university in Brno. 

There is only so much that the Czechs can have! was the slogan 
of their gathering, printed in the German Moravia newspaper. 
And the German town hall, which had organised the gathering using 
public, in other words, Czech money, added in affirmation: “We have 
strengthened the police and even the street sweepers have been given 
sticks with which to help beat this mob”. 

The mob was made up of the Czech tradesmen, workers and craftsmen 
who operated the hundreds of factories of one of the most 
productive cities of the monarchy, and of patriots who had gathered 
in the city from far and wide, even from Prague, to support 
the idea of a Czech university. So it waited fretfully and uneasily 
for things to unfold. It happened the next day.

Within a stone‘s throw of each other, two thousand-strong crowds 
gathered during the afternoon. Those who were Czechs came 
to the Czech House, while Germans headed for the German House. 
The centre of the city was blocked by two bottlenecks, the edges 
of which overlapped dangerously. And in them were balconies from 
which inflammatory words poured down on the upturned faces of their 
listeners. 

“If German Brno falls, German power in Moravia is lost forever. 
And a Slavonic Moravia is a catastrophe for the monarchy and its 
historic composition! The question of setting up a Czech university 
in Brno is not just a local or provincial one, it is a question 
affecting all Austrian Germans!” thundered Brno mayor Sir August 
Wieser from the balcony of the German House. 

“We will oppose as vigorously as possible each and every attempt 
to establish a Czech university in Moravia, which would only serve 
as a tool of national struggle… the country must be kept undivided, 
which is why we defend the interests of the monarchy within it! 
It is for this reason that we are committed to standing up for 
the German character of Brno!” promised Dr Karl Lueger, 
representative at the Parliament in Vienna. 

Nearby in the Czech House, over and over again speakers used 
the word injustice. 

“Their promise of conciliation and equal opportunities for Czechs 
and Germans in Moravia is only an empty phrase!” Dr. Karel Groš, 
mayor of Prague, declared from the balcony of the Czech stronghold. 
“The resistance of the Germans to a second Czech university is 
an uncultured act, it is an unjustified attack our right to self-
determination! And what is more - we demand a Czech university 
from the state which we maintain with our money!”

Slowly, their speeches were drowned out by the growing voice 
of the crowd. The melody of the song Hej, Slované (Hey, You 
Slavs!) spread out from the Slavie Hotel through Rudolfgasse, down 
Elizabethstrasse and reached Lažanského Square, at first quietly, 
but then more and more clearly. And the song rang out not just once, 
but reverberated around the whole of Brno that evening. Together 
with the sound of blows, and fighting, the tinkle of glass from 
broken street lamps which left the city in darkness, under cover 
of which shop after shop was demolished, regardless of whether 
it was Czech or German. And together with revolver shots which were 
accompanied by cries of entreaty. Until deep into the night, with 
only the dawn restoring peace to the streets.

The next day František Pavlík was getting ready to go into town 
after work. To show himself, so that the Germans would know that 
yesterday‘s brawl was not the end of it, that they, the Czechs, 
would defend their rights until they were victorious. 



He hurriedly did up the buttons of his red Sokol shirt and furtively 
looked behind him, where two other men were getting dressed in 
the room adjacent to Heiter‘s cabinet works. He was the youngest, 
but he did not lag behind them in his patriotic fervour. On the 
contrary, he had been the one to introduce them to the Sokol, and 
now they went there to exercise every other day. He took down his 
grey coat from the stand, already it was small for him. When his 
father gave him it two years ago, he thought that he would not 
grow any more. But since then, through his exercise and his work 
František had grown stronger and now the coat was tight across 
the back and ready to split at the shoulders. 

It was already growing dark when they went out. They set off for 
the Great Square, wondering on the way whether it could be true 
that the Germans had smashed up the Vesna girls school, ransacked 
the patriotic bookstall of Jož Barvič and demolished Jonák‘s inn. 
On the corner of Koliště they were stopped by a commotion of 
some kind. “The German students are headed for the Czech House!” 
someone shouted towards them and did not stop shouting even when 
they passed: “The German students are going to burn down the Czech 
House!”

As if by order, the three set off running. And indeed, from 
the end of U solnice they could see that crowds of people almost 
as numerous as the day before were pressing around the Czech House, 
people were shoving, fighting and throwing themselves against 
the lines of police.  This was going to be it!

“This way!” shouted František‘s friend when he saw that that they 
couldn‘t get through on Solniční, and set off along Jakubská and 
then along Veselá, from which they could reach the Czech House 
from below. They got there quickly. Just a few minutes before 
the barracks on Veselá received the order for three platoons 
of the 49th Royal Infantry to fix bayonets, they fell on the backs 
of the crowds around the Czech House and so helped the city police 
to maintain order. 

It did not take long for the bellicose roar in front of František 
and his friends to be drowned out by the pounding of soldiers‘ 
boots from three platoons pressing them from behind. Then they heard 
the synchronised clicking of weapons, drums and thundering orders 
and their backs broke into a cold sweat - organised forces were 
entirely a different story. 

They pressed up against each other, pushed at the crowd in front 
of them, but in spite of this the throng of demonstrators soon 
blended with the armed soldiers. Panic, shouting and cries for help. 
The blunt blows of rifle butts. The fallen wailing beneath their 
feet. 

František was separated from his friends, in the continuing 
confusion he ran up the steps to the closed gate of the Czech 

House and pressed himself against the wall. There was nowhere 
else to go. He turned around once more to find himself looking 
at the outstretched arm of an imperial soldier. Whose bayonet then 
ran him through the stomach. 

The investigation into the murder of František Pavlék was stopped 
by the army corps command after two days; private Jakob Heher 
from Lower Austria, on whose bayonet blood was found, remained 
unpunished. And from the windows of the barracks he could see how 
every day people gathered at the Czech House and laid flowers 
on the steps where a dark bloodstain remained, never to be 
washed away. 

Janáček came also. He stood quietly over the stain and a few 
days later the only piano sonata he ever composed was played 
in the hall above these steps, entitled From the Street 1.X.1905. 
In Pavlík‘s honour. At that moment the audience still had ringing 
in their ears the words of Father Tomáš Šilinger, who had pronounced 
to the eighty thousand patriots gathered at Pavlík‘s funeral: 
“And if the King himself died today in Brno, the numbers present 
at his funeral would not be greater than for a simple Czech worker, 
your son, who died for his downtrodden country, for his 
subjugated nation.”

Brno never again saw a greater crowd lamenting the deceased - 
but even after this event the university had to wait until 
the fall of the monarchy. 



Jiří Mahen and 
the occupation 
of Czechoslovakia

The loop at the end of the rope gently turns. Slowly to the right, 
then to the left, as if saying No. But then it stops and through its 
middle of the eye, opening up in front of his face, he can all 
of a sudden see his whole life pass before him at breakneck speed.

Mother, father, his brothers and sisters, even those of them who 
had died young. His studies in Prague, the unpleasant illness, 
long starvation, first work and then his arrival in Brno. Pre-war 
Brno. Strikes, demonstrations, the endless struggle for Czech 
and German Brno, Catholic and Jewish Brno. But then all the greater 
variety, diversity and ferment - did not two theatres arise out 
of all this struggle? And two Houses of Art? He believes that 
without these clashes of Czech, German and Jewish culture the growth 
of one provincial town could not have taken on such a frenetic 
tempo. Hard to believe that that tempo could later even increase!  

Following the hungry years of the First War the town had grown like 
a flower. In the plan for Greater Brno, it had expanded and the 
Czech element flooded the streets, in it beat the powerful desire 
for great things. He could also feel it inside him, it flowed in his 
veins and drove him from one to the other. They used to say of him 
that he worked hard enough for three. But then in those days who 
didn‘t? After all, they were standing on the threshold of a new age! 

In the editorial office of the Lidové noviny newspapers Čapek would 
encounter Těsnohlídek, Neumann would see Bass and Dyk, in the Slavia 
nearby the Literary Group would to meet to consider the contents 
of the next Host magazine, while the Brno Devětsil group had just 
begun to publish The Zone. And then the theatre! All the different 
stages were now playing five days a week in Czech and the public‘s 
interest in them had grown to unprecedented levels. Brno art, which 

had once knocked submissively at the doors of Prague or Vienna, 
finally found firm ground to stand on. And he had tilled that 
ground as much as he could - he became a leading manager, inviting 
the Čapek brothers onto the boards at the Na hradbách theatre, 
and introducing Ibsen, Shaw and Dostojevský. 

He could see himself, a tall willowy figure with his hands folded 
behind him, walking happily through the city. How he would head 
for Freedom Square and look up at the top of the first Christmas 
Tree in the Republic, set up by his friend Těsnohlídek for 
the foundling Liduška. How they used the money collected from 
the enthusiastic public to found the Dagmar children‘s home. How 
they would walk through the new exhibition grounds which had been 
built on the Bauer field before he had even noticed the new year 
coming around. How with the others he had admired the new pavilions 
and the Exhibition of Contemporary Culture in them, the display of 
Prof. Absolon and his mammoth, which the whole of Czechoslovakia 
had gathered to see. And what about the opening of the Masaryk 
racing circuit, which was a truly European event!

The feverish work of so many people around him motivated him all 
the more - he could have done the work not just of three, but of 
four! He could be a theatre manager, journalist and prolific writer 
and still have strength left to instigate the thing that was still 
missing in Brno. A public library which would open up the beauties 
of education to everyone! 

This was his real child. The greatest thing into which he breathed 
life in his beloved city. He conjured it up literally out of nowhere 
- he begged three rooms in the building of the German grammar school 
opposite the church of St James and also implored the city for 
a contribution to buy publications. He himself had built shelves, 
registered books, issued loans, carried baskets with returns from 
the store to the floor, dusted the books. And gave advice to those 
who came every day to his modest office in the lending library. 
As if nothing could happen in the life of Brno culture without his 
blessing.

But all in good time. There came a day when someone cut through 
the roots of that flower which had blossomed from year to year. 
The annexation of the border territory fell like a heavy blanket 
on everyone, the euphoric activities fell away, in those days no 
one felt the inclination to do anything. Everyone was saving what 
they could, hearing the thunderous singing of the German gymnasts 
marching along Rennegasse, the cursing of the old men in front 
of the German House, and the taunts of the German tradeswomen. 
The Czechs withdrew to their homes, the theatre lost its audience, 
books and magazines ceased publication. 

In the end all tramped through mud and dirt, fell into the swamps 
of despondency, to the very beginnings which preceded that piece 
of inter-war work, into the swamps which had anyway give Brno its 



name - Old Slavonic “brnje- muddy, swampy”. But he did not want 
to live there. 

Midnight rang out from the nearby church. Karla is sure to be 
on his way back from the theatre, he will be looking out for him 
at any moment. 

First he put his aquiline nose through the noose, then his moustache 
and beard, which his friends said made him look like a musketeer, 
then his forehead with his gently receding temples. They he stepped 
into the void and his slim figure hung there. 

Jiří Mahen ended his life on 22nd May 1939; in those days no more 
tragic consequence of the occupation could have befallen 
the citizens of Brno. 

The murder 
of a Jewish 
guest in the Café 
Esplanade

An August Tuesday, a day like any other. The sun beats on the broad 
windows of the coffee house, today all the customers are ordering 
chilled water to go with their ersatz coffee. It‘s hot.  Alois 
Strompf, owner of the renowned Esplanade coffee house in Brno, 
sits in the oval room upstairs, which is flooded in the light from 
the glass cupola.  The coffee house had been designed for him ten 
years before by Ernst Wiesner, in his view the best of the current 
architects, who once more had surpassed the great Adolf Loos of 
Brno. Kumpošt and Fuchs were snapping at his heels, but they all 
played their part in the sparkle of modern Brno. But how many times 
tourists and even experts wandered into his coffee house, enthused 
by their tour of the city, which during those twenty inter-war 
years had extricated itself from Vienna‘s influence and become 
a Mecca of modern architecture! They were the best proof of the fame 
of Brno and its architects, and he, Alois Strompf, loved it. He was 
a passionate admirer of the clean white surfaces of the new Brno 
buildings, he was dazzled by the Avion Hotel and the Moravská bank 
on Freedom Square, he would not hear a word against the Tugendhat 
Villa. For this reason also he approached one of these young 
modernists to design his building. And Wiesner carried off the job 
in royal style - Strompf‘s Esplanade coffee house was written about 
in all the magazines, there were even pictures on the front pages 
of the Brno dailies! 

And the people confirmed the praise of the experts - anyone would 
tell you that the Esplanade was the most successful coffee house 
in town, better than the nearby Zeman, even though that had 
a terrace looking out on the park, and better than the Avion Hotel 
coffee house on Česká St. Perhaps only the Morava coffee house 



in the building on Divadelní, also designed by Wiesner, could match 
it. But he was not afraid of that. Not of competition.

He, Alois Strompf, was really afraid of there being no competition, 
or customers, or in the end any reason to go on living. From 
the time they had been occupied by Germany it looked as if they 
were all to be swallowed up by the dark maw of nothingness. Like 
the great synagogue on Stiftgasse, on Přízová, which had ended 
in flames the day after the occupation, because before Hitler‘s 
arrival the Nazis wanted to wipe the most important Jewish building, 
their pride and joy, from the face of the city.   

As for him, at nearly seventy, he had had his day. But when he 
looked at his son Siegfried eagerly buzzing around the coffee 
house, improving this and that, trying at any cost to preserve 
the appearance of normality, then he felt sorry for him. For his 
sake he wanted to give everything up, his coffee house included, 
sell up and disappear. They had held a long and passionate 
conversation about it during the Passover before last and had argued 
so fiercely that they hadn‘t spoken for weeks afterwards. Siegfried 
didn‘t want to hear anything about quitting the field. How short-
sighted he had been then! And how short-sighted he, Alois, already 
tired - so much so that he gave in. They all stayed, the whole 
family, and Alois withdrew, even leaving management of the coffee 
house completely to Siegfried. So they continued to welcome their 
customers with the yellow stars on their lapels as if nothing was 
amiss, offering them coffee, latterly just ersatz, every day except 
Saturday.    

Alois Strompf slowly packs tobacco into his pipe, the peeling 
of bells drifts across from the Petrov hill to the coffee house. 
He takes a look at his watch and nods with satisfaction - exactly 
eleven o‘clock, one in the eye for the Swedes. Then he looks for 
a moment into the street, where that day for some reason more people 
than usual are moving around. 

A noise tears him away from reading his newspaper. As if someone 
downstairs was shouting. Has one of the waiters broken a glass? But 
the shouting voice does not belong to Siegfried. He listens for 
a moment longer, then gets up, and using his ebony cane goes slowly 
over to the gap between the floors. Through the airy staircase lined 
with the steel thread of the balustrade he looked down.

A band of thugs was spreading out through the coffee house. Their 
arms dressed in brown shirts moved through the space, some waving 
chairs above them, his chairs, which they had had made at the Thonet 
company, overturned marble tables lay around on the ground. 
The suffocating tension among the guests clinging frightened against 
the walls was broken by the sound of the picture windows being 
smashed. Shards of glass fell on their heads and the lower room 
of the coffee house rings not only with shouts, but also with 
curses, shrieks, crying and the pleas of women. Alois Strompf 

staggered. What was going on? Just how far would this public hunting 
of the Jews go? Were they now going to beat them up in broad 
daylight on the streets and in the coffee houses? 

Then he took fright. He caught sight of Siegfried as he rushed into 
the crowd in the middle of the room, his Siegfried, who had suffered 
from asthma from childhood - and he could see that he had no chance 
against the two adolescents throwing themselves upon him. They beat 
him, punching him in the belly, blood spurted from his nose onto his 
white shirt. 

Alois Strompf cried out. He called the kitchen staff to help, called 
everyone, although he could see that there was nothing that could be 
done to stop the growing horde of Germans.

It ended as quickly as it had begun. All at once they were gone. 
Some customers lay on the ground among the splinters from 
the glass window and broken glasses, among the pieces of chairs 
and the overturned tables, they lay, but they were still moving. 
Some were already gathering themselves together and running out 
of the coffee house. Only Siegfried did not get up, he lay still, 
in a strange position, with his arms twisted unnaturally under 
his body, he lay and from under his head a stain of dark red blood 
spread slowly.

On that day Alois Strompf, important Brno Jewish businessman and 
patron of the arts, lost his only son. His death and the numerous 
wounds of the other guests of the Esplanade were but a small 
foretaste of the days to come. Two years later the freight trains 
would transport most of Brno‘s Jews from the main railway station 
to the concentration camps and the extraordinary lustre of 
the streets of the city, which Jewish architects had turned in less 
than twenty years into a centre of modern European architecture, 
would be extinguished. Of the nearly twenty thousand members of 
the Jewish community, only a few hundred would return after the war.



Pavel Haas 
and the Brno 
Jewish Holocaust

When he closes his eyes and turns in on himself so that the sounds 
of the world around him disappear in a stream of noise, he is 
at once lord of his kingdom. A land of tones and melodies, a land 
of instruments and musical ensembles. He has no need of anything 
other than a room with a piano and a chair, paper and pen. 
And silence. 

He would be quite willing to give up everything else. 

They could have stopped him running through Brno between the Janáček 
Conservatory, the concert hall at the Czech House and the theatre 
at Na hradbách, they could have thrown pebbles under his feet 
as hurried from one success to the next. Inside he retained 
the memory of the touched look on Janáček‘s face, which bore witness 
to his first successes on Brno‘s music scene. An he recalled 
the looks of all the others - of the phenomenal Vitka Kapralová who 
set off into the world a few years later and as the first woman 
composer and conductor in Europe would direct the performance of her 
own work by the London Philharmonic, the respect and hint of envy 
of his contemporaries, the faces of the critics in grimaces of rapt 
concentration. His music for Čapek‘s R.U.R. was applauded 
by the Brno audience, his opera Charlatan received praise 
in the national newspapers, his musical arrangements for three 
of his brother‘s films garnered praised even outside the Republic.

When Munich came he, Pavel Haas, was at the peak of his fame.

Then it was as if someone drew down a curtain.

The light died from the streets of Brno, the happy bustle of concert 
life was besieged by snippets of the vulgar Horst-Wessel Song. 
“The Flag on High!” bawled out the brats and the adults on 
the streets, tearing both his heart and ears to shreds. Before 
he knew it, the cage closed. He fled to Prague with Soňa and Olinka 
on the night of 14th March, but when they woke in the morning 
at a friend‘s house, instead of setting off abroad, they had 
to return to Brno - the whole of Prague was flooded with German 
soldiers. And with them they also took (his actor brother) Hugo‘s 
son Ivan, only a few weeks old, whom his brother had not been able 
to get across the border when fleeing. 

They could stop him from working in public. But he still composed. 
Everyone wept who heard his Suite for Oboe and Piano at the end 
of 1939. It was said that in it was to be heard the most affecting 
likeness of the subjugated humanity which everyone felt in those 
days. But many of his friends did not yet know what he was talking 
about. They hadn‘t lost even their radios. Radio! It was as if they 
had taken part of his soul! Where else was he to listen to music 
in peace, as the racial persecution went on? In coffee houses? 
In public concert halls? Theatres? By now he was forbidden to go 
into most of those. And they took his radio and the gramophone with 
it! But he could have lived with that. He could have lived with 
the forced separation from his beloved Soňa, which was only 
a formality anyway, since they continued to share an apartment, 
but at least Soňa could continue her medical practice and so support 
the whole family - herself, him, Olinka and Ivan, as well as his 
elderly father. He would have lived with the fact that they forced 
him into the communal Jewish apartments in Sadová. He could still 
go down to Bratislavská St to his friends who had an upright piano, 
to compose and meet there in secret several times a week with Soňa. 
And he could have lived with his departure for Theresienstadt. He 
packed enough music paper into his suitcase, when it ran out they 
would send him more. But it would not run out - before half had been 
used, he would be home again, he thought.

He was among the first to arrive in Theresienstadt. The accommodation 
there was filling up gradually, with the prisoners including 
musicians, singers, composers and the organisers of musical life, 
the like of which he would come across together only with difficulty 
in the outside world. The time he spent with them gave him back his 
love of life. And in spite of his exhaustion from working all day, 
he would take part in musical gatherings, compose and in the end 
even organised presentations which caused hitherto unseen excitement 
among the listeners. It was these evenings alone, his work, which 
kept these people alive - from evening to evening, week to week, 
month after month. They lived for art. 

And then that great day - 22nd June 1944! Once more he could wear 
dignified clothes, got something decent to eat - in the coffee house 
opened on the main square they were serving buns and black coffee, 
in the evening Karel Ančerl conducted his Étude for String 



Orchestra, the festively exhilarated audience, with inspectors 
from the Red Cross, called him onto the podium, there was no end to 
the bows, the applause did not stop. This will be the turning point, 
a new beginning, from now on they can hardly keep them locked up in 
this overcrowded fortress, the cameras of Kurt Gerron‘s film crew 
will get them sent home as a result of their documentary for the 
King of Denmark and the Red Cross. But the lights went out, 
the cameras stopped whirring, the inspection team left, satisfied 
with the faked conditions of life in Theresienstadt. And after a few 
weeks so did they - but in a sealed train heading for Auschwitz.

They boarded on the afternoon of 16th October and the day after 
the doors, which had been sealed shut with nails, opened directly 
onto the ramp at Auschwitz. In his pocket he had blank music paper 
and a pencil stub. Karel Ančerl on his right, him and then Brno 
pianist Kaff on his left - in a long line of poor haggard wretches, 
more like shadows than people.

They could take his fame, his home, his radio. He could have lived 
with all of that for a time, a man can give up anything for a while. 
And anyway, they couldn‘t take his head and the sounds within, he 
thought. And he thought it until they took from him that last shirt 
and that pile of rags took his last music paper and stub of blunt 
pencil. At that moment the music in his kingdom was silenced.

Brno composer Pavel Haas was gassed that day and Brno lost its great 
musical hope.

Executions 
in the Kounicova 
Halls of Residence

We are three sisters. Three gracious, slender sisters with narrow 
hips and swan-like necks.

Every day crowds come to admire out beauty. And how many women 
there are in those throngs! Even fair-haired beauties are willing 
to pay three Reichsmarks each time to look at us. And they wave, 
and scream, and lift their kids in the air to get a look at us. 
We cling together in embarrassment at all this interest, and with 
heads downcast we observe the trios of suitors who come before us, 
one after the other. We embrace them tenderly, forever. 

Up until today‘s warm spring day, when someone came and cut down our 
young lives.

The three gallows in the narrow courtyard of the Kounicova halls 
of residence, which served during the war as the Brno headquarters 
of the Gestapo, ended the lives of about a thousand Czechs between 
1941 and April 1945. Their executions were allegedly well-attended 
by the German women of Brno, an entrance ticket was as expensive as 
one to the theatre. 



František Šikula 
and the saving 
of the reservoir 
dam

The surface of the reservoir reflects the sky. Its banks blend 
in with the forests quite naturally, the towers of the Veveří Castle 
loom over them as if they had for ever. It would be difficult for 
anyone to guess that just a few years ago instead of this broad 
stretch of water, a river wove its way through the valley with 
the cottages of the Kníničky village around it. 

Reservoir worker František Šikula wondered at this change every 
morning. Whenever he crossed the dam and checked the outflow and 
the level of the water, he went as far as the path to Rozdrojovice, 
to where a stone statue stood of a lion guarding a plaque with 
the names of the men of Kníničky who fell during the First World 
War. Václav Čoupek, Vincenc Dundáček, Josef Drápal... He knew those 
sixteen names of the fallen off by heart. When he read them for 
the first time, it was almost fifteen years ago, he was standing 
on the hill overlooking the village. Now, with his stone pal 
he looks across a broad stretch of water. The village in which 
people did not stop living, loving and dying, even when the giant 
construction of the dam grew behind them, was in end only destroyed 
by the rising waves of the Svratka river. The people disappeared, 
moved away to newly build houses behind the dam, or who knows where. 
The original community, bonded together by ties of blood 
or relationships built up over generations, fell apart. 

With the stone lion by his side and looking out over the changed 
landscape František Šikula was aware every morning of his 
irrelevance, his insignificant impact of the way of the world. 

But all of that was to change that afternoon with one ring of 
the telephone. No more than thirty minutes passed from the moment 
he put down the handset and the Gestapo were there. 

He certainly wasn‘t expecting anything of the sort. In one moment 
his job, which had been the same from the completion of the dam 
up to today, regardless of which regime was in charge, had changed 
completely. Now he was no longer to keep watch on the structure, was 
no longer to report on even the slightest change in its condition, 
now he was to prepare for the big bang. Literally. 

“Jawohl”, he confirmed in dismay and the blood drained from his 
cheeks.

Put together a working party. Clear from the bottom up the blocked 
tunnels in the dam, clean the pipes leading to the foundations 
of their accumulated sand and concrete. Pack into them the explosives 
which had been supplied. The commander of the Brno Gestapo poked 
the construction map of the dam with his index finger. If he failed, 
the Kounicova halls of residence were waiting. The cells were 
already full to overflowing, but room would certainly be made for 
him. 

“Jawohl”, František Šikula repeated again in a muffled voice. 

And that is how his nightmare began. It never even occurred to him 
that he would actually prepare the dam to be blown up - his heart 
would break, and not only his. Komín, Jundrov, Pisárky, Žabovřesky - 
whole districts would end up under water, the wave would travel 
as far as the centre. But where to find the lads who would be 
willing to risk their necks by sabotaging the work? And under 
the gaze of the army sentries left by the commander of the Brno 
Gestapo to march day and night across the road over the dam?

He did what he could - or rather what he could not. With several 
lads from old Kníničky he dug up the walls around the concreted 
pipework and claimed not to know where it was. They left the tunnel 
overgrown and claimed that because of the frequent air raids they 
didn‘t have time to clean it out thoroughly. When a few days later 
an inspection team came to check up on them and was surprised to 
find that there was nowhere to put the explosives, his story was 
fortunately supported by a series of explosions from the nearby 
front which shook even the gigantic structure of the dam. They 
ran quickly to hide in the forest. 

“We will deal with it anyway”, said the inspector, brushing twigs 
from the SS tabs on his collar. A few orders and on his instruction 
the soldiers started to tear apart the cobbles on the road across 
the dam and dig pits in it. Then they laid anti-tank mines in them, 
afterwards filling in the holes carefully and replacing the cobbles. 
Then that evening the reservoir worker heard two explosions - 
the German command had blown up the bridge by the village of Bystrc 



and the bridge beneath Veveří Castle. The dam was now the only 
connecting point and the Russian soldiers and their equipment 
couldn‘t move in any other direction.

That night František Šikula could not sleep. 

He when down from his house down to the foot of the dam, sat down 
hard against that mighty wall and thought about the destruction 
of Brno, about the hundreds, possibly thousands of dead people 
who would be swept away by the flood wave of a million cubic metres 
of water from the reservoir.  He and his family, held right by 
the concrete colossus, would be the first. The feeling he experienced 
every morning, the feeling of being small and irrelevant, became 
acutely painful at that moment.

But then something flickered on the bank opposite. At first he 
thought that he was seeing things, but as it moved it quickly became 
clearer that it was a person. And that he was waving and shouting 
something - his Bystrc neighbour Josef Dolníček! Except that nothing 
could be heard for the throbbing sluice and the wind which snatched 
the words from his mouth. Šikula was not going to wait. At that 
moment he decided he would overcome his fear for his own trivial 
existence and would save the dam and the city, even if it were to 
cost him his life. Somehow he would get to Dolníček, tell him of 
the trap laying in wait for the Red Army and together they would 
try to warn them. 

He set out in the dark for the foot of the dam, climbed up to 
the tunnel, using the cleaned-up part to get across the outlet, 
crossed the sluice-gate and ran the last part of the journey at 
a crouch, almost up to the woods, where the hidden figure of his 
friend from Bystrc attracted him like a magnet. He almost had 
the sense that he would reach him unobserved by the German guards 
up on the dam, but then bullets started flying through the air. 
He thought he was dead. A blunt pain went through his side, 
cramping his body, and he fell, sensing only vaguely how his body 
was tumbling towards the thundering stream of water falling from 
the sluice-gate. Then someone grabbed him. Josef Dolníček pulled 
him up into the woods and an hour later Šikula was advising 
an advance party of Red Army soldiers of everything he knew. 

That night the clash between a Russian commando unit and the German 
dam guards was possibly the most important battle for Brno. If it 
had not been for František Šikula, the dam would have broken that 
night like a broken husk, and the water from the reservoir would 
have damaged more lives in the city than the whole of the rest 
of the war.  The wave would have swept away many of the residents 
of Brno and so not even those who today live in its districts 
would be here.  

But in spite of this, almost no one knows of the heroic deed 
of František Šikula.

Expulsion 
of the Germans 
from Brno

Her name is Inge Schulz and until recently she had lived on 
Sterngasse - the street full of stars. When she was small she had 
drawn them on the cobbles of the pavement with the children from 
the neighbourhood. One day some of them came with yellow stars 
on the lapels of their coats. She wept with envy, nobody could 
convince her that they hadn‘t been given their stars as a reward 
which she had been deprived of. But then they disappeared. 
To Theresienstadt, said Mummy, where it will be nicer for them. 
She, Inge, used to wait for her after work in the nearby Mährische 
Spiegelindustrie on Pressburgerstrasse, would take her home along 
the sparse number of stars and planned which one she would set out 
for. But her mother was not interested in any star, she wanted to 
get to out to the countryside to her Czech family. To the country 
where the grass was fragrant and raspberries grew in the woods. Inge 
had been there just twice, and even though she liked it there, she 
would have preferred to stay with her Daddy Horst and her big sister 
Anne-Marie in Brno. Near her German Grandma, who used to take her 
to concerts at the German House or to the Children‘s Operetta 
at the Reduta. 

Today she could not remember when it had all fallen apart. Perhaps 
it was during those first few years of the war, when she lost most 
of her Czech friends, perhaps during the air raids, when she 
lost her mother. She had not managed to run into the shelter on 
Köffillergasse and she was buried in the rubble of a collapsing 
building. She remained alone with Anne-Marie and her father, but 
even with him it was not for long. Shortly after the liberation 
he did not come, Anne-Marie found him in the Kounicova halls 
of residence, where all the German men had been locked up, 



so that they could help to repair what they had ruined in Brno. 
But their Daddy hadn‘t ruined anything, Inge was sure of that. 
But it did her no good, she too had to help with the repairs.

From the end of April she had reported every morning with Anne-Marie 
for their compulsory public work. They gathered on the corner 
of Cejl and Koliště and sometimes were sent to clean up collapsed 
brickwork, on other occasions to do laundry. They also took 
Anne-Marie off to do laundry, but then she would come back from 
the Židenice barracks, where the Russian soldiers were billeted, 
with her clothes torn, tearful and covered in dark bruises.

“But she‘s only thirteen, for God‘s sake!” she screamed at Hanušík 
from Francouzská St., a supervisor who had one day sent her to do 
laundry together with Anne-Marie and ten other women. 

“High time she learned how to do the laundry!” he screamed back 
at her and the lads around him, their Czech neighbours for the most 
part, guffawed.

That day she became a woman. Several times, and from the time of 
that “experience”, it was if the spirit had left her. She didn‘t 
care when a few days later, just before midnight, they were herded 
out in front of their building, lined up in a column, and herded 
through the entire city to Starobrněnské Sq. She hung on to 
Anne-Marie, apathetically following the tips of her own shoes, 
tramped through the sleeping city, then stood and waited, and 
then tramped on again, like sheep, goodness knows where.

“My mother locked herself in the bathroom, before we found her 
there, she had bled out in the bath - she didn‘t want to be taken, 
she was eighty after all!”

“They took my Rudi, he was sixteen just yesterday! Do you hear, they 
took him from me and off to the Kounicova residences - my boy, my 
only child, what can he have done?”

“Does anyone here have any water, they didn‘t let me take even 
a bottle of water, or anything to eat, my baby is crying with 
thirst!”

This commotion roused her a little, she looked around. Wherever she 
looked, terrified moaning women shuffled along, with the occasional 
elderly couple. They had just passed the cemetery at the end of 
Videňská, leaving the city and heading out into the dark countryside 
where not a light was shining. Just here and there they caught the 
flash from car headlights, where the supervisors were sitting. Lads 
only a little older than she was, workers from the Zbrojovka plant 
- a revenge commando with rifles and bottles of spirits. Here and 
there they would jump down on the run, to hurry along those who had 
been so bold as to sit by the road and rest a while. 

She and Anne-Marie did not even try. They saw how one such slicker 
fired one round after another around the Hausers, the soil from 
the bullet covering old man Hauser‘s head buried in Frau Hauser‘s 
arms, they didn‘t think the old people would survive. Nor would 
the child of the woman who had begged for water. One of 
the supervisors tore it away from her and flung it into a field, 
where his terrified shriek, which had accompanied them all the way 
from the Starobrněnské Sq., was instantly silenced.

Anne-Marie also cried. But only quietly, she muffled her sobs in her 
sleeve and shuffled on, dragging her with her, almost not keeping 
up. All night. 

Only as morning approached were they allowed to rest. Just beyond 
Pohořelice their endless file was directed into some kind of barn, 
where hundreds of people were already crowding together. They were 
lying everywhere you could see. In two huts, between them, the whole 
of the enormous courtyard was covered by their wretched bodies, even 
the field behind the yard was filling up. The dawn light revealed 
the full horror of it all. 

Anne-Marie dragged her over to the well. 

“Drink!” she ordered, when from the press of human bodies she had 
succeeded in obtaining a couple of mouthfuls of water in her hands. 
And she drank voraciously, never had she undergone such a long and 
agonising journey. 

When she came to, the burning sun gnawed at her face. Half propped 
up against the fence she could do no more than to take Anne-Marie by 
the hand as she slept next to her. She woke just once more, by then 
it might have the next day and she could remember only the stars, 
thousands of stars, so bright, as she had never seen them before. 
She flew up to them, no longer burdened by her pitiful body or her 
oppressive thoughts, at that moment nothing existed except her 
and the journey of her dreams. Finally to the stars.

That night of the 30th May 1945 some 19,800 expelled Brno Germans 
passed through the Pohořelice camp - women, children and the 
elderly, because all the men from sixteen to sixty-four had been 
interned in the Brno labour camps. As a result of typhus and 
dysentery infections from the contaminated water, nearly 1,700 
people died there, more died from the consequences of the hardships 
endured on the journey to the Austrian border, others died a violent 
death. The victims at Pohořelice were never completely counted or 
identified, they were buried in a gigantic mass grave, and the 
events there were supposed to be forgotten. As the years went by, 
the secret graveyard had to quietly make way for a newly built 
road. The so-called Brno Death March gained a sad notoriety 
as the worst of the post-war excesses.



The young in 
charge of Brno!

The smiling, open mouths of organised youth. Faces pink with 
excitement. A twittering, hubbub and a mood you could describe 
as joyful, even rapturous. In those days in May in 1949 Brno looked 
like the pages of a magazine: blossoming streets full of happy 
workers. 

He ventured to suggest that it was another thing he mastered 
brilliantly. Something to show what he was made of to those old 
party members who could not fail to remind him that he spent 
the war in exile. That‘s the way to fix things, not with meetings 
and long-winded reports - but with decisive action! 

Attract the youngest generation into the Party? To bind them in so 
that before long the grumbling of other, much less aware elements 
of the National Front coalition disappeared into the past? Easy! 

He, Otto Šling, highest secretary of the Party in Brno, who had 
acquired the nickname of the Margrave of Moravia, definitely knew 
how to go about that. It just needed a little thinking - and 
the devilishly simple thing was a reality!

He would give them jobs. He would give them power, money, gifts and 
would corrupt them right at the beginning, while they could still be 
moulded, before they grew up… for that matter, if he had still been 
young, he couldn‘t have imagined a better adventure than being 
in charge of those over him, and getting something for doing 
it! Then they would enthusiastically join the ranks of the Young 
Socialists, where they would be caught and never again released. 

At the end of January he went to work, and as early as March 
announced recruitment of the youngest members, ready for three, 
perhaps four thousand youth organisation members, and in April 
he could not believe his own eyes. Almost twenty thousand 
schoolchildren and apprentices from fifteen to twenty-one years 
old, from Brno and all around. Such enormous interest staggered even 
Zápotocký, who congratulated him by phone and promised that he would 
take part himself in the finale of the event, and that he would open 
the first Pioneer House in Czechoslovakia in the Brno Lužánky Park. 
Also his idea, as it happened.  

And now came the time for the harvest. He walked through sunlit 
Brno, and over his head banners flew in all the streets radiating 
from the historic centre, announcing that now, The Young are 
in Charge of Brno. In his briefcase he had today‘s editions 
of the Rovnosti and Práce newspapers, where banner headlines 
declared: Our Young People are the Instigators of our Working 
Successes or: Without the Young we could not build Socialism! 
He saw delighted parents waving from tram stops to their hardly 
fifteen year-old offspring in the driver‘s cabins, saw trainees 
managing in shops and workshops, saw school students teaching 
their younger fellow pupils. Early that morning he had heard them 
in charge on the radio, on his way to his office he saw them in 
police uniforms. In the afternoon all members of the Communist 
Party Regional Committee went to support the youth town council in 
session - the mayor of Brno for these days was seventeen year-old 
confectionary apprentice Josef Novotný, who was to propose that 
the Brno aristocratic Belcredi family be sent to a correction camp. 
Members of the young and progressive youth, bursting with good 
ideas, govern the whole of Brno. And they are exemplary in their new 
roles! they will congratulate him with a smile and have their photos 
taken with him.

As he says, everything succeeds, and yet it takes so little. 

Appear a few times on the radio, issue the challenge through 
the newspapers. Make a few heartfelt socialist speeches at schools 
and colleges, personally involve the teachers and the spark of 
a brave idea lit the fires of their interest. Then thousands 
of these youngsters really did sign up for the training. 

Such a mass of people caused another, unexpected reaction - 
the old ranks in the factories, who were to teach the youngsters 
on their allocated training jobs, got the fright of their lives and 
were taken down a peg or two. For the first time they saw how many 
young, enthusiastic hard workers would soon be jostling for their 
positions. Through this, as he told Zápotocký, he, Otto Šling, had 
won the battle for the next Five Year Plan in the region. Now he 
really believed that not only the young, for whom they had been just 
empty slogans, but also the old, would exceed the plan and really 
work 110%. At least that‘s what they signed up for.  



A week later, he could take stock. He was satisfied. Antonín 
Zápotocký‘s words were still ringing his ears, calling the event 
exemplary and exhorting the young people present at the opening 
of the Pioneer House, waving at him thousands of Socialist Youth 
application forms:  Here and today in Brno the truth 
of Lenin‘s statement is shown, that socialism opens up undreamed-of 
possibilities for self-realisation as it were with a magic wand! 
The path you will tread as united Czechoslovak youth will end with 
our goal of a happy socialist future! 

And then they stunned them all - he gave five motorcycles, three 
gramophones and a ticket for a helicopter ride to the best of them, 
and they announced to the parents of the working children that they 
would send them the wages that their offspring had earned during 
the event. Not since the days of the liberation had Brno seen such 
enthusiasm. 

He had them.

Trial 
of the Green 
internationale

But we will take care that these artful lies will not lead 
to the decline of our nation and its culture! Cliques of crooks 
and saboteurs in league with American imperialist criminals 
and the Vatican subverters of our people‘s democracy, who do their 
work of sabotage in our Republic and so do damage to the whole 
Czechoslovak nation, will now be judged by that nation! 

Those words came from the lips of Judge Vladimír Podčepický 
on a hot July day in 1952. If the accused had had the strength 
to think about it, the words would have reminded them more than 
anything of Hitler‘s speeches, his diatribes on degenerate art, 
on the conspiracy against the German spirit and blood. But not even 
one of them noticed anything. They concentrated on the grip of their 
clasped palms, on the beads of sweat running down their backs, 
on the dull pain in their heads. 

But as soon as the first phrases of the questioning rang out, as 
they had heard them so often before, an unexpected energy found its 
way into them.  They may have answered in a quiet, quavering voice, 
but they did not hesitate in their choice of even a single word.

“What was the aim of your organisation of saboteurs?”

“The overthrow of the people‘s democratic order.”

“What form did you expect this to take?”

“Using lies and propaganda, acts of sabotage, espionage 
and especially preparations to set off a new world war.”



Only a madman or suicide would answer like that. Or a man who has 
had his spirit drained out of him.

Only it was not a trial that was taking place in the eyes 
of the accused. It was another scene playing out in front of them - 
so realistically, that they could have been part of it again. 
Standing for twenty-four hours, without sleep, without water. 
An intensely glowing wall that made their eyes weep. A horde of men 
behind their backs, Soviet advisors barking stern orders in Russian, 
the obliging  and then the ever wilder reactions of the Czech secret 
police. They took turns, endlessly repeating the same questions, 
twisting their answers. Occasionally they received blows, across 
their heels, below the knee, in the nape of the neck, unexpectedly, 
as if the blow came from on high. Or rather from hell. After several 
days like that during which they slept for only a few fitful hours, 
not one of them was even sure what his name was. They faint from 
psychological and physical exhaustion. And then again they are 
standing opposite the glowing wall, but this time someone pushes 
forward a chair when they faint. Someone‘s hands pour black coffee 
down their throat. It tastes strange. After it, it is as if they 
lost their last ounce of will. They recite whatever someone whispers 
in their ear. And that goes on for the second, third, the fifth day. 
They were now used to the taste of that strange black coffee, except 
that after it they feel more and more as if they don‘t belong 
in their own bodies. 

And that‘s how they were, the day of their trial. Their once rich 
internal worlds had shrunk to a single solitary reflex, which they 
use to react promptly to the familiar questions… 

“Who was helping you with this?”

“The traitorous émigrés abroad and especially the American 
imperialists and the Vatican.”

“What did these saboteurs hope to achieve by this?”

“The destruction of the independence of the Czechoslovak People‘s 
Republic and its annexation into the American protectorate”.     

And then the verdict.

“Because through their work they deceived the working peasant
farmers and tried to isolate them from the equally exploited 
labouring masses, in order to ideologically disarm them and distract 
them from the struggle against their exploiters.. because in 
the Akord, Řád and Obnova periodicals they promulgated the ideology 
of a feudal state and besmirched the revolutionary traditions of our 
people, all with the aim of treacherously selling our republic to 
American and Vatican terrorists, they are sentenced as follows...

Twenty-two years for Václav Konůpek.

Fifteen year for Zdeněk Kalista and Bedřich Fučík.

Thirteen years for Jan Zahradníček.

Twelve years for František Křelina and Josef Knap.

None of them were listening any more… they were shaking with relief 
at not having received the death penalty, or a life sentence, 
as the Brno poet Zdeněk Rotrekl had in the previous trial. 

During those few years following 1950 a witch-hunt swept across 
Czechoslovakia. The Moravian Catholic poets also became scapegoats.  
They spent a number of years in Communists prison camps, losing 
their most productive years there. 

But the regime and the public were satisfied - the people had dealt 
with the guilty ones allegedly responsible for the general decline 
of the young republic, the Party by eliminating its opponents 
secured the rule of socialist realism and Marxism-Leninism in art. 

And as a result the darkness settled in for long years to come.



Victims of August 
1968 – Viliam 
Debnár

That August night did not pass like any other. The inhabitants 
of Brno‘s Tuřany district had no doubts about that - from midnight 
onwards one aircraft after another thundered overhead. Almost eighty 
of them landed at the small airport that night and with them a whole 
airborne parachute division equipped with armoured personnel carrier 
and self-propelled guns. It was not yet light and everything that 
came out of the muzzle of those giant plans was streaming past 
the Church of the Annunciation of the Virgin Mary towards Brno. 

Viliam Debnár knew nothing of this. Just like every working day, 
on 21st August 1968 he dressed quickly, swallowed a breakfast roll 
with a quick cup of coffee made for him by his wife Marie and ran 
for the tram with his bag flung across his soldier. It was a good 
half-hour‘s journey to Zetor, it was all he could do to get through 
the factory gates and clock on at six thirty.  

It was growing light over the city, the clear sky promised that 
the end of August would this year be exceptionally warm.  He 
couldn‘t wait for Friday, when he was due to meet his wife just 
after midday and set off for the Highlands to their cottage by 
the Sykovce lake, where his five-year old son was already on holiday 
with his aunt. 

The tram stopped at the Novolíšeňská stop, he just made the bus, 
then just one stop and then was at the factory gate. The morning 
passed off sleepily. He met almost no one, just nodding at old 
Hamřík at the press-shop office, he would pick him up at the same 
place a couple of hours later to go for lunch. 

Except that he wasn‘t there. And that day in the factory canteen 
everything sounded different. The cheerful hubbub and sonata 
of clinking knives and forks had been replaced by an oppressive 

atmosphere and subdued conversation. 

“We‘ve been occupied by the Russians”, someone said, and when Viliam 
looked him, he could see it wasn‘t just a bad joke. 

At first it didn‘t occur to him, what it all might mean. Like 
the others he stayed in the canteen and listened to the wisecracks 
of the lads who were still at work for the afternoon shift. He then 
phoned his wife at work, and they agreed that they would both get 
home early.   

They met at around two o‘clock, she came from the city centre 
a little later than he expected.

“The trams aren‘t running, people are starting to form a mob”, she 
whispered, “Gagarin St is blocked by a crowd, I saw someone tearing 
down the sign from the Soviet Books shop, there are Communist stars 
trampled on the ground, there are black flags at some of 
the windows. And on the radio they‘ve announced that 
they‘re in Prague, they‘re everywhere.” 

They only used their car when they needed to move all three 
members of the family somewhere. When going to the cottage, 
to the grandparents, on holiday to south Bohemia. But this time 
Viliam got behind the wheel on his own and set off for 
the Highlands. 

He avoided the centre, but on the outskirts saw signs on 
the walls of the houses, on garage doors, in shop windows. 
Shame on the occupiers! Уходите домой !

That day he made the journey in record time. Less than fifty 
minutes, via Tišnov, Bystřice nad Pernštejnem, up to Nové Město. 
Everything quiet along the route. As if nothing had happened, the 
villages were empty, as they usually are on a sunny August day, 
even at the petrol station the sleepy attendant didn‘t know 
anything. What Russians?

He found them both at the cottage. He son was asleep, overcome 
by the afternoon heat, his aunt was playing patience. She too asked 
“What Russians?” 

They agreed that she would stay and that Viliam would return 
to the city with the boy. Marie would take some holiday and if they 
could, they would come at the weekend. But who knew what was going 
to happen. And with this, they said goodbye in a hurry. 

They were on the edge of Brno again in less than an hour, it was 
just after four o‘clock. This time he wanted to go via Líšeň, past 
the factory, to see whether anything was happening, perhaps they 
wouldn‘t be going to work at all tomorrow. When he got close 
to the Zetor ball bearing works he leaned forward over the steering 



wheel and, pressed against the windscreen, saw how soldiers on guard 
moved back and forth around the gate and along the fence, how there 
were armoured personnel carriers parked up further off. He looked 
at everything in surprise, so much so that he did not see one 
of the soldiers standing just off to one side of the road waving 
at him - in the rearview mirror he caught sight of him gesticulating 
madly. It took just a fraction of a second, while he thought about 
whether he should stop or instead put his foot down and get out 
of there - in the end, he started to slow down, but it was already 
too late. At that very moment salvoes of percussion bullets came 
flying through the rear window, burying themselves in Viliam 
Debnár‘s back and neck, the car skidded and crashed into 
the barrier, where it came to a stop.

Only after a while did people from the factory gatehouse pick up 
the courage to run out to him.

But they got no further than the gate, a Russian soldier shot at 
them, and even fired on the ambulance when it arrived. For more than 
an hour, Viliam Debnár‘s five-year old son sat in the seat behind 
his dead father‘s body, blood from the deformed head trickling onto 
him.  

Three days later Viliam‘s sister Anna Debnárová managed to get into 
General Ivanov‘s headquarters.  She gained access as a partisan 
fighter from the Jan Žižka brigade, the bearer of Czechoslovak and 
Soviet awards for heroism during the Second World War. Armed with 
her brother‘s bloody shirt, the questions she put were not 
to the headquarter‘s liking. 

But she did get an answer.

Viliam Debnár was allegedly taking photographs of the disposition 
of Soviet troops, had not reacted to the guard‘s challenge to stop 
and wanted to drive off, therefore the shooting was justified.
Moreover, the soldier had aimed at the tyres.

Viliam Debnár thus become one of the two victims claimed by 
the occupation by Soviet forces in Brno - victims whose deaths 
have never been investigated. Instead, the victims became 
the guilty. Until 1989 his family was under close surveillance 
by the Czechoslovak secret police. 

The shooting 
of Danuše 
Muzikářová

A year later Danuše Muzikářová, just turned eighteen, was getting 
ready to go into town - she had arranged with a friend to meet 
at five o‘clock by the church of St James. So after work she just 
about managed to stop at home and get changed, in a hurry because 
she also wanted to pick up the photos from her weekend trip 
to Macocha. 

Her year younger sister Jarka insisted on going with her. 
Slightly concerned, but also curious - they had just announced 
on the radio that there was some kind of scuffle going on with 
“counterrevolutionaries”. She was interested to know what sort 
of people these counterrevolutionaries were and what a fight with 
the police looked like. 

They almost ran down Lenin St to the corner of Red Sq., and nearly 
bumped into their father in front of the Continental Hotel. He 
didn‘t want to let them go any further. Just before, he himself 
had almost not made it out of the centre, he had had to go around, 
because the police and militia had closed Freedom Square, and police 
patrol cars were also blocking the area around St James‘s Church. 
But Dana insisted on going - she had to meet up with her friend 
at any cost. But she did promise that she would come straight back 
home. With Jarka, who wanted to go with her, whatever happened. 

From the university library they could see that the corner 
of Obránců míru and Red Square was filled with a crowd of people. 
They were pressing in from all sides, the stream of people flowed 
in from Běhounská as well and dragged along around the Morava 
cinema, something seemed to be going on there. 



They ran excitedly to the Bellevue café where they ran into 
the first bunch of militiamen. They stood in rank with their backs 
to the building, nervously shuffling on the spot, occasionally 
running with threats at the crowd, then returning and arguing about 
what to do. Dana knew exactly. Galvanised by the atmosphere she ran 
directly into the centre of the action - and anyway, somewhere 
in their was her friend.  

“Are you mad?” Jarka called after her, but Dana was already gone. 

“In the Beta Passage on Freedom Sq some people came to lay wreaths 
for last year‘s victims, for Debnár and Žemlička, and now they‘re 
dispersing them with water cannon!”  she heard people saying. 
“I was on Zelný trh, there is a barricade in front of the Capucines, 
personnel carriers near Parnas, they‘ve called in the army!”

“They‘ve squashed them into Římské náměstí and the militia is laying 
into them!”   

“There‘s shooting over on Orlí!”

Jarka got scared. The crowd in front of her roared, the trams 
stretching back in a long, powerless procession from the children‘s 
hospital rang their bells and the police sirens sounded along with 
them. All of a sudden no one was standing still, the whole square 
was in motion, whirling, people were shouting slogans about freedom, 
their anger almost tangible. 

Then - did she just imagine it, or was there really a shot fired 
off from the cinema? And what about the people? Suddenly they turned 
against us and rushed away, across the open space of Red Square, 
to Lenin, to Lidická, they ran in all directions like a stampeding 
herd. 

“They‘re shooting at us! Our own people are shooting at us!”

That day a girl‘s body was left lying on Red Square. A bloody stain 
spread along the collar of her light-coloured windcheater. Someone 
stopped, went back, took her under the arm and dragged her away. 
Someone else helped him, together they put her into a car. 
An unknown driver took her to the emergency department 
at the hospital. 
 
Until late evening the Muzikář family waited at home, then they 
all went to the police station on Leninova. Perhaps Danka had been 
arrested, they thought, it had been announced on the radio that 
the police had taken away almost four hundred troublemakers 
from the square. But no one wanted to talk to them, the station was 
full to overflowing, the police had their hands full dealing with 
the “counterrevolutionaries”, there was no time to talk to them. 
They sent them to another station, to Veveří. No one wanted to talk 
to them there, either. An official of some kind stuck his head 

out of the office window and shouted across the corridor that there 
was a dead girl lying in the hospital emergency department. 

They ran the whole way.

The concierge waved them through. With their last breath they 
ran up two flights of stairs.

In one of the rooms, two stretchers stood side by side, covered 
in white sheets. On one of them lay Stanislav Valehrach, shot 
on Orlí, and on a table next to the other stretcher lay Dana‘s 
clothes, watch and chain. Their Danka‘s face was completely white, 
her hair matted with her dried blood. The bullet had gone through 
the back of her neck and ended up in her nasal cavity, a doctor 
told them.

Later the investigators knew nothing about any bullet, as if none 
had existed. They refused to let her photograph be printed on 
her death announcement, and the police ordered a quick cremation. 
Shortly after that the investigation was halted - as politically 
inconvenient.   
  
While a year ago, the newspapers had been full of reports about 
the Soviet occupation and resistance to it, a year ago the whole 
country was united in condemnation of the unequivocal offender, 
on 22nd August 1969 everything was different. We will not let 
the Republic be undermined! thundered articles in the Brno Rovnost 
newspaper, which even the politically conscious journalists were 
ashamed to sign. On the other hand an article signed by the Regional 
Prosecutor‘s Office advised that on 21st August 1969 there was 
a gross breach of public order in several places in Brno by groups 
of anti-social, anti-socialist and counterrevolutionary elements.  
Violent attacks also took place and in two places they used 
firearms, causing the death of two people from their own ranks... 
The offenders are mainly young people, a significant proportion 
of whom are previously indicted habitual offenders...  

So they made Danka into an anti-social element and her fate was 
suppressed for many years. 

Even after 1989 they did not succeed in finding those responsible 
for her death. When called to testify, the police and militia 
commanders of the time said that they could not remember which 
people who had been used that day. The one incontrovertible fact is 
that in 1968 the kind of revolver that fired the bullet was issued 
only to secret police and militia personnel.



The disappearance 
of Marie Bartošová 
underground 
in Brno

Everyone was already used to the grey which predominates in 
the city streets. The pitholed roads and decaying pavements are 
grey, the facades of the buildings are grey, the smoke from the 
heating plants on Cejl is ashen-coloured, blocking the city‘s view 
of the sun. Now at the beginning of February even the bare hills 
of the Špilberk and Petrov are grey. Just like the souls of 
the inhabitants. For several years now they have been shrouded 
in a dense cloud of apathy. 

So at the beginning of 1976 it occurred to no one to make a fuss 
when a drop in water pressure was noted at the Brno waterworks, 
with a reduction in reservoir volumes, and nobody was bothered 
by the fact that not enough water was flowing into the treatment 
unit. The only explanation was that a pipe had broken and water 
escaping from it was gathering somewhere underground - it had to 
be underground, because no water had been found pouring out into 
the surface. Everyone just waved it away indifferently. If you can‘t 
see it, it isn‘t a problem. It will get dealt with, when the problem 
surfaces.

And that happened on 15th February.

Marie Bartošová ended her day at work the same as usual, locking 
the doors at four, turning over the sign saying Closed and then 
counting the cash and checking the flowers up to four thirty. Those 
that no one would buy the next day she straightened up and took 
home, wrapped in soft pink paper. Marie loved flowers, they gave her 
life meaning, colour and fragrance. 

She was standing at the stop in front of St Anne‘s Hospital 
at exactly four thirty-five, the tram should be along any minute. 
Her breath was clouding in front of her face, the February frost bit 
at her fingers. She had left her gloves at work, but it made no 
sense to go back for them now - the tram was just on its way. She 
stepped back a little to let out the people pressed up against 
the door.  What happened next was described by various people in 
different ways. As if shock had erased everything that took place 
during those few seconds.

Miroslav Šudánek stepped onto the tram stop, but the ground beneath 
his feet gave way and he fell in up to his waist. In the middle 
of the platform there opened up a maw, from which water and mud 
spurted like a geyser, which immediately afterwards disappeared 
in a torrential flood somewhere down into the elaborate tunnels 
of the Brno underground. Old Brno and the foundations 
of the Špilberk, stretching under Pekařská street, were quite 
literally overgrown with tunnels, medieval cellars and escape 
routes.  

“Give me your hand!” perhaps Marie shouted, when she reached out 
to the man, who held on to some cables sticking out of the crater 
edge only by using the last of his strength. Or: “Take hold” 
Here!”Even he did not know exactly what it was the woman had said 
to him. Later he could not even remember how she looked. Before 
he could get his bearings in that terrible situation, the edge 
of the crater cracked and fell into the whirlpool of mud and water. 
It disappeared beneath the surface of the road and sucked down 
with it the bent-over figure of Marie Bartošová. Colourful flowers 
littered the rest of the tram stop. 

They looked for her for several days. But the impenetrable web 
of the Brno underworld would not give up its secrets. Before long 
they preferred to hush up the case of the disappearance of Marie 
Bartošová. That kind of scandal did not suit the city fathers or 
the government of the socialist republic, which after all did 
everything needed for the good of its citizens.  

“They say it was a put-up job, she wanted to leave Czechoslovakia 
and that incident suited her down to the ground.”

“Apparently nobody enquired after her - who knows what the real 
story around her disappearance was”.   

“The human imagination can blow things up out of all proportion! 
One hole in the road and one woman - and straightaway you have 
a horror story!” could be heard on the streets of Brno. In time, 
no one knew if the case of Marie Bartošová had really happened or 
whether a modern Brno legend had been born. The medieval tunnels 
under Pekařská, and to be on the safe side, those in other parts 
of the old town were secretly filled in and covered in concrete, 
and that was that. And ten years later the file on the case was shredded.



In 1992, when the sewage outlet on Kšírova was being rebuilt they 
found a human skeleton. Half a year later the river Svratka 
in Černovice flushed out a skull. Brno‘s underground gradually 
gave back the story of the life and death of Marie Bartošová, 
a forty-five year-old woman whose selfless existence was snuffed 
out by the mud of the Brno sewers and the indifferent apathy 
of the bureaucrats who were responsible.

The murder 
of Pavel Švanda

The ground opened up, from within sharp white rocks jutted up 
towards the sky. The dark green of the conifers gives rise to 
an endless palette of shades - the kindly breath of an Indian 
Summer alternates with the first onset of autumn. It is October 
and the Macocha gorge rarely looks as enchanting as it does now. 
Except that in these days in 1981, something spoils the view for 
the first visitors of the weekend. They look down from the bench 
over the gorge, look once, twice, two groups changing places, 
several people hurry away. And then someone says it.  That what 
is lying on the bottom, definitely spoiling the Saturday outing, 
really is a human body. By its immobility it calls directly to 
their viewpoint in the heavens. 

Until that summer Pavel Švanda had led an ordinary life. 
He had moved there from Opava to study architecture, settled in at 
the hall of residence, visited his grandma in Boskovice every week, 
and gradually got involved in the culture of Brno. He was a fine 
writer himself, occasionally contributing commentaries and sketches 
for student magazines. He fell in love. With Anna, whom he would 
meet at mass at St Thomas‘s, before long they were engaged. 
Together they worked their way through their studies, crammed 
for their exams, went together to performances at the Divadlo 
na provázku, together they joined people they knew in Charter 77. 
Then Anna took him to the Adámeks, the family of dissident and 
Catholic activist Josef Adámek, whom they helped to transcribe 
and distribute samizdat texts. Soon he started to travel to Prague, 
where he attended the secret lectures of philosopher and Charter 
member Zdeněk Pinc. That year he did not vote in the elections, 
not wishing to bend and join the masses keeping the regime in power. 
So it was a surprise for all his friends from the faculty when he 



was the only one to obtain permission to travel to Italy, where they 
wanted to study architectural monuments. He, the one with an uncle 
in the Vatican, cardinal-in-exile Tomáš Špidlík. 

Except that it soon became clear, why it was Pavel. They were 
waiting for him even before his departure. Keep a diary and 
then inform. About everything, but particular about his uncle‘s 
activities. So Pavel Švanda was to travel in a state of agitation. 
He had never been further than to Slovakia, and what was more, only 
a few people dared dream of visiting Italy - but at what price?  

7.8.1981. Today I have tramped half of Rome. The Baths of Caracalla, 
The Circus Maximus, the Via Colombo. At the Roma Ostienze station 
I saw a scrawl saying BREZHNEV = HITLER. There are lots of 
graffiti all over the walls here… Something about prices. Enormous 
differences. I bought half a kilo of grapes on the outskirts for 600 
lira, in a supermarket on the Via Corso they cost twice as much. 
There they have kilometres of shelves of food, all kinds of things. 
Massive overproduction, noisy shop, more shoppers than staff...  

10.8.1981. Early this morning a short walk along the Via Aurelia, 
visit to a church (a modern barn of high architectural quality, 
I am sure, but without any spiritual content). They have an awful 
thing here in the churches: for a hundred lira you can light 
an electric candle. Terrible habits.

15. 8. 1981. In Pisa. I have an hour in which to cash in my 
travellers cheques, buy something to eat and see the Leaning Tower. 
I‘ve managed everything, the Leaning Tower leans much more than 
in the photographs... 

Only that kind of diary was not much to their liking. On his return 
he was summoned several times. He never mentioned it to anyone. 
One of his friends later recalled Pavel asking him what he who do if 
someone threatened him. What he would do, if someone frightened him 
by running at him on the street in a car. The kind of hypothetical 
question which you talk about only briefly, after all it was just 
a case of what if. 

Even Anna did not suspect anything. They saw each other at mass 
at St Thomas‘s and met regularly during the week. But he didn‘t 
turn up for the one on Tuesday. She called him at the residence, 
he wasn‘t there. Called his home, in case Pavel hadn‘t gone to 
Opava for some reason. He hadn‘t. A week later Pavel‘s sister wrote 
to tell her that he had committed suicide. He had cut his wrists 
and jumped into the Macocha gorge. No one could think of a single 
reason why he should do that.

Perhaps he refused to talk. Perhaps on the contrary he had been 
impudent and someone‘s nerves had got the better of them. According 
to the autopsy report Pavel Švanda had cuts on his forearm, in fact 
the kind that a right-hander like him could not have self-inflicted. 

On his body he had a number of bruises and fractures, which must 
have happened before the sharp edge of the rock penetrated his 
skull, broke his back and the fall from three hundred metres 
up smashed his internal organs. 

The body of Pavel Švanda was pulled up from the bottom of the gorge 
a week later, on 10th October 1981 and no one was in any doubt 
that he was the victim of the Brno secret police‘s interrogation 
practices. 



Revolution 
and the loss 
of illusion

That Friday evening, while a student march swarmed through Prague, 
there was nothing happening in Brno. The city was empty, as on every 
one of those raw November evenings, people were at home or at their 
cottages, the calm before the storm on the streets. 

Everything began with the start of the new week. The students, 
encouraged over the weekend by reports from Vienna radio and 
the events in Prague, filled the courtyards of the faculties instead 
of going to lectures. The lecturers who came to the university first 
thing, had no one to teach, and many joined the students. A strike 
took over nearly the whole of Brno - that afternoon people gathered 
on Freedom Square for the first time and there were nearly forty 
thousand of them.

Raised arms, victory signs with frozen fingers and lit candles. 
Slogans like We will be back tomorrow! and There will be more of us! 
Everyone believed that something could change.

And that something had already changed. Even if there was 
an information vacuum and in the daily news summary it was mostly 
about the weather and speeches by collective farm managers about 
this year‘s harvest results, with every passing day it became 
clearer that this was a revolution. 

In those days a trio of students at the Architecture Faculty were 
organising a strike. Martin Laštovička, Jiří Slezák and Zdeněk 
Hirnšal had already had enough of the whole regime. They no longer 
wanted to be beaten up for taking part in the alternative Brno music 
scene, they wanted to welcome Nico at the Rondo, and not in secret 
in some house of culture hall in Kníničky. They wanted to go 

to unofficial lectures and meet those who had been forced out into 
the dissident movement. They wanted to get out and live life without 
the „normalising“ dictates which their parents had so feared. And 
which they didn‘t. 

So they decided to state their views, took paper and pen, made 
banners and overnight printed leaflets on a borrowed duplicating 
machines, because they too had been standing in that first day 
of demonstrations on Freedom Sq. And so each day to come at 
debates, at strikes, they were everywhere they were needed, even 
at the strike occupying the faculty. Emotions ran through the crowd 
and not only they had the feeling that they were the bringers 
of enormous change. That freedom was within their grasp. 

And there it was, a week later the leadership of the Communist Party 
stepped down, the government resigned and by the New Year Václav 
Havel was at the Castle. 

According to these three, and not just in their view, Czechoslovakia 
should take a new course. Free itself of its clinging past, step 
free into the future. That is why new people, unblemished 
by the past, were to replace the old structures. 

A general meeting of architecture faculty students put it in 
a clear statement as early as mid-January 1990 - in the view 
of the students, the teachers of Marxism-Leninism and the most 
extreme pre-revolutionary officials should go. Including Jan 
Snášel, lecturer and chairman of the Party Faculty organisation. 
He was a careerist and demagogue in thrall to the regime, who 
had terminated the studies and teaching work of many people at 
the faculty and during the strike had been the most voluble advocate 
of the old ways. He was not afraid to threaten the strikers in 
public. The general meeting sacked him unanimously, the decree was 
signed by the three strike organisers who had in the meantime become 
student committee representatives, and everyone thought that 
a final full stop had been put to the past.   

But a year later they received a court missive, Jan Snášel was 
suing them. At first they did nothing about it. The time was alive 
with change, finally they could work and travel freely, discover 
the world. They believed that stupidities like legal action by 
a former party stalwart against the students who had been no more 
than political opponents would not be given credence by a reasonable 
judge. After all, they had acted peaceably and in accordance with 
the interests of society as a whole.   

Except that a few years later, when the action had jumped from 
a lower instance to a higher court and the verdict remained the same 
- apologise to Snášel - they woke up. Is this how democracy really 
works? Is this what they fought for? Had anything really changed? 
They were overwhelmed with frustration. 



As if their rose-tinted glasses had fallen away after the euphoria 
of those early years. And suddenly they could see that even if the 
cover had changed the underlying core was the same. Former secret 
policemen still held key positions in the civil service or in the 
new business environment. Judges who until recently had condemned 
dissidents to years in prison, now delayed cases or ruled in 
favour of their former providers. And former regime functionaries 
slowly went off into retirement secure in their lucrative pension 
from years in service, whereas political prisoners returning from 
communist camps with their health broken had pensions barely enough 
to pay the rent. 

The world, which had seem so rosy in the first few years after 
the revolution, had darkened. For this reason our last stop belongs 
to our downtrodden hopes and lost ideals. 

Perhaps we can lock them in the heady 1990s and today, now that 
we are of an age to take stock , realise that one revolution is 
not enough. That a peaceful and functional civic society depends 
on working at it every day, on the care and unremitting interest 
of every one of us.  Only that way will we succeed in building 
a society for which Brno will not need another Stations 
of the Cross at the conclusion of the next century.
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Esther 
Stocker

Pro Františka 
Pavlíka
Malba akrylem, zvuk (klavírní sonáta 
Leoše Janáčka Z ulice 1. X. 1905)

For František 
Pavlík
Acrylic painting, sound (Leoš Janáček’s 
From the Street 1. X. 1905, piano sonata) 

Jméno / Esther Stocker Rok a místo 
narození / 1974, Silandro, Itálie 
VŠ studia / Academy of Fine Arts 
Vienna a Art Center College of 
Design Pasadena Žije a pracuje /
ve Vídni, Rakousko Web /
www.estherstocker.net

Name / Esther Stocker Year and place of 
birth / 1974, Silandro, Italy Graduated / 
Academy of Fine Arts Vienna and Art 
Center College of Design Pasadena Lives 
and works / in Vienna, Austria Web / 
www.estherstocker.net

The chessboard of fate is composed 
of equal spaces. Black and white, 
step after step - fast or slow, 
considered or passionate. What 
awaits you at the next move? 
The gap of a missed beat is 
replaced by the relief of moving 
forward. Everyone who joins 
the game passes through a gate 
of decision with an awareness 
of danger and without gain for 
himself. Just like František 
Pavlík, when he breathed his last 
to fan the flames of our desire 
for knowledge. (M. K.)

Šachovnice osudu je složena 
z rovnoměrných polí. Černá 
a bílá, krok za krokem – 
rychle či pomalu, s rozmyslem 
či vášní. Co potká tě v příštím 
tahu? Propast vynechaného rytmu 
střídá úleva jistého postupu. 
Každý, kdo přidá se ke hře, 
prochází bránou rozhodnutí 
s vědomím nebezpečí a bez 
vlastního prospěchu. Tak jako 
František Pavlík, když se 
naposled nadechl, aby rozfoukal 
naši touhu po vědění. (M. K.)

Šachovnice je přerušovaná. 
Představuje symbol narušení 
existujícího pořádku. Je to 
chodba, kterou lidé mohou 
procházet. Jejím smyslem 
je umožnit kolemjdoucím 
bezprostřední zážitek 
a připomenout nám, že symboly 
osobních vyjádření svobody 
jsou neustále potřebné.
(E. S.)

Checkerboard is interrupted. It 
represents a sign for the interruption 
of a pre-existing order. It is 
a corridor people can walk though. 
It should allow for a direct 
experience to the passer-by and 
remind us that we always need 
signs for individual expressions 
of freedom. (E. S.)
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Richard 
Loskot

Zpráva 
od Mahena
Sdílená virtuální instalace

Message from 
Mahen
Shared virtual installation

Jméno / Richard Loskot Rok a místo 
narození / 1984, Most, Česká republika  
VŠ studia / Fakulta umění a architektury 
Technické univerzity v Liberci Žije 
a pracuje / v Ústí nad Labem, Česká 
republika Web / www.richardloskot.net 

Name / Richard Loskot Year and place 
of birth / 1984, Most, Czech Republic 
Graduated / Faculty of Art and 
Architecture at Technical University 
of Liberec Lives and works / in Ústí 
nad Labem, Czech Republic

Jdete po ulici a na mobilu se vám 
objeví přijatá zpráva. Kdo to 
píše? Podíváte se... „Žil jsem pro 
Brno. Žije pro něj dneska někdo 
další? Mahen“ Co to má být? Mahen? 
Přečtete si to znovu. Hm, to bude 
asi nějaká mystifikace...
Zajímavé... 

V brněnské ulici Kobližná, 
spojující Mahenovo divadlo 
s Knihovnou Jiřího Mahena, jsou 
v rámci výstavy Na hraně příběhu 
rozesílány po tři letní měsíce 
procházejícím lidem sms zprávy. 
Jejich obsahem jsou fiktivní 
vzkazy bývalé přední osobnosti 
města jeho současným obyvatelům.

Jiří Mahen (1882-1939), 
spisovatel, dramatik, dramaturg, 
publicista, knihovník, organizátor 
a reformátor kulturního 
a společenského života, nadšený 
rybář, ichtyolog, hypochondr 
a mnohé další. Ve své době byl 
velmi činorodým a inspirativním 
člověkem, který významně přispíval 
k prvorepublikovému rozkvětu Brna. 

You are walking along the street 
and an incoming text appears on 
your mobile. Who’s writing? You 
take a look... “I lived for Brno. 
Is anyone living for it now? 
Mahen”. Who’s that? Mahen? Read 
it again. Hmmm, some kind of 
trick... Interesting... 

In Brno’s Kobližná St, linking 
the Mahen Theatre with the Jiří 
Mahen Library, sms messages are 
being broadcast to passers-by over 
the three months of summer as part 
of the On the Edge of Story 
exhibition. Their content is 
fictional messages from the city’s 
former leading personality to its 
inhabitants of today.

Jiří Mahen (1882–1939), writer, 
dramatist, producer, publicist, 
librarian, organiser and reformer 
of the city’s cultural and social 
life, passionate fisherman, 
hypochondriac and much else 
besides. In his day he was a very 
fertile and inspirational man, 
who contributed significantly to 
the flowering of First Republic 
Brno. He loved the city and lived 
and worked to the full for it. 

What did this man leave behind 
him in Brno? Where did he go 
walking? What did he think about? 

Toto město miloval a naplno pro 
něj žil a pracoval.

Jaké stopy po sobě tento muž 
v Brně zanechal? Kudy chodil? 
Na co myslel? O co se snažil? 
Kam směřoval? 

Obraz, který v nás dnes Jiří 
Mahen skrze dochované prameny 
vyvolává, slepujeme nově jako 
koláž z jednotlivých vybraných 
myšlenek, úvah či vzpomínek. 
Ty potom v podobě sms zpráv 
šíříme éterem a pokoušíme 
se jimi – po Mahenově vzoru – 
rozvířit společenské ovzduší 
v Brně, vybudit duševní 
a tělesné síly jeho obyvatel 
a přimět je ke sdílení 
určitých idejí a ideálů. 

Účinek těchto krátkých osobních 
sdělení vyplývá ze specifické 
situace nově přijaté zprávy na 
mobilním telefonu. Zásahem do 
soukromí na okamžik vyrušíme 
příjemce z jeho reality, 
pozdravíme ho Mahenovými slovy 
a předáme mu část z Mahenova 
světa. V ulici, kde se dříve 
Jiří Mahen často pohyboval, 
vznikají neviditelné sochy, 
subtilní monumenty, které 
pronikají telefony potomků 
do staronového prostoru. 

A připomínají, nakolik je tento 
člověk, jehož jméno nesou různé 
instituce a sdružení ve městě, 
pod nímž se ale málokomu ze 
současníků vybaví konkrétní 
tvář nebo příběh, stále přítomný.

Pro zvolenou formu instalace jsme 
nutně spolupracovali s českými 
mobilními operátory, což byla 
překvapivá zkušenost, vypovídající 
mimo jiné o limitech současné 
svobody a demokracie. V instalaci 
využíváme automaticky rozesílané 
sms zprávy a lightboxy, svázané 

What did he try to achieve? What 
was he aiming to do? 

Like a collage of his different 
chosen thoughts, considerations 
and memories, we are putting 
together once more the picture that 
Jiří Mahen today brings up through 
his preserved sources. These we 
then broadcast through the ether 
in the form of sms messages and 
we try through them – in Mahen’s 
own manner – to stir up the social 
climate in Brno, to excite the 
spiritual and physical strength 
of its inhabitants and force them 
to share certain ideas and ideals. 

The effect of these short personal 
messages comes from the specific 
situation of a newly received 
message on a mobile phone. 
By reaching into their private 
world for a second we disturb 
their reality, greeting them 
with Mahen’s words and giving 
them a piece of Mahen’s world. 
In the street which Mahen once 
frequented, there arise invisible 
statues, subtle monuments, 
coming through his descendants’  
telephones into a space which is 
new, but old at the same time.

And they recall just how much 
this man, whose name is borne 
by various institutions and 
associations in the city, but 
whose face and story are known 
to so few, is still present here.

Because of the type of installation 
chosen, we needed to work with 
the Czech mobile phone operators, 
which was a surprising experience 
which said much about the limits 
to contemporary freedom and 
democracy. In the installation 
we make use of automatic broadcast 
sms messages and lightboxes 
normally associated with commercial 
applications, whereas we turn their 
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obvykle s komerčními účely, přičemž 
jejich možnosti využití převracíme 
a přetváříme je v záležitosti 
primárně estetického a uměleckého 
charakteru. Naše záměry narážely na 
bezradnost a nepochopení ze strany 
operátorů, kteří se mnohdy stavěli 
do role cenzorů a propagátorů 
vlastních komunikačních strategií. 
(R. L.)

V poklusu mu na ulici Kobližná 
pípla sms v mobilu. Ještě zaskočit 
do knihovny půjčit si knížku na 
víkend a potom rychle domů. Večer 
při kontrole zpráv našel vzkaz od 
Jiřího Mahena. Úryvek z jeho textů 
a v hlavě zmatek. Přes dlouhá 
desetiletí setkání se spisovatelem, 
který žil pro Brno. (M. K.)

As he jogs along Kobližná street, 
a text message beeps on his mobile. 
Pop into the library to borrow 
a book for the weekend and then 
quickly home. Checking his texts 
in the evening he finds a message 
from Jiří Mahen. A sample from his 
texts and confusion in his mind. 
After long decades a meeting with 
the writer who lived for Brno. 
(M. K.)

potential about and turn them into 
a primarily aesthetic and artistic 
experience. Our plans clashed with 
confusion and lack of understanding 
on the part of the operators, who 
often put themselves in the position 
of censors and promoters of their 
own communication strategies. 
(R. L.)
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Sofie 
Thorsen

Pozvolná
rekonstrukce
Procesuální instalace, velkoplošná kresba 
na trávě

A Slow 
Re–enactment
Process installation, large–format 
markings on grass

Jméno / Sofie Thorsen Rok a místo narození / 
1971, Arhus, Dánsko VŠ studia / The Royal 
Danish Academy of Fine Arts Kobenhavn 
a Academy of Fine Arts Vienna Žije 
a pracuje / ve Vídni, Rakousko Web / 
www.sofiethorsen.net, www.galeriekrobath.at 

Name / Sofie Thorsen Year and place of 
birth / 1971, Arhus, Danmark Graduated / 
The Royal Danish Academy of Fine Arts 
Kobenhavn and Academy of Fine Arts 
Vienna Lives and works / in Vienna, 
Austria Web / www.sofiethorsen.net, 
www.galeriekrobath.at

Pozvolná rekonstrukce je svým 
způsobem přízrak. Křídové linie 
v trávě jsou někdy patrné, 
ale jindy se nachází na hranici 
zmizení. Obraz, který znázorňují, 
není nikdy úplný – a i kdyby byl, 
byla by to pouze mapa místa, 
které už neexistuje.

Křídové fragmenty půdorysu kavárny 
Esplanade ukazují na možnost 
existence jakési scény – místa, 
kde se mohly udát či možná udály 
činy, jejichž křehkost se však 
rovná křehkosti vzpomínek 
i historie samotné. Přesto doufám, 
že tyto neúplné čáry vytvořily 
rámec kousku každodenního života 
v létě roku 2013 – s deštěm, 
suchem, hrajícími si dětmi, 
běhacími psy, slunícími se lidmi 
a vším ostatním, co k letnímu dni 
v parku patří. (S. T.)

A Slow Re-enactment is, in a way, 
a ghost. The chalk lines in 
the grass are sometimes visible, 
but are sometimes on the edge 
of disappearing. The image they 
depict is never complete, and 
even if it were, it would only be 
the map of a place that does not 
exist anymore.

The chalk fragments of the floor 
plan of the Esplanade cafe suggest 
the possibility of a stage, a place 
where action could or might have 
taken place, but their fragility 
equals the fragility of memory and 
of history itself. And still I hope 
these broken lines were the frame 
of some everyday life in the summer 
of 2013, with rain, drought, 
playing children, running dogs, 
people lying in the sun, all 
the aspects of a day in the park.
(S. T.)

A summer morning and the air 
in Koliště park tingles with 
the cold. A bent-over man with 
a squeaking line-marker intently 
lays down long white lines on 
the well-mown grass. Behind him  
the floorplan of the now defunct 
Café Esplanade slowly appears. 

Je letní ráno a v parku Koliště 
se tetelí vzduch. Ohnutý muž 
s vrzající lajnovačkou soustředěně 

During the day shouting children 
sit down in the middle of it. 
The easy atmosphere of café 
conversation. No matter that 
the evening storm will 
mercilessly wash away the new 
work. The man will come again 
and paint in another part of 
the plans - new lines across 
the old, disappearing ones. 
In memory of torn-down houses 
and their occupants, who had 
to leave with no chance of 
returning. (M. K.)

klade dlouhé bílé čáry na posekanou 
trávu. Za jeho zády se pomalu 
objevuje půdorys dnes již 
neexistujícího Café Esplanade. 
Přes den se v jeho středu usadí 
křičící děti. Ta tam je poklidná 
atmosféra kavárenských hovorů. 
Nevadí, že večerní bouřka čerstvé 
dílo nemilosrdně spláchne. 
Muž přijde zas a přikreslí další 
část plánů – nové linie přes staré 
mizející. Na památku stržených 
domů i jejich obyvatel, kteří 
museli odejít bez šance k návratu.
(M. K.)
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Milena 
Dopitová (CZ)

Darovanému
městu
Audiovizuální objekt, hudební 
spolupráce Pavel Šmerda, Ventolin

To the Gift 
City
Audiovisual object, musical 
collaboration Pavel Šmerda, Ventolin

Jméno / Milena Dopitová Rok a místo 
narození / 1963, Šternberk, Česká 
republika VŠ studia / Akademie výtvarných 
umění v Praze Žije a pracuje / v Praze, 
Česká republika Web / www.milenadopitova.cz 

Name / Milena Dopitová Year and place of 
birth / 1963, Šternberk, Czech Republic 
Graduated / Academy of Fine Arts Prague 
Lives and works / in Prague, Czech 
Republic Web / www.milenadopitova.cz

The To the Gift City audiovisual 
object is inspired by the story 
of the Brno composer Pavel Haas. 
He was one of many personalities 
who passed through the Theresienstadt 
ghetto from 1941–1945. It was 
activities associated with 
education and art that helped its 
forced “inhabitants” to survive
the difficult conditions there. 
Concerts, opera and theatres shows, 
exhibitions, public readings... 
these had fundamental meaning under 
these life-threatening circumstances. 
They delivered the strength and 
motivation essential to surviving 
each new day. The To the Gift City 
recalls a fortress, gateway or the 
Trojan Horse – a kind of transit 
point for transport, a bunk bed, 
forbidden podium... But above all 
it is a symbol of faith, solidarity 
and hope. The sound track inspired 
by the real compositions of Pavel 
Haas and Hugo Krása has been 
converted into contemporary DJ 
music language by Pavel Šmerda and 
Ventolin, who play out intensely 
each dimension in the project 
composition.  The audiovisual 
object which results recalls times 
past, but also touches and calls  
the present and the future to 
vigilance. (M. D.)

Audiovizuální objekt Darovanému 
městu je inspirován příběhem 
brněnského hudebního skladatele 
Pavla Haase. Ten byl jednou 
z mnoha osobností, které prošli 
terezínským Ghettem v letech 
1941–1945. V tamních těžkých 
existenčních podmínkách pomáhaly 
jeho nuceným „obyvatelům“ 
aktivity spojené se vzděláním 
a uměním. Koncerty, operní 
a divadelní představení, výstavy, 
veřejná čtení... měly za těchto 
fatálních okolností zásadní 
význam. Dávaly sílu 
a motivaci nezbytnou k přežití 
každého dalšího dne. Objekt 
Darovanému městu připomíná 
pevnost, bránu nebo Trojského 
koně – je jakýmsi překladištěm 
připraveným k transportu, 
palandou, zakázaným pódiem... 
Ale především je symbolem víry, 
soudržnosti a naděje. Zvuková 
stopa inspirovaná autentickými 
skladbami Pavla Haase a Hugo 
Krásy je převedená do současného 
hudebního DJ jazyka Pavlem Šmerdou 
a Ventolinem, kteří intenzivně 

rozehrávají další rozměr 
v kompozici projektu. Vzniklý 
audiovizuální objekt připomíná 
časy minulé, ale dotýká se 
a provokuje k ostražitosti 
v čase přítomném i budoucím.   
(M. D.)

That wooden star in the park on 
Moravské square is both strong 
and fragile at the same time. 
Only tied down with straps which 
could loosen at any moment. 
What holds it together? Perhaps 
the sound in its bowels, forcing 
its way out.  At first an unwanted 
note, but one that then becomes 
essential forever. To understand 
the defiance, dismantle 
the composition and then put it 
together again note by note. 
Music consecrates life - theirs 
and ours - out until the final 
silence. (M. K.)

Ta dřevěná hvězda v parku na 
Moravském náměstí je mohutná 
a křehká zároveň. Svázaná jenom 
popruhy, které mohou povolit 
v každé chvíli. Co ji tak drží 
pohromadě? Snad zvuk v útrobách, 
co dere se ven. Tón nejprve 
nechtěný, ale potom již napořád 
nepostradatelný. Pochopit vzdor, 
rozložit kompozici a znova skládat 
notu po notě. Hudba světí život – 
jejich a náš – do konečného ticha.
(M. K.)
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Pravdoliub 
Ivanov

Aplaus
Zvuková instalace

Applause
Sound installation

Jméno / Pravdoliub Ivanov Rok a místo 
narození / 1964, Plovdiv, Bulharsko 
VŠ studia / National Academy of Fine Arts 
Sofia Žije a pracuje / v Sofii, Bulharsko 
Web / www.pravdo.com

Name / Pravdoliub Ivanov Year and place of 
birth / 1964, Plovdiv, Bulgaria Graduated /
National Academy of Fine Arts Sofia Lives 
and works / in Sofia, Bulgaria 
Web / www.pravdo.com

Projekt vychází z mrazivých událostí, 
jež se staly v budovách Kounicových 
kolejí během druhé světové války. 
Výchozím bodem pro mě byl kvalitní 
a znepokojující text o těchto
zločinech od Kateřiny Tučkové, 
který byl zakončen těmito fakty: 
Tři šibenice stojící na malém nádvoří 
Kounicových kolejí, jejichž budova 
byla během války využívána centrálou 
gestapa, ukončily v letech 1941–1945 
životy přibližně tisícovce Čechů.

Podle vyprávění byly jejich popravy 
hojně navštěvovány brněnskými 
Němkami, přičemž vstupenky stály 
zhruba stejně jako lístky 
na divadelní představení.

Před popravou byly oběti vězněny 
na hradě Špilberk.

Použili jsme nahrávku potlesku tuctu 
lidí a na začátku a na konci jsme 
ji zpomalili, abychom potlesk zcela 
proměnili v dramatické klepání. 
Výslednou nahrávku v určitou dobu 
přehrávaly malé reproduktory skryté 
v podzemí hradu Špilberk. (P. I.)

The project is based on the blood - 
curdling events which happened 
in the Kounicova Halls of Residence 
during World War II. The starting 
point for me was the agitating, 
talented text of Kateřina Tučková 
about those crimes, ending with 
the following facts: The three 
gallows in the narrow courtyard 
of the Kounicova Halls of 
residence, which served during 
the war as the Brno headquarter 
of Gestapo, ended the lives of 
about a thousand Czech between 
1941 and April 1945.

Their executions were allegendly 
well attended by the German women 
of Brno, an entrance ticket was 
as expensive as a theatre ones.

Spilberk castle was the prison, 
where the victims were held before 
the executions.

We used the recorded hand-clapping 
of a dozen people and slowed it 
down at the beginning and the end 
of the recording with the purpose 
of completely changing the applause 
into a dramatic knocking. Small 
hidden loudspeakers in the Spilberk 
castle will broadcast that 
recording at a certain hour. 
(P. I.)

Can applause be a memorial? Quiet, 
but then growing stronger, slow 
and dignified, gradually filling 
every corner of the courtyard. 
In a place where people died after 
an unequal struggle, but heads 
still held high in resistance 
to the foreign oppressors with 
the beast in their hearts. Out 
of respect for them, from time 
to time the sound of our hands 
mixes with their pain. (M. K.)

Může být potlesk pomníkem? Tichý 
a potom sílící, pomalý a důstojný 
postupně vyplní každý záhyb 
nádvoří. V místě, kde umírali 
lidé po nerovném boji a přesto 
vzpřímeni v odporu k cizím 
utlačovatelům s bestií v srdci. 
V úctě před nimi smísí se čas 
od času ve vzduchu zvuk našich 
rukou s jejich bolestí. (M. K.)
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Brněnská přehrada
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The small wooden lookout point is 
just as ordinary as the life of 
a reservoir worker. Off to work 
in the morning and back home in 
the afternoon, stopping briefly 
for a cigarette by the calm 
water’s surface. An inconspicuous 
plinth in Kníničky by the wall 
of the reservoir and another in 
Brno on the city walls beneath 
the Cathedral of St Peter, looking 
out on the city which he saved.
(M. K.)

Jiří 
Kovanda

Rozhledna
Dřevěný objekt

Lookout
Wooden object

Jméno / Jiří Kovanda Rok a místo 
narození / 1953, Praha, Česká republika 
Žije a pracuje / v Praze, Česká republika 
Web / www.gbagency.fr, www.galeriekrobath.at

Name / Jiří Kovanda Year and place of 
birth / 1963, Prague, Czech Republic
Lives and works / Prague, Czech Republic
Web / www.gbagency.fr, www.galeriekrobath.at

Když jsem četl ty tragické 
a silné příběhy, připadalo mi 
skoro nemožné postavit se k nim 
tak, aby výsledek nakonec nebyl 
chabý, nebo dokonce směšný. 
Hledal jsem tedy v textech 
nějaké pasáže, které by umožňovaly 
jakýsi úkrok. Můj příspěvek tedy 
není žádným „pomníkem“. A nemusí 
se vlastně ani vázat jenom k té 
konkrétní události. Pouze z ní 
vychází. Vychází z toho, co jsem 
pocítil při čtení. Při čtení toho 
příběhu o hrázném, vlastně při 
čtení jedné jediné věty onoho 
příběhu: „Hrázný František Šikula 
se nad tou změnou pozastavoval 
každé ráno.“ Stával totiž nad svým 
rodným údolím, které bylo zatopeno 
vodami přehradní nádrže. (J. K.)

When I read these tragic and 
powerful stories, it seemed to me 
to be almost impossible to approach 
them in a way that would not make 
the outcome shabby or even funny. 
So in the texts I sought passages 
which would allow me a kind of 
side step. So my contribution is 
no kind of  “memorial”. Nor need it 
be related just to one particular 
event. It is just based on one. 
It is based on what I felt when 
reading. When reading the story of 
the reservoir worker, in fact when 
reading just one sentence from that 
story: Reservoir worker František 
Šikula wondered at this change 
every morning. “He was standing 
in fact overlooking his native 
valley, which had been flooded 
by the waters of the reservoir.”
(J. K.)

Malá dřevěná vyhlídka je stejně 
obyčejná jako hrázného život. Ráno
do práce a odpoledne domů s krátkou 
zastávkou na cigaretu nad klidnou 
vodní hladinou. Nenápadný piedestal 
v Kníničkách u přehradní stěny 
a druhý v Brně na baštách pod Petrovem 
s pohledem na město, které zachránil.
(M. K.)
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A pile of old bicycles on 
Malinovského square is a memento 
of hatred and a remembrance of 
those who were expelled. They 
left everything here, property, 
childhood, family past, and much 
of their own hearts. They trudged 
through the yelling into the 
unknown, many did not make it, 
others won back their lives and 
are now coming back. Let us go 
a part of the way with them along 

Anton 
Čierny

Zapomenuté
vzdálenosti
Interaktivní instalace

Forgotten 
Distances
Interactive installation

Jméno / Anton Čierny Rok a místo narození / 
1963, Bojnice, Slovensko VŠ studia / 
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
Žije a pracuje / v Rosine a Bratislave, 
Slovensko Web / www.antoncierny.com

Name / Anton Čierny Year and place of birth / 
1963, Bojnice, Slovakia Graduated / 
Academy of Fine Arts and Design Bratislava 
Lives and works / Rosina and Bratislava, 
Slovakia Web / www.antoncierny.com

Nie je mojou úlohou súdiť, 
ale pripomínať. Pripomenúť si 
zabudnutú vzdialenosť, medzi 
bodom A a B, čo v kontexte môjho 
projektu znamená, uvažovať nad 
pojmami vyhnania, straty domova, 
osobnej integrity a smrti. To 
všetko je však príliš ťažké, ťažko 
straviteľné a tak som to musel 
odľahčiť - aby úvahy 
o traumatizujúcich udalostiach 
v histórii mesta Brna mali zároveň 
aj protiváhu v ponuke „príjemného“ 
cyklovýletu s blízkym priateľom.  
Tomu však najskôr predchádzala 
výzva obyvateľom k účasti na 
pamätníku priložením prineseného 
bicykla, ktorý sa stal zároveň 
požičovňou. Malá knižka–sprievodca 
cyklotrasy vás doviedol/dovedie 
na miesto, kde pred 68–mi rokmi 
mnohým skončilo úplne všetko.
(A. Č.)

It is not my role to judge, but 
to make remembrance. To recall 
the forgotten distance between 
points A and B, which in the context 
of my project means contemplating 
the ideas of exile, loss of one’s 
home, personal integrity and death. 
But all of this is too difficult, 
difficult to take in, and so I had 
to make it easier – so that thoughts 
of the traumatic events from 
the history of Brno would also have 
their counterpoint in the offer of 
a “pleasant” bike ride with a close 
friend. But this was preceded by 
a call to the population to take 
part in the memorial by adding 
a bicycle to be rented out. Our 
guide booklet to the cycle route 
will take you to the place which 
meant the absolute end for many 
people 68 years ago. (A. Č.)

Hromada starých kol na Malinovského 
náměstí je mementem nenávisti 
a vzpomínkou na ty, kteří byli 
vyhnáni. Nechali zde vše, majetek, 
dětství, rodinnou minulost, 
podstatnou část vlastního srdce. 
Šlapali za řevu do neznáma, mnozí 

nedošli, jiní vyhráli svůj život 
a dnes se vracejí. Pojeďme kousek 
s nimi cyklostezkou jejich 
utrpení k táboru v Pohořelicích.
(M. K.)

a cycle path of their suffering 
to the camp at Pohořelice.
(M. K.)
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Kristina 
Leko

MLÁDEŽ 
vede Brno 
REVISITED 
1949 2013
Sociální socha, grafitti
www.mladezvedebrno.eu

Featuring / Bára Bakošová, Martina 
Jetmarová, Lukáš Likavčan, Josef 
Patočka, Margita Rácová, Tereza Vávrová 
Project team / Petr Maška (produkce), 
David Smithson (poradce), Alžběta Medlová, 
Lucie Harapátová (video), Željko Blaće (web)

The YOUNG 
in Charge 
of Brno 
REVISITED 
1949 2013
Social sculpture, grafitti 
www.mladezvedebrno.eu

Featuring / Barbora Bakošová, Martina 
Jetmarová, Lukáš Likavčan, Josef Patočka,
Margita Rácová, Tereza Vávrová
Project team / Petr Maška (production), 
David Smithson (consultant), Alžběta 
Medlová, Lucie Harapátová (video), 
Željko Blaće (website)

Jméno / Kristina Leko Rok a místo 
narození / 1966, Záhřeb, Chorvatsko 
VŠ studia / Academy of Fine Arts 
Zagreb Žije a pracuje / v Berlíně, 
Německo a Záhřebu, Chorvatsko 
Web / www.kristinaleko.net

Name / Kristina Leko Year and place of birth / 
1966, Zagreb, Croatia Graduated / Academy 
of Fine Arts Zagreb Lives and works / 
in Berlin, Germany and Zagreb, Croatia 
Web / www.kristinaleko.net

V květnu 1949 se téměř 20 000 
mladých lidí zúčastnilo komunisty 
pořádané kampaně Mládež vede Brno. 
Mládež tehdy symbolicky převzala 
kontrolu nad výrobou, službami 
a správou v 82 podnicích města 
Brna. Cílem bylo zajistit sympatie 
novému režimu. Akce byla čistým 
úspěchem a uspořádala se postupně 
i v dalších městech. Pomohla up-
evnit komunistický režim. 
 
Cílem našeho projektu byla 
kritická reflexe této historické 
události. Dále jsme chtěli zjistit, 
jaká témata mají v hlavách 
a srdcích dnešní mladí lidé – 
zejména ti, kteří se zajímají 
o veřejné věci. Projekt proto 

In May 1949 almost 20,000 young 
people took part in the event 
The young in charge of Brno 
organized by the communists. 
The youth symbolically took over 
production, services, and 
administration in 82 companies 
in the city of Brno. The objective 
was to gain the sympathy for the new 
regime. The event was a pure success, 
it was respectively organized in 
other cities. It helped secure 
the communist regime. 

Our project wanted to critically 
reflect upon that historical event. 
Additionally, we wanted to find out 
what is in the minds and hearts 
of young people today. Moreover, 
of those youngsters interested in 
communal goods. Thus, the project 
features six young community activists 
aged 18-30 engaged in alternative 
economics, public education issues, 
ecology, social housing, problems 

představuje šest mladých komunitních 
aktivistů ve věku od 18 do 30 
let, kteří se angažují v tématech 
alternativní ekonomiky, veřejného 
vzdělávání, ekologie, sociálního 
bydlení, problémů romské komunity 
a dobrovolnictví. Naším plánem 
bylo umístit je na tři dny do 
společností a městských úřadů 
podle jejich výběru, aby zde mohli 
propagovat své nápady.
 
Projektu se dostalo zvláštní 
pozornosti ze strany městské 
komise zodpovědné za výstavu Brno 
Art Open. Několik členů komise 
požadovalo jeho zrušení. Domnívali 
se, že jde o komunistickou 
propagandu. Během dvou mimořádných 
jednání jsme já jakožto autorka 
projektu, Michal Koleček coby 
odpovědný kurátor a také Terezie 
Petišková, ředitelka Domu umění, 
požadovali svobodu uměleckého 
vyjádření. Projekt byl nakonec 
schválen, ale s nutnými úpravami. 
Nikdy nicméně neobdržel podporu 
ze strany magistrátu, jak jsme 
žádali. Nepřímo byl dokonce 
sabotován: Do institucí městské 
správy se nám nepodařilo umístit 
aktivistu soustředícího se na 
otázku jízdních kol ve městě ani 
aktivistu zabývajícího se romskou 
komunitou. V důsledku toho se 
v rámci projektu rozvinula živá 
diskuse. Byla zaměřena na otázku 
důvěry a práva na svobodnou 
reflexi minulosti. Těch se má mladé 
generaci dostat, aniž by jí někdo 
předepisoval, co si má myslet, 
jak tomu bylo v některých minulých 
dobách... Proto jsme v rámci 
projektu uspořádali diskusní akci. 
 
Úspěšná umístění našich aktivistů 
v soukromých firmách na druhou 
stranu ukázala, jak odlišná je 
současná česká občanská společnost 
ve srovnání s rokem 1949. Soukromý 
sektor paradoxně prokázal mnohem 
více společenské zodpovědnosti 

of Roma community, volunteerism. 
The plan was to place them for 
three days in companies and 
municipal offices of their 
choice to promote their ideas.

Our project gained a special 
attention from the city commission 
responsible for the Brno Art 
Open exhibition. Several members 
of the commission wanted the project 
to be canceled. They thought it 
was a communistic propaganda. 
At two special meetings myself 
as the author of the project, 
the responsible curator Michal 
Koleček as well as the Arthouse 
Brno director Terezie Petišková 
negotiated for the freedom of 
artistic expression. The project 
was finally accepted but corrections 
were to be made. However, our 
project never got support from 
the city administration that we 
asked for. Indirectly, it was 
sabotaged - we did not manage to 
place our city-bycicle activist 
nor our Roma community activist 
within the city administration. 
Being so, a vivid discussion 
developed within the project. 
It was focused around the issue 
of young generation being granted 
a trust and a right to freely 
reflect on the past, without 
being prescribed what to think, 
as it was in some past times... 
Therefore, we organized 
a discussion event within 
the project. 

On the other hand, successful 
placements of our activists 
in private companies showed how 
different the current Czech civil 
society is in comparison to 
the 1949. Paradoxically, the private 
sector showed much more social 
responsibility than the public 
one.

From my prospective, as grown 
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Z mého pohledu někoho, kdo se 
narodil v Jugoslávii a žije 
v Německu, vypráví tato sociální 
skulptura příběh politických 
rozporů jak v Česku, tak v Evropě. 
Během projektu začala být patrná 
generační propast. Bylo odhaleno 
hluboké trauma způsobené komunistickým 
režimem, jež postihlo generaci 
lidí nad čtyřicet. Východoevropské 
trauma komunismu se v jednotlivých 
zemích významně liší. V některých 
z nich způsobuje, že je téměř 
nemožné argumentovat ve prospěch 
společného nebo skupinového 
vlastnictví, pokud není zcela 
jasně státní. Možná až generace, 
které teprve přijdou, budou 
schopny politického porozumění 
napříč evropskými zeměmi. Bylo by 
ve skutečnosti velmi nešťastné 
a smutné, pokud by nám naše 
historická zkušenost se 
socialismem a komunismem 
dvacátého století  znemožnila 
využívat myšlenky pospolitosti, 
bratrství, rovných práv nebo 
férového užívání světových zdrojů – 
jinými slovy, pokud by nás tato 
historická zkušenost vedla k 
vyloučení některých základních 
principů křesťanství. A to je 
do velké míry podstata generační 
propasti a politického rozporu 
v České republice. Navštivte prosím 
www.mladezvedebrno.eu. (K. L.)

Ráno vstanou a pospíchají do práce, 
firmy či úřadu se spoustou nápadů 
a jenom pár dny k jejich naplnění. 
Šest mladých lidí s plány na opravu 
světa hledá vlastní budoucnost 
a zodpovědnost. Tak jako kdysi jejich 
prarodiče podvedení komunistickou 
totalitou obludnou nabídkou vést 
novou společnost na úkor těch, kteří 
měli jiný názor. Proto je třeba 
naslouchat a nezapomínat, jak křehká 
může být svoboda. (M. K.) 

They rise early and hurry to their 
work, to their company or their 
office, full of ideas and just 
a couple of days in which to make 
them work. Six young people with 
plans to change the world seek 
their own future and accountability. 
Just as once their grandparents 
were once taken in by the communist 
totality with a monstrous offer 
to bring about a new society 
at the expense of those with 
different views. That is why we 
must listen and not forget how 
fragile freedom can be. (M. K.)

up in Yugoslavia, and living in 
Germany, this social sculpture 
tells a story about political 
divisions in Czech Republic as 
well as in Europe. In the course 
of our project, the generation 
gap started showing itself. It 
revealed a deep trauma caused by 
the communistic regime and 
starting by the generation over 40. 
East European trauma of communism 
differs considerably in different 
countries. In some, it makes 
it almost impossible to argue 
in favor of common and communal 
goods, unless they are clearly 
national. Maybe only the generations 
that are yet to come will be able 
to have a political understanding across 
European borders. It is in fact 
very unfortunate and sad, if our 
historical experience of socialism 
and communism in the twentieth 
century makes us disqualify ideas 
of togetherness, brotherhood, 
equal rights, or the idea of fair 
sharing the worlds’ resources. 
In other words, if that historical 
experience would make us disqualify 
some basic ideas of christianity. 
And, this is very much what the 
generation and political gap is 
about in Czech Republic. Please, 
check: www.mladezvedebrno.eu (K. L.)
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František 
Kowolowski

Koridor
Objekt, dřevo

Corridor
Object, wood

Jméno / František Kowolowski Rok a místo 
narození / 1967, Třinec, Česká republika 
VŠ studia / Akademie výtvarných umění 
ve Varšavě Žije a pracuje / v Brně 
a Ostravě, Česká republika 
Web / www.artlist.cz/kowolowski

Name / František Kowolowski Year and place 
of birth / 1967, Třinec, Czech Republic 
Graduated / Academy of Fine Arts Warsaw 
Lives and works / in Brno and Ostrava, Czech 
Republic Web / www.artlist.cz /kowolowski

„Bytí“ je „neuchopitelné“, vždy 
je „chápeme“ v omylu; omyl 
je v tomto případě nejen velmi 
snadný, je přímo podmínkou 
myšlení. Bytí není nikde.
                                                                                   
George Bataille; Vnitřní zkušenost / 
metoda meditace, 1953

Téma jsem si zvolil na základě 
mých zkušeností s totalitní mocí 
a v souvislosti se vztahy, kterými 
se zabývám ve své umělecké práci. 
Jedná se o problematiku heterotopií 
a entropií „systémů“, kterou 
hledám v obecné rovině především 
skrze performativní formy. Zvolené 
téma mi velice silně evokovalo 
primární fyzický a existencionální 
pocit.  V této návaznosti jsem 
se rozhodl vytvořit modelovou 
architektonickou situaci, jenž 
by byla z části interaktivní – 
iniciační ve vztahu k obsahu, 
prostoru a divákům.  

Můj návrh směřoval k diferenciaci 
pocitové zkušenosti ohrožení a psy-
chologie prostoru. Téma procesů 
padesátých let dvacátého století, 
které je těžko pochopitelné a těžko 

“Being” is “ungraspable”, 
we always “grasp” it inadvertently; 
in this case this is not only very 
easy to do, it is indeed a condition 
of thinking. Being is nowhere.

George Bataille: L’Expérience 
intérieure - Méthode de méditation, 
1953

I have chosen my topic based on 
my experience with totalitarian 
power and in connection with 
the relationships which I deal 
with in my work as an artist. 
This is the issue of heterotopia 
and the entropy of “systems”, which 
mainly I seek out at the general 
level through performance forms. 
The topic I have chosen evokes very 
strongly for me a primary physical 
and existential feeling. In this 
connection I have decided to create 
a specimen architectural situation, 
which would be in part interactive – 
initiating in relation to content, 
space and the audience.  

My proposal aims to differentiate 
the perceptual experience of danger 
and the psychology of space. The 
topic of the trials of the 1950s, 
hard to understand and hard to take 
in, aimed at the almost physical 
and mental degradation of the 
opponents of the regime of the day. 

The topic of the inevitability of 
place and its function, overcoming 

stravitelné, směřovalo k téměř 
fyzické a mentální degradaci 
oponentů tehdejšího režimu. 

Téma nevyhnutelnosti místa a jeho 
funkce, překonání izolace, forma 
ohrožení, návykové bariéry vědomí, 
překonání tělesné separace, pocity 
ohrožení z tělesné nevyhnutelnosti, 
nekonečná absurdní hra bez možnosti 
úniku z místa, těla, myšlenky 
či historie, byla kompozičním 
impulzem této práce. Objekt v mém 
chápání se měl pokusit o interakci 
fyzické účasti návštěvníka ve 
vytvořeném prostoru a definovat 
pocity totality moci. 

Objekt byl vybudován jako koridor 
o rozměrech 220 x 220 x 800 cm. 
Na první pohled nebyl divák 
konfrontován s ničím neobvyklým, 
pouze s architektonickou minimální 
formou. Teprve po vstupu do 
koridoru docházelo k přeměně 
vnitřního uspořádání cíleným 
zužováním prostoru až k pocitu 
nevolnosti (černý prostor). 
Instalace záměrně pracovala 
se světlem a dualitou vnějšího 
a vnitřního uspořádání 
prostoru. Diferenciace černé 
a bílé, světelného „utonulého“ 
efektu tmy tak navázala na 
interpretační textový příběh 
Kateřiny Tučkové. (F. K.) 

This space in the park behind 
the House of Arts both attracts 
and repels - a crater of darkness 
ending in a grey glow. One’s 
movement is slow when one’s eyes 
cannot make out the boundaries 
of the deceipt. Instinctively 
they crouch and feel their way 
with their hands. They sent them 
down to the very pit of humanity, 
tortured and trod them down, but 
in spite of this their desire once 
more stepped up to the light. 
(M. K.)

Ten prostor v parku za Domem umění 
láká a zároveň odrazuje – trychtýř 
tmy zakončený šedivou září. Pohyb je 
pomalý, když oči nemohou rozeznat 
hranice klamu. Podvědomě se přikrčí 
a šátrají rukama. Spustili je až 
na dno lidství, mučili a pošlapali, 
ale jejich touha přesto znovu 
vykročila do světla. (M. K.)

isolation, the habit-forming barriers 
of awareness, bodily separation as 
well as feelings of threat from 
bodily inevitability, the endless 
absurd game without the option to 
escape from place, body, thought 
or history, were the compositional 
impulse for this work. In my 
understanding of it, an object 
should attempt an interaction 
of the physical involvement of 
the visitor in the created space 
and to define feelings of 
the totality of power. 

The object was built as a corridor 
with dimensions of 220 x 220 x 800 
cm At first glance the viewer was 
not be confronted with anything 
unusual, only with an architecturally 
minimal form. Only after entering 
was there a change of the internal 
layout through a deliberate narrowing 
of the space until a feeling 
of nausea sets in (black space). 
The installation works deliberately 
with light and the duality of 
the external and internal layout 
of the space. The differentiation 
of black and white, of the luminous 
“drowned” effect of the dark, thus 
linked to the interpretational 
textual story by Kateřina Tučková. 
(F. K.)
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Ateliér 
environment 
Fakulty 
výtvarných 
umění VUT 
v Brně

Studio of the Environment at 
Faculty of Fine Arts BUT Brno

Domnělý výskyt
Instalace ve veřejném prostoru, 
audioinstalace, denně 16.00–16.07

Ivana Bendová, Magdalena Borovková, Petr 
Dočkal,Romana Horáková, Ivana Hrončeková, 
Jan Jáchim, Viktor Jelen, Martina Kocmanová, 
Kateřina Michalková, Jana Regnerová, Pavel 
Richtr, Zdeněk Ryneš a Aneta Willertová 

An Imaginary
Occurrence
Installation in the public space, 
audioinstallation, daily 16:00–16:05

Ivana Bendová, Magdalena Borovková, Petr 
Dočkal,Romana Horáková, Ivana Hrončeková, 
Jan Jáchim, Viktor Jelen, Martina Kocmanová, 
Kateřina Michalková, Jana Regnerová, Pavel 
Richtr, Zdeněk Ryneš and Aneta Willertová 

Ateliér environment Fakulty výtvarných umění 
Vysokého učení technického v Brně vedoucí / 
Barbora Klímová asistent / Michal Moravčík
Web / http://environment.ffa.vutbr.cz/ 

Studio of the Environment, Faculty of Fine 
Arts of the Brno University of Technology Brno
head of studio / Barbora Klímová assistant / 
Michal Moravčík Web / http://environment.ffa.vutbr.cz/ 

Projekt, jenž je součástí 
letošní přehlídky Brno Art Open, 
oživuje příběh tragicky zesnulého 
Viliama Debnára v místě jeho 
skonu.1 Vyzývá k procházce 
postindustriální lokalitou, 
kde jediný památeční bod 
nahrazuje decentralizovanou 
sít pokrývající dané místo.

Podle místopisu v literárním 
výkladu příběhu Viliama Debnára 
od Kateřiny Tučkové jsme hledali 
konkrétní lokaci jeho zavraždění 
v domnění, že je totožná s umístěním 
památníku. Na dotazy jsme od 
kolemjdoucích dostávali různé,
často rozporuplné navigace, popisy 

Following the location description 
in Kateřina Tučková’s literary version 
of Viliam Debnár’s story, we sought 
out the actual location of the murder 
of Viliam Debnár under the impression 
that it is the same as the position 
of the memorial to him. In answer to 
our questions, passers-by gave us 
various, often contradictory directions 
and descriptions to the memorial, 
as well as diverse version of the story.

During repeated forays onto the site 
we gathered together a series of 
testimonies. Based on these we then 
rewrote six times the final paragraph 
of the literary piece, concerning 
the physical location of the end of this 
story. We recorded on spoken-word audio 
– with Kateřina Tučková reading – 
the differing versions of the story 
with their different endings for 
the location. Each of these recordings 
is broadcast on a loudspeaker nearby 
the presumed position for the memorial. 
During the exhibition itself six 
loudspeakers will daily give 

památníku i diverzní interpretace 
příběhu. Na jejich základě jsme pak 
šestkrát přepsali tu část původní 
literární předlohy, jež se týká 
zavraždění Viliama Debnára. 
Jednotlivé verze příběhu lišící 
se lokalizací i (některými) 
okolnostmi klíčového momentu jsme 
zaznamenali jako audionahrávky 
mluveného slova – přednes Kateřiny 
Tučkové. V průběhu konání výstavy 
začne každý den v 16 hodin (čas 
vraždy podle literární předlohy) 
šest továrních amplionů v okolí 
někdejší vrátnice Zetoru synchronně 
přehrávat jednotlivé varianty 
příběhu.

Konkrétní místa domnělého výskytu 
jsme označili praporky. Každý 
z nich nese jinou z výpovědí 
dotazovaných – tu, jež nás na 
dané místo zavedla.

Práci vnímáme jako autorskou 
reflexi absence širšího povědomí 
o zabití Viliama Debnára, specifik 
dané lokality a v neposlední řadě 
také jako dialog s průvodním textem 
Kateřiny Tučkové, spoluautorky 
koncepce Brno Art Open 2013, 
jež svými literárními interpretacemi 
podstatným způsobem determinovala
podmínky i vyznění výsledných 
prací a celé přehlídky. 
(Studenti Ateliéru environment)

The broken paths between the dilapidated 
production sites no longer recall the 
scene of a tragedy. Who today remembers 
the circumstances and where exactly 
Viliam Debnár met his cruel and 
unnecessary death? It was over there, 
says one, no, here, says another. 
All of these places need to be marked 
and used again and again to retell 
the end of his story, so that we do 
not forget our fallen and the meaning 
of their sacrifice. (M. K.) 

Rozbité cesty mezi omšelými výrobními 
areály již vůbec nepřipomínají 
scénu tragédie. Kdo si dnes vzpomene, 
za jakých okolností a kde přesně 
potkal Viliam Debnár krutou 
a zbytečnou smrt? Bylo to tam, 
anebo tady, odpovídají dotázaní. 
Je třeba označit všechna ta místa 
a podle nich znovu a znovu přepisovat 
konec jeho příběhu, abychom 
nezapomínali na naše padlé a smysl 
jejich obětí. (M. K.)

a simultaneous broadcast of the different 
versions of the stories, shortly after 
4pm (the time of the murder as given 
by Kateřina Tučková). To mark 
the presumed locations of the memorials 
we have also used red triangular marker 
flags. Onto each one we have printed 
a different shortened version of 
a testimony on the location of 
the presumed memorial, as obtained 
from the locals. Each of the 12 flags 
is planted in the ground at the places 
where the instructions and descriptions 
of those we questions took us.

The project is intended to resurrect 
Viliam Debnár’s story in the location 
in question. It challenges us to walk 
through the post-industrial locality, 
itself a subject of interest to us. 
We want to replace the idea of 
a memorial point with a decentralised 
network covering the location.

And not least in this is the importance 
of an active dialogue and collaboration 
with the author of the text to 
the Brno Art Open – exhibition, 
the writer Kateřina Tučková, who set 
the conditions with her interpretations, 
but at the same time stayed in 
the background for the works which 
resulted from them. (Students of 
the Environment Studio)



Ateliér environment FaVU

Instalace, audioinstalace

49°11‘53.291“

112

Domnělý výskyt

Okolí podniku Zetor, Líšeň

16°40‘16.286“

112



Ateliér environment FaVU

Instalace, audioinstalace

49°11‘53.291“

112

Domnělý výskyt

Okolí podniku Zetor, Líšeň

16°40‘16.286“

112



Ateliér environment FaVU

Instalace, audioinstalace

49°11‘53.291“

112

Domnělý výskyt

Okolí podniku Zetor, Líšeň

16°40‘16.286“

112



Ro
be
rt
 V
la
sá
k



when you recall the young lives 
destroyed by their own people. (M. K.)

They stand there quietly near 
the places where the dead once 
lay, on Orlí street and Moravské 
square. Two water cannons ready for 
use. You can pump up the water 
and on a hot day you could sprinkle 
the passers-by. And the sparkling 
drops will chill you to the bone 

Robert
Vlasák

Oni nás, 
my sebe
Interaktivní objekt

They to us, 
we to ourselves
Interactive installation

Jméno / Robert Vlasák Rok a místo 
narození / 1978, Kladno, Česká republika
VŠ studia / Fakulta výtvarných umění 
Vysokého učení technického v Brně 
Žije a pracuje / v Ústí nad Labem, 
Česká republika

Name / Robert Vlasák Year and place 
of birth / 1978, Kladno, Czech Republic
Graduated / Faculty of Fine Arts of the Brno 
University of Technology Brno Lives and works / 
in Ústí nad Labem, Czech Republic

Oni nás, my sebe je projekt, 
který vznikl na základě příběhu 
o zastřelení Danuše Muzikářové 
a Stanislava Valehracha v srpnu 
1969. Není ale parafrází 
historické události. Tématem 
není to, co se stalo, ale spíše 
jeden z pohledů, proč se to stát 
mohlo. Vytvořil jsem objekty 
navozující situaci, která má 
některými aspekty připomínat 
zmíněné srpnové události. Je tak 
umožněno zprostředkovat specifický 
zážitek nabízející různé interpretace. 
 
Nepřesvědčuji, nenabádám, dávám 
k dispozici možnost. Koho bude 
lákat pokropit kolemjdoucího?  
A kdo to uskuteční? Když jsem 
umístil tyto objekty do veřejného 
prostoru, můžu za to také já?  
(R. V.) 

They to Us, We to Ourselves 
is a project which arose based 
on the story of the shootings 
of Danuše Muzikářová and Stanislav 
Valehrach in August 1969. But 
it is not just a retelling of 
the historical event. The topic 
is not what happened, but rather 
one of the views of why it might 
have happened. I have created 
objects bringing about a situation 
which in a number of its aspects 
should recall those August events. 
This enables the mediation 
of a specific experience subject 
to varying interpretations. 

I do not seek to persuade, 
I do not exhort, I simply put 
the possibility forward. Who will 
be tempted to spray passers-by with 
water?  And who will actually do 
it? And if I placed these objects 
in the public space, was I the one 
responsible? (R. V.)

Stojí tam klidně poblíž míst, 
kde tehdy byli mrtví, na Orlí 
a na Moravském náměstí. Dvě vodní 
děla připravená k použití. Můžeš 
napumpovat vodu a v horkém dni třeba 

osvěžit kolemjdoucí. Jiskřivé kapky 
zamrazí v týlu, když vzpomeneš na 
mladé životy zmařené vlastními lidmi.
(M. K.)
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Jiří
Černický

Světelná jímka
Světelná instalace, kov

Light from 
the Pit
Light installation, iron

Jméno / Jiří Černický Rok a místo narození / 
1966, Ústí nad Labem, Česká republika 
VŠ studia / Akademie výtvarných umění 
v Praze Žije a pracuje / v Praze, 
Česká republika Web / www.cernicky.com

Name / Jiří Černický Year and place 
of birth / 1966, Ústí nad Labem, 
Czech Republic Graduated / Academy 
of Fine Arts Prague Lives and works / 
in Prague, Czech Republic 
Web / www.cernicky.com

O memoriálu, který by připomínal 
zmizení Marie Bartošové, přemýšlím 
jako o  „nehmotném“ památníku, 
o jakémsi anti-pomníku ze světla, 
které vyzařuje z pomyslné 
sochařské formy či antifony, 
tvořící odtokový kanál – blízko 
místa, kde se 15. února 1976 
propadla a následně zmizela 
v odpadních rourách pod Brnem. 
Toto podzemí chápu spíše jako 
podsvětí, protože představa 
o způsobu smrti relativně mladé 
ženy, která bloudí a následně 
umírá ve tmě, plné splašků, bahna, 
krys a puchu ve mně vyvolává 
osudovou hrůzu.   

Jako informační panel (tedy určitý 
druh pamětní desky) jsem použil 
kanalizační poklop, který jsem 
navrhl tak, aby byla funkční mříž 
tvořená přímo písmem. Toto písmo 
ve výsledku slouží jako světelná 
šablona, takže má celkový efekt 
lehce transcendentní charakter. 
Chtěl jsem aby byla „typomříž“ 
opravdu funkční. Tím by totiž 
objekt mohl získal temnou naléhavost, 
která by nám umožnila alespoň 
částečně si představit 
zoufalství, které musela paní 

I think of the memorial to 
commemorate the disappearance of 
Marie Bartošová as an “intangible” 
memorial, a kind of anti-memorial 
of light which will shine from 
an imaginary sculptural form or 
antiphon, forming an underground 
canal - near the place where on 
15th February 1976 she fell and 
then disappeared in the sewage 
system under Brno. I see this 
underground as an underworld, 
because the idea of the way in 
which this relatively young woman 
died, lost and then dying in 
a darkness full of sewage, mud, 
rats and stench brings out in me 
a feeling of horror and terror. 
As the information panel (a kind 
of memorial plaque) I have used 
a manhole cover, which I have 
designed in such a way that 
the grill will be made up of actual 
letters. In the end these letters 
will serve as a light template, 
so that the overall effect will be 
of a gently transcendental nature. 
I wanted this “letter grill” to 
be a working one. In this way 
the object could gain a dark urgency 
which would enable us to imagine 
at least in part the desperation 
which Mrs Bartošová endured when 
underground. The rigorous rivalry of 
light from the innards of the earth 
with the sewage falling onto it 

Bartošová v podzemí prožívat. 
Důsledné faktické soupeření 
světla z nitra země se splašky, 
které na něj dopadají by snad 
mohlo být silnou připomínkou 
této tragické události. 
(J. Č.)

Zdánlivě obyčejný poklop zakrývající 
ústí domovní kanalizace na ulici 
Pekařská nese ženské jméno a datum. 
Ten příběh je stejně tragicky 
absurdní jako doba, kdy se stal – 
bezčasí husákovské normalizace. 
Uprostřed města za každodenního 
ruchu propadla se Marie Bartošová 
do brněnského podzemí bez naděje 
k návratu. Skrze mříž září paprsky 
světlometů jako oči zmizelé toužící 
alespoň na chvíli zahlédnout dnešní 
svět. (M. K.)

An apparently ordinary manhole 
cover over the opening of 
waterworks on Pekařská street 
bear a woman’s name and a date. 
This story is just as tragically 
absurd as the time when it 
happened - the timelessness 
of the Husák “normalisation”. 
In the middle of town, during 
the everyday rush hour Marie 
Bartošová fell into Brno’s 
underground world without hope 
of return.  Through the grill 
the rays of a torch shine like 
lost eyes longing just for 
a moment to glimpse the world 
of today. (M. K.)

could be a strong memorial to 
this tragic event.
(J. Č.)
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Deník – Pavel Švanda (1959–1981)16°36‘46.060“

112 Hala Hlavního nádraží

Až pojedeš na letní výlet k Macoše 
vlakem přes Kuřim, zastav se na 
hlavním nádraží u toho zvláštního 
automatu. Vhoď do něj minci a rozsviť 
svíčku za Pavla Švandu a jeho smrt. 
Měl jejich plamínky rád a možná 
myslel na jejich světlo v římských 
kostelech, když vzdoroval ve strašné 
hře, do které ho obsadila tajná 
policie. Zvítězit nemohl, ale neprohrál, 
nezradil přátele, neztratil sám sebe.
(M. K.)

When you go on a summer trip to 
Macocha on the train via Kuřim, 
stop at this special machine at 
the main station. Put a coin in 
and light a candle for Pavel 
Švanda and his death. He loved 
their flames and perhaps he thought 
of their light in the churches 
of Rome when he was resisting in 
that terrible game that the secret 
police drew him into. He could not 
win, but nor did he lose, he did 
not betray his friends, did not 
lose himself. (M. K.)

Slaven 
Tolj

Deník – 
Pavel Švanda
(1959–1981)
Interaktivní objekt

Diary – 
Pavel Švanda
(1959–1981)
Interactive object

Jméno / Slaven Tolj Rok a místo 
narození / 1964, Dubrovník, Chorvatsko
VŠ studia / Academy of Fine Arts Sarajevo 
Žije a pracuje / v Rijece a Dubrovníku, 
Chorvatsko

Name / Slaven Tolj Year and place of birth / 
1964, Dubrovnik, Croatia Graduated / Academy 
of Fine Arts Sarajevo, Lives and works / 
in Rijeka and Dubrovnik, Croatia

Pavel Švanda byl o necelých pět 
let starší než já. Když jsem četl
řádky jeho deníku o jeho dojmech 
z Říma, měl jsem zvláštní pocit, 
jako kdybych četl své vlastní 
myšlenky. Chtěl jsem znovu prožít 
okamžik s tímto náhledem, v němž 
jsem se poznal. Jsem na živu. 
Jeho život byl brutálně přetržen. 
Proč? (S. T.)

Pavel Švanda was less than five 
years older than me. When I read 
the lines in his diary about his 
impressions of Rome I had a strange 
feeling, as if I were reading my own 
thoughts. I wanted to relive 
a moment of his perception in which 
I recognized myself. I’m alive. His 
life was brutally interrupted. Why? 
(S. T.)
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Richard 
Fajnor

22 let 
ztracených 
iluzí 
Instalace, objektový happening

22 Years of 
Lost Illusions
Installation, object happening

Jméno / Richard Fajnor Rok a místo 
narození / 1965, Skalica, Slovensko
VŠ studia / Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre Žije a pracuje / 
v Brně, Česká republika Web / 
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Klasický stan typu A oranžové 
barvy pro 3 osoby ze 70. 
let obestavěný samonosnou 
konstrukcí  vytvořenou 
z klasického rezavějícího 
lešení používaného v druhé 
polovině dvacátého století, 
sahajícího do výšky tří 
patrového domu. 

Alternativním řešením měl být 
pokus použít takovou konstrukci 
i jako dočasnou rozhlednu uvnitř 
města, na kterou by se dalo vyjít 
schodištěm od Místodržitelského 
paláce. Toto řešení bylo ale 
vázáno jak na finanční, tak 
organizační limity realizačních 
možností a zajištění dalších 
provozních náležitostí (dodržení 
bezpečnostních norem a pod.). 
Nakonec jsem se rozhodl pro 
jednoduchý vizuální i významový 
kontrast relativně subtilního 
osamoceného stanu uprostřed 
náměstí tísněného robustní 
strukturou ocelové konstrukce. 

A classic A-frame tent in orange 
for 3 people dating from the 1970s 
surrounded by a free-standing 
construction made up of classic 
rusty scaffolding as used in the 
2nd half of the twentieth century, 
standing as high as a three-storey 
building.

An alternative was to try to use 
such a construction as a temporary 
lookout tower in the city, to which 
access could be gained by stairs 
from the Vice-regal Palace. This 
alternative was however dependent 
on the financial and organisational 
limitations of our scope of 
implementation and making allowance 
for other operational factors 
(keeping to safety standards 
and so on). In the end I opted 
for the simple visual and semantic 
contrast of a relatively subtle 
lonely tent in the middle of 
the square, hemmed in by a robust 
structure of steel. 

I have been interested in what 
goes on in the public space since 
the very beginning of my active 
artistic career. So it is 
understandable that quite 
naturally I became involved in 
the Brno Art Open project as soon 
as Michal Koleček approached me. 
What is more, the concept of 

O dění ve veřejném prostoru 
se zajímám již od začátku své 
aktivní umělecké činnosti. Je tedy 
pochopitelné, že jsem přirozeně 
na svou účast na projektu Brno Art 
Open přistoupil hned jak mě Michal 
Koleček oslovil. Navíc mi 
koncept připomenutí některých 
historicky významných nebo 
zajímavých míst v brněnské 
prostoru je velmi blízký 
a už delší dobu přemýšlím 
o podobném projektu trvalejšího 
rázu, postaveném zejména na 
hudebních a zvukových instalacích 
pro ulice a parky města. 

Při bližším seznámení se 
s jednotlivými tématy iniciačního 
vyprávění Kateřiny Tučkové, který 
měl být jakousi partiturou pro 
celou výstavu, jsem dostal chuť 
na realizaci městských intervencí 
hned u několika z nich, ale 
poslední XIV. zastavení pomyslné 
Křížové cesty (nedávnou historií) 
Brna mi bylo svým neuvěřitelným 
(spíše by se chtělo říct 
skandálním) přesahem do 
současnosti nejbližší. 
O kauze tří studentů Fakulty 
architektury, setrvávajících 
díky opakovaným nepochopitelným 
rozsudkům 22 let v absurdní 
soudní při s bývalým pedagogem 
a komunistickým aparátčíkem, 
jsem věděl celkem dost díky svému 
někdejšímu zaměstnaneckému poměru 
na VUT. 

Já sám jsem byl v době revoluce 
aktivním členem „študentského 
štrajkového výboru“ univerzity 
a posléze i členem prvního 
studentského československého 
parlamentu.  Považoval jsem 
to tehdy za svou občanskou 
povinnost a proto to ve svých 
profesních životopisech 
nikde příliš nerozvádím. 
Nicméně s tou dobou a jednáním 

commemorating certain historically 
significant or interest places in 
the Brno space was something close 
to my heart. I have been 
considering a similar project, but 
of longer duration, for some time, 
mainly built around musical and 
sound installations for the city’s 
streets and parks. 

After getting to know 
the individual topics of Kateřina 
Tučková’s initial narration, meant 
to serve as a musical score for 
the exhibition as a whole, I got 
the idea for implementation urban 
interventions at several places, 
but the last XIVth station of the 
imaginary Stations of the Cross 
(through the recent history of 
Brno) was closest to me because of 
its unbelievable (indeed one wants 
to say scandalous) crossover into 
the present day. Thanks to a job 
I once had at that university, 
I already knew a fair amount about 
the causa of the three Technical 
University Architecture Faculty 
students, which had lasted 22 
years because of repeated 
incomprehensible judgements in 
an absurd court case with a former 
teacher and Communist apparatchik. 

At the time of the revolution I 
had myself been an active member 
of the “student strike committee” 
and later a member of the first 
Czechoslovak students’ 
parliament. In those days I 
regarded that as my responsibility 
as a citizen, and for this reason 
I do not particularly talk of 
it in my professional resumés. 
Nevertheless I have had my own 
personal, rich experience both 
of that time and the behaviour of 
people on both sides. These also 
lead to my being forced, instead 
of graduating at my faculty, to 
create a happening (New Chapter, 
1994) in front of the building 
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na obou stranách mám své osobní 
a bohaté zkušenosti. Ty také vedly 
k tomu, že jsem nakonec byl nucen, 
namísto promoce na své fakultě, 
udělat happening (Nová hlava, 
1994) před její budovou a některé 
mé vzpomínky dodnes balancují 
na pokraji ztráty iluzí. 
No a o tom, kam se svou 
„sametovostí“ naše společnost 
od toho silného dějinného momentu 
dopracovala k dnešnímu stavu, 
zde nemá smysl polemizovat. 

Nápad i představu o výsledném 
tvaru instalace na náměstí jsem 
jako jednoznačný motiv měl již 
delší dobu. Záměr byl pokusit se, 
aby “všednodenní forma 
architektury“ v podobě železné 
struktury pseudostavby, teda 
prázdná formální objektivita 
v té „soše/nesoše“ symbolicky 
obklíčila “volnočasovou formu 
architektury” obydlí pro svobodný 
životní styl, teda jakousi 
subjektivitu vzpomínek naplněnou 
emocemi a ideály. (R. F.)
 

Malý a zašlý studentský stan 
na Moravském náměstí obklopený 
hřmotnou a neproniknutelnou sítí 
rezavějícího lešení. Bylo tak 
opojné vylézt z něj ven, protáhnout 
se a svobodně nadechnout. A potom 
znovu přišly všední upatlané dny 
s ústupky, dohodami a kompromisy. 
Ten stan tady ale pořád stojí 
naproti budově slovutné soudní 
instituce. (M. K.)

A small, faded student tent 
on Moravské square surrounded by 
a robust and impenetrable net of 
rusting scaffold. It was exhilarating 
to climb out of it, to stretch 
oneself and breathe freely. 
But then came again the grubby 
humdrum days of concessions, deals 
and compromises. The tent stands 
here still opposite the building 
of that celebrated legal 
institution. (M. K.)

and some of my own recollections 
to this day border on the edge 
of a Loss of Illusions. Well, and 
where our society has come to with 
its “velvetness” since that 
powerful moment in history does 
not bear discussing. 

I had had for a long time a clear 
motif of my idea for a final form 
for the installation on the square. 
The intention was for the “everyday 
form of architecture” in the form 
of the iron structure of a pseudo-
construct, that is, an empty formal 
objectivity in that “sculpture/
non-sculpture” to symbolically 
surround “a leisure-time form of 
architecture” accommodation for 
a free lifestyle, so a kind of 
subjectivity of recollections, 
filled with emotions and ideals. 
(R. F.)
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