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Silber Brünn

očima čtenáře

„Stříbrné Brno je tak skvělé, že se dá číst i vzhůru nohama.
A k tomu káva od nás, to nemá chybu…“
Milan Blatný, majitel brněnských cukráren Tutti Frutti,
Božského kopečku a dalších občerstvoven.

UBytování v historickém JádrU Brna

Čtěte
na stranách
6a7

www.jacobbrno.cz
Brno, Jakubské nám. 7
Prodej naturálních vín,
cideru, jedinečné
fermentované
březové mízy
“Euforia”
a dalších nápojů
Těšíme se
na vás
na naší
nové recepci!

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

Zastavte se u nás na chvíli a zůstaňte na dlouho...

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

www.svatyvojtech.cz
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hudební redakce. V hudbě jako
takové měl široké rozpětí znalostí a schopností. Filmovým
ně nadanému rodu Blatných
fajnšmekrům však zcela jistě
však nepatří jen hudba, velkou
utkvěla hudba ke kriminálkám
roli v něm sehrála i literatura,
zvláště pak u Lva Blatného,
Pavlova strýce. Pavlův bratranec, básník Ivan Blatný, s nímž
se stýkal v mládí, v roce 1948
emigroval do Velké Británie. Až
do Ivanovy předčasné smrti si
dopisovali. V tomto umělecky
inspirativním prostředí získal
Pavel Blatný široký kulturní
rozhled, na němž měla velkou
zásluhu i podpora obou rodičů.
Pavel Blatný pracoval také jako
dramaturg a hudební režisér
Československé televize Brno,
kde se později stal vedoucím

Pavlovi Blatnému na rozloučenou

Život hudebního skladatele,
vynikajícího umělce, pedagoga,
spisovatele a výrazné osobnosti
brněnského kulturního dění
Pavla Blatného (1931 – 2021)
se před pár týdny uzavřel. Vynikajícím pianistou a viloloncellistou byl už Pavlův pradědeček, pan Eduard Špatinka (z
matčiny strany), který působil
v Moravských Budějovicích.
Pavel Blatný se však narodil
v Brně, a sice na místě, které
rozhodně stojí za pozastavení.
Narodil se totiž pouhých pár
metrů od katedrály sv. Petra
a Pavla v domku č. 3, v němž
bydlel už jeho dědeček Vojtěch,

Jediný
redaktor

který byl zakladatelem této kulturní, zvláště hudební brněnské
rodové větve Blatných. Pavlův
děda Vojtěch se narodil v Lovčicích (okr. Hodonín) do rodiny obuvníka, působil a žil však
v Brně, mj. v domku č. 3. Byl
správcem kůru na Petrově, žákem Varhanické školy Leoše Janáčka, varhaníkem a ředitelem
kůru u minoritů, později u sv.
Tomáše. V tomto domku se mu
narodil syn Josef, pozdější český
hudební skladatel a otec Pavla
Blatného (Pavlova maminka
Anna byla vynikající pianistkou
a učitelkou hudby). Ke skutečně
velmi rozvětvenému a všestran-

Jak to vidí...

střen mnoha otazníky. Zřejmě už
se také nikdy nedozvíme, zda byla

Markéta Jetelová

Zdeněk Král

moderátorka a redaktorka

hudební skladatel a klavírista

„Ano! Revizor se nechal mladou dívkou umluvit, to
už by mně dnes neprošlo!
A taky už to dávno nedělám.“

Lída Baarová

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

Po dalším neúspěšném pokusu
o sebevraždu a po uzdravení byl
Koslowski před mimořádným
lidovým soudem v Brně shledán
vinným ve všech bodech obžaloby a odsouzen k trestu smrti. Jeho
osud se tak na nádvoří věznice na
Cejlu 3. 5. 1947 v 12:21 hodin pozoruhodně naplnil. Popravu vykonal tehdejší kat Rudolf Pleskač.
Celý případ je však dodnes obe-

BRNĚNSKÉ
I NEBRNĚNSKÉ
HŘÍCHY

Martin Cibulka
„Hašlerky
mají 100 let!
Honem
pro ně!“

„Láska chce být
slepá, nevidí,
co nechce vidět.“

Pavel Blatný
se narodil
i zemřel v Brně.

Zapomenutý
atentát

Anketa Stříbrného Brna

Jeli jste někdy šalinou na černo?

sůl moudrosti

Vrah skrývá tvář, Po stopách
krve, Vím, že jsi vrah, Diagnóza
smrti a řada dalších. Děkujeme
Vám za všechno, co jste nám
zanechal, Mistře Blatný.

„Asi dvakrát se mi stalo, že jsem jel šalinou
na černo. Nikdo mě nechytil,
ale ty nervy nestály
za tu jízdenku!“

Brněnský
kat
Rudolf
Pleskač
tato akce hrou zpravodajských
služeb, pokusem vrcholných činitelů odboje o narušení struktury brněnského gestapa, či jen
nerozvážným činem dvou horkokrevných mladíků. V každém
případě zůstává August Gőlzer po
zastupujícím říšském protektorovi
Reinhardu Heydrichovi druhým
nejvyšším představitelem SS, na
něhož byl v období protektorátu
Aleš Svoboda
Ondřej Blaho
vykonán úspěšný atentát. Kdo
Moderátor
Dobrého
rána
na
ČT
2
znalec brněnského podzemí
byl kdo: Vladimír Blažka (1920
a
programový
ředitel
Hitrádia
City
Brno
„Neznám nikoho, kdo by někdy na černo nejel,
– 1945) – vyučen obchodním
„Samozřejmě!
Ale
ne
kvůli
nedostatku
financí
nebo
touvčetně mě. Vždy to ale bylo v nouzi a se špatným
příručím (škola v Merhautově),
ze
porušovat
pravidla.
Jen
jsem
byl
líný
hledat
automat
svědomím. Jen jednou bez výčitek a to když jsem se
byl členem brněnského Sokola.
na
jízdenku,
případně
rušit
pana
řidiče,
od
kterého
jsem
vracel domů z demonstrace v listopadu 89.

Pokračování příště
chtěl
jediné:
ať
na
to
konečně
šlápne
a
doveze
mě
domů!“
Na atmosféru v MHD nikdy nezapomenu.“
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU
Domky vlevo nahradila rušná silnice, místo řady domků za zvoničkou
stojí Rondo se supermarketem Billa.
V místě domku uprostřed fotografie
(byl v něm koloniál se zbožím smíšeným), a také směrem doprava, je
podélné parkoviště směrem do Křídlovické ulice. Pán v klobouku stojí
přibližně v místech, kde se dnes nové
bloky domů lámou směrem na Nové
Sady.

Vítejte na návsi bývalé samostatné obce Křídlovice, patrně starší, než samo Brno! Křídlovice byly připojené k Brnu v roce 1850. Fotografie byla pořízena pár let po dostavění zvonice (1891),
která jako jediný objekt z fotografie vydržel dodnes. Zvonice vznikla zřejmě obestavěním starších čtyřbokých klasicistních božích muk. Ještě dříve stával u zvoničky také pamětní kříž.

Řidičské
rukavice

– skvělý dárek
pro gentlemany
a krále silnic.

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

otevřeno každý den • denní menu
rozvoz jídel • dárkové poukazy
Těšíme se na vás!

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

Barevná
minulost

pasáže aLfa

František
Hrdina

Tradiční česká výroba

A TO NENÍ VŠECHNO!

Více na: www.kvalitnirukavice.cz
Tel.: 603 249 729
Alfa pasáž je jedním z mála domů v centru Brna, který
dosud nabízí dostupné nájmy bytů různých velikostí, zachována je také multifunkční náplň jejích prostor kombinující
komerční a kulturní zaměření. Slavná kavárna v patře byla
nahrazena obchody, taktéž kino Alfa bylo v roce 2003 nahrazeno HaDivadlem. Se stavbou sousedního paláce Omega byl ale v roce 2005 uskutečněn původní plán na další
přízemní propojení (tehdejšího domu JEPA) a vznikl tak
druhý průchod do náměstí Svobody. Návštěvníci Alfy si
zde mohou nejen příjemně nakoupit, ale především nasát
nezaměnitelnou atmosféru první republiky. Víte, kdo stavitele a majitele Františka Hrdinu (1880 – 1960), jenž se narodil v Hulíně do rodiny hrobníka a zednickému řemeslu se
vyučil ve Vídni, na samém začátku motivoval?
Pokračování příště

www.alfapassage.cz

Indická kuchyně je jako žena.
Samé překvapení!
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Martinovy úlovky
Úspěšný brněnský restauratér Ignát Kostelecký (1856 – 1924) pracoval původně
v hostinci U Marovských v ulici Veveří, tedy
na místě, kde v roce 1884 vzniklo první české národní divadlo v Brně. V té době koupil
v České ulici (tehdy Rudolfsgasse) č. 20 starý
hostinec, který přebudoval a přejmenoval na

Hostinec U Kosteleckých v roce 1920

známý neznámý hostinec u kosteleckých

Hostinec U Kosteleckých. V něm až
do své smrti bydlel s manželkou Annou, zde se jim narodily dcery Anna
a Božena. V bytě nad hostincem ještě
bydleli dcera Marie a syn Miloslav.
Syn Viktor Kostelecký bydlel až do
své smrti v ulici Úvoz 74. Hostinec si
rychle oblíbili nejen Brňané, nacházel se ve velmi prosperující lokalitě.
Po smrti Ignáta Kosteleckého přešlo
vedení celého provozu na syna Miloslava (1895 – 1981), který byl tátou
těsně před smrtí inspirován k přestavbě hostince na hotel s restaurací. Tak
se také stalo. Přestavby se v roce 1927
ujal už tehdy významný brněnský architekt Bohuslav Fuchs (1895 – 1972),
který své mimořádné dílo dokončil
v následujícím roce. Slavnostní otevření nového hotelu Avion proběhlo
10. července 1928. O této očekávané
brněnské události vyšel ve stejný den
v Lidových novinách velký článek,
v němž stálo: „Našim váženým bý-

Prostor před ještě neexisujícím Hostincem U Kosteleckých (vpravo) v r. 1889.
valým i novým hostům. Na místě,
kde po třicet let poctivě a svědomitě
pracoval starý pan Kostelecký, otevíráme nový podnik, chtějíce zůstati
věrni zásadě svého předchůdce, dobře posloužiti všem. Hotel a kavárnu
otvíráme dnes o 20. hodině, vinárnu
a restauraci, již časem rozšíříme o bufet, o 14 dní později. Prosíme o Vaši
přízeň. „Avion“ - Kostelecký, Brno,
Česká 20.“ Při té příležitosti Miloslav
Kostelecký poděkoval také architektovi Bohuslavu Fuchsovi: „Přijměte,
vážený pane architekte, náš upřímný
dík za důmyslný projekt a za veškerou

péči, již jste naší stavbě tak obětavě
věnoval.“ Majitel nového hotelu poděkoval také všem firmám, které se
na stavbě podílely a všem jejich snaživým zaměstnancům, zvláště stavbyvedoucímu Josefovi Vymětalovi.
Rodina Kosteleckých je pochována
na Ústředním hřbitově.

Hotel Avion

tenkrát a dneS
1975 – obytný dům

Dnes proluka

Na levé fotografii stojí dům v Pekařské 90. V roce 1977 byl asanován za účelem budování tzv. rychlé tramvaje, která měla přispět ke zrychlení dopravy v Brně.
Touto prolukou měla tramvaj vjíždět pod Sladovou, pokračovat pod Špilberkem a vyústit u křížení Údolní, Joštovy a Marešovy. Z realizace nakonec sešlo, proluka zůstala a taky zmizela poštovní schránka z Pekařské 92.

včerejšek dnes
8. dubna 1934 uspořádal SK Židenice cyklistické závody pekařských
pomocníků a učňů na jízdních kolech s pekařskými koši na zádech.
Průběh závodu sledovalo přibližně
18 000 diváků. Start a cíl byl umístěn
v Husově ulici u Besedního domu.
Trať dále vedla kolem evangelického
kostela, Augustinskou, Falkensteinerovou, Tivoli, Kotlářskou, Kounicovou, dále kolem nového zemského
domu a přes Žerotínovo náměstí zpět
k Besednímu domu. Nejlepší čas měl
pekařský pomocník Ladislav Bor – 6,
21 minut.
kdo o úspěchu inzerce pochybuje, prohrál již předem bitvu s konkurencí!

Stříbrné Brno • strana 5

První zástavba této staré ulice se připomíná na přelomu 18. a 19. stol.
V létě roku 1844 dostala svůj první název – Horní Příční ulice (Obere
Quergasse), od roku 1867 už nesla název Kőffillerova. Prázdná blátivá cesta byla zalitá asfaltem a zaplnila se auty. Tato ulice je dnes
o mnoho užší a většina nízkých domků už neexistuje. V čísle 13 je
škola a na levém konci ulice jsou škaredé popelnice. Už víte?

☎ Volejte Martinovi 777 122 009

Každá žena, co má vkus,
nosí Dantes a je kus!
Adresa: Náměstí Svobody v pasáži Omega, Brno
Otevřeno: pondělí až pátek 9–19 hodin, sobota 9–14 hodin
Sledujte nás na

www.kloboukovyklub.cz

n aro

Kapelník Gustav Brom.
Gustav Brom vzpomíná:
„V dubnu roku 1945, kdy na
Brno padaly bomby, jsem
se s Maruškou přestěhoval
nejprve ke Štuchalům (Jiří
Štuchal brněnský
kabaretiér, konferenciér a
kamarád
Gustava
Broma) do
Žabovřesk
(Doležalova 10).
Když se to na Brno začalo
sypat každý den, ujeli jsme
na Vysočinu do Nedvědice
k mojí matce, kam za pár

dní přijeli i Štuchalovi. Poté
jsme se společně přesunuli
do vesničky Kovářová, kde
jsme z kopce pozorovali,
jak to všechno z Brna utíká. Jednou jsme šli s Jurou
lesem pro chleba a nějaký
proviant a najednou koukáme – před náma leží
německá pokladna. Plná
říšských marek a protektorátních korun! Mohli jsme
se v tu ránu napakovat a
běžet domů, jenže mi blbci
jsme to šli omeldovat našim
ženským. Ani ne za hodinu
obě zmizely. Došlo nám,
že šly hledat tu pokladnu.
Letěli jsme za nima, našli
je, ale bez peněz. Pokladna
už byla vykradená. Někdo
rychlejší a chytřejší nám
vypálil rybník. Věra s Marií posbírali pár tisícovek,
které se válely kolem, a my
jsme samozřejmě schytali pár ne právě lichotivých
přezdívek. I těch pár bankovek z válečné kořisti nám
pomohlo. Po návratu do
Brna jsme totiž našli náš
byt v Pražské (dnes Štefánikova) ulici vykradený a
zničený. Takže jsme měli
aspoň něco na novou výbavu. Kdykoliv jsme se později s Jurou sešli, vždy jsme si
vyčítali, jací jsme to tehdy
byli poctiví volové, že
jsme odešli od plné pokladny, která z nás
mohla udělat
první poválečné
milionáře.“ Gustav
Brom (1921
– 1995) je
mj. autorem
prvního notového
záznamu písně Hvězdy jsou
jak sedmikrásky nad Brnem

(1955), jejíž melodii dodnes
slyší každý den desetitisíce
lidí. Je znělkou pro příjezdy
a odjezdy vlaků na brněnském hlavním nádraží. Autorem hudby je Gustavův
kamarád, básník a dramatik
Josef Kainar (1917 – 1971).
Až do své smrti bydlel kapelník, saxofonista, zpěvák,
hudební skladatel, účastník
domácího odboje a politický vězeň Gustav Brom
se svojí manželkou Marií
v ulici Preslova č. 28.

Marie Gergelová pár týdnů
před sňatkem (27. 8. 1947)
s Gustavem Bromem - jeho jediná manželka.

Kamarád Jiří Štuchal.

drogerie na Orlí

Klobouky
Dantes

čí

n í!

Jaroslav Císař

zapomenuté ulice

100 let
v ýro

V tomto domě bydlel poslední 3 roky
svého života RNDr. Jaroslav Císař (1894 –
1983), který byl v letech 1918 – 1919 osobním tajemníkem prezidenta T. G. Masaryka.
Po absolvování brněnské obchodní akademie odešel do USA, kde v letech 1913 – 1917
studoval na univerzitě v New Yorku matematiku, fyziku a astronomii. Jako osobní
tajemník T. G. Masaryka působil jak v době
jeho pobytu v USA, tak po návratu do vlasti.
Poté vstoupil do čs. diplomacie (ministerský tajemník) a od února 1920 až
do poloviny roku 1927 působil jako legační tajemník tiskové služby v Londýně. Koncem roku 1927 se stal ředitelem tiskového koncernu Lidových
novin, zároveň však sám publikoval a překládal. Od roku 1939 byl účastníkem domácího odboje, v létě téhož roku odešel přes Francii do Británie,
kde vstoupil znovu do diplomacie. Od konce roku 1945 působil jako radavyslanec na čs. ambasádě v Londýně. V roce 1947 byl přeložen do Prahy.
Ze služeb Ministerstva zahraničních věcí byl propuštěn o rok později. Poté odešel do Velké Británie.
Na několika univerzitách přednášel
astronomii a astrofyziku. Začátkem
roku 1980 se vrátil do Brna, odkud
pocházela jeho partnerka Antonie
Císařová roz. Zedníková. Zapomenutý tajemník s přepestrým životem Jaroslav Císař byl zpopelněn
v Krematoriu města Brna 9 dnů
Česká 1
po úmrtí v České ulici č. 1.

ze

I DOMY promlouvají...

Gustova prázdná pokladna

• 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 • so 8–12
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bohóšek
kiliánů

zádech. Maryška měla ještě bratra Bohuslava, který ale nebyl
moc nadšený, když se dozvěděl,
že jeho sestra bude mít nemanželské dítě. V té době už byl studentem práv a cítil to jako jakousi potupu. Později se s tím však
vyrovnal a malého Bohumila si
oblíbil. Tátou malého Bohumila
byl s největší pravděpodobností Bohumil Blecha, který také
bydlel v Židenicích, a který se
prý později stal kamarádem
adoptivního tatínka Bohumila
Hrabala. Tehdy se v Židenicích
všichni znali a dokonce budoucí manželka Bohumila Blechy
vozila malého Bohumila v kočárku. Vypomáhala tak Maryšce,
když neměla čas. Dalo by se říct,
že všichni byli jako jedna velká
rodina. 4. dubna 1914 byl Bohu-

Nejznámější spisovatel moderní československé literatury 20. stoBohuslav Kilian se svým šestiletým synovcem Bohumilem Hrabaletí Bohumil Hrabal
lam v Brně roku 1920.
Budoucí spisovatel Bohumil Tomáš vyvlekl Maryšku na dvomil Hrabal v kostele Nanebevzetí mši, asi mu to tam bylo dlouhé.
Hrabal (1914 – 1997) se narodil rek, vytáhl z almary pušku a zaPanny Marie v Zábrdovicích po- V každém případě však od bav malém dělnickém domku č. křičel: „Klekni si, já ti zastřelim.“
křtěn. K zábrdovickému kostelu bičky Kateřiny přejal představu
47 v židenické Balbínově ulici. Dramatickému závěru zabránila
měl později velmi blízký vztah, lidové zbožnosti a lidové předByl jedním z největších brněn- Bohumilova babička Kateřina,
protože každou neděli do něj stavy o tom, jak bude vypadat
ských autorů 20. století. To, že se která s rozvahou vyšla ven a
pěšky chodil s babičkou na mši. smrt. Bohumilův dědeček praBohumil Hrabal narodil v Brně, řekla: „Pote jezt, nebo vám ta poŽivot na Balbínce měl tehdy svůj videlně každou neděli po obědě
se moc neví, spojován je nejvíce livka vystydne.“ Pak se vrátili ke
řád, kdy v neděli byly všechny navštěvoval dnes již zaniklý žides Nymburkem, Prahou a Ker- stolu, dojedli a za rok se narodil
děti hezky oblečeny, ženy, které nický hostinec U Machů. Babičskem. Brněnská Balbínova ulice malý Bohumil. Narodil se jako
chodily přes týden do továrny, se ka ve stejnou dobu chodívala odje ve značném svahu, směřuje ke Bohumil Kilian, až když se v roce
vystrojily. Bohumil říkal, že vy- počívat s malým Bohumilem do
hřbitovu a domeček, ve kterém 1916 jeho maminka provdala za
padaly jako královny. Vzpomí- vinohradu a až k večeru se pěkně
malý Bohumil vyrůstal u své ba- Františka Hrabala, tak ten malénal, jak jeho babička byla krásná, oblékla a šla s Bohumilem za
bičky, dnes vypadá úplně jinak. ho Bohumila adoptoval a písempokaždé s sebou nosívala od jara dědečkem do hostince. Hrávaly
Když se Bohumil narodil, tak ným prohlášením mu také dal
do podzimu květiny a zlatou se zde karty, pilo se pivo a právě
na „Balbínce“ ještě nebyla proti- své jméno. Malý Bohumil vyrůsmodlitební knížku. Maminka zdejší hospodskou atmosféru
lehlá řada domků a z babiččina tal u babičky a dědečka do svých
Maryška ale vzpomínala také na velmi vnímal malý Bohumil.
okna bylo vidět do polí. Narodil tří let, poté si jej jeho maminka
to, jak její uličník Bohóšek jed- Hrál si u stolu na počítání penízse svobodné dvacetileté matce s novým tatínkem vzali k sobě
nou v zábrdovickém kostele pli- ků, přijímal je a vyplácel. BohuMarii Kilianové (1894 – 1970) do Polné, což Hrabal velice těžce
val z kůru na sedící farníky při mil vzpomínal: „K večeru si bajako nemanželské dítě, v rodině nesl. Častokrát jej chytli při útěku
jí říkali Maryška. V jedno letní k babičce, např. na židenickém
poledne roku 1913 musela Ma- vlakovém nádraží, nejednou se
ryška vyjít s pravdou ven. Při někomu vpašoval do auta a tak
obědě rodičům oznámila, že je překvapil řidiče. Když už bydlel
v jiném stavu a její milenec si ji trvale se svými rodiči, k babičnechce vzít. Bohumilův dědeček ce do Brna se až do 2. sv. války
pravidelně vracel na prázdniny.
V Židenicích pokaždé trávil celé
dva měsíce, měl zde spoustu
kamarádů. Hrabal také s úsměvem vzpomínal na to, že babička měla široké lícní kosti, a že se
podle těch „kocóřích ksichtů“
poznávají v celé rodině. Babička
i dědeček Kiliánovi pracovali
v přádelně firmy Heinrich Pisco
v Bratislavské ulici. Dědeček pracoval jako střihač látek. Babička
byla klidná, rozvážná a moudrá
žena. Milovala svoji zahrádku,
kde měla plno květin, chodívala
František (Francin) Hrabal, do vinohradu, který byl nahoře
který přijal malého Bohumila na kopci nad Balbínkou. Sem Zleva Bohumilova maminka Marie Kilianová, strýc Bohuslav Kilian, dědeček Tomáš Kilian, babička
za svého.
nosívala malého Bohumila na Kateřina Kilianová a malý Bohumil.
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Maminka Bohumila Hrabala, Josef Hrabal, Františkův bratr
Marie Kilianová-Hrabalová - alias strýc Pepin, který nejen
Maryška.
v nymburském pivovaru nelidsky řval.

který vytékal z Lacrumu. Nic
z toho už dnes neexistuje a celá
tato prostranství vypadají úplně
jinak. Pouze hasičská zbrojnice,
která sousedí s bývalým hostincem U Machů, existuje dodnes.
Bohumilův dědeček byl členem
zdejšího Sboru dobrovolných
hasičů. Byl členem také loveckého spolku, divadelního spolku, pěveckého spolku… Téměř
žádný večer nebyl doma, protože po večeři se vždy vydal za
svou společností. Jinou neděli
se babička s dědečkem a malým
Bohumilem hned po mši společně vydali pěšky do hostince
U sedmi švábů na Starém Brně.
Dalším místem, kam Bohumil
často s babičkou chodíval, byla
obřanská vila na břehu Svitavy,
ve které bydlel až do své předčasné smrti jeho strýc Bohuslav
s manželkou Alžbětou. Když byl
Bohumil menší, tak ho babička
až do Obřan nosila na zádech.
Jak ho ale donesla do zahrady
u vily, Bohumil okamžitě vyběhl do prudkého svahu, protože

„nožičky už nebolely“. Hlavně
zde měl ale možnost vnímat atmosféru brněnské intelektuální
elity, protože u Kilianů, kteří byli
velice společenští, se scházela
smetánka. Bylo zde možné naslouchat Oldřichu Novému, častým hostem vily byl také Rudolf
Těsnohlídek, malíř Josef Šíma,
Eduard Milén, Jaroslav Král,
spisovatel Viktor Kamil Jeřábek,
později také jeho syn, spisovatel a
divadelní kritik Čestmír Jeřábek.
Bohumil však tuto vybranou
společnost příliš neocenil, přece
jen byl zvyklý na jiné prostředí
své milované Balbínky. I když
v obřanské vile panovala volnomyšlenkářská a dosti liberální
atmosféra a dbalo se na jistá
pravidla, Bohumil se vždy rád
vracel do svých Židenic. Určitě v něm však tato setkávání
zanechala nějakou stopu
a hlavně strýc Bohuslav se Bohumilovi věnoval jako učitel,
protože rozpoznal Bohumilův
intelekt a nechtěl to nechat jen
tak být.

bička vzala jinačí šaty a šli jsme
k Machům. Děda seděl u stolu
pod stromy se svými přáteli, hrál
karty a pil pivo. Kam jsem se otočil, všude to samé, stoly s ubrusy,
číšníci v bílých košilích roznášeli
pivo, sklenky vína, u každého
stolu rozjaření hosté, smáli se,
kouřili, zvedali sklenice, zpívali,
děda měl zářící oči. Seděl jsem
u jeho stolu, pil limonádu a
rovnal jsem mince a vyplácel
nebo bral. Když přišel hostinský
a pozdravil babičku, děda řekl:
tak pane Mach, co tam máte?
Hostinský vypočítával – rolšunka, goláš, presvuřt, šmetrlónu, krémšnity a děd k babičce:
tak Katyno, na co máš apetýt?
A babička jako vždy, pyšná, dojatá, s úsměvem pravila - rolšunko a já jsem řekl jako vždy dva
krémšnity. A babička slavnostně
a pomalu jedla rolšunku a pila
pivo, rozhlížela se a přála si, aby
ji někdo viděl z ulice ze známých,
aby ji viděl, že jí rolšunku a pije
pivo. A děd tloukl kartami, rozdával a velkým smíchem zabíjel
sedmu a pil pivo a já jsem bral
mince a vyplácel a byl jsem šťas-

ten tak jako babička, která byla
nadšena, že mohla sedět u stolu,
kde její muž hraje mariáš.“ Kousek vedle byl obchůdek Spolek,
kam lidé z Balbínky chodívali
nakupovat, o kus dál byl Lacinův
mlýn, kam se chodívali koupat.
Bohumil také vzpomínal, jak Perlička na závěr:
se svou sestřenicí a kamarády
1. září 1925 nastoupil Bohumil do primy 1. A gymnázia na
z Balbínky chodívali k potůčku, „jarošce“ v tehdejší třídě Legionářů. Bylo to krátce po dědečkově
smrti, kdy se Bohumilovi rodiče rozhodli, že dají Bohumila do
Brna, aby babičce nebylo v domečku na Balbínce smutno, protože v té době už Bohumil trvale bydlel s rodiči v Nymburku. Už
v pololetí však dostal trojku z mravů za lumpárnu, kterou provedl slavnému profesoru Ferdinandu Kňourkovi. Ten jej vyučoval
němčině. Bohumilova maminka Marie – Maryška vzpomíná:
„profesor němčiny se jmenoval Kňourek a vypadal jako císařský
rada a můj synáček za trest musel sedět v první řadě. Tenkrát
byly lavice se zasouvacím stolkem, kde byl kalamář, a jak profesor Kňourek chodil sem a tam a učil studenty der, die, das, tak
můj synáček viděl, jak panu profesorovi z nedopnutého poklopce
vyčuhuje bílá tkanička. A tak jak profesor furt chodil sem a tam,
zastavil se u lavice mého synáčka a ten dostal nápad. Teď anebo
nikdy. Odsunul zasouvací desku lavice a nechal tam klesnout tu
bílou šňůrku a pak zasunul zelenou desku a drželi ji pevně kolenem a čekal, až zase pan profesor Kňourek s rozevřenou učebnicí
němčiny půjde k oknu. Ale ono mu to nešlo, tak nastala chvíle,
kdy pan profesor trhnul celým tělem, a poklopec se roztrhnul
Dvouletý Bohumil s babičkou a knoflík brnknul do okna, pan profesor stál a díval se na koleno
Kateřinou Kilianovou na dvoře mého synáčka a na tu šňůrku, kterou pevně držela posuvná deska
židenického domku.
lavice. A tak dostal můj synáček trojku z mravů.“

UBytování v historickém JádrU Brna

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

www.jacobbrno.cz
Brno, Jakubské nám. 7
Prodej naturálních vín,
cideru, jedinečné
fermentované
březové mízy
“Euforia”
a dalších nápojů
Těšíme se
na vás
na naší
nové recepci!

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

KALENDÁRIUM

Marie Waltrová (*2.
4. 1897 Plzeň – † 20. 7. 1978
Brno), známá brněnská
herečka
a
pedagožka,
která se původně chtěla
stát lékárnicí,
ale po náhodném záskoku
v divadelním představení
Majitelé hutí v Národním
divadle v Brně roku 1915,
získala stálé angažmá. Věnovala se činohře, zpěvu i baletu.
Její drobná, štíhlá a pružná
postava s krásnýma živýma
očima a výraznými ústy byla
dobře disponována pro obor
mladocharakterních komických postav. Postupně se propracovala k přesvědčivějšímu
vyjádření tragických poloh.
Jejím mladším bratrem byl
známý český divadelní a filmový herec Ladislav Pešek (1906
– 1986). Manželem Marie byl
brněnský herec, režisér, pedagog, recitátor, překladatel, dramatik a skladatel Rudolf Walter
(1894 – 1966). V roce 1922 se
jim narodila dcera Olga. Marie
Waltrová je se svým manželem
pochována na Ústředním hřbitově.
Václav Šilhan (*9. 9. 1898
Plumlov – † 30. 4. 1945 BergenBelsen), známý brněnský
porodník a gynekolog a oběť
okupace. Byl
zapojen do odbojové organizace Obrana národa, pro nákup
zdravotnických potřeb věnoval
částku 100 000 korun. Bydlel
ve svém vlastním sanatoriu
v ulici Veveří č. 125. Stanným
soudem v Brně byl odsouzen
10. 1. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro
přípravu velezrady k předání
gestapu a zabavení veškerého
majetku. Václav Šilhan zahynul za dodnes neobjasněných
okolností. Traduje se však, že
se původně z koncentračního
tábora vrátil, ale záhy odešel
do Terezína, aby tam ošetřoval nemocné a tam se měl
nakazit skvrnitým tyfem, na
nějž nedlouho poté zemřel.
Bergen-Belsen je tedy místem
úmrtí pravděpodobným. Jeho
jméno je uvedeno mj. ve foyeru budovy Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity na Komenského nám. 2.
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BRŇAN, KTERÝ DOBYL SVĚT
častější herecká partnerka a
pozdější rodinná přítelkyně
Cleo Moore (1924 – 1973).
Kdo z vás měl nebo má možnost tento snímek shlédnout,
zajisté pochopil, že se vztahuje
k Haasovu traumatu souvisejícímu s tragickou smrtí bratra
Pavla v Osvětimi. A ti pozornější z vás si možná všimli, že
Pavlovu fotografii má v tomto
filmu Hugo na telefonním stolku hned vedle telefonu neustále
na očích. Na všech svých amerických filmech Hugo pracoval
v několika funkcích najednou
- producent, režisér, scénárista
a herec. I tak musel spolupracovat s mnoha hollywoodskýBeverly Michaels, herecká part- mi úřady a institucemi. Jednou
nerka Hugo Haase.
Jako producent či režisér se
Hugo Haas v Americe podílel na mnoha známých i u
nás méně známých filmech,
z nichž za zmínku stojí zřejmě
nejproslulejší Pickup (Hlídač
č. 47), nebo také Strange fascination (Podivné okouzlení).
V prvním ze zmiňovaných
snímků byla jeho partnerkou
krásná Beverly Michaels (1928
– 2007), ve druhém jeho nej-

Pickup (1951) Hugo s Beverly MIchaels.

Hostinec U Kricků
V místech, kde dnes stojí mohutná budova tzv. Nového
Zemského domu III., fungoval dlouhou řadu let velmi
známý hostinec U Kricků.
Tedy první dům vlevo při ústí
do dnešní ulice Kounicova.

po něm provozovnu převzal
Karl Krick. Oficiální název
hostince byl „ U Zlatého kanonu“, což měl i na vývěsním
štítě, daleko známějším se ale
stal jako hospoda U Kricků.
Dostaveníčko si zde dávala

Hostinec U Kricků (uprostřed) - zcela vlevo stojí
budova, ve které dnes sídlí Krajský úřad.

Po tomto tehdy vyhlášeném
hostinci dnes není ani památky a pravděpodobně si jej
někteří z vás budou pamatovat už jen z vyprávění. Šlo o
velkou budovu, do náměstí
jednopatrovou, do Kounicovy přízemní. Dům měl velkou zahradu, na jejímž konci
(přibližně v místech dnešní
Kounicovy 3) byl dřevěný
pavilon. Hostinským byl Antonín Funtan, v roce 1873

z nich byla např. producentská
společnost Bryna Productions
Kirka Douglase, otce slavného
herce Michaela Douglase. Vysoké pracovní nasazení Hugo
Haase v Hollywoodu bylo
zřejmě z velké části zapříčiněno snahou potlačit a překonat
trauma z tragické smrti jeho
otce Zikmunda a bratra Pavla
během 2. sv. války. Pomalu se
u něj začala dostavovat únava
a také se dostával do finančních
problémů, a to, když jím zhotovené snímky nepřitahovaly
potřebnou pozornost distributorů. Hugo se vyhýbal všemu,
co by mohlo jeho rozpočet
neúměrně navýšit. V jeho
filmech si zahrála manželka

nejlepší brněnská společnost,
chodili sem důstojníci, občas
také nějaký generál. Pravidelné vojenské koncerty se zde
těšily velké oblibě. Vždy se zde
jedlo velmi dobře. Hostinec
byl vůbec prvním, do kterého bylo na zahrádku zavedeno plynové osvětlení. V roce
1885 hostinec převzal zkušený hostinský Franz Smetana,
který před tím působil v hospodě U Marovských (ten

stával v místech dnešního brněnského tzv. „Bílého domu“).
Smetana U Kricků zavedl novou specialitu, říšskoněmecké
vuřty, které nechal vyrábět
uzenářem z Bavorska. Na tyto
vuřty bývaly fronty! Smetana
po čase uzenáře z Bavorska
z úsporných důvodů propustil a výrobu svěřil jeho bývalému pomocníkovi, což mělo
za následek, že obchod s vuřty
rychle upadal. Smetana odešel jinam a noví hostinští se
zde začali rychle střídat. Do
roku 1914 zde působili Hermann Freund, Alois Schebela, Johann Skládaný a Anton
Trejbal. Kdysi vyhlášenému
hostinci se vedlo špatně, hostů
ubývalo. Propadl na úroveň
obyčejné tančírny, docházelo
zde ke rvačkám a nejednou se
zde dokonce střílelo. Hospoda
pak byla v ústech Brňanů známá pod nelichotivým názvem
„Kistna“. Na místě hostince
U Kricků, tedy na nároží
Žerotínova nám. a Kounicovy ulice byla v roce 1924
dostavěna monumentální
stavba Nového Zemského
domu (Zemského domu), ve
kterém postupně fungovala
dlouhá řada pohostinských
zařízení, ale tom zase někdy
příště.

Herec, režisér a scénárista Hugo
Haas si ve svém filmu Podivné
okouzlení (Strange Fascination
1952) zahrál klavírního virtuoza českého původu. Blondýnka
Cleo Moore (1924 – 1973) patřila k jeho nejčastějším hollywoodským hereckým partnerkám.
Černovláska vpravo – herečka
Mona Barrie (1909 – 1964).
Bibi a také jejich syn Ivan. Profesní kontakty, které během
svého hollywoodského působení navázal, byly postupem času zpřetrhány a také
se začaly dostavovat zdravotní potíže, zejména astma.
Během roku 1960 se Hugo
s manželkou přestěhoval do
New Yorku, od dubna roku
1962 strávili krátký čas v Itá-

lii a nakonec se Hugo usadil
ve Vídni, kde se ještě uplatnil
jako režisér v rakouské televizi a v roce 1966 si naposledy
v životě zahrál, a to ve snímku Die Pianolastory. Poslední adresou Hugo Haase byl
Opernring. Wien 1., Opernring 4/II/18. V podkrovním
bytě s překrásným výhledem
na vídeňskou Státní operu
žil Hugo až do své předčasné
smrti. Všestrannost tohoto
umělce a brněnského rodáka, který všem za oceánem
ukázal jak točit „áčkové filmy
s béčkovým rozpočtem“, rozhodně stojí za pozastavení u
jeho hrobu na brněnském židovském hřbitově.
Plakát k americkému dramatu
Podivné okouzlení.

Sloupek o kávě
 Egypta
Do



Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

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

V zimě si zahřejte tělo i duši
egyptskou pochoutkou. Silná
a aromatická káva, nejčastěji
připravovaná v džezvě z jemenských zrnek s trochou třtinového
cukru a velmi jemně namletého
kardamonu. Postupně se přivede k varu, odebere část vzkypělé
pěny a znovu zahřívá, napotřetí
už dolijeme do tenkostěnného
šálku nebo typického zdobeného kalíšku a vychutnáváme. Při
cestě karavanou se káva připravovala v konvici ponořené do
žhavého písku a dlouze se macerovala, občas s přidáním medu.
Ideální kombinace s tradičními
kávovými řezy. Máslové těsto
s osminou mleté kávy dáme na
plech, potřeme směsí tvarohu,
vejce, kysané smetany a sněhu.
Ze zbytku těsta uděláme malé
hoblinky a pokryjeme vrch. Upečeme a dozdobíme kousky ovoce
v medu. Tento vynikající dezert
a egyptská káva vás jistě potěší
a zpříjemní den.
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ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Nová brána na kresbě Františka Richtera - rok 1821.

P

rostranství pásu barokních hradeb a příkopů,
tzv. koliště před někdejší Novou branou (dnes zde stojí
palác Morava na Divadelní
ulici) se v neděli 11. května
roku 1862 stalo svědkem
vzdušné plavby obřího balónu francouzského „aeronauta“ Antoina Regentiho.
Nebyla to první ukázka vzduchoplavby za použití balónu
v Brně. K té došlo již v roce
1850, kdy Angličan Henry
Coxwell s dvěma brněnskými
měšťany absolvoval dvouhodinový let nad Brnem. Francouz Regenti po dvanácti letech předvedl v Brně svoji již
čtyřicátou šestou vzdušnou
plavbu inzerovanou v místních denících. Pro nepřízeň
počasí však musel svůj let
o týden posunout. Tehdejší tisk této události věnoval
mimořádnou pozornost a
veškeré dění související s

přípravou letu obšírně popisoval. Prostor bastionu byl
uzavřen a dělníci brněnských
plynáren několik dní předem

instalovali potrubí na svítiplyn, kterým měl být balón
plněn. Tesaři sestavili množství lavic pro diváky včetně
velké tribuny pro brněnskou
honoraci, občerstvení publika bylo zajištěno polní tzv.
cikánskou kuchyní. Účast diváků byla impozantní a sešlo

se téměř celé Brno. Nadšenci
zaplnili nejen prostranství
bastionů a parků, ale i vikýře
a střechy domů, plně obsazen
byl dokonce i špilberský svah.
Balón, který vyrobil za jediný
den brněnský obuvnický mistr Vrabec z 900 sáhů plátna,
pojmul 40 000 kubíků plynu.
Antoin Regenti, štíhlý vysoký muž se silnými pažemi,
s krátce střiženými světlými vlasy a jasným zrakem,
na všechny přípravné práce
dohlížel a byl pochopitelně
středem pozornosti nejen
u brněnských slečen. Plnění
balónu však trvalo více než
čtyři hodiny, a tak pro ukrácení dlouhé chvíle publika,
které se již začínalo nudit,
byla připravena i hudební
produkce. Dle očitých svědků však kapela více sledovala
přípravy a věnovala se občerstvení než hudební činnosti.
Konečně kolem šesté hodiny

NOVe

OTEVrENO

Unikátní výběr noblesních holí

...aneb „špacírštoků.“
Panská 9, Brno. Otevřeno každý
den a někdy i o víkendu.
Více na: www.hulkarna.cz
nebo volejte na tel.: 774 725 644

poblíž: „Proboha, zachraňte mne, chytněte kotvu…!“
Děvčata po chvíli přece jen
sebrala odvahu a chopila se
lana s kotvou. Balón je však
ještě nějakou dobu vlekl, než
se do záchrany zapojili místní
muži, kteří ho stáhli k zemi.
Během chvíle se u místa při-

stoupal do výše 800 stop (240
m) a pomalu se nesl směrem
k Lužánkám. Po půlhodinovém letu začal balón klesat
a pan Regenti se rozhodl přistát u Cacovic. Jenže kotva,
kterou vyhodil z koše, se nezachytila, a tak byl vzduchoplavec nucen úzkostlivě volat
na dívky, které byly v té době

stání shromáždily stovky lidí,
kteří odvážnému „aeronautovi“ provolávali slávu. Při
své další vzduchoplavbě o tři
týdny později v Praze bohužel již tolik štěstí neměl, neboť jeho balón po silné bouři
a dramatickém letu ztroskotal v korunách stromů u Staré
Boleslavi.

Henry Tracey Coxwell
v roce 1862
na dobové pohlednici.

Studená
kuchyně

Balón nad Brnem

večer bylo vše dokončeno,
pan Regenti se rozloučil s rodinnými příslušníky, prohlédl lana i veškeré vybavení
a naložil do koše svého psíka,
který ho při letu vždy doprovázel. Přesně za pět minut půl
sedmé se balón odpoutal od
země, poměrně rychle vy-

Petra Marcová PřemyslovoAdresa:
nám. 8

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

Zlatnictví
Marcela
Lurská

Opravy zlatých
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: 777 687 109
www.zlatnictvi-lurska.cz
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno
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Zbrojovácké patálie
část 6. – závěrečná
Pracovníci brněnské Zbrojovky
toto nebezpečí zatím málo chápali, to
vojenští odborníci viděli dále. Ministerstvo obrany si spočetlo, že v případě
válečného konfliktu by vojsko používalo více než sta různých typů, a proto
ani na chvíli neváhalo vrátit Zbrojovce

Psací stroj Zeta. Typické cinknutí na konci řádku už dávno bohužel ztichlo.
valivých ložisek. Vyráběla však také
řadu dalších užitečných věcí – motory
pro motocykly Ogar, známé a hojně
užívané psací stroje Zeta, šicí stroje Zetina, pračky, kuchyňské roboty, zavedla
výrobu chladniček Maneta a spousty
jiných předmětů. Písmeno Z v kruzích,
symbolizující průzor hlavně střelné

zbraně bylo znakem přesnosti, kvality
a dobrého řemeslného zpracování jak
dřívější výroby automobilů, traktorů,
tak i pozdější výpočetní techniky. Proto
je dobré připomínat tradice a občas se
ohlédnout do minulosti, inspiruje nás
to především k lepší práci v budoucnosti a to je ku prospěchu nás všech.

Text Jan Popelka

Zbrojovce dosáhla velmi slušné úrovně ních jízd, vývoj však násilně přerušila
a navrhlo přece jen využít zkušenosti okupace. Prototyp musel být „uklizen“
konstrukčních kanceláří pro vojenské do tzv. technických sbírek Zbrojovky,
účely. Byly navrženy dva typy vojen- což byl honosný název pro skladiště
ského terénního automobilu. Typ ZV a harampádí, o které říše nejevila zájem.
typ T2, které by mohly najít uplatnění Zde stroj odpočíval až do květnových
při obraně našeho státu. Samozřejmě dnů roku 1945, kdy jej objevil nacisv nich nechyběla vojenská a terénní tický strážný a uprchl na něm před
výbava, tažný hák, hledáček a polní frontou. Pomalu jsme se dostali až na
nářadí. Oba prototypy byly předvede- samý konec vyprávění o historii výroby
ny v roce 1938 komisi ministerstva ke aut v brněnské Zbrojovce, i když ne tak
zkouškám. Přesto k výrobě nedošlo, docela, protože osvobozená republika
ministerstvo se spojilo s vozidly jiných naléhavě potřebovala traktory, kterýznaček, zejména Praga a Tatra. Při mi bylo třeba obdělat válkou zničená
okupaci v roce 1939 došlo samozřejmě pole. Zbrojovka se vyznamenala. 14.
také k obsazení brněnské Zbrojovky a listopadu 1945 vyjel z brány závodu
nacisté oba prototypy odvezli nezná- první traktor Zetor 25. Zbrojovka se
mo kam. Jak známo, Zbrojovka se tak stala díky zkušenostem z výroby
dlouhá léta zabývala mj. také výrobou aut zakladatelem a průkopníkem
jízdních kol. Kola z brněnské Zbro- výrobní tradice traktorů a také např.
jovky vynikala
Ing. Josef Ullman, významný konstruk- svou prvotřídní Zetor 25 A byl určen především na orbu.
kvalitou a tisíce
tér brněnské Zbrojovky.
dělníků používajejí plnou kapacitu v oblasti zbrojních ly tyto výrobky
komodit. Zpráva přišla jako blesk: „15. denně na cestu
října 1936 se dočasně zastavuje výroba do práce. Moautomobilů.“ Pracující dělníci a techni- dernizovat jízdní
ci jsou zdrceni, výroba aut se stala nápl- kolo montáží poní jejich života a byli na ni hrdi, nechtěli mocného závěspracovat na zbraních. Vedení Zbrojov- ného motorku
ky tedy požádalo o povolení výrobu Ducatti proběhlo
obnovit, navzdory tomu se z dočasné- už v roce 1932.
ho zastavení výroby stává v roce 1937 Postupem času
zastavení definitivní. Vůz Z 5 druhé se z motokola vysérie, plně připravený k realizaci, i malé vinul malý molidové auto Z 7 s pohonem zadních tocykl Z 2, jehož
kol, jež mělo nahradit Hurvínka, již autorem byl ing.
zůstaly navždy prototypy. Konstrukční Josef Ullman.
kancelář automobilů byla také zrušena Ještě v roce 1939
a konstruktéři byli přiděleni na nejrůz- byl vyroben pronější pomocné programy. Ministerstvo totyp, s nímž se
národní obrany si bylo dobře vědomo, najezdily tisíce kiže výroba automobilů v brněnské lometrů zkušeb-

PRVOREPUBLIKOVÉ
SLADKÉ
MÁMENÍ

Dobošové věnečky

Z lineckého těsta si upečeme
věnečky, které slepujeme dosti
vysoko máslovým čokoládovým krémem, do kterého jsme
přidali trochu jemně utřených
upražených oříšků a rum. Po
ztuhnutí je máčíme dobošovým
cukrem. Víte, že Jószef Dobos
byl maďarský cukrář?

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:

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ,
OSTRAHU, RECEPČNÍ
A PRACOVNÍKY ÚKLIDU

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech + motivační odměny
Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz
Nebo přijďte na osobní schůzku:
po–pá 8–16.30 h Brno–Židenice, Uzavřená 5

Perlička na závěr

Karel Příza
Za prvního českého textilního podnikatele v Brně je dodnes považován Brňan
Karel Jan Příza (1781 – 1854). Zpočátku
pracoval jako soukenický mistr v Zábrdovicích. Od roku 1810 byl majitelem tří
domů na předměstí Cejlu, které nechal
brzy přestavět na jednoposchoďovou
tovární budovu. V roce 1815 požádal o
udělení zemského továrního oprávnění
k výrobě suken a založil na Cejlu č. 10
textilní továrnu. Díky udělenému továrnímu oprávnění je dnes považován za
nejstaršího brněnského manufakturistu
českého původu. Ulice Přízova v katastru
Trnitá je pojmenována právě po Karlovi.
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Píšeme

na

pokračování

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

autentické vzpomínky
MUDr. Milana Navrátila,
syna Rudolfa Těsnohlídka.

Rudolf Těsnohlídek
(1882–1928)
Dnes je pustá, na mnoha místech se dá sotva sledovat. Začíná u
vil nad bílovickým jezem a končí
v Myší díře. Je to údolí, které začíná
v Útěchově a končí u Svitavy. Myší
díry se týkají tři příhody z Čimčirýnka: příhoda o lani, o slimákovi
a mravenčí válka. Domů jsme se
vraceli podle řeky. O prázdninách
jsme zase jezdili k Šumišumě. Časem nás přibylo o paní Vasickou.
Bývala na mě hodná. Jednou jsme
byli na společném výletě ve Křtinách. Šli jsme cestou, která vede

Jindřiška Wurmová

✒

✒

Rudolf
Těsnohlídek
Nikdy nepublikované

Bojovnice za mír a ženské hnutí

kolem křížku. Tam nám otec ukazoval strom, kde bydlel starý datel,
který sezdával lišku Bystroušku.
Bohužel se stávalo stále častěji,
že otec nebyl v Bílovicích. Začal
jezdit na Slovensko a tak jsme se
vídali čím dál méně. Po špatném
začátku studií na brněnském
gymnáziu jsem přešel na klasické
gymnázium v Mladé Boleslavi.
A to jsme se už vídali velmi málo,
jen o vánočních, velikonočních
svátcích a hlavních prázdninách.
12. 1. 1928 jsem pozdě večer dostal od matky telegram. Přijeď
ihned domů, otec těžce nemocen.
Ráno jsem se omluvil ve škole
a nejbližším vlakem jsem jel do
Brna. Na nádraží jsem si koupil
noviny, ve kterých jsem se teprve
dověděl smutnou pravdu a naposled jsem oba viděl na soudním
lékařství. Celý život chodívám do
Bílovic a snad ještě častěji, čím víc
stárnu. Nejraději chodívám po
„Dlouhých stráních“, kde hledávám hříbky. Často se mně sevře
hrdlo a do očí se mi tlačí slzy. Bývá
to tehdy, když si vzpomenu na pohlavky za latinská slovíčka.
MUDr. Milan Navrátil

Hádanka pro fajnšmekry

Tato kamenná sova se už více než 100
let kouká, kdo vchází a vychází z domu,
jenž stojí na ulici, která směřuje ke hradu. Dům má sudé číslo, žil a pracoval
v něm významný architekt Dušan Samuel Jurkovič, nebo pilot 310. stíhací
perutě RAF Jan Chalupa. Z přízemí
(vlevo od sovy) se pravidelně line vůně
čerstvých zákusků, kávy a dalších dobrot. Volejte! Vyhrajete větrník!

☎

Volejte nebo pište
na 777 122 009

Miloš Wurm,
syn.

Věra Bednářová,
kamarádka.

Zdenka Wiedermannová,
spolupracovnice.
Jindřiška Fleischerová (1863 – 1953) pocházela z velké evangelické rodiny, jejím tatínkem byl kazatel Benjamin
Fleischer. Absolvovala evangelickou školu, poté studovala jazyky ve Švýcarsku. V Brně se seznámila s ředitelem
banky Slavie Františkem Bořivojem Wurmem (1857 – 1939), za něhož se 25. 4. 1889 provdala. Od roku 1890
bydlela se svým manželem v Pekárenské 6, kde se jim narodily 3 děti - Jaromír (úředník v Brně), Miloš (oběť 1. sv.
války – padl v boji na konci války, po něm je v Masarykově čtvrti pojmenována ulice Wurmova), Milada (zemřela ve svých 6 letech na zánět mozkových blan). Spisovatelka a významná pracovnice v mezinárodním mírovém
hnutí Jindřiška Wurmová byla učitelkou cizích jazyků, členkou Mírové rady v Ženevě, spoluzakladatelkou České
zemské komise na ochranu mládeže, spolku Dívčí akademie, členkou výboru brněnské Vesny, Sokola, členkou
Abstinentního svazu… Velkou péči věnovala vězňům, pravidelně navštěvovala polepšovnu v Mikulově a také
věznici na Cejlu. Přátelila se s rodinou Masarykových. Po 2. sv. válce se začala stahovat z veřejného života. Přesto, že společenské dění sledovala, přestávala mnohému rozumět. Zřejmě proto, její kniha „Vzpomínky“ končí
slovy: „Svět je plný zmatků, tak mně nezbývá než pokorně říct: Buď vůle Tvá.“ Jindřiška Wurmová je pochována
na Ústředním hřbitově.

Prodám
barevnou
laserovou
tiskárnu A3

výroba
zakázkového nábytku
z masívního dřeva
Vyplétáme židle, tzv. Thonetky, křesla a jim podobné.
Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

XEROX
Phaser
7500DN
v dobrém
stavu
Tel. 608 718 605

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
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tak to má být

Vtip

Stříbrné Brno • strana 12

Tyto noviny jinde než
v Brně neseženete
Nová
medicína
Doktor:
Morávku,
nechte všeho
pití, běžte
domů - máte
tam spálu.
Soused: Ježíš
marjá, zas
mi tam
někdo leze?
Ale dopadnu-li ho,
chlapa,
hnáty mu
zpřerážím!

Vyšlápnete-li tyto schody, vedoucí
z Údolní do Helceletovy ulice,
budete už
jen malý krůček od „ukryté“
prvorepublikové kavárny s elegantním
baristou, starými židlemi, starým
telefonem (pevná linka), čalouněnými
křesly, chutnými deserty, štrúdly
a kávou, která tuto kavárnu
nesmazatelně zapsala do světového
povědomí. To budete koukat!

Luxus s historií
1905 – 1960 – 2020
Václav Laurin
(1865–1930)

2BI 3369

Václav Klement
(1868–1938)

Váš autorizovaný prodejce vozů šKoda

1905 – 1960 – 2020

1905 – 1960 – 2020

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

kdo o úspěchu inzerce pochybuje, prohrál již předem bitvu s konkurencí!

brněnští

miláčci

V zámkařství JiRo (Veveří 12)
je o bezpečnost postaráno,
bedlivě zde každý klíček střeží kocour Mikeš! Zdvořile vás
uvítá a stejně tak se rozloučí.
Nezapomeňte ho pohladit!

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

