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ANTONÍN ČAPEK, báňský a lázeň-
ský lékař, otec slavných sourozenců. 
 Foto: Wikipedie

(Dokončení ze str. 7)
V Březinově ulici stojí rodný dům 

nejslavnějšího rodáka, básníka a spi-
sovatele Otokara Březiny, vl. jmé-
nem Václava Jebavého. Život a dílo 
tohoto představitele symbolismu 
dnes připomíná stálá expozice v jeho 
rodném domě.

Přespal zde K. H. Borovský
V prosinci roku 1851 na zdejší Sta-

ré poště strávil noc Karel Havlíček 
Borovský, při své cestě do Brixenu. 
Jeden rok v Počátkách žila i  jeho 
dcera Zdeňka. „Dcera národa“ pobý-
vala u své důvěrné kamarádky Josefí-
ny Brdlíkové, slavné zpěvačky a skla-
datelky.

V září roku 1873 se v místním kos-
tele sv. Jana Křtitele ženil básník 
Josef Václav Sládek s Emilií Nedvíd-
kovou a dětství zde prožil hudební 

V lázních Počátky se zamiloval Karel Čapek

Křížovkářská soutěž o ceny
Luštíte rádi křížovky a přitom pat-

říte k pěstitelům květin nebo zeleni-
ny? Tři z vás  mají šanci vyhrát úpl-
nou novinku mezi truhlíky. 

Je jí samozavlažovací truhlík 
Berberis UNO v  novém designu a 
s otvorem pro uchycení opěrné tyče. 
Truhlík s hladinoměrem pojme až 
18 l substrátu a 9 l vody. 

Věnuje fi rma Plastia Nové Veselí.

Vyluštěnou tajenku křížovky nám 
zašlete do 12. května 2017 e-mai-
lem na adresu: soutez-zr@centrum.
cz nebo písemně na adresu Žďárské 
noviny, Horní 28 591 01 Žďár nad 
Sázavou 1. 

Heslo: Tajenka 5/2017.
Nezapomeňte uvést svůj zpětný 

kontakt. Vylosované výherce bude-
me ihned informovat. 

 Redakce ŽN   

ké fakulty UK v Praze, onou dívkou 
byla Libuše Solperová z Jindřicho-
va Hradce. V lázních byla na léčení s 
matkou.

Svatá voda u Počátek...
Lázně za svoji pověst vděčí prame-

nům sv. Kateřiny a sv. Markéty, zná-
mým již v 16. století jako „svatá voda 
u Počátek“. V roce 1953 zde byla 
otevřena dětská ozdravovna, dnes 
je Svatá Kateřina wellness centrem. 
Ke čtyřem léčebným pramenům nás 
zavede naučná stezka a můžeme je 
ochutnat přímo u zdrojů, kde vyvě-
rají.

skladatel Vítězslav Novák. 
Poblíž Počátek jsou Lázně svaté 

Kateřiny, které svými vodoléčebný-
mi  procedurami a klimatem přita-
hovaly hlavně pražskou smetánku. V 
jejich malebném prostředí nacházel 
své inspirace i literární kritik a spiso-
vatel Julius Zeyer. Právě zde během 
roku 1877 napsal román Dobro-
družství Madrány.

V letní sezóně roku 1909 ve zdej-
ších lázních sloužil i MUDr. Anto-
nín Čapek, otec slavných bratří. Jak 
vzpomíná Helena Čapková v knize 
Moji milí bratři, Karel se zde přeu-
krutně zamiloval do roztomilé dívky. 
Tehdy byl posluchačem Filozofi c-


