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Pohřeb Tomáše Bati a pilota Jindřicha Broučka
14. Července\932

Ce|kÓVý poh ed no tovóh!
Bo{o Ve Z ině roku 195].
F.lc: F,.ri !,-[ Ev].1 Za,.r:
SOkA Z i., f.r.l C p.r.
D.m. |, í.t.. b!m lomJi

Procovno Tomóše Boti
k.ótce po trosické smr
ti- V okňě ]e vidět .oŽ'.
sto!énó budovo hoteIu

:oto ].neí V.ihor. Zd|o]]
50[Á l i., íÓ.d !birk.]
1.t.!r.]n 7 i.' obó |.
č 283, p.i. i l'

Telegrom prezlden-
to Tomóše GotrigUo
|'.,1o so ry ko zos dňý Morii

RePlcío|Ó: Péír.' ZiÍoj:
5o.4 Z ir] íon.Sbiko
rorolr.t t . .b.1.
a 2551, poi .: 2

Nók|odní outomobi]
PřiVóŽi smutečnivěnce
no misto posledniho
rozIoučenív zóvodeČh'
Foto ]Óse| /oňholo ZdlÓj
5okAZin'fond sbÍko

a 22J, p.i. i: 1

5mutečniŠhromóžděňi
se konolo v mhtech,
kde dnes stojíbudovo
č' 21 znómó joko z insky

F.Í.: A!i.r .ez.ómý' Zdloi:
sokA Z ir], ío..].]Pe|o
D.mi. k' foto. b!m lb-ói

Roztříštěné |etod o Jun-
kels D ]ó08' v němŽ zo.
hynuIi ró ňo ]2. července
]952 Tomóš Boto o PiIot

Foto:Autor n,-znomy Zd,cl
5o[A z in' íond SbÍko
íotogr.n Z Íj' oiró ko

Posmrtný od itek rUkou
Tomóše Boti' který
ProvedI Front]šek Lýdie

Foto Še| ZdÍo] sC]kAl]ii'
tcnd 5bÍko íotogr.niZ i.'
ÓbÚ ko i 287' Poi . 2'

Během dvoU dnů muselo
být připroÝeno vyzděnó
hrobko plo uIoŽení
ostotkú Tomóše Bot .

Z.] oj:SokA Z ii' ío.d 5bir
ko iot(--grof iZ in cfr.'r k.,

no tovórnÍň dvoře.
V doIni čósti snimku je
vidět Připloveňé ]etod o,
no němž by o VeŽéňo
rokev Jindřicho BroLJčko.
Foto: Floi|]|,e| [Vjók Zdro]
SokA Z in' íond 5b rk. toro

'|.Íri 
Z h, .bó |. č 14221'

Botovi m odimužiPo
k ódojiVěnce Před koto.
folkem. V pozodi budovo
obchodniho domu.
Foto Joieí Voňhcl. ZdlÓj:
5o[^ z i.' Ícnd sbi|ko
iotogr.niZ nj, obó ko



Ani pohřeb Toňóše
Boti nezostoViI Vý.obu'
Až do dvonócti hodin
se normó|ně Plocovo o,
teprve pok ce|ó tovóíno
!tich|o o zoměstnonci
5e mohIijit domů při
Provit no pos|edníroz

Fc1o: ÁU1oÍ lezlÚÍjý Z.]Íoj:
SokA l n íond !L! rk.
t.1.!ro]ri7 in'.bó |.

Peč ivě oronŽovoný
Prostor s kotoÍo kem
o čestnoU stróŽiosrni
boťoV5kých mIodých
mužů. VePředu rokev
Jindřicho Broučko,
no VyvýŠeném mistě
ro kev s os1otkyTomóše
Boti.

sckÁ Z i.' fond c perc
Domlnik,'oto., b!m Ton,.a

Při Projevu nod rokvemi'
Všechny píojevy by y
Přenóšenyveřejným

FotÓ ]o!eiV.ňh.r. Zd.oj]
SOkA Z ii, fcnd 5birko
í.|caÍofjiZ nj' Ób. |.
č 328' ro; č ]

zohójily cirkevní obřody
zo Účosti něko|iko desí

F.to:]oseí Voňhoro Zdroj]
SokA Z in, Íond 5b lko
1oto9rcniZ ii' obó ko

Význomníhosté pře
devšim z řod zóstuPců

V|ódnich, zemských

Fo|o: Jo.eíV.lňhol. Zd|oj:
5o|A Z in, ío.d 5birko
iÓto9roniZ in Óbó ko
č 2]0' P.i, č l

Při roz oučeniv zóvodě
pilotiletodelMorov-
ského oerok ub! 5hodiIi
ke kotofoIku dVě smu

Foto:A!iÓÍ neznómý ZdÍoj]
SokA Z in, fo|d Čipero
Domin k' fotoolb!ň Tomóš

Vůz 5 ÍokÝíTomóše Boti
oPouštib.ónu zóvodU
zo Žvuku tovólnich silén-
To bylDod|e některých
leponérů nej5ilnější mo
meot z ce ého PohibU'

So|A Z in, íond 5bir|o
í.to!r.n Z .' obc [o
a 2ll, poi a l

Botovi m|odi muži s věn
ci vychózeji z tovólny'
sPoIily přih|ÍžejicÍch
mÍsty oddě|ovoIi od tro.
sy průvodu Pří5|ušníci
četnictVo' odVóŽnější
účostnici pohřbu využí-
Voik|ePšimuVýh|edU

Foto .]os."f Voňhcro Zdloj:
5OkA Zli., ron.l Sbnko
Ío1o!.ofiiZ in, obó]ko

Vdovo Molie Botovó
se synem Tomóšem
V Prostoru dnešn'Desó
té u ice.V pozoditovórní
budovo č' 3 Postovenó
v letech 1930-1932.
Fot.]A!t.Í..zn.mý Zdr.j:
SokA Z iĎ, Ío.d Sbilko

PrŮVod zobočiIko|em
restouroce Monoko
do tehdejší NódroŽni
třidy.
FÓto: Altor neznÓmý. Zdroj:
5o[A Z Íj, íoii] sbirko
to1o!rof]i Z in, obó ko
č' 2]', poř . l

PrůVod pÍochózíblonoU
zóvodU' V|evo tehdejší
sPróVníbudovo s konce

Květinové dory vez|o
osm nók odních oUto-

Fo1Ó: AU1oI ne7nómý' ZdÍoj:
SOkA Z i., to.d Sbirko
fotogloniZ in, obó to

Z tovóřny Průvod zomířiI
k V|okovémU nódloží'
Foto] Josef Voňh.Ío Zdro]
sc'kAZrin, fond sbnko
t.to!roni Z in. oborko
č' 2]1' Poi č.]

Rokev PiIoto.]indřicho
Broučko symboIicky
vezenou no etÓd e
doProVózeIi č]enové jeho

F.to] Altcl .eznómý Zdroj:
50lA zlin. fonc 5bn[o
foto!.oniZ ., obó ko

ImProvizovonó ÚProvo

plo muzikonty doprovó-

Foto]Altoí ieznómy Zdroj
5okA Z in, íond 5birko
fotogÍofii Zlin' obo]ko
č'242, Pař č 1



VÓzy s rokvemi doPro.
vó2ené smUtečnim
Průvodem přijÍžděly
no nóměstiBoltošovoU

|-oto: Altor neznómý ZdÍoj:
so[A Z n]' tÓnd 5birko
íoto!|ofii Z in, ob.||o

Příjezd oUtomob]lů
s rokvem] před rodnici,
kde pokrdčovoIo íoz|ou
čenis Tomóšem Botou,

Foto: Autor neznómý Zd|oj:
sokA Z|i.' íond 5bn[o
fotogrofiiZ in, obalLo
č,250, poi'. ]

Letod|o s rokvi Jindřicho
Bloučko no nónrěsti'
FÓIÓ: A!Lol iezióÍrý Zdíoj]
SOkA Z in, fond Sbirk.
toio!Íotii z i.' ot,ó k.
č ]75' Poi č 2.

Duchovenstvo idopro'
vod oboU vozů s rokvemi
nos oUchojipros|oVúm
ploňóšeným z boIkonu

Foro: AUior neziomý' ZdíÓj:
soka z in, fond sbnko
íotogroíii Z in, obó ko

zoP něnó Boltošovo U i

ce' Botovy mIodé žeňy

Píostronstvi no nóměsti
Pro umožněnípohybu
vozůsrokveňiověnci'
Foto: AUtoI nez.ómý' Zdroj:
soLA Z in' fond sbúko f.
lÓglotiiZ .' obo |o. ó8]9,

ZoP].ěno by|o nejen
nóměsti, oIe to ké okno
o střechy domŮ včetně
lešenívedIe lodnice'
Uplostřed 5níňk! stoji
rod]ňo etce Jindřicho
Broučko -

|-otÓ:Altor nÉznómý ZdÍoj:
sokA Z in' ío.d sbiÍko
íotog.oniZ in, obolko č' 252,

Bolkon rodnice obsodili
čestníhosté o řeěnici'
ve vchodu no rodnici
by|o instoIovóno bron-
zoÝó socho Tomóše Boti
se 5mutečnÍVýzdoboU'
Foto: AU1oÍ ne,.Ómý Zdroj:
sokA Z in' fond Č pelo
Doň .jk, íotÓo b!m Tomóš

choreogrofiiplůběhu
pohřbU by|o věnoVóno
Velkó Pozolnost' Průvod
přichóze| no nóměsti

No P|oše nóměsti by o
přesňě Vymeze.o mkto
pro účostniky i Přih|í
žející.
|.oto: Jo'ef VoňhoÍo, Zdloj:
sokA Z in, to.d 5břko
fotogÍoni Z i., cbó|ko

Botovi m odimUži nesou
smUteční věnce věnovoné
V|ódoU ceskos ovenské
republiky d prezidentem
země MoroÝskoslezské

Foto:AltoÍ n€znómý' Zdloj:
SOIA Z i., tond Sbirlo
foto!roÍi Z n, obo ko

od koste o se smutečni
průVod VydoI po dneš-
nítřídě Tomóše Boti
no březnickou siInici'
Mimoz|ínští nóvštévnici
Pohřbu př]jíŽdě|itoké
outobu5y, jejÍchž impro
vizovoné PorkoÝištěje
Vidět ve středu 5nírnku.
Foto: Josef VoňholÓ Zdloj
sclÁ Z in' tond sbirko
íotogÍofii Z i., obo kc

.'Ť.E.-..{ V PoPředíV čeÍném
zoho enó vdovo Morie

Tomóšem' Zo n]mitoké
v černém zoho|enó sest
lo Tomóše Boti, sPÓ Uzo
klodotelko firmy. Zcelo
vlevo Jon Antonin Boto,
Ved e něho Dominik
ciPero s monže|koU'
Foto: ALtor neznómý, ZdÍoj:
sokAZ in' fond sbÍko ío
togroniZ in'.bo [o č ]]2a'

Z bo konu rodnice mimo
jiné PromIUVi toké Do
minik ciPero, který bude
zvo|en storostou ňěsto
Z|ino poTomóši Botovi-
Foto: ]osef Vo ňho lo Zdloj]
so[AZ|Ír' fond sbiÍko
iotogÍoniZ in' obó ko č ]8a'

'l
ň
n

Z nóměstipokročovolo
pos|ednícesto obou ze.
rnře|ých uIici RošínovoU
o D|ouhou do Íorního
kostelo sv. Filipo o Jo-
kubo. snimek zochycuje
vynóšení rokve z kosteLo.

Zdrot sOkAZ i., fo.d
Č Pero Dom nik' íotoo bUň

K vyhIidce no plůvod
směřUjicíbřeznickoU
siInicÍ posIoužiIo i roze
stoVěnó budovo hoteIu.
Foto: AUtoI neznómý ZdÍoj:
SOkA Z i., to.d Sbirko
tot.!íani z in' obó k.



Tomóše Boti
Před Příchodem smu

Foto:A!to. neznómý ZdÍoj:
sokA Z i., Ío.d Č]pero
Domin k' fo1oo b!nr Ton]ói

Pos|ední církevní obřody
nod hloby Tomóše Boti
d Jindřicho BroUčko vy.
konoI o|oňoUcký svět'cí

|.ÓtÓ: ]oseí Voňholo' Zdroj:
sokA Z in' íond Sbirko
totogron Z in' obÓ |o

DetoiI hrobkyTomóše
Boti před jejim uzovře.

Foto: FÍ.|1!ěk Řehók
Zd|oj: SokA Z n, ío.d 5b Í

|o Íotogr.niZ in' obó ko
a 2474 pai a: 2

HíobyTomóše Bot] iPi.
oto Jindřicho Broučko
ozdobiy monUme.tó|ní
mohy|y ze smUtečních

Fo|Ó: FlÓn|i.e[ ŘehoI
Zd|o]:5o|A Z in' íoid 5bn
k. íotogroniŽ in' obó ko č
2D1B P.ř .: 1

,Ještě roku ]933 by|y in
sto ovóny černé mromo.
rové nóhřobnikomeny'
MinimoIist]ckó podobo
hrobů odpovidoIo snoze
co nejvice zochovot
Působenípřirozeného

FotÓ:A!tor lezlóÍrý ZdÍoj:
sotA Z in' íÓnd cjPe|o
Doňin k' foto.lb!m Tomó!

cesto březn jckou siInici
ze Z|íno no hřbitov tr
Vo|o dle očitých svědků

Foto: AUtor iezlóírý ZdÍo]:
SokA Z i., íond lbirko
toto!rotii Z in, obo ko

Nósledujícíden Po PohřbU,
v Pótek15' července,
by|o !zoVřeno h robko

FÓIÓ: FÍont]i€k Řehók
Zdlo]:5o|A Ž in íÓ|d sb r

to í.rÓ!r.n Z] .' obó kÓ

. 2ar, pai č 2

Čestnó stróž z|in5kých

Foto: Altol .e.jó djý Zdlc]
sokA Z in' íond cipero
Domin [' íÓto. b!m TomÓi

Při pívnim výročí trog]c.
ké hovórie ještě nemě y
hroby definitivni ÚproVU
Foto:.]o'ef Voňholo. Zdroj
sokA Z in' íond sbn|o
íotogíoÍii Z Í], ob. ko

12' čelvence ]9]5, tédy
v den prvniho Výroči
trogické srn rti zokIqdo
teIe obUvnické toVólny,
by| s|ovnostně otevřen
Pomótník Tomóše Boti
zo účostiVdovy Mor]e
Boťové, Tomóše Boti
m|odšího, l.''1orie BoťoVé
o Joňo Antonino Boti

Foio: ,].5eí V.Í]horo ZdÍ.]:
SolA Z in, ío.d 5b do
ÍÓiog.Ófii Z in, obó ko

Výstovo od 12.7. do ,l8. 9. 2022 / Pomótník Tomóše Boti / nóm. T' G. Mosoryko 2570 ve Z|íné

Výstovo VZnikIo Ve spo Uprócl PomotníkU Tonióše Bot] o l./orovského zernského orchiVu V Brně, StotnÍho okresnÍho orchlvu ZIin.
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