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www.svatyvojtech.cz

Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

Letohrádek sv. Vojtěch  • U Smrčků 334 • 394 64 Počátky 
T: +420 561 034 834 T: +420 733 604 669 • E-mail: info@svatyvojtech.cz

•Zveme vás k prožití romantických nocí i dnů
•Vaše starosti přenechte našemu služebnictvu

Přivítejte jaro s námi a u nás!

zcela n
ezávis

lé

redakce@stribrnebrno.cz • telefon: 777 122 009 • www.stribrnebrno.cz 

                                                                              Číslo 3 • ročník III. •březen 2021

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

očima čtenáře

čtěte 
na stranách 6 a 7

Nadšená studentka JAMU Hana Pavésková:
„Držte nám pěsti, ať březnový 

online festival ENCOUNTER vyjde!“

^ Brno
15. brezen 1939

Těšíme se 
na vás 
na naší 
nové recepci!  

www.jacobbrno.cz
Brno, Jakubské nám. 7

UBytování v historickém JádrU Brna

Prodej naturálních vín, 
cideru, jedinečné 
fermentované 
březové mízy 
“Euforia” 
a další nápojů
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Markéta Jetelová 
moderátorka a redaktorka

„Chybí! Umělohmotný Milkshake nesahá 
„obyčejným“ jahodám se šlehačkou ve skle 

ani po kotníky! A na celé náměstí Svobody zářil 
rozevlátý neonový nápis mléčné lahůdky.“

Zdeněk král 
hudební skladatel a klavírista
„Než začne člověk chodit do vinných barů, 

měl  by začít těmi mléčnými, takže jejich tradiční 
přítomnost v Brně by byla 

opět žádoucí.“

ondřeJ Blaho 
 moderátor dobrého rána na Čt 2 

a programový ředitel hitrádia City brno
„Nechybí, jelikož jsem je nezažil, ale věřím, že jejich 

návrat by mnozí pamětníci, zejména moji starší kolegové 
ocenili. A protože se nechám poučit, milerád bych s nimi 

na jeden dva poháry nebo mléčný koktejl zašel…“ 

aleš SvoBoda 
znaleC brněnského podzemí

„Fastfood jako fastfood, ale kdyby někoho 
napadlo udělat mléčný a český, 

tak bych do něj asi párkrát zašel…“

Jediný
redaktor

„Ritz nebo nic!“

Adina Mandlová

sůl moudrosti

 Martin Cibulka 
„Jarní počasí 
je proměnlivé, 
Stříbrné Brno 

je stálé.“ 

Zapomenutý 
atentát

Popravu tehdy osobně vykonal ve-
doucí exekutivního oddělení tajné 
policie, kriminální rada brněn-

ského gestapa 
Otto Koslowski 
(1900 – 1947), 
jemuž Blažka 
při jednom 
z výslechů pro-
zradil, že smrtí-
cí úder byl určen 

pro něj! Koslowski měl tehdy na 
starosti mj. evakuaci vězňů z Kou-
nicových kolejí do koncentračních 
táborů Flossenburg a Mauthausen 
a pomáhal vést evakuaci brněnské 
řídící úřadovny do Jihlavy. Už měl 
také naplánovaný útěk z Brna s ce-
lou svojí rodinou (bydlel tehdy ve 
zkonfiskované vile bratrů Eislero-
vých v Neumannově 10), poprava 
Bauera a Blažky v  Kounicových 
kolejích byla jeho poslední! Poté 
prchl přes Rakousko do Bavorska, 
kde se Koslowski zapsal jako neza-
městnaný hledající práci.  Protože 
vystupoval pod svým pravým 
jménem, byl vypátrán a začátkem 
září 1946 zatčen. Po mnoha výsle-
ších, vězněních a dvou pokusech o 
sebevraždu byl nakonec převezen 
zpět do Brna, čehož se obával nej-
více.  Pokračování příště

BRnĚnSKÉ 
          i neBRnĚnSKÉ 
HřÍCHY

Vydavatel: Martin Cibulka, Brno
evidenční číslo přidělené 
min. kultury ČR: MK ČR E 23713
náklad: 10 000 ks, měsíčník
Foto: archiv vydavatele, Brněnská
encyklopedie, Česká televize, MZA, 
ČRo Brno, MAFRA, čtenáři

Chybí vám v Brně tradiční mléčné lahůdky? Tzv. mléčňák?

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí...

Kéž lavičko, kéž bys promluvila… 
Jakmile se dobrácký esenbák 
vzdálil od „naší“ lužánecké la-
vičky, pošeptal jsem Stellince 
do ouška: „Co započato, má 
být dokončeno, jak říká klasik.“ 
Stejným šepotem odpověděla: 
„Naprosto souhlasím, ale tady 
snad už ne. – Ne, tady už ne, 
vím o něčem lepším. Mám u 
sebe klíče od katedry spole-
čenských věd. – To je ovšem 
to nejsprávnější místo.“ Smála 
se Stella. Ano, je to tak, prvním 
ložem lásky Vojtěcha Jestřába a 
„jeho“ Stelly se stal velký kance-
lářský stůl v pracovně vedoucí 
katedry, soudružky docentky 

Zikmundové. Nově zřízená ka-
tedra tehdy byla v  činžovním 
domě necelých 10 minut z  lu-
žáneckého parku v Hilleho ulici. 
Vojtěch vzpomíná: „Když jsem 
se nahýbal nad Stellu přes hranu 
stolu soudružky Zikmundové a 
zvedal pažemi Stellina kolena, 
vyhoupl se v  okně z  oblaku 
jasný měsíc, který nasvítil sně-
hobílého sádrového Lenina. 
Stellinko, za Tebou je gypsový 
Lenin a dívá se na nás.“ Nahá 
Stella se rozpustile zasmála… 
Později si Vojtěch naparádě-
nou Stellu vodil Brnem, kdy 
nejednou kolemjdoucí mužský 
prohodil k  jinému chlápkovi: 

„Špizuj, to je nádherné čestr.“ 
Tónem školačky se Stella zepta-
la: „Co je to čestr?“ – „Stellinko, 
v brněnském hantecu  je čestr to, 
co se Ti tak krásně vrtí a houpe 
vzadu.“ Jak to nakonec se Stellou 
a Vojtěchem Jestřábem dopadlo, 
se dozvíte v některém z dalších 
vydání Stříbrného Brna. Oprýs-
kaná lužánecká lavička zůstala 
opuštěná a dodnes schraňuje 
úsměvné tajemství neobyčejné 
schůzky dvou lidí. I když možná 
esenbák dal úsměvnou histor-
ku k  dobru třeba kamarádům 
na služebně. Ale, kdo ví? A kde 
skončil sádrový Vladimír Iljič, to 
opravdu netuším.

Vladimír Blažka Alois Bauer

Otto Koslowski

Zážitek gypso-
vým Leninem 
otřásl jako 
výstřel z Aurory

Dokončení z minulého čísla
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FotoGRaFie Z PamátnÍKU

Nejlepší 
zákusky 
a dorty
Veveří 14, Brno 
tel.: 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel. 601 522 397
Alfa pasáž, Poštovská 4 
(uvnitř pasáže) 
tel. 724 187 015

Řidičské 
rukavice 
– skvělý dárek 

pro gentlemany 
a krále silnic.

A TO NENÍ VŠECHNO! 
Více na: www.kvalitnirukavice.cz  

Tel.: 603 249 729

Tradiční česká výroba A TO NENÍ VŠECHNO! Tradiční česká výroba A TO NENÍ VŠECHNO! Tradiční česká výroba

Tato vzácná fotografie byla pořízena v  roce 1880, tedy v  době, kdy ještě neexistovalo Divadlo na Veveří. Bývalý hostinec s  tančírnou U Marovských (rohová budova uprostřed fotogra-
fie) koupilo Družstvo českého Národního divadla v Brně v roce 1883 a po úpravě bylo v sobotu 6. 12. 1884 slavnostně otevřeno. Prvním ředitelem Prozatímního českého divadla byl Jan Pištěk. 

Adresa: Štefánikova 35, Brno • tel: 724 323 211 • www.lightofindia.cz

T ě š í m e  s e  n a  v á s !

Voní nejen jaro, 
ale i naše kuchyně! 
otevřeno každý den • denní menu

rozvoz jídel • dárkové poukazy

ww
w.
alf
ap
as
sa
ge
.cz

Barevná minulost 
pasáže aLfa

V roce 1986 došlo k další obnově pasáže Alfa, a právě 
tehdy byla proměněna také funkční náplň některých pro-
stor. Klub Metro-Hall byl zrušen a několik let sloužil jako 
sklad. Poté prošel rekonstrukcí a vznikl zde Závodní klub 
skupiny ROH První brněnské strojírny. Kavárnu převza-
ly Restaurace a jídelny Brno a zřídili zde taneční vinárnu 
s živou hudbou a restaurací, která fungovala až do deva-
desátých let. V roce 1991 byl zabavený nemovitý majetek 
městem Brnem a Pozemními stavbami vrácen potomkům 
stavitele Františka Hrdiny, kteří jej obhospodařují dodnes. 
V následujícím roce provedli rekonstrukci bytů ve vcho-
dech A, B, C a D a v roce 1994 F, G a H. Samotná pasáž 
prošla postupnou obnovou v letech 1994 – 2000, kdy byly 
vyměněny některé povrchy (např. mramor) a došlo k re-
pasování rámů výkladců.   Pokračování příště

Revoluční odborové hnutí 
zaniklo v roce 1990

Radwitplatz (dnes Žerotínovo nám.) v roce 1880. Třetí dům zleva, tehdy č. 7 – Zemský ústav slepců se speci-
ální školou, slavnostně otevřen v roce 1847. Rohová budova při ústí do Eichhorngasse (dnes Veveří) – hosti-
nec U marovských, naproti přes ulici Winikerova knihtiskárna, nejvyšší budova - VAGENFABRIK (výroba 
fiakrů), nájemní dům. Pán v klobouku se dívá na fotografa, který stál před 141 lety při ústí do dnešní Bran-
dlovy ulice. Ani jeden dům z fotografie už neexistuje, pravou část dnes zaujímá Krajský úřad, v levé části je 
prostranství před tzv. Bílým domem. 
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Oslava narozenin T. G. M. v Brně.  
8. března 1921 se konala k poctě 71. 
výročí narozenin T. G. Masaryka slav-
nostní přehlídka brněnské posádky. 
V šest hodin ráno vypálil dělostřelec-
ký pluk č. 6 na Špilberku 12 dělových 
ran a  současně procházel hlavními 
ulicemi města „budíček“ posádko-
vé hudby. V devět hodin se seřadily 
všechny vojenské oddíly brněnské 
posádky v Husově třídě, Joštově třídě, 
Kostelní (dnešní Rašínově) ulici a na 
náměstí Svobody k  slavnostní pře-
hlídce, kterou vykonal zemský vojen-
ský velitel generál Podhajský.

                  M a r t i n o v y  ú l o v k y

včerejšek dnes

Věrný čtenář Stříbrného Brna a Brňan každým coulem pan Miroslav Procházka poslal do redakce milou 
vzpomínku na svého tátu Rudolfa. Rudolf Procházka se narodil na apríla (1. dubna) v roce 1900 v Židenicích 
a bydlel v Táborské ulici. Do školy chodil na „Balbínku“, poté se u svého táty (dědeček pana Miroslava) vyučil 
ševcem.  Pan Rudolf uměl hrát výborně na housle a měl velké pohybové nadání. Dodnes pan Miroslav vzpo-
míná, jak mu táta vyprávěl, co všechno se dalo koupit za grejcar. Dodnes také doma uchovává vzácné kousky 
jeho ševcovského náčiní. Rudolf Procházka pracoval na Správě brněnských kin. Před válkou, i po ní, se věnoval 
propagaci filmu, který byl zároveň jeho velkým koníčkem. Jeho velkým kamarádem byl první promítač filmů 
v Brně. Rudolf Procházka také mnoho let působil před kinem Scala jako živá reklama na filmy Charlieho Chapli-
na a když vedl kino Mír v Hybešově ulici, podařilo se mu na předscénu představení pozvat Vlastu Buriana, který 
právě hostoval ve Varieté Rozmarýn. Když Státní film pořádal plesy, na žádném zahájení programu pan Rudolf 
nesměl chybět. Až do roku 1962 působil na pozici vedoucího v kině Svoboda na rohu Mendlova náměstí a ulice 
Výstavní. Pamětníci na toto kino vzpomínají s úsměvem, zejména na mohutná kamna, která stála vlevo od pro-
mítacího plátna. V zimních měsících do nich zřízenec sypal kbelík koksu a následně s nesmírným rachotem čis-
til rošt na popel, a to v nejvypjatějších scénách během hlavního filmu. Lístek do první řady, která byla od plátna 
vzdálena asi jeden metr, stál 1 korunu. Pan Miroslav ještě vzpomínal na to, že hned za kinem Svoboda byly lázně 
s 50ti metrovým bazénem, ve kterém se naučil plavat. To bylo v době, kdy chodil na základku. Brněnský Charlie 
Chaplin, pan Rudolf Procházka, kterého si mnozí z vás jistě pamatují, dožil ve svém bytě na Nových Sadech. 

I Brno 
mělo 
svého 
Chaplina!

Rudolf Procházka 
v roli Chaplina

Brňan Rudolf Procházka byl 
od Chaplina k nerozeznání.

Charlie Chaplin (i ten náš brněnský) byl nejen mezi Brňany opravdovým 
lákadlem. Do představení zbývají poslední minuty.

Rudolf Procházka v akci před ki-
nem Scala. Jeho pohled směřuje 
na kostel sv. Tomáše.

Rudolf Procházka v roce 1970 ve 
svém bytě na Nových sadech.

Kino Svoboda naproti starobrněnskému pivovaru fungovalo v letech 
1911–1962.

Kino Svoboda tehdy ještě na Výstavní ulici, vpravo pokračovaly lázně.

kdo o úSpěChu InzerCe poChyBuJe, prohrál JIž předem BITvu S konkurenCí!



zapomenuté ulice

i DomY PRomloUvajÍ...
V  letech 1899 – 1903 žil a tvořil 

v tomto domě významný architekt, ná-
vrhář staveb, interiérů a nábytku, ná-
rodní umělec Dušan Samuel Jurkovič 
(1868 – 1947). narodil se ve slovenské 
obci turá Lúka a zemřel v Bratislavě. 
o roku 1899 byl členem brněnského 
Klubu přátel umění a také např. Ly-
žařského klubu. než si v Žabovřeskách 
postavil vlastní vilu, dnes známou pod 
názvem Jurkovičova vila, bydlel od 
roku 1903 do roku 1906 v nájemním 

domě F. pawlu v ulici Veveří 14. poté se přestěhoval do vlastní 
vily, ve které žil s  rodinou do roku 1918. Dušanova manželka 
Božena Jurkovičová roz. Bartelmusová pocházela z velmi zají-
mavé podnikatelské rodiny. Její táta Robert Bartelmus byl za-
kladatelem brněnského závodu na projektování, stavbu a výrobu 
elektrických zařízení. Dušan 
s Boženou uzavřeli sňatek 7. 1. 
1903 v Brně. měli spolu 3 syny 
– Jiřího, Jána a pavla. Do toho-
to domu se Dušan nastěhoval 
hned po svém příchodu do 
Brna a právě zde vytvářel své 
první projekty. V  Brně strávil 
20 let svého bohatého tvůrčího 
života. Jurkovičova ulice v ka-
tastru Lesná nese od roku 1965 
svůj název právě po něm.

Volejte Martinovi 777 122 009☎

Ulička, která existuje do-
dnes a každý z vás si tudy 
zcela jistě nejednou vykra-
čoval, vznikla v  15. stol. 
Tehdy dostala název Rů-
žová, říkalo se jí však také 
Koňská. Od začátku 20. 
stol. nesla název Hradební, 
v roce 1919 se jí vrátil pů-
vodní název. Svůj dnešní 
název nese od roku 1946. 
Nejedná se však už o ulič-
ku, ale o ulici, protože je  
o mnoho širší a dokonce 
v ní parkují auta! Už víte? 

S t ř í b r n é  B r n o  •  s t r a n a  5

Mezinárodní festival 
divadelních škol 

SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2021

D
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Kounicova 12

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

Adresa: Náměstí Svobody v pasáži Omega, Brno
Otevřeno: pondělí až pátek 9–19 hodin, sobota 9–14 hodin

Klobouk Dantes není trik, 
budete v něm vždycky šik!

Klobouky
Dantes

drogerie na Orlí

Orlí 7, Brno
Tel.: 542 210 924
Otevřeno: po–pá 8 – 18 • so 8–12

•	Jsme	s	vámi	
	 více	než	
	 100	let!			
•	Ceny	příznivé,	
	 úcta	k	tradici,	
	 široký	
	 sortiment.	
•	Snažíme	
	 se	nabídnout	
	 to,	co	jinde	
	 marně	hledáte.

Rok se s rokem sešel a pestrá přehlídka uměleckých výkonů, která propojuje mladé 
divadelníky po celém světě, už nedočkavě klepe na dveře! Studenti Janáčkovy akademie 
múzických umění chystají už 31. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SE-
TKÁNÍ/ENCOUNTER, který odstartuje za několik okamžiků, a to 23. března! Téměř 
doslovný maraton divadelních představení poběží dechberoucím tempem celých pět 
dní. Název festivalu není jen tak. Brněnské SETKÁNÍ/ENCOUNTER by bylo za nor-
málních okolností opravdu setkáním. Momentální situace kulturním akcím sice nepřeje, 
ale my jsme se rozhodli přizpůsobit! Když pomineme mnoho nevýhod, minimálně jeden 
klad pro vás najdeme. Budete moct zhlédnout všechny inscenace z pohodlí vašeho obý-
váku! Tento rok si podali přihlášku studenti uměleckých škol například z Polska, Armé-
nie nebo Rakouska. Oni ale rozhodně nebudou jedinými účastníky. A to za to stojí, no 
ne? Více informací o samotném průběhu, přesný harmonogram celé akce a jak jednotlivé 
záznamy z jevištních prken (a nejen je) zhlédnout, najdete na festivalovém webu www.
encounter.cz. Zároveň si nás můžete vyhledat pod názvem SETKÁNÍ/ENCOUNTER na 
Facebooku či Instagramu, kde se dozvíte mnoho dalšího!

Za organizační tým 
Mezinárodního festivalu divadelních škol 

SETKÁNÍ/ENCOUNTER, 
Hana Pavésková

 Foto - Jiří Karmasín
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Obloha byla zatažena, 
sněhový poprašek ležel 

na silnicích. Němci se srocovali 
od nejčasnějšího jitra, čekali 
na výpadních silnicích a jásavě 
vítali německá vojska. Napřed 
v  ulicích a potom v  úřadech, 
které převzali podle dávno při-
praveného plánu, leckde ještě 
před příchodem německého 
vojska. Ano, ten plán byl při-
praven předem velice důklad-
ně. Jakýsi německý profesor 
měl už knihu německých ná-
zvů pro brněnská předměstí, 
ale také pro ryze české obce 
na Moravě, které neměly ni-
kdy jiného pojmenování než 

české. Ve chvíli, kdy přicházely 
německé kolony, rozešli se po 
městě němečtí zřízenci a strho-
vali pouliční orientační tabulky, 
nahrazujíce je jinými, papírový-
mi. Komusi se poda-
řilo vyfotografovat, 
jak zřízenec stojící na 
žebříku, strhává ná-
pis Náměstí Svobody 
a nahrazuje jej ná-
pisem Náměstí Adolfa Hitlera. 
Ulice byly brzy zaplaveny voj-
skem. Hned se všude začalo jez-
dit vpravo. Do té doby se u nás 
jezdilo po starém rakouském 
způsobu vlevo – když jsme se 
stali malou zemičkou, bylo roz-

hodnuto přizpůsobit se ostatní 
Evropě a jezdit vpravo. Druhá 
republika k tomu činila přípra-
vy a zaučovala chodce, aby se 
zamezila neštěstí. Němci začali 

bezohledně jezdit pod-
le svého způsobu. Stálo 
to mnoho životů, bylo 
mnoho těžkých nehod, 
ale nesmělo se o nich 
nic psát. Ulice byly toho 

15. března přeplněny Němci, 
čeští lidé se neukazovali, nej-
výše šli rychle po své práci. 
Někteří obchodníci se pokusili 
zavřít krámy, ale bylo jim naří-
zeno, že musí otevřít. Německé 
rodiny zvaly k sobě důstojníky, 

Novinář, beletrista a účastník odbo-
je Bedřich Golombek (1901 – 1961) 
se narodil v  Hrušově (okres Frýdek) 
do havířské rodiny, od svých 18 let 
žil v Brně. Během 2. sv. války bydlel 
s  manželkou v  Žabovřeskách, v  Ru-
munské (dnes Minská) ulici č. 8. Do 
konce 2. sv. války pracoval v brněnské 
redakci Lidových novin, poté až do 
února roku 1948, kdy „se stal“ referen-
tem v brněnské továrně na rentgenové 
přístroje, působil v  pražské redakci 
Lidových novin na pozici šéfredak-
tora. Na konci 50. let začal opět pub-
likovat, především v Hostu do domu. 
Významný brněnský novinář a spiso-
vatel Bedřich Golombek je pochován 
na Ústředním hřbitově. Jeho hrob je 
bohužel neudržovaný. 

Brno 15. brezen 1939

německá děvčata chodila za-
věšena s  vojáky, heilovalo se a 
vítalo, německá mládež chodila 
v průvodech sem a tam, slyšeli 
jsme poprvé bubnování do po-
chodu, barbarské bubnování, 
které nám připomínalo zvuko-
vý film z  Afriky a při kterém 
se vkrádala do celého myšlení 
zvláštní tíseň a úzkost. Když 
nebylo slyšet bubeníky, spustili 
ostrou germánskou pochodo-
vou píseň pištci. Jeden z  nich 
šel vpředu a dirigoval, člověk se 
divil, kde se to ti chlapci v skry-
tu a tichosti mohli naučit, a kde 
se sebralo tolik hnědých košil a 
odznaků, tolik standart a pra-
porů, před kterými čeští lidé 
museli smekat, protože když 
nesmekli, srazil jim klobouk ci-
vilista, který k tomuto účelu šel 
nenápadně po chodníku vedle 
pochodující mládeže. Městem 
Brnem se proháněla rychlá 

Hitler odjíždí z Nové radnice.

Diktátor právě vychází z brněnského nádraží.

Z ulice Zámečnické přijíždí opět 
na náměstí Svobody.

Z nám. Svobody odbočuje do Zámečnické směrem 
k Nové radnici. Všimněte si lidí na morovém sloupu.

S Judexem si vyměnili nejen úsměv.

Hitler projíždí za Německým domem. V popředí 
je Zemský dům, vpravo ústí do Kounicovy ulice.

Hitler na Nové radnici. Za ním stojí Oskar Judex, 
který se zhlédl nejen v Adolfově  knírku.

Hitler právě přišel na nádvoří Nové radnice.

^
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auta, pochodovala vojska hned 
tam a hned jinam, ve vzduchu 
burácela letadla s  německými 
výsostnými znaky. Nikde ne-
bylo vidět lhostejné lidi. Buď 
byli nesmírně zarmoucení, ble-
dí, stísnění a dívali se k  zemi, 
anebo byli nesmírně nadšení a 
rozjásaní. Odznaků na klopách 
kabátů ženských i mužských 
rázem přibylo. Zdálo se, že po 

ulicích chodí jenom lidé s od-
znaky. Brno bylo v tu chvíli tak 
německé, jak je už nikdo nikdy 
neuvidí. Nebylo slyšet ani slova 
českého. Schylovalo se k  veče-
ru a za všemi okny, kde bydlili 
Němci, hořely svíce. Kavárny 
byly naplněny do posledního 

viděli. A je to pro ně směšně 
laciné! Za jednu marku dosta-
nou deset korun. V  následu-
jících dnech se to opakovalo. 
Všude plno, obchody plny, 
některé podniky mají už vy-
prodáno, všude se nakupuje, 
bláznivě se nakupuje, leckde 
v  obchodě nám vracejí nebo 
pokoušejí se vrátit německá 
platidla, německé mince nebo 
papíry. Je všude vidět, že to 
čeští lidé odmítají přijímat. 
Vzápětí vychází vyhláška, že 
marky jsou vedle českosloven-
ských peněz zákonitým plati-
dlem. O dva dny později přijel 
do Brna Hitler. Přijel dvěma 
zvláštními vlaky. V prvním byl 
jeho průvod, a to vrchní velitel 
okupačních vojsk Brauchitsch 
a generál Keitel, dále generál 
List, jehož vojska obsazovala 
Moravu, pak byli v  průvodu 
Ribbentrop, Frick, Himmler, 
Daluege, Seyss-Inquart, Hen-
lein a Jury. V  druhém vlaku 
přijel Hitler. Pár minut po 
11. hodině vstoupil do svého 
opancéřovaného auta, v němž 
měl místo zařízené k  stání. 
Průvod jel Palackého třídou 
(dnešní Benešova), Kolištěm, 
Lažanského náměstí (dnešní 
Moravské náměstí), dolů na 
Náměstí Svobody a Zámeč-
nickou k  Nové radnici, kde 
bylo oficiální uvítání. Palacké-
ho třída a Koliště byly tehdy 
liduprázdné k  velké Hitlerově 
nelibosti. Stalo se to tím, že 

všichni Češi zůstali toho dne 
doma. U Nové radnice vítal 
Hitlera mezi jinými také syn 
brněnského nacisty Oskara 
Judexe, dosazeného právě na 
starostovský stolec. Ten chla-
pec byl výborně živený, tváře 
měl z československého mléka 
a smetany pěkně růžové a ku-
laťoučké. Toto dítě mělo řeč, 
v  níž líčilo, jakému utrpení 
byly vydány v Československu 
německé děti. Bylo to zcela ve 
smyslu jedné Hitlerovy řeči, 
v  níž vypočítával, kolik ně-
meckých dětí bylo v Sudetech 
rachitických. Hitler se, jak 
známo, neusmíval. Diktátor 
se nemůže usmívat a přece se 
zdálo, že v tu chvíli přelétl po 
jeho tváři úsměv. Naklonil se 
k chlapci, popleskal ho po těch 
blahobytných tvářích a prone-
sl, jako by chtěl říci, že si dobře 
rozumíme: „Na, na!“ V dalších 
dnech se všechno zařizovalo 
důkladně po německu. Za tři 
dny byly všechny české ori-
entační tabule vyměněny za 
dvojjazyčné. Napřed německé, 
potom české. I na veřejných 
záchodcích byly nápisy změ-
něny. Na tramvajích bylo na-
před německy, že není dovole-
no za jízdy seskakovat. Tabule 
na zastávkách byly předělány. 
Každá ulice se jmenovala jinak 
než dosud. Byl vydán seznam 
starých názvů a názvů nových. 
Na našich nárožích se obje-
vovala jména slavných mužů, 

STŘECHY OD KŮLNY AŽ PO STODOLU
PERGOLY, CHATY, VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE, ZASTŘEŠENÍ

HR WOOD, Žatčany 43, 664 53 Žatčany 
Tel.: 731 320 276 • hrwood@hrwood.cz • www.hrwood.cz

místa, ale jenom německými 
vojáky. Potkal jsem známého 
brněnského obchodníka. … 
kamaráde, myslím, že je s námi 
zle. Viděl jste ty vojáky? … vi-
děl. Jsou dobře vyzbrojeni a ob-
lečeni, řekl jsem zklamaně. …
oblečeni jak oblečeni, ale jděte 
se podívat do cukrárny! Jděte, 
nemusíte se tam zdržovat, nic 
tam nedostanete, protože jsou 

tak plné. Němečtí vojáci tam 
požírají šlehanou smetanu! Pra-
vím Vám, požírají! A podívejte 
se do kaváren! Chlastají tam 
bílou kávu. Pravím, chlastají! 
To jsem jakživ neviděl. To jsou 
kobylky. Máslo, káva, smetana, 
maso! Myslím, že to už léta ne-

která jsme slyšeli vůbec poprvé 
v životě a nepochybovali jsme, 
že je také slyší poprvé většina 
brněnských Němců. Každý 
den bylo něco nového, každým 
dnem jsme viděli, jak se naše 
řeč vytlačuje. Na tramvajích 
vyvolávali průvodčí napřed ně-
mecky a potom česky, když však 
jednali úředně, to jest, když na 
svého přítele řidiče měli zavolat, 
že se jede dále, museli to udělat 
v  řeči úřední, to jest německé. 
I vyvolávali průvodčí s oblibou 
na náměstí Tivoli napřed ně-
mecky „Tivoli“ a potom česky 
„Ti voli!“ Byli jsme jim vděčni 
i za ten žert. Nacistický starosta 
Judex nařídil, aby byly z lapidá-
ria vytaženy zbytky rozbitých 
soch, které Češi zničili v  roce 
1918, a honosně se oznamova-
lo, kde která socha bude stát a 
který sochař ji obnoví. Mimo to 
byl slavnostně znovu přivezen 
z válečného musea ve Vídni tzv. 
Wehrmann. Němci sochu zno-
vu postavili na náměstí Adolfa 
Hitlera, tj. před místodržitel-
ství. Naším městem se v autech 
nebo v  tramvajích projížděli 
muži v  černých uniformách, 
v rukou měli mapy Brna a učili 
se znát ulice. Dům v Mozartově 
3 už byl vyklizen. Srocovala se 
tam auta. Přiváželi se tam lidé 
k  výslechům, někteří tam pře-
chodně zůstávali. Sídlem ně-
mecké státní policie (gestapa) 
se později stala budova Práv-
nické fakulty Masarykovy uni-
verzity v  ulici Veveří 70, která 
se ze dne na den stala místem 
bezpráví, utrpení a smrti. 6 let 
válečných hrůz začalo. 

Nebudeme-li při-
pomínat tyto hrozivé 
mezníky našich dějin, 

budou čím dál více 
upadat v zapomnění. 

Je třeba, aby naše děti 
a děti našich dětí  

i další generace věděly, 
jak to tenkrát 

doopravdy 
bylo. 

Část kolony projíždějící přes Dominikánské náměstí. 
Vpravo brněnská Němka.

Část kolony odjíždí z Dominikánského náměstí 
po Dominikánské ulici, směr Šilingrovo náměstí. Adolf Hitler na náměstí Svobody.

Brněnští Němci s vlajkečkami s hákovým křížem 
na Lažanského nám. (dnes Moravské náměstí).    

Těšíme se 
na vás 
na naší 
nové recepci!  

www.jacobbrno.cz
Brno, Jakubské nám. 7

UBytování v historickém JádrU Brna

Prodej naturálních vín, 
cideru, jedinečné 
fermentované 
březové mízy 
“Euforia” 
a další nápojů
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Brněnská
nej

	 vždy	čerstvě	pražená	káva
	 z	nejlepších	plantáží	světa

	 jednodruhové	kávy	(100%
	 arabica)	i	vyvážené	směsi

	 zážitkové	degustace	kávy

	 kávové	speciality	od	mistrů

	 prvotřídní	moravská	vína,
	 domácí	dortíky	a	další	
	 vybrané	lahůdky

	 jedinečné	kávy	
	 pro	restaurace	a	kavárny

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť

po–pá: 15–22 h
so–ne: 14–22 h

tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

  

 Pavel
kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

Kdysi se věřilo ledasčemu, už 
babičky znaly tajemství „Taj-
ného přání milenců“. Vyryjte 
čekanku (kořen) jelením rohem 
na sv. Jakuba nebo se na sv. Pet-
ra bylinkou dotkněte milé osoby 
či na Velký pátek bosou nohou 
utržená čekanka a myšlenky na 
milovaného naplní cíl. Už od 
18. století se u nás praží směs 
kávovin bez kofeinu, vhodné  
i pro děti a maminky - cikorka, 
žitovka a melta, která přetrva-
la dodnes. V době nedostatku 
bylo oblíbené „mischkaffe“, ká-
vovina s pravou kávou, která 
doplnila kofein a dokonalou 
chuť. Zkuste si doma umíchat 
a vychutnat do plecháčku svoje 
mischkafe. Kupte čerstvě pra-
žená zrnka z dobové směsi, 
jemně umelte, přidejte kávo-
vinu, doplňte sladkými fíky  
a ochutnejte. Překvapí vás 
jemná vůně a příjemná slad-
kost se sympatickou kávovou 
chutí. Vaši baristé

Za nejstarší knihkupectví na Mora-
vě je považováno Trattnerovo knih-
kupectví. Bylo založeno už v  roce 
1781 na Radwitově (dnes Žerotíno-
vo nám.) č. 5. Johann Thomas von 

Trattner (1717 
– 1798) po-
cházel z  Uher, 
v roce 1732 byl 
dán do učení 
ve Vídeň-
ském Novém 

městě. Postupem času vybudoval 
promyšlenou knihkupeckou síť. 
Trattnerovo impérium bylo zcela 
soběstačné, prodejní sklady se na-
cházely na více než dvaceti místech 
střední Evropy. V roce 1792 přešlo 
Trattnerovo knihkupectví do rukou 
Leopolda Hallera, v roce 1833 L. W. 
Seidla a od poloviny roku 1841 bylo 
ve vlastnictví Johanna Heinricha 
Karla Winikera (1807 – 1877). Za 
jeho působení došlo k  rozmachu 
firmy, založil rozsáhlý hudební 
ústav, začal vydávat práce archi-
váře Vincence Brandla a mnoho 
odborných příruček v  němčině i 
češtině. Johann v tiskárně (knihku-
pectví) i s manželkou a dětmi až do 
své smrti bydlel. 

Po týdenním pobytu v  New 
Yorku (od 6. listopadu 1940), 
kde se Hugo s manželkou se-
tkal s  dávným přítelem, praž-
ským gynekologem a porod-
níkem dr. Karlem Steinbachem 
nebo se známým sportovcem 
a fotbalovým reprezentantem 
Karlem Koželuhem, jeho cesta 
pokračovala do Chicaga. Zde 
manžele Haasovy u sebe uby-
toval majitel českého biogra-
fu pan Veškrna. Od samého 
počátku svého pobytu v  USA 
Hugo směřoval pozornost 
k  Hollywoodu. V  dalším do-
pise opět žádal svého přítele 
Jana Masaryka, aby se za něj 

nějakým způsobem přimluvil 
u společnosti MGM. Hugo byl 
touto společností skutečně an-
gažován, ovšem až za několik 
let. Mezi tím absolvoval několik 
hereckých úloh na Broadwayi a 
na nějaký čas se do New Yorku 
vrátil, aby si zde zahrál mj. v di-
vadelní komedii The First Cro-
cus. Tehdejší periodikum Bill-
board otisklo článek, v  němž 
Huga doporučilo pozornosti 
hollywoodských producen-
tů. A Hollywood se skutečně 
ozval. Jeho prvním velkým fil-
mem bylo válečné drama Dny 
slávy, v němž prý Hugo v ka-
merových zkouškách porazil 

řadu kandidátů bez jazykové-
ho handicapu. A právě v tomto 
filmu se Hugo zřejmě poprvé 
setkal se začínajícím, později 
velmi slavným hercem Gre-
gorym Peckem (1916–2003). 
Tento film byl natáčen v létě 
roku 1943, v amerických ki-
nech byl uveden o rok poz-
ději. Hugo se díky tomuto 
snímku stal vyhledávaným 
charakterním hercem, kdy 
ve většině filmů ztvárnil role 
cizinců. Po návratu do Los 
Angeles však Hugo nezahá-
lel. Začal opět spolupracovat 
s  tamními divadly a profesní 
kontakt navázal také s televizí. 

Významnou událostí byla pro 
Huga skutečnost, že po deseti 
letech strávených v  USA se 
stal americkým občanem. 
Doklad o jeho naturalizaci se 
datuje k 20. únoru 1950. Teh-
dy mu bylo 49 let a jeden den. 
Brňan Hugo Haas z Bezručo-
vy ulice č. 5 se tehdy rozhodl, 
že začne v oblasti filmu sám 
podnikat a založil nezávislou 
produkční společnost Hugo 
Haas Productions… 

BRŇan, KteRÝ DoBYl SvĚt

Znáte v Černých Polích ne-
nápadnou a téměř zapome-
nutou ulici Traubovu? Tato 
skrytá jednosměrka mnoh-
dy slouží nervózním řidi-
čům jako zkratka směrem 
k nám. 28 října. Proč prá-
vě Traubova? PhDr. Hugo 
Traub (1879 – 1942) byl vy-
nikajícím a velmi oblíbeným 
učitelem na II. české reálce 
v  Brně. Byl skvělým řeční-
kem a uznávaným historic-
kým badatelem. Věnoval se 
hlavně politickým dějinám 
19. stol., událostem roku 
1848 na Moravě, zpracoval 

dlouhou řadu monografií 
význačných českých politi-
ků. Byl členem Sokola. Po 
zahájení vyučování (1907) 
na gymnáziu v Křenové, byl 
jedním z  profesorů školy. 
Byl honorovaným docentem 
československých dějin na 
české technice v Brně. Z ra-
sových důvodů byl však i 
s manželkou Elly Traubovou 
(1887–1942) 29. 3. 1942 de-
portován do koncentračního 
tábora Terezín, odkud byli 
převezeni do Izbice. Zde oba 
manželé zahynuli. V  trans-
portu s označením „Ae“ měl 
Hugo číslo 400, Elly 401. 
Nikdy už se 
nevrátili. Do-
dnes není zná-
mé ani přesné 
datum úmrtí 
obou man-
želů. Zatčeni 
byli v brzkých 
ranních hodi-
nách v jejich 
p o s l e d n í m 
bydlišti v ulici 
Čápkova 5. 
Zde jsou před 
vchodem do 

domu zasazeny tzv. Kame-
ny zmizelých. V  roce 1908 
se manželům Traubovým 
narodil v  Čápkově 5 (tehdy 
Akademická) syn Jiří Ros-
tislav Traub. Jeho manželka 
Věra (literární kritička) za-
hynula při bombardování 
Brna v  listopadu 1944, o 
osudech Jiřího není známo 
téměř nic. Snad jen, že byl 
v  Brně advokátem. Až pů-
jdete ulicí Traubovou a Čáp-
kovou, na chvíli se zastavte, 
čímž uctíte památku těchto 
zapomenutých manželů.

Zapomenutí manželé
kouzlo čekanky

Americký herec, držitel Oscara a 
přítel Hugo Haase Gregory Peck.

Fotografie z natáčení filmu Dny slávy (Days of Glory). Hugo na-
lévá polévku, po jeho levici je Gregory Peck.

1348 North Spaulding Avenue 
- první hollywoodské bydliště 
Hugo Haase.

1542 North Orange Grove Ave-
nue - dům ve kterém Hugo byd-
lel až do konce působení v Holly-
woodu.

Zapomenutý Hugo Traub.

Winikerovo 
razítko.

Jeden z kamenů v Čápkově 5.
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V počátcích existence 
našeho města býva-

ly podniky poměrně malé. 
Zpravidla se skládaly z jed-
né místnosti, ve které bylo 
pouze pár stolů a u nich 
lavice (případně židle), 
a dále malý výčep s pivem 
či vínem. Jak občané Brna 
bohatli, tak se zvětšova-
la i pohostinská zařízení. 

K největším začaly postu-
pem doby patřit hostince, 
a to zejména ty zájezdní, ve 
kterých se kromě několika 
místností sloužících k po-
hoštění a ubytovaní hostů, 
nacházely rovněž rozlehlé 
sklepy či dokonce i stáje 
pro koně. Určitým „vrcho-

lem“ neustálého zvětšování 
podniků se staly některé 
prvorepublikové kavárny. 
Například kavárna Savoy 
mívala údajně kapacitu až 
tisíc míst, což je z dnešní-
ho pohledu naprosto ne-
představitelné číslo. Sou-
časným trendem jsou spíše 
menší podniky. Konkrétně 
v kavárnách bývá v prů-

měru deset stolků po 2–4 
místech. Restaurace jsou 
o něco větší, bývá v nich  
v průměru patnáct stolů 
po 4-6 místech. K největ-
ším podnikům v součas-
nosti patří pivnice (pivní 
restauranty), v nichž se 
zpravidla nachází kolem 

dvaceti stolů po 6-8 mís-
tech. Je ovšem vhodné do-
dat, že určitým trendem je 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Chlebíčky, minichlebíčky, 
jednohubky, kanapky, 
předkrmy, 
obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.
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www.lahudka-brno.cz

Petra Marcová Adresa:
Přemyslovo nám. 8 

Brno-Slatina
Tel.: 603 269 611

Otevřeno: po, út, st 6–14 h
čt, pá 6–16 h, so 8–9.30 h

Zlatnictví 
 Marcela 
Lurská
Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: 777 687 109
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno

Opravy zlatých 
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

www.zlatnictvi-lurska.cz

Kapacita brněnských pohostinských zařízení
možnost stoly různě srážet 
či rozdělovat (Covid 19), 
tudíž je nutné brát výše 
uvedené informace s nad-
hledem. K dalším trendům 
posledních let je možné 
v tomto směru zařadit 
rovněž postupné ubývání 
oddělených salónků. Nej-
častěji se lze naopak setkat 
s jednolitými nečlenitými 
prostorami, a to tvaru ob-
délníkového či do písme-
ne „L“. Pochopitelně však  
i v tomto případě existují 
výjimky potvrzující pravi-
dlo. Kupříkladu klub Mes-
callito na Peroutkově ulici 
se skládá ze dvou podzem-
ních podlaží, přičemž  
v jednom jsou tři části  
a v druhém částí pět. 
Ohledně podlaží je jis-
tou zvláštností, že se nyní  
v historickém jádru na-

chází přibližně čtyřicet 
podniků o dvou podlažích. 
Většinou se však nejedná  
o klasické členění na pří-
zemí (první nadzemní 
podlaží) a první patro 
(druhé nadzemní podlaží), 
nýbrž na přízemí a první 
podzemní podlaží. Urči-
tým specifikem v tomto 
ohledu byl ještě nedávno 
podnik 14ka, který se do-
konce rozkládal ve třech 
nadzemních podlažích. 
Díky tomu patřil ten-
to podnik k těm největ-
ším v historickém jádru.  
K dalším velkým podni-
kům se řadí kupříkladu 
Stopkova pivnice či Zlatá 
loď. K nejmenším naopak 
patří asijská bistra, ve kte-
rých je obvykle pouze pár 
stolů „na stojáka“, dále vi-
notéky a též cukrárny.

kouzlo čekanky

Elegantní prvorepubliková kavárna Savoy.

Kavárna Savoy už patří minulosti...

NOVe 
OTEVrENO
Unikátní výběr noblesních holí 
...aneb „špacírštoků.“

Panská 9, Brno. Otevřeno každý 
den a někdy i o víkendu. 
Více na: www.hulkarna.cz 
nebo volejte na tel.: 774 725 644
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prvorepuBlikové 
sladké 
mÁmenÍ

Punšové košíčky
Do lineckých košíčků vymo-
delujeme z  punšové nádivky 
věžičku do špičky zúženou. Pak 
celý povrch omočíme v  růžo-
vém fondantě, a na povrch po-
sadíme třešni zavařenou v hus-
tém cukru. Třešni, pokud ve 
špajzu již nejsou, možno nahra-
diti višní. Tak či tak, vynikající! 

Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz
Nebo přijďte na osobní schůzku:
po–pá 8–16.30 h Brno–Židenice, Uzavřená 5

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ, 
OSTRAHU, RECEPČNÍ 
A PRACOVNÍKY ÚKLIDU

Bezpečností služba přijme na své
zakázky Brno a okolí osoby s částečným
či plným invalidním důchodem nebo osoby 
se zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ)
na HPP, zkrácený nebo plný úvazek:

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech + motivační odměny

55 let Domu nábytku
Dům nábytku (původně obchodní 
dům JEPA) stál na nám. Svobody 
pouhých 55 let. Podle projektu vý-
znamného brněnského architekta 
Otto Eislera (1893 – 1968) byl posta-
ven v roce 1933. Během 2. sv. války 
byla budova v důsledku bombardo-
vání poškozena. Po válce byla JEPA 
přejmenována na Dům nábytku a 
zřejmě kvůli časté manipulaci těž-
kým nábytkem a následným otře-
sům se špatná statika domu stále více 
narušovala. V  roce 1988 byl dům 
odstřelen. Ještě, že se toho Otto Eisler 
nedožil. Dnes zde stojí palác Omega. 

perlička na zÁvěr

zbrojovácké patálie

Populární divadélko S H profeso-
ra Skupy právě prožívalo svoji první 
velkou konjunkturu, proto se zdá při-
rozené, že lid pojmenoval nejmenší 
zetku na Hurvínka. Lze se však do-
mnívat, že spíše než lid k pojmeno-
vání přispěli prodejci ve snaze přiživit 
se na popularitě zvučné loutky a také 
možná vzniklo trochu jako protiváha 
podobného pojmenování Tatry 57 
na Hadimršku. Úspěšný automobil 
Z 4 šířil slávu brněnské Zbrojovky po 
českých a slovenských luzích, bohu-
žel spolu se zdokonalováním se také 
poněkud prodražoval. Tím Zbro-
jovka ztrácela zákazníky, kteří chtěli 

něco opravdu laciného, ale dobrého 
a byli ochotni přitom také něco slevit 
z  nároků na vybavení. Pro ně bylo 
nutno postavit nové malé auto, kte-
ré by bylo opravdu v  nízké cenové 
kategorii. Ing. Odstrčil už jen načrtl 
koncepci takového auta, ve vývoji 
pokračoval ing. Miksch s kolektivem 
mladých konstruktérů. Z Odstrčilo-
vých konstrukcí převzal pouze polo-
vinu motoru Z 5 jako základní pohá-
něcí jednotku a kompaktní poháněcí 
ústrojí, ostatní se změnilo především 
s  ohledem na úmysl dosáhnout co 
nejnižší výrobní ceny auta. Navzdo-
ry vší jednoduchosti měl podvo-

zek vcelku dobré jízdní vlastnosti. 
Elektrické příslušenství bylo značky 
Bosch, superbalonové pneumatiky 
Baťa, brzdy měl vůz Z 6 mechanické 
bubnové na všech kolech. Předmě-
tem diskusí se stala karosérie. Zprvu 
byla zhotovena přísně aerodyna-
mická studie kapkovitého tvaru, 
pak se ale tvůrci přiklonili k  méně 
avantgardnímu tvaru, rovněž vcelku 
elegantnímu a modernímu, které 
ovšem splňovalo praktické požadav-
ky zákazníků. Přídomek lidový si pak 
vůz zasloužil nejen cenou 19 800 Kč 
(levnější už byla jen známá Škoda 
Popular „Liduška“), ale i vlastnost-
mi. Měl spotřebu 8 litrů a dosahoval 
rychlosti přes 90 km/h. Karosérie 
vozu Z 6 dodnes patří mezi průkop-
nická díla československého automo-
bilového designu třicátých let, která 
byla vytvořena podle zásady aerody-
namiky. Hurvínek se vyráběl stejně 
jako Z 4 až do uzavření automobilky 
v roce 1936 a zhotoveno bylo nece-
lých 500 kusů. Přes svoje pokrokové 
pojetí ale nikdy nedoznal obliby vozů 
Z 4, které jednoznačně kralovaly na 
trhu brněnských automobilů. Před 
2. sv. válkou u nás pracovalo osm au-
tomobilek. Možná se to zdá mnoho, 
ale ani v současné době bychom ně-
které továrny, které auta vyrábějí jako 
automobilky, označit nemohli, a to 
jak z hlediska rozsahu produkce, tak 
i sortimentu typů. Toto označení by 
byly bývaly, ostatně stejně jako dnes, 
snesly pravděpodobně jen značky 
Tatra, Škoda a Praga, kdežto pro 
ostatní firmy byla výroba automobilů 
vysloveně vedlejší činností. Brněnská 
Zbrojovka nebyla v tomto směru vý-
jimkou, jejím nosným programem 
byla přirozeně výroba zbraní a au-

tomobily tvořily spolu s  tzv. ostatní 
mírovou výrobou necelých 10 % 
obratu. Vedlejší výroba zahrnovala 
kromě aut také produkci jízdních 
kol, vah, nářezových a psacích strojů, 
nářadí apod. Výroba automobilů ale 
dosáhla velmi slušné úrovně kon-
strukční i komerční, přestože jich 
Zbrojovka za deset let trvání auto-
mobilky vyrobila necelých osm tisíc 
a sotva tak mohla výrazněji ohrozit 
producenty jiných značek. Automo-
bilka měla v době největší konjunk-
tury jen něco přes 400 zaměstnanců 
včetně konstrukce a zkušebny a vyrá-
běla nejvýše 2, 5 auta denně. Výroba 
nebyla nikdy pásová sériová podle 
dnešních měřítek, auta se dokončo-
vala ve stokusových až dvěstěpáda-
sátikusových sadách nebo sériích. 

Dělníci a technici ale pracovali na 
tomto programu s ohromnou chutí 
a příkladnou iniciativou, byli hrdí na 
úspěchy vozů Z v obtížné konkurenci 
a na jejich konstrukční pokrokovost. 
Proto zaměstnanci v  roce 1936 ani 
příliš nevěřili zvěstem, že snad má být 
výroba automobilů zastavena. Při-
padalo jim to nepřirozené, všechno 
přece tak bezvadně běželo, konečně 
se podařilo úspěšně zvládnout složité 
problémy výroby aut, upevnit pozi-
ci na trhu, konečně bylo všechno 
snažení efektivní a automobily Z se 
staly pojmem. Ale za naší západní 
hranicí fanatický čalouník proná-
šel k hnědým košilím stále drzejší 
militaristické projevy o čistotě rasy  
a starých německých územích.

Příště závěrečná část

část 5.

Te
xt

 Ja
n 

Po
pe

lk
a

Dobová reklama na Hurvínka z roku 1935.

Superbalonové 
pneumatiky 

Baťa.
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Když bylo malému Edovi 10 let, fašisté mu popravili tátu a vzápětí i babičku. Tato tragická událost budoucího cha-
rismatického herce a dabéra s krásným hluboce znělým hlasem poznamenala na celý život. Eda zůstal v řečkovic-
kém domku sám s maminkou a druhou babičkou, které si ho hýčkaly. Edova maminka Antonie Cupáková (1908 
–1955) mu kupovala knížky, vodila ho do divadla. Eda vše hltal plnými doušky. A tak když se patnáctiletý Eduard 
po skončení pátého nástavbového ročníku Masarykovy měšťanské školy v Brně-Řečkovicích v červnu 1947 hlásil 
na dramatické oddělení Státní hudební a dramatické konzervatoře v Brně, maminka mu ani v nejmenším nebrá-
nila. Spíš ho podporovala. Svého jediného syna měla skutečně velmi ráda. Do své předčasné smrti nezapomněla 
na událost, která se odehrála v tehdejším jediném řečkovickém kvelbu. Právě v něm se provalilo, že její manžel, 
Edův táta Václav, řidič brněnské tiskárny, se podílel na tisku falešných potravinových lístků. Falešné potravinové 
lístky tiskl v bytě své matky (Edovy babičky Pohlové), do své činnosti však nezasvětil manželku, která bezelstně 
v tehdejším kvelbu nakupovala. Němci tehdy okamžitě zatkli celou rodinu, po těžkých výsleších maminku křeh-
kého Edy naštěstí propustili. Krom několika světlých okamžiků byl její krátký život plný bolesti. Paní Antonie 
zemřela ve věku 47 let. 

SlavnÉ BRnĚnSKÉ DámY

Václav Cupák, 
manžel

Eduard Cupák, syn

Píšeme na Pokračování

Hádanka pro fajnšmekry

rudolf Těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

Nejčastěji jsem vídával re- 
daktora Klusáčka, který byl 
tehdy již skoro slepý, pracoval s 
otcem v jedné místnosti a často 
se mnou vtipkoval. Asi dvakrát 
jsme šli po pavlači na druhou 
stranu, kde měl redakci redak-
tor David a vydával humoris-
tický časopis, který se tuším 
jmenoval Houpačka. Také mě 
otec provedl tiskárnou a nejvíc 
jsem obdivoval rotačku, kde 
na jednom konci se odmotá-
val papír z válce a na druhém 

vypadávaly již složené noviny. 
Jednou za měsíc, asi po výplatě, 
jsme se stavovali v knihkupectví 
proti Staré radnici. Tam si otec 
kupoval všechny nové knihy  
a mně rovněž vždycky koupil 
nějakou dětskou knihu. Jindy 
jsme se zastavovali na Masa-
rykově ulici v cukrárně Zora, 
kde mně kupoval čokoládovou 
kůru, kterou jsem míval rád. 
Jeden čas byl otec velice mrzutý. 
Tehdy jsme se stavovali v Mo-
ravských novinách u redaktora 
Pavlíčka. Měl jsem tehdy dojem, 
že otec míní změnit místo, že je 
nespokojený v Lidovkách. Také 
každou sobotu a neděli jsem za 
ním jezdíval do Bílovic. Cho-
dívali jsme na naše procházky. 
Nejvíc vzpomínám na tu ces-
tu, kde jsme byli na mařince 
vonné. Tam mě otec zkoušel  
z latinských slovíček a někdy padl  
i pohlavek. Tehdy to bývala 
dobře upravená cesta, udržo-
vaná a hodně navštěvovaná. 
Kromě hříbků zde byla i krásná 
květena. Např. zde kvetly bram-
boříky, které Čapek opěvuje  
v básni „Bílovické cyklámy“. 

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒ ✒

Tato asi metrová a přesto nená-
padná socha se nachází nad vcho-
dem do oprýskaného domu č. 8, 
název ulice vám ale neprozradím. 
Do konce 2. sv. války ulice nesla 
název Sirotčí, dnes je pojmenová-
na po profesorovi starověkých dě-
jin, který zahynul v Kounicových 
kolejích. Už víte, kde tato oprýs-
kaná socha je? 

Volejte nebo pište
na 777 122 009☎

antonie Cupáková                      
maminka s velkým M

Lístek na maso z roku 
1940.

Vyplétáme židle, tzv. Thonetky, křesla a jim podobné.

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

	 výroba 
 zakázkového nábytku 
 z masívního dřeva

Nejlepší 
zákusky 
a dorty
Veveří 14, Brno 
tel.: 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel. 601 522 397
Alfa pasáž, Poštovská 4 
(uvnitř pasáže) 
tel. 724 187 015

Prodám
barevnou 
laserovou 

tiskárnu A3 

XEROX
Phaser 
7500DN
v dobrém 

stavu

Tel. 608 718 605
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Tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

BRnĚnštÍ
miláčCi

Mýdlo 
s jelenem 
a drogerie 
na Orlí jsou 
s vámi více 
než 100 let!

příští číslo vyjde
    1. dubna 2021
tak to mÁ Být Vtip

Na fotografii není vrabec 
domácí, ale vrabec polní,  
a navíc přespolní. V Brně 
se už tito fešáci bohužel 

nevyskytují. Tento vrabec byl 
vyfocen v Troubsku, kde je teď, 

však z místních nikdo neví… Stříbrné Brno, 
sálající oheň 

v krbu 
a voňavá káva 

z Lamky 
= dokonalá 

siesta!

kdo o úSpěChu InzerCe poChyBuJe, prohrál JIž předem BITvu S konkurenCí!


