PLODNÝ KROH
O naši členskou základnu nemusíme mít žádnou starost, ani o věkový průměr členstva.
Vždyť během půl roku porodily tři naše členky syny. Danuška Cejnková dne 22. 9. 2007
syna Tomáše, Petra Rozborová 6. 12. 2007 syna Adama a Jarmila Zemanová 12. 2. 2008
syna Davida. Gratulujeme a nechť chlapci rostou a vzkvétají!
K 15. lednu 2008 měla SFK 55 členů.
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M D Ž S K RO H O U V RO Z H L A S E

MDŽ v roce 2007 věnoval pozornost jihlavský Český rozhlas Region a do živého vysílání si pozval Krohovce. Na mikrofon tak mluvili Libuška Fexová a Hynek Jurman. Padlo
mnohé o Pammrové, Krohovi, feminizmu a vůbec...

JAK SI ROZŠIŘUJEME OBZORY
Samozřejmě jsme během roku nezapomínali ani na rozšiřování našich znalostí o
Františku Krohovi a Anně Pammrové. Dost informací jsme např. načerpali z dalších
zveřejněných dopisů Anny Pammrové (diplomka Kláry Dvořákové i jiné zdroje) a ze
vzpomínek Jiřího Kuběny „Paměť básníka“. Více přineseme snad v příštím věstníku,
zatím alespoň pár perliček. Anna Pammrová svým blízkým také napsala:
- „Ne nadarmo jsem snášela los mučednice, abych mohla vystoupiti jako zvěstovatelka
reintegrovaného vyššího ženství na troskách krutovlády šíleného mužství.“ (1916)
- „Moje „Mateřství a pomateřství“ jest prudká invektiva proti pohlavnímu zloživotu.
Mám za to, že snad by některé výpady na společenský řád, z nepochopení tendence,
vzbudily pohoršení ve ct. Vaší rodině.“ (1919)
- „Stejně nelogické je přáti dlouhý věk, když ten dosažený je břemenem!“(1940)
- „Duch zmatku, zplozen mániemi mého exmanžela, stále se vznáší nad Havlovem.“
- „Co říkáte zprávě, že na Rusi ženy budou majetkem státu? - Až tam tedy dospělo
ženské hnutí!“ (1915)
- „Havlov má býti co nejdříve proměněn v továrnu na filmy.“ (1919)
- „A ta drzá, nečistá zběř je v celém světě u vesla! Kam to povede, když lidé ušlechtilí
budou nuceni krčiti se do kouta?“ (1920)
Věstník Společnosti Františka Kroha. Fotografie členové SFK, texty Hynek Jurman.
Text též na http://jurman.wz.cz/. Vyšlo v dubnu 2008, vychází nepravidelně.

SPOLEČNOST FRANTIŠKA KROHA
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007
V roce 2007 byla činnost SFK opět pestrá. Dá se rozdělit na přátelské dýchánky, na kulturní
akce a na toulky přírodou. Přátelské posezení proběhlo už tradičně počátkem února, kdy slaví
Hynek Jurman narozeniny a Jarmila Zemanová svátek. Tentokrát jsme se sešli 2. února v TIC,
pobesedovali jsme a něco dobrého i zkonzumovali. Neformálně, spíše v užších kruzích, jsme
se během roky sházeli častěji. Oficiálně třeba 20. prosince, kdy jsme měli předvánoční večírek.
Děvčata napekla a pánové donesli. Fotografie najdete.
Z kulturních akcí jsme uspořádali 2. ročník literární akce Pflégrův Karasín 17. dubna a 2. ročník
výtvarné akce Jíchova Bystřice 15. dubna. Obě měly úspěch, literární především v obrovské účasti
soutěžících a výtvarná v masové účasti zájemců o vernisáž mimořádné výstavy autorů Štourače,
Smetany a Plieštika. Podobně velký zájem byl i o akci odhalení 2. desky Frantovi Kocourkovi ve
Víru 7. července, kterou nesl na svých bedrech především náš člen Karel Popelka.
Členka Lucie Žaloudková vystavovala fotografie v muzeu v Bystřici od 5. srpna. Dana Anna
Cejnková vystavovala své obrazy v září 2007 v Tišnově, Hynek Jurman přednášel ve Velkém
Meziříčí o banderovcích, ve Víru o regionální literatuře, v Bystřici a na řadě škol o ledasčems.
Láďa Pokorný opět navrhl řadu znaků a praporů okolním obcím. Bádali i jiní...
Prvomájové rozdělení našeho členstva na pochodující (směr Kozlov) a šlapající (na Karasín,
kolem přehrady na Hrdou Ves a do Bystřice) v rámci startu akce S Vodomilem Bystřickem, trochu
charakterizuje uplynulý rok. Přesto se několik podařených výprav povedlo. Jedna na Blanensko 3.
června (Býčí skála a Holštejn), další na Havlov 2. září, kdy jsme opět navštívili Krohovu hájenku
a označili památné stromy u Havlova. A pak jsme také hledali 7. října Trenkův poklad v údolí
Bobrůvky. Nechyběli jsme ani na květnových Vírských pochodech, na červencové Bitvě o hrad
Zubštejn a na exkurzi na hradě Skály 27. října.

Mezi hledači pokladu se zjevil samotný baron Trenk!

TADY

BYDLEL

KROH!!!

Krohovu hájenku dnes střeží hadi a krocani!

Příjemné posezení na TIC na Hromnice 2007.
Vchod do hájenky Fr. Kroha
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Už několik našich výprav vedlo k magickému místu naší společnosti - na Havlov, do Víckova, do Žďárce, do Trenkovy rokle a vůbec do údolí Bobrůvky.
Tyto obrázky představují hájenku u Víckova, kterou obdržel po své svatbě v roce 1893 František
Kroh a kde působil jako lesní. Právě zde se narodil
syn František Kroh. Anna Pammrová však nehodlala
pečovat o hospodářství, rozvedla se a z hájovny odešla. Postavila si dřevěný domek nedaleko, v samém
sousedství Havlova. I František Kroh si po odchodu
do výslužby postavil nedaleko domek. Zemřel v roce
1915, Anna po něm pobírala penzi a jistý čas používala i jeho jméno.
11

V Ý L E T

Z A

P O K L A D E M

Celé legendy se vyprávějí o pokladu
Barona Trenka. Měl jej zakopat
někde u Trenkovy rokle a označit
kamenem, do nějž vyryl křížem
položené nůž a vidličku.
Když přišel Hynek Jurman s tím,
že nějaký zajímavě vyhlížející kámen
našel při svém soukromém 4. ročníku
průjezdu údolím Bobrůvky od
Strážku po Dolní Loučky a Tišnov na
kole, vznikl z toho poprask. Novináře
informoval jen velmi mlhavě, tím
více se o pokladu v novinách i na
internetu psalo.
Naši členové nejsou zlata lačni,
touží však po pokladech přírodních.
A tak 7. října 2007 za vidinou
V Trenkově rokli je vždycky co obdivovat.
pokladu k Bobrůvce vyrazili.
Však také kandiduje na div Bystřicka...
František Dvořáček nesl pro jistotu
krumpáč! Martin Prosecký slíbil kopat a Hynek Jurman slíbil najít kámen. Vílou výpravy
byla už téměř tradičně Libuška Fexová, v dobré náladě kráčel Láďa Pokorný a od začátku
se tvářil pesimisticky jen prezident Karel Skalník.
Hynek kámen našel, Martin začal kopat a Libuška práci kontrolovala. Co se našlo,
zůstává tajemstvím. Karel neměl dobrou náladu, měl snad raději sbírat brambory. Ostatní
nějaký poklad našli. Více neprozradíme!
-HJ-

J Í C H O VA

BYSTŘICE

Zleva: Tomáš Smetana, Jiří Plieštik, Hynek Jurman, Jiří Štourač
Za velkého zájmu veřejnosti proběhl druhý ročník Jíchovy Bystřice. Do výtvarné soutěže bylo dodáno 24 děl od studentů ale i dospělých tvůrců. Některé byly provedeny olejem a zarámovány, jiné byly odevzdány na výkresech. Z památek Bystřicka se největšímu
zájmu tvůrců těšily Zubštejn, rozhledna v Karasíně, kostel ve Štěpánově a kaplička v
Ujčově. Akademičtí umělci Jiří Štourač a Jiří Plieštik vybrali vítěze, kteří byli odměněni
poukázkami na nákup papírnického zboží.
V neděli 15. dubna se pak tísnila dobrá stovka příznivců výtvarného umění ve výstavní síni Městského muzea v Bystřici na vernisáži akademických malířů Jiřího Štourače a
Tomáše Smetany a akademického sochaře Jiřího Plieštika. V úvodním slově představil
skvělé autory Hynek Jurman, jenž mimo jiné pronesl: „Není u nás mnoho lepších věcí v
oblasti moderního výtvarného umění. Dá se říci, že to nejlepší máme momentálně v Bystřici.“ Za pravdu mu dává velký zájem o výstavu a dobré ohlasy znalců.
Ke zdaru programu přispělo i vystoupení barokního ansámblu ZUŠ pod vedením Lenky
Macháčkové.
Mezi návštěvníky jsme mohli poznat i mnohé další výtvarníky (rodina Rossí, Miloš
Sláma, Václav Mach-Koláčný), ale i básníka a rozhlasového redaktora Miloše Doležala či
jednoho z nejlepších současných polských básníků Wojciecha Wencela.
Úspěšnou akci uspořádalo Městské muzeum v Bystřici a Společnost Františka Kroha.
-HJ-

Že by skutečný poklad?
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II.
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V Ý S L E D K Y V Ý T VA R N É S O U T Ě Ž E
Kategorie památky Bystřicka:
19 – 35 let: 1. Blanka Kudová, Olešnice
2. Petra Tatíčková, Blažkov

Do 10 let: 1. Tomáš Štaud, ZŠ Štěpánov
2. Daniel Jambor, ZŠ TGM
3. Bohumil Velen, ZŠ TGM

Nad 35 let: 1. Jan Svačina, Bystřice

11 – 15 let: 1. Pavlína Martínková, GY BY
2. Pavel Polesný, ZŠ Štěpánov
3. Šárka Navrátilová, ZŠ Štěp.

Kategorie omalovánky:
1. 6. třída ZŠ Štěpánov

16 – 18 let: 1. Jaroslav Matoušek, GY BY
2. Jana Matoušková, GY BY

PFLEGRŮV KARASÍN PODRUHÉ
V úterý 17. dubna 2007 vyvrcholil druhý ročník literární akce Pflegrův Karasín. Recitační soutěž měla vysokou úroveň díky žákům bystřického gymnázia a ZŠ TGM a porota
měla práci nelehkou. Podobné tomu bylo v literární soutěži, kterou obeslalo 47 (!) autorů
85 prácemi. Jejich kvalita byla opět vysoká a nejvíce se zase prezentovali studenti gymnázia a ZŠ TGM. Výsledky obou soutěží najdete na s. 5
V 16.00 hodin proběhla před myslivnou v Karasíně vzpomínková slavnost na Gustava
Pflegra Moravského. Po úvodním slově místostarosty Bystřice Bc. Josef Vojty, jenž třeba i
přislíbil obnovu pamětní desky, zahrál barokní ansámbl ZUŠ pod vedením Lenky Macháčkové a zarecitovala Anežka Šejnohová. Hynek Jurman pak připomenul život a dílo slavného karasínského rodáka a přidal několik zajímavostí. Například i tu, že Pflegrovy písně
zhudebnil Antonín Dvořák a z jedné z nich později vznikla slavná árie „Měsíčku na nebi
hlubokém“, že při odhalení pamětní
desky v roce 1883 nechyběl budoucí
literát Vilém Mrštík a že při zřejmě
poslední slavnosti v roce 1833 promluvil před hájovnou Arne Novák. A
po 74 letech se konečně na stejném
místě sešli současní příznivci zapomínaného literáta. Na závěr položil
kytici k pamětní desce spisovatel
Zdeněk Vyhlídal.
Na večerní besedě s PhDr. Vyhlídalem bohužel chyběli zástupci některých profesí, u nichž se účast předpokládala. Kdo však přišel, nelitoval!
Zd. Vyhlídal byl ještě plný dojmů z
Karasína, přiblížil osobnosti Pflegra, Sychry či Turinského, hovořil o
zvyku podepisování zbabělých petic
v Čechách (Třeba: „Nikdo u toho
nechyběl Werich.“) od Bílé hory až po Antichartu, o baronu Trenkovi či o záhadě Slezských písní, kde je podle nejnovějších poznatků autorství Bezručovo zpochybňováno.
Přítomní se nenudili, mnohé se dozvěděli. Druhý ročník Pflegrova Karasína v mnoha
směrech překonal ročník úvodní, což je jenom dobře.
SFK
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hájence, kde jsme opět zvěděli
od hajného Machovského
různé pikantnosti o Anně
Pammrové. Ale také třeba
informaci, že se v okolí
hájenky a dole v údolí točila
původní Divá Bára, tehdy
ještě jako němý film.
Kolem Havlova jsme došli
k Pammrovce a označili
nedalekou borovici. Text na
ní hlásá: „Borovice Anny
Pammrové. U této borovice
se pravidelně zastavovala
první
urofeministka
na
světě Anna Pammrová a
rozvažovala zde, zda má
spáchat sebevraždu. Pokaždé
se
rozhodla
záporně...
Společnost Františka Kroha
2007.“
ZVíckova jsme poté vyrazili
Děvčata ze SFK u Krohova dubu
pěšky do legendární Trenkovy
rokle. Opatrně jsme museli především zdolat tok Bobrůvky, ale trochu dobrodružství stálo
za to! Kochali jsme se vodopády, skalami, obrazem i texty o baronu Trenkovi. Kdepak asi
vězí ten jeho poklad?
Za pár dnů tudy
projížděl už počtvrté
Hynek Jurman na
kole a nalezl kámen,
který mohl být tím,
jenž má označovat
místo pokladu. A
tak jsme se letos
ještě jednou do údolí
Bobrůvky vrátili. I s
krumpáčem! Ale to
předbíháme.
Tentokrát
jsme
se vrátili vzhůru
k autům, zajeli na
chvilku do Žďárce a
potom se vydali na
zaslouženou večeři
do Rožné.
Naši kluci u borovice A.Pammrové
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Výsledky soutěží PK 2007
Recitační soutěž:
9 – 12 let: 1. Helena Bukáčková, 2.Tereza Sobotková, 3. Lada Čížková.
13 – 15 let: 1. Anežka Šejnohová, 2. Petra Kubíčková a David Hloušek, 3. Marie Jindrová
a Barbora Kunčíková.
Literární soutěž:
Moje oblíbená kniha/autor: 1. Zuzana Elčknerová (9-12 let), 1. Ondřej Myslivec (13 – 15
let), 1. Radim Pekař (16 – 19 let).
Poezie: 1. Jana Staňková (13 – 15 let), 1. Kateřina Horáčková (16 – 19 let), 1. Michal
Jurman (nad 20 let).

V Ý S TAVA L U C K Y Ž A L O U D K O V É
Mladá členka SFK Lucie
Žaloudková vystavovala své
fotografie v Městském muzeu
v Bystřici o prázdninách 2007.
Na snímku autorka vedle fotografie „Poslední raut“, která
zdobí obálku těsně předtím
vyšlých fejetonů Hynka Jurmana „Jak být bohatý“. Ta
obsahuje mimochodem i četné
informace ze života a tvorby
Anny Pammrové a Františka
Kroha. Michal Jurman přispěl
do sbírky pasáží o počátcích
turistiky na Vysočině „Svízel
vánků Vysočiny“.
Druhý snímek je z vernisáže
výstavy fotografií 5. 8. 2008.

J A K J S M E O Z N A Č O VA L I S T R O M Y
Velmi povedný výlet po stopách legendární dvojice Kroh-Pammrová jsme usktečnili 2.
září 2007. Bylo nás tolik, že jsme se vešli do 4 aut a všechna měla jako zudělání červenou
barvu! Z drobnějších zastávek jmenujme alespoň prohlídku zříceniny Mitrov. Náš hlavní
program ale začal ve Víckově. Zajeli jsme ke Krohově hájence, ale ještě předtím se zastavili
na kraji lesa a označili zde Krohův dub. Na štítku, který jsme připevnili na strom, stojí:
„Dub Františka Kroha. U tohoto dubu se pravidelně zastavoval víckovský hajný František
Kroh, muž renezančního typu, a rozvažoval zde, zda má zajít do hostince. Pokaždé se rozhodl
kladně... Společnost Františka Kroha 2007.“
U označeného stromu jsme pak vyfotili naše přítomná děvčata. Potom jsme pokračovali k
8
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CO JSME DĚLALI?
O P Ě T O D H A L O VA L I D E S K U !

DVACETKRÁT NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ
Když jsem šlapal na kole k Víru ve výroční den úmrtí Franty Kocourka, vůbec jsem
netušil, že budu odhalovat pamětní desku a že sousední cíp plachty bude navíc držet dvacetinásobný mistr světa. A že večer posedím právě s Jindrou Pospíšilem u jednoho stolu,
že mi nabídne tykání a že si příjemně popovídáme.
„V reálném socializmu mnoho radostí nebylo. Jednou z nich bylo fandit Pospecům a
radovat se s nimi z titulů,“ zaznělo také u toho stolu.
Jindra na nás učinil dojem velmi skromného, slušného, milého chlapíka. Potomky má
ve Velkém Meziříčí, takže na Vysočinu cestu zná a občas si tu i zašlape na kole. A rád si
stále ještě sedá na toho speciálního roháče na kolovou.
V duchu jsem smekal před tím báječným člověkem. Ještě v 45 letech porážel celý svět,
mladým soupeřům nedával se svým bratrem Janem šanci. Nepotřebovali k tomu žádný
doping, zákeřnou hru, podplácení rozhodčích. Byli féroví, slušní a nejlepší! V době mého
mládí neexistoval lepší sportovní vzor!
Proto jsem si připadal jako ve snu toho večera ve Víru. A proto jsem aspoň pomyslně
opakovaně smekal.
A vůbec se mi nechtělo zvedat a rozloučit se s takovým sportovním kavalírem. Jaká
radost, poznat takového člověka! Tak ještě hodně radosti, Jindro!
Hynek Jurman

NA BÝČÍ SKÁLE
V magické datum 7.7. 2007 a v magický čas 17.17 byla v areálu Hostince na Hrdé Vsi
odhalena po roce už druhá pamětní deska na počest Franty Kocourka, jenž právě zde 7.7.
1991 zemřel. Akci, která měla bohatý kulturní doprovod, opět organizoval člen SFK Karel
Popelka. K odhalení desky vyzval senátora Vlastimila Sehnala, starostu Víru Ladislava
Stalmacha, kapelníka Waldemara Plcha, jednu brněnskou výtvarnici, také sám sebe, dále
dvacetinásobného mistra světa Jindřicha Pospíšila a spisovatele Hynka Jurmana. Všichni
pak desku odhalili rukou společnou a nerozdílnou.
Obřadu věnujeme i malé vyznání Hynka Jurmana na s. 7.

Sice jen v kvartetu (zapálení badatelé Karel Skalník, Jarda Sadílek, Láďa Pokorný a
Hynek Jurman), ale přece jsme vyrazili 3. června 2007 do Moravského krasu. Počasí bylo
psí, takže Jarda deštník zlámal přímo v náročném terénu a Hynek zjistil až doma, že jej
také může vyhodit. Váhající děvčata udělala dobře, že nejela! Na lodičky to nebylo...
Ale výlet stál za to! Předně jsme byli podrobně provedeni Býčí skálou, kterou proslavil
především Wanklův nález údajného pohřbu náčelníka doby hallstattské. Prohlédli jsme
si Předsíň, došli k Šenkovu sifónu a suchou nohou prošli dále do lůna Nové Býčí skály.
Hynek vzpomínal, jak sifón překonával před 14 lety ve člunu a dále se tehdy prodil téměř
po pás. Nyní však byla voda odčerpána a kráčelo se pohodlně.
Navštívili jsme i sousední jeskyni Kostelík a
v protějším svahu pak
hledali pozůstatky jakéhosi hrádku.
Oběd jsme si dali
ve Křtinách Poté jsme
popojeli na Holštejn,
kde jsme si prohlédli
jeskyni Hladomornu a
nad ní pozůstatky zajímavého hradu, jenž
pocházel ze 13. století. A bylo to, v dobré
náladě jsme se vraceli
domů.
-HJDalší fotografie na
s. 8.
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