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Toto číslo
vyšlo
v nákladu
10 000 ks

Silber Brünn
OČIMA ČTENÁŘE

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

Ne, opravdu nevidíte dvojmo, dvě slečny
(Daniela a Erika) a dvakrát Stříbrné Brno
v nejlepší starobrněnské cukrárně, ve které vás
čekají samá sladká překvapení. Tutti Frutti
na „Mendláku“ má otevřeno každý den!

Zemřel
před 65 lety

čtěte na stranách 6 a 7

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

Není nad jarní pobyt u nás...

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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Vlasta Burian v 50. letech
v Chronotechně v Bratislavské ulici.
Brňan František Řehák (1904 – 1972) byl od roku 1930 až do
smrti Vlasty Buriana (1891 – 1962) jeho blízkým přítelem.
Vyučil se automechanikem, od roku 1929 pracoval v brněnské
Zbrojovce a měl velký smysl pro humor. V té době se tam vyráběly slavné Zetky, jejichž velkým příznivcem byl i Vlasta. Jedno-

Jediný
redaktor

ho dne si přijel do Brna pro nový typ, který mu předával právě
pan František Řehák. Padli si do oka a po pár rozmluvách mu
Vlasta nabídl místo osobního řidiče a automechanika. František se poradil a v roce 1933 se i s manželkou přestěhoval do Prahy. Vlastovi se líbila i jeho veselá povaha, a to, že nikdy nepokazil
žádnou legraci. Po krátkém čase se František dokonce stal řádným členem Divadla Vlasty Buriana! Během působení v Praze
byl Vlastovým spolujezdcem a mechanikem, zúčastnil se s ním
mnoha soutěží na vozech Z4 a Z5. Františkova manželka měla
ovšem velké vazby na Královo Pole a také se jí velmi stýskalo po
rodičích. Začátkem roku 1938 se stěhovali zpět do Brna. František nastoupil opět do Zbrojovky a od roku 1950 až do odchodu
do důchodu pracoval v Chronotechně v Bratislavské ulici. Tím
ale jejich přátelství neskončilo, až do konce života si psali dopisy
a vzájemně se navštěvovali, jak to jen bylo možné. O tom, že
si náš král komiků Františka opravdu vážil, svědčí také fakt, že
mu při jejich posledním setkání věnoval trumpetku z komedie
Přednosta stanice, v níž do ní jako převlečený přednosta vlastně omylem foukl a tím poslal vlak i s inspektorem Kokrhelem
pryč. V nedávno minulých dnech uběhlo od úmrtí Vlasty Buriana 60 let a od úmrtí Františka Řeháka 50 let. Jejich přátelství

trvalo 32 let, bylo pevné a nerozlučné. V jednom rozhovoru
Vlasta Burian říkal: „Kdyby mělo Brno Barrandovské ateliéry,
možná by vznikl film - To neznáte Hadizetku, a ne Hadimršku
(1931)!“
V Chronotechně bylo
díky Vlastovi veselo, vlevo pan
František, za ním ve světlém plášti
Vlastova manželka
Nina Burianová.

Anketa Stříbrného Brna

Jak to vidí...
Které z brněnských náměstí je vaším nejoblíbenějším?

„Jarní vítr
a Stříbrné Brno
vždy osvěží!“
MARKÉTA JETELOVÁ

ZDENĚK KRÁL

MODERÁTORKA A REDAKTORKA

HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Náměstí Míru. Obzvlášť, když se
do věže kostela svatého Augustina
opře slunce a její hrot se třpytí…“

„Mým nejoblíbenějším náměstím je
Komenského náměstí, kde sídlí
Janáčkova akademie, na které jsem studoval.“

„Ve škole života
není prázdnin, ani
svátků, ani nedělí.“
Vlasta Burian

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

Byl 20. duben 1945 a na brněnském
nákladním nádraží ve směru trati
na Břeclav stálo na kolejích několik vagonů naložených cukrem, z
nichž si brněnští občané zejména z
blízkého okolí přišli nabrat. Dodnes
však zůstává otázkou, zda všichni ve
stejný den zatčení Brňané byli skutečně zadrženi v souvislosti s tímto

BRNĚNSKÉ
I NEBRNĚNSKÉ
HŘÍCHY

MARTINCIBULKA

sůl moudrosti

tRaGÉDIe
NevINNÝCH
BRŇaNů

ALEŠ SVOBODA
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Římské náměstí, i když je poničené nahoře
i v podzemí. Přesto doufám,
že po plánované úpravě bude zase
přitažlivým romantickým místem.“

ONDŘEJ BLAHO

MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO
A DOBRÉHO RÁNA NA ČT

„Jakubské náměstí. Střed města oživuje tak,
jak se sluší a patří ne na větší město,
ale na evropskou metropoli!“

incidentem na brněnském nádraží,
protože část jich gestapo po výslechu večer propustilo; ve vazbě zůstalo pět lidí, ke kterým ale později
přibyli další zatčení. U vagonů hlídající vojáci občany sice zaháněli, ale
výrazněji nezasáhli. Celá záležitost
by zřejmě proběhla bez incidentu,
kdyby nezasáhl německý občan
Brna, penzista Ignaz Greger (1884
– 1945). Nedaleko svého bydliště
v Křídlovické uviděl na ulici lidi,
kteří si nosili cukr, a za pomoci příslušníků Wehrmachtu, jenž tehdy
byli ubytováni v Křídlovické 55, je
začal zadržovat. Protože se v posledních dnech před osvobozením
Brna očekával boj o město, ustanovila řídící úřadovna gestapa v Brně
(Veveří č. 70) tzv. stanný soud, který
měl potrestat bez milosti každého,
kdo by byl přistižen při narušování
klidu v týlu fronty. Dubnová série
zasedání stanného soudu v Brně
a následných dvacet poprav
představují poslední perzekuční
opatření provedená nacistickým
bezpečnostním aparátem za šestileté období jeho působení v našem
městě.
Pokračování příště
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU

Od středověku představovalo Uhelné náměstí
nejmenší z brněnských městských tržišť.
Kromě uhlí se zde obchodovalo také
s řemeslnými výrobky,
či se dřevem na otop.

Kapuzinerplatz (Kapucínské náměstí) v roce 1898. Ve středověku se zde prodávalo dřevěné uhlí, od 14. stol. neslo toto kdysi malebné náměstí
název forum Carbonum. Na pravé straně je ještě stará zástavba s vjezdem pro kočáry, a také chodníky po obou stranách. Kopule na rohovém
paláci uprostřed fotografie na Ferdinandsgasse (Masarykova) byla před mnoha lety odstraněna.

Řidičské
rukavice

– skvělý dárek
pro gentlemany
a krále silnic.

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

Vaříme pro vás originálně
a s láskou...

Tradiční česká výroba

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

A TO NENÍ VŠECHNO!

Více na: www.kvalitnirukavice.cz
Tel.: 603 249 729
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Vše pod jedn
ídaně
☛ originální sn koláda
☛ exklusivní čousky a dorty
☛ famosní zák é kvality
v
☛ vína špičko telné večery
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☛ nezapo
klubu
☛ v tanečním

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

• Brno
Poštovská 4–8

z

www.alfapassage.c

Alfa pjaesnájžedna!
je
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MARTINOVY ÚLOVKY

SCHREIBWALDSTRASSE 86

Už mnoho let chodívám dlouhou ulicí
Hlinky, v níž pokaždé obdivuji domy, ve
kterých se odehrálo mnoho známých i
neznámých poutavých příběhů. Před
jedním z takových domů jsem se na
konci letošní zimy zastavil. Do roku 1939
v něm žil Walter Lőw-Beer s manželkou
Alicí, a právě v tomto domě se jim narodily děti - Friederike, Gerhard a Thomas.
Rodina Lőw-Beerů dnes žije rozptýlena
doslova po celém světě, v České republice však nezůstal vůbec nikdo. LőwBeerové v Brně stavěli své domy, vlastnili
rozsáhlý tovární textilní komplex, jejich
výroba dosahovala světové úrovně. Blížil
se ale rok 1939 a všechno se začalo bortit.
Když musela rozvětvená rodina LőwBeerů nedobrovolně opustit Československo, aby si zachránila holé životy,
zanechala v Brně a na Moravě řadu honosných vil, mezi které patří i velkolepá
palácová stavba v tehdejší ulici Schreibwaldstrasse 86. Konaly se zde koncerty,
večírky, navštěvovali ji umělci… Walter
s Alicí sedávali na vyvýšené terase, z níž
byl moc pěkný výhled do zahrady, která

se zvedala od výstaviště směrem do kopce. Před vnějším světem ji chránily staré
stromy. Na stěnách domu bylo mnoho
vzácných obrazů, velká knihovna plná
knih, která zabírala snad polovinu přední části domu, a v níž se Walter naučil několik světových jazyků. Paní Alice v salónku krájela Walterovi nožem s rytinou
lva, rodinného symbolu, Sachrův dort.
To už věděli, že z tohoto domu, z této
země, musí odejít dříve, než bude pozdě.
Walter ve skříni vybral ty obleky, o nichž
předpokládal, že v cizích zemích v nich
bude vypadat dobře. Vše, co mohli,
rozdali služebnictvu, řidičům, chůvám,
zahradníkům. Z jejich značného bohatství se jim však ze země podařilo dostat
jen velmi malou část. Walter Lőw-Beer
s Alicí a jejich dětmi se nakonec usadili
v Anglii. Jejich palác v Hlinkách 86 sloužil během 2. sv. války německé SS. Věřím,
že mnohem víc, než ztráta majetku, bolelo Lőw-Beerovy opuštění míst, která
měli rádi. Vždyť když jsme s prostředím
srostlí jako strom, je jeho opouštění jedna z nejtěžších věcí v životě člověka.

TENKRÁT A DNES
Dnes

Před sto lety

Před sto lety pravidelně stávaly na Wilsonově náměstí (v prostoru před budovou pošty) poštovní drožky plné balíků. „Poštovní poezie“ se už dávno vytratila,
stejný prostor (Nádražní ulice) donedávna okupovaly moderní poštovní dodávky, čekají zde taxikáři, policie, pohybují se zde podivná individua, kapsáři, či
lidé, kteří si na tomto nehostinném místě dali schůzku. Na štítě vlevo stojí: SMĚR K PŘEROVU. Vpravo není ani noha...

VČEREJŠEK DNES
7. dubna 1960 se v Brně pořádně
rozsvítilo. Ve třídě Vítězství (dnes
Masarykova), Kobližné (o rok
později Gagarinova) a Běhounské
ulici a také v ulici 9. května (dnes
Rašínova), se rozsvítilo slavnostní
osvětlení k mezinárodnímu veletrhu. V tento den začali ve výše
jmenovaných ulicích pracovníci
výstavnictví Brněnských veletrhů
a výstav s montáží velkých kruhových světelných girland, které měly
několik desítek žárovek a uprostřed
barevné znaky brněnských strojírenských závodů…

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

Sledujte nás na

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

V tomto domě bydlel pro mnohé
neznámý herec, režisér a publicista František Pálka (1909 - 1977),
rodným jménem Franz Perlsee.
Narodil se v Zadaru a zemřel
v Žatci. Od mládí byl zaujat divadlem, začal působit na divadelních
scénách v Rakousku. Jeho otec byl
vojenským lékařem, matka (NěmFrantišek Pálka
ka) učitelkou jazyků. V roce 1938
odešel s matkou z Rakouska do Československa. V Brně
vystudoval Vyšší průmyslovou školu textilní. Od 9. 4. 1943
byl v Terezíně zařazen mezi tzv. „prominenty“ kategorie A.
Pracoval ve skupině pro pomoc při odbavování transportů.
V Terezíně se dožil konce války. Po návratu z koncentračního tábora (tehdy přijal jméno František Pálka) pracoval jako
chemik v cukrovaru, od roku 1950 působil jako herec v pražském Vesnickém divadle.
Pekařská 30
Jako jednoho z mála herců
s německým mateřským
jazykem jej československý film využíval pro role
gestapáků - na fotografii
z válečného dramatu Vyšší
princip (1960). Později vystupoval jako herec
v NDR, SRN a Rakousku.
František byl činný i literárně.

ZAPOMENUTÉ ULICE

ři nedávné procházce podvečerním Brnem jsem se po dlouhé
době „zatoulal“ do Bayerovy ulice.
Pomalu jsem ji prošel celou a teprve
tehdy jsem si uvědomil, že je tak dlouhá. Vstoupil jsem do ní z Burešovy a
přes Kotlářskou, Hoppovu, Dřevařskou a Hrnčířskou jsem došel na její
konec. Botanik a profesor Vysoké
školy zemědělské v Brně August Bayer
(1882- 1942), po němž ulice nese od
roku 1946 název, byl pro účast v odboji
nacisty umučen v Mauthausenu. Ulice
však vznikla v roce 1896, tehdy byla
pojmenována po brněnském podnikateli a mecenáši Josefu Gustavu Kafkovi
(1846 – 1895) – Josef-Kafka-Gasse.
Většina z vás si ale tuto ulici pamatuje

ději provdala za spisovatele Františka
Kožíka, v č. 6 houslový virtuos Jaroslav
Štěpánek, v č. 13 operetní herec a reži-

Profesor dendrologie, fytopatologie
a bakterologie August Bayer
(1882 - 1942)

se svým manželem, skladatelem, výtvarníkem a pedagogem Miroslavem
Fridrichem. Jejich dcerou byla akademická malířka, výtvarnice, scénografka a pedagožka Věra Fridrichová.
V č. 6 bydlel herec a pedagog Miroslav
Doležal, jehož tvář zcela jistě znáte z filmu Vlčí jáma, v němž ztvárnil hlavní
roli. V č. 19 se narodil všestranný Karel
Divíšek (ml.), známý pod pseudonymem Tunal! V č. 4 bydlel dirigent,
skladatel, klavírista, sbormistr a korepetitor Břetislav Bakala, hned vedle
výše jmenovaný profesor Vysoké školy
zemědělské a oběť okupace prof. PhDr.
August Bayer. Zajímavými osobnostmi a událostmi se to v této ulici kdysi
jen hemžilo. Zdejší atmosféra se však

BAYEROVA PLNÁ OSOBNOSTÍ
pod názvem Na pískách, podle polohy
ulice v blízkosti bývalé pískovny. Původně byla o mnoho kratší, teprve po
proražení a výstavbě její „nové“ části
od Kotlářské k Burešově, byla takto
pojmenovaná celá. Pozoruhodné také
je, že v ulici Na pískách žilo mnoho
zajímavých osobností, z nichž mnozí
jsou neprávem zapomenuti. Např. v č.
45 bydlel brněnský lékař MUDr. Moritz Zeissel, v č. 14 brněnský básník a
právník JUDr. Jan Uhde, v č. 11 známá
herečka Zdena Švabíková, která se poz-

sér Karel Šeplavý. V č. 2 významný profesor Ladislav Seifert, v č. 8 bydlel a také
zemřel vynikající brněnský fotograf
Rudolf Sandalo, v č. 10 akademický
malíř a pedagog Bohumil Krs, v č. 24
hudební skladatel, houslista, pedagog
a člen orchestru brněnského rozhlasu Karel Hanousek, v č. 13 historička
umění a kulturní pracovnice Cecilie
Hálová, ve stejném bytě (byli manželé)
bydlel klasický filolog, pedagog a překladatel Tomáš Václav Hála. V č. 2 žila
malířka a grafička Olga Fridrichová

vlivem doby mění, z kdysi poklidné
ulice se stalo jedno dlouhé jednosměrné parkoviště a hned za křižovatkou
s Kotlářskou je Lídl, kde končí veškerá
legrace. Zaparkovat v těchto místech
je vlastně nemožné, a když se vám to
podaří, tak jen na chvíli, protože na vás
troubí třeba zásobování. Co dodat. Jak
zpívali Golden Kids: „Každý ví, časy se
mění…“ Na zcela poklidnou ulici Bayerovu možná i některým z vás zbyly
vzpomínky. Tak si je uchovejte, protože
setkání s realitou není úplně radostné.

Tato ulice vznikla po roce 1830, tehdy byla pojmenována - Kleine
Krőna. Na fotografii z roku 1962 stojí před domem č. 9 malý Fiat
600. Je tak malý, že vůbec nechápu, jak se do něj ti dva pánové mohli
vejít. V domě vpravo bylo brašnářství, dnes se zde prodávají zbraně a
místo plakátovací plochy je vchod do nevěstince! Kam ten svět spěje!

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

UNIKÁTNÍ VÝBĚR
NOBLESNÍCH HOLÍ
...ANEB „ŠPACÍRŠTOKŮ“

Prázdná Bayerova ulice od Kotlářské k Dřevařské v roce 1958.

NOVĚ OTEVŘENO

☎ Volejte Martinovi 777 122 009

PRAŽÍRNA
galeriekavy.cz

VÝBĚROVÁ ARABICA PRAŽENÁ NA MÍSTĚ, 81–86 bodů

350 Kč/1 kg včetně
DPH

Adresa: Vídeňská 106 a, Brno • 950 m od OC Futurum směr Vídeň
K dispozici velké parkoviště • Tel.: 736 289 355
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Přívlastek „gladiátor“ se hodí jen k jediné osobnosti - ke Gustavu Frištenskému. Člověku, který byl velice úzce spjat s Brnem. Jeho jméno posléze zlidovělo, stalo se symbolem a legendou. Narodil se 11. května 1879 v Křečhoři u Kolína – v osadě Kamhajek Kateřině a Aloisovi Frištenským.
Gustav Frištenský s Miroslavou Ellederovou v roce
1907.

Jako prvorozený syn musel Gustav
odmalička pomáhat v zemědělství. Ve čtyřech letech přidržoval
opratě při proorávání řepy, v osmi
letech vstával o půl páté ráno a jel
s druhým povozem naloženým
řepou do velimského cukrovaru,
protože za ranní dovoz bylo o zlatku více. Ve dvanácti nosil na sýpku
těžké pytle se zrním. Ve 14 letech,
kdy dokončil školní docházku, se
rodinná rada rozhodla (rodiče,
babička, strýc a další příbuzní určovali, jaké povolání bude kdo vykonávat, nikdo z jinochů si v těchto letech nemohl sám vybrat, co
bude dělat), že se vyučí poctivému
řemeslu. Nastoupil do Kolína
k mistru kovářskému, panu Jechovi. Starší učeň Francek žárlil
na šikovného a silného nováčka.

Podstrčil mu tehdy žhavou podkovu, o kterou se Gustav ošklivě
popálil. Do kovárny se už nevrátil,
protože rodinná rada rozhodla, že
se půjde vyučit řezníkem. „Gustave, vyučíš se řezníkem a budeš
se mít dobře, uvidíš!“ Po vyučení
odjel na zkušenou do Brna. Bydlel u svého strýce Aloise Choděry,
který byl mimo jiné spoluzakladatelem Sokola Tyrš v Brně. S ním
chodil cvičit do Besedního domu,
kde se poprvé seznámil s hrazdou,
zvedal skutečné činky, poznával
sportovní nářadí a náčiní. Večer
sokolové zkoušeli zápasit. S Gustavem si však odmítali měřit síly,
protože je hned porazil. Doporučovali mu atletický klub Hellas
– „tam sou silné chlapiska, mají
velké svaliska a taky se tam porá-

žijou“. V únoru 1899 se Gustav
Frištenský stal členem Klubu
Hellas Brno. Přes den chodil do
práce, po večerech na tréninky,
v neděli na soutěže (soboty byly
pracovní). Sklízel jeden úspěch
za druhým. 8. února 1903 se stal
jako vůbec první Čech (Bohém)
v Rotterdamu mistrem Evropy
amatérů v řecko-římském zápase (cestu si hradil z vlastních
prostředků, protože klub neměl
peníze). Po návratu do Brna ho
však německý zaměstnavatel
Soffer propustil ze zaměstnání, protože prý „českého rváče
zaměstnávat nebude“! Gustav
nechodil cvičit do německých
klubů, ale do českého Hellasu
a Sokola. I to sehrálo svoji roli,
proto nenacházel nikde zaměstnání. Zápasil pod pseudonymem. 3. června 1903 vydala
Unie profesionálních zápasníků
stanovisko: „Kdo jednou zápasil
jako profesionál, tedy za peníze,
nemůže být amatér.“ Gustav,
nyní už jako profesionál, sklízel
úspěchy jak doma, tak i v zahraničí, kam odjel na zkušenou
a poznával i jiné druhy zápasu.V roce 1906 zápasil v Litovli.
Kytici růží mu jako vítězi předávala Miroslava Ellederová (1888
– 1947), půvabná dcera prvního
sládka rolnického akciového pivovaru v Litovli. V pondělí 10.
srpna 1908 si Gustav Frištenský
bral v pražském kostele sv. Jindřicha Miroslavu Ellederovou
za svoji manželku. Bylo jí 20,
Gustavovi 29 let. Gustav s Miroslavou žili nejdříve 9 let s rodinou Ellederových ve správní
budově litovelského pivovaru,
poté se přestěhovali do vily na
nábřeží, do dnešní ulice Gustava Frištenského. Konečně měli
svůj domov a zahradu s množGustav Frištenský (nahoře)
v akci se svým bratrem
Františkem - rovněž zápasníkem – v roce 1913.

stvím ovocných i okrasných
stromů, před domem řeku. „Do
pěkného lesíka máme snad půl
kilometru, do velkého lesa kilo-

nou prsty. S jejím odchodem
se Gustav nikdy nesmířil. Jeho
srdce se zastavilo o deset let později, 4. dubna 1957.

Vyšňořený Gustav s rodinou na korzu .

metr. To bývaly naše vycházky,
když jsme se vrátili z dalekých
cest. Náš život byl jako pohádka“, vzpomíná Gustav ve svých
pamětech. Prožili spolu čtyřicet
let. Léta dobrá i léta složitá, jak je
život přinášel. Zápasnickou slávu i starosti s pronajatým lužickým statkem, prožili spolu dvě
světové války, v závěru druhé
byl Gustav Frištenský uvězněn.
Miroslava mu zůstala vždy a za
všech okolností jistotou a oporou. Zemřela však nečekaně v
březnu 1947. Když umírala, držel ji za ruku a cítil, jak jí chlad-

Gustavův statek
Po pozemkové reformě došlo
v letech 1926 -1927 k částečnému
rozparcelování dvora na Moravě,
v Lužici, který byl původně majetkem knížete Jana z Lichtensteina.
Statek o výměře 102 ha půdy si
od Státního pozemkového úřadu propachtovali bratři Gustav
a František Frištenští a začali zde
hospodařit. František měl na starosti praktickou stránku, Gustav
finanční. Bratři nakoupili stovku
kusů dobytka a zařídili chov, obstarali koně, zaseli a sklízeli úrodu. Bratři Frištenští nechali pro
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svoje pracovníky postavit několik
dvojdomků. 4. září 1926 položili základní kámen České školy
v Lužici a za rok ji slavnostně
S budoucí manželkou
Miroslavou v roce 1907.

otevřeli. Pomohli také vybudovat
mateřskou školu i Českou školu
v Babicích, pod jejich vedením
byl nákladem 180 000 K postavem Národní dům v Babicích.
Dodávali do českých škol v Lužici a ve Šternberku mléko na
svačiny, dále potřeby pro vaření
jídla (brambory, zeleninu, kroupy
apod.). Byli významnými mecenáši. V 30. letech minulého století dolehla hospodářská krize i na
hospodářství bratrů Frištenských.
Za války Hitler přiřadil pohraničí
k Velkoněmecké říši, a obec Lužice obsadily jednotky německé

armády. Gustav tam měl nejdříve
zakázaný přístup, později mohl
přes den do statku dojíždět. Bratr
František se s rodinou přesídlil
do Bedihoště u Prostějova. Statek
byl po válce úplně vydrancovaný,
bez veškerého živého i mrtvého
inventáře. Pole zarostlá plevelem,
neosetá, traktory a jiné stroje od-

Damodara

veganské
a bezlepkové
potraviny

kupujte na
vsehomlynek.cz

vlečené, žádný dobytek. Gustav
však nesložil ruce do klína, nelamentoval, s energií sobě vlastní
se snažil hospodářství obnovit. U
banky si vyřídil půjčky a s novým
společníkem, synovcem Antonínem Chládkem, začali opět
hospodařit. Avšak v roce 1949
museli v rámci znárodňování celé
hospodářství předat Státnímu
statku Šternberk. Hospodaření
Gustava Frištenského na statku
v Lužici bylo už podruhé násilně
ukončeno.
JeŠtĚ NĚCO NavRCH:
V době svého brněnského působení bydlel Gustav zpočátku u
svého strýce, čalounického mis-

jednou neprohrál. Jako profesionál nastoupil k 8 000 utkání!
Diplom a medaili amatérského
mistra Evropy získal už v roce
1903 a bylo mu právě padesát let,
když se stal roku 1929 profesionálním mistrem Evropy v řeckořímském zápase.
Gustav se zapojil v polovině
roku 1943 do odboje v rámci
skupiny olomouckého národního výboru - finančně přispíval
rodinám vězněných, navíc měl
širší kontakty a po očekávaném
převratu se měl stát jedním z nových představitelů města Litovle.
Skupina však byla prozrazena, její
členové sledováni a pozatýkáni.

Gustav na lodičce s Miroslavou v rameni řeky
Moravy v blízkosti jejich litovelské vily.
tra Aloise Choděry, na dnešním
Žerotínově nám. (tehdy Radwitplatz) č. 6. Tento dům už neexistuje. Později v ulici Augartengasse

Frištenského jméno prozradil
po těžkých výsleších inspektor
pojišťovny v Olomouci Adolf
Cingroš. V době zatýkání byl
Gustav Frištenský v Praze, v Lucerně se konala zápasnická sou-

do pankrácké věznice a odtud
postupně do Olomouce, do Brna
do Kounicových kolejí a Vratislavi. Při soudním přelíčení byli
tři členové skupiny odsouzeni k
smrti a jeden na dva roky žaláře.
Jediný možný svědek proti němu,
Adolf Cingroš, byl po výsleších
v tak žalostném stavu, že soud
nemohl použít jeho svědectví
proti Frištenskému. Začal zápas o
život. Frištenský byl díky pečlivě
připravené obhajobě osvobozen,
nikoho neprozradil. V Olomouci
se však vedení gestapa s osvobozujícím rozsudkem nemohlo
smířit, takže byl opět zatčen a
hrozil mu transport do Mauthausenu, tedy téměř jistá smrt. Tehdy
jeho manželka Miroslava zkusila
poslední možnost. Zjistila, kdo
z vedení věznice je úplatný. Za
rodinné šperky a peníze byl Gustav Frištenský v listopadu 1944
propuštěn. Za deset měsíců věznění zhubl 37 kilogramů. Kolik
stálo jeho „osvobození“ se Gustav nikdy nedozvěděl. Existenční
těžkosti jej dovedly zpět k zápasení. Bylo mu už 70 let a zájem
o řecko-římské zápasení upadal.
Jméno Frištenský bylo však mezi
diváky pořád velmi přitažlivé.
Toho se snažili využít cirkusoví
manažeři. Zápasy však měly spíše
podobu strojené exhibice. Vedle toho Gustav kroutil hřebíky,
lámal podkovy a přivydělával si
příležitostnými besedami…

KALENDÁRIUM

LuCIe BakeŠOvÁ (26. 12.
1853 Blansko - † 2. 4. 1935
Brno) přišla
v létě roku
1922 za svým
synem, lékařem - chirurgem Jaroslavem Bakešem
s myšlenkou, že by bylo třeba
v Brně vybudovat nemocnici
pro ty, které žádná nemocnice
nepřijímá. Právě s takovými
lidmi, kteří jsou v terminálním
stadiu rakoviny nebo tuberkulózy, se paní Lucie nejčastěji
setkávala při své sociální práci.
Paní Lucie „zaměstnala“ lékaře, zkontaktovala architekta
Vladimíra Fischera, po němž
vyžadovala vypracování plánů na stavbu Domu útěchy na
Žlutém kopci. Oslovila tehdejší kulturní výkvět, majitele
cihelen, vápenic a betonáren,
hrabě Harrach věnoval na stavbu veškeré dřevo. Celý projekt
částkou 2 500 000 Kč podpořil
prezident Masaryk. Stavba byla
slavnostně předána k užívání
13. 1. 1935, Lucie se ho však
nezúčastnila. Byla už nemocná
a upoutaná na lůžko. Zemřela
necelé 3 měsíce poté.

eMIL FILLa (3. 4. 1882
Když si na Gustava v roce 1956 Chropyně - † 7. 10. 1953
Praha) byl
Gustav se svojí
komunistický svaz tělesné vývýznamný
milovanou Miroslavou
chovy vzpomněl s udělení titulu
český kubisna procházce v roce 1935.
Zasloužilého mistra sportu, byli
tický malíř,
překvapeni, že tento světoznámý
sochař a gra(dnešní Lužánecká) č. 12, odkud
a uznávaný zápasník žije někde
fik. Byl činný
to měl do práce jen kousek. Řezv ústraní a téměř zapomenut.
Miroslava
i
literárně.
nictví, ze kterého byl zaměstnavaEllederová - Frištenská.
telem Sofferem Gustav propušSlavný zápasník měl mnoho přá- Pocházel z rodiny železničtěn, bylo v ulici Neugasse (dnes těž. Když se tam Gustav objevil, tel a obdivovatelů. Jedním z jeho ního úředníka. Dětství prožil
Lidická) č. 17.
všichni mu tleskali. Byla to velká blízkých byl i básník Petr Bezruč. v Brně, zde také absolvoval
sláva. Gestapo jej zatklo večer po Gustav se natrvalo zapsal nejen obchodní školu a několik
Za pět let amatérského zápasení zápasu přímo v hotelu. Bylo 13. do sportovní historie, ale i do měsíců pracoval jako úředník
pojišťovny. To ho ale nebavilo,
vybojoval na 2 000 utkání a ani února 1944. Poté byl převezen mnoha srdcí.
tak odešel do Prahy. Emil Filla velmi obohatil naši národní
kulturu. Jeho obrazy objevují
krásu české krajiny z Českého
středohoří a hovoří k našemu
lidu silnou láskou k vlasti. Pro
své politické přesvědčení a
vlastenecký postoj byl za 2. sv.
války vězněn v koncentračních táborech, kde prodělal
6 infarktů! Na svůj sedmý infarkt zemřel tento všestranný
umělec a diplomat v Praze.
Je pochován na střešovickém
hřbitově spolu se svou ženou,
akademickou malířkou Hanou Fillovou. Ulice na Lesné
HR WOOD, Žatčany 43, 664 53 Žatčany
- Fillova - je pojmenována
Tel.: 731 320 276 • hrwood@hrwood.cz • www.hrwood.cz
právě po Emilovi.

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

Jamborova ulice s Dělnickým domem
v roce 1960.
Milou vzpomínku na „Dělňák“ poslala do
redakce paní Jamborová z Táborské ulice.
Ještě milejší však je, že tuto vzpomínku poslala prostřednictvím klasické pošty, protože
je z generace, která internet nemá a vlastně jej
ani nepotřebuje. „Dělnický dům Juliánov byl
dlouhodobě kulturním střediskem oblasti.
Bylo v něm amatérské divadlo, které pravidelně hrálo, hostovala tam také občas i scéna z brněnského „kamenného“ divadla. Po
válce zde v estrádě vystupoval i Vlasta Burian. Uvedu i jména některých členů – Marie Jelínková, její manžel přežil koncentrák,
byl redaktorem. Její sestra v divadle rovněž
účinkovala – Ludmila Plchotová, obě bydlely v Táborské 41. Pravidelně se pořádaly

plesy, v létě fungovalo výborné letní kino,
vždy plně obsazené! Škola Kamenačky využívala Dělnický dům pro produkci svých
žáků – veřejné vystoupení se odbývalo před
plným hledištěm – soutěžily proti sobě vždy
třídy A a B. Nacvičovalo se v tělocvičně – v té
se ovšem cvičit nedalo – v roce 1949 jí „ujelo“ podloží, popraskaly tehdy i okolní domy,
a tak se cvičilo pouze na dvoře. Jinak byla
budova používaná také na zkoušky a ukázky divadelních herců, z nichž leckteré jsem
znala osobně a s některými jsem se přátelila.
Předně s paní Jarmilou Kurandovou a jejím
adoptivním synem. Ještě před necelými 20
lety byly v „dělňáku“ pořádány přednášky
a to nejen pro klub důchodců – cestopisná

témata, věda, technika apod. Donedávna
tam byly pouze výprodejové trhy, ložní prádlo, boty, drogerie, prostě všehochuť. Myslím, že chátrání dělňáku by se mělo zastavit!
Dělnický dům (Dělnický dům v Juliánově)
vznikl z podnětu členů Židenických dělnických spolků, kteří založili 20. září 1896 Spolek
pro postavení Dělnického domu v Juliánově.
Za necelý rok, 15. srpna 1897, byl Dělnický
dům slavnostně otevřen. Původně přízemní
budova se sálem, jevištěm, restaurací a zahradou byla několikrát přestavována. Byl jedním
z prvních Dělnických domů na Brněnsku vůbec. Poslední promítání v „dělňáku“ bylo 9.
června 1967. Návštěvníci zhlédli film Fanfán
Tulipán. O týden později bylo kino zrušeno.

výročí narození) byla na
Schrattenbachův palác v Kobližné č. 4 (hned u vchodu)
v rámci okupačních snah o umístěna pěkná žulová deska
upevnění němectví. To bylo s bronzovou plaketou, která je
také důvodem jejího sejmutí 7. zde dodnes.
8. 1945 a údajného předání do
Muzea města Brna. Hlavním
řečníkem při odhalení desky
byl tehdejší brněnský „starosta“ Oskar Judex (1894 – 1953).
Podle některých zdrojů snad
existovala ještě jiná německá deska, která prý byla z tohoto domu
odstraněna už po roce 1918. Ať je Tato německá deska byla hned po válto jak chce, v roce 1956 (200 let ce odstraněna a skončila kdovíkde.

Generál prof. JUDr. Bohuslav
Ečer (1893 – 1954) byl světově
uznávaný odborník na mezinárodní právo trestní; profesor pro
mezinárodní právo trestní na
Právnické fakultě Masarykovy
univerzity;
generál justiční služby,
člen Komise
Spojených
národů pro
vyšetřování válečných zločinů; předseda
československé delegace u Mezinárodního vojenského tribunálu pro potrestání válečných
zločinců v Norimberku, soudce
Mezinárodního soudního dvora
v Haagu. Jako první československý důstojník vyslechl ve Wiesbadenu K. H. Franka a 7. 8. 1945 jej
na pražském letišti předal naší
justici. Generál Ečer je držitelem
dlouhé řady vyznamenání, poct
a řádů. V Brně bydlel na několika adresách. Zemřel v nemocnici
u sv. Anny, je pochován na Židenickém hřbitově. Ulice Ečerova je
pojmenována právě po něm.

Dvakrát sejmutá deska

V rámci oslav 150. výročí
úmrtí Wolfganga Amadea
Mozarta (1756 - 1791) byla
místní skupinou NSDAP
odhalena 7. 12. 1941 ve 12:30
v Kobližné ulici č. 4 (Schrattenbachův palác) pamětní deska
s tímto textem: In diesem Hause
verlebte der elfjährige Wolfgang
Amadeus Mozart Weihnachten des Jahres 1767. Deska byla
umístěna mezi okny v prvním
poschodí vlevo nad vchodem

Sloupek o kávě


Fiesta Mexicana



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

Schrattenbachův palác v Kobližné 4 v roce 1942. Německá deska je vidět v prvním poschodí vlevo nad vchodem do paláce.

Pavel
Kosta

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť
po–pá: 15–22 h
so–ne: 14–22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Tequila, originální čokoláda, Aztékové a výjimečná káva. Skvělá
mexická kombinace chutí a vůní.
Tradiční příprava mexické kávy
sahá až do 18. století, tak jako její
pěstování. Dnes se země pyšní velkou produkcí Organic káv z několika oblastí od malých pěstitelů.
Původně se sklizená a upražená
zrna připravovala v hliněných
nádobách, se skořicí a cukrem či
jiným dostupným kořením a pila
se z maličkých hliněných hrnečků, které se daly pověsit stužkou
kolem krku. Dnes je oblíbená
varianta mexické kávy s trochou
alkoholu. Čerstvě pražená a připravená Organic káva z Oaxacy,
shot tequily s kapkou kávového
likéru, hrudka vanilkové zmrzliny a na vršek troška pravé šlehačky s místní čokoládou či kakaem.
Vyzkoušejte také tento originální
drink doma nebo ve vaší oblíbené
kavárně a fiesta může začít.
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ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Historie svíček

vězí, ovšem k danému účelu
mohl posloužit lůj jakýkoliv.
Ve středověku se výrobou lojových svíček, jako vedlejšího
produktu své činnosti, zabývali mydláři, zvaní též lojovníci. Často se k nim přidávali

Byl však velmi drahý, a pro velkovýrobu tudíž nepoužitelný.
Voskovice z tohoto materiálu si
tak mohly dovolit pouze nejbohatší vrstvy a církev. Pomalé a
pravidelné odhořívání voskovic
umožňovalo také výrobu svíček
k měření času. Nejpoužívanější
a nejdostupnější surovinou byl
však lůj – skopový nebo ho-

i řezníci, kteří tak zužitkovávali
zbytkový lůj a tuky, ale vyrábět
se mohly i v každé domácnosti
ze surového loje nebo zbytků
vyhořelých svíček. Byl to velmi
levný, avšak velmi nedokonalý
světelný zdroj. Svíčky rychle
ubývaly, a navíc při hoření odporně páchly. Také rychle tály a
odkapávaly, proto měly svícny

svíčkových knotů musela projít
mnoha pokusy a zkouškami,
než byl vybrán optimální materiál. Zpočátku se používalo
stočené koudele a rostlinných
vláken. Nesoulad mezi rychlostí hoření knotu a úbytkem
svíčkové hmoty byl řešen průběžným zastřihováním speciálními nůžkami, tzv. krati- Prodej svíček.
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Výměnná setkání
sběratelů
aut a vláčků – těšíme se na
velké i malé...
bude co měnit, co obdivovat
a nad čím
žasnout...

Setkání jsou
pořádána
ve spolupráci
s brněnským
Technickým
muzeem

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

knotem. V 19. století pak byly
knoty zdokonaleny – používaly se duté, ploché nebo knoty
z hadrů, pletené i preparované kyselinou sírovou. Výroba
svíček rovněž prošla mnoha
fázemi – od prostého hnětení
a válení hmoty kolem knotu až
po namáčení voskem impregnovaného knotu do roztavené
svíčkové hmoty. K zhotovení
tlustých kostelních svící byla
používána metoda polévání
knotu voskovou hmotou. Po
dosažení dílčí tloušťky byla svíce válena na mramorové desce
a následně opět polévána až
do požadované délky. Pozdější
parafínové svíce se již vyráběly
lisováním ve formách, který-

Studená
kuchyně

Výroba svíček.
istorie svíček se váže
k problematice svícení od
počátků lidstva. Vývoj tohoto
svítidla závisel především na
materiálu, který se při jejich výrobě používal. Jako mimořádně
vhodný se osvědčil včelí vosk.

ve spodní části misku na jímání
zbytků této opakovaně použitelné suroviny. Teprve v první
čtvrtině 19. století se francouzským chemikům podařilo
vylepšit recepturu na výrobu
kvalitnějších lojových svíček
pomocí nejrůznějších přísad.
Značně perspektivní byl objev
stearinu, který zpevnil svíčkovou hmotu, vhodný se ukázal
i margarín. Skutečnou revoluci
do velkovýroby svíček však přinesl až objev parafínu. V roce
1833 jej v Blansku u Brna izoloval z dehtu bukového dřeva
Karl Ludwig von Reichenbach.
Na základě jeho objevu byly
ve Francii o čtyři roky později
vyrobeny první svíčky ze směsi parafínu a stearinu. Poté co
se ve druhé polovině 19. století
podařilo parafín získávat z ropy,
byla výroba kvalitních a cenově
přijatelných svíček dostupná již
široké veřejnosti. Také výroba

mi je vytlačován změklý vosk
i s knotem v nekonečné délce
a dle potřeby pak nařezán na
stejné díly. Uzavřením svíčky
do lamp se předešlo častému
zhasínání plamene a také bylo
možno lépe se pohybovat v neosvětlených ulicích města. Prosklením stěn se pak dosáhlo
žádaného efektu osvětlení na
větší vzdálenost. Konstrukce lamp byly ze dřeva nebo
z plechu, s vrchním odvětráním a se závěsem či držadlem.
Svícny pro osvětlení dílen byly
vybaveny i skleněnými koulemi, často naplněnými vodou
(tzv. ševcovské koule), které se
umístily před plamen, a tím
násobily jeho svit.

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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Pražské artičoky
Dva kulaté buflery naplní se máslovým krémem, ochutněným
likérem, s přídavkem trochu rozsekaného ovoce. Povrch se pak ježovitě ostříká pomocí malé hladké
trubičky pařížským krémem, do
kterého se přidá trochu více čokolády. Navrch položí se marcipánová kulička.

Karla Wawry (Havlíčkova) v
Brně, které Velgovi náleželo a
mělo cenu 110 000Kč. Protože
byl dům zatížený hypotékou,
měl rada doplatit v hotovosti
40 000Kč. Transakce byla
záhy provedena a Marie si mohla z provize
odečíst zbytek dluhu
ve výši
4 400Kč.
Přestože se

nevýhodný, lze z výše
uvedeného
vyvodit, že mladá žena
skutečně disponovala podnikavým
duchem a projevovala ctižádostivou snahu o
získání vyššího sociálního
statutu. Soudní
protokol naproti

3. cást

však stalo se, že podařilo se jí
uchytiti při výpomocné práci v kanceláři. Domnělým
tímto povýšením od prosté,
avšak poctivé práce zpychla a
zpanštěla a počala se usilovně
vměšovat do společnosti, která
podle jejího názoru byla vyšší
než ta, v níž až do nedávna
se pohybovala.“ Dne 17. 07.
1936 porodila Marie v Zemské
porodnici na Obilním trhu v
Brně zdravou dceru,
která byla záhy předána
do péče rodiny zavražděného. Dostala jméno
Marcela Velgová. Václav Černý se narodil 31.
01. 1893 v Rožmitále,
bytem v Brně Masarykova (Horova) 42,
později Sušilova (Štursova)
50. Vyučený slevač prodělal
1. světovou válku u dělostřelectva na italské frontě
a nebyl pro policii postavou
nikterak neznámou. Již dříve
soudně trestaný za podvodné
obchody žil se svojí družkou
Julií Humlovou, v době zločinu neměl řádné zaměstnání a živil se příležitostnými
pracemi. Pokračování příště

Mord
Část textu převzata od Jiřího Skoupého

v Akademické

la, pro koho bude pracovat.
Zapůjčil obnos v souhrnné
výši 5 000Kč a vystavil dlužní úpis, přičemž Marie se
zavázala ke splátkám 200Kč
měsíčně s úrokem 4%. V den
splatnosti třetí splátky 01. 04.
1936 však nesehnala potřebnou částku, rada ji proto navštívil v bytě jejích rodičů a vyhrožoval policejním udáním.
Když Velgo zjistil, že jej Marie
nechtěla podvést, netrval již na
splácení dluhu a přišel na myšlenku, že by mohl prostřednictvím Kočvary koupit nějakou
nemovitost. Z několika doporučených nabídek si vybral záměnu jedné poloviny domu na
adrese Kopečná 31 v ceně 650
000Kč za stavební místo v ulici

ulici

obchod stal posléze předmětem mnoha svárů a Velgo jej
začal považovat pro sebe za

tomu zmiňuje její zálibu v dívčích románech, sklony k hysterii i k teatrálnímu chování,
schopnost manipulovat s lidmi a mimo jiné uvádí, že právě
úporná snaha o společenskou
prestiž způsobila její mravní pád. „Zkázou její mravní

Pokoj soudního rady
a zároveň místo, kde se
Václav Černý postřelil.
Na podlaze vedle klavíru
je ještě patrná krevní
skvrna.

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
• 29. května 2022
• (vždy 7–11.45 h)

23. dubna 2022
EŽITO Kdy: 26.
června 2022
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PRVOREPUBLIKOVÉ
SLADKÉ
MÁMENÍ

la se zubní lékařkou MUDr.
Měšťanovou ze Židenic, jež
Marii přivedla na myšlenku,
najít si samostatné zaměstnání
a uvedla ji proto do společnosti Eduarda Kočvary, majitele
realitní kanceláře v Brně v
České ulici 15. Ten jí navrhl,
aby se zabývala zprostředkovatelskými obchody přímo
v
jeho
úředních místnostech. Vrchní
rada Velgo o
jejích snahách
věděl a slíbil
finanční výpomoc, i když mu
Marie nesděli-

V ĚL Á
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…na straně druhé nedbal
vůbec o svůj zevnějšek ani
osobní hygienu, byl úzkostlivě
šetřivý až lakomý, svůj nepříliš
žádoucí vzhled si pravidelně kompenzoval pěstováním
kontaktů s prostitutkami – ve
svém bytě měl dokonce zřízen
vlastní improvizovaný fotoateliér na výrobu vysoce privátních pornografických snímků.
Ačkoliv aktivně provozoval
celou řadu sportů, rád lyžoval
a často se účastnil turistických
vycházek, trpěl silnou skoliózou páteře a byl, jak praví
zápis v protokolu, „poněkud v
kříži sražený“. „Příroda musila by však učiniti výjimku od
své neúprosné spravedlnosti
a snaze po vyrovnání sil, kdyby vybavivší tohoto vzácného
muže tak vynikajícími vlastnostmi duševními, nezkrátila
ho zase na druhé straně ústrkem.“ Po provedené soudní
pitvě byly jeho tělesné ostatky
vydány příbuzným a pohřbeny do rodinného hrobu na
hřbitově v Brně-Králově Poli.
Marie Velgová, roz. Havlíková
pocházela ze dvou dětí chudé
rodiny domovníka Josefa Havlíka a jeho ženy Antonie, roz.
Daňkové. Narodila se dne 24.
10. 1913 v Králově Poli, bytem
Sokolská 12 u rodičů. Přestože
absolvovala pouze 4 třídy měšťanské školy, vypracovala se z
dělnice v periferijní chemické
továrně na úřednici a sňatkovou zprostředkovatelku, přičemž obě tyto živnosti provozovala se střídavými úspěchy.
Měla poměrně značné množství mužských známostí, kterých dovedla využívat ke svým
účelům. Dle dochovaných záznamů jí nebylo lze upřít šarm,
půvab, bystrost a přirozenou
inteligenci; těmito vlastnostmi
si snadno získávala důvěru a
obdiv. Roku 1934 se seznámi-
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PERLIČKA NA ZÁVĚR

HaMBuRk v BRNĚ
Během 2. sv. války vznikla na Vinohradech kolonie přibližně 44 dřevěných dvojdomků, které se říkalo
Hamburk. Většina obyvatel původní
kolonie totiž pocházela z Hamburku, proto začali Brňané tuto lokalitu
nazývat podle tohoto města. Domky
byly určeny především pro vedoucí
představitele továrny na letecké motory (pozdější Zetor). Po roce 1945
se do domků stěhovali lidé postižení
okupací, bývalí vězni nacistických
káznic, koncentračních táborů a příslušníci domácího odboje. Zástavba
přetrvala až do počátku 80. let, kdy
ustoupila nově budovanému sídlišti.
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BRNĚNŠTÍ STAROSTOVÉ

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Dvanáctý starosta

Marie Rosůlková

drobná usměvavá šibalka

Oldřich Nový, soused,
kolega a kamarád

Hádanka pro fajnšmekry

Tento zdobný letopočet se nachází
na tajemném místě katastru Trnitá,
nad vchodem do domu č. 9 a také
9a. Oba jsou naprosto stejné! V č. 9
bylo v šedesátých letech brašnářství
a na levé zdi pod letopočtem velká
plakátovací plocha. Když stojíte čelem k domu a otočíte hlavu doleva,
uvidíte věže Petrova. Víte název ulice, která vznikla před 200 lety?

☎

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

Volejte nebo pište
na 777 122 009

Půvabná Meryčka

Josef Vlastimil
Burian, principál
Když vzniklo Československo, bylo Meryčce(tak se jí říkalo) 17 let. Byla dcerou ševce a odmalička
chtěla být herečkou. V roce 1924 se provdala za herce a režiséra Jarmila Škrdlanta (1896 – 1965), manželství však trvalo velmi krátce. Brala soukromé hodiny herectví u Marie Laudové-Hořicové. Marie
Rosůlková (1901 – 1993) zpočátku pracovala jako bankovní úřednice, nakonec ale sebrala odvahu a
požádala ředitele plzeňské činohry o angažmá. Byla hned přijata. Poté přes České Budějovice a Divadlo Vlasty Buriana zakotvila v roce 1931 v brněnském Národním divadle. Bydlela tehdy v tzv. hereckém domě hned vedle Divadla na Veveří, kde byl krátký čas jejím sousedem Oldřich Nový, s nímž se
později mnohokrát setkala na jevišti i před kamerou. Po brněnském angažmá se vrátila zpět k Burianovi a přes Vinohradské divadlo přešla do Městských divadel pražských. Meryčka měla o rok staršího
bratra Jana, s nímž bydlela v kubistickém domě pod pražským Vyšehradem s překrásnou zahradou
a výhledem na Prahu. Její neustále usměvavou tvář jste mohli spatřit v bezmála 200 filmech a nezapomenutelných seriálech, zřejmě nejvíce však zazářila jako Hanákovic babička v Takové normální
rodince (1971). V divadle hrála Marie Rosůlková od svých 19 do 91 let!

UNIKÁTNÍ VÝBĚR
NOBLESNÍCH HOLÍ
...ANEB „ŠPACÍRŠTOKŮ“

NOVĚ OTEVŘENO

Profesor fyziky na české technice v Brně a na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně Bedřich
Macků (* 8. 3. 1879 Tišnov - †14. 8. 1929 Brno) vykonával
funkci brněnského starosty v letech 1920 – 1925. Byl synem koželuha a měšťana v Tišnově a měl osm sourozenců.
Jako starosta podporoval hlavně bytovou výstavbu, zaměřoval se na rekonstrukci a budování elektrického osvětlení
v brněnských předměstích, podílel se na organizaci Výstavy soudobé kultury v roce 1928 v Brně. 21. 6. 1924 v 15:30
hod. přivítal T. G. Masaryka na druhé oficiální návštěvě
Brna. 6. 7. 1908 Bedřich uzavřel v kostele sv. Tomáše sňatek s Emilií Kuglerovou, dcerou řeznického mistra v Brně.
V té době bydlel v dnešní Kounicově č. 43. Narodily se jim
čtyři děti – Bedřich, Mojmír, Svatava a Drahomíra. Bedřich Macků zemřel předčasně po dlouhé těžké nemoci.
Dvanáctý starosta je pochován na brněnském Ústředním
hřbitově. V roce 1947 získal in memoriam titul Čestný občan města Brna.

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Opravíme hodiny,
hodinky, budíky všech
historických epoch.

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

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

KDO TO VÍ, ODPOVÍ

Stříbrné Brno na sedmém schodě,
celkem je jich 23. Tyto schody jsou
dosti ukryté a téměř zapomenuté,
využívají je hlavně ti, kteří si chtějí
zkrátit cestu z ulice do ulice, jejichž
názvy vám neprozradím. Snad jen to,
že jsou na Starém Brně, lemují je
keře a stromy, rezavé zábradlí
a nahoře je billboard.
Volejte, pište…

BRNĚNŠTÍ

MILÁČCI

Malému čtenáři Románkovi je 5
měsíců a moc rád si „čte“ Stříbrné
Brno, které mu pravidelně nosí
(po důsledném přečtení) jeho milá
babička ze Starého Brna z Leitnerovy
ulice. Více takových čtenářů!
Fotografii poslala paní Nikola Slámová, která srdečně zdraví všechny
příznivce Stříbrného Brna!

Vtip

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!

