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Můj zájem o veřejný prostor v Brně a osobní přesvědčení 
liberálního konzervativce mě v roce 2002 přivedly do Občanské 
demokratické strany.
Myšlenkám a idejím ODS jsem věrná dodnes.
Pro komunální volby 2018 jsem se rozhodla přijmout roli lídra 
ODS a jsem připravena podílet se na vedení Brna.

S Vaší důvěrou.



Brno je mé osobní téma. 
Poznávám ho od roku 1977. 
Kohoutovice očima dítěte, střed města pak pohledem 
dospívajícího i dospělého.
Žiju tady, studovala jsem tu školu základní, střední, nakonec 
i vysokou.
A dnes tu i pracuji. Patnáct let ve vlastní advokátní praxi.
A prakticky stejně dlouho aktivně zasahuji i do veřejného dění.
Proč?
Baví mě to. 
Mám tohle město ráda. 
Dává mi vzdělání, práci, kulturu i zábavu, a především domov 
a rodinu.
Mění mě k lepšímu a chci mu to stejnou mincí vracet.

Brno je zkrátka speciální. A já jsem přesvědčena, že svého druhu 
jediné a jedinečné.
Je vesnicí i velkoměstem, inspirací mladým, přátelské k rodinám 
i seniorům.
Úchvatné, když žije, okouzlující, když spí.
Brno je prostě moje téma.
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Jmenuji se Markéta Vaňková. 
Mám jediného životního partnera, Toma – mého manžela, 
a s ním dvě děti – kluky, devítiletá dvojčata.
A jakkoliv je život se třemi chlapy někdy náročný, svoji rodinu 
miluji.
Zbožňuji naše společné aktivity, jako jsou divadlo, výlety jen tak 
a sport, i když jen rekreační.

Tuto knihu věnuji Brňanům. 
Říkám jí „to jsem já“. 
Říkám to prostřednictvím Brna a míst, která více nebo 
méně znáte a která, jak uvidíte, hrála a hrají v mém životě 
nezastupitelnou roli.
Stejně jako jedineční lidé a výjimečné osobnosti. Patří mezi 
ně i paní Mgr. Milena Flodrová a mě těší, že se na Brno 
„podívala“ se mnou.
Hezké počtení.

Markéta
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KOHOUTOVICE           
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Dětství, domov
Panelák na konečné trolejbusů 137 a 142. Prostřední 

vchod, 4. patro, třípokojový byt. Moje útočiště, moje 

bezpečí. Mamka, taťka, mladší sestra. 
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S mamkou a taťkou. Ivana a Petr. Studentka práv a asistent na právnické fakultě.  
Nyní doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc, vysokoškolská pedagožka a prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., 
vysokoškolský pedagog a soudce Nejvyššího správního soudu ČR.
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Dětství, domov
Panelák na konečné trolejbusů 137 a 142. Prostřední vchod, 
4. patro, třípokojový byt. Moje útočiště, moje bezpečí. Mamka, 
taťka, mladší sestra. Láskyplné a téměř bezstarostné dětství 
ve městě, a přitom v přírodě. Nezapomenutelný výhled z oken 
dětského pokoje na celé Brno. Procházky na Myslivnu a do 
„starých“ Kohoutovic, vždy celá rodina, jen na Štědrý den 
odpoledne sami se sestrou a taťkou, aby mamka mohla do 
obýváku nanosit pod stromeček dárky místo Ježíška. A potom 
ten pocit tajemna, když jsme po cinknutí zvonku vešli do 
setmělého pokoje, ve kterém na stromku jiskřily prskavky. 
Moudrá paní učitelka v první třídě, Hermína Horká, které 
vůbec nevadilo, že držím špatně pero (a zůstalo mi to dodnes). 
Zmrzlina v Lipsku, dole, v okénku u potravin. Velká za korunu 
čtyřicet a malá za sedmdesát haléřů. Lesopark s dřevěnými 
prolézačkami a rozvrzaným kolotočem. Kdykoli jedu okolo, 
začnu se mimoděk usmívat. Kohoutovice. Mé dětství.
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Kohoutovice 
Kohoutovice, jak známo, byly k Brnu připojeny 16. dubna 
1919 a spolu s dalšími 22 tehdy k Brnu připojenými obcemi se 
staly součástí tzv. Velkého Brna. Ač nepatřily k největším, byly 
svým způsobem jedinečné mezi ostatními, protože v nich v té 
době nežil jediný občan, který by se hlásil tehdy k národnosti 
německé nebo vůbec jiné než české. 
Potvrdilo to i sčítání lidu v roce 1921. 
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Zajímavým dokladem toho je i fakt, že jejich název zněl 
(a zní) i v němčině „Kohoutowitz“, což však může právě jiným 
jazykům dělat potíže onou dvojhláskou – ou, kterou přesně 
vyslovit dovedou jenom Češi. Bylo by však omylem domnívat 
se, že sám jejich český název Kohoutovice pochází od slova 
kohout či kohouti, protože ve své nejstarší doložené písemné 
podobě z roku 1210 zní toliko „Kochutowitz“ a z roku 1237 pak 
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„Couthouici“, což nasvědčuje spíše tomu, že na samém počátku 
této vsi stál jistý muž zvaný Kochut či Kohut, který tehdy 
ves založil, a tudíž i jeho poddaní se nazývali Kochutovici či 
Kohutovici a obec pak Kohoutovice. Obec to byla (dokonce až 
do výstavby sídliště) spíše stulená  
v údolí podél dvouramenného potoka, o němž se ještě  
v 19. století věřilo, že je údajně radioaktivní, a tudíž i léčivý. 
První doloženou vrchností obce byli zábrdovičtí premonstráti, 
od konce 14. století je získaly mnišky dominikánky u sv. 
Anny (na dnešní Pekařské), a když dominikánky císař 
Josef II. 2. 5. 1782 zrušil, přešly Kohoutovice do majetku 
náboženského fondu, z něhož si je koupil František Xaver 
hrabě z Dietrichsteina za 90 000 zl. a včlenil je do svého 
sokolnického panství. Posledním jejich majitelem byl od 
roku 1850 František hrabě Mitrovský z Nemyšle. Byla to 
vždy obec zemědělská, odvádějící průměrně 370 zl. svému 
majiteli, a robotní povinnost činila tři dny v týdnu. Na jižních 
svazích bylo možno pěstovat i víno, což se objevuje i v jejích 
znakových symbolech. Ještě v roce 1818 patřily Kohoutovice 
školou a farou (jak se říkalo) do Žebětína, ale v roce 1834 si už 
obec vybudovala pro své děti vlastní školu, byť malou  
a jednotřídní. Od počátku roku 1850 byly však Kohoutovice 
sloučeny s Žebětínem na plných 17 let, nicméně krátce poté si 
postavily pro své děti školu novou, a v roce 1886 dokonce  
i školu třetí, byť stále ještě jednotřídní.
Původně měly Kohoutovice 16 domů, ale po požáru, který 
je zachvátil v roce 1818, zůstaly dokonce jen 4 domy 
a výstavba se musela znovu pomalu, ale jistě rozbíhat. To se 
podařilo, takže na počátku 20. století už měly domů víc než 
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sto a obyvatel více než 700 a vynikaly obdivuhodně velkým 
spolkovým životem. Měly svůj Spolek dělnicko-živnostenský 
(1902), spolek Národní jednotu (1904), samozřejmě Sokol  
i Dělnickou tělovýchovnou jednotu, Všeodborný spolek  
a spolek divadelní. Kromě jiných! 
Od roku 1929 jimi procházela nová závodní trať Masarykova 
okruhu mezi Pisárkami a Žebětínem, což si uchovaly ještě 
nějaký čas i po II. světové válce. Na začátku  
70. let 20. století se však na návrších začalo stavět nové 
panelové sídliště se vším potřebným vybavením (podle 
projektu Ing. arch. Františka Kočího) a počet obyvatel 
Kohoutovic vzrostl náhle na více než 12 000. Dnes mají 
své ulice pojmenovány především po hudebnících (např. 
Myslivečkova, Chalabalova, Talichova, Nedbalova aj.), ale mají 
i dobrou směrovou orientaci (např. Žebětínská).
Kohoutovice jsou oblíbeným místem vycházek do krásných 
okolních lesů, při nichž je možnost se zastavit, odpočinout si 
a občerstvit se, např. v pěkném prostředí hotelu Myslivna. 
Údolím vedla zajímavá sáňkařská dráha, člověka pozdravila 
i půvabná Blaženčina studánka, opředená pověstmi, a hned 
při vstupu do kohoutovického údolí z Pisárek po pravé straně 
upoutá každého krásná vilka v podstrání, kde prožili svůj 
plodný umělecký život malíři Antonín a Linka Procházkovi. 
Mají tam právem pamětní desku. 

Literatura: Lukáš Fasora, Kohoutovice, in: Dějiny Brna b 6, Brno 2017, s. 663–669.
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FAKULTNÍ                       
NEMOCNICE                      
BRNO                             
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Děti
Nejkrásnější den mého života. 18. 12. Den, kdy se 

narodily moje děti, moji kluci, moje všechno. 
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Martin a Vojta. Moje lásky, když jim byly 2 roky.
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Děti
Nejkrásnější den mého života. 18. 12. Den, kdy se narodily moje 
děti, moji kluci, moje všechno. Okamžik, kdy zmizely obavy o to, 
že po těch letech čekání a trápení nikdy nebudeme mít vlastní 
děti, o to, zda se narodí zdraví. A zároveň mě zalila ta dosud 
nepoznaná mateřská láska, nekonečná a bezpodmínečná. První 
rok jejich života mám zahalený v oparu, pamatuji si zejména 
noci, kdy mě budí pláč a já přemýšlím „který z nich to je? proč 
brečí? je to ten, kterého jsem před chvílí krmila, a trápí ho něco 
jiného? nebo je to ten druhý a má hlad? a kterého jsem vlastně 
kojila? a kojila jsem ho vůbec? nezdálo se mi to jen?“, to vše 
několikrát za noc. Z mlhy mi vedle dvou malinkých hlaviček 
vystupuje můj manžel, přebalující, chovající, usínající, a má 
maminka a babička, obě pomáhající a přirozeně uklidňující. 
V dalších letech se z bezbranných nemluvňat vyklubali dva 
nejmilejší raubíři, parťáci, správní bráchové, školáci. Těší mě 
každý okamžik, kdy jsme jako rodina spolu. S manželem se tiše 
radujeme nad tím, že nám před očima rostou dva fajn kluci, 
kterým se nám snad daří dát do života to nejlepší – slušnost, 
odpovědnost a touhu po poznání. Martin a Vojta. Mé lásky.
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Fakultní nemocnice
Je největším zdravotnickým zařízením na Moravě, protože 
k ní od roku 1998 patří i porodnice na Obilním trhu a Dětská 
nemocnice v Černých Polích. Mnohdy si však neuvědomujeme, 
že její počátky sahají až do 30. let 20. století. Tehdy totiž při 
silnici z Brna na Jihlavu a Prahu postavil v letech 1934–1935 
Ing. arch. Oskar Poříska budovy pro městský chorobinec, který 
za II. světové války sloužil jako záložní vojenský lazaret pro 
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vojsko. V poválečných 40. letech 20. století se tam chorobinec 
vrátil (od roku 1949 s názvem Státní léčebna pro nemoci stáří) 
a od roku 1952 tam fungovala i klinika infekčních chorob.  
Dnes tvoří tyto bloky součást nazývanou stará nemocnice se 
zvláštní zastávkou MHD. Teprve od 60. let 20. století se však 
začalo uvažovat o nové výstavbě vpravdě už moderního 
nemocničního areálu, k němuž byl položen 
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11. 8. 1969 poblíž starého areálu základní kámen, a to na 
základě projektů z roku 1964 Ing. arch. Miroslava Spurného. 
Vše mělo být dokončeno v roce 1983, ale to se, jak známo, 
nepovedlo a onen dominantní výškový trakt s více než 1 000 
lůžky byl dokončen až v roce 1989. Další stavby přibývaly 
na počátku 21. století (např. Traumacentrum pro kraje 
Jihomoravský, Zlínský a Vysočinu v roce 2008) a dnes se 
chystá opět další velká výstavba pro léta 2018–2019, tentokrát 
právě porodnického komplexu, kam by se přestěhovala ona 
stará porodnice z Obilního trhu, a tamější – dnes už zcela 
nevyhovující – budova by se prodala. Bohunická nemocnice, 
jak se jí říká, by měla nadále disponovat i heliportem pro 
dopravu těžce zraněných a nemocných, nicméně musí 
vybudovat nové provozu odpovídající parkoviště a tím vším 
ještě značně rozšířit již tak rozlehlý areál v těsné blízkosti 
univerzitního kampusu MU. 
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BUDOVA                
FAKULTY               
INFORMATIKY –   
BOTANICKÁ 68   
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Partner
Sladkých patnáct let, druhý ročník na gymnáziu, 

taneční. Jednou přijdu pozdě, usazuji se jinam než 

obvykle, cudně se dívám do země a čekám, až si mě 

najde můj spolužák, když vtom mě požádá o tanec 

někdo s neznámým hlubokým hlasem. 
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Svatební. Červenec 1999.
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Partner
Sladkých patnáct let, druhý ročník na gymnáziu, taneční. 
Jednou přijdu pozdě, usazuji se jinam než obvykle, cudně se 
dívám do země a čekám, až si mě najde můj spolužák, když  
vtom mě požádá o tanec někdo s neznámým hlubokým 
hlasem. Zvednu oči, vidím chlapa jako horu, s velkým nosem  
a tmavými vlasy, a, byť nerada, souhlasím. První okamžiky 
trapnosti, pomalu se to zlepšuje, o přestávce mě pozve na 
grepový Top-Topic, já si na oplátku v dámské volence vyberu 
jeho. Za měsíc první rande mimo taneční, za necelých sedm let 
svatba, za dalších téměř deset let děti. Datum 2. 12. bylo dnem, 
kdy mě poprvé políbil. Před pětadvaceti lety. A pak krásné 
roky, kdy se ze zamilovaných puberťáků jako mávnutím 
kouzelného proutku stali rodiče a jejich vztah dostal úplně jiný 
rozměr. Tom. Můj životní partner.
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BUDOVA FAKULTY INFORMATIKY – Botanická 68
Na Botanické 68 byla postavena budova původně pro 
Výzkumný ústav pozemního stavitelství, a to v roce 1975 podle 
projektu Ing. arch. Karla Dvořáka. Její sochařskou výzdobu 
pak vytvořila paní Sylva Lacinová-Jílková.
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Součástí slavnostního otevření budovy po rekonstrukci 
a připomenutí pěti let existence fakulty byla i vernisáž plastiky 
Karla Nepraše na nádvoří fakulty a výtvarné kompozice 
Zrcadlení Jana Šimka ve vestibulu fakulty.
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MAHENOVO           
DIVADLO                
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Divadlo
Nastrojená, nažehlená malá holka v majestátní 

budově. S babičkou a dědou. Nepamatuji si přesně, 

o jakou hru tenkrát poprvé šlo. Ale vždy si budu 

pamatovat ten slavnostní pocit, tu zvláštní 

divadelní vůni. 
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S babičkou a dědou. Moje milovaná babička Mařenka se mnou teď, v téměř 
devadesáti letech, komunikuje mimo jiné e-mailem a dělá ty nejlepší vdolky na světě.
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Divadlo
Nastrojená, nažehlená malá holka v majestátní budově.  
S babičkou a dědou. Nepamatuji si přesně, o jakou hru tenkrát 
poprvé šlo. Ale vždy si budu pamatovat ten slavnostní pocit, 
tu zvláštní divadelní vůni. Úplně jsem zapomněla na kukátko, 
které jsme s sebou pokaždé nosili, abychom mohli pozorovat 
zblízka výrazy herců. Vzpomněla jsem si na něj nedávno – když 
jsem ho, v odřeném koženém pouzdře, dostala od mé milované 
babičky jako dárek ke čtyřicátým narozeninám. V letech 
gymnaziálních jsme společně s několika kamarádkami ze třídy 
začaly pracovat v Divadle Husa na provázku jako uvaděčky, 
šatnářky, prostě holky pro všechno. A večery jsem po několik 
následujících let nejčastěji trávila po brněnských divadlech. Ať 
už na „Provázku“, u „Mrštíků“, v „Martě“, v „Mahence“, či na 
dalších scénách. Taková představení jako Stromy umírají vstoje, 
Sny svatojánských nocí, Příběhy dlouhého nosu či Hvězdy na 
vrbě jsem viděla snad desetkrát. Moje nadšení nyní není menší, 
jen času je bohužel méně, než bych si přála. Divadlo. Můj únik 
do jiných světů.
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Mahenovo divadlo
O Mahenově divadlu, původně německém Městském divadle 
Na hradbách, je všeobecně známo, že bylo jako vůbec první 
u nás osvětleno – tehdy zcela novým vynálezem T. A. Edisona – 
elektrickými žárovkami. Už méně se ví, že bylo postaveno 
za 500 000 zl. brněnským stavitelem Josefem Arnoldem za 
pomoci stavbyvedoucího Josefa Nebehostenyho v rekordním 
čase 16 měsíců podle projektu Ferdinanda Fellnera 
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a Hermanna Hellmera, specialistů to na stavbu divadelních 
budov v Rakousko-Uhersku. Možná se však i pozapomnělo,  
že až do roku 1900 (než začala v Brně působit městská 
elektrárna) si muselo divadlo svou elektrickou energii vyrábět 
samo v menší elektrárničce, vzdálené asi 300 m od divadla 
na dnešní Vlhké ulici. Ale známo asi není, že k původnímu 
a všemi horečně očekávanému otevření divadla, které bylo 
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naplánované na 5. 11. 1882, málem vůbec nedošlo. Očekávání 
mezi brněnskou veřejností bylo neobyčejně velké, ale přes 
to, že se onoho večera před divadlem už sešly davy lidí, 
divadlo se jim vůbec neotevřelo! Půldruhé hodiny před tím 
bylo totiž komisí rozhodnuto, že přece jen není ještě dost 
důkladně v budově prohlédnuta a zkontrolována ona zcela 
nová elektroinstalace, a to právě pro jakousi uspěchanost 
posledních příprav budovy před otevřením, a bylo tudíž 
shromážděným davům oznámeno, že otevření se bude konat 
až o víc než týden později, tedy 14. 11. 1882. Je jasné, že  
o různé dohady a názory na věc nebyla tehdy nouze! Ale 
pak se to vše skutečně stalo, otevření divadla bylo velkolepé, 
noviny měly o čem psát a zvěst o tomto brněnském primátu 
se rozletěla po Evropě. Dodnes už divadlo prošlo několikerou 
úpravou, interiér byl obohacen o některé portrétní busty, 
hostovala tu řada slavných umělců a někteří brněnští herci 
z jeho sboru se naopak proslavili i jinde. 

Literatura: Jiří Ort, Budiž světlo žárové!, Brno 2007, str. 53–55.
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LUŽÁNKY              
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Sport
Uprostřed města, kousek od místa, kde bydlela 

babička s dědou, spousta stromů, trávníky, ptáci. 

Velká polorozbořená dřevěná prolézačka, něco jako 

obr, do jehož hlavy se dalo vyšplhat. 

To jsou vzpomínky z dětství, kdy jsem tam chodila 

s prarodiči na procházku. 
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S rodinou na oblíbeném mostku. Tenisky jsem protentokrát nechala doma.
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Sport
Uprostřed města, kousek od místa, kde bydlela babička s dědou, 
spousta stromů, trávníky, ptáci. Velká polorozbořená dřevěná 
prolézačka, něco jako obr, do jehož hlavy se dalo vyšplhat. To 
jsou vzpomínky z dětství, kdy jsem tam chodila s prarodiči na 
procházku. Po mnoha letech jsem se tam vrátila. Moji kluci 
na koloběžce, občas i na kolečkových bruslích, já s nimi jako 
doprovod. Ale většinu času sama, na nohách tenisky, v uších 
sluchátka s oblíbenou hudbou. Běžím po hranicích parku, podél 
Lužánecké z kopce si to užívám, v dolní části se snažím nedívat 
na spokojené lidi na zahrádce u piva, abych nedostala žízeň. 
Kolem Drobného se psychicky připravuji na mírné stoupání  
u Pionýrské, které nakonec zvládnu bez problémů, mírně 
zaváhám jen v okamžiku, když na venkovním grilu nějaká 
veselá skupina připravuje neodolatelně vonící steaky. Souběžně 
s Lidickou už zase nabírám svoje tempo. Naprostá svoboda, 
okamžiky, kdy mám možnost v poklidu přemýšlet či vůbec 
nemyslet. Vlastně mám ráda všechny typy sportů, kdy jsem 
venku, v přírodě, sama se sebou (byť i společně s rodinou  
a přáteli) – běh, kolečkové brusle, kolo, lyže. Sport. Můj relax.
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LUŽÁNKY
Možná není veřejnosti tak známo, že naše brněnské Lužánky 
(Augarten) jsou vůbec prvním městským veřejným parkem 
v zemích Koruny české, který vznikl v roce 1786 z příkazu 
a daru císaře Josefa II. Na jejich ploše byla původně tzv. lužná 
louka (od toho Lužánky), která patřila od roku 1573 jezuitům, 
kteří přišli do Brna o rok dříve. 
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Ti z této louky vytvořili klášterní zahradu pro svůj užitek 
praktický i duchovní a zkultivovali ji. Dokonce tam zbudovali 
i hospodářský dvůr zvaný Karlův dvůr (podle tehdejšího 
rektora koleje Karla Rentsche) a kapli sv. Ignáce z Loyoly, 
zakladatele řádu. Jak je však jistě známo, jezuitský řád pak ze 
zemí Koruny české vypověděla císařovna Marie Terezie v roce 
1773 a vše vybudované osiřelo a – jak jinak – začalo pustnout. 
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Tehdy zasáhl císař Josef II. a 9. 9. 1786 zdevastovaný pozemek 
věnoval městu Brnu a za vydatné pomoci svého dvorního 
zahradníka Karla Bisingera se započaly úpravy pozemku na 
veřejný městský park. Pokračovali v tom samozřejmě i další 
zahradníci (Anton Schebanek a Anton Siebeck) a záhy se stal 
park výletním místem Brňanů, kde se konaly nejrůznější 
kulturní, společenské i sportovní akce, a park se stal pro 
město jako takové nepostradatelným. Přibývalo atrakcí, hřišť, 
sportovišť, studánek s pitnou vodou, do parku se dostaly 
i sochy a také nový restaurační pavilon (Ludvík Förster, 1855), 
před nímž byl vytvořen také bazén se sousoším Rybařících 
hochů (Franz Melnitzky, 1860) s vodotryskem.

Literatura: Milena Flodrová, Brněnské zahrady, parky, sady a zeleň vůbec, in: Moje vzpomínky 
na parky a zajímavá zákoutí Brna, Brno 2004, str. 7–13.
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HOSTINEC            
U SEMINÁRU       
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Přátelé
Všechny povinnosti nabitého dne splněny, přichází 

čas odpočinku. Vcházím do dveří, s úsměvem se 

zdravím s číšníky, a než dosednu ke stolu, stojí přede 

mnou krásně orosená Plznička. 
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S Pavlem, kamarádem, který umí natočit tu nejlepší Plzeň.
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Přátelé
Všechny povinnosti nabitého dne splněny, přichází čas 
odpočinku. Vcházím do dveří, s úsměvem se zdravím s číšníky,  
a než dosednu ke stolu, stojí přede mnou krásně orosená 
Plznička. 
Mám ráda ty podniky, kde už mě znají a vědí, co mám ráda. 
Dva takové oblíbené mám blízko našeho bytu, kromě Hostince 
U Semináru je to ještě U Sajmona pod Hájkem. Ale vlastně 
zajdu ráda kamkoli, kde se můžu v klidu, u piva, vína a dobrého 
jídla pobavit s přáteli. Nikdy mě nenapadlo zajít do hospody 
nebo vinárny sama. Pití alkoholu a návštěvu pohostinských 
zařízení mám spjaté se zábavou, vyprávěním veselých historek, 
diskusí o politických a společenských tématech či probíráním 
radostí a strastí všech přítomných. Samozřejmě se s většinou 
přátel potkávám i jinde, společně cestujeme, jezdíme na výlety, 
sportujeme. Ale setkávání v hospodě má své nezaměnitelné 
kouzlo. Pivo s přáteli. Můj odpočinek.
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LORETÁNSKÁ     
KAPLE                         
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Rozjímání
Pohled z oken mé kanceláře. Sochy andělů, nádherně 

zdobený portál. Ale zejména tajemné dřevěné okno 

ve věži. 
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Moje kancelář s výhledem na Loretu.
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Rozjímání 
Pohled z oken mé kanceláře. Sochy andělů, nádherně zdobený 
portál. Ale zejména tajemné dřevěné okno ve věži. To okno, 
které se každý den ve tři hodiny otevře a městem se rozezní 
dechberoucí zvuk zvonu. Vždy vstanu od stolu, přistoupím  
k oknu, zapomenu na veškeré problémy a starosti a s pocitem 
naprostého klidu pozoruji, jak se hýbe. Jsem přesvědčena, 
že zvon rozeznívá zvoník taháním za provaz, musí se na něj 
pověsit vší silou; v tom okně ho prostě vídám, jak se neúnavně 
s precizní pravidelností stará o to, aby se zvuk zvonu rozlil 
nad střechami okolních domů. Přesně tak, jak jsem si to jako 
dítě vždy představovala při čtení Káji Maříka a jeho příběhů 
ministranta v kostele v Lážově. Jsem za tyto chvilky ráda. 
Potřebuji se jednou za čas zastavit, zklidnit a utřídit myšlenky. 
Při našich toulkách po krajích moravských, českých i jiných 
vcházím do kostelů a užívám si okamžiky rozjímání. Kapličky, 
kostely, katedrály. Můj duchovní svět. 
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Loretánská kaple v kostele minoritů na Minoritské
Říká se jí tak, i když je vlastně sama o sobě kostelem, který 
těsně přiléhá k minoritskému kostelu sv. Janů (sv. Jana Křtitele 
a sv. Jana Evangelisty). Vznikla však o více než 500 let později 
než sám kostel, a to na jeho starém středověkém hřbitově, 
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o němž jsou první zmínky už v roce 1230. Iniciátorem vzniku 
loretánské kaple a posléze také kostela byl brněnský minorita 
Barnabáš Freisler, který v 18. století navštívil jedno ze 
slavných italských poutních míst – Nazaretskou Svatou chýši 
v městě Loreta, zařízenou údajně podle obydlí Panny Marie – 
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a byl jí tak nadšen, že se po návratu do Brna zasadil o její 
zpodobnění právě u minoritského kostela. Stavbu vlastního 
domku provedl v roce 1716–1719 stavitel Mořic Grimm, 
který pak kolem ní postavil (za finančního přispění barona 
Wertemyho) celý kostel s kopulí a Svatými schody 
(pod nimi v kryptě byl Wertemy pohřben) v letech 1722–1726.

Literatura: Oldřich Rejnuš, Historickým Brnem krok za krokem, III. díl, 2017, str. 54–73.
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BUDOVA                  
PRÁVNICKÉ         
FAKULTY                      
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Studia
Krásná budova, do které chodím navštěvovat své 

rodiče. Učebna, ve které dělám přijímací zkoušky, 

a pár dnů nato stojím ve vstupní hale u nástěnky, 

na které jsou vyvěšeny výsledky.
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Miluju květiny. Od promoce už jsem jich nikdy najednou tolik nedostala.
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Studia
Krásná budova, do které chodím navštěvovat své rodiče. 
Učebna, ve které dělám přijímací zkoušky, a pár dnů nato stojím 
ve vstupní hale u nástěnky, na které jsou vyvěšeny výsledky. 
S radostí, že jsem přijata, přejíždím o dvě zastávky tramvají 
zpět k městu, abych na listech vylepených u vstupních dveří na 
fakultu zjistila, že si můžu vybírat mezi studiem práv 
a filozofické fakulty v oborech divadelní věda a český jazyk 
a literatura. Zvolila jsem kompromis, souběžně práva 
a divadelní vědu. Obojí mě bavilo, problematické bylo jen, jak 
se obléci, když jsem v jeden den měla výuku na obou fakultách. 
Formální kostýmky budoucí právničky a batikované rozevláté 
šaty kulturně zaměřené intelektuálky prostě nešly vhodně 
nakombinovat. Ve třetím ročníku jsem odjela na půl roku 
studovat angličtinu do Sydney a poté už jsem se k divadelní vědě 
nevrátila. Místo toho jsem začala nabírat zkušenosti 
v advokátní kanceláři. Každé zkouškové období jsem trávila 
u babičky, která se o mě starala a zároveň mě kryla před rodiči, 
když jsem místo učení večer zašla za kamarády do Artu na víno. 
Krásné časy. Studia. Má brána do profesního života.
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Právnická fakulta na Veveří
Právnická fakulta by si 9. června 2018 měla připomenout 
významné kulaté výročí, protože základní kámen k výstavbě 
její budovy na ulici Veveří 70 byl položen toho dne v roce 
1928. Tedy přesně před 90 lety, a to za osobní účasti prezidenta 
republiky T. G. Masaryka, předních českých politiků a za 
zvuků zcela nové kantáty, kterou právě pro tuto chvíli složil 
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Leoš Janáček. Byla to ostatně první speciální stavba MU 
pro jednu z jejích fakult, protože tři další fakulty (lékařská, 
přírodovědecká a fi lozofi cká) byly už tehdy umístěny 
v budovách uvolněných pro ně jinými dosavadními uživateli. 
Nikdo nemohl tušit, jaký osud právě tuto budovu – navíc 
(jakoby pro výsměch) přímo fakulty právnické! – potká 
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v době nacistické okupace. Ale tehdy při založení se měla stát 
dokonce i jakousi první budovou tam už tehdy zamýšlené 
speciální Akademické čtvrti či univerzitního městečka, 
k čemuž ovšem nakonec nedošlo. Budovu PF MU projektoval 
Alois Dryák, stavba byla dokončena v létě 1932, takže 
podzimní semestr zahajovali studenti už v novém prostředí. 
Promoční aulu vyzdobil 16. 12. 1938 Antonín Procházka 
opravdu monumentálním obrazem znázorňujícím okamžik, 
kdy Prométheus přináší lidstvu oheň jakožto symbol a základ 
civilizace a vzdělání vůbec. Tento obraz byl za okupace 
zachráněn zásluhou bratří Sedláčkových ze Žabčic, lešenářů, 
kteří dostali v roce 1940 rozkaz od nového majitele budovy – 
gestapa – vyjmout ho z rámu a spálit. Ukryli ho však tajně za 
pomoci českého topiče do sklepa této budovy pod hromadu 
různého haraburdí, kde obraz okupaci bez velkých škod 
přežil. Na konci roku 1940 se totiž osud budovy zcela změnil, 
neboť 17. 12. 1940 do ní přesídlila celá řídicí úřadovna 
brněnského gestapa. Gestapáci nařídili ihned ono zničení 
Procházkova obrazu, ale pak si sami poručili a objednali 
výzdobu suterénního baru nástěnnými výjevy na počest 
germánského svátku Rej čarodějnic. K jejich tvorbě využili 
tehdy už jimi uvězněné výtvarné umělce (Ot. Španiela, 
Lad. Kozáka, Zd. Loudu, Fr. Knajfla, Jul. Pelikána a Karla 
Mináře), aniž tušili, že se to některým z gestapáků stane 
osudným. Umělci totiž – k velké radosti a pobavení nic 
netušících gestapáků – v oněch „čarodějnicích a čertech“ 
zpodobnili jejich věrné portréty, což pak po roce 1945 také 
značně usnadnilo jejich identifikaci před lidovými soudy. 

Literatura: Kol. autorů, Dějiny university v Brně, Brno 1969, str. 220–221.
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ALFA                      
PASÁŽ                   
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Advokacie
Úvahy během studia, které oblasti práva bych se 

chtěla věnovat. Potřeba svobody, nezávislosti na 

zaměstnavateli a vůle k vlastní odpovědnosti směr 

určily – advokacie nebo notářství. 
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S Ing. Vladimírem Hrdinou, majitelem Alfa pasáže, u toltécké čokolády.
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Advokacie
Úvahy během studia, které oblasti práva bych se chtěla věnovat. 
Potřeba svobody, nezávislosti na zaměstnavateli a vůle k vlastní 
odpovědnosti směr určily – advokacie nebo notářství. Žádný 
z oslovených brněnských notářů se mi na můj motivační dopis 
neozval (možná nebyl dostatečně poutavý), takže zvítězila 
advokacie. Té volby rozhodně nelituji, právě naopak. Uspokojuje 
mě ta rozmanitost a skutečnost, že pomáhám druhým. Někdy je 
to ale psychicky vysilující, třeba při obhajování šestnáctiletého 
vraha, který zabil mladou družku svého otce, svoji bývalou 
kamarádku. To se pak ráda vrátím k obchodním sporům, 
ve kterých jde „jen“ o miliony. Nejpohodovější je sepisování 
kupních smluv na nemovitosti. Pokud si zrovna klienti 
nevymýšlejí nesmysly, jsou všichni spokojení – ti, kteří mají 
nové bydlení, i ti, kteří dostanou peníze. Vlastně ne, pletu se, 
nejpohodovější a nejpříjemnější jsou moje pravidelné právní 
konzultace s panem Hrdinou u toltécké čokolády s chilli 
v čokoládovně Minach. Jakmile dořešíme pracovní záležitosti, 
probíráme politiku, rodinu, volný čas, prostě všechno. Mám 
ráda historky současné i minulé, nepřestává mě udivovat ta 
pokora a životní nadhled člověka, který vyrůstal v blahobytu, 
aby následně s celou rodinou o všechen majetek přišel a po 
letech se o něj začal zase s citem a péčí starat, zvelebovat jej. 
I díky němu budu vždy za každých okolností bránit soukromé 
vlastnictví. Advokátní kancelář v Alfě. Moje profesní naplnění.
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Alfa pasáž
Budova Alfa pasáže patří v Brně k nejpozoruhodnějším 
budovám funkcionalistického slohu a je vůbec první 
budovou (navíc rohovou) s takto pojatou pasáží, která tak 
propojuje náměstí Svobody s ulicí Jánskou a ulicí Poštovskou. 
Byla postavena v letech 1931–1934 podle projektu akad. 
arch. Bohuslava Fuchse z roku 1930 – upraveného Karlem 
Bezroukem – Františkem Hrdinou, stavitelem a zároveň 
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i majitelem budovy. Pasáž tak propojuje čtyři části objektu, 
který stojí v místě dvou starých bývalých šlechtických domů, 
jež patřily hraběti Mitrovskému a baronu Freienfelsovi, 
a není divu, že dnes se Alfa pasáž řadí mezi brněnské 
chráněné kulturní památky. Pozoruhodné je také propojení 
její komerční části s částí obytnou, kterou představují tři 
patra horní části celkově osmipodlažní budovy s terasovitě 
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ustupujícími balkony bytů, k nimž vede z hlavní dvorany 
osm vchodů s výtahy. Přízemní prostorná dvorana byla a je 
věnována obchodům, službám a pohostinským podnikům, 
má obvodní horní ochoz s přístupem také do několika 
kancelářských místností a celá tvoří i jakési promenádní místo 
určené i k setkávání či místo možného přečkání okamžitého 
nepříznivého počasí. Má však i zajímavý suterén, v němž 
dominovalo dlouho původní kino Alfa, poté s názvem Praha, 
dnes sídlo brněnského HaDivadla s přiléhajícími prostorami 
baru, v současné době baru hudebního.

Samotné kino, jež mělo takřka 800 diváckých míst, bylo 
slavnostně otevřeno už 28. 2. 1932 zvukovým filmem „Bílé 
opojení“, běžný provoz však začal až od 3. 3. 1932. Uváděly 
se v něm nejnovější filmy a fungovalo až do vypuknutí 
II. světové války bez problémů. Pak však nastaly potíže, 
protože protektorátní úřady v letech 1941–1945 tvrdily, že 
právě toto kino Alfa (jež už tehdy dávalo velkou přednost 
filmům českým) je místem, kde se konají i různé protiněmecké 
provokace. Např. 10. 10. 1944 byl při uvedení českého filmu ve 
20:15 ve vyprodaném kinosále promítnut hned hlavní film bez 
jakéhokoliv úvodu a teprve po něm a reklamách následoval 
dobový Týdeník, při němž však už diváci ostentativně 
odcházeli! Nezhlédli prý proto ani, „jak sám Vůdce rozdával 
vojákům nejvyšší vyznamenání“! Krátce nato, 20. 11. 1944, 
byla za náletu na Brno silně poškozena promítací kabina, 
jež byla teprve až v lednu 1945 uvedena do provozu. Ostatně 
v neděli 15. 4. 1945 byl provoz kina zastaven zcela pro nastalé 
závěrečné boje na území Brna a obnoven byl až 2. 6. 1945. 
Od 1. 4. 1945 bylo však kino Alfa přejmenováno na kino Praha 



71 BRNO MOJE CESTA

a tento název neslo potom až do roku 2004, kdy jeho prostory 
postupně převzalo brněnské HaDivadlo. 

Literatura: Viktor Sliva, Brněnské maličkosti. Historické centrum podruhé, Brno 2013, str. 
62–63. Fragment Alfy
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KRAJSKÝ SOUD 
V BRNĚ                            
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Právo, spravedlnost
Pár dnů po ukončení školy, první týdny 

koncipientské praxe. Vedro k zalknutí a moje první 

soudní jednání. 
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Talár dává i advokátům potřebnou důstojnost.
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Právo, spravedlnost
Pár dnů po ukončení školy, první týdny koncipientské 
praxe. Vedro k zalknutí a moje první soudní jednání. Krátké 
černé krajkové šaty na ramínka (o kterých mi ještě ten 
den nejbližší kamarádka advokátka řekla, že jsou na soud 
naprosto nepřijatelné – a měla pravdu). Moje první setkání 
se „skutečným“ právem a spravedlností. Nebo neprávem 
a spravedlností?  Či dokonce právem a nespravedlností? Ať tak 
či tak, s právem jako takovým jsem se setkala již v kojeneckém 
věku, kdy mi moje milá maminka, v té době studentka práv, 
místo pohádek a dětských říkadel ve zkouškovém období 
předčítala skripta občanského práva. Celé dětství a dospívání 
jsem poslouchala právnické debaty nejen mých rodičů, ale 
i jejich přátel, se kterými jsme občas trávili volný čas. Možná 
i díky tomu mám v sobě silně vyvinutý smysl pro spravedlnost 
a mám za to, že právo a spravedlnost by vždy měly jít ruku 
v ruce. Boj za právo a spravedlnost. Moje směřování.
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Krajský soud (Justiční palác) na Rooseveltově
Justiční palác, jak mu Brňané říkají, byl postaven v letech 
1906–1908 a slaví letos své 110. narozeniny.
Projektoval ho vídeňský architekt Alexander Wielemans 
přímo na určené prostranství po zbořených kasárnách, jež 
stály na místě zrušené jezuitské koleje. Původně měl stát zcela 
jinde, a to na dnešní tř. Kpt. Jaroše a Vrchlického sadu 
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(tehdy Alejní třídě a Winterhollerově nám.). V roce 1908 se 
však do zcela nové budovy nastěhovalo postupně několik 
soudních úřadů (C. K. Moravskoslezský vrchní zemský soud; 
C. K. Zemský soud pro Moravu a Slezsko; C. K. Vrchní státní 
zastupitelství; C. K. Brněnský zemský soud v obchodních 
záležitostech) a příslušné úřady Účtárny a likvidatury. 



78

Po skončení I. světové války sem byl 16. 4. 1919 přemístěn 
i Nejvyšší soud a postupně přibyl též soud krajský a okresní 
pro Brno-město i Brno-venkov (krajský a okresní soud 
trestní naopak odešly na Cejl 71 a pracovní soud, dříve 
živnostenský, na Solniční ulici 4). Naopak část Nejvyššího 
soudu se přemístila do budovy paláce Morava na dnešním 
Malinovského náměstí (kde v protileteckém krytu zahynulo 
při náletu na Brno 20. 11. 1944 šestnáct soudců a pracovníků 
soudu) a v této podobě zůstaly soudy v Brně až do skončení 
II. světové války.

Literatura: Milena Flodrová, Jan Lippert, Jaromír Pořízek, Jan Sedlák, Z historie brněnské 
justice, Brno 2008, 71 stran.
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Politika
Studentská soutěžní práce na téma „obecní 

samospráva“. Diplomová práce na téma „územní 

samospráva“. Obojí  pod nenásilným vlivem mého 

milého taťky, odborníka na správní právo. Zájem 

o věci veřejné a o to, jakými zákonitostmi jsou řízeny 

na komunální úrovni. 
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Vstup na radnici, krok do komunální politiky.
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Politika
Studentská soutěžní práce na téma „obecní samospráva“. 
Diplomová práce na téma „územní samospráva“. Obojí  pod 
nenásilným vlivem mého milého taťky, odborníka na správní 
právo. Zájem o věci veřejné a o to, jakými zákonitostmi jsou 
řízeny na komunální úrovni. Myšlenky na to, že bych se 
na směřování naší městské části ráda podílela osobně. Po 
několika letech poprvé v zastupitelské lavici, víceméně nabírám 
zkušenosti a své teoretické právnické znalosti se snažím 
uplatnit v praxi. Během následujících mnoha let zjišťuji, že 
někdy nelze věci měnit tak rychle, jak bychom si představovali, 
zároveň mám ale radost ze všech zdánlivě drobných i objektivně 
významných projektů, které se podařily a naši městskou část či 
celé Brno posunuly dopředu. A že jich nebylo málo… Komunální 
politika. Moje téma.
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Radnice Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2
Budovy dnešního sídla Úřadu městské části Brno-střed jsou tak 
trochu schované za zdí, která se táhne od kostela 
sv. Michala na horní část Šilingrova náměstí. Na první pohled 
se zdá, že nemají vůbec nic společného s majestátní budovou 
Nové radnice na Dominikánském náměstí, ale to není tak 
docela pravda. Naopak. Právě tato část patřila k nejstarším 
budovám původního kláštera dominikánů, kteří přišli do 
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Brna mezi léty 1228–1239 a při ještě starším románském 
kostelíku sv. Michala si začali stavět klášterní hospodářské 
a obytné budovy na zrušeném hřbitově při tomto kostelíku. 
(Ten měl tehdy ovšem opačnou orientaci, než má dnešní kostel 
sv. Michala!) Tyto budovy byly poté v dalších letech zapojeny 
do daleko větších stavebních úprav klášterního areálu 
dominikánů, v jeho prostorách posléze začaly zasedat sněmy 
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moravské šlechty. Přes všechna úskalí se podařilo vybudovat 
časem opravdu reprezentační areál, který však v roce 1586 
částečně vyhořel. Dokonce byl zcela přestavěn i sám kostel 
sv. Michala, který ještě i v této své gotické podobě byl 
orientován zcela opačně. Ostatně v roce 1641 se mu propadla 
klenba a o rok později se zřítil celý. Plných 30 let trvalo, než 
byla za vydatné finanční pomoci pánů z Kounic, 
z Dietrichsteina a dalších stavba kostela obnovena – to už 
v dnešní orientaci – a kostel mohl být v roce 1679 znovu 
vysvěcen. Došlo i k úpravám dalších klášterních budov, jenže 
v roce 1784 byl klášter dominikánů císařem Josefem II. zrušen 
a jeho členové v počtu 45 se 24. 2. 1785 rozešli do jiných 
komunit svého řádu. Prázdné a opuštěné budovy měly být 
předány vojsku, ale na protest Brňanů byl zachráněn jak 
kostel sv. Michala, tak i ony budovy, jež k němu 
v Dominikánské ulici přiléhaly a které měl tehdy už ve 
správě náboženský fond. Teprve v roce 1807 se však 
podařilo brněnskému biskupovi Vincenci Josefu knížeti 
Schrattenbachovi vymoci na císaři Františku I. svolení zřídit 
v těchto klášterních budovách alumnát pro brněnskou 
diecézi, v němž by studovalo 64 alumnů a 25–36 externistů 
se stipendiem. Při tomto alumnátu bylo zřízeno i teologické 
studium. Od roku 1899, kdy město Brno nabídlo pozemek 
pro výstavbu nového alumnátu na dnešní Antonínské 
ulici 1, získalo samo výměnou od náboženského fondu tuto 
lokalitu na Dominikánské ulici a přenechalo ji v roce 1905 
redemptoristům. Poslední stavební úpravy tohoto areálu 
proběhly v roce 1940–1941, kdy bylo vydlážděno nádvoří 
a u bočního vchodu do kostela sv. Michala osazen spolu se 
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schodištěm barokní portál s mřížovou bránou, přenesený sem 
z domu v Běhounské ulici. Dnes tyto staré původní klášterní 
budovy slouží Úřadu MČ Brno-střed.
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VAŇKOVKA          
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Jmenovkyně
Cesta od Prioru na Zvonařku po mostě, na kterém se 

snažili skořápkáři vydělat na naivitě lidí, pohled na 

zanedbané území se starými ošuntělými budovami. 
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Cestou na nákupy.
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Jmenovkyně
Cesta od Prioru na Zvonařku po mostě, na kterém se snažili 
skořápkáři vydělat na naivitě lidí, pohled na zanedbané území 
se starými ošuntělými budovami. Chvilkové myšlenky na to, co 
se v těchto tajemných místech dříve odehrávalo. A pak, v době 
rychlého rozvoje města, kompletní a velmi citlivě a zdařile 
provedená rekonstrukce areálu, díky které se do tohoto místa 
vrátil život, a to nejen konzumně obchodní, ale i kulturní. Měla 
jsem tu čest účastnit se slavnostního otevření a už v tento 
den se mě pár lidí s úsměvem ptalo, zda jsem potomkem pana 
továrníka. Nejsem. Ale to mi nikterak nevadí, i tak jsem na ni 
patřičně hrdá. Vaňkovka. Moje jmenovkyně.



92

Vaňkovka
Dnes je v Brně „Vaňkovka“ pojem pro zajímavé obchodní 
centrum s řadou prodejen, služeb, ale i kulturních akcí 
v umělecké galerii, a tak trochu se zapomíná na to, že tu už 
vlastně dávno neměla být.
Od konce II. světové války totiž střídala majitele 
a provozovatele jednotlivých výrobních hal, což ji spíš více 
devastovalo, než udržovalo, takže už od poloviny 80. let 
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20. století zchátrala natolik, že se začalo uvažovat o její 
celkové demolici. Od roku 1990 začal celý areál pozvolna 
zarůstat zelení. Nicméně v polovině 90. let se někteří, zejména 
mladší brněnští architekti z Útvaru hlavního architekta města 
Brna, ho rozhodli zachránit pro jeho historickou hodnotu 
a s velkým úsilím dosáhli prvních úspěchů. V roce 2000 
celý areál získalo do svého majetku město Brno, některé 
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budovy se dostaly dokonce pod ochranu památkové péče 
a areál byl po nákladných rekonstrukcích znovu oživen, 
otevřen a zpřístupněn veřejnosti jako ona Vaňkovka, v níž 
nechyběly obchodní pasáž ani umělecká galerie, řada 
pohostinských zařízení a patřičné parkoviště.  Obklopila 
ji i městská hromadná doprava a její poloha nedaleko 
nádraží a v sousedství autobusového nádraží z ní učinila 
velké nákupní, obchodní a kulturní středisko. Její zakladatel 
Friedrich Wannieck (19. 7. 1838 Brno – 21. 4. 1918 Merano) 
je brněnským rodákem a jeho otec Johann byl váženým 
brněnským měšťanem a významným řemeslnickým mistrem 
tzv. postřihačů sukna. Rodina žila v dolní části dnešní Kobližné 
ulice v areálu postřihačů sukna (dnes ulice Sukova 
a Vachova). Fridrich vystudoval brněnské reálné gymnázium, 
a protože ho zajímala rozvíjející se technika, svá studia doplnil 
i ve Vídni na Vysoké škole technické, kterou absolvoval v roce 
1858. Pokračoval i v Karlsruhe na polytechnice, kde dosáhl 
titulu strojního inženýra, a po nabírání dalších zkušeností 
v Alsasku, ve Vídni a ve Štýrském Hradci se v roce 1863 
vrátil do Brna. Ze skromných podnikatelských začátků se 
vypracoval na „pana továrníka“, když v roce 1864 zakoupil 
se svým společníkem Philippem Jellinkem pozemek v Trnité 
ulici, založil svou firmu a 21. 3. 1865 v ní zahájil provoz. 
Wannieck se rád a plnou měrou podílel na veřejném životě 
města Brna, přispíval kulturním institucím, podporoval 
výstavbu Brna a jeho strojírenské výrobky proslavily Brno na 
mezinárodních výstavách v celé Evropě. Svým zaměstnancům 
založil podpůrnou nemocenskou pokladnu pro případ jejich 
nemoci či úrazu a vybudoval pro ně v Židenicích (na svahu 
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dnešní Viniční ulice) jakousi ozdravovnu „na čerstvém 
vzduchu“, nazvanou po něm „Friedrichsruhe.“ Není divu, že 
byl mezi dělníky oblíbený. Měl přívětivou rodinu a v jejím 
středu – poté, co se v roce 1903 přestěhoval s manželkou 
k dceři do Mnichova a posléze do Merana – prožil i poslední 
roky svého života. Vždycky se však rád a často vracel do Brna, 
zajímal se nejen o svůj podnik, který přenechal na přelomu 
19. a 20. století společnou fúzí První brněnské strojírně, ale 
i o dění v celém městě. Rozhodně si zasluhuje i dnes naši 
pozornost, úctu a uznání.

Literatura: Milena Flodrová, Libor Teplý, Proměny Vaňkovky, Brno 2005, str. 25–35. 
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