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Asi by se pan redaktor brnûnsk˘ch
Lidov˘ch novin divil, jak dlouhou tradici
zaloÏil svou my‰lenkou, stavût pfied
Vánoci na námûstí v Brnû vánoãní strom.
Bylo to v roce 1924, letos tedy 90 let! Ale
pfiedcházela tomu, jak fiíká Tûsnohlídek,
„v˘znamná pfiíhoda”. A to na ‰tûdrodenní
vycházce tfií pfiátel - Tûsnohlídka, soudní-
ho oficiála Josefa Tesafie z Brna a malífie
Franti‰ka Koudelky, v roce 1919. ·li vlast-
nû na lesní pych - pro maliãkou jedliãku,
proto ‰plhali do stránû. Pláã dítûte je pfiive-
dl pod osamûl˘ smrk, kde na‰li v rozbale-
né pefiinû dítû (smrk dodnes stojí, je pod
ním pomníãek). Pfiipadali si jako tfii králo-
vé, klanûjící se, kdyÏ dítû balili, ale také ja-
ko zachránci Ïivota. Dítû dostalo jméno
Lidu‰ka - v dobû nálezu mûlo asi 11 mûsí-
cÛ, v Brnû ji adoptovala rodina
Polákov˘ch. Rudolf Tûsnohlídek tehdy
bydlel v Bílovicích nad Svitavou, vyhlá‰e-
n˘ch „vzdu‰n˘ch lázních” pro obyvatele
blízkého Brna. Sem za ním jezdili pfiátelé
z Brna i Prahy.

Ten smrk ve stráni a vzpomínka na vá-

noãní stromy v seversk˘ch zemích, kam
v mládí ãasto zajíÏdûl, vnukly
Tûsnohlídkovi my‰lenku na postavení vá-
noãního stromu v Brnû. Na podzim 1924
pfiípravn˘ v˘bor se zástupci âeského srd-
ce, âerveného kfiíÏe, brnûnské Îupy legi-
onáfiské, Zemské ‰kolní rady, Zemského
vojenského velitelství, Obchodního gré-
mia a mûstského stavebního úfiadu, zahá-
jil pfiípravu akce, jejíÏ du‰í byl Rudolf
Tûsnohlídek. Psal a propagoval, vysvûtlo-
val dÛleÏitost tohoto ãinu. V sobotu 6.
prosince byla v bílovick˘ch lesích skáce-
na 15 m vysoká jedle. S ozdoben˘m stro-
mem se louãili na návsi druh˘ den,
Tûsnohlídek mûl dlouh˘ projev, doroste-
nec pfiednesl báseÀ „Vánoãní strom repub-
liky” od Rudolfa Tûsnohlídka. Strom jel na
voze pfies Obfiany, Malomûfiice, Královo
Pole, stavil se u Ústavu pro zmrzaãené
a v pátek se upevÀoval na námûstí do dlaÏ-
by. Firma Bartelmus pofiídila 150 Ïárovek
a hvûzdu, proud darovala Mûstská elekt-
rárna. U paty stromu, mezi smrãky, byly tfii
pokladniãky a ãeskoslovenská a dánská

Námûstí pfied radnicí se kaÏdoroãnû za-
plní dûtmi s lampióny rÛzn˘ch tvarÛ, veli-
kostí a barev. HemÏí se to tu mal˘mi i vel-
k˘mi, zaÏehují se louãe, k vidûní je zde
spousta hasiãsk˘ch uniforem a z místního
rozhlasu zní veselé pohádkové melodie.
Scénáfi akce je kaÏd˘m rokem velice po-
dobn˘. âelo prÛvodu obvykle tvofií mladí
hasiãi s louãemi a svût˘lková slavnost, jak
jí dûti s oblibou fiíkají, mÛÏe zaãít. Zatímco
osvûtlen˘ prÛvod prochází ãernohorsk˘mi
ulicemi, na hfii‰ti u rybníka, kde akce zpra-
vidla pokraãuje, b˘vá také Ïivo a vrcholí
zde poslední pfiípravy. Chystají se udírny,
stoly na obãerstvení a pfiipravuje se vystou-
pení ‰ermífiské a kaskadérské spoleãnosti
·tvanci. Celé prostranství sportovního are-
álu se postupnû zaplÀuje lidmi a v roman-
tickém prostfiedí pod zámkem se rozeznívá

podmanivá hudba, která podtrhuje úÏasn˘
záÏitek na závûr veãera – ohÀovou show pl-
nou divadelních a taneãních prvkÛ, doplnû-
nou bojem s louãemi, tancem s pójemi, oh-
niv˘mi vûjífii a pyrotechnick˘mi efekty. Po
pÛsobivém programu pak následuje obãer-
stvení a poté i volná zábava. Nálada v prÛ-
vodu i na hfii‰ti je vÏdy v˘borná a panuje
zde pfiátelská atmosféra, k níÏ bezpochyby
pfiispívá t˘m nad‰encÛ, ktefií se na vût‰inû
kulturních akcí v âerné Hofie pravidelnû
podílejí. PofiadatelÛm, mezi které patfií
místní základní ‰kola, SDH âerná Hora,
Fotbalov˘ klub a Mûstys âerná Hora, patfií
velk˘ dík, stejnû jako v‰em ãernohorsk˘m
obãanÛm, se kter˘mi se tû‰íme za rok
v prÛvodu opût na vidûnou.

Za organizátory Jana Kubelková
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vlajka. Jak narÛstá sbírka, mohli lidé sle-
dovat na ãerveném srdci v trnové korunû
(symbol âeského srdce). Za kaÏd˘ch 1 000
Kã byl trn nahrazen lipov˘m listem.

Tûsnohlídek byl bezpochyby velk˘ fi-
lantrop. ¤ídil se sv˘m heslem: „Je na ãa-
se nahradit almuÏnu úãinnou pomocí”.
S penûzi, vybran˘mi u vánoãního stromu,
mûl jasn˘ zámûr - zbudovat dÛstojn˘ do-
mov pro opu‰tûné dûti, kde by Ïili a vyrÛ-
stali ve ‰Èastné a uÏiteãné obãany. Zavedl
v˘mûnu vánoãních pozdravÛ mezi Brnem
a dánskou Kodaní. âesko - dánské vztahy
mûly svou dlouhou tradici a od pfielomu
století hlavnû hospodáfiského rázu.
PfiipomeÀme si, Ïe v roce 1205 byla do
Dánska provdána dcera Pfiemysla Otakara
I. Markéta. V Dánsku naz˘vali vlídnou
a lidumilnou ãeskou princeznu jménem
Dagmar. Toto jméno bylo vybráno pro
budovan˘ dûtsk˘ domov. Jeho otevfiení se
Rudolf Tûsnohlídek nedoÏil jen o nûkolik
mûsícÛ (zastfielil se 12. ledna 1928), ale
byla to my‰lenka dobrá a tento domov dû-
tem slouÏí dodnes. Jeho fieditel Mgr. D.
Kus˘ zajíÏdí s dûtmi do Bílovic kaÏdo-
roãnû právû v den, kdy se obec louãí se
stromem pro Brno malou slavností
u Myslivny li‰ky Bystrou‰ky. Zatanãí dû-
ti ze souboru Bystrou‰ka, myslivci troubí
na lesní rohy, primátor Brna pfievezme
strom a lesníkÛm pfiedá dvû sazenice jeh-
liãnanÛ. Pûkn˘m programem pfiispûjí
vÏdy dûti z domova Dagmar.

V loÀském roce pozval organizátor celé
akce, PaedDr. Pavel Kováã, tfii
Tûsnohlídkovy vnuky, pozvání pfiijali, pfii-
jeli a byli velmi dojati péãí a pietou, jaké se
jejich dûdovi v Bílovicích dostává.
Nenesou ale jeho jméno, i kdyÏ jsou dûtmi
Tûsnohlídkova syna Milana. Tûsnohlídek
se v Bílovicích podruhé oÏenil s Annou
Kutilovou, Milan byl jejich syn, jediné dítû
Tûsnohlídka. ManÏelství se rozpadlo,
Milan zÛstal v Bílovicích s otcem, matka se
za ãas vdala za brnûnského lékafie Jana
Navrátila, kter˘ mûl v Královû Poli sanato-
rium. Ukázalo se, Ïe Milanovi je potfieba
matãiny péãe, vzala ho k sobû a dr. Navrátil
ho adoptoval. Stal se také lékafiem a ãasem
otcovo sanatorium pfievzal. Jeho dûti jsou
Hana Vernerová (1938), MUDr. Jan
Navrátil (1941) a Ing. Franti‰ek Navrátil
(1944). NezÛstane jen u obdivn˘ch slov, le-
tos chtûjí pfiijet na velkou oslavu 90. v˘roãí
i se sv˘mi dûtmi a vnuky. Pfiímí
Tûsnohlídkovi pokraãovatelé se do Bílovic
vracejí.

Chtûli byste vûdût, jak to dopadlo s „bí-
lovick˘m jezulátkem”, malou Lidu‰kou?
Jako ‰estiletá se dívala na rozsvícení první-
ho vánoãního stromu, získala dobré vzdûlá-
ní, vzala si stfiedo‰kolského profesora, Ïili
v Praze a doÏila se vysokého vûku. Jako
v pohádce - je‰tû zvonec a uÏ je konec.

NadûÏda Parmová
poboãka Jihomorav‰tí betlemáfii

Vánoãní strom bude letos pfievezen z Bílovic do Brna v úter˘ 18. listopadu.
ProtoÏe se letos se‰lo nûkolik v˘roãí, bude leto‰ní oslava bohat‰í. Bude vzpomenu-
to 95 let od nálezu odloÏeného dítûte Rudolfem Tûsnohlídkem a jeho pfiáteli, 90 let
od zahájení tradice stavûní vánoãního stromu v Brnû a 85 let od zaloÏení dûtského
Domova Dagmar.

Ve 14.30 bude poloÏen vûnec u pamûtní  desky R. Tûsnohlídka na námûstí
a v 15.20 hodin u Lidu‰ãina pomníãku ve stráni nad rybníkem. V 16 hodin zaãne
u Myslivny li‰ky Bystrou‰ky kulturní program s dûtmi z Domova Dagmar a bílo-
vickou Bystrou‰kou. Na závûr bude ohÀostroj a strom odjede v 17 hodin. Bílovice
jsou pro nás pfiístupné vlakem kaÏdou pÛlhodinu, stejnû tak zpût.

Naìa Parmová

První vánoãní strom republiky z roku 1924. Nakládání stromu  v Bílovicích nad Svitavou.

Historie vánoãního stromu v Brnû

Lampiónová slavnost v âerné Hofie

Pozvání do Bílovic nad Svitavou

Tfii bílovicko - brnûnská v˘roãí: 95 let od nalezení odloÏeného dítûte, „bílovického jezulátka”, 90 let od postave-
ní prvního vánoãního stromu v Brnû a v˘roãí otevfiení domova Dagmar. Bílovice nad Svitavou jsou mûsteãkem, vzdá-
len˘m dvû zastávky vlakem od Brna.

Podzim se ujal naplno své vlády, dny se krátí a poãasí je
skoupé na hfiejivé sluneãní paprsky. A právû v tomto roãním
období se v âerné Hofie pravidelnû koná Lampiónová slavnost. 

Pro dûti byla Lampionová slavnost velk˘m záÏitkem.


