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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

Těšíme se na vás před branami léta...

ZCELA N
EZÁVIS

LÉ

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

                                                                              Číslo 6 • ročník III. • červen 2021

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

OČIMA ČTENÁŘE

I brněnská legenda, country zpěvák 
Waldemar PLCH, 

čte rád Stříbrné Brno! 

Čtěte na stranách 6 a 7

MARIE A JAN ZAHRADNÍČKOVI
70 let od zatčení knížete české poezie

PRODEJ ŽIVÝCH 
A CHLAZENÝCH RYB 

Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6, 

Brno-Královo Pole

www.rybarna.cz

RYBÁRNA ŠOPÍK
založeno 1996
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Kašna Parnas. I když některé výjevy působí 
hrozivě, zvednete-li hlavu na vrchol Parnasu až 

k soše Evropy, celkový dojem vyvolává 
pocit vítězství.“ 

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

 „Nejvíce srazů jsem měl u kašny na Zelném trhu, 
takže ta mi je nejbližší, když si vzpomenu, 

kolikrát jsem ji jen obcházel…“ 

ONDŘEJ BLAHO 
 MODERÁTOR DOBRÉHO RÁNA NA ČT 2 

A PROGRAMOVÝ ŘEDITEL HITRÁDIA CITY BRNO
„Při každodenním moderování oslav 100 let repub-
liky mi přirostla k srdci kašna na BVV naproti sochy 

TGM. Na rozdíl od ostatních kašen v centru se v té na 
výstavišti mohly smočit nohy a užít západ slunce.“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Líbí se mi kašna na Moravském náměstí 
symbolizující jednu ze ctností – „Umírněnost“. 

Je krásná, jednoduchá, velmi vkusně provedená, 
dá se na ní sedět i dotýkat se vody a navíc – 

funguje po celý rok!“

Jediný
redaktor

„Vzpomínat na krajinu 
dětství budu tak dlouho, 
dokud budu na světě.“

Karel Hőger

sůl moudrosti

�MARTIN�CIBULKA�
„Stříbrné Brno – osvěžují-
cí čtení pro červnové dny. 
Doporučuje deset z deseti 

čtenářů!“ 

ZAPOMENUTÝ 
ATENTÁT

Bratranec Vladimíra Blažky Alois 
Bauer (1926 – 1945) byl vyzna-
menán Československým váleč-
ným křížem 1939 in memoriam. 
Jeho jméno je taktéž uvedeno na 
pomníku obětí světových válek 
v  Olešnici. V  době svého zatčení 
bydlel v ulici Pražská 27 (dnes Šte-
fánikova). Po zatčení byl podro-
ben neobyčejně brutálním výsle-
chům. Je pochován na Ústředním 
hřbitově. August Gőlzer  (1906 
– 1945) – vysoký důstojník, jeden 
z velitelů brněnského SS – Haupt-
sturmfűhrer – člen NSDAP, SA 
a účetní. Otto Koslowski (1900 – 
1947) – velitel Einsatzkommanda 
13, kriminální rada brněnského ge-
stapa – SS – Hauptsturmfűhrer. Jeho 
osud se pozoruhodně naplnil na ná-
dvoří věznice na Cejlu 3. května 1947 
v 12:21, kdy jej ze světa sprovodil teh-
dejší brněnský kat Rudolf Pleskač. 
Na celém případu je zajímavé mj. 
také to, že SS - Hauptsturmführer 
August Gölzer byl Blažkou a Baue-
rem zastřelen vlastně nedopatřením. 
Skutečným cílem atentátu měl být 
kriminální rada Otto Koslowski. 
Příště vražda strážníka Macourka

BRNĚNSKÉ 
          I NEBRNĚNSKÉ 
HŘÍCHY
          I NEBRNĚNSKÉ 

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

Která brněnská kašna se vám nejvíce líbí?

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí... Jak to vidí...

Vzpomínku na „svého“ docenta poslal do redakce čtenář Stříbrného Brna pan Igor Pokorný

Jak jsem poznal docenta inženýra 
Karla Kříže, H. C, CSc.

Jeden člověk v mém životě, profesor 
na vysoké škole, mi zanechal oprav-
du hlubokou brázdu ve vzpomín-
kách. Je zapomenut, nelze ho nikde 
na Internetu najít a přitom si mys-
lím, že by zapomenut být neměl. 
Bydlel v  ulici Vnitřní (katastr Po-
nava) a moje poslední setkání s ním 
bylo v roce 1967. 

Pan Kříž, tehdy se ale muselo zhus-
ta ještě říkat „soudruh“, vedl katedru 
ekonomie na VUT v Brně v letech, kdy 
jsem tam studoval až do roku 1968, ale 
o tom později. Ekonomii, tu Marxovu 
a i tu „socialistickou“, jsme měli jako 
dvousemestrovou zkoušku v druhém 
roce studia, tedy v roce 1965. Ma-

teriál nezáživný, zvláště pro nás, co 
jsme byli technicky nadaní. Protože 
zkouška byla obtížná, tak nám do-
cent dovolil se jí zúčastnit i jen jako 
pozorovatelům, abychom pochopili 
o čem to je. Šel jsem se taky na jed-
nu zkoušku podívat, přiznám se bez 
mučení, že jsem se té zkoušky obával. 
Zkouška probíhala jako obvykle, kaž-
dý si vytáhl otázku, dostal jistý čas na 
písemnou přípravu, pak papír donesl 
docentovi a ten se pokoušel ze zkou-
šeného něco vymámit. Tak jsem si to 
alespoň představoval. Když se ale ke 

stolku docenta Kříže dostal náš pre-
miant z kruhu, co studoval na čer-
vený diplom – zatím samé výborné 
– nad jejich rozhovorem jsem vykulil 
oči. Otázka byla o ekonomii v otro-
kářském starém Římě. 
Doc. Kříž: „Tady to nemáte správ-
ně. O tom, jak to má být píše přesně 
Howard Fast v knize „Spartakus“. 
Četl jste tu knihu?“ Student: „Nečetl, 
pane docente.“ Doc. Kříž: „Člověče, 
americký spisovatel, který je u nás na 
indexu, Spartakus je jediná kniha, co 
mu tady vyšla a Vy si ji nepřečtete? A 

to chcete být inženýr? Až si ji přečte-
te, tak přijďte a zkoušku dokončíme“. 
A vyhodil ho. Tak jsem si říkal, že to 
bude dost kruté, tu zkoušku udělat. 
Když jsem šel na zkoušku já, vytá-
hl jsem si otázku – už si nepamatuji 
přesně – ale bylo to něco o ekonomii 
socialismu, to nejde vymyslit, to mu-
síte jen „okecat“. Tak jsem „nafl ákal“ 
pár frází na papír a říkal jsem si, že to 
asi nebude ani za tři, že mne docent 
taky vyhodí. 
Docent Kříž mne vítal slovy: „Vy jste 
ten student Pokorný, co se mě tak 
bojí?“  Moje teta mu totiž dělala se-
kretářku a tak mu to jistě „vykecala“. 
Na ten můj papír se ani nepodíval 
a začal recitovat: Dokončení příště

Československý válečný kříž
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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

Pravá část ulice Křížové (tehdy Bűrgergasse - Měšťanská) v roce 1910. Žádný z domků na fotografii dnes neexistuje, až na dva! Také stále stojí komín na pravé straně fotografie. Koleje směrem 
na „Mendlák“ (vpravo) mají ostřejší úhel, velmi rušnou křižovatku sledují kamery, a to nejen proto, že po setmění je lepší do těchto míst raději nechodit. Ještěže se toho babička nedožila! 

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

T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á S !

Naše kuchyně – 
pravá exotika na talíři!

ROZVOZ JÍDEL • JÍDLO S SEBOU
DENNÍ MENU • DÁRKOVÉ POUKAZY

ww
w.
alf
ap
as
sa
ge
.cz

V  roce 1910 si stavitel a budoucí majitel pasáže Alfa 
František Hrdina zřídil vlastní projekční kancelář, která se 
kromě návrhů novostaveb věnovala i přestavbám a adapta-
cím obytných a hospodářských budov. Pro sídlo svojí � rmy 
zvolil rozsáhlou parcelu v Žabovřeskách se starším domem 
v dnešní ulici Minská č. 60, kde rodina i bydlela. Za domem, 
který byl v třicátých letech přestavěn a rozšířen, se nacházely 
hospodářské budovy, pila a další � remní provozy. V době 
největšího rozmachu zaměstnávala � rma až sto padesát děl-
níků! To už se František Hrdina věnoval i stavbě nájemních 
domů, k jeho realizacím (kromě Alfy) patří řada domů např. 
v ulici Preslova, Tábor, Leitnerova, Hybešova, Pekařská, Pří-
vrat, Eliášova nebo Pod Kaštany. Na proslulou pasáž s neza-
měnitelnou atmosférou první republiky vzpomíná i pan Josef 
Wolf žijící ve Švédsku. Na jeho dopis se těšte příště! 

Barevná minulost 
PASÁŽE ALFA

Manželé Hrdinovi

Tyto dva domky stojí na svém místě dodnes a už mini-
málně 120 let! Levý domek má stále původní střechu, 
pravý zřejmě také. Sousední ulice Bělidla nese svůj 
název podle místa staré lokality pro bělení prádla. 
Z této ulice je přes pobořenou zeď vidět na dvůr a bý-
valé zahrady těchto dvou kouzelných domků. ☞ ☞
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23. 6. 1946 se konal jeden z prv-
ních větších motoristických pod-
niků v Brně po 2. sv. válce. Závody 
motocyklů v Černých Polích uspo-
řádaly Autoklub Brno a Autoklub 
Moravy a Slezska na uličním okru-
hu v Černých Polích. Start a cíl byl 
před vysokou Zemědělskou školou 
v  Zemědělské ulici, trať vedla dále 
Lesnickou k  Provazníkově, Sado-
vou dolů k Lužánkám a Erbenovou 
vzhůru na Zemědělskou. Okruh 
měřil 1850 metrů a jednotlivé ku-
batury jely 5 až 20 kol! To musel být 
rachot a toho kouře! 

                  M A R T I N O V Y  Ú L O V K Y

VČEREJŠEK DNES

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

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

Kdyby Oldřich Nový žil, 
Dantes by si pořídil!

Klobouky
Dantes

KDO O ÚSPĚCHU INZERCE POCHYBUJE, PROHRÁL JIŽ PŘEDEM BITVU S KONKURENCÍ!

Poetické místo zmizelo. Veškeré objekty (z levé fotografi e) i se Svrateckým náhonem kromě Špilberku jsou už dávno pryč. Náhon protékal Mendlovým nám., 
pokračoval Pekařskou v těsné blízkosti dnešní nemocnice u sv. Anny a směřoval k ulici Vodní. Místo prostě vypadajícího mostku a úzkého bloku domů za ním, 
dnes stojí gymnázium J. G. Mendela a třicítka se nedodržuje! 

  TENKRÁT A DNES
1895 Dnes

Prvním městským architektem měs-
ta Brna byl v roce 1905 zvolen ing. Franz 
Holik (1874 – 1943). Narodil se ve Vídni 
do rodiny městského stavitele Franze 
Holika (1848 – 1924) staršího. Franz ml. 

bydlel na nám. Svobody 3 a neovládal 
plynule český jazyk. Brněnský městský 
stavební úřad zaměstnával architekty 
již před rokem 1905. Jejich úkolem bylo 
zejména projektování a  vedení měst-

ských staveb. Městský architekt měl však 
z  moci úřední zasahovat do vzhledu 
staveb, a  zamezit tak realizaci špatné 
architektury. V roce 1920 byl na místo 
hlavního architekta přijat za nezvěstné-
ho Holika architekt Jindřich Kumpošt 
(1891 – 1968). Po vypuknutí 1. sv. války 
byl Holik povolán na haličskou frontu 
k  c.k. dělostřeleckému pluku Rzeszów 
č. 17. Záhy byl však zajat a internován 
v  táborech na Sibiři: Lipovica (1915), 
Pječanka u  Čity (1915–1918), Molo-
kovka (1918). Odtud se mu podařilo 
uprchnout a přes Čínu se v roce 1920 
vrátil domů. Protože od útěku z tábora 
neměl možnost kontaktovat svou rodi-
nu, byl mezitím prohlášen za zemřelé-
ho. Po jeho návratu z Ruska nastoupil 
v  Brně opět na své místo, ale zřejmě 
už jako Kumpoštův podřízený. V roce 
1908 se Holik sám projekčně podílel 
na obnově městské Reduty na Zelném 
trhu. Mj. je také autorem projektu koste-
la Neposkvrněného Početí Panny Marie 
v Křenové ulici č. 21, který byl vystavěn 
v letech 1910 – 1913. Franz je držitelem 
řady poct a vyznamenání, v roce 1914 

obdržel Zlatý kříž s korunou za návrh 
kostela v brněnské Křenové ulici. Franz 
byl dvakrát ženatý, jeho první manžel-
kou (sňatek v roce 1920 těsně po návra-

tu z Ruska) byla Valerie Holikova, roz. 
Knichova. Spolu měli dceru Gertrudu, 
která však v dětském věku zemřela na 
záškrt. Jeho druhou manželkou, s  níž 
uzavřel sňatek v roce 1941, byla Marie 
Holikova, roz. Denková. Franz Holik 
zemřel v Brně, odpočívá však ve Vídni 
v rodinné hrobce, které je také autorem. 

NEZVĚSTNÝ
ARCHITEKT Franz Holik

Křenová č. 21
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ZAPOMENUTÉ ULICE

I DOMY PROMLOUVAJÍ...
V  tomto krásném domě bydlela čes-

ká spisovatelka a sestra slavných bratrů 
Helena Čapková (1886 – 1961). Helena 
měla velké hudební nadání a toužila se 
stát klavírní virtuózkou. Měla ale také vel-
ký literární talent. Rodina však rozhodla 
jinak a poslala Helenu do Brna na studia 
na brněnskou vyšší dívčí školu Vesna. 
Na jednom plese (bylo jí tehdy 18 let) se 
seznámila s o 13 let starším brněnským 

politikem a právníkem Františkem Koželuhem, se kterým brzy na to 
na brněnské radnici uzavřela sňatek. Narodily se jim dvě dcery – Eva 
a Helena. Helena Koželuhová byla vzornou manželkou a matkou. Ve 
volných chvílích začala psát. Právě Helena sehnala díky známostem 
jejího manžela a také s trochou štěstí byt pro bratra Karla, který, coby 
soused (Jaselská 5), v Brně prožil v letech 1905 – 1907 své první literár-
ní začátky. Když bylo Heleně 40 let, její manžel náhle zemřel. V Brně 
ji už zřejmě nic nedrželo, tak se 
přestěhovala do domu, který si 
pořídila v  blízkosti svých bratrů 
na pražských Vinohradech. Po se-
známení s právníkem a diploma-
tem Josefem Palivcem se podruhé 
provdala. Byla s ním velmi šťast-
ná. Helena Čapková jako jediná 
ze sourozeneckého tria Čapků 
přežila 2. sv. válku. Poválečné osu-
dy této vysoce inteligentní dámě 
však rozhodně nelze závidět. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎
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Jaselská 17

drogerie na Orlí

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

to,	co	jinde	marně	
hledáte.

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

Tato ulice vznikla ve 14. 
stol., kdy dostala název 
Pod horou sv. Petra 
(sub Monte s. Petri). 
O 200 let později nesla 
název Pod kopcem a od 
17. stol. Za biskupským 
dvorem. Ulička, do 
které se dá vejít ze Zel-
ného trhu, dnes vypadá 
úplně jinak než na fo-
tografi i z roku 1905. Je 
také kratší a nikdo v ní 
nebydlí! Svůj dnešní 
název nese od roku 
1946. 

Poliklinika Zahradníkova

V  roce 1922 vypracoval 
brněnský architekt Jindřich 
Kumpošt projekt na zastavě-
ní plochy ve tvaru písmene A 
mezi ulicí Na vyhlídce (dneš-
ní Nerudova) a Zahradníko-
vou, pro reprezentativní sídlo 
Okresní nemocenské poklad-
ny. V  nové šestiposchoďové 
budově, která je posazena na 
68 železobetonových pilířích, 
se nacházely lékařské ordina-
ce, laboratoře, zasedací síň, 
různé úřadovny, a také 56 
dvou a třípokojových rozleh-
lých bytů. Majestátní hlavní 
vchod do budovy se tehdy 
nacházel v  nárožním průčelí 
pod sedmi klečícími plasti-
kami od brněnského sochaře 
Václava Macha. Tyto sochy 
symbolizují sociální poslání 
nemocenských pokladen. Ve 
vnitrobloku jsou dva dvory, 
jeden byl určen jako respiri-
um pro zaměstnance, druhý 

ústřední topení, a také např. 
automatická telefonní ústřed-
na, která propojovala 75 te-
lefonních stanic a další řada 
moderních vymožeností. 
V 50. letech minulého století 
celý objekt přešel do správy 
Městského ústavu národního 
zdraví, s čímž přišla řada de-
vastujících adaptací. V  roce 
1997 byla poliklinika Zahrad-
níkova (dostavěna ve druhé 
etapě v roce 1928 s vchodem 
ze Zahradníkovy) převede-
na bezúplatně do vlastnictví 
města Brna, všechny byty 
byly předělány na čekárny 
a ordinace a v systému ponu-
rých chodeb se dnes vyzná má-
lokdo. Nevím, kdo bude minis-
trem zdravotnictví v době, kdy 
vyjde tento článek. Jedno však 
vím určitě, do této historické 
stavby by ministerstvo zdravot-
nictví zcela mimořádně inves-
tovat rozhodně mělo! 

pro obyvatele domu. Tato bu-
dova patřila k  nejmoderněji 
vybaveným v tehdejší střední 

Evropě! Fungovala zde rychlá 
pošta mezi jednotlivými od-
děleními, bylo nainstalováno 

Okresní nemocenská pokladna - vlevo ještě zarostlá a úzká Nerudova (Na vyhlídce), vpravo 
Zahradníkova.

První český městský architekt 
města Brna Jindřich Kumpošt 

(1891–1968)
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Český básník a překladatel Jan Za-
hradníček (1905 – 1960) byl ráno 
14. června 1951 zatčen ve svém 
brněnském bytě v Černopolní uli-
ci č. 50 a následně ve vykonstruo-
vaném procesu odsouzen na 13 let 
vězení. Šestačtyřicetiletý básník, 
poznamenaný těžkým úrazem 
v  dětství, jehož následkem byla 
deformovaná páteř a vleklá srdeč-
ní choroba, otec tří malých dětí, 
byl přes mnohé žádosti o milost, 
které iniciovali jeho přátelé a žena 
Marie, propuštěn až na amnestii 

v  roce 1960, měsíc před vyprše-
ním trestu. Manželka Marie se 
s dětmi musela vystěhovat z Brna 
do Uhřínova, kde jako učitelka 
manuálně pracovala. V  průběhu 
Zahradníčkova věznění umřeli na 
otravu houbami jejich dvě dcery 
Zdislava a Klárka. Ženu Marii 
a synka Jana se podařilo zachránit. 
Jana Zahradníčka pustili na po-
hřeb dcerušek s tím, že se nemu-
sí vracet a je propuštěn. Ale pro 

zhoršenou mezinárodní situaci 
se musel vrátit do kriminálu, kde 
strávil ještě 4 roky. V  roce 1957 
se Zahradníčkům narodila dcera 
Marie Štěpánka. Pět měsíců po 
návratu z kriminálu Jan Zahrad-
níček umírá na následky věznění. 
O Janu Zahradníčkovi napsal 
po jeho smrti v  Pařížském exilu 
přiléhavá slova přítel, spisovatel 
a esejista Jan Čep: „Jan byl povaha 
mužná, mužně vášnivá a pevná. 
Stal se obětí nové nenávisti, studené 
zlé zvůle, ztotožněné s vědomou lží. 
Odvážil se jí pohledět přímo do očí, 
spoléhaje na sílu onoho světla, které 
nepřemůže tma. Nevíme, jaká byla 
Zahradníčkova vnitřní zkušenost z 
posledních křížových let, ale i kdyby 
se nemohla tato zkušenost vyjádřit 
slovem psaným, nebo aspoň mlu-
veným, nezůstane pro nás němá. 
Nebude ji možno nikdy oddělit od 
bolesti a naděje našeho času.“

Marie Zahradníčková – žádost 
o milost     
Martě Gottwaldové, Brno, 
1. února 1952 
Vážená paní prezidentová. Od-
pusťte, že se na Vás obracím s na-
dějí, že Vy, jako žena a matka, 
pochopíte mou strašnou situaci, 
a že mně neodmítnete pomoc. 
Jsem matkou tří dětí, ve stáří tři 
a půl roku, dva roky a osm měsíců, 
z nichž nejmladší se narodilo dne 
27. května 1951. Krátce po naro-
zení nejmladšího dítěte byl zatčen 
14. června 1951 můj manžel, bás-
ník Jan Zahradníček, bytem Brno, 
Černopolní 50. Žiji v  úzkostech 

o manželovo zdraví. Pokud je mi 
známo z  lékařských posudků, trpí 
můj manžel rozšířením srdce způ-
sobeným těžkou deformací hrud-
níku, silnou astemií a chronickým 
průduškovým katarem. Takže je 
velké nebezpečí tuberkulózy i při 
malém onemocnění. Tuberkulóza 
při křehkosti manželovy tělesné 
konstituce by znamenala smrt 
a pro naše tři malé děti ztrátu otce 
a živitele. Poněvadž zdravotní stav 
manželův je opravdu velmi vážný 
a vyžaduje mimořádné péče, vel-
mi Vás, vážená paní prezidentová, 
prosím jménem svým a jménem tří 
malých dětí, abyste se laskavě při-
mluvila a dosáhla, aby byl manžel 
propuštěn z vazby na svět. Zavazuji 
se, že budu úzkostlivě dbáti o přesné 
dodržování všech příkazů, které by 
byly soudem manželovi po propuš-
tění uloženy. 

Posudek k žádosti o milost pro 
Krajský soud v Praze.       
8. listopadu 1952.
Odsouzený působí dojmem inte-
lektuální nadřazenosti. S dnešním 
režimem, jako katolík a silně vě-
řící, nesympatizuje. Odsouzený 
se o současné dění vůbec nezají-
má a podléhá vlivu církve. Jeho 
zdravotní stav je velmi dobrý. Má 
deformovaný hrudník, je slabý. 
Trpí srdeční nemocí, takže není 
schopen nějaké manuelní práce. 
U jmenovaného dosud odpykaná 
část trestu nezapůsobila převý-
chovně a nejsme přesvědčeni, že 
činu, za který byl odsouzen, ne-
dopustil by se znovu. A proto ne-

doporučujeme, aby byl propuštěn 
cestou milosti. 

Náčelník pro vězeňství, 
posudek z Mírovské vězni-
ce, 13. prosince 1957.
I když v měsíci září tohoto roku 
byl jmenovaný zdejším NPT do-
poručen na podmíněné propuš-
tění, stalo se tak proto, že tento 
se celkem jevil jako člověk ne-
škodný. Vzhledem však ke zjiš-
těným skutečnostem, za dobu 
od nástupu trestu po přerušení 
a v důsledku vnitřních a mezi-
národních událostí, projevuje 
se odsouzený Zahradníček jako 
člověk nanejvýš reakčně zamě-
řen vůči našemu zřízení a proto 
je nutno návrh na podmínečné 
propuštění zamítnout. 

Tiskopis při propouštění 
vězně z věznice Leopoldov
Prohlašuji, že po svém propuš-
tění z věznice zachovám úplnou 
mlčenlivost o všem, co jsem se 
dozvěděl během odpykávání 
trestu. Jsem si vědom, že všech-
ny poznatky, které jsem získal 
ve věznici, jsou součástí státní-
ho tajemství, a že se vystavím 
trestnému stíhání pro protistátní 
trestný čin.          Jan Zahradníček. 

Jan Zahradníček píše 
po propuštění 
Miloši Dvořákovi
Už jsem se několikrát chystal Ti 
napsat. Ale když se někdo vrátí 
po devíti letech ke své rodině a 
ještě za okolností takových, jako 

je to u nás, myslím do jiného 
bytu a do jiného okolí, potře-
buje nějakou chvíli než se usadí. 
Byla to radost všemu navzdory, i 
když tolik věcí tyto šťastné chví-
le zachmuřovalo a potom hned 
začaly vyskakovat různé obavy 
a předtuchy příštích starostí. 
Ale vrátil jsem se po mnohých 
stránkách zocelen a připraven 
snášet různé nepohodlí i ústrky. 
Nejvíc mě v  těch prvních týd-
nech zachmuřoval pocit, že to 
s mým fyzickým stavem a hlav-
ně se srdcem není v  pořádku, 
když mi dělají takovou námahu 
ty úhřínovské kopce a kopečky, 
které jsem kdysi pod nohama 
skoro necítil. Mým úkolem bude 
sblížit se se svým synem, které-
ho jsem opustil jako tříletého 
pacholíka a zastihl teď v  letech 
málem klackovských. Je to těžší, 
než by se na první pohled zdálo. 
Jistě vážnější, než navazovat užší 
styky s tříletou Mařenkou, která 
mě také jen tak beze všeho ne-
přijala za svého. 

Marie Zahradníčková píše 
manželům Fučíkovým. 
Uhřínov 1960
Jeho psací stůl máme ještě tak, 
jak ho opustil. Trpěl stále a byl 
připraven ještě více, nevěděl ani, 
že umírá. Ani já to nevěděla. 
Ještě v  noci mi říkal, neboj se, 
to zase přejde. Večer si ztěžoval. 
Jaký je to život, nemohu ani nic 
dělat, ani na procházku do lesa a 
tolik jsem se na ně těšil. Nezlob 
se, že s  Tebou moc nemluvím, 

70 let od zatčení 
        knížete české poezie

MARIE A JAN ZAHRADNÍČKOVI
70 let od zatčení knížete české poezieJan Zahradníček 

v roce 1940

Jan Zahradníček (u břízy) s přáteli na oslavě 
narozenin básníka, spisovatele a kněze 
Jakuba Demla. Jakub Deml je na fotografi i 
nejblíže k Janovi.

Rok 1950 – poslední Vánoce 
Jana Zahradníčka s rodinou
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unavuje mě to. Kdybych se mohl 
aspoň vyspat. Nemohu ani ležet, 
už mě ty lokty bolí, jak jsem
o ně pořád opřen. Ráno říkal, 
bez doktora to nepůjde. Chtěl 
snídani, kapky a tabletky a mys-
lel, že usne a posílí se tím. Pak se 
chtěl ještě umýt a oholit. Já jsem 
šla na poštu s  Mařenkou volat 

doktora. Myslela jsem, že bude 
spát, ale on zase seděl na gauči a 
byl opřen o lokty. Doktor přijel 
hned, dal mu injekci a chvíli če-
kal, až mu bude lépe. Podej mi 
růženec z kapsy a holení vem. Po-
mohli jsme mu obléct kabát a tep-
láky a doktor se šoférem ho nesli 
do vozu. Seděl vpředu se šoférem, 
že prý nesmí ležet vzadu. Pravou 

rukou se křečovitě držel držadla u 
okénka. Po chvíli jsem se zezadu 
zeptala, jestli je mu špatně, že už 
tam budem. Něco mi nesrozumi-

telně odpověděl. Za Oslavičkou, 
v  lesích blízko rudíkovského 
nádraží sklonil hlavu k šoférovi. 
Řekla jsem, aby zastavil, uchopila 
jsem ho pod paží, šofér za nohy 
a snažili jsme se ho dát dozadu 
na lehátko. Volala jsem ho a již 
ničím nepohnul. Vrátili jsme se 
přes Vlčatín domů. 

Jakub Deml, v Tasově, 
12. října 1960
Vzácná, milá paní Marie,
krajině, ve které od této neděle 
odpočívá Jan Zahradníček, říkají 
Českomoravská Vysočina. Tato 
Vysočina je korunována třemi 
vrcholy. Otokar Březina, Pavla 
Kytlicová, Jan Zahradníček. Na 
pohřbu Otokara Březiny mlčely 
zvony. Na pohřbu Pavly Kytlico-
vé zpívali ptáci, kteří se vrátí. Na 
pohřbu Jana Zahradníčka mlče-
ly rty. Odešel v zemi vítězů a nad 
jeho hlavou vlají jeho korouhve 
a před nimi jdou jeho dívenky 
v purpuru posetém perlami. Tr-
pím nesmírně touto pozemskou 
ztrátou a tímto rajským ziskem. 
V Janu Zahradníčkovi odešel ze 
světa můj jediný čtenář. V neděli 
mívají pohřeb jen lidé vyvolení.    
   Jakub Deml. 

Básník, překladatel a publicis-
ta Jan Zahradníček byl nejta-
lentovanější a nejuznávanější 
představitel katolického směru 
literatury třicátých a čtyřicá-
tých let. Pocházel z početné 
rolnické rodiny. V letech 1919 
- 1926 studoval na klasickém 
gymnáziu v Třebíči, v letech 
1926 – 1930 byl na � lozo� c-
ké fakultě žákem F. X. Šaldy 
a Václava Tilleho. Vzhledem 
k narušenému zdraví však stu-
dia nedokončil. V letech 1930 
- 1931 vykonal nižší a vyšší 
knihovnickou zkoušku a poté 
se věnoval literatuře. Kromě 
vlastní básnické tvorby také 
překládal a byl externím lekto-
rem různých nakladatelství. Žil 

krátce v Praze a na Slapech (u 
Emanuela Frynty), v roce 1936 
se usídlil v Uhřínově u Velkého 
Meziříčí u svého švagra básní-

ka J. Dokulila. V roce 1945 se 
oženil a přestěhoval do Brna. V 
letech 1940 - 1948 redigoval re-
vui Akord a v letech 1945 - 1949 
byl redaktorem nakladatelství 
Brněnské tiskárny. V  té době 
Zahradníček odešel do invalid-
ního důchodu. V červnu 1951 
byl zatčen a v červenci 1952 ve 
vykonstruovaném procesu s 
uměle sestavenou „protistátní 
skupinou“ v Brně odsouzen 
ke třinácti letům vězení za 
údajnou velezradu. Trest si 
odpykával v Praze, v Brně na 
Cejlu, ve Znojmě, ve vězni-
cích na Mírově a Leopoldově. 
V roce 1956, kdy se jednalo o 
jeho propuštění, mu po otravě 
houbami zemřely dvě dcery. 
Propuštěn byl až po amnestii v 
květnu 1960. Vrátil se do Uhří-
nova, kam byla rodina po jeho 
odsouzení nuceně vystěhována 
a zde téhož roku zemřel. Bě-
hem věznění Jana Zahradníčka 
v  Praze na Pankráci se s ním 
spřátelil dozorce Václav Sisel, 
který zachránil značnou část 
jeho rukopisů, básní a textů. Až 
do roku 1968 je ukrýval na své 
chatě ve včelíně, tedy do doby, 

kdy byl Jan Zahradníček reha-
bilitován. V témže roce spáchal 
soudce Vladimír Podčepický , 
který podepsal mnoho podob-

ných rozsudků nevinných lidí, 
sebevraždu. Od roku 1998 je 
Jan Zahradníček in memori-
am Čestným občanem města 
Brna. Marie Zahradníčková 
(1919 – 2012) na svého milova-

ného muže vzpomínala v bytě 
na brněnském sídlišti Lesná 
až do své smrti. Je pochována 
na hřbitově v  Uhřínově po 
boku svého manžela. 

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

www.jacobbrno.cz
Brno, Jakubské nám. 7

ŽIVÉ NÁPOJE NA ŽIVÉM MÍSTĚ

• Naturální vína
• Fermentované nápoje
• Min. 12 otevřených
 lahví na skleničku 
• Zahrádka na „jakubáku“ 
 pod kostelem
• E-shop, prodej s sebou
• Pokoje/apartmány/
 terasy 

Zastavte se 
               okoštovat.
Těšíme se na vás!

KALENDÁRIUM

FRANTIŠEK MARKUS (*15. 
6. 1876 Strážnice – †  23. 10. 

1963 Brno), 
v  letech 1913 
– 1935 byl 
ř e d i t e l e m 
Zahradnické 
školy v  Brně 
- B o h u n i -

cích v  ulici Lány (tehdy Na 
lánech). František zde také 
bydlel. Zdejší jednoletý po-
mologický ústav v  roce 1918 
přeorganizoval na dvouletou 
zahradnicko-ovocnickou 
školu. Vyučil se v  zámeckém 
zahradnictví ve Strážnici, za-
hradnickou praxi vykonával 
v  Olomouci a Drážďanech 
a v  roce 1903 absolvoval 
Vyšší zahradnicko-ovocnic-
kou školu v  Lednici. Jeho 
zvláštní zálibou bylo studium 
diluviálních vykopávek v Bo-
hunicích, jehož výsledky také 
uveřejnil. Do roku 1938 vedl 
Pokračovací školu zahradnic-
kou v Brně. Docent Markus se 
stal koncem roku 1921 terčem 
útoku, kdy mu byl neznámým 
pachatelem do bytu Na lánech 
vhozen granát. Škody v  bytě 
byly značné, František byl 
naštěstí zraněn lehce. O této 
události vyšel v tehdejším tis-
ku článek. 

VÍTĚZSLAVA KAPRÁLO-
VÁ (*24. 1. 1915 Královo 

Pole – † 16. 6. 
1940 Mont-
pellier), ve 
svých osmi 
letech listova-
la v  Palacké-
ho dějinách, 

v devíti letech napsala první 
skladbu a dedikovala ji samot-
nému prezidentu Masarykovi. 
V patnácti letech se rozhodla 
studovat na konzervatoři. Ro-
diče jí to rozmlouvali, přes-
tože byli oba hudebně velmi 
založení. V den přijímacích 
zkoušek maminka nakonec 
povolila, a když Vitulčin otec 
nebyl doma, odvedla dce-
ru na konzervatoř. Zkoušky 
Vitka úspěšně složila a tím si 
otevřela dveře ke studiu. Byl 
rok 1930. Naprosté zděšení 
však nastalo, když kategoricky 
oznámila, že bude studovat 
kompozici a dirigování. V  té 
době to bylo něco naprosto 
neslýchaného. V  roce 1937 
úspěšně absolvovala pražskou 
konzervatoř. Necelé dva měsí-
ce po svatbě se spisovatelem 
Jiřím Muchou však naše Vi-
tulka zemřela na tuberkulózu. 

Zahradníček pár měsí-
ců po válce ve svém bytě 
v Černopolní 50.

Spisovatel Jan Čep (1902–
1974), Janův blízký přítel.

Zahradníček se svým přítelem, básníkem Františkem Halasem

Pamětní deska na rohu 
ulic Starobrněnská–Bis-
kupská byla Janu Zahrad-
níčkovi odhalena v roce 
2000. Působil zde jako re-
daktor revue Akord
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	 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

Být zavřený doma může být 
zdlouhavé a nudné, není co 
dělat, dny se opakují a začínají 
splývat. Ale nezoufejte, je spous-
ta možností. Předně si připravte 
pořádnou ranní či odpolední 
kávu z čerstvých zrnek a dejte 
se třeba do psaní či malování. 
Prostě pište, co vás napadne, zá-
žitky, příběhy, rodinné události 
nebo básničky. Ponořte se docela 
do tvorby a možná zjistíte, že 
budete mít papír samý flíček od 
kávy, jak početná díla básníka 
Jana Zahradníčka, jež byl po-
věstný „kávovými znameními“ 
na rukopisech. Při psaní či ma-
lování čas ubíhá rychleji a bude-
te jistě překvapeni milou reakcí 
svých nejbližších při představení 
svého díla. Zkuste unikátní Ne-
pálskou kávu, zemitě hořkou, 
kořenitou s dotekem sladkých 
datlí a vychutnejte si s blízkými 
chvíle pohody, na které v každo-
denním ruchu nemáte čas.

Vzhledem k Babinského 
častým předešlým útěkům 
a násilí při zatýkání, kdy 

jednou dokonce pokou-
sal rychtáře, se v soudní 
budově tehdy musela za-
vést důkladná bezpeč-
nostní opatření. 10. 6. 
1841 byl Babinský převe-
zen na Špilberk, kde mu 
bylo přiděleno číslo 1 042. 
Krátký čas po příchodu 
Babinského na Špilberk 
zapsal písař do Kmenové 

knihy špilberských vězňů 
mj. tato slova: „Tělesně 
zdráv, jinak velmi nebez-

pečný člověk. Byl ve spoje-
ní s velkou loupežnickou a 
zlodějskou tlupou, je vel-
mi zchytralý a podnikavý. 
Dvakrát se pokusil o útěk 
vylámáním způsobem ži-
votu nebezpečným z velké 
výšky a ostatní naváděl.“ 
Babinský u sebe nosil ne-
ustále růženec a při každé 
příležitosti se modlil. Brzy 

získal důvěru špilberské-
ho kaplana, poté i vedení 
věznice. Stal se dokonce 

ošetřovatelem 
n e m o c n ý c h , 
čímž získal 
řadu výhod. Po 
čtrnácti letech 
strávených ve 
špilberském ža-
láři byl Babin-
ský převezen 
do vězení ve 
Valdicích (teh-
dy Kartouzy). 
Na Špilberku 
se prý choval 
podle vězeň-
ského řádu. Ke 
konci života na 
něj ale mnoho-
krát vzpomínal 
s  pláčem, prý 

byl často spoután na ru-
kou i nohou a nemohl se 
bránit dotěrnému hmy-
zu. Propuštěn byl v  roce 
1861, kdy se starého 
a pobožného muže ujaly 
řádové sestry, které slou-
žily v  kartouzské věznici. 
Poskytly mu ubytování ve 
svém klášteře, kde až do 
své smrti pracoval jako 

zahradník, pletl košíky a 
slaměné koberce. Trpěl 
však nespavostí a tak se 
celé hodiny modlíval za 
duše v očistci. Paradoxem 
bylo, že Babinský si zde 
často stěžoval na kráde-
že v  zahradě a říkal, jak 
je svět špatný. Jeho hrob 
v Řepích u Prahy na zru-
šeném vězeňském hřbito-
vě je ještě dnes patrný. 

PROSLULÝ ŠPILBERSKÝ VĚZEŇ 2/2

V  roce 1798 vyznačil na 
Dolním trhu (dnes náměstí 
Svobody) brněnský měšťan 

a nadšenec do astronomie 
Joseph Wussin (1753 – 
1813) z bílých dlaždic linku, 

kam dopadal stín morového 
sloupu v pravé poledne. Na 
jejím konci byl vyryt nápis: 

„Lineam hanc Meridianam 
Senatus regiae urbis Bru-
nensis curavit. Jos. Wussin 

Zaniklé sluneční hodiny na náměstí
Básně s vůní kávy

caes. reg. Viar. Publ. Direc-
tor designavit. A. D. 1798. 
Die 5 Martii.“ O necelý rok 
později se touto linkou řídil 
brněnský astronom a mete-
orolog Ferdinand Knittel-
mayer (1750 – 1814) při vy-
značování slunečních hodin 
a morový sloup tehdy použil 
jako gnómon (poznání). Při 
pozdějších úpravách náměs-
tí tyto jedinečné sluneční 
hodiny bohužel zanikly a 
už nikdy nebyly obnoveny. 
Ferdinand Knittelmayer 
měl v  letech 1799 – 1812 
ve věži tehdy již zrušeného 
Dominikánského kláštera 
zřízenou observatoř, ve které 
se mj. věnoval pozorování 
počasí. Pořídil celkem 25. 
000 záznamů, které tvoří 
nejstarší řadu meteorologic-
kých měření na území Brna. 
Jeho záznamy jsou uloženy 
v  Archivu města Brna. Od 
roku 1789 byl Knittelmayer 
členem brněnské zednář-
ské lóže. Sluneční hodiny 
dnes najdete málokde. Jedny 
z mála ale přece jen objevíte 
velice blízko, a sice na dvoře 
Paláce šlechtičen. Už jste se 
tam byli podívat?

Brněnská
NEJ

První obchod s gramofony a fono-
grafy v Brně si otevřel v roce 1906 
Karel Jarušek (1877 – 1944) na 

Velkém ná-
městí (dnes 
nám. Svo-
body). Do 
nového ob-
chodu zave-

dl tehdy celou svou rodinu, aby se 
podívala, jak krásně se za výlohou 
vyjímá plakát s bílým psíkem, na-
slouchajícím u gramofonového 
trychtýře hlasu svého pána. Karel 
Jarušek měl zastoupení firmy His 
Master´s Voice a jeho obchod se 
stal brzy velmi vyhledávaným. 
Karel byl ředitelem administrace 
Lidových novin, vydavatelem 
časopisu Prázdniny, starostou 
královopolského Sokola a byl 
kulturně velmi činným člověkem. 
Později byl také majitelem kina 
Republika v České 1. Jeho dce-
rou byla spisovatelka Marie 
Podešvová (1901 – 1994). Ob-
chod s gramofony po několika 
letech bohužel zanikl a na jeho 
místě bylo zřízeno nové kino. 
V roce 1925 se celá rodina pře-
stěhovala do Prahy. 

Babinského na Špilberku otravovaly mouchy a další dotěrný hmyz.

Loupežník Václav Babinský 
přišel na Špilberk před 180 
lety! 

NEJ, gramofon

Morový sloup v roce 1890 s původními domy v pozadí
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Pivovar Moravia založila 
rodina Morgensternů – 

průmyslníků v pivovarnictví 
koncem 19. století, zřízením 
nové sladovny v Nové (nyní 
Lidické) ulici. Vedli ho bratři 
Florian a Samuel a v roce1894 
se s výstavem 84 780 hl piva 
ročně řadil k největším pivo-
varům na Moravě. Podíleli se 
také na rozvoji pivovarnictví 

v Rakousku, na expozicích 
o pivovarnictví a sladovnictví 
na výstavách doma i v cizině 
a snažili se získat prestiž pro 
sladovnictví v celé habsbur-
ské monarchii. Bratři Mor-
gensternové také vybudovali 

mezi lety 1886 až 1887 palác 
na nároží dnešní Kotlářské a 
Štefánikové ulici podle pro-
jektu Josefa Nebehostenyho, 
který sloužil jak pro obytné 
účely oběma bratrům, tak 
jako fi remní administrativní 
centrála. Po druhé sv. válce byl 
objekt dlouho ve vlastnictví 
Červeného kříže, v nedávné 
době byl však prodán soukro-
mému vlastníkovi a opraven 
pro další podnikatelské zá-
jmy. Ke specialitám pivovaru 
Moravia ve dvacátých letech 
minulého století patřilo čtr-
náctistupňové světlé exportní 
pivo „Zlato Moravy“ a šest-
náctistupňové speciální tmavé 
pivo „Bavaria“. V roce 1933 

však pivovar dostihla hospo-
dářská krize. Výstav klesl až 

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

pivovar moravia
o jednu třetinu, naopak za-
dlužení neúnosně stouplo. V 
roce 1933 je výroba piva na 
Kotlářské ulici zastavena a od-
běratele přebírá První brněn-
ský akciový pivovar a sladov-
na. O konci pivovaru svědčí 
také zápis v “Kvasu“ (časopis 
pro pivovarnictví, vinopalství, 
vinařství a chmelařství) z roku 
1933: „Již delší dobu bylo jed-
náno mezi zástupci Starobr-
něnského pivovaru a zástupci 
pivovaru Moravia o fusi. Jed-
nání skončeno tím, že Sta-
robrněnský pivovar převezme 
část akcií pivovaru Moravia, 
takže společně s Moravskou 
bankou získá většinu. Výro-
ba v pivovaru Moravia bude 
zastavena.“ Pasivní brněnský 
závod pivovaru Moravia byl 
zastaven a společnost převza-

la velkou část jeho odběrate-
lů. Za to musela vídeňským 

bankám zaplatit za nekryté 
pohledávky Moravie část-
ku 17 000 000 K. Z akciové 
společnosti Moravia zůstaly 
v provozu ještě pivovary Jeh-
nice a Rájec nad Svitavou. Zís-
káním odbytišť po zrušených 
pivovarech se První brněnský 
akciový pivovar svým ročním 
výstavem stává největším 
pivovarem na Moravě. Tím 
došlo k defi nitivnímu zániku, 
kdysi slavné značky pivovaru 
Moravia. Pivovar byl násled-
ně srovnán se zemí a zůstala 
po něm jen správní budova 
paláce Morgensternových
a budova tehdejší sladovny, 
která se částečně dochovala do 
dnešních dnů. Na místě býva-
lého pivovaru Moravia mezi 
ulicemi Kotlářská, Bayerova 
a Dřevařská vznikl v letech 
1938 -1941 komplex nájem-
ních domů. Byly postaveny 
stavitelem Václavem Dvořá-
kem podle návrhu architekta 
Jaroslava Brázdy, jenž využil 
i bývalé pivovarské sklepy, 
které zůstaly ukryty v pod-
zemí a s ohledem na blížící 
se nebezpečí války je 
přebudoval na sklepní 
kóje a protiletecké kryty.

Básně s vůní kávy
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Panská 9, Brno
Otevřeno každý den 
a někdy i o víkendu 
Více na: www.hulkarna.cz 
nebo volejte 
na tel.: 774 725 644

Palác bratří 
Morgensternových

Pivovar byl srovnán se zemí
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PRVOREPUBLIKOVÉ 
SLADKÉ 
MÁMENÍ

Ovocné košíčky
Z  dobrého vafl ového těsta 
upečeme košíčky, do kterých 
nastříkáme trochu máslového 
krému, ochutněného likérem 
a na povrch posázíme kompo-
tové ovoce, třešně, ringle apod. 
a potáhneme agarem a na po-
vrch můžeme položiti trochu 
pistácií. Mňam! 

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

Výbuch v drogerii
22. března 1916 došlo v drogerii U 
bílého anděla v Jánské ulici č. 5 k vý-
buchu benzinu, při kterém přišly 
o život 2 zaměstnankyně, a dalších 
17 osob bylo zraněno. Pomocnice 
v  kosmetické laboratoři Eleonora 
Kellerová (22 let) přelévala z  dese-
tilitrové láhve benzin, lahví při tom 
zavadila o zeď, rozbila se a benzin 
se rozlil přes kanceláře až do ku-
chyně vedlejšího bytu. Tam nejspíš 
od plamenů sporáku nastal výbuch. 
Zraněn byl také majitel drogerie Jan 
Grolich. Pro svůj havarijní stav mu-
sel být dům v Jánské 5 stržen. 

PERLIČKA NA ZÁVĚR

K dříve jmenovaným členům 
tohoto vznikajícího politicko-sa-
tirického divadla se ve druhé se-
zóně přidružili další dobří herci: 
Marie Beránková, Zdeněk Blažek, 
Jiří Jurka, Stanislava Klapková, Jiří 
Letenský, Miroslav Výlet, pozdě-
ji např. Karel Augusta. Lubomír 
Černík s  Vilémem Lamparterem 
(později s  Letenským, Jurkou a 
Rieglem), se stali dvojicí, která – ať 
už v hovorech před oponou anebo 
jako duo rezonérů ve hře – signa-
lizovala, že se Večerní Brno hlásí 
k  velkému vzoru Osvobozeného 
divadla a k  osobnímu příkladu 
Jiřího Voskovce a Jana Wericha. 
V sezóně 1960 – 1961 proti sobě 
bezděčně stanula monotematická 
revue V. Fuxe a M. Skály Pozor, 
hodný pes! a Černíkovo kabaretní 
pásmo Revolver a polibky. Zatím-
co první dílo tíhlo k sevřenějšímu 
dramatickému tvaru, podporová-
no v tom pohostinskou režií Evže-
na Sokolovského, druhé – na němž 
se podílel L. Černík jako autor, 
režisér i herec – stavělo se přímo 
programově za kabaret. A protože 
se pásmo Revolver a polibky do-
čkalo sta repríz a protože i následu-
jící Skálův a Pantůčkův Charleston 
v šest hodin ráno měl jednoznačně 
ráz kabaretu, zdálo se, že Večerní 
Brno půjde právě touto cestou. 
Ukázalo se však, že tudy cesta ne-
vede. A kritika pomohla pochopit, 
že Večerní Brno postihovalo do-
sud jen povrchové jednotliviny a 
že nadále mělo pronikat hlouběji 
pod povrch věci, k jejich podstatě. 
Začátkem roku 1962 se stal umě-
leckým šéfem Večerního Brna 
Evžen Sokolovský, jenž tuto funkci 
stačil obhospodařovat vedle svého 
režisérského úvazku v  Mahenově 
činohře. Nastolil úkol Majakov-
ského Štěnici, která v  upravené, 
aktualizované podobě hrála jako 
Bestia štěnicensis. Hostující režisér 

VEČERNÍ BRNO • VEČERNÍ BRNO • VEČERNÍ BRNO
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2. část

Jan Fischer, umělecký šéf Divadla 
bratří Mrštíků, za podpory celého 
ansámblu a v  součinnosti všech 
složek divadelního výrazu rozehrál 
představení ve stylu rozpoutaného, 
rozpustilého, až drsně satirického 
veselí. Dá se říci, že touto hrou, 
demaskující maloměšťáctví, byť 
už „socialistické“, a jednoznačně 
vyjevující občanský postoj tvůrců, 
stalo se Večerní Brno opravdo-
vým divadlem, že se jako soubor 
zprofesionalizovalo a že definitivně

 vyhranilo svůj angažovaný profil. 
Majakovského podnětu se chopili 
pohotoví brněnští autoři a v návaz-
nosti na českou levicovou avant-
gardu i na širší domácí satirickou 
tradici napsali hry Hamlet IV., 
Drak je drak a král Vávra, jež před-
stavují vrchol tvorby Večerního 
Brna v šedesátých letech. Všechny 
je režíroval Evžen Sokolovský, kte-
rý imponoval nejen svou velkory-
sou podnikavostí, ale i smyslem 
pro satirickou agresivitu. Ještě před 

prázdninami roku 1962 byl uve-
den Fuxův Hamlet IV., travestie, 
která satirizovala lidu odcizenou 
moc z  období kultu osobnosti. 
Sokolovský pojal hru jako pam-
fletickou klauniádu a prezentoval 
ji jako „nevšední syntézu kabaretu 
a velkého divadla.“ Po Hodném 
psovi a po Štěnici dopracovali se 
zde herci zásluhou Sokolovského 
vyrovnaného podání, jednolitého 
stylu. Dozrál zejména L. Černík, 
intelektuální klaun, jenž nonšalant-
ně, ale tím trefněji odhaloval roz-
pory doby. Zaujal natolik, že ales-
poň část publika tenkrát chodila do 
Večerního Brna „na Černíka.“ A 
protože také Janečkova scénogra-

fie, Šranclova hudba a Ogounova 
choreografie vlastními prostředky 
umocňovaly výsledný jevištní čin, 
stal se Hamlet IV. prvním původ-
ním mistrovským dílem Večer-
ního Brna. Také další hra Drak je 
drak čili Kterak Žužličtí k rozumu 
přišli (1963), byla travestií. Drak se 
stal nejúspěšnější hrou Večerního 
Brna vůbec. Nejenže se na ma-
teřské scéně hrál až do roku 1967, 
uprostřed šedesátých let jej hrálo 
(i když ne tak působivě) na dvacet 
dalších divadel. Také to dokládalo, 
že se na brněnské scéně zrodilo 
další mistrovské dílo, dílo tím zá-
služnější, že bylo široce srozumi-
telné a také ideově lidové. Podobně 
jako Hamlet IV., Drak je drak, je i 
Král Vávra Milana Uhdeho (1964) 
travestií, a to travestií Havlíčkova 
notoricky známého Krále Lávry. 
Uhde jako by spojil problemati-
ku předchozích her, nemilosrdně 
tepe systém, ale i lidi, kteří umož-
ňují jeho fungování. Král Vávra 
se stal třetím mistrovským dílem 
své scény, dílem, které šlo v kritice 
dobových nedostatků dál a hloub, 
které pocit doby vyslovilo, neby-
lo však obecně srozumitelné, a 
proto nebylo u diváků tak úspěš-
né jako Hamlet IV. nebo Drak.
 Pokračování příště

Divadelní plakát 1961.

Evžen Sokolovský

text: Zdeněk Smejkal
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Světoznámá operní pěvkyně Libuše Domanínská (1924 – 2021) se narodila v Králově Poli (Havlišova 2) 
do rodiny ruského legionáře Františka Klobásky a Marie Klobáskové (roz. Kolmašové). Svůj pseudonym – 
Domanínská, si paní Libuše zvolila podle místa původu rodičů (Domanín u Bzence). Už ve svých 4 letech 
krásně zpívala a také tancovala. Talent zdědila po rodičích, otec uměl skvěle hrát na housle, maminka výbor-
ně zpívala. Když bylo Libuši 10 let, celá rodina se přestěhovala do Košic. Rodiče zde zpívali ve sboru a chodili 
do Sokola. V roce 1940 byla Libuše přijata na brněnskou hudební konzervatoř, absolvovala v roce 1946 rolí 
Vendulky ve Smetanově opeře Hubička. Paní Libuše vzpomínala, že zpívala prakticky všude, dokonce i 
z okna brněnské věznice, kde skončila z důvodu tajné cesty do Brna k profesorce Pírkové. Tehdy ji chytla po-
hraniční stráž a zavřeli ji. Libuše zpívala také během bombardování, kdy si klekla a čekala, jestli je bomba tre-
fí nebo ne. Při bombardování Brna Libušina oblíbená profesorka Pírková bohužel zahynula. V brněnském 
Národním divadle působila až do roku 1954, kdy odešla do Prahy. Libuše hostovala na mnoha zahraničních 
scénách – v Bruselu, Amsterodamu, Rotterdamu, Helsinkách, Barceloně, Buenos Aires a často vystupovala 
ve vídeňské Státní opeře. Národní umělkyně Libuše Domanínská zemřela v Hodoníně ve věku 96 let. 

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Bedřich Smetana, geni-
ální hudební skladatel

Eduard Haken, 
kolega z Prahy

Hádanka pro fajnšmekry

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.

Volejte nebo pište
na 777 122 009☎

Libuše Domanínská 
 talentovaná zpívající Libuše

Hana Pírková, 
Libušina profesorka

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

Nájemný dům J. a M. Očkových byl 
postaven v roce 1908, dodnes však není 
s určitostí jasné, kdo tento krásný dům 
v samém srdci Brna postavil. S největší 
pravděpodobností je dílem městského 
stavitele a projektanta Františka Falkov-
ského (1870 – 1922). Iniciály křestních 
jmen manželů Očkových jsou hezky vi-
ditelné nad vchodem do domu a hned 
naproti je kostel. Už víte? 

Divadelní plakát 1961.

JUDr. Rudolf Alois Franz šlechtic von Ott (*2. 2. 1806 Brno  –† 31. 
12. 1880 Brno), jako starosta byl činný hlavně ve školské oblasti, 
v přilehlých městských čtvrtích zřizoval plynové osvětlení, podílel 
se na zlepšení kanalizace ve městě. 17. 8. 1869 zahajoval provoz 
první koněspřežné pouliční dráhy v Brně. Byl německé národ-
nosti. Byl majitelem velmi výnosné brněnské advokátní kanceláře. 
V právních záležitostech zastupoval mj. saského krále, rodinu Kin-
ských, Mensdorff -Pouilly, Mittrowski, Lažansky, Podstatzky- Li-
echtenstein, významné brněnské i mimobrněnské podnikatele aj. 
S manželkou Marií (dcera správce velkostatku) bydlel v Běhoun-
ské 13 a měli spolu tři dcery – Gabrielu, Stefanii a Emilii. Rudolf Ott 
byl synem advokáta Aloise Otta, který pocházel z Bavorska. Funk-
ci starosty zastával v letech 1855 – 1861 a 1868 – 1870. Byl členem 
dlouhé řady organizací a byl prezidentem Moravské advokátní 
komory. Dnešní ulice Soudní v Zábrdovicích nesla v letech 1876 
(ještě za jeho života) – 1896 jeho jméno, Ottgasse (Ottova). Rudol-
fova dcera Gabriela se v roce 1861 provdala za významného politika 
a advokáta Karla Reissiga st. 

B R N Ě N Š T Í  S T A R O S T O V É

JUDr. Rudolf Alois Franz šlechtic von Ott (*2. 2. 1806 Brno  –† 31. 

Druhý starosta
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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. července 2021
TAK TO MÁ BÝT

Medvěd kamčatský z Mniší 
hory. Zdravím všechny milov-
níky zvířat, těch z brněnské 

zoo obzvlášť! Foto: Tomáš Picka  

Tesco, dříve Kmart 
a ještě dříve Prior, 

půjde i s lávkou brzy k zemi! 
Není to přece jen škoda? 
Stříbrné Brno vás bude 
průběžně informovat…  

KDO O ÚSPĚCHU INZERCE POCHYBUJE, PROHRÁL JIŽ PŘEDEM BITVU S KONKURENCÍ!

Luxus s historií

Václav Laurin Václav Laurin 
(1865–1930)

Václav Klement Václav Klement 
(1868–1938)
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