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www.svatyvojtech.cz

Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

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

•Zveme vás k prožití romantických nocí i dnů
•Vaše starosti přenechte našemu služebnictvu
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Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

OČIMA ČTENÁŘE

www.jacobbrno.cz
Brno, Jakubské nám. 7

ŽIVÉ NÁPOJE NA ŽIVÉM MÍSTĚ

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

Zastavte se 
               okoštovat.
Těšíme se na vás!

„Ať je jakákoliv doba, 
s námi si můžete osladit život vždy!“
Sl. Veronika z CUKRÁŘSTVÍ MARTINÁK (Veveří 14) 

DVA

Čtěte na stranách 6 a 7

DVADVA
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Na Poříčí u Pedagogické fakulty. Byla u ní vždy fron-
ta telefonování chtivých studentek, jejichž nejpouží-
vanější větou bylo: „Vypadni! Musím zavolat Karlovi, 

Radkovi, Tomášovi, Michalovi…“ 

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

 „Já už jsem tak starý?! Z náměstí Svobody jsem 
párkrát volal. Dnes by se těch sluchátek 

nikdo nedotknul…“ 

ONDŘEJ BLAHO 
 MODERÁTOR DOBRÉHO RÁNA NA ČT 2 

A PROGRAMOVÝ ŘEDITEL HITRÁDIA CITY BRNO
„Já svou oblíbenou nemám, ale moje kolegyně Petra 
Hokszová vzpomíná na dobrodružství z roku 1987, 
kdy byla v Komárově jen jedna budka poblíž potra-
vin. Šla k ní kilometr dlouhou cestu a napjatě čekala, 
v jakém stavu budka bude a jestli se vůbec dovolá.“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Uprostřed sídliště v Komíně na ulici Vavřinecké 
stála budka, kde jsem opakovaně na přístroji 

zapomínal svůj telefonní seznam – v létě i v zimě 
– ale vždy jsem ho tam opět našel!“

Jediný
redaktor

„Umění je nejdokonalejší 
estetické osvojení světa.“  

Otakar Vávra

sůl moudrosti

�MARTIN�CIBULKA�
„Ať vám 

májový vítr obrací 
listy 

Stříbrného Brna…“

ZAPOMENUTÝ 
ATENTÁT
Vladimír Blažka krátký čas pra-
coval ve Zbrojovce. Je držitelem 
Odznaku československého par-
tyzána in memoriam a dalších 
vyznamenání. Jeho jméno je uve-
deno na pomníku obětí světových 
válek v  Olešnici. Právě Vladimír 
Blažka tehdy v  Nerudově ulici 
číslo 14 střílel, stopy po střelách 
jsou na fasádě u vchodu do toho-
to domu dodnes patrné! V době 

velmi dramatického zatčení byd-
lel v ulici Suchá 4 (dnes Zubaté-
ho v  Zábrdovicích). Jeho rodiče 
bydleli v  Husovicích. Po zatčení 
byl podroben neobyčejně brutál-
ním výslechům. Je pochován na 
Ústředním hřbitově.  Alois Bauer 
(1926 – 1945) – bratranec Vladi-
míra Blažky, byl pekařský učeň 
a pomocník. 

BRNĚNSKÉ 
          I NEBRNĚNSKÉ 
HŘÍCHY
          I NEBRNĚNSKÉ 

Vydavatel: Martin Cibulka, Brno
Evidenční číslo přidělené 
min. kultury ČR: MK ČR E 23713
Náklad: 10 000 ks, měsíčník
Foto: archiv vydavatele, Brněnská
encyklopedie, Česká televize, MZA, 
ČRo Brno, MAFRA, čtenáři

Jak vzpomínáte na telefonní budky?  Kde v Brně stála vaše nejoblíbenější?

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí... Jak to vidí...

Vážené redakci Stříbrného Brna
Chci vám poděkovat za vaše neoče-
kávaně zajímavé a jako Brňákovi 
velmi blízké „Stříbrné Noviny.“ 
Když jsem před několika dny ote-
vřel poštu od mého brněnského 
přítele, neměl jsem nejmenšího tu-
šení, co všechno naleznu ve vašich 
novinách. Zajímavé bylo úplně 
všechno! Každým artiklem jsem 
se mohl vrátit k mému milované-
mu Brnu a oživit mé vlastní vzpo-
mínky, na „nejkrásnější Štatl na 
světě“. Ze všech textů, z každé věty 
na mě neustále dýchalo mé rodné 
město, kde jsem se v roce 1939 na-
rodil a také byl na Petrově pokřtěn. 
Samozřejmě, že jsme bydleli na 
Biskupské ulici v č. 6, a to hned po 

osvobození Brna. Naše poslední 
brněnská adresa byla „U čtyř Ma-
mlasů“, a to až do našeho útěku 
z ČSSR v  roce 1966. Od té doby 
žijeme ve Švédsku, letos zde osla-
víme už 55. výročí našeho „ nepo-
voleného odjezdu.“ Z padesátých a 
šedesátých let mám z Brna mno-
ho nezapomenutelných zážitků 
a vzpomínek. Obdivuji vaši práci, 
vaše nadšení a vaše profesionální 
kvality. Ještě jednou děkuji za úžas-
nou možnost se moci rozhlédnout 
prostřednictvím Stříbrného Brna 
po těch všech, někdy až do dneška, 
pro mne neznámých místech. Je to 
jako balzám. Přeji vám především 
hodně zdraví, tolik potřebné v těch-

to časech. K tomu hodně elánu 
a mnoho spokojených čtenářů.

Do krásného Brna srdečně 
zdraví Josef Wolf, Švédsko

Brňák Josef Wolf se od roku 1958 
pohyboval ve vrcholovém sportu - 
cyklistice. Byl členem Dukly Brno, 
startoval na Olympijských hrách 
1960 v Římě. Sedmkrát reprezen-
toval ČSSR na mistrovství světa 
a v roce 1964 byl kapitánem ná-
rodního týmu na Závodě Míru. Je 
držitelem Mistra Sportu a má šest 
mistrovských titulů ČSSR. Jeho 
posledním bydlištěm v ČSSR byl 
dům U čtyř mamlasů, ze kterého 
se 19. května 1966 s  manželkou 
Radkou a dvou a půlletým synem 
Petrem vydal do světa. Jak sám Jo-
sef říká: „Lepší školu života dodnes 

neznám. Byla to vynikající mož-
nost k poznání sama sebe.“

Brňan Josef Wolf rok před emi-
grací. Fotografie ze Závodu Tour 
de Belgium.

Velkoměstský ruch před domem 
u Čtyř mamlasů v  roce 1950. 
Elegantní vozy parkovaly před 
domem, do tramvají se naskako-
valo a vyskakovalo za jízdy. Až do 
znárodnění provozoval cukrárnu 
U mamlasů kavárník a cukrář 
Karel Gassenheimer, jenž zde poté 
pracoval jako vedoucí. Z  tohoto 
domu se Josef Wolf vydal v roce 
1966 do Švédska, odkud srdečně 
zdraví čtenáře Stříbrného Brna. 

Stopy po střelách jsou na fasádě 
u vchodu do tohoto domu do-
dnes patrné!

Pokračování příště
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU

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

Řidičské 
rukavice 
– skvělý dárek 

pro gentlemany 
a krále silnic.

A TO NENÍ VŠECHNO! 
Více na: www.kvalitnirukavice.cz  

Tel.: 603 249 729

Tradiční česká výroba A TO NENÍ VŠECHNO! Tradiční česká výroba A TO NENÍ VŠECHNO! Tradiční česká výroba

Tato unikátní fotografie byla pořízena v roce 1905, několik měsíců po asanaci rozsáhlého areálu jezuitských kasáren. Komplex jezuitských kasáren se nacházel v prostoru mezi dnešní 
ulicí Rooseveltovou, Dvořákovou, Kozí a Jezuitskou. Díky této asanaci se naskytl jedinečný pohled na vzdálenou budovu Městského divadla Na hradbách – dnešní Mahenovo divadlo. 

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

T ě š í m e  s e  n a  v á s !

Nemarněte čas u plotny, Nemarněte čas u plotny, 
my vám jídlo přivezeme!
Nemarněte čas u plotny, 
my vám jídlo přivezeme!
Nemarněte čas u plotny, 

Rozvoz jídel • Rozvoz jídel • Rozvoz jídel • Rozvoz jídel • Rozvoz jídel • Rozvoz jídel • Rozvoz jídel • Rozvoz jídel • Rozvoz jídel • Rozvoz jídel • Rozvoz jídel • Rozvoz jídel • Rozvoz jídel • jjídlo s sebouídlo s sebouídlo s sebouídlo s sebouídlo s sebouídlo s sebouídlo s sebouídlo s sebouídlo s sebouídlo s sebouídlo s sebou
denní menu • dádenní menu • dádenní menu • dádenní menu • dádenní menu • dádenní menu • dádenní menu • dádenní menu • dádenní menu • dádenní menu • dádenní menu • dádenní menu • dádenní menu • dáRRkové poukazykové poukazykové poukazykové poukazykové poukazykové poukazykové poukazykové poukazykové poukazykové poukazykové poukazykové poukazy
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Už jako čtrnáctiletý byl František Hrdina poslán do 
Vídně, kde se jej ujal jeho strýc a ten také financoval jeho 
vzdělání. Po vyučení zedníkem a tesařem František nastou-
pil na průmyslovou školu, poté pracoval u vídeňské stavební 
firmy. Krátce nato se ale vrátil na Moravu a usadil se v Brně. 
Od roku 1904 pracoval na stavbách architekta Dušana Jur-Od roku 1904 pracoval na stavbách architekta Dušana Jur-Od roku 1904 pracoval na stavbách architekta Dušana Jur
koviče, který ho motivoval k tomu, aby si založil vlastní živ-koviče, který ho motivoval k tomu, aby si založil vlastní živ-koviče, který ho motivoval k tomu, aby si založil vlastní živ
nost. Vlastní firma Františka Hrdiny vznikla v roce 1907 a 
byla zaměřena na stavitelství, dále pak na přidružené obory, 
jako je tesařství, stolařství nebo zámečnictví. V roce 1910 se 
František oženil s Marií Jelínkovou, dcerou statkáře z Čiko
jako je tesařství, stolařství nebo zámečnictví. V roce 1910 se 
František oženil s Marií Jelínkovou, dcerou statkáře z Čiko
jako je tesařství, stolařství nebo zámečnictví. V roce 1910 se 

-
va u Tasova, která do svazku přinesla nemalé věno. Díky 
tomu mohl František Hrdina nakoupit první pozemky pro 
stavbu vlastních firemních domů určených k prodeji. 

Pokračování příště
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Architekt 
Dušan 

Samuel 
Jurkovič

Fotograf stál přibližně v místech dnešní letní zahrádky před cukrárnou Aida na Jakubském 
náměstí. Beethovenova a Mozartova ulice ještě neexistovaly. 
Vlevo Jezuitský kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
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6. května 1906 se konal 1. ročník 
závodu v  chůzi Tišnov – Královo 
Pole. Pořadatelem byl nejstarší český 
sportovní klub v  Brně SK Achilles 
Brno, založen o rok dříve. Start byl 
v  Hradčanech u železniční stanice, 
cíl na 4. kilometru tzv. pražské silni-
ce v  Králově Poli. Zvítězil Antonín 
Poupera (AC Sparta Židenice) ča-
sem 2 hodiny, 4 minuty a 20 vteřin, 
druhý se umístil Jindřich Přikryl 
z  SK Achilles, který přišel do cíle 
o 38 vteřin později. Tento závod byl 
vůbec první sportovní akcí čerstvě 
vzniklého klubu. 

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

VČEREJŠEK DNES

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

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

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

Náměstí Svobody v pasáži Omega, Brno

V šatníku šarmantních žen 
nechybí klobouk Dantes!

KloboukyKloboukyKloboukyKlobouky
DantesDantesDantes
Klobouky
Dantes
KloboukyKlobouky
Dantes
KloboukyKlobouky
Dantes
Klobouky

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

Na levé fotografi i z roku 1918 vjíždí tramvajový vůz z Dominikánského nám. do Dominikánské ulice, která tehdy nesla stejný název jako dnes. Tramvaj tudy 
jezdila v letech 1906 – 1942, kdy byla tato trať zrušena. Zmizela tramvaj, velký strom za ní, slavná houslařská dílna, která v domě č. 3 (reklamní cedule vlevo) 
sídlila už v roce 1842 a navždy zmizeli také všichni lidé z tramvaje a ulice. 

  TENKRÁT A DNES
1918 Dnes

JAK TO ŽILO V AKÁDĚ
zaprášené dveře této brněnské legen-
dy. Kdo ví, jestli se ještě někdy vůbec 
otevřou. Akáda dříve nesla název Mo-
ravia a věřte, že velmi oblíbenou byla 
už v době, kdy Jaselská ulice nesla ná-
zev Augustinská a Gorkého ulice byla 
Falkensteinerova. Tehdy totiž byla na 
velmi dobrém strategickém místě a 
vyhledávali ji mj. herci z divadla Na 
Veveří. Teď předávám slovo Oldřichu 
Novému: „No ano. Akáda… Tam 
byl kouzelný vrchní, pan Kuklínek, 
který mně vždy rezervoval stůl, kde 
byl klid. Byl sice hned u vchodu vle-
vo, ale na takovém stupínku hned 
vedle bylo piano. Tam se dělávalo, 
psalo, debatovalo a myslelo. Ve dne 
a kolikrát i v noci! U klavíru sedával 
pan Kvasnica, který občas okem i slu-
chem odborníka zasahoval do našich 
debat, no a takhle vznikla např. nová 
revue „Pojďte k nám aneb Špilberku 
zelený“, premiéra byla v  roce 1928. 
Dále hudební komedie „Revue z Brna 

do Brna“, ta byla neustále vyprodá-
na i měsíc dopředu! Byly to krásné 
a nezapomenutelné časy.“ Vášnivé 
debaty zde vedl s Oldřichem Novým 
také jeho blízký přítel, o 10 let mladší 
František Kožík, krátce také Ladislav 
Pešek nebo tehdy začínající František 
Kreuzmann st. Později byl dlouhole-
tým číšníkem Akademické kavárny 

pan Jaroslav Dufek, otec vynikajícího 
herce brněnského Národního divadla 
a pedagoga na JAMU Jaroslava Dufk a 
(1934 – 2011), který lásku k divadlu a 
dobrosrdečnost zdědil právě po svém 
otci. Škoda, že už v  Brně není tak-
to ryze umělecky založená kavárna. 
Myslím si, že mezi brněnské kaváren-
ské legendy právem patří.

Vzhledem k tomu, že často chodím Jasel-
skou ulicí, nedá mi to, abych nezavzpomínal 
na Akademickou kavárnu (nejen mezi Brňa-
ny známou jako „Akáda“), která je bohužel už 
mnoho měsíců zavřená. Ba co víc, od posled-
ní nájemkyně jsem se dozvěděl, že je vlastně 
zrušená. Je to smutný pohled na zamčené a 

Nájemní dům, ve kterém dlouhou řadu let fun-
govala Akademická kavárna, byl postaven na 
sklonku 19. století a od roku 1988 je památkově 
chráněn.

František 
Kreuzmann st.

Oldřich
Nový

Jaroslav
Dufek

Současný stav. Akáda se rozpadá.
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ZAPOMENUTÉ ULICE

I DOMY PROMLOUVAJÍ...
Od roku 1849 až do své smrti žil v 

domě, který stál přibližně 50 metrů 
od nároží Domu U Tří knížat směrem 
k Malinovského nám., vysokoškolský 
profesor, politik, lékař, národní bu-
ditel a redaktor Jan Evangelista Hel-
celet (1812 – 1876). V  místech, kde 
dům Helceletových stál, dnes není 
nic k  vidění. Zajímavý a rozvětvený 
rod Helceletů pochází ze Švýcarska, 

Jan, který okouzlil i slavnou Boženu Němcovou a stali se z nich 
blízcí přátelé, se i se svými šesti sourozenci narodil v Dolních 
Kounicích. Jan Helcelet studoval v  Brně a ve Vídni. Od roku 
1840 byl sekundárním lékařem ve všeobecné nemocnici v Brně, 
o rok později profesorem národohospodářství na olomoucké 
univerzitě, redaktorem Olomouckých novin a Selských listů, 
profesorem přírodních věd a od roku 1849 řádným profesorem 
hospodářských věd na brněn-
ské technice. V té době se na-
stěhoval i s  manželkou Marií 
Helceletovou (1816 – 1895) 
do zmiňovaného domu, jenž 
rodině Helceletových patřil. 
Jan Evangelista Helcelet je po-
chován na Ústředním hřbitově 
(náhrobek navrhl ¡ eophil 
Hansen), v  Masarykově čtvrti 
je po něm pojmenována ulice 
– Helceletova. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎
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Jánská 19, v těchto místech 
stál dům rodiny Helceletových.

Na fotografi i vidíte ulici, 
ze které tramvaje odbo-
čovaly směrem doleva, 
což bude zřejmě pro 
mnohé z  vás matoucí. 
V roce 1946 byla tato trať 
mířící do ulice Parkstras-
se (Sadová) zrušena 
a v roce 1947 byly koleje 
vytrhány. Rovně jezdí 
touto ulicí tramvaje do-
dnes. Znáte název, dneš-
ní důležité a o trochu širší 
brněnské tepny? A víte, 
do které ulice tramvaje 
tehdy odbočovaly? 

Příběh jedné značky aneb Tradice nás zavazuje

Zeměpisná oblast Haná 
byla vždy významnou země-
dělskou oblastí, kde na kaž-
dém statku využívali přebyt-
ků mléka k  výrobě tvarohu 
a posléze i tvarůžků. Písem-
né zmínky o jejich existenci 
pocházejí již z  přelomu 15. 
a 16. století. Nejrozšířenější 
výroba tohoto sýru byla v oko-
lí Olomouce, kde se s tvarůžky 
na trhu obchodovalo. A právě 
odtud získaly svůj název, kte-
rému dnes náleží chráněné 
zeměpisné označení. Ale to 
předbíháme… Jedním z  vý-
robců Olomouckých tvarůžků 
byl i Josef Wessels, který v roce 
1876 zahájil v Lošticích jejich 
manufakturní výrobu. Tu 
poté převzal a rozvíjel jeho syn 
Alois Wessels, jehož iniciály 
A.W. jsou používány doposud. 
Jeho zeť Karel Pivný s manžel-
kou Františkou pak výrobu 
Olomouckých tvarůžků roz-
vinuli do moderní průmyslové 
podoby a v  letech 1929-1930 
vybudovali na tehdejší dobu 
špičkovou sýrárnu, kterou 
provozovali až do r. 1948. Po 
znárodnění byla tvarůžkárna 
postupně součástí několika 
státních podniků. V  r. 1990 
byla v  restituci vrácena po-
tomkům původních majite-
lů, o rok později byla v A.W. 
spol. s  r. o. zahájena výroba 
s 25 zkušenými zaměstnanci, 
z nichž někteří pracovali ješ-

tvarůžky Evropskou komisí EU 
v r. 2010. Olomoucké tvarůžky 
mají v  Lošticích i své muze-
um, které významně přispívá 
k  popularizaci tohoto sýru. 
V moderně pojatých expo-
zicích je představena histo-
rie Olomouckých tvarůžků 
od nejstarších pramenů do 
současnosti. Prohlídka trvá 
přibližně hodinu, muzeum 
je bezbariérové a otevřeno 
je sedm dní v týdnu. Společ-
nost A.W. postupně buduje 
i síť vlastních prodejen, ve kte-
rých kromě celého sortimentu 
Olomouckých tvarůžků nabízí 
i tvarůžkové lahůdky a další 
sýrové speciality jiných vý-
robců. Kromě klasických 
prodejen v  Lošticích, Brně 
a Olomouci, je v provozu prv-
ní prodejna s  tvarůžkovým 
bistrem v  centru Ostravy. 
Zákazníci si tam mohou po-
chutnat na čerstvě připravo-
vaných tvarůžkových dob-
rotách, případně si je odnést 
s sebou. Rok 2021 je rokem 
145. výročí založení společ-
nosti A.W. A co fi rmě popřát? 
Určitě co nejvíce spokojených 
zákazníků. Neboť Olomoucké 
tvarůžky jsou po staletí prvo-

třídním sýrem, který je pro své 
vynikající vlastnosti oceňován 
i v současné době a mezi sýry je 
řazen na přední místo.

lí Olomouce, kde se s tvarůžky 

tě u Karla Pivného. S rostoucí 
výrobou se počet pracovníků 
zvyšoval, v  současnosti má 

společnost A.W. cca 170 za-
městnanců. Olomoucké tva-
růžky se nyní vyrábějí ve více 
než třiceti různých tvarových 
a hmotnostních variantách. 

Současní majitelé společnosti 
se významně zasloužili o při-
dělení chráněného zeměpisné-
ho označení názvu Olomoucké 

Jaroslav
Dufek

Alois Wessels se zaměstnanci kolem roku 1910.

Karel a Františka Pivní se zaměstnanci – rok 1936.

Loštice kolem roku 1930 – přeskládávání tvarůžků v továrně Karla Pivného.
Pekařská 2, Brno • Těšíme se na vás!☞ ☞
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Básník, spisovatel a novinář Ol-
dřich Mikulášek (1910 – 1985) se na-
rodil v Přerově do železničářské rodiny. 
Zde po měšťance absolvoval gremiální 
obchodní školu. Do roku 1937, kdy se 
také poprvé oženil, v Přerově pracoval 
jako redaktor časopisu Obzor. Poté se 
natrvalo přestěhoval do Brna. Básník, 
publicista a překladatel Jan Skácel 
(1922 – 1989) se narodil v jihomorav-
ské obci Vnorovy do učitelské rodiny. 
V  Janových 5 letech se celá rodina 
přestěhovala do Poštorné, kde navště-
voval obecnou školu. Na gymnázium 
začal chodit v  Břeclavi, dokončil jej 
však až v Brně, které si zamiloval stej-
ně jako jeho budoucí soused a přítel 
Oldřich. 

Jan Skácel se narodil 7. února 
1922 ve Vnorovech v učitelské rodi-
ně. Jeho rodným domem byla stará 
vnorovská škola a její ředitelský byt, 
do něhož se na krátko nastěhovala 
mladá učitelská dvojice - Emil Ská-
cel a Anna Skácelová, rozená Raná. 
Své narození ve školním bytě po-
tvrzuje sám básník v dopise příteli 
27. 1 1970: „Máš docela pravdu, žil 
jsem dlouho v omylu, ale po Tvém 
dopisu jsem udeřil na tatínka a on 
potvrdil, že jsem se opravdu narodil 
ve škole, kde naši krátkou dobu byd-

leli. Tak jsem přece jenom o rodný 
dům nepřišel… „ Básníkova matka 
byla přeložena na vnorovskou školu 
v roce 1913. Předtím učila v Křiža-
nově a v Lanžhotě, kde se seznámila 
s Emilem Skácelem, učitelem, ale 
také mlynářským pomocníkem 
a pomocníkem při stavbě mlýnů. 
Po návratu z ruských legií přišel učit 
do Vnorov. Svatbu měli 10. července 
1920. Prvorozený syn dostal jméno 
Jan (otec měl rád krátká jména) a 
kmotrou při křtu mu byla Marie 
Raná z Prosatína (matčino rodiště). 
Brzy poté se celá rodina přestěhovala 
do stísněného bytu v přístěnku malé 
zemědělské usedlosti č. 429 naproti 
vnorovskému kostelu, jejímž maji-
telem byl Antonín Ondrovčík. Oba 
básníkovi rodiče učili dále na vno-
rovské škole až do roku 1927. V roce 
1924 se narodil druhý syn Petr, poz-
dější malíř a učitel na lidové umě-
lecké škole v Brně. Chůvu měli oba 
chlapci ze sousedství. Byla jí Ana-
stázie Zýbalová, provdaná Sokolová, 
sestra kněze a spisovatele Františka 
Zýbala. V roce 1927 se přestěhovali 
Skácelovi z Vnorov do Poštorné, je-
jíž krajina se podobá vnorovskému 
Pomoraví. V Poštorné navštěvoval 
budoucí básník obecnou školu a 

také některé třídy gymnázia v Břec-
lavi, které ale dokončil až v Brně. To 
se stalo posledním bydlištěm Skáce-
lovy rodiny. V rodině silně a dlouho 
doznívaly dojmy a vzpomínky na 
Vnorovy, zejména u matky po jejím 
čtrnáctiletém působení v této slo-
vácké obci. Vzpomínky se přenášely 
na syna Jana, jak patrno z ohlasů
v jeho básnické tvorbě. Po maturitě 
na brněnském gymnáziu - bylo to za 
druhé světové války - našel Jan Ská-
cel první zaměstnání jako uvaděč v 
kině. Následovalo pracovní nasazení 
na různých stavbách v Rakousku. Po 
osvobození studoval na filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity v 
Brně. Po dlouhá léta byl redaktorem, 
nejdříve v brněnské Rovnosti a Čs. 
Rozhlasu. V letech 1963 - 69 řídil 
úspěšně literární měsíčník Host do 
domu. Zároveň náležel k aktivním 
členům brněnské spisovatelské po-
bočky. Jeho věrným přítelem byl 
básník Oldřich Mikulášek.
Manželka Jana Skácela 
Božena Skácelová vzpomíná…

Víte, to bylo takhle. Chodila jsem 
s  Oldřichem Mikuláškem, velmi 
jsme se milovali. Chtěl mít se mnou 
dítě, jenomže to nešlo, tak jsme se po 
čase rozešli. Zůstali jsme ale přátelé. 

Oldřich chodil pravidelně do jedné 
literární party, kam často zavítal i Jan 
Skácel. Zalíbili jsme se sobě a začala 
další láska. Jan mě měl moc rád. 
Jednou jsme šli večerním Brnem 
z  knihkupectví a on vytáhl z  kap-
sy čokoládu. Tehdy byly potraviny 
na lístky, takže čokoláda byla velká 
cennost. Řekl: „Podívej, co jsem Ti 
přinesl.“ Ptala jsem se ho, jak dlou-
ho neměl čokoládu on a ať si ji sní 
sám. Nazlobil se na mě a odpověděl: 
„Když ji nebudeš jíst ty, tak nikdo.“ 
A raději ji hodil do sněhu. Mno-
ho mladých žen touží po životě 
s  umělcem, on to po pravdě není 
žádný med. Bývají náladoví, pře-
citlivělí, ale v  mnoha ohledech 
nenapodobitelní. Mně život ved-
le Jana vyhovoval. Sice ve dne 
spal a v noci psal, ale byl to citlivý
a jemný člověk. Občas míval své ná-
lady a vrtochy, ale žena, která miluje, 
dokáže všechno pochopit a odpustit. 
Vadilo mu třeba, že jsem mu čistila 
boty. Respektovala jsem jeho vidění 
světa a duši. Třeba v půl desáté večer 
mi řekl, podej mi kabát, půjdeme se 
projít do parku. A celou dobu mlčel. 
On potřeboval být mezi lidmi, měl 
je rád, ale nesměli ho rušit. Chodili 
jsme často i do kavárny. Představte 

si, že si sednete ke stolu plnému lidí 
a nevypadne z vás ani slovo. To byl 
prostě Jan. Zažila jsem i velmi těžká 
období. Ráno v pět hodin nám tře-
ba zazvonil výhružný telefon a ve 
sluchátku jsem slyšela: „Ty svině, už 
se oblíkáš do práce?“ Mnozí se mi 
ale snažili ze všech sil pomoci. Třeba 
v  zoologické zahradě zbyly nějaké 
peníze z nevyužitého půlúvazku, tak 
je poslali mně. Někdy se také stalo, že 
nám neznámí lidé dávali peníze pod 
dveře. Nedivte se. Sejít se s námi, to 
by se státní bezpečnosti nelíbilo. Jan 
míval někdy zvláštní cítění. Známí 
nám půjčili v jižních Čechách cha-
lupu a on najednou řekl: „Boženko, 
sbal batohy, musíme rychle pryč. 
Něco by se mohlo stát.“ A k tako-
vým chvílím nedocházelo pouze 
ojediněle. Jeho psychiku to všechno 
dost poznamenalo. Moc mě mrzí, 
že se uznání dočkal až na konci 
svého života, když už byl nemocný. 
A řeknu vám něco, co jsem věděla 
jen já a pár jeho nejbližších. Společ-
ně s přítelem Jiřím Friedem si psali 
takové prognostické dopisy a v nich 
se přenesli do doby, v níž nyní žije-
me. Ani byste nevěřili, co všechno 
odhadli. Přesně popsali veřejné věci, 
politickou problematiku a situace, se 

DVA BÁSNÍCI Z KOTLÁRSKÉBÁSNÍCI Z KOTLÁRSKÉ

JAN OLDŘICH
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kterými nebude umět česká společ-
nost zacházet. Milovala jsem ho až 
do jeho posledních okamžiků. Jan 
zemřel vedle mě. 

Manželka Oldřicha Mikuláška 
Věra Mikulášková vzpomíná…

Když jsme se s Oldřichem pozna-
li v brněnském rozhlase, kde jsem 
už pracovala a on tam přišel, tehdy 
měl od strany a vlády zakázáno psát 
verše a mohl jenom být redakto-
rem v rozhlase, tak jsem o žádných 
básnících nechtěla nic slyšet. Žádné 
jeho básně jsem neznala, znala jsem 
jenom to, co jsme se naučili ve škole. 
Znala jsem Stanislava Neumanna 
mladého, který hlásal komunistické 
myšlenky ve verších, ale poezii jsem 
nikdy nečetla. Četla jsem hodně, 
hlavně v  knížkách pro děti. Taky 
jsem byla dost negramotná v poezii, 
to mě naučil až Oldřich. Brala jsem 
ho jako novináře, jako normálního 
člověka, ale vůbec ne jako básníka. 
Měla jsem o básnících dost špatné 
mínění. Říkala jsem si, že sedí jen 
v hospodě a bůh ví, co dělají a vždycky 
jsem si z nich dělala spíš legraci. Poe-
zie mě tenkrát ještě tak moc nezají-
mala. Až později se mě Oldřich zeptal: 
„Znáš Gellnera? …ne. Počkej, až bu-
deš žehlit prádlo, budu Ti číst Gellne-
ra. Znáš Ve stínu kapradiny, od Josefa 
Čapka? …já říkám ne. Znám jedině 
Karla Čapka. Musíš znát i Josefa Čap-
ka.“  Tak jsem se postupně dostávala 
k literatuře a poezii. Když jsem sama 
začala psát do různých studentských 
plátků, začala mě žurnalistika zajímat. 
Když jsem tehdy přišla do Brna, ne-
znala jsem nikoho. Když jsem přišla 
za tehdejším ředitelem, spisovatelem 
J. V. Plevou, že chci v brněnském roz-
hlasu pracovat, řekl mi: „A znáte tady 
někoho? … neznám. A doporučil Vás 
někdo? …nikdo.“ Byl ze mě tak kon-
sternován, že mě přijal. Zajímala mě 
žurnalistika a publicistika. Potom mě 
sám Pleva, protože jsem se osvědčila, 
přeřadil do literární redakce. A právě 
v té době tam přišel Oldřich. Když se 
tehdy lidé vzali, musel jeden z rozhla-
su odejít. Byla jsem mladá začínající 

a povídá: „No, na začátek to není 
špatný…“ Po letech, kdy už jsme se 
mohli spolu o novinařině bavit, řekl: 

„Víš, proč jsem Ti tehdy nepomohl? 
Protože co by z Tebe bylo? To bych 
psal za Tebe, stejně si to lidi mysleli, 
že jsem psal za Tebe, Ty by ses nic 
nenaučila…“ 

V listopadu roku 1953 se manže-
lům Mikuláškovým narodil syn On-
dřej. Při plnění mateřských povinností 
paní Věra pečovala o blaho rodiny a 
souběžně spolupracovala jako externí 
reportérka s  různými časopisy a br-
něnskými deníky. Oldřich Mikulášek 
postupem času pracoval v  brněnské 
redakci Lidových novin, v  Rovnosti, 
v literárním oddělení brněnského roz-
hlasu, v časopisu Host do domu a od 
roku 1964 byl spisovatelem z povolání. 
Vzhledem ke svým odmítavým posto-
jům k srpnovým událostem roku 1968 
nesměl skoro 10 let publikovat. Oldřich 
měl rád turistiku, velmi rád chodil na 
výlety, kdy za chůze dokonce psal verše. 
Mnohé z nich si zapamatoval a doma 
je přepsal na papír. Miloval Špilberk a 
cestičky v  parku pod ním, brněnské 
tzv. Římské náměstí a také rád každou 
neděli jezdil třeba vlakem s manželkou 
a synem Ondřejem na výlet. 

STŘECHY OD KŮLNY AŽ PO STODOLU
PERGOLY, CHATY, VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE, ZASTŘEŠENÍ
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               okoštovat.
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novinářka, tak jsem byla ráda, když 
mě požádali, abych psala pro časo-
pisy Svět v obrazech, Květy, Kultura, 
Vlasta… Jezdívala jsem po reportá-
žích s fotografem  K. O. Hrubým a 
mívali jsme velké dvoustránky, tzv. 
velké reportáže. Moje první reportáž, 
kterou mi nabídli ze Světa v  obra-
zech, měla být o Mniší Hoře. Začala 
jsem si shánět materiály, ale nakonec 
jsem říkala Oldřichovi: „Člověče, 
já si s tou reportáží nevím rady…“  
Myslela jsem si, tajně, že mi pomůže, 
poradí, on se na mě tak zadíval a řekl: 
„Já Ti poradím. Víš, co udělej? Vem si 
papír, sedni si a napiš: Vážení přátelé. 
Přecenila jsem své schopnosti, nevím 
si s tím rady, takže tu reportáž nemo-
hu napsat.“ Já jsem se tak namíchla, 
že jsem ze vzteku, vlastně, protože 
jsem nedovedla pochopit, proč mě 
nechal na holičkách, takový novinář, 
a že mě nic nechce naučit, že z toho 
vzteku jsem tu reportáž napsala. A 
samozřejmě, Oldřich to ani neče-
tl! Poslala jsem to, a až to vyšlo, tak 
jsem vítězoslavně řekla: „Tak, tady je 
ta reportáž, se kterou jsi mě nechtěl 
pomoct!“ Oldřich si sedl, přečetl to 

KALENDÁRIUM

FRANTIŠEK KALIVODA 
(*9. 4. 1913 Brno –† 18. 5. 

1971 Brno), 
zapomenu-
tý architekt 
a pedagog. 
Bydlel na 
Zvonařce čís. 
17. František 

byl typografem časopisu Host 
do domu, samostatným pro-
jektantem ve vlastní projekční 
kanceláři, učil na Škole umě-
leckých řemesel v  Bratislavě
a poté v  Brně, byl členem 
správní rady kina Art na Cih-
lářské, a také byl přítelem ro-
diny Grety Tugendhat. Fran-
tiškovou první zakázkou byla 
vila pro tanečníka a choreo-
grafa Iva Váňu Psotu. Věnoval 
se také propagování fotografi e 
a fi lmu. Rok před předčasnou 
smrtí byl hlavním organizáto-
rem oslav stého výročí naro-
zení slavného brněnského ro-
dáka, architekta Adolfa Loose. 
Přesto, že se na Františka Ka-
livodu tak nějak zapomnělo, 
patří k  nejpozoruhodnějším 
osobnostem brněnské kultury 
30. – 60. let minulého století. 
Je pochován na Ústředním 
hřbitově. 

FRANTIŠKA STRÁNEC-
KÁ (*9. 3. 1839 Velké Meziříčí –

† 27. 5. 1888 
Brno), spiso-
vatelka, sbě-
ratelka lido-
vého umění 
a velká pod-
porovatelka 

ženského hnutí. V  době své 
největší slávy byla nazývána 
„moravskou Boženou Něm-
covou“. Narodila se manželům 
Všetečkovým, její otec Fran-
tišek byl purkrabím na Vel-
komeziříčském zámku. Malá 
Františka vyrůstala pod do-
hledem laskavé matky Kateři-
ny. V roce 1848 se celá rodina 
přestěhovala do Stránecké 
Zhoře, podle níž si Františka 
později zvolila svůj pseudo-
nym – Stránecká. Když bylo 
Františce 16 let, seznámila se 
se soudním adjunktem Igná-
tem Kerschnerem, za něhož 
se 2. 9. 1855 provdala. 5 let žili 
v Uhrách, nějaký čas v Uher-
ském Hradišti a od roku 1874 
žila Františka s  manželem 
a dětmi v  prostorném bytě 
v Brně v ulici Veveří č. 5. Tento 
dům, na němž byla až do roku 
1994 její pamětní deska, už 
neexistuje. DVA BÁSNÍCI Z KOTLÁRSKÉ

A JEŠTĚ NĚCO NAVRCH…
Po sovětské invazi v roce 1968 se básník Jan Skácel i jeho dílo ocitlo 

na indexu. Dílo mělo být zapomenuto, stejně tak i jeho autor. Začalo 
básníkovo tvůrčí období, a to v osamělosti, bez zaměstnání, bez možnos-
tí publikovat. Básně se šířily v samizdatu nebo jejich soubory vycházely 
v exilových nakladatelstvích (Toronto, Paříž, Mnichov). Jan Skácel zemřel 
v Brně předčasně na rozedmu plic a zástavu srdce 7. 11. 1989, krátce před 
počátkem sametové revoluce. 

Jan Skácel bydlel až do své smrti v Kotlářské 35a. Před domem mu 
byla odhalena bronzová pamětní deska na bílém kamenném podstavci. 
V Králově Poli je po něm pojmenována ulice – Skácelova. 

Oldřich Mikulášek bydlel v padesátých letech v Kotlářské 37. Do ulice 
Mášovy č. 4 se přestěhoval v roce 1968, zde žil až do své smrti. I jemu byla 
odhalena pamětní deska, nad oknem u vchodu do domu. Ve Starém Lís-
kovci je po něm pojmenováno – Mikuláškovo náměstí. 

V  jednu slunnou dubnovou neděli při rodinné procházce Oldřich 
v Botanické ulici uklouzl, kdy se syn Ondřej s maminkou zpočátku smáli, 
že si z nich jeho táta tropí žerty. Několik měsíců poté však strávil v brněn-
ské Úrazovce a do konce života pak chodil o berlích. Do svého vysněného 
šedého domu s balkony (jak sám Oldřich říkával) v Mášově 4 se Oldřich 
s rodinou stěhoval pekařským vozem 21. srpna 1968 mezi ruskými vojá-
ky, kteří právě obléhali blízkou tiskárnu. 

Oldřich s Janem často sedávali v dávno zaniklé kavárně Bellevue, kde 
společně v oblaku cigaretového kouře mlčeli. Neobyčejní sousedé a kama-
rádi z Kotlářské ulice jsou pochováni na Ústředním hřbitově. 

Dávno zaniklá 
kavárna Bellevue
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	 vždy	čerstvě	pražená	káva
	 z	nejlepších	plantáží	světa

	 jednodruhové	kávy	(100%
	 arabica)	i	vyvážené	směsi

	 zážitkové	degustace	kávy

	 kávové	speciality	od	mistrů

	 prvotřídní	moravská	vína,
	 domácí	dortíky	a	další	
	 vybrané	lahůdky

	 jedinečné	kávy	
	 pro	restaurace	a	kavárny

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť

po–pá: 15–22 h
so–ne: 14–22 h

tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

  

� Pavel
Kosta

kavárník,�pražírník
a�degustátor

kávy

Sloupek o kávě

K dobré knize nebo pro in-
spiraci jedině šálek vynika-
jící kávy, to říkal svého času 
i Beethoven. Předně pečlivě 
napočítal aspoň šedesát čers-
tvých zrnek, nechal si připra-
vit konvičku kávy a kompo-
noval. Jistě i vám přijde vhod 
i na přelomu zimy a jara pří-
jemně osvěžující drink. Do 
sklenice dáme kostku ledu, 
tmavý karibský rum, trochu 
zázvorového piva a šťávu  
z citrusů, promícháme. Na-
horu přidáme dvojité espres-
so z výrazného Santo Domin-
ga a přidáme plátek limetky. 
Výborný koktejl na dlouhé 
večery je hotov. Pro milovní-
ky teplých nápojů připravíme 
do vyšší sklenice našlehané 
mléko s čokoládou, přidáme 
espresso z jemnější Brazilské 
kávy s amarettem, a na vrch 
špetičku skořice a pomeran-
čové kůry. 

 Víte, kdo byl Anton Műller, 
Franz Mally, Josef Schmidt 
nebo Wenza z  Pokratic? 
Pod těmito pseudonymy se 
skrývala jediná osoba, a sice 
Václav Babinský z Pokratic 
u Litoměřic, který byl jed-
ním z  nejznámějších špil-
berských vězňů, patrně vy-

učený zahradníkem. V roce 
1816 nastoupil vojenskou 
službu, kde však simuloval 
šílenství a ohrožoval spolu-
vojíny. Byl dán na psychiat-
rické oddělení. V roce 1824 
byl propuštěn a stal se tulá-
kem. Potuloval se převážně 
po severních a středních 
Čechách. Wenza Babinský 

z  Pokratic (1796 – 1879) 
dal kolem roku 1830 do-
hromady loupežnou bandu, 
se kterou začal přepadávat 
tuláky a pocestné. Byl typem 
loupežníka z  českých lesů a 
členkou této bandy byla do-
konce i Babinského milenka, 
podomní tkalounářka Apo-

lena Hofmannová (1799 – 
1840). Apolena ve svých 41 
letech zemřela ve vězení na 
chrlení krve. Babinský byl 
vysoké a silné postavy, měl 
hnědé vlasy a obočí, šedé 
oči, silnou hruď, široká ústa, 
zdravé zuby, kulatou bradu, 
na pravém rameni měl ma-
teřské znaménko a mrkal 

pravým okem. Mluvil plynně 
česky a německy. Zřejmě nej-
větší zločin spáchal Babinský 
v roce 1833, kdy v lese přepa-
dl pláteníka Jana Bohumila 
Blomberga, kterého oloupil 
a usmrtil. Před trestním stí-
háním se mu však podařilo 
uprchnout. Zatčen byl až 
v  roce 1835. Byl obžalován 
z  dvanácti těžkých zločinů, 
ale ze šesti z  nich byl pro 
nedostatek důkazů zproštěn 
viny. Obžalován byl prav-
děpodobně ze čtyř vražd, 
z  vyloupení berní poklad-
ny v  Dětenicích, z  několi-
ka loupežných přepadení, 
z nichž jedna byla provede-
na v  Brně, dále z  falšování 

dokladů a mnoha krádeží. 
V  roce 1840 byl Kriminál-
ním soudem v  Praze od-
souzen k  20 letům těžkého 
žaláře. Příště 2. část
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„Nerozlučné společenství 
smíchu a dobré nálady“ 
vzniklo v  roce 1928, kdy se 
Vladimír Konupka (1903 
– 1979) a Karel Kosina 
(1899 – 1961) stali miláčky 
našich strýců, tetiček, ba-

biček, dědečků, bratranců  
i sestřenic a všech ostatních 
členů brněnských i mimobr-
něnských rodin. Kabaretní 
tradice Vladimíra Konupky, 
rodáka z  Dolních Kounic, 
začala v roce 1925 v Rokoku 
u Karla Hašlera. Pardubický 
rodák Karel Kosina začínal 

už jako 19letý v  tamním 
divadle. Vladimír Konupka 
byl zřejmě také objevitelem 
Křópalovic rodiny včetně 
Jozéfka Melhoby. Kabaret-
ní konferenciér, rozhlaso-
vý hlasatel, zpěvák, herec  

a režisér Vladimír Konupka 
ovládal německý, anglický 
a francouzský jazyk a také 
esperanto. S manželkou Ce-
cilií a jejich dětmi žili v Bo-
tanické ulici č. 54. Vladimír 
byl členem brněnské umě-
lecké skupiny TRAKT, k je-
jímž členům patřili mj. Karel 

Slavné duo Ko-Ko
Kniha ke kávě

Hőger, Jarmila Kurandová, 
František Šlégr, František 
Kožík, Zdenka Švabíková, 
Vladimír Jedenáctník a také 
Karel Kosina. Karel Kosina 
se z Východočeského divadla 
dostal přes kočovné společ-
nosti a angažmá v  divadle 
v  Olomouci do brněnského 
Zemského divadla, jehož čle-
nem byl od roku 1927. Bydlel 
v zábrdovické Hvězdové uli-
ci. Když se v roce 1934 kona-
lo v  Králově Poli fotbalové 
utkání mezi herci českého 
a německého divadla, kdy 
rozhodčím této výjimečné a 
kuriózní podívané byl Vlasta 
Burian, Karel Kosina chytal 
v  brance. Zajímavé také je, 
že kabaretiér, zpěvák, herec 
a autor mnoha her Karel 
Kosina byl vyučen grafikem. 
Známá brněnská herecká, 
kabaretní a humoristická 
dvojice Konupka-Kosina se 
nejen v  brněnském rozhla-
se těšila velké oblibě. Jejich 
hlasy mohli posluchači slyšet 
mj. ve známých pořadech 
– Chvilky humoru, Humor 
různých národů nebo Sou-
boj anekdotářů. Říkalo se o 
nich, že léčí smíchem. Dnes 
už aby člověk takové talen-
ty hledal jako jehlu v kupce 
sena. 

Brněnská
NEJ

První pokusné vysílání brněnské 
odbočky Radiojournalu bylo za-
hájeno 10. května 1924 z vysílače 

v Komárově, 
odkud však 
byly vysílány 
jen burzov-
ní zprávy. 1. 
září téhož 
roku bylo 

slavnostně otevřeno samostatné 
studio v  dnes již zapomenutém 
zděném pavilonu na střeše Zem-
ského domu (budova Krajského 
úřadu). Tento malý pavilon, který 
připomíná spíš malý domeček, 
stojí na stejném místě dodnes! 
Právě z něj byly vysílány hudební 
produkce, přednášky, kabaretní 
večery a dokonce pohádky pro 
děti. Zajímavostí také je, že se zde 
uskutečnil první přímý přenos 
z brněnského Národního divadla. 
Prvním hlasatelem byl ing. Jan 
Čermák, poté Jan Liška. Střešní 
domeček však pomalu přestal vy-
hovovat a po pěti letech se studio 
přestěhovalo do dnešní Lidické, 
brzy na to do Kounicovy a od roku 
1950 je sídlem brněnského rozhla-
su Beethovenova ulice č. 4. 

rozhlas  na střeše.

Vladimír Konupka (vlevo) s Karlem Kosinou.

Pohled na Špilberk před rokem 1900 ze Špilberské ulice, která 
se postupně změnila v Pellicovu.

Loupežník Václav Babinský 
přišel na Špilberk před 180 lety!

Babinský byl vězněn v přízemí severního křídla hradu.
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Moravské náměstí v 
Brně vydalo další 

svědectví o své historii. Prů-
zkum podzemí prováděný 
v  říjnu a listopadu loňské-

ho roku před plánovanou 
úpravou náměstí odhalil 
pozůstatky někdejšího Ně-
meckého domu zničeného 
na konci druhé světové války. 
Nikdo netušil, že při jeho de-

molici zůstala část suterénu 
pod sutinami téměř nedo-
tčena. Spolkový dům slav-

nostně otevřený v  roce 1891 
německou částí brněnských 
obyvatel vznikl jako protivá-
ha Besedního domu, který 
byl postaven již v  roce 1873. 

I když to nebyl jediný důvod 
jeho vzniku, vzájemná rivalita 
německé a české části popu-
lace byla v  mnohém velkou 
motivací při jeho realizaci. 
Objekt navržený v  akade-

mickém historizujícím sty-
lu nebyl po architektonické 
stránce nijak hodnotný, ale 

svou funkci splnil dokonale. 
Německé spolky převážně 
kulturní a společenské náplně 
zde našly ideální útočiště. Na-
víc monumentální hlavní sál 

s  kapacitou 2000 osob tvořil 
dokonalé prostředí pro kul-
turní produkce všeho druhu. 
Doplněn restauracemi, kavár-
nou, hospodou i kuželnou v 
suterénu tvořil vyhledávané 

místo německé části brněn-
ských obyvatel. Jeho charakter 
se však za druhé světové války 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Chlebíčky, minichlebíčky, 
jednohubky, kanapky, 
předkrmy, 
obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.

S
tu

d
en

á
ku

ch
yn

ě

www.lahudka-brno.cz

Petra Marcová Adresa:
Přemyslovo nám. 8 

Brno-Slatina
Tel.: 603 269 611

Otevřeno: po, út, st 6–14 h
čt, pá 6–16 h, so 8–9.30 h

Zlatnictví 
 Marcela 
Lurská
Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: 777 687 109
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno

Opravy zlatých 
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

www.zlatnictvi-lurska.cz

Objevené podzemí Německého domu
radikálně proměnil. Jako zá-
zemí německých nacistických 
organizací NSDAP, Hitlerju-
gend a koncem války také 
jako bašta německých vojsk 
se pro Brňany stal nenávidě-
ným objektem. Z  těchto dů-
vodů také nebyl po skončení 
války obnoven, ale naopak 
jako symbol nacismu stržen 
a zlikvidován do poslední cih-
ly. Nikdo však netušil, že po 
75 letech vydá své neznámé 
svědectví. Průzkum podzemí 
měl ověřit, zda pod bývalým 
Německým domem nezů-
staly volné prostory, které by 
mohly v budoucnu zapříčinit 
destrukcí nově upravených 
ploch. Navrženo bylo celkem 
10 sond v půdorysu někdejší-
ho objektu. Již třetí sonda za-
znamenala nález, který nikdo 
nečekal. Byl objeven neznámý 

druhý suterén objektu, který 
měl být v  srpnu roku 1945 
údajně zcela zničen. Soustava 
třinácti objevených místností 
dokumentuje i způsob, jakým 
měl být objekt zlikvidován. 

Otvory v klenbách, jimiž byl 
suterén zasypáván, byly jedi-
nými poruchami jinak doko-
nale zachovaných konstrukcí. 
Podzemní patro nebylo do-
tčeno bombardováním, které 
v  závěru války objekt znač-
ně porušilo, ani následným 
požárem či konečným od-
střelem zbytků stavby v roce 
1945. Dokonce ani vlhkost 
nezpůsobila poruchy kvalitně 
vyzděných kleneb. Pouze čás-
tečně zasypané prostory sta-
vební sutí čekaly na své odha-
lení. Na podlahách někdejších 
skladů bylo nalezeno mnoho 
lahví od různých druhů al-
koholů, zbytky kuchyňské-
ho vybavení, nádob, kovo-
vých nástrojů včetně stovek 
špuntů od vína s  lahvemi 
nesoucích na vinětách název 
„Deutches haus“. Otázka, 

zda objevený suterén zůsta-
ne zachován, bude zodpo-
vězena až po zvážení stavu 
konstrukcí a jeho možného 
využití v  budoucí podobě 
Moravského náměstí. 

Kniha ke kávě

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

Německý dům, vpravo průčelí kostela sv. Tomáše.

Objevené podzemí Německého domu.
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PRVOREPUBLIKOVÉ 
SLADKÉ 
MÁMENÍ

Čokoládové koule
Slepíme dva bufl ery čokoládo-
vým bílkovým krémem, který 
ochutíme vanilkou a praženými 
utřenými oříšky, které pak omo-
číme v máčecí hmotě a obalíme 
v hrubých, sekaných, pražených 
oříškách. Takto hotové a ztuh-
lé znovu přemáčíme v  máčecí 
hmotě a tím jsou koule hotové.  

Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz
Nebo přijďte na osobní schůzku:
po–pá 8–16.30 h Brno–Židenice, Uzavřená 5

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ, 
OSTRAHU, RECEPČNÍ 
A PRACOVNÍKY ÚKLIDU

Bezpečností služba přijme na své
zakázky Brno a okolí osoby s částečným
či plným invalidním důchodem nebo osoby 
se zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ)
na HPP, zkrácený nebo plný úvazek:

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech + motivační odměny

Požár v knihtiskárně
Benediktinská Občanská knihtis-
kárna na rohu dnešní Starobrněnské 
a Biskupské ulice, se koncem roku 
1921 (100 let) ocitla v plamenech. Po-
žár vypukl na půdě v pátek odpoled-
ne, na místo neštěstí se dostavily dvě 
stříkačky městského a dobrovolného 
hasičstva. Obrovský požár zlikvidova-
li za hodinu. Jediným zraněným byl 
zaměstnanec knihtiskárny Artur Ku-
tálek, kuriózní ovšem je, že neměl zra-
nění způsobená požárem, ale stříkačka 
mu před domem přejela nohu. Po 2. 
sv. válce zde vycházel časopis Akord, 
tiskárna zde působila až do roku 1991! 

PERLIČKA NA ZÁVĚR

Z  podnětů, jež vedly ke vzniku 
Večerního Brna, rozhodující 
význam měly dva. Množství 
amatérských souborů, které si 
v polovině padesátých let vydělá-
valy předváděním estrád nevalné 
úrovně, bylo třeba zredukovat 
a místo nich vytvořit hodnot-
nou protiváhu. Tohoto úkolu se 
iniciativně ujal herec Ladislav 
Suchánek, tehdy referent měst-
ského osvětového zařízení. Svolal 
autory a vytvořil nezbytné pro-
vozní podmínky. Z druhé strany 
se pociťovala potřeba malých 
divadel typu polské Wagabundy, 
která v roce1956 podnikla turné 
po Československu a vystoupila 
také v Brně. Tak bylo v září 1959 
uvedeno příležitostné pásmo Ve-
černí Brno. Příležitostné – neboť 
jeho hlavním účelem bylo poba-
vit návštěvníky brněnského vele-
trhu. O založení nového divadél-
ka snad ani tolik nešlo. Nicméně 
kabaret, hlásící se programově ke 
komunální satiře, zaujal. Od příš-
tí sezony našel soubor trvalého 
provozovatele v Domě kultury a 
osvěty města Brna a stálou stře-
chu nad hlavou v Juranově domě 
(dnešní tř. Milady Horákové 18). 
A název prvního pořadu si natr-
valo vepsal do svého štítu. Nová 
scénka se pevně uchytila hlavně 
proto, že na rozdíl od jiných di-
vadélek, která se orientovala na 
samu zábavnost, výrazně rezo-
novala s  dobou a krystalizovala 
jako autorské a generační divadlo 
politicko-satirické. Autoři textů 
pracovali většinou v  literárně 
dramatické redakci brněnského 
rozhlasového studia (Vlastimil 
Pantůček, Miroslav Skála, Karel 
Tachovský, částečně i Vladimír 
Fux), dokonce i režisérka prv-
ních dvou pásem Olga Zezulová, 
která na počátky Večerního Brna 

VEČERNÍ BRNO • VEČERNÍ BRNO • VEČERNÍ BRNO
aneb BETELNĚ ZAŠITÝ GAJGLEaneb BETELNĚ ZAŠITÝ GAJGLE

1. část

vzpomínala takto: „Všechno 
vlastně začalo u kavárenského 
stolku v  Rozmarýnu. Byla jsem 
tam pozvána počátkem červ-
na 1959 na schůzku, na které se 
mělo povídat o nějakém dosud 
jen mlhavě se rýsujícím satiric-
kém kabaretu. Zaslechla jsem o 
něm něco neurčitého už dříve 
v  kanceláři literární redakce br-
něnského rozhlasu, ale pak celý 
projekt jaksi zapadl a nemluvilo 
se o něm. Onoho slunného červ-

nového odpoledne jsme se sešli 
jen tři: Ladislav Suchánek, Karel 
Tachovský a já. Bylo nám líto, že 
je nás tak málo, ale ještě víc nám 
bylo líto slibného nápadu, kte-
rý osiřel. A tak jsme se rozhodli 
pomoci mu. Dát těm několika 
letmo nahozeným nápadům a 
scénkám pevnější konstrukci. 
Přivést zpátky některé z  jejich 
autorů. Prostě nedat zahynout 
tomuhle rodícímu se satirické-
mu kabaretu, který nesl pracovní 

název Večerní Brno. Podruhé 
jsme se sešli opět u kavárenského 
stolku, a sice v kavárně Metropol 
v  Kőrnerově ulici. Tam jsme se 
vždycky stavovali po zkouškách. 
Tehdy už se do práce zapojilo 
mnoho dalších, především stá-
le všechny inspirující Lubomír 
Černík, Ladislav Štancl, Vlasti-
mil Pantůček, Miroslav Skála… 
Byli jsme už jakýsi soubor, jehož 
herecké jádro tvořili většinou čle-
nové Divadla Julia Fučíka, měli 
jsme už pevný, byť sem tam ještě 
doplňovaný text a zkoušeli jsme 
na jevišťátku loutkového divadla 

Radost, kde jsme taky měli hrát. 
Zkoušeli jsme s  láskou a pílí, 
hodnou probuzeneckého diva-
dla. A také proč ne? Probouzela 
se satira. Bylo to však k  neuvě-
ření. Po zářijové premiéře před 
každou reprízou stál zástup lidí 
u pokladny divadélka Radost a 
my jsme zezadu ze dvorku neu-
věřitelně šťastní zírali. To už jsme 
se scházívali u stolku v  kavárně 
Alfa a spřádali plány do budouc-
na. Přemýšlelo se o další pre-
miéře, měla se jmenovat Anděl 
na střeše. Ústřední postavu měl 
hrát opět Černík, hudbu skládal 
Štancl… A najednou padl návrh. 
Měli bychom se nějak jmenovat! 
Jak? Někdo – nevím už kdo – 
řekl: No po Brně se lidé ptají, kde 
je to Večerní Brno? Půjdeme do 
Večerního Brna…“  Titul Ve-
černí Brno opravdu nemá svého 
autora. Vznikl mj. jako narážka 
na skutečnost, že Praha má svůj 
večerník a Brno ne. Večerní 
Brno byl totiž název pro první 
kabaretní pásmo, premiérované 
v  divadle Radost 21. září 1959. 
Tyto „živé noviny“ pak daly ná-
zev celému divadlu.         
 Pokračování příště. 

Titul Večerní Brno vznikl v dnes již neexistující kavárně Alfa.

Lubomír Černík.

text: Zdeněk Smejkal
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Budoucí česká operní a koncertní pěvkyně a sólistka brněnského Národního divadla Drahomíra Ti-
kalová (1915 – 1997) se narodila v Berlíně. Přesto, že hudbě se věnovala už od dětských let, chtěla 
být lékařkou. Po maturitě v Hodoníně začala studovat medicínu na brněnské Masarykově univerzitě. 
Nadále se však věnovala i zpěvu. Výborně hrála také na housle a na klavír. Už během brněnských stu-
dií vystupovala s velkým úspěchem v brněnském rozhlasovém studiu. V roce 1938 získala stříbrnou 
medaili v mezinárodní pěvecké soutěži ve Vídni. Tento úspěch rozhodl o její budoucnosti. Přeruši-
la studia medicíny a nastoupila profesionální uměleckou dráhu. Řádnou členkou brněnské opery se 
stala počátkem protektorátu. Šéfem opery byl tehdy právě jmenován Rafael Kubelík (1914 – 1996). 
Zřejmě nejvíce byla paní Drahomíra vděčná primabaleríně Zoře Šemberové, na jejíž lekce jevištního 
pohybu vzpomínala velmi ráda. Na základě nabídky dirigenta Václava Talicha se poté stala sólistkou 
pražského Národního divadla, kde působila do roku 1984, kdy odešla na odpočinek. Národní uměl-
kyně Drahomíra Tikalová je pochována v Praze na Vyšehradském hřbitově vedle Vlasty Fabianové, 
Ljuby Hermanové, Karla Vlacha, Zuzany Navarové a dalších velikánů naší kultury. 

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Zora Šemberová,
tanečnice, pedagožka

Václav Talich, 
dirigent

Hádanka pro fajnšmekry

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.

Volejte nebo pište
na 777 122 009☎

Drahomíra Tikalová 
z lékařky operní pěvkyní

rafael Kubelík, 
houslista, skladatel.

Damodara
veganské a bezlepkové

potraviny

kupujte na
vsehomlynek.cz

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

Prodám
barevnou 
laserovou 

tiskárnu A3 

XEROX
Phaser 
7500DN
v dobrém 

stavu

Tel. 608 718 605

Tento pastýř držící v  náručí ovečku 
ochraňuje dům v  historickém jádru 
Brna už více než pět století. Kdo je, oním 
dobrým pastýřem, vysvětluje zlatý nápis 
IHS pod jeho sochou. Jde o latinskou 
zkratku pro Ježíše, spasitele lidstva. Pas-
týřem je tedy sám Kristus, který hlídá své 
ovečky, tedy lidi. Tato soška však není 
domovním znamením v pravém slova 
smyslu. Víte, o který dům se jedná?

Titul Večerní Brno vznikl v dnes již neexistující kavárně Alfa.

Dvorní rada Antonín Haberler (*7. 1. 1796 Brno † 3. 11. 1873 
Brno), jako první svobodně zvolený starosta nově vzniklé 
brněnské obce se zasloužil o zavedení kanalizace do dnešní 
Václavské ulice, vybudování mostu přes Svratku v Pisárkách, 
zřízení nového hřbitova v  Zábrdovicích atd. Byl německé 
národnosti, se svojí manželkou Marií Haberlerovou bydlel 
v Jezuitské 21. Tento dům už bohužel mnoho let neexistuje. 
Měli spolu pět dětí – Františka, Františku, Leopolda, Otilii a 
Marii. Antonín Haberler pocházel z vážené brněnské rodiny, 
jeho otcem byl brněnský lékař Joseph Haberler, jehož otcem 
(Antonínův dědeček) byl městský soudce Leopold Haberler. 
Pan Leopold měl 14 dětí, z toho 9 synů, z nichž mnozí dosáhli 
význačného postavení. Rytíř Antonín Haberler věnoval vel-
kou péči humanitárním ústavům. Ve funkci starosty působil 
v letech 1851 – 1855. Do konce roku 1918 nesla dnešní ulice 
Smetanova název Haberlergasse (Haberlerova). 

B R N Ě N Š T Í  S T A R O S T O V É

Dvorní rada Antonín Haberler (*7. 1. 1796 Brno † 3. 11. 1873 

První starosta
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Tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

BRNĚNŠTÍ
MILÁČCI

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

Příští číslo vyjde
    1. června 2021
TAK TO MÁ BÝT

Tento šarmantní kos střeží 
lužánecký park! 

Nerušte ho, když budete 
na lavičce dělat kdovíco 

(třeba svačit…).  ŠPILBERK 
NAD STŘÍBRNÝM BRNEM 

Kdo z vás uhádne, 
ve které ulici stál fotograf, 

bude pochválen 
před nastoupenou jednotkou, 
z čehož bude mít zcela jistě 

dobrý pocit. 
Volejte! 

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

Luxus s historií

Václav Laurin Václav Laurin 
(1865–1930)

Václav Klement Václav Klement 
(1868–1938)
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