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Úvod     

 

     Ve své práci jsem chtěla přiblížit základní informace 

o Ženském vzdělávacím spolku Vesna. Důležitou osobností ve 

Vesně byla Eliška Machová, která pocházela z mé rodiny,  

a proto mě vždycky zajímaly dějiny tohoto spolku. Podle mého 

názoru je také dobré dozvědět se něco o dřívějším vzdělávání 

žen u nás.  

     Ke své práci jsem získala prameny v sídle Vesny. Byla to 

brožura Založení a vývoj Vesny v pěti obdobích, ze které jsem 

čerpala nejvíc informací. Dále Ročenka školy za školní rok 

2006/07 a také brožura Vesna – 120. výročí založení školy. 

Všechny tyto publikace byly vydány Ženským vzdělávacím spolkem 

Vesna v nedávných letech, proto se domnívám, že je mohu 

považovat za objektivní. Cenné informace jsem také získala 

z pramenů, které mi poskytla moje teta. Byla to především 

kniha Ženy na Moravě, která obsahuje články od několika autorů 

a Výroční zpráva za rok 1939. Dalším nápomocným pramenem byl 

katalog Dcerám českým…, který dostala naše rodina za dary 

poskytující Vesně. Součást mé práce také tvoří vzpomínky 

Libuše Machařové, bývalé studentky a nynější čestné členky 

Vesny. 

     Ve své práci jsem se nejprve věnovala vzniku spolků 

a vzdělávání žen v 2.polovině 19.století, pak počátkům ŽVS 

Vesna a jejímu vývoji na začátku 20.století. Dále se zmiňuji  

o období 1.světové války i době meziválečné a navazuji 

dějinami z 2.světové války. Poslední kapitolu jsem věnovala 

vývoji Vesny od počátku 90.let 20.století až po současnost.  

     Vývoj ŽVS Vesna je velice široké téma, a proto si 

uvědomuji, že v rozsahu zadané práce, jsem nemohla celou 

problematiku plně obsáhnout.   
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Vzdělání žen a vznik spolků ve 2.polovině 19.století 

     

     V 19.století bylo vzdělání českých žen na stejné úrovni 

jako v jiných evropských zemích. Další vzdělání mohly 

poskytnout dívkám pouze klášterní školy nebo soukromí učitelé. 

Jinak bylo jejich povinností být manželkou a matkou. Od druhé 

poloviny 19.století se začíná prosazovat snaha zapojit ženy do 

dění překračující úzký okruh domácích prací či péče o rodinu. 

Do popředí nového ženského hnutí, které souvisí s počátky 

dívčího světského středního školství, se postavily hlavně 

české spisovatelky. Studují ženskou duši a nacházejí v ní 

schopnosti, které dosud nebyly využité. Ženy té doby mohly 

dosáhnout vysoké duševní úrovně jen přirozenou 

inteligencí a sebevzděláním. 

     Již v roce 1813 v Praze vzniklo ženské sdružení Jednota 

ku podporování ženské umělosti s dobročinnou náplní. Dalšími 

dvěma významnými pražskými spolky byly Sestry slovanské, 

založené v roce 1848 a Americký klub dam, jehož řízení 

inicioval v roce 1865 Vojta Náprstek, jenž se s myšlenkou 

emancipace obeznámil za svého pobytu ve Spojených státech. 

Vliv tohoto klubu našel ohlas nejen na českém venkově, 

ale i na Moravě. 

     V Prostějově je roku 1869 založena pěvecko-vzdělávací 

jednota ženská Vlastimila. Po ní následuje vyškovská Vlasta, 

rovněž Vlasta v Přerově, Libuše v Kroměříži a Osvěta 

v Bučovicích. Hnutí se šířilo velmi rychle. Roku 1897 bylo na 

Moravě sedmdesát takových spolků. Asi nejvýznamnějším z nich 

byla Vesna. 

     Ohniskem dalších vzdělávacích snah v Čechách se stal 

Ženský výrobní spolek český, který v roce 1871 v Praze 

založila Karolína Světlá. Spolek chtěl dívkám poskytovat 

vzdělání odborné, hlavně průmyslové a obchodní. Významnou 

členkou tohoto spolku byla česká spisovatelka Eliška 
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Krásnohorská. Jejím dílem bylo založení první české dívčí 

střední školy – gymnázia Minerva. 

     Na Slovensku měl vůdčí postavení spolek Živena, založený 

v Turčanském Sv. Martině roku 1869.
1) 
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Vesna v letech 1870 – 1919 

  

    8. července 1870 zakládá v Brně sedmnáct mladých dívek  

a pět mladých mužů dívčí pěvecký spolek Vesna. Stalo se tak na 

popud brněnského advokáta Josefa Illnera. Jeho hlavním cílem 

bylo dát dívkám z českých rodin možnost se společně vzdělávat 

ve zpěvu a v hudbě. V roce 1871 pořádá Vesna první besedy, kde 

vystupuje sbor samostatně, ale i společně s mužským sborem 

pěveckého spolku Svatopluk. Získává první úspěchy a účinkuje 

na koncertě Besedy Brněnské a na slavnosti svěcení praporu 

brněnského Sokola. 

     27. prosince 1871 proběhla valná hromada. Vesna měla v té 

době 139 členů ( z toho 39 výkonných), v pokladně 83 zlatých 

31 krejcarů, v archivu 81 skladeb a inventární majetek 

sestával z harmonia, taktovky a ladícího stroje. Na této první 

výroční valné hromadě došlo k první změně ve Vesně. Zatímco 

dámy považovaly za prioritní samostatnou ženskou složku, 

mužská složka vedení v čele s JUDr. Illnerem však viděla malý 

zájem o zpěvní zkoušky a navrhla, aby se sdružení rozešlo 

a spojilo s jiným mužským pěveckým spolkem ve smíšený sbor. 

Nevěřili totiž, že by se spolek mohl udržet jako samostatný. 

Všem 26 přítomných žen zásadně odmítlo a usneslo se, že Vesna 

bude dál trvat jako jediný slovanský ženský spolek v Brně. 

Největšími zastánkyněmi této změny byly slečny Amalie 

Teplá a Miroslava Helceletová. Tímto rozhodnutím ale ztratily 

všechny dosavadní funkcionáře, včetně Josefa Illnera a musely 

měnit název, stanovy i program. 

     Od roku 1872 tedy Vesna působí jako Ženská vzdělávací 

jednota. Kromě tradičního vyučování zpěvu, kterého se v letech 

1876 – 1878 ujal významný hudební skladatel Leoš Janáček, se 

jednota zaměřuje na český jazyk. Konají se první přednášky, na 

kterých ředitel Slovanského nižšího gymnasia na Starém Brně  
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František Bartoš zjišťuje, jak malé znalosti české řeči  

a gramatiky brněnské ženy mají. Díky tomuto poznání se v dubnu  

zřídily průpravné české kurzy, kde již zmíněný profesor 

František Bartoš a dále profesor Antonín Macháč vykládali 

základy z české mluvnice a literatury. Další středoškolští 

profesoři přednášeli zeměpis, dějepis, přírodopis a fyziku. 

     Jednatel Vesny František Dlouhý, který byl také 

spisovatelem a redaktorem literárních listů, vypracoval pro 

Vesnu nový program, týkající se zavedení čítárny, knihovny  

a také české školy pro dívky, které vychodily obecnou školu. 

Realizace této smělé myšlenky byla uskutečněna až v okamžiku, 

kdy do Vesny vstoupila učitelka Eliška Machová. V říjnu 1885 

se stala jednatelkou a na jaře příštího roku spolu s pomocí 

členek A. Kameníčkové a B. Zedníkové uspořádala Vesna jarní 

pomlázku. Získalo se na ní 600 zlatých. Polovinu výtěžku 

musela Vesna darovat Matici školské, jež se obávala 

konkurenčního podniku. Druhou polovinu spojila se všemi 

úsporami a mohla se tak otevřít První česká pokračovací škola 

dívčí Ženské vzdělávací jednoty Vesna v Brně. Byla také první 

na celé Moravě. 

     16. září 1886 se konalo v kostele sv. Tomáše zahájení 

prvního školního roku. Zúčastnilo se ho 55 žákyň,  ke kterým 

pronesl profesor náboženství Vladimír Šťastný úvodní řeč 

a kladl jim za vzor první národní světici sv. Ludmilu. 

Následovaly proslovy dalších učitelů a učitelek. Každá dívka 

také na památku obdržela růži.  

     Hybnou silu a duši ústavu představovala Eliška Machová. 

Po vzoru Ženského výrobního spolku v Praze vypracovala novou 

vyučovací osnovu školy Vesniny, jež zahrnovala 4 obory: 

1. Pokračovací (náboženství, český jazyk, zeměpis, dějepis, 

   počty, vychovatelství, hospodaření) 

2. Kreslící (zaměřený na ornamenty a vzory lidových výšivek) 

3. Jazykový (výuka německého a francouzského jazyka) 

4. Výrobní (šití prádla, šití šatů, drobné ruční práce  
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a vyšívání) 

     Žákyně projevovaly zájem hlavně o ženské práce, zvláště 

pak o vyšívání. Své práce vystavovaly na týdenních, výročních 

a vánočních výstavkách a dostávalo se jim velkého uznání  

u obecenstva. Dále měly v oblibě vzpomínkové večery na Boženu 

Němcovou. Na konci prvního školního roku dne 15. července 1887 

dostalo 85 žákyň od starostky Vesny Julie Kusé po výtisku 

Babičky. 

     V roce 1888 byl jmenován ředitelem školy šestadvacetiletý 

František Mareš, který ve své funkci vydržel následujících 

třicet let. V tomto období vznikaly další typy škol (odborné 

školy a kurzy, všeobecné vzdělávací školy, odpolední a večerní 

kurzy), otevírají se penzionáty a také úspěšná poptavárna, což 

byla instituce, díky které mohly dívky najít práci například 

jako pomocnice v domácnosti. V tom samém roce se zásluhou 

starostky Julie Kusé rozšířily stanovy a změnil se název na 

Ženský vzdělávací a výrobní spolek Vesna v Brně. Julie Kusá 

pocházela z Prahy a do Brna přinesla ideály Amerického klubu 

dam. Hlavní změnou bylo oddělení průmyslové školy od 

literární. Vznikl nový předmět „obcování s lidmi“, který 

vyučovala sama Julie Kusá. František Mareš připojil odbor 

pěvecký a hudební. Žákyně těchto oborů poprvé veřejně 

vystupovaly v roce 1889. Úspěchy na výstavách sklízela  

 i průmyslová škola. 

     Do čtvrtého školního roku 1890 – 1891 se hlásilo již více 

než 200 žákyň, a tak se musela výuka přesunout ze soukromého 

bytu do první vlastní školní budovy Vesny v Údolní ulici č.10. 

Půjčku na stavbu povolila Cyrillo-Methodějská záložna v Brně  

a svým jměním se zaručila Julie Kusá. Stavitelem byl Julius 

Zedník. 

     V roce 1892 vznikl vedle školského a penzionátního, 

vzdělavatelského a knihovního, pořadatelského a sociálního, 

odbor národopisný. Prvních deset let byl řízen Eliškou 

Machovou, pak Eliškou Kozlovou. O finanční podporu se postaral 
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předseda odboru František Bartoš. Prvním větším úkolem 

národopisného odboru byla spolupráce na přípravě Národopisné 

výstavy v Praze. Vypomáhal s rozesíláním a shromažďováním 

dotazníků, uspořádal obzvláště zdařilou přípravnou výstavu, 

instalovanou roku 1893 v Besedním domě. Prezentovaly se zde 

kroje na 40 figurínách, bohatě byla zastoupena též výšivka. 

Vybrané exponáty pak putovaly do Prahy a zde vzbudily 

zasloužený ohlas. Uznání Vesny potvrzoval také dopis zaslaný 

Emanuelem Kovářem Elišce Machové.  

     1895 Vesna získala první cenu a čestný diplom za zásluhy.  

     1895 byl postaven na pozemku školní zahrady v Údolní 10 

Penzionát Vesny, určený pro mimobrněnské žákyně. Na jeho 

vybudování darovala Julie Kusá 20 000 zlatých. O dva roky 

později byla v novorenesančním slohu dostavěna třetí budova 

Vesny na Jaselské 7. Stavitelem byl stejně jako 

u předcházející budovy Antonín Tebich, autorem sgrafit Josef 

Šíma, lunet pod střechou a fresek ve dvoraně Joža Uprka  

a Dušan Jurkovič navrhoval nábytek pro chovanky Vesnina 

penzionátu. Po vzoru pražských salonů byl v této budově 

založen moravský salon, kde členky národopisného odboru 

vypomáhaly s večery věnovanými lidovému umění. Vedle něj 

zřídily selskou světnici z Brněnska s expozicí lidových 

výšivek. Na krátkou dobu zde také vzniklo národopisné muzeum, 

kde se prezentovaly kroje, výšivky, keramika, nábytek, nářadí 

a obrazy. Pod vedením Elišky Kozlové si výbor stanovil tři 

základní cíle: 

1.zachovávat památky  

2.učinit je občas přístupné 

3.podporovat současnou výrobu na základě tradičních předloh. 

     Preferovala se sběratelská činnost. Eliška Kozlová spolu 

s žákyněmi putovala po Slovácku, kde získaly nové přírůstky do 

svých sbírek, studovaly techniky lidové výšivky, obkreslovaly 

její vzory a fotografovaly místní kroje. Ke spolupráci 

získávaly tehdy známé osobnosti jako byli Josef Šíma, Lucie 
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Bakešová, Xavera Běhálková, Ignác Wurm, Madlenka Wanklová, 

Josef Klvaňa, František Kretz. Mezi nimi byli i Joža Uprka 

nebo Dušan Jurkovič. Odbor stále rozšiřuje sbírky, které se 

ukládají v budově Vesny v Údolní ulici. Sbírky se rozrůstaly 

také díky četným darům a odkazům a prostřednictvím slovenským 

překupnic, nejznámější byla Betka Madonická. Nabízela výšivky 

přímo v budově Vesny na Údolní ulici. Členky odboru zjistily, 

že je potřeba se začít rozrůstající sbírkami systematicky 

zabývat. Rozdělily ji na sbírku školní, která sloužila 

k zapůjčení školám pro výuku ručních prací a na sbírku 

muzeální, kterou bylo potřeba odborně třídit, zaevidovat  

a vhodně uložit.  

     Byly pořádány příležitostné výstavky s výšivkami, vybrané 

exempláře se stávaly součástí programu každé schůzky výboru – 

učitelky Vesněných škol si zde obkreslovaly pro potřebu výuky 

ornamenty a motivy. Organizovaly se kurzy vyšívání a přednášky 

zaměřené na lidovou výšivku, pořádaly se nácviky lidových 

tanců, dokonce byly zařazovány i do hodin tělocviku. Byla 

založena veřejná knihovna s národopisnou literaturou, jednou 

týdně byly zpřístupněny sbírky pro veřejnost. 

     1899 byla dostavěna a otevřena čtvrtá budova Vesny, 

určená pro dívčí lyceum. Projektoval ji architekt Antonín 

Pfeiffer v secesním slohu. Postava Světlonoše je dílem sochaře 

Josefa V. Pekárka ostatní plastická výzdoba fasády je dílem 

Karla Nováka.
2)  

     Uvolněná budova v Údolní ulici se změnila v tzv. Malý 

penzionát. Úpravy navrhl architekt D. Jurkovič v lidovém 

stylu. Interiéry byly vyzdobeny folklórními motivy, pokoje 

zařízeny vyřezávaným dřevěným nábytkem žlutým, zeleným nebo 

červeným. V podobném duchu byl upraven i původní „Velký 

penzionát“. 

     V 90. letech 19. století se tedy vzdělání ve Vesniných 

školách ubíralo třemi směry: 

a) všeobecné vzdělávací složky 
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b) odborné školy a odborné kurzy (průmyslové, pro učitelky 

ženských prací) 

c) odpolední a večerní kurzy (pro ženy v domácnosti  

i výdělečně činné) – tyto večerní kurzy byly pořádány např. 

v Židenicích, Husovicích, Zábrdovicích nebo Králově Poli  

a byly hojně navštěvovány dělnicemi a služebnými.      

     První šestileté lyceum v Rakousku–Uhersku vzniklo v roce 

1901 právě z Vyšší dívčí školy. Maturity se zde konaly v roce 

1903.  

     Vesniny školy byly v této době postaveny na úroveň škol 

veřejných a učitelský sbor byl financován ze zemského 

penzijního spolku. Průmyslová škola se stala školou pro 

živnostenské vzdělání, absolventky mohly získat živnostenské 

oprávnění k šití prádla a šatů. Spolek za podpory mecenášů 

zakoupil komplex zahrad o rozloze 17.000 m
2
 pro budoucí stavbu 

moderní školy a penzionátu. 

     Během 1.světové války byly oba penzionáty mimo provoz. 

V roce 1916 dokonce hrozilo celé Vesně uzavření na základě 

udání o její národní nespolehlivosti. Spolek i školy přesto 

pomáhaly Červenému kříži, dětem vojáků a válečným sirotkům, 

raněným v nemocnicích.
3) 
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Vesna v letech 1919 – 1921 

      

     K 1.1.1919 odešel na vlastní žádost František Mareš do 

penze. Nadále však s Vesnou spolupracoval. Odešel do 

slovenského ženského spolku Živena do Turčianského Sv. Martina 

pomáhat vybudovat ženské odborné a sociální školství. Nakonec 

kvůli nejistým poměrům v roce 1938 Slovensko definitivně 

opustil.
4) 

     Třináct škol Vesny bylo 1.1.1919 převedeno do správy 

města Brna. O to požádal městské zastupitelstvo ředitel Mareš, 

protože provoz takového kolosu přesahoval možnosti Vesny. Ve 

48 třídách totiž dosáhl počet žákyň čísla 1686, 33 kurzů 

navštěvovalo 850 žákyň. Z Brna a okolí pocházelo 1819, 

z ostatní Moravy 616, z Čech a Slezska 75 a odjinud 28 dívek. 

Celkem to tedy bylo 2 536 žákyň. 

     Na začátku školního roku 1918/19 Vesna tedy spravovala 13 

škol. Byly to: 

1. dívčí lyceum 

2. škola měšťanská 

3. trojtřídní vyšší škola pro ženská povolání hospodyňská 

4. dvouletá škola obchodní 

5. ústav pro vzdělávání učitelek dívčích škol průmyslových 

6. ústav pro vzdělávání učitelek škol kuchařských  

   a hospodyňských 

7. dvouletá škola průmyslová 

8. škola vyšívačská 

9. škola hospodyňská roční 

10. škola hospodyňská pětiměsíční  

11. dvouletá škola pokračovací 

12. škola hudební 

13. škola mateřská 

 



 15 

   Vesna se roku 1921 vrátila ke spolkové práci a přehodnotila 

své priority. Důraz se kladl na sociální a kulturně osvětové 

práce. Činnost Vesny řídilo pět odborů: 

Odbor vzdělávací a knihovní – přednášky, péče o knihovnu  

a čítárnu. 

Odbor sociální – spolupráce se sociálními a humanitárními 

institucemi, kurzy pro pečovatelky, vychovatelky, sociální 

pracovnice a matky. 

Odbor národopisný – péče o sbírky, výstavní a přednáškové 

aktivity. 

Odbor administrativní 

Odbor umělecko-výchovný (od roku 1925) – kurzy zpěvu, hudby, 

rytmiky. 
5) 

     Vesna se starala o náplň výuky, ale o správu budov se 

staralo město Brno. 
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Vesna v letech 1928 - 1944      

      

     V letech 1928 - 31 Vesna postavila na části svých pozemků 

na Žlutém kopci (Lipová ulice) Domov Elišky Machové pro 

studentky učitelského ústavu a pro samostatné ženy. Druhou 

část pozemků věnovala městu na stavbu Masarykova ústavu pro 

vzdělávání učitelek odborných škol pro ženská povolání. Obě 

funkcionalistické budovy jsou dílem předních brněnských 

architektů Bohuslava Fuchse a Josefa Poláška. 

     V roce 1928 se Vesna úspěšně zúčastnila Výstavy soudobé 

kultury na brněnském výstavišti. 

     1938 Vesna pořádala cyklus přednášek O slovenských věcech 

a organizovala sbírky pro rodiny uprchlíků z českého 

pohraničí. 

     1939 byl založen Kruh přátel českého svérázu s cílem 

vytvořit specifickou českou módu s prvky bohatých zásob našeho 

lidového umění jako projev národního cítění. Zásluhou 

Masarykova státního ústavu ke vzdělávání učitelek ženských 

odborných škol na bývalé Lipové ulici a Školy uměleckých 

řemesel v Brně se konala velmi úspěšná módní přehlídka prvních 

pokusů o svérázné letní oblékání. 13.května se uskutečnila 

v Besedním domě v Brně, později i v dalších moravských 

městech, například v Hodoníně, Hranicích, Kounicích, 

Napajedlech, Slavkově, Svitávce, Vyškově a ve Zlíně. Výsledkem 

bylo rozšíření této módy do nejširších vrstev společnosti. Na 

konci roku byla vypsána veřejná soutěž na návrhy vycházkových 

a společenských obleků v rámci Radosti ze života při Národním 

souručenství, kam byl kroužek připojen.
 

     Na podzim uspořádal sociální odbor za součinnosti Okresní 

péče o mládež pro Velké Brno kurz šití hraček a dětského 

prádla pro maminky, které navštěvovaly poradnu pro matky  

a děti v Tuřanech. Kurz organizovala sociální pracovnice paní 

A.Bergmannová-Šimíková. Spolu s ředitelstvím I. a II. odborné 

školy pro ženská povolání ve Vesně v Brně a s ředitelstvím 
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odborné školy pro ženská povolání v Králově Poli zorganizoval 

sociální odbor pro všechny žákyně těchto odborných škol 

filmové představení radostné mateřství. Autorkou filmu byla 

primářka Masarykova ústavu pro matky a kojence v Moravské 

Ostravě MUDr. E. Lukášková. Film znázorňoval odborné ošetření 

kojenců v ústavě a všeobecnou péči o kojence a novorozence. 

     Vzdělávací odbor Vesny věnoval velký zájem knihovně. 

Proto byla definitivně uspořádána se zřetelem k dávnému plánu 

na vybudování speciální ženské knihovny. Všechny knihy byly 

nově roztříděny na čtyři skupiny: na literaturu ženskou, 

beletrii, naučnou a na časopisy. V oddělení ženské literatury 

byly podle dvacet let starého plánu shromážděny díla českých  

i cizích spisovatelek a literatura, týkající se významných 

žen. Oddělení časopisů bylo doplňováno současně vycházejícími 

ženskými časopisy, v roce 1939 jich bylo odebíráno sedm.  Od 

podzimu následujícího roku byla tato dvě oddělení 

zpřístupněna. Beletrie a naučná literatura nebyly v této době 

dále doplňovány. Větší část pak byla dána do domova Elišky 

Machové, aby sloužila potřebě penzionátu. Uspořádání knihovny 

si vyžádalo značné finanční náklady, a to na nakupování nových 

knih, vazbu knih a časopisů, na založení skupinových 

lístkových katalogů a přikoupení skříní, ale také na práci 

s roztříděním a katalogizováním knihovny. Výbor spolku 

projevil plné pochopení pro pracovní plán odboru  a poskytl mu 

potřebné prostředky. Knihovna byla také obohacena darem 

profesorky hudby, paní M.Kuhlové, která věnovala celkem 733 

knih, mezi kterými převažovala české literatura (např. 

souborné vydání J.Vrchlického, J.Nerudy, V.B.Třebízského, 

V.Kosmáka, J.K.Tyla…), ale našla by se zde i tvorba světová 

(francouzská, anglická, německá a ruská).
6)
 

     5.2. 1944 byla Vesna nařízením K.H.Franka zrušena majetek 

převeden na brněnskou radnici. 

     20.11. 1944 byla zahradní budova na Údolní ulici částečně 

vybombardována.  
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     1940 Domov Elišky Machové byl zabrán německým 

„Luftwaffenbauamt“
 7)

    
 

 
    V roce 1939 nastoupila do Vesny Libuše Machařová. Její 

vzpomínky mohou dokreslit dění ve Vesně v době protektorátu. 

Libuše Machařová získala ubytování v penzionátu na Lipové 

ulici. Do školy chodila ve vedlejší Údolní ulici, ale v roce 

1940 Němci nejdříve zabrali budovu školy a později i penzionát 

a děvčata se musela přestěhovat do Ženské útulny. Nakonec byla 

budova školy Vesně vrácena, a tak tam dívky opět mohly začít 

chodit. 

    Ve škole se učila čeština, němčina, občanská nauka, 

dějepis, fyzika, chemie, zdravověda, nauku o potravinách, 

tělocvik, zpěv a pak podle zaměření buď prádlo, šití šatů nebo 

chemie. Paní Machařová si vybrala vaření kvůli chemii. Jak 

jsem již uvedla, zůstala jediná ze tří dětí a její otec, který 

byl matematik a přírodovědec, jí věnoval veškerou péči a ona 

po něm zdědila lásku k tomto oborům. Z tělocviku měly 

profesorku Puskáčovou, jejíž bratr byla trenérem 

krasobruslařů. Zpěv je učila Antonie Bakalová,se kterou 

zpívaly Moravské dvojzpěvy, rozebíraly různí skladby nebo 

chodily na koncerty filharmonie (př. Cyklus Beethovenových 

symfonií). Idolem všech dívek byl Rafael Kubelík. Dr. Halíková 

je měla na zdravovědu a dívky musely znát latinské názvy 

kostí. Z chemie je měla Vlasta Fialová. Z dějepisu měly mladou 

učitelku, která svoji závěrečnou práci o Žerotínech věnovala 

prezidentu Masarykovi. Ten ji pak k sobě pozval na oběd.  

O těchto začátcích pak vykládala děvčatům ve škole. Učitelka 

věděla, že je na české škole a že nikdo nic neřekne. V té době 

se také musely v učebnicích začerňovat věci, které se režimu 

nehodily. 

     Němčina byla povinná od 3 třídy, ale když paní Machařové 

zavřeli tatínka, nechtěla německy mluvit. Přesto však měla 

z němčiny dvojku. Jen když přišel do třídy inspektor, učitelka 

ji požádala, aby odešla pryč.         
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     Jako zájmový kroužek bylo plavání, kterého se paní 

Machařová ráda účastnila. Plavalo se v bazénu v ulici Ponávka 

známém jako Šarlotinky. Tento lidový název byl inspirován 

jménem manželky tehdejšího prezidenta T.G. Masaryka – 

Charlotty Garrigue. Do tanečních chodily dívky do Lužánek 

spolu s chlapci z veteriny. Jinak mohly navštěvovat město jen 

s vychovatelkou,která jim zde dala na nějakou dobu rozchod  

a měly také omezeno, kam všude mohou jít. Na oblečení dívky 

nosily připevněnou trikoloru. Jednou šla paní Machařová  

s kamarádkami městem kolem Němců, kteří jim trikoloru strhli 

z kabátů. Dívky začaly česky nadávat a Němci je zbili. Paní 

Machařová má doteď jizvu.  

     Dívky se učily nejenom v hodinách, ale třeba i v běžném 

životě. Na snídani, oběd a večeři byly svolávány zvoněním do 

velké jídelny, kde byly stoly po čtyřech pro dívky. U stolů 

seděly tak, jak spolu bydlely na pokojích v penzionátech  

a vždy jedna z nich měla celý den službu, obsluhovala ostatní 

tři dívky a učila se tedy stolničení. Byl zde také stůl pro 

učitele, kde sedávala ředitelka ústavu, inspektor a také 

vrchní školní rada Mareš. 

     František Mareš byl výraznou osobností. Zasloužil se 

nejenom o rozkvět Vesny, ale svou přísností, ale i příjemným 

jednáním se žákyněmi zůstal dívkám vzorem pro další život. 

Ředitelka Šicová už tak zřejmě nepůsobila. 

     Žákyním se vykalo a byly oslovovány „slečno“. Pokud už 

některé z nich někdo tykal, bylo to vyznamenání. 

     Děvčata se naučila vést domácnost a hlavně také 

hospodařit, což bylo v té době velmi důležité. Šetřilo se 

 i v zámožných rodinách. I v těžké válečné době byl kladen 

důraz na české vlastenectví. 

     V roce 1939 dívky přispívaly svými články do školního 

časopisu. V následujícím roce už byl ale nedostatek papíru  

a tiskárny byly zabaveny Němci, proto byla tato činnost 

zastavena. Jen čas od času byl vydán jeden list papíru. 



 20 

     Pět týdnů po zahájení školního roku 1941 – 42 Němci 

nařídili dívkám narozeným v roce 1924, aby se dostavily na 

pracovní úřad na Cejlu, kde se rozhodovalo o jejich nuceném 

nasazení. Sešlo se zde asi 36 mladých dívek, které zde od 

šesti hodin od rána musely stát, nemohly si sednout, jít na 

záchod ani neměly nic na jídlo. Libuše Machařová přišla na 

řadu až po 12 hodinách čekání jako poslední. Nejprve byla 

poslána do Králíků pod Kralickým Sněžníkem, později pak do 

Brna, kde uklízela.
 

     V roce 1944 se Libuše Machařová provdala. Získala tak 

určitá privilegia, např. vaštág – jeden den volna na praní 

prádla. Po sňatku pracovala v Kuřimi, 12 hodin denně. Zdejší 

továrna byla ale 25. srpna 1944 vybombardována. Po válce se 

chtěla paní Machařová vrátit na studia, ale nebylo to možné, 

protože čekala rodinu. Za další dva roky se jí narodil druhý 

syn a návrat do Vesny už se neuskutečnil. Po válce paní 

Machařová ztratila kontakt se svými spolužačkami, většina 

z nich se vdala, a tak si změnily  příjmení. Paní Machařová na 

tuto dobu, přestože byla těžká, ráda vzpomíná. Nyní je čestnou 

členkou Vesny. Spolupracuje s dnešní ředitelkou Vesny. 

Poskytla jí řadu materiálů po své tetě, která ve Vesně rovněž 

studovala. Materiály pak byly přidány do muzea v Brně.
 8)
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Vesna v letech 1945 – 1989 

     

     15.6.1945 Vesna opět zahájila činnost, byl jí navrácen 

majetek v plném rozsahu. A to usnesením Zemského národního 

výboru v Brně – č.j. 10004/II-6-1945. Byly to hotovosti, 

vkladní knížky, bankovní konta, cenné papíry a veškerý movitý 

i nemovitý majetek (budovy na Údolní a na Lipové ulici, jejich 

zařízení, národopisné sbírky, knihovny, obrazy…) 

     25.6.1952 byl spolek Vesna včleněn do Československého 

svazu žen. Valná hromada spolku tak rozhodla po nátlaku, který 

trval od roku 1949). Majetek spolku byl předán ONV v Brně. 

     8.7.1952 se Vesna změnila na odbor pro vzdělání žen při 

Komenského osvětové besedě a přešla se svým movitým majetkem 

do zdejší Osvětové besedy. 

     7.1.1953 byla započala likvidace spolku. 

     9.10.1953 byl spolek vymazán ze spolkového katastru. 

     18.7.1955 proběhlo předání nemovitostí Osvětové besedě 

pro ONV Brno II. 

     19.9.1960 vlastnictví nemovitostí přešlo na stát.
10) 
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Vesna od roku 1991 - dodnes 

      

     Spolek Vesna zahájil po nucené skoro čtyřicetileté 

přestávce svou práci na počátku roku 1991. Navázal na tradici 

ženského vzdělávacího spolku založeného roku 1871. Jeho cílem 

bylo vybudovat moderní nestátní rodinné školy, na níž by dívky 

získaly teoretické, ale hlavně praktické znalosti vaření, 

šití, péče o rodinu a děti, vedení rodinného rozpočtu, zvládly 

by psaní na stroji a základy práce s počítačem, ale také by 

doplnily a posílily své znalosti všeobecné. Pro dívky s větším 

zájmem o studium a s lepšími studijními výsledky se od počátku 

uvažovalo o vytvoření podmínek pro získání maturity. 

     1.9.1991 byla otevřena Rodinná škola, kde mohly studenti 

navštěvovat tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou nebo 

čtyřletý s maturitou. Další rok přibyla Střední zdravotnická 

škola s oborem všeobecná sestra s maturitou. Od školního roku 

1995/1996 se výuka Rodinné škole rozšířila o obor se zaměřením 

na sociální služby. V roce 1997 se Rodinná škola a SZŽ  

osamostatnila jako Rodinná škola,o.p.s. Spolek Vesna měl 

statut jejího zřizovatele. 3.6.1999 byla ukončena činnost 

Střední zdravotnické školy s oborem všeobecná sestra 

s maturitou. Zůstala však Rodinná škola s dvouletým oborem 

zakončeným závěrečnou zkouškou a obor sociální služby 

zakončený maturitní zkouškou, dále večerní tříletý obor 

Ošetřovatelka zakončený závěrečnou zkouškou.
12)

 

     Na přelomu let 1998 a 1999 skončil obor všeobecná sestra. 

Další rok pod názvem Střední zdravotnická škola a střední 

odborná škola Vesna o.p.s. probíhalo denní studium, kde byl 

nabízen čtyřletý maturitní obor rodinná škola-sociální služby  

a dvouletý obor se závěrečnou zkouškou rodinná škola. Také 

probíhalo večerní studium tříletého oboru se závěrečnou 

zkouškou ošetřovatel. V letech 2001/2002 zanikl dvouletý obor 

rodinná škola a 2006/2007 přibylo v činnosti školy pořádání 
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tří měsíčních rekvalifikačních kurzů v oboru pečovatel(ka). 

1.2.2006 byl přijat nový název: Střední škola sociálních  

a zdravotnických služeb Vesny, o.p.s.
11)
 

     Ředitelé obnovené školy Vesny byli: 

PhDr.Tomáš Jilčík: 1.9.1991 – 15.8.1992 

RNDR.Ivan Ohnutek: 15.8.1992 – 31.3.1994 

Kolegium ředitele: 1.4.1994 – 30.6.1994 

PhDr.Renáta Julínková: 1.7.1994 – 30.10.1998 

Mgr.Marta Nečasová: 1.11.1998 – 28.2.2001 

Mgr.Dagmar Kyzlinková: 1.3.2001 – současnost
 

 
    Škola, sídlící na Údolní ulici číslo 10., pokračuje 

v nejlepších tradicích svých předchůdkyň.
12)

   

     Vyučují se zde tradiční předměty jako je český jazyk  

a literatura, anglický a německý jazyk, základy společenských 

věd, základy přírodních věd dějepis, matematika, ekonomika,  

výpočetní technika, informační a komunikační technologie  

a  tělesná výchova. Ale hlavně také specializované předměty: 

psychologie, pedagogika, somatologie, základy epidemiologie  

a hygieny, zdravotní a rodinná výchova, ošetřovatelská péče, 

zdravotní psychologie, zdravotní a sociální služby, základy 

pečovatelství sociální aktivizace klientů, odborný výcvik, 

praxe, zdravotní tělesná výchova, odívání, estetická výchova, 

výživa a příprava pokrmů, technická administrativa a základy 

práva. Dále se konají literární, filmové a divadelní 

semináře.
13)

  

     Navázat na tradici Vesny chce soudobá škola také tím, že 

plánuje provoz denního centra pro děti ve věku od 1 do 5 let.  

Tato cvičná škola by byla příležitostí pro žákyně 

k praktickému procvičení teoretických znalostí ze školy.
14)
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Závěr 

 

     Vyšší vzdělání dívkám v 19.století mohly poskytovat pouze 

klášterní školy nebo soukromí učitelé. Proto začaly v této 

době vznikat ženské spolky a sdružení, které dívkám dávaly 

možnost vzdělávat se v různých oborech. Bylo založené také 

první dívčí gymnázium Minerva. 

     Jedním z takovýchto spolků byla Vesna, založená roku 

1870. Původně to byl pěvecký spolek a hlavním cílem bylo 

vzdělání dívek ve zpěvu a hudbě. Postupně se zde začal 

vyučovat i český jazyk a další předměty. Vznikla čítárna 

a knihovna. Jednatelka Eliška Machová zavedla nové vyučovací 

osnovy. Škola se zúčastnila prvních výstav a vystoupení. 

Otevřely se penzionáty a poptavárna. Spolek se soustředil i na 

sběratelskou činnost. Byly postaveny další budovy Vesniných 

škol, nakonec jich bylo třináct. 

     V roce 1919 byly školy převedeny do správy města Brno, 

které se staralo o budovy, ale náplň výuky stále měla ve svých 

rukou Vesna. Její činnost se rozdělila do pěti odborů: 

vzdělávací a knihovní, sociální, národopisný, administrativní 

a umělecko-výchovný. 

     V meziválečném období se Vesna zúčastnila výstavy, módní 

přehlídky, pořádala přednášky a nechala postavit další budovu 

pro studentky. V roce 1944 byla Vesna zrušena a část jejích 

pozemků vybombardována. 

     Roku 1945 byla činnost spolku opět zahájena, ovšem neměla 

dlouhého trvání. V roce 1953 byl spolek vymazán ze spolkového 

katastru a majetek později převeden státu. 

     Na počátku roku 1991 byla Vesna obnovena a snažila se 

navázat na tradici ŽVS. V 90.letech vznikla tedy Rodinná škola 

a Střední zdravotnická škola, kde se studovaly dvou, tří nebo 

čtyřleté studijní obory. Nynější název školy je Střední škola 

sociálních a zdravotnických služeb Vesny, o.p.s. V budoucnosti 
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se plánuje provoz denního centra pro děti ve věku od 1 do 5 

let. 

     V 19.století došlo ke změně postavení žen ve společnosti. 

K rozvoji vzdělání žen výrazně přispěla Vesna. Během jejího 

vývoje došlo k mnoha změnám v názvu spolku, osnovách škol  

a byla i dvakrát zrušena. Nyní je však opět využívána ke 

v z d ě l á v á n í ,  s í d l í  z d e  S t ř e d n í  š k o l a  s o c i á l n í c h   

a zdravotnických služeb Vesny, o.p.s.  

     Svou prací jsem chtěla vyzdvihnout význam Vesny, která je 

mnoha dnešním lidem neznámá, přestože měla v minulosti zásadní 

vliv na společenský, kulturní a hospodářský život v Brně 

a okolí. Moje práce může být i zdrojem informací například pro 

studenty nynější školy Vesny.      
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