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Toto číslo
vyšlo
v nákladu
10 000 ks

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

PŘEDNÍ
BOJOVNÍK
ZA ČESKÉ
BRNO

Silber Brünn

OČIMA ČTENÁŘE

„Stříbrné Brno je lahodné
jako naše chlebíčky!“
PETRA MARCOVÁ, majitelka společnosti
Lahůdka - Studená kuchyně,
Přemyslovo nám. 8, Brno Slatina

pohodlně se usaďte a čtěte na stranách 6 a 7

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

Vzduch voní májem. Přijeďte k nám...

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

Stříbrné Brno • strana 2

Vlastně by se dalo říct, opravdu odešel Ládínek v 59 letech? Představte si, Laďa jednou obdržel
úřední dokument, na kterém nějaká úřednice v letopočtu špatně dotáhla devítku, která skutečně
vypadala jako čtverka. Místo roku narození 1929 tam bylo 1924. Laďa přišel za mnou a povídá:
TyLubo,jájsemsenadtímzamyslelaTymimusíšpotvrdit,žekdybychnatomtrval,takpůjduo5
letdřívdopenze! To Ti samozřejmě potvrdím, ale jinak je to dokonalá kravina. Načež Ládíček na
tom opravdu začal trvat až neuvěřitelným způsobem, on si to nechal přepsat a postupně to dovedl
k neuvěřitelné dokonalosti. Došlo to tak daleko, že oni mu k těm šedesátinám prostě blahopřáli
takovýmahle tučnýma písmenama v nadpisu, rozumíte, všechny noviny! Ať už to bylo Rudé právo,
Svobodné slovo… Alepravdajeta,ženejvíc,kdosebouřil,bylajehomaminka.Volalamuaříkala:
Ládínku,jámusímpanuprezidentovizavolat,protožetojevyloučený,abyTiblahopřálk šedesátinám,kdyžTobějepětapadesátroků. Laďa na to: Mamušenkozlatá,tonesmíšudělat,protožetobybyl
strašlivejprůšvih.Tytomusíštakhlenechat!Ale skončilo to zvláštním způsobem. A to se dá dodnes
bez debaty zjistit, že Rudé právo tehdy napsalo článek s nadpisem: Jmenoval se jinak a narodil
se jindy. My všichni jsme věděli, že Ladíček není Vladimír, ale Vladislav. Maminka, ta byla velice
rozčilená, když poprvé ho někdo jmenoval jako Vladimír. Ládínek ji uchlácholil: Maminko,toje
jenmojetakovýhereckýjméno.Zajímavé také je, že Ládínka doslova miloval jako herce prezident
Husák. Byl hlavním organizátorem toho, že byl jmenován Národním umělcem. Jenže k tomu, aby VladimírMenšíkaLubomírKostelka-nerozlučníkamarádizmokréčtvrtivefilmuVšichni
ho diváci milovali, žádný glejt nepotřeboval. Vladimír Menšík zemřel 29. května 1988.
dobřírodáci(1968).

Jediný
redaktor

Anketa Stříbrného Brna

Jak to vidí...

„Stříbrné Brno
jen kvete!“
MARKÉTA JETELOVÁ

ZDENĚK KRÁL

MODERÁTORKA A REDAKTORKA

HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Ze zahrádky hotelu Myslivna.
Pohled na Brno je odtud okouzlující a nikdy
nad ním nepřestávám žasnout.“

„Bydlím u “velké zahrádky“, která se jmenuje Špilberk, takže jaro mohu sledovat z balkónu a čerstvě
natočeným pivem z místní hospůdky U Alberta.“

„Život byl vždy nad
mé síly, kdykoliv
jsem byl sám.“
František Hrubín

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

…zjevně šlo přitom o záležitost, která měla za cíl především
zastrašit brněnské obyvatelstvo
české národnosti a zamezit jeho
případným pokusům o vyvolání
nepokojů v době, kdy se k hlavnímu městu Moravy přibližovaly za
těžkých bojů jednotky Rudé armády. Tresty za rabování po náletech

BRNĚNSKÉ
I NEBRNĚNSKÉ
HŘÍCHY

MARTINCIBULKA

sůl moudrosti

TRAGÉDIE
NEVINNÝCH
BRŇANŮ

ALEŠ SVOBODA
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Asi na Šelepce. Je to prostředí
městského parku a místo s historií
kulturních akcí… a pivo taky mají dobré.“

ONDŘEJ BLAHO

MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO
A DOBRÉHO RÁNA NA ČT

„Ne z jedné, ale ze všech!
A kéž by zůstaly napořád
a celoročně!“

byly obecně v celém nacistickém
Německu velmi tvrdé a v mnoha
vybombardovaných městech docházelo k zatýkání a následným
popravám lidí přistižených při
vynášení předmětů z trosek. Také
v samotném Brně proběhlo již
po prvním americkém náletu 25.
srpna 1944 zatčení tří příslušníků
letecké ochranné policie (Luftschutzpolizei), kteří se pokusili
ukrýt zlaté šperky nalezené v troskách vybombardovaných domů.
Všichni byli odsouzeni k smrti
a 31. srpna popraveni v pražské
věznici na Pankráci. Brněnská
série exekucí z dubna 1945 je však
od těchto případů odlišná jednak
poměrně velkým počtem popravených a především skutečností,
že lidé zadržení 20. dubna v prostoru nádraží, se ve skutečnosti
žádného rabování nedopustili.
Hlídkující vojáci jim totiž povolili cukr a další věci odnést, takže
nutně museli mít pocit, že jednají
legálně. Jejich následné zatčení
bylo tedy spíše souhrou nedorozumění a nešťastných náhod.

Pokračovánípříště
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU
Hodiny ukazují pár minut po půl jedenácté,
což v současné době znamená,
že v Brně bude za chvíli poledne…

Všední dopoledne na náměstí Svobody v roce 1929. Zleva: Česká banka, Dámské látky Jeřábek, Čedok, obchodní dům Bauer, průhledem Rašínovou je vidět Německý dům, který naštěstí částečně překrývají krásné hodiny. Vedle hodin je záložna Strádal, módní síň pro pány, v kině
Central právě běží nový československý film Erotikon. Vedle kina je Živnostenská banka… Hodinový podstavec je v nadlidské velikosti.

Řidičské
rukavice

– skvělý dárek
pro gentlemany
a krále silnic.

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

Na májové rande
přijďte k nám!

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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a knih všech žánr
☛ Bohatá nabídk
korace
é
bn
ětiny a půva de
☛ Vždy čerstvé kv itní šátky
kval
☛ Hřejivé šály a
móda a doplňky
☛ Česká autorská é a sportovní oblečení
asov
☛ Plavky, volnoč
ctví
ej hodin, klenotni
☛ Opravy a prod
ty
í chlebíčky, salá
☛ Čerstvé domácy
☛ a další lahůdk

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
představit život bez rozhlasu. Řídil
ho přes 10 let, byl všestranně nadaný,
ovládal němčinu, angličtinu, francouzštinu, italštinu, polštinu, ruštinu
a také esperanto. Narodil se v Praze,
kde byl jeho otec
Antonín zaměstnán
jako montér, matka
Antonie byla v domácnosti. Kvůli
odvodu (1914) musel studia přerušit,
dokončil je až ve 20. letech na Vysoké
škole elektrotechnické v Brně. V té
době Antonín uzavřel sňatek s Marií
Šerksovou. Narodil se jim syn Vladimír, o rok později dcera Blažena.
Jako vojenský radiotelegrafista se
podílel v Praze na budování první
radiostanice, umístěné ve sklepním
prostoru Petřínské rozhledny. První
spojení bylo navázáno 29. 11. 1918
se St. Pöltenem, od 10. 12. 1918 probíhalo pravidelné spojení s Francií.
Tehdejší četař Antonín Slavík patřil
mezi telegrafisty, kteří zajišťovali důležité spojení nově vzniklé republiky
se světem. Od června roku 1925 začal jako kapitán II. telegrafního pra-

poru v Králově Poli působit externě
v brněnském rozhlasu, patřil mezi
prvních 5 zaměstnanců! O rok později byl jmenován správcem, poté
ředitelem. Tehdy se stal také poslu-

ho svátku bývalé Československé republiky (27. 10. 1942 ve 20:27 hod.).
Gestapo poté vystavilo pozůstalým
účet za popravu - 2 065 marek, podle
svědectví syna Vladimíra ale rodina
nic neplatila. Ředitel brněnského rozhlasu ing.
Antonín Slavík byl popraven společně s profesorem Janem
Uhrem, odborným učitelem Jaroslavem Skryjou a hudebníkem a notářem Josefem Jarošem. Od roku 1946
nese jeho jméno ulice v Černých Polích - Antonína Slavíka.

Statečný Slavík z rozhlasu

Ředitel brněnského rozhlasu,
vojenský radiotelegrafista a oběť
okupace ing. Antonín Slavík
Tak jako si nelze představit předválečný brněnský rozhlas bez jeho
ředitele Antonína Slavíka (1893 1942), stejně tak si on sám neuměl

chačem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde se velmi spřátelil
s muzikologem Vladimírem Helfertem. Antonín Slavík nebyl členem
žádné politické strany, pohyboval
se mezi intelektuály meziválečného
Brna. V letech 1930 – 1932 si manželé Slavíkovi nechali postavit v Tůmově ulici č. 15 (Žabovřesky) rodinný
dům. Jakožto rozhlasový odborník
se podílel na přípravě odbojové organizace Obrana národa. 14. prosince
1939 byl zatčen, vězněn na Špilberku, v Kounicových kolejích, v Berlíně-Alt Moabitu. Svoji manželku Marii viděl naposledy v květnu 1941. 9.
6. 1942 byl odsouzen k trestu smrti,
poté přemístěn do Plötzensee, kde
byl trest vykonán v předvečer státní-

První ředitel Radiojournalu ing.
Antonín Slavík

TENKRÁT A DNES

Několik měsíců
před odstraněním
mostu

58 let po odstranění
mostu

Na levé fotografii vidíte starý železniční most přes Vranovskou ulici, jeho konstrukce měřila 23 metrů, vážila 40 tun. Most byl od roku 1885 součástí trati
vedoucí z Brna do Tišnova. Především z důvodu velkého stoupání směrem ke Kr. Poli, které činilo vlakům velké obtíže, byl most začátkem roku 1964 demontován. Masivní zděné pilíře na obou stranách ulice zde vyčnívají dodnes! Přesvědčte se… Sedněte třeba na čtverku, vystupte na zastávce Mostecká.

Tel.: 603 471 671
Po–Pá 10-12:30 13:30-18

21. 5. 1922 (100 let!) se na hřišti
v Lužánkách odehrálo vůbec první
utkání Československa v pozemním
hokeji. Jednalo se o historicky první
mezistátní zápas hraný na našem
území. Utkání Československa (německý svaz) proti Rakousku skončilo výsledkem 1:3. Nejlepším brněnským klubem té doby byl Brűnner
S. K. Pozemní hokej je olympijským
sportem od roku 1908 do současnosti. …účelem hry jest prohnati
brankou protivníkovou dřevěnou
kouli,kteroulzepohánětitolikodřevěnouholí,nakoncizahnutou…

Bria.cz • www.bria.cz • Ing. Erik Měkyna

Nováčkova 9, Brno-Husovice

VČEREJŠEK DNES

SUVENÝRY, DÁRKY,
UPOMÍNKOVÉ
A REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY

Klobouky
Dantes
Dantes bere dech,
i v májových dnech...
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... Dobrotivý Brňan Valentin

ZAPOMENUTÉ ULICE

Místo domů na fotografii z roku 1910 je dnes
jen jeden velký a má číslo 1. Na štítě původního
domu měl reklamu
podlahář a rámař Josef
Hrbolický, v přízemí
fungovala řada obchůdků. Tato ulice vznikla
v 17. stol., tehdy dostala
název Ztracená, později
se jí říkalo Můstek či Kamenný můstek. V ulici
byla původní hlavní
brněnská pošta. Už víte?

☎ Volejte Martinovi 777 122 009

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

Původní dům Valentina Falkensteinera na Kapucínském náměstí č. 2 s barokním příčným
domem v pozadí. Více než 100 let už ani jeden z nich nestojí
VALENTIN FALKENSTEINER (1800 –
1884) se narodil do rodiny brněnského advokáta Josepha Falkensteinera na Uhelném
trhu č. 59. Tento dům stával
v blízkosti dnešního Biskupského dvora. Valentinova
maminka Victoria byla dcerou perníkáře Valentina Matyáše Gerstbauera. Valentin
navštěvoval obecnou školu,
poté byl 4 roky v učení u svého strýce, majitele obchodu
se zbožím koloniálním a smíšeným. Po vyučení zde byl
zaměstnán až do roku 1829,
kdy si otevřel při ústi dnešní
Masarykovy ulice (v domě č. 2) vlastní obchod se zbožím smíšeným, koloniálním a
barvami. O pár let později koupil od vdovy
Karolíny Krásenské cihelnu na Úvoze, kterou
poté sám provozoval. Byl zvolen do obecního
zastupitelstva města Brna, jehož členem byl
až do své smrti. Valentin byl zakladatelem
Dobročinné nadace Valentina Falkensteinera. Účelem nadace bylo poskytování finanční
podpory školákům a studentům, chudým,
sirotkům, slepým a nemocným a zároveň
přispívání na výstavbu různých institucí

UNIKÁTNÍ VÝBĚR
NOBLESNÍCH HOLÍ
...ANEB „ŠPACÍRŠTOKŮ“

NOVĚ OTEVŘENO

Geniální matematik, logik a filozof
Kurt
Kurt Gődel (1906 – 1978) se narodil
Gődel
v Pekařské 3, v roce 1915 se celá rodina
přestěhovala do jejich nedávno dostavěné vily v ulici Pellicova 8a. V tomto
domě bydlel do roku 1924, poté odešel
na Vídeňskou univerzitu, kde získal
v roce 1930 doktorát z matematiky. Do
rodného Brna se však rád vracel. Kurtův
otec Rudolf (1874 - 1929) byl ředitelem
textilní továrny Friedricha Redlicha v ulici Wawrastrasse (Hybešova),
později se stal jeho společníkem. Kurtova matka Marianne (1879
- 1966) byla v domácnosti a starší bratr Rudolf (1902 – 1992), vídeňský lékař-rentgenolog, zemřel ve vysokém věku 90 let ve Vídni. Kurt
Gődel až do roku 1938 vyučoval jako soukromý docent na Vídeňské
univerzitě, v tomto roce se také ve Vídni oženil. Jeho manželkou se stala
tanečnice Adele (1899 -1981). V roce 1938 manželé Gődelovi odešli do
USA, kde Kurt působil na jedPellicova 8a
né z nejprestižnějších univerzit
ve městě Princeton v NewJersey. Právě tam byl v roce 1953
jmenován univerzitní profesorem. Přátelil se s Albertem
Einsteinem. Brňan Kurt Gődel
zemřel v Princetonu předčasně
na podvýživu a vysílení způsobené „poruchou osobnosti“.
Manželka Adele jej přežila o 3
roky.

(např. městský sirotčinec). Zdroje finančních
prostředků nadace byly jednak cenné papíry, hypoteční pohledávky, štědrý peněžní
vklad a také nájmy ze sedmi
brněnských domů, které nadaci patřily: Masarykova 2,
Orlí 9, Česká 14, Kapucínské
náměstí 2–4, Koliště 9, Panská
6–10 a Hlinky 98. Svoji nadaci
zřídil ve své závěti ze 7. října
1883. Valentin Falkensteiner
se nikdy neoženil a neměl
děti. Téměř celé své nemalé
jmění věnoval vzdálenému
příbuzenstvu a svému služebnictvu. Významný brněnský
mecenáš, zakladatel dobročinné nadace, velkopodnikatel, majitel realit a městský rada
Valentin Falkensteiner bydlel až do své smrti
ve svém vlastním domě na Kapucínském náměstí č. 2. Pohřeb se konal v kostele sv. Jakuba 10. 5. 1884. Samotný obřad na Ústředním
hřbitově byl podle přání zemřelého bez okázalosti. 12. 5. 1884 byly na dómě U kapucínů
slouženy dvě zádušní mše. Valentin Falkensteiner je pochován na Ústředním hřbitově.
Až do roku 1945 nesla dnešní ulice Gorkého
jeho jméno – Falkensteinerova.

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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Joža Barvič se narodil 14. srpna 1853 ve Velkých Karlovicích, kde míval jeho otec Karel Barvič fojtství.
Studoval německou reálku v Novém Jičíně a po absolvování vstoupil do Reichových skláren v Karlovicích
jako úředník. Když si odbyl vojenskou službu, vstoupil do knihkupectví Žákovského v Olomouci, odkud
po praxi odešel jako příručí k G. R. Karafiátovi, knihkupci v Brně. 12. července 1883 otevřel si obchod – jak
sám píše ve svém deníku – „a počal jsem samostatně
pracovati, ač jsem ještě jediné knihy na skladě neměl“.
Dvě léta nato se oženil.

Joža Barvič (zcela vlevo) ve společnosti umělců
a přátel. Vpravo Leoš Janáček. Fotografie byla
pořízena v roce 1905

PŘEDNÍ
PŘEDNÍ
BOJOVNÍK
BOJOVNÍK
ZA
ČESKÉ
ZA BRNO
ČESKÉ
BRNO
JosefBarvič
sedmdesátiletý
4. ledna 1924 přinesly Lidové noviny tuto zprávu:
Joža Barvič zemřel včera
před 21. hod. večer na oddělení profesora dra Rudolfa Vanýska v zemské
nemocnici v Brně. V nemocnici byl necelý týden,
od 29. prosince. Trpěl
zkornatěním cév a rozšířením srdce. Včera krátce
před smrtí hovořil s jiným
pacientem, který s ním
ležel v pokoji, a pravil:
„Smrti se nebojím, jen
bych nerad, abych dlouho
ležel. Kdyby to přišlo náhle, neměl bych nic proti ní.“
Asi za pět minut po tomto
hovoru zemřel. Stalo se
mu po vůli. Zemřel klidně. Českému Brnu zemřela jím včera jedna z jeho
nejvýraznějších osobností,
která po desítiletí účinně zasahovala do jeho
národního, kulturního a
spolkového života. Syn

Knihkupec,nakladatel,obchodníkapozdějšímajitel
knihkupectvíBarvič
aNovotnýJosefNovotný

Barvičova zásluha, že do
Brna zakřiknutého a sotva si troufajícího dýchat,
přinesl češství radostné,
hlučné, výbojné a smělé.
Jemu nestačilo se za češství nestydět, on je musil
denně okázale vyznávat a
hlásit. Jeho příklad dodával odvahy méně smělým,
zdar jeho českého obchodu na ulici tenkrát Rudolfově povzbudil i jiné
české živnostníky, až se
tato důležitá tepna brněnského života stala dávno
před převratem ulicí českou, než tak byla pojmenována. Bylo v povaze
Barvičova češství, že musil být horlivým Sokolem
a uvědomělým Slovanem.
Sokolská červená garibaldiovská košile, vyzývavé
péro na čapce, rázný pochodový krok za dmoucím se praporem a hlučná
píseň – to se líbilo Barvičovi už také proto, že věděl, jak ty červené košile
a vřesk sokolské trubky
zlobí brněnské Němce

a rakouské úřady. Viděl
rozvoj brněnského Sokola,
který několikrát si odnesl
z bojů o přebornictví první ceny, přečkal jeho persekuci za války a pomáhal
ještě urovnávat půdu pro
jeho stadion, kde pracoval
až dvanáct hodin denně.
Vždycky zdráv, věřil, že
se dožije sta let, ale přece
jen přicházelo stáří, třebas
na gratulace k sedmdesátinám odpovídal vtipem
o 70 letech svého mládí.
Vzdal se svého závodu
a odešel do soukromí,
v němž poznal všelijaké
stavy poválečného života
hospodářského. Vzchopil
se k nové činnosti, ale zemdlené tělo toužilo již po
odpočinku věčném. Brnu
zůstane vždy příkladem
vzorného Čecha a Slovana.

valašských hor, k nimž se
vždy hrdě hlásil, a jejichž
písně po Brně šířil. Joža
V roce 1928 (4 roky po
Barvič přinesl si z rodnéBarvičově smrti) se v Liho kraje dvojí vzácný dar:
dových novinách objevila
zdraví a jarou mysl, nikdy
zajímavá vzpomínka na
neumdlévající, nikdy neBarvičův příchod do Brna
ustupující ani před nejFirma Franze Karafiata
většími překážkami. Pojal
myšlenku pro léta osmdesátá téměř podivínskou:
založit na přední brněnské
ulici české knihkupectví
a vést je jako ryze českou
firmu. A jako tenkrát způsobil velkou nepříjemnost
německému magistrátu
i jeho policii, tak i později často a rád je dráždil
výstavou knih a obrazů,
o nichž věděl, že budou
stejně lákat české chodce,
aby se před jeho výkladní
skříní zastavili, jako ponoukat policii k zákazům,
které pak okázale vyvěšoval k nové jejich zlosti.
V tom byla snad největší PrvníčeskýobchodvBrněbylzaloženvroce1883

v Brně hledala pro své české oddělení knihkupeckého pomocníka „řeči české
úplně mocného“. Vzal si
v Olomouci dovolenou,
ještě večer odjel z Olomouce do Brna a hned
ráno se šel představit.
„Starý Karafiat, když mne
uviděl státi v čamaře, byl
nemálo překvapen. Chvíli mne mlčky pozoroval,
a pak se otázal, je-li mně
známo, že je Němec, že
jeho závod je německý, že
je členem městské rady
brněnské a důvěrníkem
všech německých spolků.
Odpověděl jsem, že to vše
dobře vím, že však nemám
jiného černého kabátu,
a protože jsem se obával,
aby mne někdo nepředešel, dostavil jsem se tak, jak
obyčejně v Holomúci chodívám. Že však mám pro
obchod slušný občanský
kabát, dodal jsem. Karafiat
mne zase mlčky chvíli pozoroval a pak řekl: Líbíte
se mi, že se nepřetvařujete,
což jsem u Vašich kolegů
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dosud nepozoroval. Přijímám Vás. Mimo obchod
můžete vystupovati a pracovati jako národovec,
ale v obchodě musíte býti
neutrální. Dostanete 50 zl.
měsíčně. Další podmínka
je, že nastoupíte místo za
14 dní.“ Barvič také vzpomínal, že po příchodu,
„neznaje nikoho v Brně
a nemaje také peněžitých
prostředků, sedával jsem
prvních čtrnáct dní skoro výhradně doma a pilně
jsem četl, abych se zdokonalil v češtině, protože
jsem byl odchovancem
německých škol.“
JEŠTĚ NĚCO NAVÍC
Josef (Joža) Barvič (1853 –
1924) byl zpočátku knihkupeckým pomocníkem
u brněnského knihkupce,
nakladatele a knihtiskaře
Franze Karafiata (1817 –
1892) - od září 1880 do

roku 1883, kdy si v České
4 (tehdy Rudolfsgasse)
otevřel vlastní, první české knihkupectví v Brně.
Na jeho místě byl v roce
1934 dostavěn Obchodní dům Brouk a Babka

- Moravanka - Baťa. Na
průčelí budovy byla k 50.
výročí vzniku Barvičova
knihkupectví odhalena

ci, znečišťovali a ničili
vývěsní štít, fyzicky byl
napaden i sám Barvič!
Konec jejich řádění učinil
až městský magistrát, který dal k obchodu postavit
stráž.

syna Dušana (1897 –
1918), dceru Aloisii (1896
- ?) a syna Jaromíra (1891
- ?). Joža Barvič měl dva HELENA KOŽELUHOVÁ
bratry - Jakuba a Jindřicha (7. 5. 1907 Brno - † 6. 5. 1967
a sestru Marii.
Boston) byla
dcerou spiJosef Novotný (1881 – 1952)
sovatelky
Joža bydlel postupně na byl synem klempířského
Heleny Čaptěchto adresách: Slová- pomocníka, do Barvičova
kové a netekova 12 (po příchodu do knihkupectví přišel z Kráří slavných
Brna), Koliště 27, Česká lova Pole v roce 1896. Vybratrů Josefa
27, Jaselská 10, jeho po- učil se u něj knihkupcem. a Karla. V Brně absolvovala
slední adresou, která je Brzy se stal spolumajite- obecnou školu a gymnáuvedena v úmrtním pro- lem firmy a později maji- zium, v roce 1928 získala
tokolu, je Solniční ulice č. telem firmy Barvič a No- doktorát obojího práva na
4. Zemřel v nemocnici na votný, což se ukázalo jako Právnické fakultě MasaryPekařské, jeho pohřeb se krok velmi šťastný. Byl kovy univerzity. Poté pracoTatopamětnídeskabylana konal za velké účasti brskromný, schopný a velmi vala v advokátní kanceláři
původním Barvičově knihpracovitý. Založil v pro- právníka a vysokoškolského
kupectví v České 4 odhale- něnské veřejnosti.
dejně obrazárnu, pořádal učitele Adolfa Procházky, za
navroce1933.Zaokupace
byla odstraněna a dosud Manželkou Joži Barvi- koncerty, např. houslové- nějž se v roce 1930 provdala.
če byla Emilie Barvičová ho mistra Rudolfa Firkuš- Za svědka jí šel strýc Karel
nenalezena
(1865 – 1945) roz. Mare- ného nebo Rafaela Kube- Čapek. Helena byla členkou
bronzová pamětní deska šová. Pocházela z Bystřice líka, pozvání přijala i Ema Československé strany lidové
(hlavním řečníkem byl nad Pernštejnem. Sňatek Destinnová, knihkupectví a odpůrkyní KSČ. Po únoru
tehdejší brněnský starosta uzavřeli 19. 5. 1885 v kos- pravidelně
navštěvoval 1948 uprchla za dramaticKarel Tomeš), která však tele Nanebevzetí Panny Leoš Janáček. Kolem no- kých okolností za hranice.
vého kulturního střediska Po rozchodu s manželem žila
se soustředili představitelé v Paříži, později v Mnichově
českého národního života a nakonec se přestěhovala do
v Brně, novináři, spisova- USA, kde vyučovala a předtelé, hudebníci i výtvar- nášela na vysokých školách.
níci. Barvičův sen se tak Byla spolupracovnicí rozhlanaplnil, on sám však už sové stanice Svobodná Evrotehdy neměl mnoho sil, pa. Vzdělaná a odvážná Hedo dalších aktivit se ne- lena zemřela den před svými
pouštěl. Josef Novotný se šedesátými narozeninami.
věnoval charitě, podporoval chudé studenty, byl za- FRANTIŠEK ALEXANDR
kládajícím členem Spolku ZACH (1. 5. 1807 Olomouc
- 14. 1. 1892
Domu útěchy v Brně.
Brno) od maOd roku 1946 nese Barvilička vyrůstal
čovo jméno jedna z hlavv Brně, jeho
ních ulic v Masarykově
otec byl majičtvrti. Původně však od
telem hostinroku 1925 nesla název
ce U černého
byla na začátku 2. sv. vál- Marie v Zábrdovicích. Joži Barviče. Po Josefu
ky odstraněna a poté zmi- Rodina Joži Barviče je po- Novotném je pojmeno- orla. Odmaturoval na němeczela, jakoby se do země chována v čestném hrobě vána ulice v Černých Po- kém gymnáziu, ve studiu práv
na Ústředním hřbitově.
propadla.
lích – Novotného. Josef pokračoval ve Vídni. O vojenStávalo se, že Barvičovo
Novotný bydlel až do své ství se začal zajímat v Paříži,
první české knihkupectví Manželé Barvičovi měli smrti v Masarykově čtvrti, kde také úspěšně vystudoval
elitní a prestižní vojenskou
napadali němečtí výrost- dceru Věru (1894 – 1990), v ulici Lerchova č. 42.
školu École spéciale militaire
de Saint-Cyr. V roce 1848 se
účastnil Slovanského sjezdu
v Praze, kde s Františkem Palackým koncipoval nejdůležitější dokument, „Manifest k
evropským národům“, jenž požadoval rovnoprávnost Slovanů v Rakousku, kde by Slované
dostali stejná práva jako Němci
a Maďaři. Jako vůbec první
Čech v zahraniční armádě byl
František povýšen na generála.
Zemřel v ulici Bašty č. 4, je pochován na Ústředním hřbitově.
O zapomenutém a skromném
Františku Alexandru Zachovi
HR WOOD, Žatčany 43, 664 53 Žatčany
se dozvíte v některém z dalších
Tel.: 731 320 276 • hrwood@hrwood.cz • www.hrwood.cz
čísel Stříbrného Brna!

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

KALENDÁRIUM
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Jak tatínek Jarouška Vojty divadlu propadl
O velkém českém herci Jaroslavu Vojtovi
(1888 - 1970) už bylo napsáno mnoho, před
několika lety mu byl věnován velký prostor
také ve Stříbrném Brně. Tentokrát si ale připomeneme málo známé skutečnosti, proč se
vlastně tento nezapomenutelný herec ocitnul
v Brně u své babičky a kdo byl jeho otec. Alois
Jurný (1863 - 1906) se narodil v malebném
Křtěnově u Boskovic, do učení chodil do
Burghardtova tiskařského závodu v Brně, kde
i bydlel. Od německých faktorů zažíval mnoho ústrků, jeho maminka byla šťastná, když
mohla synkovi poslat s vypraným prádlem
několik černých buchet. Otec Martin Jurný
(1824 - 1898) - dědeček Jaroslava Vojty - měl
na starosti mnoho krků, přilepšit nepatrným
příspěvkem na byt mu mohl jen občas. Hocha
strádání a lopota zocelily. Vyklubal se z něj šikovný typograf, postupně mu začali svěřovat i
složitější práce. Dokonce ho pověřili, aby zasvětil do tajů tiskařského umění nového učedníka Karla Drápala (1865 - 1935). Stalo se, že
jeho svěřenec, rodák z nedalekých Ostrovačic,
si svého krajana zamiloval. Čítali spolu knihy, toulali se Brnem a těšili se z mladosti života. Jednoho dne se však jejich jednotvárný
život proměnil. V dílně se tiskly ohromné
plakáty pro brněnské německé divadlo.
Slovo „divadlo“ na duše obou učedníků zaklepalo poprvé. Zejména uzavřenější a těžkopádnější Jurný byl jako u vytržení, do té
doby o divadle nic nevěděl. Třebaže denně
spěchal do tiskárny kolem dřevěné, pěkně

zdobené budovy německého divadla v Joštově ulici (pozn. redakce - o tomto zapomenutém prozatímním dřevěném divadle

jak se dostal do německé tiskárny, když neumí
německy?! Jurný přiznal, že mu protekcí pomohl strýc zaměstnaný u téže firmy. Pochlubil

Alois Jurný - Vojta, otec Jarouška Vojty

Jaroušek Vojta vyrůstal v Brně u babičky,
odkroutil si zde také část vojenské služby
se také kamarádem Karlem Drápalem. Profesor pozval hochy druhý večer k sobě. Oba se
totiž zdánlivému škarohlídovi zalíbili. Půjčoval
jim knihy a poradil, aby navštívili ochotnické
představení v Králově Poli. Představení v napěchovaném hostinci U Smutků je okouzlilo ještě mocněji, než hra německých umělců
v divadle. Od toho večera jim řemeslo nějak
zhořklo. Všechnu jejich mysl ovládlo divadlo.
Zkusili sami projít po prknech znamenajících
svět, a tím propadli divadelnímu běsu docela.
Zamanuli si, že se stanou herci. Ale jak na to?

Pokračování příště

bude řeč donazimy), nenapadlo ho, aby mu
věnoval sebemenší pozornost, tím méně,
aby zatoužil vkročit do jeho hlediště. Živější,
dychtivější Drápal zlákal kamaráda k návštěvě této „boudy“. Toho večera se zatočil
s oběma mládenci svět. Druhý den ráno si
pletli přihrádky s literami, až jim to vyneslo
důtku. Naštěstí poslali Jurného s korekturou
k profesoru Františkovi Vymazalovi do Dvorské ulice (dnes Slovákova). Profesor Vymazal,
muž naježených vlasů se silně broušenými
skly v okulárech na pichlavých očích, neupravený, nabručený, začal na poslíčkovi vyzvídat,

brněnská
NEJ

1. č á s t

Prvním vojenským velitelem Brna
byl po vzniku Československé republiky jmenován major Sylvestr
Voda (1879 - 1945). Záhy po nacistické okupaci Čech a Moravy se stal
členem odbojové organizace Obrana národa, v níž působil jako spojka
mezi svým přítelem gen. Vojtěchem
Lužou a tehdejším předsedou protektorátní vlády gen. Aloisem Eliášem. Po příchodu zastupujícího
říšského protektora Reinharda
Heydricha byl zatčen a půl roku
vyšetřován v Kounicových kolejích.
I když se gestapu nepodařilo zcela
prokázat Vodovu „nepřátelskou
činnost proti Říši“, byl německým
lidovým soudem ve Vratislavi
odsouzen ke třem letům odnětí
svobody. Většinu z nich strávil ve
věznici v Gross-Strelitz, později v
Esterwegen u holandských hranic,
kde pracoval při těžbě rašeliny.
Onemocněl zde těžkým zápalem
pohrudnice a musel být převezen
do Zwickau, odtud byl koncem září
1944 po odpykání trestu propuštěn.
Sylvestr Voda však krátce po 65. narozeninách podlehl těžké nemoci
následkům nacistického věznění.

První letecká nehoda ve Slatině
výška byla velmi malá, nestačil vzbudila velkou pozornost a přivčas vyrovnat a letadlo se zabo- lákala na letiště velké množství
řilo předkem do země a zůstalo lidí z okolí. Velmi zajímavou a
trčet. Podvozek se roztříštil, úpl- dnes téměř zapomenutou osobně rozbitá byla vrtule. Pád sice ností byl pilot letadla, břeclavský
vypadal hrozivě, ale pro osoby rodák Jindřich Brouček, který po
na palubě dopadl celkem dobře. 1. sv. válce vstoupil do služeb firPilot Brouček byl lehce zraněn my Baťa. Létání se stalo jeho žina tváři, měl krevní podlitiny, votním osudem. Se svým šéfem
odřeniny na hlavě a vyrazil si Tomášem Baťou absolvoval řadu
dva zuby. Úředník Piska utrpěl cest, s ním také tragicky zahynul
tržnou ránu nad levým okem a při havárii letounu 12. 7. 1932
Šéfpilot Jindřich Brouček (1893 - 1932) četné zhmožděniny. Záchranná ve Zlíně. Významný šéfpilot Jinstanice je oba dopravila do zem- dřich Brouček (1893 – 1932) byl
Byla neděle 13. 12. 1925 dopo- ské nemocnice, zde byli ošetře- pohřben na Lesním hřbitově ve
ledne a nad městy západní Mo- ni a po propuštění odcestovali Zlíně nedaleko svého někdejšího
ravy shazovalo jedno ze dvou vlakem do Zlína. Událost tehdy šéfa Tomáše Bati (1876 – 1932).
Baťových letadel reklamní letáky.
Kolem poledne se vrátilo na brněnské letiště u Slatiny a po 13.
hodině bylo opět připraveno ke
startu. Dvacetiletý úředník Baťových závodů Josef Piska měl
ještě nad Brnem rozhodit několik
kilogramů letáků, potom se měl
stroj pilotovaný dvaatřicetiletým
pilotem Jindřichem Broučkem
vrátit do Zlína tak, aby přistáli
ještě před setměním. Letadlo
vzlétlo kolem půl druhé, ale ve
výšce dvaceti metrů selhal motor. Pilot, aby se stroj nepropaJindřich Brouček s továrním letounem
dl, sklonil letadlo. protože však firmy Baťa v roce 1927

Sloupek o kávě

Káva
jako tukožrout?



Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa
jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
zážitkové degustace kávy
kávové speciality od mistrů
prvotřídní moravská vína,
domácí dortíky a další
vybrané lahůdky
jedinečné kávy
pro restaurace a kavárny

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

Pro rychlé hubnutí zná spousta
lidí různé polévky a jiná tukožroutská jídla, ale můžete zkusit i
kávu obohacenou o další ingredience. Vyberte v oblíbené pražírně
čerstvá zrnka arabik, od včelaře
sežeňte dobrý luční med, na porci
1 - 2 lžičky, který je dobré smíchat
s 1 lžičkou kvalitní jemně mleté
cejlonské skořice nebo badyánu.
Každé ráno s chutí můžete prospět svému tělu a pomoci mu
„sundat“ nějaké to kilo navíc.
Skořice společně s kávou zrychluje metabolismus, navíc jsou
tu antioxidanty, snižuje se také
hladina cukru v krvi a po vypití
nápoje má člověk pocit lehkého
zasycení. Med dodá tělu draslík,
fosfor, železo či vápník, vitamín
C, či kyselinu listovou. Přidejte
ještě trochu pohybu a jistě se vydaří skvělý start do jarních dní.
Užívejte si každý z nich se šálkem
čerstvě pražené kávy.
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ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Nabídka brněnských pohostinských zařízení
v Brně vzniklo přibližně
deset velmi kvalitních podniků s vynikající nabídkou
srovnatelnou dokonce i s
nabídkou nejlepších pražských restaurací. Na základě
toho lze usuzovat, že se již
v Brně nachází dostatečné
množství opravdu velmi
bohatých lidí, kteří si mohou dovolit utratit za večeři
klidně i tisíc korun. Postupné zkvalitňování nabídky v
brněnských restauracích je
důsledkem nejen bohatnutí
obyvatelstva, ale také toho,
že se lidé čím dál více zajímají o to, co jí, a z čeho je
dané jídlo uvařeno. Dokonce jsou ochotni jít i do nějaké jim vzdálené restaurace
za konkrétním kuchařem a
na konkrétní jídlo. Stále se

J

e zřejmé, že v posledních
letech došlo ke značnému
zlepšení nabídky brněn-

(L´eau vive), baskické (Don převládat krátké a stručné
Pintxos) či anglické (Tukan). nabídky, které se navíc i časI přesto však v brněnských to obměňují, a to například

ských podniků, a to nejen co
se kvality týče, ale i její pestrosti. V Brně již nenajdeme pouze italské podniky
(Castellana) či podniky čínské (Mandarin), ale taktéž
například arabské (Siwa),
indické (Annapurna), karibské (Havana), francouzské

podnicích stále jednoznačně
převládá česká (moravská)
kuchyně. Za další pozitivní trend v oblasti kvantity
nabídky lze považovat ubývání podniků, ve kterých
mají jídelní a nápojové lístky
delší než romány od Dostojevského. Naopak začínají

T!
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Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
• 26. června 2022
• (vždy 7–11.45 h)

Setkání jsou
pořádána
ve spolupráci
s brněnským
Technickým
muzeem

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

Studená
kuchyně

dle ročního období. Právě
tímto směrem by se měli kuchaři ubírat, tedy vařit málo
druhů, avšak kvalitně, a především z čerstvých surovin.
A tímto směrem se také již
mnohé podniky zaměřují, což je další specifikum
posledních let, ve kterých

29. května 2022
EŽ IT O Kdy: 31.
července 2022
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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...

však bohužel najde relativně
mnoho podniků, ve kterých
je kvalita jídla na velmi nízké úrovni. Často tomu tak
bývá u kaváren, které místo
toho, aby se zaměřily výhradně na kávu, tak napodobují restaurace a obvykle
v naprosto nevyhovujících
podmínkách „vaří“. Výsledkem tohoto snažení je „všeobjímající“ nabídka, která
však u trošku náročnějších
hostů nemůže obstát, neboť milovník kávy si zajde
raději do kavárny, kde se
specializují na kávu, a milovník jídla zase navštíví
spíše restauraci. Věřme, že
tento nešvar již brzy zcela
vymizí a každý typ pohostinského zařízení bude skutečně tím, čím by měl být…

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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Kaštany se smetanou

Nejprve si vymodelujeme z kaštanové hmoty velké kaštany,
které pak potáhneme v čokoládové máčecí hmotě a sice
tak, aby okraj zůstal čistý, bez
hmoty. Když kaštany ztuhnou,
hmotu z nich částečně vyškrábeme a naplníme je šlehanou
smetanou.

aby Marii přesvědčil, že se má
vzdát výživného. Kreutz nejevil nad svojí úlohou v celém
sporu zřejmě mnoho nadšení
a proto jí taktně naznačil, že
proti vrchnímu radovi
Velgovi nemůže vystoupit. Jak bylo dále zjištěno, dne 16. 02. 1936 byl
Velgo při
turistické
vycházce u

leknutí a prochlazení.
Nešťastná
událost
způsobila určité krátkodobé
urovnání
vztahů mezi oběma
manželi, již dne
04. 03. 1936 však
Velgo znovu přišel s návrhem
na rozluku a
ve spolupráci
se svým kolegou

4. cást

Marie proto odeslala Černému dopis s krátkým textem
„situace se změnila, musím
odejeti, prodejte dům sám,“
jako reakci na jeho prvotní
vzkaz „dům bude prodán,
stanovte odměnu“ a 13. 03.
1936 odjela do Babic u Brna
(za účelem údajného „opatření si alibi“), kde se ubytovala
v hotelu Ronov. Zde se však
zdržela pouze do soboty 14.
03. 1936, kufr zanechala v úschově na
železniční zastávce v
Obřanech, ještě týž
den se znovu setkala s
Černým a odešla spát k
Velgovi, přestože u něj
od svatby dosud nikdy
na noc nezůstala. Neděli strávila jako vzorná manželka úklidem bytu, přičemž
zvláštní pozornost věnovala
koupelně a pečlivému vyčištění
vany. Skutečný smysl této poněkud romanticky krkolomné
konspirace a hry s dopisy (spiklenci své schůzky na veřejných
místech nikdy neskrývali) zůstává nejasný a ani soudu se jej
nepodařilo rozumně vysvětlit.
Pokračovánípříště

Mord
Část textu převzata od Jiřího Skoupého

v Akademické

zorci. Černý blíž k tribunálu,
Velgová až docela na kraji na
druhé straně lavice. Černý
je dost elegantně oblečen v
temných, šedivě pruhovaných
kalhotách a tmavomodrém kabátě, Velgová má na sobě dlouhé šaty z černého hedvábí a
přes ně kazak téže barvy, upjatý
až ke krku. S jiskrně zelenýma
očima a poněkud kupředu posunutým spodním rtem sleduje
pozorně hromadící se obecenstvo.“ Ze soudního jednání za
účasti mnoha svědků postupně
vyplynulo, že jakýmsi „spouštěcím mechanismem“, který
Velgovou definitivně utvrdil
v rozhodnutí svého manžela
zlikvidovat, byla její návštěva u
advokáta Dr. Lva Kreutze dne
11.01.1936. Ten byl již dříve
soudním radou instruován,

ulici

Střelic přepaden neznámým
útočníkem a krátce nato náhle
onemocněl, pravděpodobně z

soudním radou Tichým začal
připravovat rozvodové řízení
s odůvodněním, musí se prý
zbaviti dluhů. Toto stanovisko
nezměnil ani po výhružce své
ženy, že se odstěhuje na severní Moravu a on dítě nikdy neuvidí. Definitivně rozhodnutá

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

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
• 26. června 2022
• (vždy 7–11.45 h)
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PRVOREPUBLIKOVÉ
SLADKÉ
MÁMENÍ

ného byl soudem ustanoven
ex oﬀo Dr. Karsten, právním
zástupcem Velgových sourozenců se stal Dr. Lochmann.
Mariina matka Antonie zjednala pro svoji dceru za obhájce
slavného brněnského právníka
Dr. Felixe Loriu, advokáta židovského původu, známého
svým silným sociálním
cítěním.
Dvanáct vylosovaných porotců
napjatě sledovalo další vývoj
událostí. „Václav
Černý a Marie
Velgová sedí tu
mezi třemi do-

V ĚL Á
SK
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…jak sám Černý o sobě vypovídal, byl člověkem otrlým
a otupělým špatnou výchovou,
prodělanou malárií i krutými
válečnými zkušenostmi. Jeho
bývalá žena žila ve Vídni, ze
zkrachovalého manželství měl
sedmnáctiletého syna, o kterého pečoval a dále několik nemanželských dětí. Po vykonání
činu a obdržení požadované
finanční odměny měl pravděpodobně v plánu opustit
Československo. Jako polehčující okolnost uváděl trvalé
„hospodářské problémy“. Svůj
skutek komentoval při výslechu nejprve těmito slovy: „Na
celém případu nese vinu Velgová, která mne delší dobu na
čin připravovala a na vše mne
naváděla. Jsem hlupák, že jsem
ji uposlechl a sám jsem si s tím
uškodil. Jsem trouba a sám se
ještě postřelím.“ Ve čtvrtek 11.
02. 1937 bylo ve velké porotní
síni krajského soudu v Brně na
Cejlu zahájeno hlavní přelíčení, původně rozvržené na dobu
trvání 3 dnů a trvající až do
neděle 14. 02. 1937. Brněnský
spisovatel a pamětník Vojtěch
Jestřáb vnímal proces tímto
osobitým způsobem: „Je-li
soud v mnoha směrech podoben divadlu, což bezesporu je,
pak šlo v tomto případě skutečně o divadlo velké a skvěle obsazené.“ Soudní budova byla již
od časných ranních hodin doslova obležena obecenstvem,
chtivým senzace a vzrušení,
o případ projevoval enormní
zájem tuzemský i zahraniční
tisk. Přestože státní zástupce
Dr. Dusík a předseda senátu
Dr. Tomschik vzali svoji věc
velmi vážně, záhy se ukázalo,
že „případ Velgová“ nebude ani
v nejmenším snadný úkol a že
se kauza zřejmě navždy zapíše
do historie prvorepublikového
soudnictví. Jako obhájce Čer-

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

PERLIČKA NA ZÁVĚR

PRVNÍ CIVILNÍ SŇATEK
První civilní sňatek v Brně se konal 2. ledna 1871 na Staré radnici
v Radnické ulici č. 8. Vykonal jej
tehdejší brněnský starosta Christian d´Elvert, který oddal snoubence
Heinricha Millauera (lesní adjunkt)
a Marii Millauerovou - roz. Zeisel
(v domácnosti). Civilní sňatky se
v Brně konaly zpočátku spíše výjimečně, jejich počet výrazně vzrostl
až po 1. sv. válce. Ženich Heinrich
byl bez vyznání, nevěsta Marie byla
vyznání židovského. Za svědky šli
Franz Filla (soukromník v Brně) a
Vincenz Růžička (oficiál zemského
soudu v Brně).
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BRNĚNŠTÍ STAROSTOVÉ

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Třináctý starosta

Marie Steyskalová

strážný anděl dětí

T. G. Masaryk,
první prezident ČSR

Karel Tomeš (*11. 7. 1877 Helvíkovice u Žamberka †28.
1. 1945 Dachau) se s rodiči přestěhoval do Židenic, když
mu bylo 5 let. Jeho otec byl tkalcem. Karel byl původně
účetním ředitelem Moravského zemského výboru. Funkci
starosty vykonával v letech 1925 – 1935. Za jeho funkčního období byly vybudovány sociální ústavy v Bohunicích,
vystavěno krematorium, ústřední zahradnictví města
Brna, desinfekční ústav, atd. Jako starosta byl velmi oblíbený. Byl členem Sokola, Spolku Domu útěchy, Sboru
dobrovolných hasičů a další řady odborných a zájmových
organizací. 26. 6. 1930, při poslední návštěvě prezidenta
Masaryka v Brně, mu byl Karel celý den k dispozici. Okupace jej zastihla na odpočinku u Telče, zde byl v roce 1940
zatčen. Byl vězněn v Sušilových kolejích a Vratislavi, kde
ho odsoudili. Poté byl vrácen do Brna, kde v Kounicových
kolejích marně čekal 8 měsíců na propuštění. 8. srpna
1944 byl převezen do koncentračního tábora v Dachau,
kde zemřel na skvrnitý tyfus, který mu byl naočkován!

Hádanka pro fajnšmekry

Přestože je tato věž součástí kostela, není téměř viditelná. Kostel
v samém srdci Brna byl opraven,
přestavěn a rozšířen v letech 1661 –
1668, dnešní podobu získal v roce
1702, kdy byla tato věž stavitelem
Janem Matyášem Maternem ještě
zvýšena! Fotografie byla pořízena
z nádvoří Dikasteriálního paláce.
Víte, o který kostel se jedná?

☎

Volejte nebo pište
na 777 122 009

Nováčkova 9, Brno-Husovice

Tel.: 603 471 671
Po–Pá 10-12:30 13:30-18

Bria.cz • www.bria.cz • Ing. Erik Měkyna

SUVENÝRY, DÁRKY,
UPOMÍNKOVÉ
A REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY

Karolina Světlá,
česká spisovatelka

Zdenka Janáčková,
manželka Leoše Janáčka
Organizátorka ženského hnutí na Moravě, učitelka a podporovatelka ženské emancipace Marie Steyskalová (1862 – 1928) se narodila v ulici Na kopečku (dnes Antonína Slavíka), kde byl její otec Jan Vlastimil
Steyskal (1816 – 1868) ředitelem Útulku pro zanedbanou mládež. Po vzoru svého otce se vydala na pedagogickou dráhu a v roce 1904 se ujala v ulici Falkensteinerova (dnes Gorkého 35) Ústřední moravské
ženské útulny, jejímž posláním bylo zajistit ubytování dívkám z venkova, které do Brna přijely za prací.
(Původní Útulna ženská v Brně byla založena v roce 1899 k uctění památky Karoliny Světlé na Klášterním
nám. 2 na Starém Brně, později byla přestěhována do Falkensteinerovy). Z noclehárny a tzv. poptávárny
(místo pro hledání služebných) se jí podařilo vybudovat ústav pro děti a dívky, který měl svou stravovnu,
penzionát, knihovnu a čítárnu, hřiště a také jesle. Náročné bylo tehdejší veřejnost přesvědčit o prospěšnosti
této instituce a získávat prostředky na její provoz. Útulnu podporovala např. paní Zdenka Janáčková, velkou finanční podporu věnoval prezident T. G. Masaryk. Marie Steyskalová byla zakládající členkou Spolku
Domu útěchy v Brně. Jejím krédem bylo: „Nepřijde nazmar, co dáte dětem“. Zemřela v Bakešově nemocnici na Žlutém kopci, od roku 1946 je po ní pojmenována ulice v Žabovřeskách.

Damodara

veganské
a bezlepkové
potraviny

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Opravíme hodiny,
hodinky, budíky všech
historických epoch.

Jsme tu pro vás již od r. 1936.

kupujte na
vsehomlynek.cz

Adresa: Veveří 36, Brno
Tel.: 541 214 946, 603 858 924

www.hodinarstvi-strnad.cz

e
d
j
y
v
o
l
s
í
č
í
t
š
í
ř
P . června 2022
1

w

KDO TO VÍ, ODPOVÍ
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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!

Vtip

„Nevíte kam
s klobouky
za klobouky?“

KLOBOUKOVÝ KLUB
DOPORUČUJE:

14. 5. Moravský Krumlov
- Secesní slavnosti aneb
V klobouku na Slovanskou
epopej!
21. 5. Brno – Muzejní noc
v Letohrádku Mitrovských.
V 18 a 18:45 doprovodíme
výstavu extravagantními
klobouky.

Stříbrné Brno opět na schodech, které
jsou na hranici Brna-města se Starým
Brnem. Začínají na ulici, jejíž název
nese už 104 let! Po těchto schodech
se dostanete mj. k půvabnému jižnímu
vyhlídkovému pavilonu z roku 1885
(zaoblená střecha je nad schody malinko vidět), jehož autorem je architekt
a stavební rada Alois Prastofer
(1846 - 1910). Schodů je 32
a pod nimi jsou nehezké popelnice!

Přijďte v klobouku i vy!
Více na
www.kloboukovyklub.cz

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!

