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Toto číslo
vyšlo
v nákladu
10 000 ks

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

Silber Brünn

OČIMA ČTENÁŘE

PO STOPÁCH SPISOVATELE

„Jsme zde pro vás rovných 50 let!“
MAREK LEICHMANN - ředitel
společnosti AUTONOVA BRNO

Z LERCHOVY ULICE
čtěte na stranách 6 a 7

Noblesní hotýlek
v prvorepublikovém duchu
•Zveme vás k prožití romantických nocí i dnů
•Vaše starosti přenechte našemu služebnictvu

Prožijte u nás svěží březnové dny!

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

www.svatyvojtech.cz
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JAK JSEM K JANU SVATÉMU PŘIŠEL

Rameno Ponávky u Šujanova náměstí

Jediný
redaktor

Na počest Hugo Haase a jeho narozenin jsem se 19. února vydal na procházku zimním
Brnem. Říká se, že se v našem městě vlastně všichni stále potkáváme. Mě však čekalo
setkání zcela nevšední a jedinečné. Brzy ráno jsem se vydal do míst, do kterých je lepší
po setmění raději nechodit. Rumiště – Mlýnská – Čechyňská - Křenová – Štěpánská
- Řeznická - Přízova - Šujanovo nám… Po rameni Ponávky jsem přišel až do rušné
ulice Zvonařka, kterou jsem vedle Lídlu přešel na druhou stranu. To, že se Jan z Pomuku narodil jako syn místního rychtáře kolem roku 1345 v Nepomuku, jsem věděl.
Také to, že jen v Evropě se nachází kolem 30 tisíc jeho realizací, a že v Brně jich máme
minimálně osm. To, že objevím sochu pouhých pár metrů od velmi rušné čtyřproudovky, to jsem opravdu nečekal. Velmi kvalitní barokní pískovcová skulptura sv. Jana
Nepomuckého na čtyřbokém soklu je od roku 1958 památkově chráněna, své původní
místo prý měla v ulici Mlýnské (ta však tehdy ještě jako taková neexistovala) a pochází
zřejmě už z první poloviny 18. století! Jedinečnou sochu na velmi nehostinném místě
chrání dva staré mohutné platany, které jsou však přibližně o 100 let mladší, než samotná socha. Říkal jsem si, proč se socha sv. Jana Nepomuckého nachází právě tady,
na jakémsi zapomenutém nevzhledném místě, které dnes připomíná „parkoviště“. Pak
mě ale napadlo, jelikož stojí v těsné blízkosti bývalého toku Ponávky, že kdysi mohla být
i s platany součástí malého předměstského parku. Ale kdo ví? Setkání s Janem Nepomuckým mě přivedlo k celé řadě otázek. Postupně na ně hledám odpověď, a to je přece Sv. Jan Nepomucký se nachází jen pár metrů
na procesu poznávání to nejcennější.
od rušné Zvonařky

OTŘESNÝ PŘÍPAD

Anketa Stříbrného Brna

Jak to vidí...
Kterou knihu byste si vzali na pustý ostrov?

BRNĚNSKÉ
I NEBRNĚNSKÉ
HŘÍCHY

MARTINCIBULKA

„Stříbrné Brno –
nejlepší jarní čtení!“

sůl moudrosti

MARKÉTA JETELOVÁ

ZDENĚK KRÁL

MODERÁTORKA A REDAKTORKA

HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Vzpomínky na Afriku od Karen Blixenové.
Tato kniha se nejlépe čte,
když je člověk úplně sám…“

„Na pustý ostrov bych si vzal s sebou Bibli,
protože bych doufal v její duchovní pomoc
a má také hodně stran.“

„Jako všechno
umění je i poezie
v podstatě tajemství.“
Jan Skácel
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, NFA, MAFRA, čtenáři

…údaje o rodinných poměrech
Filipa Smutného vystihují tragédii: vdovec, bezdětný, poslední
spáchaný zločin: úkladná vražda
manželky a dětí. Smutný přišel do
věznice jako 32letý, kypící zdravím, aby si odpykal vazbu, která
měla skončit v prosinci 1870. Poté
měl být odeslán zpět do Habrovan. V nelidském prostředí (v té
době počet špilberských vězňů
neklesal pod 500!) však zemřel

ALEŠ SVOBODA
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Rozhodně knihu
- Jak přežít
na pustém ostrově.“

ONDŘEJ BLAHO

MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO
A DOBRÉHO RÁNA NA ČT

„Zrovna teď by to byla učebnice
italštiny pro samouky. Od loňského října se,učím
italsky, ale doteď nebylo příliš času ,došprtat látku
z jednotlivých lekcí.“

po šesti a půl letech 20. 6. 1857
v 13.30 hodin na častou nemoc
špilberských vězňů, úbytě. Pohřeb
Smutného se konal 22. 7. 1857 na
Městském hřbitově při Kounicově
ulici. Posledním bydlištěm a místem úmrtí všech tří dětí a jejich
mámy Františky byl habrovanský
dům č. p. 49. Jejich pohřeb se konal 6. 9. 1850.
Příště Tragédie
nevinných Brňanů
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU
Věřte nevěřte, na místě těchto domků dnes stojí OD Centrum.
Názvy dnešních ulic zleva – Novobranská, Měnínská, Jánská,
Pohořelec, Kobližná a zcela vpravo není vidět Sukova.

Na vzácné fotografii z roku 1905 jsou milé domky s kvelby, vašnosta v klobouku, krásná pouliční lampa a celý prostor pokrývají kočičí hlavy. Vlevo v pozadí Měnínská
brána, která je ze stejného místa vidět i dnes, věž uprostřed fotografie je součástí reálky v Jánské! Z opačné strany prostředního domku byla proslulá kavárna Café Wien.

Řidičské
rukavice

– skvělý dárek
pro gentlemany
a krále silnic.

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

Přijďte! Budeme hýčkat vaše
chuťové pohárky...

Tradiční česká výroba

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN • DENNÍ MENU
rozvoz jídel • dárkové poukazy
TĚŠÍME SE NA VÁS!

A TO NENÍ VŠECHNO!

Více na: www.kvalitnirukavice.cz
Tel.: 603 249 729
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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

• Brno
Poštovská 4–8

z

www.alfapassage.c

Alfa pjaesnájžedna!
je
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MARTINOVY ÚLOVKY

Jak drak
vápno
posvačil

K

dyž jsem před časem psal o zájezdním hostinci
U Modrého lva, zmínil jsem (až si vzpomenu!)
zřejmě nejznámější brněnskou pověst o brněnském
drakovi. Tady je. Povídá se, že brněnského draka, kterého najdete zavěšeného v podchodu Staré
radnice, dovezli ze svých výprav křižáci, také že
ho pánům na radnici daroval jakýsi turecký sultán.
Samotní Brňané jsou však skálopevně přesvědčeni,
že draka nikdo nepřivezl, ale že musel určitě žít někde na břehu Svratky, kde měl svoji jeskyni. Podle
nejznámější brněnské pověsti drak trápil obyvatele
široko daleko. Když měl hlad, požíral v okolí vše,
co mu přišlo pod tlamu. Lidé se ho báli, ale nevěděli, jak se ho zbavit. Tehdejší radní slíbili velkou
odměnu sto zlaťáků tomu, kdo by ho zabil, ale nikdo se nehlásil. Až jednou do hostince U Modrého
lva přišel řeznický tovaryš, který chodil vandrem

Před 100 lety drak vypadal jinak a kolo viselo jinde!

po světě. V hospodě všichni vyprávěli jen a jen
o drakovi. Tovaryš chvíli poslouchal a pak povídá: „Já
vás toho draka zbavím! Jen doneste velkou volskou
kůži a pytel nehašeného vápna.“ Brňané mu moc
nevěřili, ale co chtěl, to donesli. Řezník zašil vápno
do volské kůže, naložil na vůz a odjel. Když přijel
k řece, kde drak lehával, položil rychle na zem kůži
a čekal. Za nějakou chvíli drak skutečně přilezl
a hned se do kůže pustil. Když ji celou sežral, pěkně
ji zapil vodou ze Svratky a odpočíval. To ale neměl
dělat. Vápno v něm začalo vřít, drak se nadouval,
nadouval, až praskl. To bylo v Brně radosti! Řezník
dostal svou odměnu a vydal se zase do světa. Od té
doby se už Brňané nemuseli žádné obludy bát. Drak
byl na památku zavěšen v průjezdu Staré radnice.
Jestli se to ale skutečně takhle odehrálo, už se zřejmě
nikdy nedozvíme.

Neobvyklý pohled na brněnského draka. V minulosti byl mnohokrát
restaurován, odčervován, vykuřován, vysoušen...

TENKRÁT A DNES
1938

Dnes

Na levé jarní fotografii vidíte Masarykovu od dnešní Květinářské, směrem k náměstí několik měsíců před začátkem 2. sv. války. Vlevo Cyrilomethodějská
záložna a prodejna obuvi, jejímž majitelem byl velkoprůmyslník Friedrich Leopold Popper. Dámy nosily baloňáky, klobouky a jezdilo se vlevo. Na pravé fotografii není ani noha, zřejmě proto, že pršelo… Masarykova (o pár měsíců později Hermann-Gőring-Strasse) tehdy měla na obou stranách chodník!

VČEREJŠEK DNES
17. 3. - 24. 3. 1938 vystavovalo sedmdesát modistek v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově třídě na
stopadesát modelů jarních i letních
klobouků z pestrých materiálů, ze
slámy, hedvábí, plsti. V brněnských
ulicích bylo už tehdy vidět mnoho
kloboučků uvázaných pod bradou,
klobouků širokých, ozdobených
květinami, klobouky nízké, všelijak
zprohýbané se střechami zakulacenými a vybíhajícími hodně dopředu.
Výstava byla prvním podnikem svého druhu, neboť modistky upozorňovaly na svůj vkus a dobrou práci.

Klobouky
Dantes
Klobouky Dantes neodolatelná elegance!
Adresa: Náměstí Svobody v pasáži Omega, Brno
Otevřeno: pondělí až pátek 9–19 hodin, sobota 9–14 hodin

Sledujte nás na

www.kloboukovyklub.cz
KDO O ÚSPĚCHU INZERCE POCHYBUJE, PROHRÁL JIŽ PŘEDEM BITVU S KONKURENCÍ!
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I DOMY PROMLOUVAJÍ...

V tomto domě zcela jistě a prokazatelně nikdy nežil a netvořil
pan Jára Cimrman. Pamětní
deska s tímto rytým textem byla
na dům v Anenské 26 umístěna
kolem roku 2000. Neexistuje snad
nikdo, kdo by nevěděl, že se jedná
o fiktivního českého génia, který
Autobusta Járy Cimrmana se narodil mezi léty 1853 – 1873
se zcela strhanými rysy a na ve Vídni. Byl synem českého krejzátylku patrným pahrbkem čího Leopolda Cimrmana, možná
geniality je převzata
proto se Jára cítil býti Čechem. Pro
z Wikipedie
všeuměla, cestovatele, vynálezce, vědce, filozofa, dramatika, básníka, hudebníka, učitele a
sportovce Járu Cimrmana však Brno není neznámým místem. Pracoval v žaláři na Špilberku jako dozorce a na tehdejší
dobu se snažil velmi pokrokově vězně vzdělávat a vychovávat ke slušnému chování a
Anenská 26
lepším způsobům. Tento
fakt má ale jednu drobnou
vadu, protože špilberská
věznice byla definitivně
zrušena 13. února 1858.
Jára Cimrman zemřel asi
v roce 1914 v obci Liptákov, kterou však na mapě
nenajdete. Od roku 2004
nese jeho jméno ulice
v Řečkovicích.

Zemanova
kavárna

Letní zahrádka Zemanovy kavárny

Původní kavárna, která nesla ná- stavbě. Třikrát jsem předělával
zev Café Schopp Pavillon, stála na projekt. Jednou byly námitky ze
korze v parku na Kolišti jen pár strany města, podruhé jsem měl
metrů za sochou Leoše Janáčka zase málo peněz. Velké starosti mi
u Janáčkova divadla. Tehdy to dělala velká železná posunovací
byla stavba dosti nevalokna, a také jsme luštili
né úrovně s různými
problém s absolutně
přístavky a plátěnými
rovnou střechou…“
stříškami, kde byl však
První funkcionalisticdvakrát týdně pořádán
ká budova v Brně byla
promenádní koncert.
otevřena v roce 1926.
Tuto kavárnu vedl její
Dostala název Pavillon.
majitel Franz Schopp.
Fungovala velmi dobře,
Po vzniku republiky v roce 1918 na podlaze byly parkety, železné
tento dřevěný pavilon koupil br- stolky s mramorovými deskami a
něnský kavárník Josef Zeman a židle tzv. Thonetky. Po roce 1948
rozhodl se, že na jeho místě po- byla Zemanova kavárna znárodstaví novou zděnou moderní ka- něna, a protože kavárny tehdy
várnu. Zeman oslovil mladého ar- nebyly žádoucí, byla na nějaký čas
chitekta Bohuslava Fuchse (1895 přeměněna na mateřskou školku.
Toto kdysi romantické – 1972), který později vzpomínal: Počátkem 60. let bylo v souvislosti
prostranství dnes vypa- „Když jsem začínal na Kolišti sta- se stavbou Janáčkova divadla rozdá bohužel úplně jinak vět kavárnu, žil jsem celé dny na hodnuto, že tato vzácná památka
a vlastně ani nevím,
jedná-li se o ulici či náměstí. V levém domě (už
neexistuje) byla českobudějovická Restaurace
u Jelínků, vpravo měl
čalounictví pan Kratochwil. Nic z toho už není
pravda. Věž patří kostelu
sv. Josefa a za zády fotografa stojí kostel sv. Maří
Magdaleny. Víte název,
Původní dřevěný pavilon zvaný Café Schopp
tohoto prostranství?
Pavillon stál jen pár metrů za dnešní sochou
Leoše Janáčka
777 122 009

ZAPOMENUTÉ ULICE

Tel.: 603 471 671
Po–Pá 10-12:30 13:30-18

Bria.cz • www.bria.cz • Ing. Erik Měkyna

Nováčkova 9, Brno-Husovice

☎ Volejte Martinovi

moderní architektury bude zbořena. Stalo se tak v létě roku 1964.
Replika Zemanovy kavárny, která
dnes stojí na místě, jenž je od původní kavárny vzdálené přibližně
200 metrů jižním směrem, byla
slavnostně otevřena v den stého výročí narození Bohuslava
Fuchse – 24. 3. 1995. V roce 2012
prošla nová Zemanova kavárna
rekonstrukcí, kdy se jí mj. změnil
název na Pavillon, který dodnes
odkazuje na původní dřevěný
pavilon. Místem původní Zemanovy kavárny dnes procházejí nic
netušící lidé, kteří většinou nemají
sebemenšího zdání, že právě zde
stála jedna z nejvýznamnějších
staveb nejen brněnské architektury. Poměrně zajímavým faktem také je, že fotodokumentace
původní Zemanovy kavárny se
nedochovala.

• Prodej a servis počítačů a notebooků
• Opravy, instalace, odvirování, záloha dat
• LCD monitory, adaptéry, klávesnice, myši
• Tiskárny, náplně a tonery, flashky, kabely
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„Na vysokém kopci za městem stojí můj pokojný dům! Širokými skleněnými okny je obrácen v tu stranu, kde slunce
vstává a jako záhony ve velikých zahradách modrých lesů svítí bílé dědiny mého rodného kraje. Město s lesem komínů
a věží jako by stálo u nohou tohoto žlutého kopce; po ránu je nad ním natažena loktuš par a kouře. Jen zvuk továrních
píšťal sem doléhá, a píseň zvonů, když se jedny po druhých na večer rozezvučí. Z mých oken přes toto tovární obětiště,
daleko, daleko v dáli třiceti kilometrů, je vidět bílou ves a kolem ní věnec modrých vod…. Ať jsem poznal sebevětší
štěstí a krásy dálek, vždy jako by přede mnou stála krása a řeč našich lesů a rodného kraje!“

Jaroslav
Marcha
v roce 1902

PO STOPÁCH
SPISOVATELE
Z LERCHOVY
ULICE

Těmito slovy vyznání lásky k rodnému kraji, k lidem, kteří v něm žijí,
lesům, loukám, zvířatům a ptákům, začíná kniha mého dědečka
Jaroslava Marchy Z okna pokojného domu (1940). Spisovatel žil již
dlouho v Brně, od roku 1924 ve
svém domě postaveném v Úřednické, dnes Masarykově čtvrti
a z oken domu se mu nabízel široký
výhled na jeho rodnou ves Babice
nad Svitavou a okolní kopce a lesy.
Jeho rodný kraj a město Brno se
mu staly celoživotní inspirací. Napsal přes 20 knih, většinu v období
od konce první světové války. Poslední nově vydanou knihou byl
Potopený svět (1949), který krátce
po svém vydání byl na příkaz komunistických úřadů stažen z prodeje. Narodil se 26. května 1880,
vlastním jménem Dominik Nejezchleb. Velice dobře se učil, toužil
studovat, ale jeho otec pro to neměl
pochopení. Jako jediný syn nemohl opustit hospodářství. A tak již od

raného mládí pomáhal svému otci
a po jeho předčasné smrti v roce
1902 převzal starosti o celý grunt.
Jezdil na pole, oral, sil, svážel dříví z
lesa a přitom měl plnou hlavu veršů
a povídek a v noci místo spaní psal
a učil se, aby dohonil, co jiní získali
ve školách. Píše: „Hořel jsem touhou dostat se aktivně k peru, neboť
při těžké robotě selské práce a lesního formanství jsem nastavoval
noci a moje matka mne párkrát v
pozdních hodinách zastala při
lampě a teskně mi tento nerozum
vytýkala. Tak tomu bylo do mého
27. roku.“ Do Babic si nechal zasílat
noviny a časopisy a brzy začal posílat své básnické pokusy a články
pod různými pseudonymy do četných moravských, českých i vídeňských listů. Ještě z Babic redigoval
Rolnické listy, vycházející v Přerově
a vydal své první knihy. Do Brna
často chodil a seznámil se zde
s mnoha mladými začínajícími literáty a novináři. Píše o tom v knize
Potopený svět: „Neděli co neděli
jsem spěchával borovým lesem k
bílovskému nádraží a vlakem do
Brna. Ví Bůh, že to město tak přitahovalo mladého začátečníka. Jako
bych podnes viděl ta krásná rána,
cítil vůni borového lesa a krásu pěšinek, jimiž jsem si nadcházíval…
Představte si chlapce, připravujícího se na velké cesty za ideálem lidství, jakýchsi netušených a dobře
neujasněných služeb dobru, krásnu a utisknutému člověku. Oh, jak

mi hořela hlava, překypovalo srdce
a nitro! Když jsem v týdnu chodil
za pluhem, spřádal jsem verše a
vedl nadšené řeči sám pro sebe, k
slunci, zemi, nebesům. A v neděli
spěchal k městu, počítal už, kde se s
kým sejdu, o čem budeme hovořit
a po čem toužit… Oh, zlaté mládí!
Všichni měli černé kumštýřské vázanky a srdce jim překypovalo
mladickým nadšením. Bouřili,
mluvili, zpívali, citovali Havlíčka,
Baráka, filozofa dra Augustina
Smetanu, mluvili o Husovi, reskriptech a dělnické třídě. A jak by
nespěchal mladý nadšený člověk z
dědiny k městu, kde se všecko toto
odehrávalo?“ A v knize Z okna pokojného domu uvádí: „Spěchával
jsem do Brna do redakcí, na slavnosti, do divadla, na slety a shromáždění, seznámil se s četnými
žurnalisty té doby, zachytil ještě
slavnou éru Merhautovu, poznal
jsem se v hospodách předměstí s
moravským Gorkim Josefem Uhrem, který tiskl v Lidovkách své
Lidi kočovné…“ V roce 1908 se
mu podařilo přemluvit matku,
opustil hospodářství a odešel do
redakce Selských listů v Olomouci
a odtud po krátké době natrvalo do
Brna. Stal se členem redakce Moravského venkova, moravským referentem Národních listů a externím spolupracovníkem mnoha
novin a časopisů (Lidové noviny,
Moravský cep a Mladá Morava v
Brně, Stráž na Hané v Prostějově a

další). Vstoupil do politiky, od
roku 1910 byl tajemníkem agrární
strany pro Moravu a Slezsko. V
roce 1918 se stal za agrární stranu
členem Revolučního národního
shromáždění, potom poslanecké
sněmovny a od roku 1935 senátorem až do zrušení senátu v roce
1939. Intenzivně se podílel na
moravském kulturním životě, mj.
byl v letech 1936 – 1941 předsedou Moravského kola spisovatelů,
potom čestným předsedou. Mezi
jeho přátele patřilo mnoho spisovatelů, básníků a umělců. O době
svého příchodu do Brna píše v
knize Z okna pokojného domu:
„Když oklikou přes Hanou jsem
se vrátil do města pod mou vesnicí, jaké to byly slavné doby! Byl to
třetí svět, jenž se mi otevřel dokořán v tomto městě. Tu jsem se poznal s usměvavým Frantou Gellnerem, jenž maloval karikatury k
mým manifestům a jehož jsem
vodil do sněmu a po hospodách,
ukazuje mu slavné lidi té doby, aby
si čmárl do skizzáku, s nahořklým
Těsnohlídkem po jeho Neniích,
na cestě ke Kolonii Kutejsík, s nadaným novinářem Heinrichem,
jenž mne přijal za externího spolupracovníka a s nímž se dalo hovořit bez únavy do ranních hodin,
později s divokým rybářem Jiřím
Mahenem, mužem pro mne navždy tajemným…“ Na Arnošta
Heinricha, redaktora a od roku
1919 šéfredaktora Lidových no-

vin, v knize Potopený svět vzpomíná: „Jednu desítku let pohyboval jsem se v kruzích, které kolem
sebe soustředil Arnošt Heinrich,
jeden z nejvýraznějších žurnalistů.
Ještě dnes nemá rovného. Heinrich byl vytrvalec, vysedával noci a
noci u novin, svěřených do jeho
vedení. Jeho redaktoři sedávali
také často do rána v novinách, někdy externisty vybouřil z postele a
musili do redakce. Ale jeho výbuchy, zlostné závěry a strohé narážky byly promíseny často nepochopitelnou dobrotou a zvláštní
srdečností. Byl vzdělaný, pohotový, vtipný a humorný. Sedánky v
Brichtově kavárně, dokud na ni
neuvalil bojkot, ve Slavii, při koncertech v zahradě Besedního
domu či v zahradní restauraci lužánecké, bývaly požitkem. V novinách byl větším pánem než sám
majitel. Noviny zdokonalil jako
nikdo jiný. Otevřel do nich vrata
všem, kdož něco dovedli, všem
schopným, nadaným, talentovaným, seskupil tu i rozdílné směry a
názory. Rodem Čech, přetvořil se
ve vášnivého Moravana a hájil zájmy země moravské, její moravica
a všecko, co z Moravy rostlo a vyvěralo, jako vášnivý obhájce. Seskupil kolem sebe velikou obec
spolupracovníků novinářských,
literárních, hudebních a kulturních vůbec.“ Na Jiřího Mahena
vzpomíná Marcha v knize Z okna
pokojného domu: „Jiřího Mahena

Fotografii z 22. 4. 1928 manželům Marchovým věnoval Karel Absolon s tímto textem:
„Přátelům Marchovým na památku dne 22. IV. 1928, kdy byl m. pí Marchovou oficielně otevřen tunelový ochoz na dně Macochy, věnuje K. Absolon.“ Na fotografii jsou
účastníci zájezdu československých žurnalistů do Brna 22. a 23. 4. 1928, fotografie je přímo z Macochy. Jaroslav Marcha je v první řadě vpravo ve světlém kabátě, jeho manželka
Antonie Marchová v první řadě uprostřed ve světlém kabátě.
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jsem poznal v Praze. Mahen byl
tehdy student, já sedlák z neznámé
moravské vsi. V Praze mne uvedl
slovy: „Toto je moravský sedlák,
který vozí na pole mrvu a píše básně.“ Když Mahen nastoupil do Lidových novin (v roce 1909), mluvili jsme spolu velmi často! Za
doby první světové války jsem započal psát Letopisy mládí. Tak byl

vou knížku povinen napsat a vydat!“ Když jsem mu donesl pak
rukopisy a on si je přečetl, přišel a
vítězoslavně rozkazoval: „Tak ta
věc vyjde, abys to věděl! Rediguji u
Kočího Zajímavou knihovnu a to
je jako stvořený první její začátek!
Tuhle si přečti předmluvu! Je to
vlastně dopis, který jsem pro tebe
přichystal po přečtení rukopisů. A
je to také moje předmluva.“ Tak
vyšel prvý díl Ptačího chleba
(1921). Prošel slavně. „Co jsem ti
říkal?“ pravil mi básník na potkané. „Sedni a napiš ještě druhý díl!“
Napsal jsem jej a vyšel o rok později, s listem Jiřímu Mahenovi. O
další rok později díl třetí pod názvem Kamarádi z lesa. Mahen se
přímo laskal se všemi kluky a postavami, které v trojdílné knize
vystupovaly a nejvíce ho zaujala
tragika jednoho z nich, potulného
chlapce Luňáka. Tato povídka
byla mu podkladem k dramaticKolega a kamarád Jaroslava
Marchy z redakce Lidových kému dílu Desertér, které mi připsal. Že jsem po několikaleté přenovin Dominik Pavlíček.
stávce znovu aktivně šel do
označen rukopis vzpomínek na literatury, je zásluhou Jiřího Mahevšecky chlapce mého mládí. Vzal na.“ Ptačí chléb se stal nejznámější
jsem prvou kapitolu a zašel do lis- Marchovou knihou. Dočkal se
tu, který platil honoráře! Redaktor šesti vydání. Je to kresba světa venlistu, snad proto, že platil honoráře, kovských kluků od školních let až
byl si vědom své důležitosti, vrátil po věk dospělosti. Jejich her a humi rukopis s poznámkou: literatu- morných příhod, do kterých proru toho druhu nemohu uveřejnit. niká i tvrdý venkovský život a
Uložil jsem věc nejprve do stolku a utváří jejich osud. Třetí díl knihy je
pak rozmrzen, dal ji pro svou ra- oslavou těžké práce lesních formadost vytisknout v listě, který nepla- nů, s nimiž autor deset let svážel
til honoráře. A tu se přihlásil Jiří dříví z babických lesů na adamovMahen! „Člověče“, povídal mi, skou pilu. Rodnému kraji věnoval
„víš-li co jsi napsal?“ „Vím,“ odpo- Marcha dvě další knihy – Na dědivěděl jsem, „je to slunce, které zali- ně (1927) a Z babiččina kraje
lo na chvíli rmut těch strašných (1928). K brněnskému okolí se
dnů, nic víc. Vzpomínka na krás- pojí sbírka básní Starověrské písná chlapecká léta a kamarády z ničky (1944), z nichž mnohé zhulesa!“ „Nemáš takových věcí víc?“ debnili brněnský skladatel Jan
„Mám. Skoro celý svazek!“ „Člo- Kunc pod názvem Z brněnského
věče, to by byla krásná knížečka! kraje a blanenský skladatel Josef
Dej to dohromady a vydej!“ Ale já Skoták pod názvem Moravský
odporoval… Trvalo to několik let. kras zpívá. Literárního mistrovství
Kdykoliv mne potkal, znovu úto- dosáhnul Marcha ve svých imprečil. „Já ti něco povím, kamaráde,“ sionisticky laděných přírodních
pravil jednou, „ty jsi vlastně tako- prózách Halali Haló (1929) a lyric-

Damodara

veganské
a bezlepkové
potraviny

kupujte na
vsehomlynek.cz

kém popisu loveckých zážitků v
knihách O zvěři královské a verbeži ptačí (1931), Zlatá v zelené
(1935) a dalších. Psal do posledních chvil svého života, i když věděl, že jeho dílo nesmí v tehdejší

ruče našemu krajanovi Jaroslavu
Marchovi z let 1941 - 1954“ byla
vydána péčí PhDr. Jana Skutila
Historicko-vlastivědným krouž- Přední izraelská malířka
kem n. p. Adamovské strojírny ANNA TICHO (27. 10. 1894
Adamov v roce 1963. K 77. naroBrno - † 1. 3.
zeninám poslal 90letý Petr Bezruč
1980 JeruzaMarchovi toto přání:
lém) se naro„Dvě sedmičky osud nese?
dila v domě
Zdráv dvou osmic dožijte se!
na Zelném
Potom – ač to případ řídký trhu č. 21. Ve
poklusem na dvě devítky.“
svých 15 letech odešla do Vídně studovat
Mezi blízké Marchovy přátele pat- malířství, kde navštěvovala
řil i prof. Dr. Karel Absolon. Mar- uměleckou školu malíře Erncha píše: „Často jsem s ním dlel v sta Nowaka, chodila do galeoblasti Macochy při zaměřování, rií a pomalu vnikala do tajů
na dně Macochy atd. Podporoval malířského umění. Se svým
jsem ze všech sil jeho badatelské bratrancem Albertem Ticho
dílo a on zase byl tak laskav, že (rodák z Boskovic) odešla do
mne pozval, když meškali v naší Palestiny. Anna se za svého
Spisovatel, novinář a pozemi světoví badatelé a umož- bratrance provdala. MUDr.
slanec Jaroslav Marcha.
nil mně s nimi rozhovory. Když Albert Ticho založil v Jerudobě vycházet. Dlouholeté přátel- byla objevena v plném rozsahu zalémě oční kliniku, později
ství spojovalo Marchu s Petrem Kateřinská jeskyně, krátce na to soukromou oční nemocnici.
Bezručem. Z jeho dopisů a verší- nabídl mně a Jiřímu Mahenovi, V roce 1924 koupili od výků, které mu Bezruč pravidelně abychom se jako jedni z prvních značné arabské rodiny dům
posílal, připravoval Marcha knihu do ní podívali“.
obklopený velkou zahradou.
Petr Bezruč – člověk. V knize Po- Když jsem se narodil, bylo mému Manželé žili aktivním životopený svět píše: „Byla vždycky dědečkovi Jaroslavu Marchovi 66 tem, jejich dům se stal brzy
hotova tak, že mohla rovnou do let. Bydleli jsme společně v „po- centrem kulturního a spolesazárny, vždycky byla uzavřena, kojném“ domě v Masarykově čenského života Jeruzaléma.
dokud nepřišel nový dopis. Pak čtvrti. Jako malého chlapce mě Tento dům je dnes pobočkou
byla o kapitolu rozšířena a opět často brával na procházky, hrál si a Národního izraelského muhotova k tisku. Řečená kniha vzni- povídal si se mnou. Když jsem byl zea, je v něm kavárna, malá
kala velkou řadu let. Na rukopise školákem, těžce onemocněl a už galerie a velká zahrada.
knihy bylo připsáno toto: „V pří- jsem se ho nestihl na mnoho věcí
padě, že by se s autorem něco váž- zeptat. Zůstala mi na něho krásná
ného stalo, zemřel, nebo se nevrá- památka - rukou psané dvě knihy
til, nesmí kniha vyjít, až po příběhů z mého dětství do mých Literární historik a profesor
Bezručově smrti.“ Kniha však ne- 6 let. Zemřel po dlouhé nemoci literatury ARNE NOVÁK
(2. 3. 1880
spatří světla světa ani po smrti bás- 29. prosince 1961 a je pochován
Litomyšl - †
níkově, poněvadž ji stihl neblahý v Brně na Ústředním hřbitově. V
26. 11. 1939
osud a s ní i celou korespondenci roce 1990 mu byla na jeho rodPolička) byl
Bezručovu. Zůstává mi jen vědo- ném domě v Babicích nad Svitasynem spisomí, že ač si některé věci zhruba vou odhalena pamětní deska a v
vatelky Terépamatuji, přece bych ji už nena- prosinci 2011 péčí Školního lesnízy Novákové
psal.“ Knihu a veškerou korespon- ho podniku Masarykův les Křtiny
a
klasického
fi
lologa PhDr.
denci zabavilo v r. 1941 gestapo při pamětní deska na Alexandrově
Josefa
Nováka.
Arne Novák
prohlídce v kanceláři Moravského rozhledně, která se nachází nad
si
své
křestní
jméno (Arkola spisovatelů. Marchova pravi- údolím Svitavy nedaleko od jeho
nošt) změnil na Arne podle
delná korespondence s Petrem rodné obce.
Bezručem pokračovala, část dopiZdeněk Laudát norského spisovatele Arne
sů s názvem „50 písem Petra Bezvnuk Jaroslava Marchy Garborga. Arne Novák měl 6
sourozenců, všichni ale předčasně zemřeli. V roce 1920 byl
jmenován řádným profesorem literatury na Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl vynikajícím
a vždy pečlivě připraveným
přednášejícím. Samostatné
monografie věnoval Janu Nerudovi, Josefu Dobrovskému,
Viktoru Dykovi, Otokaru
Březinovi, svojí matce Teréze
Novákové a dalším osobnostem. Zemřel na těžký zápal
plic v nemocnici v Poličce, je
pochován na Ústředním hřbitově. Socha Vítěze od Jana
HR WOOD, Žatčany 43, 664 53 Žatčany
Štursy byla z jeho náhrobku
Tel.: 731 320 276 • hrwood@hrwood.cz • www.hrwood.cz
asi před 30 lety ukradena!

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

KALENDÁRIUM
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Vzpomínka na laskavého Františka
… v následné pilné činnosti
však Františka Mareše zastihla
náhlá smrt dne 11. září 1941.
Jeho hrob na Ústředním hřbitově však právem patří a patřit
bude mezi čestné hroby města
Brna. Majestátní náhrobní pomník, který mu v roce 1942 navrhl jeho celoživotní přítel arch.
Dušan Jurkovič, však zůstal (zatím) jen v onom návrhu na papíře, protože jeho rozměry převyšovaly rozměry hrobu a hrob
je tak dodnes označen toliko
nenápadným žulovým náhrobníkem. Jurkovič údajně utvářel
pomník zemřelého nejen jako
pietní monument, symbol lidského údělu, ale zřetelně usiloval jakousi výtvarnou metaforou vyjádřit něco víc o životě
člověka, jemuž náhrobek stavěl.
Forma náhrobku pak byla vý-

Začátkem srpna roku 1932 se stěhovali první nájemníci do nové kolonie
městských obytných domů v Masarykově tř. (dnes Skácelova) v Králově Poli. Tehdy se jednalo o největší
obytný blok postavený městem

První ředitel Vesny, významný kulturní pracovník a dobrý člověk František Mareš (1862–1941)
sledkem architektova poznání
a uvažování a v neposlední řadě
i zhodnocením vlastního vztahu k zemřelému.

Tato ulice nese od roku 1946 jméno po panu Františkovi.
Marešova ulice spojuje Údolní s Jaselskou.

Žákyně Vesniných škol při tanci.

brněnská
NEJ

závěrečná
část

Brnem – stavební náklad činil 9, 3
milionu Kč. Kolonie měla 241 bytů,
z toho 193 jednopokojových, 40
bytů jednopokojových s kabinetem,
4 byty dvoupokojové a 4 obchody.
Nájemné v jednopokojovém bytě
zpočátku činilo 230 Kč, s kabinetem
273 Kč. Jednopokojový byt se skládal
z předsíně, koupelny, spíže, kuchyně
s oddělenou částí pro vaření a z pokoje s balkonem. Ve dvou dvorech
byla zřízena dětská hřiště s malými
brodišti. Projektantem této velkolepé stavby byl architekt Josef Polášek,
který si své zkušenosti přivezl z ciziny, zvláště z Holandska. Nájemníkům byly zpřístupněny také velké
terasy na střechách, z nichž byl jedinečný výhled na Brno.

Josef se srdcem vlastence
Uvědomělý vlastenec Josef
Illner se narodil v Čáslavi, žil a
zemřel v Brně. V letech 1861
– 1866 byl vychovatelem v rodině barona Viktora Herringa
v Brně (Herringův palác),
poté advokátním koncipientem, advokátem v Brně a také
Bučovicích. V Brně provozoval vlastní hudební školu,
hrál v ochotnickém divadle
v domě stolařského mistra
Jana Křtitele Rudiše na Starém
Brně, jehož dceru Leopoldinu si vzal Josef za manželku.
Byl jedním z prvních kritiků
a moravských dopisovatelů
časopisu Dalibor. Přispíval do
Moravské orlice, v Brně se stal
stálým dopisovatelem a spolupracovníkem Hasičských listů
pro Moravu. Velmi se zasloužil o hasičství na Moravě a ve
Slezsku. Byl členem mnoha
zájmových organizací, organizátorem českého hudebního života v Brně. Zasadil se o
přijetí Leoše Janáčka na místo
sbormistra. Spoluzakládal a
v letech 1870 - 1871 řídil dívčí pěvecký sbor Vesna, psal
divadelní texty nejen ke komickým scénám. Byl velkým
propagátorem díla Bedřicha

Sloupek o kávě

Vždy
čerstvá káva

JUDr. Josef Illner
(1839 - 1894)



Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa
jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
zážitkové degustace kávy

Smetany. V Besedě brněnské
uspořádal 16. června 1873
jediný koncert Bedřicha Smetany v Brně. Josef Illner tehdy
Smetanu hostil po tři dny
ve svém bytě v Jodokstrasse
(dnes Joštova) č. 7 a doprovázel jej při procházkách městem. O tom, že zde nocoval
geniální hudební skladatel
Bedřich Smetana, svědčí od
roku 1974 nenápadná pamět-

ní deska. Zapomenutý hudební skladatel a kritik Josef Illner
zemřel předčasně ve čtyřiapadesáti letech. Smutečního
obřadu (9. 2. 1894) na Ústředním hřbitově se zúčastnily tisíce hasičů ve stejnokrojích, zástupci snad všech brněnských
spolků, zástupci brněnské
české vlastenecké společnosti
a ještě dlouhá řada lidí, kteří
jej měli rádi.

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

Pohlídejte si při nákupu zrnek
datum pražení. Chuť se v kávě
rozvine po umletí díky aromatickým olejům, díky nim krásně
voní a výtečně chutná. Ideální
je mít kávu čerstvě upraženou,
respektive vyzrálou, několik dní
poté co opustila pražírnu. Kupte
si přiměřené množství pro spotřebu do dvou až třech týdnů,
čím ji rychleji spotřebujete, tím
lépe. Melte raději těsně před přípravou pro nejlepší chuťový zážitek. Skladujte v uzavíratelném
sáčku či tmavé vzduchotěsné
dózičce, na chladnějším avšak
suchém místě. A připravit si lahodný šálek plný chuti můžete
i doma třeba v ikonické moka
konvičce, kterou má doma každý
Ital. Zkusit můžete i jemnější variantu ve frenchpressu, aeropressu nebo překapávači. Z pákového
kávovaru dostanete nejpestřejší
paletu chutí a vůní do každého
šálku z čerstvě pražených zrnek.
Vyberte si svou oblíbenou a hurá
na přípravu lahodné kávy.
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ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Měnínská brána

Před branou to dnes vypadá úplně jinak a všude samá auta. Poslední majitelka Měnínské brány (paní Navrátilová) kouká z okna!
radební pás z první po- tou parkánovou zdí a hradební ulice stávala Branka, u níž vytékal
loviny 13. století, vinoucí příkop. U vnitřní zdi stálo asi pa- z města potok. Měnínská brána –
se kolem města Brna, měl tvar desát hradebních věží a bašt, kte- jediný opevněný vstup do města,
nepravidelného oválu a byl ré zpevňovaly tyto obranné kon- jenž se dochoval do dnešních
vystavěn s velkým citem pro strukce a byly od sebe vzdáleny dnů, je další důležitou stavbou
obrannou strategii středověkého přibližně čtyřicet metrů. Městské v Orlí ulici. Původní Měnínská
města. Důmyslně využíval přiro- hradby svíraly plochu téměř 37 brána to však pravděpodobně

blátivou komunikací byla velmi
namáhavá i z důvodů technických. Až do 14. století byla doprava zboží zajišťována nosiči,
soumary nebo pomocí lehkých
dvoukolových kár. Tomuto způsobu zásobování postačovaly
úzké cesty a jejich nezpevněný
a podmáčený povrch byl stále
ještě schůdný. S nástupem používání dokonalejších koňských
postrojů v zápřahu čtyřkolových
vozů se stala potřeba širších a
lepších cest nezbytnou. Zřejmě i
z těchto důvodů byla ve třicátých
letech 14. století příjezdová cesta
do města přeložena do Měnínské
ulice (Orlí) a v městské hradbě
byla postavena brána nová. Protože byla budována asi o sto let
později než původní opevnění,
s ohledem na zvýšené obranné
nároky města byla již dokonalejší
a mohutnější než brána původní.

Ta ve srovnání s novou bránou
působila mnohem subtilněji, a
proto se jí začalo říkat Branka. Jak
vypadala nová Měnínská brána, není bohužel známo. Jediná
zmínka o ní se objevuje až v souvislosti s její přestavbou z poloviny 16. století, kdy byla zvýšena do
podoby čtyřpatrové věže. V roce
1593 byla věž opatřena hodinami. Roku 1656 při výstavbě nového opevnění po třicetileté válce
pozbyla brána svého významu a
stala se pouze průchodem mezi
opevněním. Roku 1839 byla Měnínská brána prodána a přestavěna na obytný dům. Byla snížena,
zbavena věže a všech architektonických detailů, opatřena hladkou fasádou a nízkou střechou.
Po nové rekonstrukci v roce 1980
podle projektu arch. Kamila
Fuchse slouží prostory Měnínské
brány muzejním účelům.

H

ha a to, co bylo uvnitř městských
zdí, bylo město Brno. Do města
se vstupovalo pěti branami: Brněnskou na Šilingrově náměstí,
Veselou v ústí ulice Veselé a České, Běhounskou na konci ulice
Běhounské, Měnínskou, která
jediná zůstala zachovaná dodnes,
a Židovskou na konci Masarykovy ulice. Na konci Kobližné

není. Ta stávala podle názoru
historiků na dolním konci ulice Kobližné, kudy také protékal
městský potok a za deštivého
počasí podmáčel hlavní komunikaci směřující k Cejlu. To působilo nemalé potíže při vjezdu
do města a nepomohla ani snaha
potok upravit nebo jej zakrýt dřevěnými konstrukcemi. Doprava Vzácná kresba - takhle vypadal prostor před mnoha lety

T!
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Výměnná setkání
sběratelů
aut a vláčků – těšíme se na
velké i malé...
bude co měnit, co obdivovat
a nad čím
žasnout...

Setkání jsou
pořádána
ve spolupráci
s brněnským
Technickým
muzeem

e-mail: hlavenka33@seznam.cz
tel.: 732 155 727

Studená
kuchyně

zené zvláštnosti okolního terénu
a mohutností hradebních zdí
vzbuzoval respekt nepřátelských
vojsk, která se čas od času před
brněnskými branami objevila.
Bariéry kamenných zdí dosahující až šestimetrové výšky a šířky
téměř čtyř metrů byly ve 14.
století ještě zesilovány. Tvořila je
vnitřní městská zeď s předsunu-

Petra Marcová PřemyslovoAdresa:
nám. 8

Chlebíčky, minichlebíčky,
Brno-Slatina
jednohubky, kanapky,
Tel.: 603 269 611
Otevřeno: po, út, st 6–14 h
předkrmy,
obložené mísy a talíře, čt, pá 6–16 h, so 8–9.30 h
bagety, saláty.
www.lahudka-brno.cz

Zlatnictví
Marcela
Lurská

Opravy zlatých
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: 777 687 109
www.zlatnictvi-lurska.cz
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno
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hlavou, levá nad ní, jakoby napřažená k obraně. Velgo ležel
ve vaně bez kabátu, pouze ve
vestě, na košili vysoký dvojitý
kaučukový límec, rukávy košile vyhrnuty. Vytáhl ho z vany a
položil v předsíni na podlahu.
Přítomní členové záchranné
stanice (přivolaní z nedaleké
Zemské
porodnice
na Obilním trhu)
zjistili, že Velgo
jest již mrtev. V
koupelně bylo
patrno, že se tam
odehrál tuhý zápas, jelikož na
zemi byla rozbita mléčná láhev,

na tomto místě běh událostí,
zrekapitulujme si relevantní
osobní data a uveďme alespoň
v hrubých rysech charakterové vlastnosti hlavních aktérů
případu. Jan Velgo se narodil
01. 03. 1878 ve Strakonicích z
řádného manželského svazku
Jana a Emilie Velgových a pocházel se staré zámožné rodiny, jeho sourozenci byli rovněž
vysokými státními úředníky.
Po studiu práv působil
jako soudce v Moravské Ostravě, Prostějově
a Novém Jičíně, na základě dekretu Ministerstva spravedlnosti
ze dne 25. 06. 1919 byl
přeložen k Zemskému,
později ke krajskému
soudu v Brně. Zde bydlel na
adrese Akademická (Čápkova) 11, vlastnil mimo jiné polovinu domu na adrese Kopečná 31 a stavební místo v ulici
Presslově. Dle výpovědí svých
příbuzných byl jako člověk
veselé povahy všude velmi oblíben a měl přístup do přední
společnosti zemského hlavního města Brna. Věnoval se
spoustě kulturních zájmů, docházel do čtenářského spolku
v brněnském Besedním domě,
byl činným spolupracovníkem
Brněnské filharmonie a členem Klubu českých turistů.
Velmi rád cestoval, ovládal několik hudebních nástrojů, investoval značné částky do umění,
proslulá byla jeho sbírka obrazů
a zbraní. Na straně druhé nedbal vůbec o svůj zevnějšek ani
osobní hygienu, byl úzkostlivě
šetřivý až lakomý, svůj nepříliš
žádoucí vzhled si pravidelně
kompenzoval pěstováním kontaktů s prostitutkami – ve svém
bytě měl dokonce zřízen vlastní
improvizovaný fotoateliér na
výrobu vysoce privátních pornografických snímků.

Mord

v Akademické

některé věci zpřeházené a
rozházené, mimo to po zemi
bylo rozlito velké množství
vody do běla zbarvené rozlitým mlékem. Mezitím vešel nadstr. Dufek otevřenými
dveřmi do pokoje, kde u piana
na zemi ležel ve velké kaluži
krve neznámý muž, který silně krvácel z hlavy a jevil ještě
známky života. Nadstrážmistr
František Gomes ve své zprávě uvedl: „Slyšel jsem u dveří

ulici

Václava Černého převezli po
poskytnutí první pomoci do
nemocnice na Žlutém kopci, později byl hospitalizován
v Zemském ústavu pro choromyslné v Brně-Černovicích. I když lékařská zpráva
ze dne 17. 03. 1936 označuje
jeho stav jako velmi vážný a
není vyhlídky, že by zůstal
naživu, podaří se jej lékařům
(MUDr. Matýskovi a MUDr.
Hlaváčovi) udržet při životě
a zachránit mu alespoň jedno
zdravé oko. Navzdory smrtelnému poranění komunikoval
vrah dne 18. 03. 1936 v 9.00
hod. přímo v průběhu náročné operace hlavy s chirurgy a
policisty; nejprve promyšleně
simuloval ztrátu paměti a následně přicházel s tvrzením,
že si do radova bytu přišel pro

jak se Velgovi udělalo v koupelně nevolno a spadl sám do
vany; k této verzi se překvapivě
vrátil i při prvním soudním
přelíčení. Dle vyjádření znalců byl však obviněný zcela
při smyslech a plně schopen
výpovědi. Intenzivní výslechy
probíhaly i s Marií Velgovou,
internovanou nejprve v budově policejního ředitelství a poté
ve věznici krajského soudu
trestního v Brně. Novopečená
vdova se nejprve snažila vnutit
policii zprvu relativně hodnověrnou verzi o loupežné vraždě, po konfrontaci s faktem, že
její komplic může vypovídat a
pod tíhou důkazů včetně její
rukou kresleného plánku Velgova bytu, nalezeného při domovní prohlídce u Černého se
dne 18. 03. 1936 k činu doznala a vzápětí se rozjela protokolární mašinérie. Soudní proces
se odložil na dobu po narození
dítěte. Pro snazší pochopení
dalších souvislostí přerušme
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Špalíček
Dva kulaté plátky z terstské
dortové hmoty se slepí pařížským krémem. Po ztuhnutí
potáhne se korpus bílým fondantem a navrch vystříkne
se pak pusinka z pařížského
krému, na kterou přilepí se
bílý oříšek. Stříbrné Brno vřele
doporučuje

finanční odměnu 400
Kč za určité, dříve
provedené služby,
byl jím bezdůvodně
napaden a vraždil
v sebeobraně. Jindy zase prohlašoval, že nabízel
radovi
ke
koupi nějaké
obrazy a byl
svědkem toho,

2. cást

Koupelna soudního rady a zároveň místo činu

PRVOREPUBLIKOVÉ
SLADKÉ
MÁMENÍ

záchodu, jak se tyto mírně
chvějí. Když jsem otevřel dveře, uviděl jsem na zemi ležeti
neznámou ženu. Oči měla otevřené a zírala vyděšeně před
sebe.“ Na místo činu se
dále dostavil policejní
komisař Dr. Procházka a agent Laumann
a ujímají
se dalšího
vyšetřování.

Část textu převzata od Jiřího Skoupého

… 16. března (1936) po 21.
hodině přiběhla paní Šťastná
(v policejním spisu uvedeno
jméno Staňková), domovnice
z domu číslo 11 v Akademické
ulici na policejní strážnici na
Veveří. Vypravovala, že z bytu
soudního rady Velgy, bydlícího v onom domě, volal někdo
o pomoc, patrně majitel bytu
sám. Když přišla policie, bylo
za dveřmi bytu slyšet, že uvnitř
někdo brnká na klavír. Tímto zdánlivým uklidněním se
však strážníci nedali oklamat,
a když jim nebylo otevřeno
po dobrém, zatelefonovali na
policejní ředitelství pro takzvané přepadací oddělení pod
vedením policejního komisaře
Frinty. Přišlo několik mužů za
vedení konceptního úředníka a po nových marných výzvách, aby bylo otevřeno, počali páčit zamčené dveře. Sotva
učinil první z nich krok na
temnou chodbu bytu, třeskla
střelná rána. Strážníci rozsvítili silné reflektory a počali
obezřele postupovat. Dostali
se do koupelny a tam spatřili ve vaně tělo muže, v němž
byl domácími lidmi poznán
vrchní rada Velgo.“ Ohledně
bližších okolností nálezu těla
obvodní inspektor Velecký
vypověděl: „mrtvola ležela na
pravém boku, pravá ruka pod

Výměnná setkání
sběratelů
aut a vláčků – těšíme se na
velké i malé...
bude co měnit, co obdivovat
a nad čím
žasnout...

Setkání jsou
pořádána
ve spolupráci
s brněnským
Technickým
muzeem

e-mail: hlavenka33@seznam.cz
tel.: 732 155 727

PERLIČKA NA ZÁVĚR

ZÁKAZ KOUŘENÍ V BRNĚ
Z důvodu četných požárů ve
městě Brně, jejichž nejčastější
příčinou bylo kouření dýmky,
bylo vyhláškou brněnského policejního ředitelství v polovině
roku 1801 (221 let) zakázáno
kouření na veřejných prostranstvích, ulicích, zákoutích a mezi
domy. Ještě o 40 let později
(1841) byl kvůli kouření na veřejnosti potrestán Brňan Bernard
Boučka, výrobce klobouků a majitel domu v Brně (kouřil zřejmě
dýmku a hlavně před svým domem), trestem šesti hodin žaláře!
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BRNĚNŠTÍ STAROSTOVÉ

Jedenáctý starosta

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Mary Bártů

dáma s kouzelným hlasem

Oldřich Nový,
umělecký šéf

Původním povoláním truhlář, později úředník a ředitel Všeobecné úrazové pojišťovny v Brně KAREL VANĚK (*23. 1. 1866
Kostelec nad Černými lesy †23. 2. 1924 Brno), byl prvním starostou Brna české národnosti. Ze všech předchozích i následujících brněnských starostů měl Karel bezkonkurenčně nejdelší
vousy. V době starostování bydlel ve Spolkové ulici č. 8 (tehdy
Dělnická). V prosinci roku 1920 se Karel Vaněk vzdal funkce
starosty v souvislosti s dělnickými bouřemi v Brně a okolí. První náměstek dr. Bedřich Macků sdělil tuto skutečnost na schůzi
městského zastupitelstva, které odstoupení starosty vzalo na
vědomí. Karel se stáhl z veřejného života a přestěhoval se na
Koliště č. 51. Jeho zdravotní stav se však začal rychle zhoršovat,
zemřel na infarkt. Jedenáctý brněnský starosta a první starosta Brna české národnosti je pochován na Ústředním hřbitově.
V Masarykově čtvrti je po něm pojmenováno Vaňkovo náměstí. Deset let po úmrtí byl Karlu Vaňkovi na jeho hrobě na
Ústředním hřbitově slavnostně odhalen pomník. Od roku 1947
je čestným občanem města Brna.

Hádanka pro fajnšmekry

Kde se tato alegorická socha nachází, víte jistě všichni. Na své místo
byla umístěna v 50. letech minulého století. Víte však, jaký nese oficiální název? Zajímavé je, že originál
sochy vytvořil v letech 1935 – 1938
sochař Vincenc Makovský pro kašnu v Mělníku a v Brně je její cementová kopie! V minulosti byla nejednou poškozena - posprejována.

SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2022

Volejte nebo pište
na 777 122 009

☎
Mezinárodní festival
divadelních škol

Přesto, že se minulý ročník festivalu musel
s ohledem na vládní opatření přesunout do online podoby, studenti Divadelní fakulty Janáčkovy
akademie múzických umění s nadšením připravují další, již 32. ročník Mezinárodního festivalu
divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Všichni
se nemohou dočkat toho, že se opět budou moci
opravdu setkat a užít si pestrý divadelní program
plnými doušky v prezenční formě stejně jako před
třemi lety. Festival se bude konat od 29. března
do 2. dubna a můžeme se opět těšit na velký výběr
jedinečných představení z různých koutů divadelního světa. Tématem nadcházejícího ročníku je (In)
visibility neboli (Ne)viditelnost. Význam může mít
několik rovin. Důležité je pohlédnout především

Nina Bártů,
sestra

Marie Řezníčková,
operní pěvkyně,
pedagožka
Operetní pěvkyně a režisérka Mary Bártů (1902 – 1960) se narodila v Protivíně, žila a zemřela v Brně.
Školu pro ženská povolání studovala v Táboře, zároveň navštěvovala tamní Městskou hudební školu.
Když byla jako úřednice poslána do Košic, soukromě navštěvovala pedagožku Marii Pohlovou. Uměleckou kariéru odstartovala u venkovských společností, od roku 1931 zakotvila v Brně jako sólistka
brněnského Zemského divadla. Jejím uměleckým šéfem byl Oldřich Nový, s nímž také velmi často
hrála. V té době studovala zpěv u operní pěvkyně Marie Řezníčkové. Sestrou Mary Bártů byla filmová
a činoherní herečka Nina Bártů, která působila v Osvobozeném divadle a v Brně často hostovala. Po
roce 1938 se Mary s Brnem rozloučila, vystupovala v Berlíně, Drážďanech, Mnichově a Lipsku. V roce
1943 se do Brna vrátila a zůstala zde až do předčasného odchodu do penze (1959). Po svém návratu
šla z jedné role do druhé, jejím oborem se staly salonní milovnice. Měla velké herecké nadání a kultivovaný hudební projev. Do dějin brněnského divadla se zapsala také jako režisérka, k této práci se
dostala po odchodu herce Františka Paula. Manželem Mary Bártů byl brněnský herec, zpěvák a skladatel Jindřich Loukota. Zapomenutá zpěvoherní herečka Mary je pochována na Ústředním hřbitově.

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Opravíme hodiny,
hodinky, budíky všech
historických epoch.
za to na první pohled viditelné – aby bylo možné
spatřit opravdovou podstatu věcí. To znamená,
že je důležité vnímat nejen herce na jevišti, ale
i ostatní profese v divadle, které se na představení podílejí a bez kterých by představení nemohlo
začít. Více informací o festivalu se můžete dočíst na webových stránkách www.encounter.cz.

Za organizační tým Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER • Markéta Brablíková

Jsme tu pro vás již od r. 1936.
Adresa: Veveří 36, Brno
Tel.: 541 214 946, 603 858 924

www.hodinarstvi-strnad.cz
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KDO TO VÍ, ODPOVÍ
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Tyto noviny čtou převážně Brňané, ovšem díky internetu mají čtenáře také v Ivančicích,
Kuřimi, Boskovicích, Tišnově, Znojmě, Hodoníně, Vyškově, Slavkově u Brna, Zlíně, Telči, Plzni, Jihlavě, Jedovnicích, Pardubicích, Blansku, Olomouci, Ostravě, Praze, Vídni, Helsinkách,
Paříži… Také v Německu, Kanadě, Švýcarsku, Austrálii, Anglii, Švédsku, USA, Číně nebo na
Slovensku. Nově také v Hrušovanech u Brna, Adamově, obci Prašice u Topoľčan, v Třebíči
a Chebu. Dejte vědět, kde čtete Stříbrné Brno vy. Všechny vás zdravím, ať žijete kdekoliv!

„Zelenka už tady nepracuje,
tak se o to musím zase starat sama.“

BRNĚNŠTÍ

MILÁČCI

Simonka a Kamilka Lochmanovy ze Střelic poslaly
do redakce křeččí slečnu
Lékorku, která v dubnu
2021 oslavila jeden rok
v rodinném kruhu.

Stříbrné Brno na schodech, které spojují
dvě ulice. Víte názvy obou ulic?
Schody lemují boční stranu hotelu,
v němž se lze ubytovat už přes 150 let!
Fotografii jsem pořídil v noci, protože
přes den je zde velmi živo a také jsem
nechtěl nahlížet dámám pod sukně.
Ostatně, tento můj malý fotografický
výlet byl daleko přínosnější, než zírání
do tmy kvůli nespavosti.
Abych nezapomněl, na úpatí schodů
byl mnoho let novinový stánek!

…naši domácnost naplňovala
radostí, svými vtipnými a důmyslnými kousky nám každý
den dokazovala, jak je učenlivá. Dortík se dvěma svíčkami
už bohužel neochutná, protože
12. ledna nám usnula napořád. Srdečně zdravíme čtenáře
Stříbrného Brna!
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KDO O ÚSPĚCHU INZERCE POCHYBUJE, PROHRÁL JIŽ PŘEDEM BITVU S KONKURENCÍ!

