
VII. BOHUNICKÉ SOCHY - Venuše 

Stojí si a pozorují chodce a auta. Nehybní svědci našich uspěchaných životů. Co o nich 

víme? Zkusme se u nich společně již po sedmé zastavit. V předkládaném pokračování 

musím hned úvodem konstatovat, že socha, kterou chci uzavřít tento seriál „nestojí 

a nepozoruje“… 

 

…neboť dílo na svém místě již není! Zdá se, že se 

ztratilo v kolotoči změn majitelů objektu, ve kterém 

bylo původně instalováno. A jedná se o budovu 

nákupního střediska Kavkaz Švermova 9. Tam v rámci 

výstavby sídliště, a tehdy povinně vyčleněných 

finančních prostředků „na výzdobu areálu sídliště“, byla 

v prostoru schodiště umístěna sto čtyřicet centimetrů 

vysoká bronzová plastika. Pravda, moc se do těchto míst 

nehodila, ale ono to tenkrát bylo skoro jedno. Investor 

splnil povinnost a hurá za výkazem dalších objemových 

termínů výstavby… 

Pro upamatování přikládám fotografii. Obrázek 

je z archivu magistrátu města Brna. V poznámce bylo 

připsáno jméno pan Vladimír Drápal a název 

„Optimistický motiv“. Název se mi s nadsázkou, 

vzhledem k celkovému „indicko-falusoidnímu 

tvarování“ jevil jako přiléhající. Takže co na to autor? 

Pátrání po něm samotném není z hlediska tohoto 

příspěvku příliš podstatné. V krátkosti jen sdělím, že indicie mne 

zavedly až na telefon starosty obce Tvarožná. Ten mi potvrdil tamní 

bydliště pana Drápala a dokonce znal jeho telefonní číslo téměř 

zpaměti. A pak už to šlo: dohoda, návštěva, vlídné přijetí. Již při 

vstupu na dvůr ateliéru jsem věděl, že jsem na správném místě. 

V trávníku stál „můj“ objekt. A ne sám. Další tři byly s ním v řadě 

vyrovnány. Tedy celkem čtyři podobné a současně hodně jiné. 

Opatrně jsem zavedl hovor na jejich pojmenování. „To jsou čtyři 

Venuše a v ateliéru jich mám ještě vícero.“ A skutečně měl… Velké, 

menší, kulatější, štíhlejší, elegantnější i silnější. A ze všech, jak tak 

byly pohromadě, z jejich náznaků, se mi najednou složil ten poctivě 

zemitý, kulturně-civilizační archetyp vtisknutý nám všem jejich 

pramátí – Venuší Věstonickou. “A jak vidíte, mám rád i koně. Jednu 

kresbičku Vám věnuji. Jo, až pojedete odtud, stavte se tady kousek na návsi, jsou tam Venuše 

tři.“ A byly, viz obrázek z webových stránek obce Tvarožná: dvojnice té naší je vpravo.  

A nyní pár slov o autorovi samotném: 

Doc. Vladimír Drápal, akademický malíř, grafik 

a sochař. Pedagog na Masarykové univerzitě, 

ročník 1921. Jeho díla zdobí galerie v celé 

Evropě. V roce 2011 obdržel rezortní medaili 

ministerstva kultury ARTIS BOHEMIAE 

AMICIS za šíření dobrého jména české kultury 

a v roce 2012 pak za svou pedagogickou činnost 

a dílo obdržel Cenu města Brna. 

A závěrem jiný, krátký příběh jedné z Venuší. Na 

obrázku z tvaroženské návsi je to ta uprostřed. 

Její dvojnice byla umístěna před budovu 

brněnské JAMU na Komenského náměstí někdy v roce 1985. Prý popuzovala a s šibalsky do 

strany vyčesaným culíkem se „veřejnosti“ nelíbila. Tak záhy putovala do parku u brněnského 

Antroposu. Tam se jí nakonec, jak se zdá, daří jistě lépe a dodnes. A možná čeká na sestry. 

Zajděte ji někdy okouknout… 



 

VII. BOHUNICKÉ SOCHY - Venuše – dovětek první 

Před nedávnem zveřejňovaná reportáž o bohunické Venuši má překvapivě nečekané 

pokračování! Ano poslední díl seriálu pojednával o soše, jejíž osud byl v danou chvíli 

neznámý. Krátce po otištění reportáže v bohunickém zpravodaji, doputovala ke mne 

následující informace: „Socha Venuše stojí ve výklenku dámských záchodků přináležejících 

herně v suterénu obchodního střediska KAVKAZ!“. Vypravil 

jsem se tam s reportážním fotoaparátem. A skutečně byla tam! 

Rychle jsem ji vyfotil a opustil prostory, dříve než jsem svým 

počínáním vzbudil pozornost. V následném pak proběhlo 

vstřícné jednání s majitelem budovy panem Střechou, završené 

uzavřením darovací smlouvy uměleckého díla do majetku 

městské části.  

Dnes již je Venuše po důsledném kosmetickém „wellness 

liftingu“ a čeká na rozhodnutí o místě její nové instalace. 

Myslím, že pro její „podstatovou zemitost“ by se jí líbilo mezi 

stromy poblíž obecního vinohradu. A pro její odhalení pak 

nebude lepší příležitosti, než zastávka hodového průvodu… 

 

 

VII. BOHUNICKÉ SOCHY - Venuše – dovětek druhý 

Z projevu obecního vinohradníka po té, co se hodový průvod přesunul kousek mimo obecní 

vinohrad:  

… a nyní začněme zábavu z jiného soudku! Ze soudku umění. Za malý okamžik se vám 

představí veliká umělkyně, slavná bohunická Venuše slečna Tornádo Lou!  

Začínám svůj příhovor omluvou za použitou repliku Daga Bedmena ze známého filmu 

Limonádový Joe. Ale vedla mne k tomuto činu jistá podobnost s osudy limonádníkových 

sourozenců. Neboť stejně jako oni, i tato prozatím zahalená socha prožila svíravý osud 

nalezence…  

Ale dosti řečí. Pojďme k odhalení! Ale prosím ještě dříve, než bude sňat závoj neprůhlednosti, 

vás vybízím: mějte ji rádi! Mějte ji rádi, dle mého pro její zemitost, která je ukryta v kulturně-

civilizačním archetypu její předchůdkyně, a to venuše Věstonické. A prosím dále vězme, že 

tento slavnostní okamžik je podtržen nejen přítomností dárců pana Pavla Středy a pana 

Františka Hlinovského, ale i samotného autora díla pana akademického malíře, grafika 

a sochaře Doc. Vladimíra Drápala z Tvarožné! Nyní prosím, než dám slovo právě 

jmenovaným, odhalte co odhaleno býti má… …a nechť následuje krása bez závoje! Tedy 

nechť nejen v autorově bydlišti, tedy v Tvarožné, zdobí  tvaroženskou náves tvary ženské!  

 

                        



 

 

 

 

   

   

  

 

 


