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Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn
OČIMA ČTENÁŘE

pohodlně se usaďte a čtěte na stranách 6 a 7

FILMOVÝ KOUZELNÍK 
KAREL ZEMAN

„Brno mám moc ráda, a to Stříbrné taky. 
Bydlím v Masarykově čtvrti, kterou 

bych pro její půvab nikdy neopustila.“
Paní IVETA z útulné kavárny 

BON BON CAFÉ (Náměstí Míru 2). 

pohodlně se usaďte a čtěte na stranách 6 a 7

Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

•Zveme vás k prožití romantických nocí i dnů

FILMOVÝ KOUZELNÍK 
KAREL ZEMANKAREL ZEMANKAREL ZEMANKAREL ZEMAN

pohodlně se usaďte a čtěte na stranách 6 a 7

 ZEMAN



MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Očekávám čistší a zelenější prostředí a nepřítomnost 
nepřizpůsobivých občanů. Místo pojmenované  po 

geniálním Johannu Gregoru Mendelovi si to zaslouží.“

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

 „Od rekonstrukce Mendlova náměstí očekávám 
především jeho hladkou průjezdnost, 

bezpečnost a více zeleně.“

ONDŘEJ BLAHO 
MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO 

A DOBRÉHO RÁNA NA ČT
„Více zeleně a méně 

nebezpečných situací 
mezi chodci a trolejbusy…“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Moc toho neočekávám, 
křižovatka zůstane křižovatkou. 

Ale nechám se překvapit.“

Jediný
redaktor

„Baarová má oči 
mandlové, zatímco 

Mandlová je má 
barové.“ 

ADINA MANDLOVÁ

sůl moudrosti

 MARTIN CIBULKA 

„Stříbrné Brno - letní 
čtení k vodě 

i do kavárny“. 

VRAŽDA 
UNIVERZITNÍHO 
PROFESORA
18. října 1935 byl po 13. hodině 
zastřelen před budovou Cyrilo 
- Methodějské záložny univer-
zitní profesor Hubert Procházka 
(1885 – 1935). Vrah byl zatčen a 
předveden na policejní ředitel-
ství. Jednalo se o Mojmíra Rese, 
bývalého vrchního revidenta 
Úrazové pojišťovny v Brně. 

Mojmír Res se několikrát léčil 
na psychiatricko-neurologické 
klinice. Profesora Procházku 
považoval odpovědným za svůj 

nynější duševní stav. Res vraž-
du plánoval. Za peníze, které 
získal prodáním sbírky zná-
mek, koupil 16. října v jednom 
brněnském železářství zbraň. 
Revolver nosil stále s sebou. 17. 
října tuto zbraň nabil na veřej-
ném záchodku na Kolišti, pak 
šel na Zelný trh a čekal tam asi 
šest hodin na prof. Procházku, o 
kterém věděl, že bydlel v budově 
Cyrilo - Methodějské záložny. 

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, NFA, MAFRA, čtenáři

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí... Jak to vidí...
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Co očekáváte od rekonstrukce Mendlova náměstí?

Jak se dostala septimánka Chalupová do Brna

Půvabná Jana Ebertová alias septimán-
ka Zdeňka Chalupová

Za letního odpoledne kolem roku 1927 kde-
si na českém letovisku přiběhly do vilky dvě 
urousané děti. Klukovi bylo šest, holčičce asi 
sedm. Vrazily do kuchyně, kde maminka měla 
práci s obědem, a křičely, že jí musí něco důle-
žitého říct. Snad to počká? Jděte si zase hrát! 
Malé děti však považují své starosti za mno-
hem důležitější, než to, co dělají dospělí lidé. 
Tak musela maminka všeho nechat a sklonit 
se k  ubreptanému chlapci. Chtěl jí zvěstovat 
novinu, že jeho kamarádka bude herečkou. 
„Co je to mami?“ Jak to vysvětlit? Ubohá ma-
minka, která je po celý den přepadána dětmi 
s otázkami, jež ji uvádějí v zoufalství, si hned 
nevěděla rady. „Herečka je, když…  ale tomu 
ty nerozumíš!“ Tak to obyčejně vypadá s vy-
světlováním. Nevěděla to dobře ani chlapcova 

kamarádka, jí se líbilo to slovo - herečka. Snad 
je slyšela vyslovovat dospělé, a možná proto 
malá holčička říkala svému mladšímu druho-
vi, že se stane také herečkou. Že nevěděla, co 
to slovo znamená, na tom přece nezáleží. Dů-
ležitější je, že se ve svém dívčím věku skutečně 
dala na herectví, a že jí maminka připomněla, 

k čemu se rozhodla ve svých sedmi letech! Ve 
svých třinácti už hrála v  Plané nad Lužnicí 
rozvedenou paní. Střední škola jí ubíhala jako 
každé jiné. Po celý rok se těšila na prázdniny a 
doufala, že místní ochotnický spolek bude po-
třebovat nějakou dívku, která by jim zahrála 
byť malinkou roli. Když byla v  sextě, začala 
chodit do kroužku Odborového studentstva, 
kde se hrály avantgardní komedie a kde se 
soustřeďovala mládež holdující modernímu 
divadlu. Hrála v prvém představení, ale dru-
hé už nedohrála. V  nejlepší scéně najednou 
nemohla popadnout dech, zatmělo se jí před 
očima a ona si s hrůzou uvědomila, že nemůže 
dál. Chtěla promluvit, ale nemohla. Jana Eber-
tová (1920 - 2010) tehdy na divadle oněměla.
 Dokončení příště 

Univerzitní profesor Hubert 
Procházka byl v roce 1935 za-
střelen před budovou záložny 
na Zelném trhu. Fotogra© e 
pochází z roku 1936.

Dokončení příště

Jana s Rudolfem Hrušínským 
v Cestě do hlubin študákovy duše
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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

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 !

Zrušte letenku do Indie 
a přijďte k nám!

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN • DENNÍ MENU
rozvoz jídel • dárkové poukazy

…vlastní stavitelská � rma Františka Hrdiny (1880 - 1960) 
vznikla v  roce 1907. Byla zaměřena nejen na stavitelství, 
ale také na přidružené obory, jako je tesařství, zámečnictví 
nebo stolařství. V té době studovala v Brně rodinnou školu 
půvabná slečna Marie Jelínková, dcera statkáře z Čikova u 
Tasova. Panu Františkovi padla do oka a přibližně po tříleté 
známosti uzavřeli sňatek. Paní Marie dostala po svatbě ne-
malé peníze za prodej rodinného statku, protože už nebyl 
nikdo, kdo by se o hospodářství staral. Díky tomu mohl pan 
Hrdina nakoupit první pozemky, začal investovat do výstav-
by, zpočátku se specializoval na řadové domky v Brně - Ža-
bovřeskách. V dnešní Minské ulici č. 60, kde rodina později 
i bydlela, si zvolil sídlo � rmy. Pokračování příště

Barevná minulost  nejstarší brněnské pasáže

www.alfapassage.cz

 nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasáže nejstarší brněnské pasážeBarevná minulost Barevná minulost Barevná minulost Barevná minulost Barevná minulost Barevná minulost Barevná minulost Barevná minulost Barevná minulost Barevná minulost Minská 60 - v tomto domě 
bydlela rodina 

F. Hrdiny

Čilý velkoměstský ruch po roce 1870 v ulici Bahnring (dnes Benešova). Pěkný rohový palác nahradilo Letmo, sousední dům (směrem k Diva-
delní) byl zvýšen o dvě poschodí a vedle proluky se schody byl právě dostavěn hotel Grand. Všechny stromy zmizely, pod lidmi je dnes podchod, 
všude koleje, zábradlí, velký provoz a chaos. Nejen po setmění aby do této oblasti člověk raději nechodil…

➥

V srpnu roku 1896 se v Grandhotelu (v Maurském sále) uskutečnilo první kinematogra� cké představení v Brně! 
Pořadatelem byl Albert Schiller z Vídně a Brno tím pádem (tentokrát o dva měsíce) opět předstihlo Prahu. 

Promítala se Scéna u holiče, Hasiči, Scéna na pláži, Skotský tanec… Vstupné bylo 50 krejcarů. 

Budova Grandhotelu 
(původně 

Hotel Werner) 
byla dostavěna 

v roce 1870.

➘
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18. července 1885 byly slavnostně 
otevřeny Charlottiny lázně Na Po-
návce - lidově Šarlotinky. Svůj název 
dostaly podle Charlotty Belgické, 
manželky císaře Maxmiliána I. Me-
xického. Charlotta byla známá svou 
láskou k vodě a velmi dobře plavala! 
Na tehdejší dobu velký mramorový 
bazén o rozměrech 20 x 8 metrů se 
stálým přítokem a odtokem vody 
sloužil v  létě i v zimě. Jednalo se o 
jedno z nejstarších zařízení v Brně, 
kde mohli Brňané pečovat o svou 
hygienu. Ještě dříve na tomto místě 
stála textilní továrna! 

                  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

Klobouky
Dantes
KloboukyKlobouky
DantesDantes
Klobouky
Dantes
KloboukyKlobouky
Dantes
Klobouky

Nepřivírejte oči před sluncem, 
kupte si klobouk Dantes!

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

Přestože je Kopečná ulice v samém srdci Brna, dodnes patří mezi méně frekventované. Tři domky uprostřed levé fotogra� e i s plotem, který je le-
moval, nenávratně zmizely. Kdo v nich asi bydlel? V místech plotu je dnes zábradlí u schodů směřujících do uličky Studánka a na půdě obrostlého 
domu na pravé fotogra� i se před lety oběsila služebná. Prý tam straší dodnes.

Bria.cz • www.bria.cz • Ing. Erik Měkyna
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UPOMÍNKOVÉ 
A REKLAMNÍ 
PŘEDMĚTY

  TENKRÁT A DNES

Neprávem opomíjený umělec Jano 
Kőhler (1873 - 1941) se narodil v Pe-
kařské ulici (tehdy Bäckergasse) č 47. 
Jeho rodný dům už bohužel neexis-

tuje. Studoval na českém gymnáziu 
v  Brně, maturitní zkoušku dokončil 
v Praze. V letech 1893 – 1897 studoval 

na UMPRUM v Praze, k jeho profe-
sorům patřili František Ženíšek, Felix 
Jenewein, Otakar Hostinský… Jeho 
fresky, mozaiky a sgraµ ta zdobí 40 
kostelů, 35 světských staveb, celkem 
je autorem bezmála 2 500 prací, pře-
vážně s náboženským zaměřením. Je 
také autorem loga pro Hanáckou ky-
selku, za známou litograµ i věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje, která se objevila 
na známkách, byl oceněn papežem. 
Je autorem sgraµ ta na tzv. Švédském 
domě v brněnské Smetanově ulici č. 
41 (Obrana Brna proti Švédům v roce 
1645), sgraµ ty vyzdobil vilu Konráda 
Vichra v  Masarykově čtvrti, oltářní 
obraz a strop vyzdobený ornamenty 
v  kostele sv. Jana Nepomuckého ve 
Starém Lískovci také patří k jeho dí-
lům. Zcela neobyčejné jsou jeho ře-

zané mozaiky v architektuře Dušana 
Jurkoviče na Svatém Hostýně. Za svůj 
život dokázal vytvořit obdivuhodné 

množství prací, překvapivá je jeho 
působnost po celé naší vlasti. Čas-
té použití žebříku mu připomínalo 

práci malíře pokojů, této 
práci říkal „malování od 
ruky“. V zimních měsí-
cích se věnoval také ole-

jomalbě, kresbě, ilustracím a graµ ce, 
této práci říkával „ševcovina“. Když v 
létě pracoval na lešení a zdobil fasády 
budov freskami a sgraµ ty, připadal si 
jako zedník, proto tuto část své práce 
nazýval „zedničina“. Přátelil se s Pet-
rem Bezručem,   brněnským právní-
kem Hynkem Bulínem, často spolu-
pracoval s  významným brněnským 
projektantem, profesorem Vladimí-
rem Fischerem. Posledních 15 let žil 
ve Strážovicích, zemřel v  nemocnici 
u sv. Anny, pouhých pár metrů od 
svého rodného domu. Pozemský svět 
Jano opustil před desítkami let, stopa 
jeho výrazného talentu s námi zůstala 
dodnes. 

Jednosměrná Kopečná je 
dnes celá přeplněná auty 

JANO S NEOBYČEJNÝM TALENTEM

Akademický malíř, ilustrátor a gra© k 
Jano Kőhler (1873 - 1941)

Detail sgra© ta na tzv. Švédském domě 
ve Smetanově ulici

Prašná Kopečná (Berggasse) 
v roce 1906 bez aut



ZAPOMENUTÉ ULICE

I DOMY PROMLOUVAJÍ...
Až do své smrti bydlel v  tomto 
domě rabín, myslitel, pedagog a 
spisovatel PhDr. Richard Feder 
(1875 - 1970). Byl synem podomní-
ho prodejce. Celý svůj život zasvětil 
studiu, učitelské profesi, rodině a 
blízkým. Je autorem mnoha čítanek 
a učebnic hebrejštiny. Jeho manžel-
kou byla Hilda Feder (1888 – 1942), 
měli spolu tři děti - Viktora, Evžena 

a Ruth. V roce 1942 byl rabín Feder s celou rodinou deporto-
ván do terezínského ghetta, kde působil v  nesmírně těžkých 
podmínkách jako rabín a kde ho spoluvězni velmi uznávali 
jako morální oporu. Ve svých sedmdesáti letech se z Terezína 
vrátil - bez manželky, dětí a vnoučat. Jako jediný z celé rodiny 
se dožil osvobození. Po válce se snažil obnovit život židovské 
obce v Kolíně, v roce 1953 byl zvolen oblastním rabínem mo-
ravskoslezských náboženských obcí se sídlem v Brně a v roce 
1961 byl ustanoven vrchním 
rabínem pro české země. Dožil 
se úctyhodných devadesáti pěti 
let, je pochován na brněnském 
Židovském hřbitově. Naproti 
hřbitovu je po něm pojmenován 
Park Richarda Federa, v  roce 
2002 byl vyznamenán Řádem T. 
G. Masaryka in memoriam, od 
roku 2003 je Čestným občanem 
města Brna in memoriam. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎

P R A Ž Í R N A
galeriekavy.cz

350 Kč/1 kg

P R A Ž Í R N A
galeriekavy.cz

350 Kč/1 kg
VÝBĚROVÁ ARABICA PRAŽENÁ NA MÍSTĚ, 81–86 bodů

Adresa: Vídeňská 106 a, Brno • 950 m od OC Futurum směr Vídeň
K dispozici velké parkoviště • Tel.: 736 289 355

včetně
DPH
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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

Tato boží muka byla po-
stavena v roce 1631 a na 
svém místě stoji dodnes! 
Byla několikrát opravo-
vána, od roku 1958 jsou 
pod památkovou ochra-
nou. Fotografie byla po-
řízena v  roce 1909. Od 
Denisových sadů jsou 
vzdálena necelý kilo-
metr jižně, vede kolem 
nich cyklostezka, vedle 
níž teče řeka. Víte která?  
Prostor kolem božích 
muk je dnes   poněkud 
zanedbaný.

Fr
an

tiš
ek

 K
ož

ík

Nám. 28. října 
č. 13

Martin: Narodila jste se v  Brně. 
Kde jste si jako holka nejčastěji 
hrávala?
Klára: Bydleli jsme na Dřevař-
ské a já jsem byla dítě dvorů. Taky 
v parku na Hoppové a samozřejmě 
v Lužánkách. Prázdniny jsem trávila 
u babičky v Židenicích, kde bylo sta-
veniště současné výpadovky na Olo-
mouc a tam jsme si jako děti tajně 
hrávaly. Taky na koupališti v Juliáno-
vě, které tehdy ještě zdaleka koupa-
liště nepřipomínalo. Mým nejob-
líbenějším prázdninovým místem 
však bylo koupaliště Dobrák.
Martin: Čím jste v  dětství chtěla 
být, kromě profese herečky?
Klára: Já jsem to popravdě nikdy 
nevěděla, i to, že jsem šla na herec-
tví, byla vlastně náhoda.

Martin: Kdo byl při studiu na 
DAMU Vaším vzorem? 
 Klára: Asi Daniela Kolářová, 
kterou jsem jako herečku vždy 
obdivovala a vydrželo mi to až do 
dneška. Měla jsem tu čest se s ní po 
škole pracovně setkat v představení 
Lidumor aneb Játra beze smyslu 
v režii Dušana Pařízka.
Martin: V čem je podle Vás kouzlo 
záporných rolí?
Klára: Na záporných rolích je nej-
zajímavější to, že na nich jako herec 
hledáte to kladné.
Martin: Hrála jste v  brněnském 
Národním divadle. Co Vám tato 
léta dala?
Klára: Životního kamaráda Bed-
řicha Výtiska a možnost setkání 
s Ladislavem Lakomým a Buddym 

Dufkem, se kterým jsme byli jeden 
čas sousedé v Králově Poli. Taky 
jsem v angažmá potkala svého 
manžela, se kterým mám dnes již 
desetiletého syna.
Martin: Který tzv. film pro pamět-
níky si nenecháte nikdy ujít a proč?
Klára: V současné době nemám 
televizi, ale vždycky jsem měla ráda 
filmy s Vlastou Burianem. Bavil mě 
způsob jeho komediálních střihů.
Martin: V současnosti žijete v ma-
lebných Hrusicích. Máte doma ko-
coura Mikeše?
Klára: Ne, mám chrta jménem 
Bruno, který je tak trochu Kozel 
Bobeš, protože bydlíme v Obecní 

pastoušce strýčka Malinovského. 
(pozn. redakce: Strýček Malinovský 
byl v Hrusicích obecním slouhou a 
právě na jeho dvoře se Kozel Bobeš 
učil chodit po zadních nohou, aby 
mohl v  místním hostinci roznášet 
pivo).
Martin: Žijeme v  náročné době. 
Máte pro čtenáře Stříbrného Brna 
nějaké povzbudivé poselství?
Klára: Sama bych potřebovala 
nějaké povzbudivé poselství, mě 
osobně pomáhá zaměřit se na 
přítomnost a snažit se netrápit se 
věcmi, jejichž řešení není v mých 
silách. A pak taky citát Johna Len-
nona z lednice mé kamarádky: 
„Nakonec všechno dobře dopadne. 
A pokud to dobře nedopadlo, tak 
to ještě není konec.“

Svižný rozhovor s brněnskou herečkou Klárou Apolenářovou
Ric

ha
rd 

Fe
de

r

Všestranná umělkyně
 Klára Apolenářová

Tříletá Klárka v Lužáneckém
 parku

Klára (vlevo) se svojí sestrou na Líšeňské slavnosti, 
v kelímcích samozřejmě není pivo!
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dem ukázal animované µ lmy, 
které v Brně po večerech točil 
na kameru dovezenou z Fran-
cie. Elmar Klos, pozdější režisér 
oskarového snímku Obchod 
na Korze, byl ze Zemanových 
prací zcela nadšen. Hned mu 
nabídl místo ve Zlínských µ l-
mových ateliérech. A tak se 
Karel Zeman ve svých 33 letech 

naplno vrhnul do kariéry ani-
mátora. Ve Zlínských ateliérech 
se rychle učil od µ lmových 
profesionálů a nadšenců a zdo-
konaloval se ve svém doposud 
jen koníčku. Dal se dohromady 
s  Hermínou Týrlovou, která 
je všeobecně považována za 
zakladatelku animovaného µ l-
mu v  Československu, a také 

a právě tady začaly vznikat 
první „amatérské“ animova-
né µ lmy. U Bati velice rychle 
povýšil na ředitele aranžér-
ského oddělení a právě v roce 
1943 vyhrál soutěž o nejlépe 
zaranžovanou výlohu. O ní 
tehdy přijel do Brna natočit 
reportáž režisér Elmar Klos. 
Zeman mu jen tak mimocho-

že v jeho sedmi letech mu tatí-
nek zemřel a vztah s otčímem 
byl velice chladný. Nutil ho, aby 
se věnoval něčemu praktičtěj-
šímu. Proti své vůli vystudoval 
dvouletou obchodní školu, 
nejvíc ze všeho jej na ní ale za-
ujala reklamní graµ ka. Právě 
ve Francii se na boxu seznámil 
s lidmi z významného ateliéru, 
kteří mu nabídli reklamní práci 
v  Marseille. Tam se Karel Ze-
man poprvé dostal k  animaci. 
Všechny ingredience pro roz-
voj génia se tak spojily a jedi-
nečné dílo se mohlo začít drát 
na povrch. Pracoval především 
jako aranžér a reklamní graµ k a 
také hodně cestoval. Táhlo ho 
to na jih. Procestoval Jugoslávii, 
Řecko, později Egypt… Orient 
se tak začal logicky promítat 
do jeho díla. S  animovaným 
µ lmem zatím po večerech jen 
koketoval. Byl to jeho koníček 
a nejspíš si ani nemyslel, že to 
jednou bude jeho hlavní pro-
fese. Když se vrátil z  Francie 
do Československa, pracoval 
mimo jiné jako prodejce au-
tomobilů. To měl určitě otčím 
radost - konečně se Karel živil 
něčím praktickým a perspek-
tivním. Jako prodejce byl velmi 
zručný, přitom nasával inspi-
raci ze všech stran a do toho 
se po večerech zdokonaloval 
v  animaci coby samouk. Zá-
sadní moment v  jeho osudu 
přišel v roce 1943. Od začátku 
roku 1939 Karel pracoval jako 
aranžér u µ rmy Baťa v Kobliž-
né ulici v Brně. Tehdy bydlel 
se svou rodinou v Černovicích, 
v  ulici Millöckergasse (dnes 
Vítězslavy Kaprálové) č. 21 

Narodil se v  neveliké vesnici 
Ostroměř u Jičína. Místo toho, 
aby se z  něj na přání nevlast-
ního otce stal obchodník, za-
čal se věnovat originálnímu 
uměleckému žánru. Byl v něm 
natolik dobrý, že se z něj stal je-
den z nejznámějších Čechů na 
světě. Vlastníma rukama totiž 
vytvořil něco, co si bez pomoci 
počítače dnes už nedovedeme 
představit. Ne každý však ví, že 
Karel Zeman byl v  jinošských 
letech také zdatným boxerem! 
V  té době své geniální µ lmy 
samozřejmě ještě netočil. Ve 20. 
letech minulého století pracoval 
ve Francii jako reklamní kreslíř, 
po večerech chodil na box a 
navštěvoval biografy. Ve svých 
17 letech totiž utekl před svým 
otčímem do Francie. Zareago-
val tehdy na novinový inzerát, 
a když mu dali vědět, že ho be-
rou, sbalil se a vyrazil do světa. 
Měl k  tomu pádný důvod. Už 
v dětství projevoval výtvarné a 
literární nadání a fascinovalo 
ho loutkové divadlo. Šel tehdy 
za hlasem svého srdce. Karel 
pocházel z  rodiny majitele vý-
roby perleťových kno½ íků, jen-

Karel Zeman (1910 – 1989) je často nazýván 
kouzelníkem � lmového plátna. Je průkopní-
kem trikových � lmů a dodnes je jako jeden 
z mála českých režisérů uznávanou osobnos-
tí světové kinematogra� e. 

FILMOVÝ 
KOUZELNÍK
Karel
Zeman 

Kouzelník © lmového 
plátna Karel Zeman

Mistr Karel Zeman 
v akci

Ponorka 
z dobrodružného 

© lmu 
Vynález 

zkázy 
brázdila 
světová 

moře

Okamžik z natáčení 
Cesty do pravěku (1955)
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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

KALENDÁRIUM

FRANTIŠEK GŐTZ (1. 1. 
1894 Kojátky u Vyškova – 7. 

7. 1974 Pra-
ha) pocházel 
z  početné ro-
diny šafáře. Po 
maturitě v Bu-
čovicích ab-
solvoval jed-

noroční učitelský kurz v Brně, 
poté vyučoval na brněnských 
i mimobrněnských školách. 
V roce 1918 se stal zaměstnan-
cem brněnské zemské školní 
správy. Od roku 1920 psal di-
vadelní referáty, o rok později 
se stal zakládajícím členem 
brněnské Literární skupiny 
a redaktorem časopisu Host, 
v němž působil do roku 1927. 
S Jaroslavem Ježkem redigoval 
časopis Literární svět. Z Brna 
do Prahy jej na místo lektora 
činohry Národního divadla 
povolal Karel Hugo Hilar. 
Literární historik, dramatik, 
divadelní kritik, dramaturg 
a překladatel František Gőtz 
byl manželem dramatičky a 
překladatelky Joži Gőtzové a 
otcem herečky, spisovatelky 
a překladatelky Evy Klenové. 
Významná byla také jeho pe-
dagogická činnost. 

OLDRA SEDLMAYEROVÁ 
(4. 7. 1884 Kuřim - 6. 6. 1954 

Poděbrady) 
přišla na svět 
jako Oldřiška 
Veronika Mi-
chálková. Její 
matkou byla 
ani ne sedm-

náctiletá Františka Michálková, 
otcem v Brně vyučený typograf 
Karel Drápal (1865 - 1935), 
což byl budoucí slavný režisér, 
herec, překladatel, dramatik 
a pedagog Karel Želenský. Po 
přestěhování do Brna Oldřiška 
navštěvovala německou Dívčí 
měšťanskou školu korunní prin-
cezny Stephanie v Jakubské ulici. 
Patřila k nejlepším studentkám, 
právě na této škole se začalo pro-
jevovat její velké literární nadání. 
Bydlela u příbuzných v Králově 
Poli, na obědy občas chodívala 
do rodiny brněnského drogisty 
Antonína Linky. S T. G. Masa-
rykem se budoucí spisovatelka, 
básnířka a publicistka Oldra 
Sedlmayerová poprvé setkala 
v  červenci roku 1906, v  letech 
1928 - 1934 byla jeho blízkou 
přítelkyní. Její jediný syn spá-
chal sebevraždu, manžel zemřel 
hned po válce. Zemřela chudá, 
nemocná a opuštěná. 

se svým jmenovcem, neméně 
slavným režisérem Bořivojem 
Zemanem, s nímž v roce 1945 
natočil snímek Vánoční sen. O 
rok později, na mezinárodním 
µ lmovém festivalu v  Cannes, 
získal tento snímek Cenu za 
nejlepší animovaný µ lm. Právě 
tady poprvé zaznělo přirovná-
ní Karla Zemana k zakladatel-
skému géniovi kinematograµ e 
Georgesu Méliésovi. Jak se 
říká, Zemana to nakoplo a 
dal se na sólovou dráhu. Začal 
točit krátké animované µ lmy 
s  postavou Pana Prokouka. 
Lidé to kvitovali, protože tehdy 
se na ně ze všech stran „hrnu-
ly“ jen samé propagandistické 
µ lmy a najednou tu byla po-
stavička docela normálního 
člověka. Během krátké doby se 
Zemanovi podařil další majs-
trštyk, něco, co považovala 
spousta µ lmařů za nemožné. 
Rozpohyboval skleněné µ -
gurky dávno před možnostmi 
počítačové animace. Svého 
času byl jediným člověkem na 
světě, který to dokázal. Prvním 
Zemanovým celovečerním 
µ lmem byla Cesta do pravěku 
(1955), z nějž byl bez nadsázky 
tehdy unesen celý svět. Film 
byl vyznamenán na Filmo-
vém festivalu v  Benátkách a 
Mannheimu, měl velký úspěch 
hlavně v Německu, USA a Ja-
ponsku. Jen v  New Yorku ho 

promítalo 96 kin najednou! 
To se mimochodem žádnému 
jinému režisérovi před tím ani 
potom už nepodařilo. Cesta 
do pravěku je díky tomu pova-
žována za nejlepší český sci-µ  
µ lm všech dob. Přitom stači-
lo jen vyjít z ilustrací Zdeňka 
Buriana a dát se dohromady 
s  paleontologem Josefem Au-
gustou. O Cestě do pravěku 
se zmínil i neméně slavný re-
žisér Steven Spielberg, když 
připravoval Jurský park. Řekl 

doslova, že kvalita snímku 
je vzhledem k  době vzniku 
neuvěřitelná! Karel Zeman 
byl mistrem optických neboli 
perspektivních triků. Obraz 
se promítal na plátno a zno-
vu se točila scéna před ním. 
Divák potom nebyl schopen 

posoudit, co je vpředu a co 
vzadu. Dá se říct, že všechno 
tehdy bylo neuvěřitelným ku-
tilstvím a hodinářskou prací. 
Při natáčení Cesty do pravě-
ku a dalších snímků byl vždy 
v ateliéru naprostý klid a ticho. 
Všichni věděli, co mají dělat, 
ale zároveň poslouchali Zema-
na na slovo. Jedině on si totiž 
dovedl představit, jak bude 
vypadat výsledný záběr. Dal-
ším mistrovským snímkem 
byl Vynález zkázy (1958). Scé-
nář Zemanovi napsal básník 
a spisovatel František Hrubín, 
hudbu složil známý hudební 
skladatel Zdeněk Liška. Vy-
nálezem zkázy Zeman deµ -
nitivně dobyl svět. Na Expu 
1958 µ lm vyhrál všechno, co 
mohl, včetně hlavní ceny. Ja-
kousi kuriozitou je, že chvíli 
před tím mělo v Hollywoodu 
premiéru zpracování Cesty 
kolem světa za 80 dní, což byl 
extrémně drahý projekt. Na-
jednou se však začalo říkat, že 
Vynález zkázy Karla Zemana 
je mnohem lepší a přitom stál 
doslova pár korun. Prvním 
Zemanovým barevným µ l-
mem byl Baron Prášil (1961), 
v němž zcela popustil uzdu své 
bezbřehé fantazie. Následovaly 
mj. Pohádky tisíce a jedné noci 
(1974), které dokonce viděl 
sám tehdejší íránský šáh Rezá 
Pahlaví. Z nadšení nechal Ze-

manovi doručit vzácnou kni-
hu perských miniatur jako po-
děkování od královské rodiny. 
Zemanovým posledním dílem 
je animovaná Pohádka o Hon-
zíkovi a Mařence (1980). Karel 
Zeman se stal ještě za svého 
života světově uznávaným µ l-
movým mágem. 

CO JSTE URČITĚ VĚDĚLI 
A MOŽNÁ TAKY NE: 

• Nejen jako umělec byl Ka-
rel Zeman velmi oblíbeným a 
milým člověkem. 

• Obdivovaly jej osobnos-
ti jako Pablo Picasso, Charlie 
Chaplin nebo Salvádor Dalí.

• Velmi známá byla jeho lás-
ka k dětem. 

• Je držitelem dlouhé řady 
poct, vyznamenání a mnoha 
µ lmových cen. 

• Byl jmenován Národním uměl-
cem. 

• Celý soubor jeho filmů vyšel na 
DVD mj. v Japonsku. 

• Svými filmovými triky předběhl 
dobu. Cesta do pravěku se točila na 
přehradě Fryšták nedaleko Gottwal-
dova (Zlína). 

• S  manželkou Ludmilou 
měli dvě děti. Dceru Ludmilu a 
syna Karla. 

• Ke konci života jej trápily problé-
my se srdcem. 

• Karel Zeman zemřel ve Zlíně, 
kde je pochován na tamním Les-
ním hřbitově. 

FILMOVÝ 
KOUZELNÍK
Karel
Zeman 

Scénáristka, režisérka 
a animátorka Hermína 
Týrlová (1900 - 1993) 
celý svůj život zasvětila 
dětské tvorbě

Karel Zeman dává pokyny 
Baronu Prášilovi (Miloš Kopecký)

Pan Prokouk - ve své době nej-
populárnější postavička, 
kterou Zeman oživil 
těsně po 2. sv. válce
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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

Cappuccino i doma

Brněnská
NEJ

Jak pluly lodě brněnskými ulicemi

Cappuccino - italská klasika vábí 
každý den spoustu lidí.  Nejlepší 
mikropěnu, s latte artem a kva-
litní kávou najdete v dobrých 
kavárnách či pražírnách, kde 
také nakoupíte zrnka na domácí 
přípravu. Než se stalo cappuc-
cino po válce hitem, byla v Ev-
ropě preference kávy na turecký 
způsob, překapávané, Vídeňáci 
si užívali Kapuziner se smetanou 
a cukrem. Třicátá léta znamena-
la rozmach šlehačkových variant 
s hoblinkami čokolády, kořením 
či kapkou alkoholu. Italové však 
díky dovednostem a revolučním 
kávovarům dovedli přípravu 
cappuccina k dokonalosti. I 
doma můžete zkusit lehčí vari-
antu. Připravte espresso z čerstvé 
kávy, malým šlehačem připravte 
dokonalou emulzi z plnotučného 
mléka a opatrně vlijte do šálku. 
Postupně jistě zdokonalíte doved-
nosti a povede-li se vám také ob-
rázek, pochutnáte si nadvakrát.

Když byla na žádost brněn-
ského starosty Karla Giskry 
koncem roku 1866 založena 
brněnská městská policie, 
jejím vedením byl pověřen 
vystudovaný právník s mno-
haletou praxí v řadách říšské 
policie, zkušený profesionál 
Josef Wolf (1815 - 1882). 
Brněnská městská policie 
začala působit v  plné síle 
v  sobotu 1. 12. 1866. Měla 
čtyři okrsky, jejichž služeb-
ny sídlily na Staré radnici, 
v  Zahradní (dnes Bratislav-
ská) ulici č. 55, na Nových 
sadech č. 81 a na Měšťanské 
(dnes Křížová) č. 23. Poli-
cejní sbor měl 96 strážníků 
a 4 velitele jednotlivých slu-
žeben. Josef Wolf byl vede-
ním policie pověřen nejpr-
ve provizorně, od 10. ledna 
1868 s  deµ nitivní platností. 
Současně s  potvrzením své 
funkce obdržel také hod-
nost městského rady. Pouhé 
3 měsíce po odchodu do 
penze první velitel brněn-
ské městské policie zemřel.

Sloupek o kávě

Jak tatínek Jarouška Vojty divadlu propadl 3. část

… a tak v roce 1887 odjíždí Jurný s Želen-
ským ke společnosti Emanuela Rotta do 
Josefova. Město právě opouštěla společnost 
Elišky Zőllnerové a Jurný, když nepochodil 
u Rotta, dohodl se o angažmá s  ředitelkou 
Zőllnerovou. V té době se oženil s Amálií Ně-
mečkovou a putovali s Zőllnerovci dva roky. 
V Kutné Hoře se novomanželům narodil syn 
Jaroslav, budoucí velký český herec Jaroslav 
Vojta, o němž bude ještě řeč. Starostí bylo nad 
hlavu, ale Jurný toho nedbal. Vojna mu ote-
vřela oči, poznal, že s dosavadním životním 
názorem mnoho nepořídí. Zapřáhl se s vro-
zenou houževnatostí do divadelní ohlávky a 
rval se se životem. O dva roky později přibylo 
v Příbrami k  Jarouškovi děvčátko Hermína, 
tři roky poté se v Rakovníku narodil chlapec 
se jménem Adolf. Brzy po porodu však v Ra-
kovníku Amalie Vojtová zemřela. Malé děti 
nebylo možné vláčet z místa na místo, po 
smrti neusmířeného otce Martina Jurného 
se ujala sirotků Aloisova matka Aloisie Jurná 
(1832 – 1906), která žila na královopolském 
Mojmírově náměstí v domě zvaném „Péřák“. 
Takto později vzpomínal na svoji babičku 
herec Jaroslav Vojta: „Neuměla číst ani psát, 
uměla však poutavě vyprávět. Starala se o 
tři děti syna Aloise, kterému zemřela první 
žena, a další tři děti své zemřelé dcery. Tato 
obdivuhodná, pracovitá a moudrá žena svá 
vnoučata vzorně vychovala a svou láskou 
jim nahrazovala zemřelé maminky.“ Babička 
Aloisie Jurná však neměla na rozdávání. V létě 

se živila nájmem třešňových alejí, v zimě po-
druhovala. Na stůl nemohla podat často ani 
omaštěný brambor, ale upřímným a laskavým 

srdcem hřála jako jarní sluníčko. Alois Jurný 
začal brzy provádět bujné šprýmy, hrál karty, 
nepohrdl kapkou dobrého vína, neopomněl 
se ohlédnout za každým hezkým děvčetem. 
Od kolegů ho dělila neproniknutelná přehra-
da. Všechnu tu bujnost ale jen předstíral, hrál 
ji, zapíral vlastní podobu. Mátl své okolí, 
přitom se uvnitř soustřeďoval na hereckou 
práci. Na jaře 1894 se vrátil k  Choděrovi. 
Setkal se tu s mladou herečkou Hanou Je-
línkovou (1871 – 1933), jejímiž sestrami 
byly slavné herečky Otýlie Beníšková, Te-
rezie Brzková a Marie Spurná (!). Zpočát-

ku se hezké kolegyni jen obdivoval, náhle 
však k ní vzplanul celou výbušností svého 
temperamentu. Rusovlasá Hana statečně 

odolávala svodům ohnivého spoluherce. 
Přiznávala, že se jí zamlouvá jako člověk i 
jako herec, ale vdovec s dětmi se jí nezdál 
vhodným ženichem. Rozřešila záležitost 
náhlým odjezdem. Jurný zaskřípal zuby, 
nicméně divadlo vyhrálo nad srdcem. Roz-
jel se do Prostějova k  řediteli Františkovi 
Trnkovi. Do Přerova tehdy přijela hosto-
vat Marie Laudová z  Národního divadla. 
V  jedné roli se jí Jurný zalíbil natolik, že 
na něho upozornila ředitele Šuberta, který 
ho pozval k  pohostinskému vystoupení. 

Jindřich Brouček s továrním letounem 
� rmy Baťa v roce 1927

Alois Jurný - Vojta, otec Jarouška Vojty Divadelní herečka, režisérka, tanečnice 
a  ředitelka Eliška Zőllnerová (1822 - 1911)

Na jaře roku 1946 byla velmi 
dobře zorganizována velkolepá 
přeprava lodí z Pisárek do přísta-
viště na Kníničské přehradě (od 
roku 1959 Brněnská přehrada). 
Byly tehdy použity nevšední do-
pravní prostředky a také mnoho 
vojáků. Lodě Morava a Brno poté, 

co byly důkladně opraveny a na-
třeny, byly přeloženy z kolejových 
podvozků na silniční podvalníky 
Pullmaer a takto dopraveny elek-
trickou tramvajovou lokomo-
tivou do prostoru před dnešní 
ulici Lipovou. Tam došlo k jejich 
přesunu na silnici. Mimo pro-

stor kolejí vystřídal lokomotivu 
tank typu Cromwell. Celý konvoj 
se vydal z Pisárek ulicí Hlinky, 
tehdy úzkou ulicí Kameno-
mlýnskou do Žabovřesk na dneš-
ní ulici Horovu, dále do kopce na 
Štursovu a klesáním Hlavní ulicí 
do Komína. Z Komína pokra-
čoval konvoj dnešní ulicí Branka 
kolem kamenolomu do Bystrce, 
okolo ZOO do nových Kníni-
ček, stoupáním k restauraci, kde 
se konvoj stočil doleva a klesal k 
přehradní hrázi. Po překonání 
tohoto místa se již ocitl v prosto-
rách přístaviště na břehu Kní-
ničské přehrady. Lodě tak byly 
nachystány ke křtu a k zahájení 
osobní lodní dopravy, k  níž do-
šlo 5. května 1946. Lodě Morava 
a Brno byly pro 90 cestujících 
a pluly rychlostí 10 - 12 km/h. 
Tehdy šlo o vůbec první ekologic-
kou lodní dopravu na elektrický 
pohon v  Československé repub-
lice! Lodní dopravu na Brněn-
ské přehradě dodnes provozuje 
Dopravní podnik města Brna. 

Loď Brno táhl ulicí Hlinky tank, 
vojáci drželi směr, to musela být 
podívaná! Pro upřesnění místa, 
zcela vlevo je dům v ulici Hlinky 
142a  

Konvoj s lodí Morava na komínské Hlavní ulici přibržďovali vojáci 
a zezadu jej jistil tank 

Pokračování příště
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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

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

Setkání jsou 
pořádána 

ve spolupráci 
s brněnským 
Technickým 

muzeem

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
 

• 25. září 2022
•  28. srpna 2022
• (vždy 7–11.45 h)

     Kdy: •  31. července 2022

J A K  J S E M  S E  N A U Č  I L  Č  I S T I T  B O T Y 
Tomáš Baťa nikdy neuznával jen řeči o tom, jak by se co mělo dělat a 
někoho příliš dlouho poučovat. Za nejefektivnější považoval přímou 
zkušenost s prací a praxi. Mnoho lidí  má podobnou vzpomínku jako 
pan Ferdinand Mikulka. Tenkrát jsem byl ve-
doucím prodejny v Králově Poli. Zavírali jsme asi 
v 18.00 hodin. Jednoho dne, asi deset minut před 
šestou hodinou, když jsem už chtěl stáhnout roletu, 
otevřou se dveře, a kdo tam nevejde – pan šéf. Ro-
zhlédl se po prodejně, nahlédl do krabic v regálu, 
proložil několik párů  bot v krabicích papírem a 
napomenul mě, že nemám na tuto věc zapomínat. 
Najednou se podíval na hodinky a řekl, že musí 
do divadla, že ho tam čeká paní, abych mu rychle 
očistil jeho zablácené boty. Já, celý  nervózní , jsem 
vzal kartáč, nabral pořádnou dávku krému a natřel 
jím boty. Ovšem krému jsem vzal tolik, že jsem boty 
nemohl nijak vyleštit, jak se mi krém mazal pod 
kartáčem. Na paty jsem samozřejmě zapomněl. 
Pan šéf vstal, poděkoval, podíval se na boty zprava, 
zleva a řekl mi: „Milý kamaráde, vy se budete hlásit 
na bráně ve Zlíně, abyste se nauč il č istit pořádně 
boty. Čtrnáctidenní praxe vám nebude škodit. Mís-
to vás sem pošle vedoucí z Brna někoho jiného!“ 
a poroučel se. Tak jsem u brány závodů  ve Zlíně 
absolvoval čtrnáctidenní kurz čištění  bot. Přesně 
poslední den v 12.00 hodin najednou přisel pan šéf, zaujal místo v křesle 
a já jsem skládal čističskou maturitu. Dobře to dopadlo. Do prodejny v 
Krá lově  Poli jsem se už nevrátil, ale dostal jsem místo v brněnské prodejně 
jako vedoucí pánského oddělení . Plat jsem měl dvojnásobný než předtím.
Asi za měsíc přišel pan šéf opět do Brna a hned přímo ke mně . Dostal 
jsem od něho dva lístky do Městského divadla na přední  místo. Hrála se 
tehdy „Hubička“. Toto vyznamenání  před ostatními prodavači mě těšilo 
nejvíce. 

B A Ť A  V Y C H O V Á V Á  S Y N A
Když bylo Tomáši juniorovi deset let, jel se svými rodiči autem 
do Brna. Jelo se v otevřeném voze a vítr srazil Tomíkovi čepici 
z hlavy. Auto zastavilo a chlapec si musel doběhnout pro čepici. 
Když se zase posadil do vozu, řekl mu Tomáš Baťa: „Už jsem 
ti říkal, že máš dávat pozor na svou čepici. Dáš-li si ji ještě 
jednou srazit větrem, pojedeme dál bez tebe.“ Za deset minut 
srazil vítr chlapci čepici z hlavy znovu. Baťa zastavil auto, dal 
synkovi desetikorunu a řekl: „Teď jdi k  nejbližšímu nádraží a jeď 
do Brna vlakem, nemám čas na tebe čekat. Nazpátek můžeš jet zase 

s námi autem.“ Přesto jel zpáteční cestu bez syna. 
Chlapec sice dojel do Brna včas, ale byl příliš 
pyšný, aby se dovolával auta svého otce, šel proto 
do Baťova obchodu v  Brně, vypůjčil si tam od 
správce µ liálky potřebné peníze a jel zase vlakem 
zpátky do Zlína.

 N E Z Á J E M  O  B A Ť O V K Y  V   B R N Ě 
Nezájem Brna o Baťovky Tomáše Baťu velmi mrzel. Přemýšlel o opat-
řeních, která by pomohla zakotvit v Brně. Připravoval mohutný re-
klamní nápor. Ještě před jeho provedením byl vyslán do Brna dobrý 

akvizitér – prodavač, který spolu s  brněnským 
zástupcem navštívil zákazníky, nadchl je pro pro-
dej a získal nové. Hlavním výsledkem bylo získá-
ní velkých konsumních družstev Vzájemnosti & 
Včely. Koupili pro všechny své prodejny celkem 
asi šedesát sortimentů, což bylo asi 180 tuctů. 
Krátce poté byla ve Zlíně připravena letáková a 
plakátová akce pro Brno. S  brněnskými plaká-
tovacími ústavy bylo na určitý den smluveno 
vylepení plakátů na všech návěstních tabulích a 
k  tomu určených místech. Do Brna byli dirigo-
váni všichni cestující a přijeli úředníci z cestovního 
a komerčního oddělení. Podle předem stanoveného 
programu byli všichni obuti v Baťovkách a všichni 
byli rozděleni na silně frekventovaná místa, kde 
rozdávali letáky s výzvou nositi obuv Baťa. Totéž 
se provádělo v poledne a večer u továren, kde se 
prováděla reklama mezi dělnictvem. Zlínské auto 
a pak několik µ akristů sloužili k rychlejším pře-
sunům na jiná místa. Všechno šlo podle předem 
vypracovaného plánu. Po týdnu se kontroloval 
účinek reklamy u prodejců Baťovek. Výsledek byl 

znatelný, ne však překotný. Dostavil se však i další výsledek, s  kterým 
nikdo nepočítal: zavedení trestního řízení proti neznámému pachateli pro 
nedovolenou kolportáž (rozdávání letáků), které nakonec ztroskotalo, ale 
bylo důkazem, jak se dívaly úřady na počin podnikatele. Bylo potřebí ně-
kolika výslechů a intervencí právníků, než se dokázalo, že nikdo neměl 
nezákonných úmyslů a že jen z nedopatření a neznalosti nebyly úřady 
požádány o svolení k rozdávání reklamních letáků. Vinu vzal na sebe ně-
který z úředníků komerčního oddělení. Gabriela Končitíková 

Brněnský otisk Tomášových bot aneb Tři ryze pravdivé historky

Král obuvi Tomáš Baťa (1876 - 1932) 
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www.nadacetomasebati.cz

Tomáš 
Baťa 

tragicky 
zahynul 

před 
90 lety
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PRŮTRŽ MRAČEN JAKO BRNO
9. 7. 1927 o půl třetí odpoledne 
se od jihozápadu přihnala černá 
mračna, jejichž průtrž nastala nad 
samým středem Brna. Silný liják 
doprovázený kroupami velikosti 
lískového ořechu trvala téměř 45 
minut. Voda ucpala stoky, celé po-
toky a řeky se valily do níže polo-
žených ulic. Veškerá voda z Koliště 
a Jezuitské vyústila do Bratislavské, 
kde se na jejím začátku vytvořilo 
jezero dlouhé 40 m. Obchody byly 
zatopeny do výše 40 cm, ve dvou 
bylo vody dokonce až po krk! 
Voda se valila přes Příkop k Char-
lottiným lázním… 

PERLIČKA NA ZÁVĚR

6. cást

 ulici

Mord
v Akademické

. cást

 …rozsudky byly vyneseny v 18 
hodin. „Obžalovaný Václav Čer-
ný jest vinen, že dne 16. března 
1936 v Brně byv k vraždě najat 
jednal úkladně proti Janu Vel-
govi, topiv ho ve vaně v úmyslu, 
aby ho usmrtil, takovým způ-
sobem, že z toho nastala smrt 
Jana Velga, čímž spáchal zločin 
úkladné a sjednané vraždy ve 
smyslu §§ 134, 135 č. 1. 3. tr.z.  
(to jest zákona č. 117/1852 ř.z. o 
zločinech, přečinech a přestup-
cích, ve znění předpisů jej mění-
cích a doplňujících) a odsuzuje 
se podle §136 tr.z. za použití 
§1 zák. ze dne 3. května 1934 
čísl. 91Sb.z.a nař. do těžkého 
žaláře na 30 /třicet/ let, zostře-
ného jedním postem čtvrtletně 
a temnou komorou 16. března 
každého roku po dobu trvání 
trestu, podle §389 tr.ř. k náhra-
dě nákladů trestního řízení.“ 
Dr. Loriovi se v závěrečné řeči 

podařilo získat porotce na svoji 
stranu a na otázku, zda spáchala 
Velgová čin „z neodolatelného 
donucení“, odpověděla porota 
sedmi hlasy „ano“, pěti hlasy 
„ne“. Pro schopného obhájce 
to byla nepochybně jeho hvězd-
ná chvíle, z toho vyplývající a 
jen stěží uvěřitelný rozsudek 
nad Marií 
Velgovou 
nicméně 
p r á v e m 
vyvolal nebývalý 
rozruch a otevřel 
dalekosáhlé dis-
kuse o objektivitě 
porotních soudů. 
„Naproti tomu 
zprošťuje se dle 
§ 334 tr.z.  obža-

lovaná Marie Velgová obžaloby 
pro zločin zjednání úkladné a 
nájemné vraždy ve smyslu §5, 
134, 135 č. 1.a 3 tr.z., jehož se 
měla dopustiti tím, že na začát-
ku roku 1936 až do 16. března 
1936 v Brně rozkazem, radou, 
poučením a schvalováním zlý 
skutek Václava Černého svr-

chu uvedený na-
strojila, k němu 
úmyslně příčinu 

zavdala, k vykonání jeho úmysl-
ným opatřením prostředků, od-
vrácením překážek nadržovala 
k bezpečnému vykonání jeho 
přispěla a s pachatelem napřed 
o pomoc, kteréž by mu po vy-
konaném skutku poskytnouti 
měla i o podíl v zisku a užitku 
se dohodla.“ Státní zástupce 
okamžitě ohlásil u Černého 
odvolání do výše trestu, u 
Velgové zmateční stížnost a 

zažádal o uvalení vazby. „Soud 
porušil předpis tím, že dal po-
rotcům otázku dodatkovou, 
zda obžalovaná Marie Velgová 
spáchala zločin z neodolatel-
ného donucení. Tuto otázku 
dáti jest soud oprávněn pou-
ze tehdy, byly-li obžalovaným 
tvrzeny skutečnosti zakládající 
stav neodolatelného donucení 
podle §2, písm. g/ tr.z. Těchto 
znaků sice platný trestní zákon 

nedeµ nuje, ale z (…) označe-
ní „donucení neodolatelné“ 
(dnes bychom pravděpodob-
ně použili termín “krajní nou-
ze“ ) vyplývá, že o trestný čin 
omlouvajícím neodolatelném 
donucení  mluviti lze jen teh-
dy, jestliže: Leč v souzeném 
případě nejsou splněny všech-
ny tyto zákonné podmínky 
stavu nouze, ba žádná z nich, 
již podle vlastního zodpovídá-

ní samotné obžalované 
Marie Velgové.“ Případ 
byl proto postoupen 
Nejvyššímu soudu, 
který dne 19. 07. 1937 
předchozí osvobozu-
jící rozsudek zrušil a 
postoupil případ k dal-
šímu projednání kraj-

skému soudu v Novém Jičíně. 
Toto řízení se konalo ve dnech 
06. - 20. 10. 1937. Na základě 
zde vyneseného rozsudku byla 
Marie Velgová shledána vin-
nou zločinem vzdálené spo-
luviny na úkladné a zjednané 
vraždě a odsouzena k trestu 
těžkého žaláře v trvání 12 let 
a k náhradě nákladů trestní-
ho řízení. Trest Černého byl 
potvrzen v původní plné výši. 
Československá veřejnost při-
jala verdikt s uspokojením.
 Příště závěrečná část

L A S K O M I N Y  S L E Č N Y  H A A S O V É
  ŠTRUDLE PODLE DOBROMILY

Když si maminka zavazuje 
zástěru a vzduchem se line 
vůně skořice a jablek, zna-
mená to jen jedno – domácí 
štrúdl. Nejedna nostalgická 
vzpomínka na dětství obsa-
huje právě chuť ještě teplého 
jablečného štrúdlu, který byl 
mnohdy doplněný o vanil-
kovou omáčku a z „obyčej-
ného“ moučníku se tak stala 
slavnostní záležitost nedělní-
ho odpoledne. První recept 

na tento křehký závin půvo-
dem z Rakouska pochází již 

z roku 1696! Nechme se in-
spirovat štrúdlem slavné M. 
D. Rettigové z 19. století.
Válená štrudle s jablkami. 
Dej na vál půl druhého žejd-
líka mouky, půl žejdlíka nech 
na vyváleni, do žejdlíka roz-
krájej čtyry loty másla, pro-
míchej to, udělej v tom důlek, 
vraz do toho dvě celé vejce a 
dva žloutky, trochu to osol, 
zadělej to nožem, a vypracuj 
těsto jako na nudle, pak ho 
též tak tence jako na nudle 

rozválej, pomaž ho rozpuště-
ným máslem, posyp na kost-
ky rozkrájenými míšeňskými 
jablky, malými rozinkami, 
skořicí a cukrem, pokrop roz-
puštěným máslem, a zaviň 
to jako jinou štrudli. Potom 
vymaž kuthánek, vlož do 
něho tu štrudli, podlej ji sme-
tanou, aby se asi přes polovic 
zatopila, povrchu ji pomaž 
máslem, posyp ji cukrem a 
nech ji v troubě vypéct. 
 Lucie Haasová

Tělo soudního 
rady Velga 
vynesené 
z koupelny 
do předsíně 
jeho bytu 
v Akademické 11

Marie Velgová, 
roz. Havlíková,

bydlela v Sokolské 12

Magdalena 
Dobromila 
Rettigová
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 Významná a tak trochu zapomenutá µ lmová a divadelní herečka Marie Brožová (1901 – 1987) se narodila 
v Hustopečích nad Bečvou do velmi rozvětvené a vysoce umělecky založené rodiny. Jejím otcem byl divadelní 
ředitel, herec, zpěvák a režisér Karel Brož (1851 – 1925), jenž byl také majitelem divadelní společnosti sídlící 
v Ivančicích. Marie se po putování s kočovnými společnostmi na několik let usadila v brněnském Národním 
divadle. Jejím prvním manželem byl architekt Karel Lhota (1894 – 1947), v roce 1936 však bylo manželství 
rozvedeno. Z Brna odešla paní Marie posílit herecký soubor do Plzně a od roku 1931 až do odchodu do penze 
působila ve Vinohradském divadle. Jejím druhým manželem (sňatek v roce 1945) se stal divadelní režisér, 
Brňan Bohuš Stejskal (1896 – 1955), jehož první manželkou byla brněnská herečka a pedagožka Zdeňka 
Gräfová. Před µ lmovou kameru se paní Marie dostala až na prahu čtyřicítky. Jejím prvním µ lmem bylo psy-
chologické drama Turbina, v němž se blýskla po boku Lídy Baarové, Františka Smolíka, Vlasty Matulové, 
Karla Hőgera a dalších hvězd stříbrného plátna. Od tohoto okamžiku její µ lmová dráha vedla přímou cestou 
vzhůru. Spolupracovala také s televizí, rozhlasem a dabingem. Za svoji životní práci byla odměněna mnoha 
oceněními. Zasloužilá umělkyně Marie Brožová zemřela v Praze ve věku 86 let. 

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Bohuš Stejskal
manžel

Antonín Brož
bratr

Hádanka pro fajnšmekry

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.

Volejte nebo pište
na 777 122 009☎

Marie Brožová 
herečka s laskavým hlasem

Jiří Sovák
kolega

Tato pamětní deska se na-
chází na místě, kde stál rodný 
dům houslisty a hudebního 
skladatele Heinricha Wil-
helma Ernsta (1812 - 1865). 
Heinrich byl synem majitele 

židovského hostince Nový svět a současníky je považován za 
jediného skutečného nástupce houslového virtuosa Nicolly 
Paganiniho. Víte název ulice a číslo domu, na kterém se tato 
deska od roku 2006 nachází?

Oskar Judex (*28. 11. 1894 Brno   † 11. 9. 1953 Ilava), zaměst-
náním pedagog a pracovník místní samosprávy. Po 1. sv. vál-
ce byl ředitelem brněnské tiskárny � rmy Rohrer. Narodil se 
v ulici Francouzská 56, s rodinou bydlel mj. v Křenové 26. Byl 
německé národnosti. Funkci brněnského starosty vykonával 
v letech 1939 – 1945. O� ciálně mu byla funkce starosty svěře-
na počátkem července r. 1939 nařízením říšského protekto-
ra. V době jeho působení byla Líšeň spojena s městem tram-
vají, proběhla generální rekonstrukce Špilberku pro potřeby 
německé armády, vybudována silnice pod Petrovem atp. 
Angažoval se v nastupujícím nacistickém hnutí, právě díky 
němu byl předchozí starosta Spazier předvolán na gestapo, 
kde dostal příkaz nezasahovat do správy města. 6. 9. 1939 
se Judex s manželkou a oběma syny přihlásil k „Deutsche 
Volkszugehőrigkeit“. Po osvobození byl 2. 12. 1946 mimo-
řádným lidovým soudem odsouzen k  doživotnímu žaláři. 
Vězněn byl na Cejlu, Špilberku, Mírově, v Šumperku, Opavě 
a Ilavě (Slovensko), kde zemřel. 

B R N Ě N Š T Í  S T A R O S T O V É

Oskar Judex (*28. 11. 1894 Brno   † 11. 9. 1953 Ilava), zaměst-

Patnáctý starosta

Bria.cz • www.bria.cz • Ing. Erik Měkyna
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bude co měnit, co obdivovat 
a nad čím 
žasnout... 

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

Setkání jsou 
pořádána 

ve spolupráci 
s brněnským 
Technickým 

muzeem

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
 

• 25. září 2022
•  28. srpna 2022
• (vždy 7–11.45 h)

     Kdy: •  31. července 2022
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Příští číslo vyjde
    1. srpna 2022
KDO TO VÍ, ODPOVÍ

Stříbrné Brno na schodišti 
(dvoukřídlovém), po němž 
se dostanete na dvůr. Tyto 

pěkně zrekonstruované 
schody jsou mezi domy 
a na podestě je zdobí 

branka, která se na noc 
zamyká. Víte název dvora 
nad schody, který se na-

chází pod katedrálou 
sv. Petra a Pavla? 

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)

1905 – 1960 – 2020 1905 – 1960 – 20201905 – 1960 – 2020

Váš autorizovaný prodejce vozů šKoda

autonova Brno s. r. o.
Masná 418/20, 602 00 Brno
Tel.: +420  543 42 42 11
www.autonova.cz

1905 – 1960 – 2020

2BI  3369

Tyto noviny čtou převážně Brňané, ovšem díky internetu mají čtenáře také v Ivančicích, 
Kuřimi, Boskovicích, Tišnově, Znojmě, Hodoníně, Vyškově, Slavkově u Brna, Zlíně, Telči, Plz-
ni, 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! 

Vtip BRNĚNŠTÍ
MILÁČCI

Před třemi měsíci se v ZOO 
BRNO narodil krásný Jelen 
milu. Živí se trávou, listím, 

plody, vodními rostlinami… 
V lidské péči se dožívá 23 let, 
což není moc. Tohoto fešáka 
lze adoptovat, adopci můžete 

věnovat i jako dárek! Brněnská 
ZOO má otevřeno každý den 
od devíti hodin a je povolen 

vstup s pejsky! 


