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� Jan Syrový 
Generál, ministr národní obrany, 
předseda vlády

Od jeho narození letos uplyne 130 let. 
Narodil se 24. ledna 1888 v Třebíči na Stařečce, 

v domě číslo popisné 13, v tehdejší Klimentově 
ulici, zemřel 17. října 1970 v Praze.

Byl československým národním hrdinou, čle-
nem a velitelem Československých legií v Rus-
ku a předsedou československé vlády v období 
Mnichovské dohody od 22. září do 30. listopadu 
1938.

Roku 1906 odmaturoval na střední průmyslové 
škole v Brně, a poté nastoupil do rakousko-uher-
ské armády. Potom odešel do Ruska, kde se živil 
jako stavební technik, a to i v době po vypuknu-
tí první světové války, kdy nastoupil dobrovolně 
do ruské armády. V průběhu války byl několikrát 
povýšen a vyznamenán. 2. července 1917 však byl 
raněn a přišel o pravé oko. Později se Syrový stal 
velitelem československých legionářů v Rusku a 
všech protibolševických vojenských sil na Sibi-
ři. Z Ruska se Syrový vrátil v dubnu roku 1920. 
Během německé okupace se Syrový nijak nean-
gažoval, a to ani na straně odboje, ani kolaborací s 
okupanty. Přesto byl hned 14. května 1945 zatčen, 
a později odsouzen na dvacet let za vlastizradu. 
Osudným se mu stal především rozkaz z března 
1939, ačkoliv byl k jeho vydání instruován svým 
vrchním velitelem – prezidentem Háchou. Za při-
těžující okolnost mu bylo mimo jiné přičteno, že 
si podal ruku s Adolfem Hitlerem při jeho vstupu 
na Pražský Hrad.

Z vězení byl propuštěn po čtrnácti letech při 
amnestii v roce 1960. Své odsouzení nesl velice 
těžce, a až do své smrti je nepřestal považovat za 
nespravedlivé, protože ve všech případech svých 
nepopulárních činů a rozhodnutí plnil jako voják 
rozkazy nadřízených.

� Emanuel Ranný 
 Výtvarník, grafik

Letos oslaví 75. naro-
zeniny. 

Emanuel Ranný je 
originální a uznávaný 
výtvarník a grafik, žijící 
a tvořící v Třebíči. Nar-
odil se 3. února 1943 v 
Brně, kde v letech 1960 
– 1964 vystudoval Vyšší 
školu uměleckého prů-
myslu. Zabývá se pře-
devším volnou a uži-
tou grafikou. Techniku 
suché jehly, která ho nej-
více proslavila, použí-
vá už od šedesátých let. Vytvořil jí díla tematicky 
pracující s motivy židovské čtvrti i dalších třebíč-
ských památek, s motivy krajiny v okolí Třebíče, 
na Vysočině, ale také ilustrace k básním Jana Ská-
cela, nebo Edgara Allana Poea. Charakteristické 
jsou pro něj černobílé plochy s extrovertní změtí 
čar. Ve výsledku pak jeho práce působí klidným, 
čistým dojmem.

Od konce osmdesátých let tvoří i litografie, opět 
na krajinná témata. Ve stejné době se vrací k mal-
bě, k níž ho inspiruje především slunná Dalmácie. 
Další inspiraci mu přinášejí verše zmíněných Ská-
cela a Poea, ale také Jakuba Demla, Ivana Diviše, 
Petra Krále či Ludvíka Kundery. Po celou dobu 
tvorby si tak Ranný otevírá dveře do jiných vyjad-
řovacích prostorů, aniž by porušil celistvost svého 
osobitého projevu. Svými díly je Ranný zastoupen 
ve sbírkách galerií či muzeí např. v Portugalsku, 
Thajsku, Itálii, Portlandu a Washingtonu ve Spoje-
ných státech, Německu, Číně, Slovensku, Rusku, a 

na řadě míst u nás, včetně Národní galerie v Praze. 
Za svou práci byl mnohokrát oceněn. V roce 2012 
obdržel Cenu města Třebíče.

� Míla Myslíková 
Herečka

Od narození Míly 
Myslíkové letos uply-
ne 85 let. 

Narodila se 14. února 
1933 v Třebíči, zemřela 
11. února 2005 v Praze.

Výborná herečka se 
zapsala do paměti divá-
ků zejména filmy o bás-
nících, v nichž ztvárnila 
maminku doktora Ště-
pána Šafránka. Hrála ve 
filmech Rozmarné léto, Soukromá vichřice, Holky 
z porcelánu, Dívka na koštěti, Metráček, Mareč-
ku, podejte mi pero a v mnoha dalších. Ztvárnila 
také řadu divadelních rolí. Je autorkou knihy Fin-
ský maraton.

� Jaromír Koutek
Geolog

Od úmrtí Jaromíra Koutka letos uplyne 35 
let. 

Narodil se 1. dubna 1902 v Třebíči, zemřel 5. 
února 1983 v Praze. Byl významným českým geo-
logem; profesorem na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy, zakladatelem katedry nerost-
ných surovin, zakládajícím členem Českosloven-
ské Akademie věd. Byl zakladatelem moderní čes-
ké metalogenetické školy, zabýval se i petrologií 
a regionální geologií. Je autorem např. publikace 
Geologie československých rudných ložisek. Byl 
po něm nazván minerál koutekit.

� Josef Chmela
Básník, odborný spisovatel, editor, překla-
datel

Od jeho narození letos uplyne 225 let. 
Narodil se 18. února 1793 v domě na předměstí 

Jejkov v Třebíči, zemřel 28. února 1847 v Praze.  
Pocházel z tkalcovské rodiny. Přátelil se s V. K. 

Klicperou a J. Jungmanem. Psal do časopisů Roz-
manitost, Květy, do Pražských novin. Jeho peda-
gogické zásluhy charakterizují nová vydání J. A. 
Komenského Orbis pictus, roku 1838 a Didakti-
ky, roku 1841. Překládal, nejen divadelní hry. 

Chmela byl český vzdělanec a průkopník. 
Pamětní deska, na jeho rodném domě č. 27, u 
řeky Jihlávky, mu byla odhalena 7. září roku 1879. 
Deska se ale ztratila.

Dílo: Píseň hocha moravského, Bajky pro dítky, 
básně v Pospíšilově Almanachu, Dějiny římské. 
Používal pseudonymy Josef Třebíčský, Moravan.

� Viktor Nikodém 
Malíř, historik umění

Od jeho úmrtí letos uplyne 60 let. 
Narodil se 12. února 1885 v Třebíči, zemřel 20. 

února 1958 v Praze.
Jeho otec byl městským archivářem. Syn Viktor 

se začal věnovat své lásce, malířství, v roce 1927, 
kdy vznikaly jeho první větší oleje. Hodně ces-
toval. Byl v Německu, Paříži, velkým námětem k 
tvorbě mu ale byla především Třebíč, a také Praha. 
Soubor jeho výtvarného díla je uložen v Muzeu 
Vysočiny v Třebíči. Nikodém je autorem mono-
grafie malíře Bedřicha Vaníčka.

� Bedřich Václavek 
Literární teoretik a historik, spisovatel, pře-
kladatel

Od jeho úmrtí letos uplyne 75 let. 
Narodil se 10. ledna 1897 v Čáslavicích u Třebíče. 

Zemřel 5. března 1943 v Osvětimi. 
Byl českým marxistickým estetikem, literárním 

teoretikem a kritikem. Jako člen Devětsilu byl stou-
penec poetismu. Rozpracoval směr socialistického 
realismu.

Pocházel z chudé rodiny. Gymnázium vystudoval 
v Třebíči. Poté studoval germanistiku a bohemisti-
ku na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Pra-
ze. Jeho učiteli byly přední osobnosti české literární 
vědy a folkloristiky: Zdeněk Nejedlý, Otokar Fischer, 
Čeněk Zíbrt a další. Po ročním studiu na univerzitě v 
Berlíně působil krátce v Brně jako středoškolský pro-
fesor, a potom po většinu svých tvůrčích let jako kni-
hovník Zemské a univerzitní knihovny v Brně a Stu-
dijní knihovny v Olomouci.

Soustavně byl veřejně činný. Byl nejvýznamnějším 
představitelem levice v literární vědě. Ve dvacátých 
letech byl členem avantgardy sdružené v Devětsilu. 
Ve 30. letech působil v Levé frontě. Za okupace se 
zapojil do protifašistického odboje, byl zatčen, pře-
vezen do koncentračního tábora v Osvětimi, a 5. 
března 1943 pravděpodobně usmrcen injekcí.

� Vladimír Lavický 
Tiskař, editor, malíř, básník, 
ředitel třebíčské knihovny

Od jeho narození letos uplyne 95 let. 
Narodil se 13. března 1923 v Třebíči, zemřel 19. 

prosince 1997 v Třebíči.
Lavický se vyučil v Čapkově tiskárně v Třebíči. 

Soukromě studoval malířství u Imricha Plekance. Byl 
přítelem prvního ředitele třebíčské knihovny Fran-
tiška Křesťana a po vystudování knihovnické školy v 
Brně se stal v roce 1963 jeho nástupcem. Lavický je 
autorem řady statí ve výstavních katalozích. Je auto-
rem básnické sbírky Na paletě krajin.

� Vítězslav Nezval 
Básník, dramatik, překladatel, scénárista, 
publicista

Od úmrtí Vítězslava 
Nezvala letos uplyne 60 
let.

Narodil se 26. května v 
Biskoupkách u Oslavan, 
zemřel 6. dubna 1958 v 
Praze. Byl jedním z nej-
větších talentů české poe-
zie 20. století.

Dětská léta prožil v 
Šamíkovicích na Tře-
bíčsku. V letech 1911-
1919 studoval na gymnáziu v Třebíči, kde se poznal 
s Jakubem Demlem. Později svůj vztah k Třebíči 
vyjádřil slovy: „Nikdy jsem nedopil vodu z třebíčských 
studní.“ Během studentských let bydlel v jednom z 
nejstarších domů na Karlově náměstí, kde truchlil po 
domově a svých oblíbených slunečnicích. Fascinova-
lo ho večerní osvětlené náměstí a Malovaný dům. Po 
gymnáziu absolvoval Filozofickou fakultu v Praze. 
Jeho dílo vyšlo v 31 svazcích, a také samostatně. V 
roce 1953 byl jmenován Národním umělcem.

Dílo: Básně noci, Básně denního světla a měsíč-
ního svitu, Básně, alarmy a rány na buben, Sbo-
hem a šáteček, Matka naděje, Pět minut za měs-
tem, Z domoviny, Edison, Zpěv míru, Schovávaná 
na schodech, přeložil hru Manon Lescaut aj. Publi-
koval v mnoha časopisech – Kmen, Host, Tvar, Nová 
scéna aj.

 (Pokračování příště)

Výročí osobností v roce 2018, 
majících vztah k městu Třebíči


