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Toto číslo
vyšlo
v nákladu
10 000 ks

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

chudého hostinského

Bohatý syn

čtěte
na stranách
6a7

Silber Brünn

očima čtenáře
„Do města, či luk a polí,
vyjděte si s novou holí!“

z

c

el

a

n

ez

á

v

Číslo 1 • ročník III. •leden 2021

Renata Machová – majitelka Hůlkárny v Panské 9

Damodara

veganské
a bezlepkové
potraviny

kupujte na
vsehomlynek.cz

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

I v lednu u nás vaše srdce roztají...

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

www.svatyvojtech.cz
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O markraběti moravském a jeho Brnu

Jediný
redaktor

Itálii a navštívil Mantovu.
Nebyl by román románem,
kdyby se v něm neodehrál
milostný příběh. I když byl
Jošt ženatý, začal si flirt s italskou šlechtičnou Silvií, což
není skutečná, ale fiktivní
postava. O Joštově manželství nemáme mnoho zpráv.
Ženatý byl dvakrát, poprvé
s dvanáctiletou Alžbětou
Opolskou, která ovšem již
ve čtrnácti letech zemřela,
pak si vzal její o něco starší
tetu Anežku. Obě manželství
zůstala bohužel bezdětná. Se
svým bratrancem, českým
a římským králem Václa-

vem IV., synem
Karla IV., měl
Jošt
napjaté
vztahy, stejně
jako s jeho bratrem Zikmundem. Někdy bojoval na straně
Zikmundově,
jindy Václavově. Docházelo
i k vzájemnému zatýkání a
věznění, doba, ve které Jošt
žil, byla skutečně dramatická. Jaké byly další Joštovy
osudy i osudy krále Václava
a Zikmunda, osudy Jošto-

Zapomenutý
atentát

Anketa Stříbrného Brna

Jak to vidí...

Do kterého brněnského knihkupectví chodíte nejraději?

Markéta Jetelová

Zdeněk Král

moderátorka a redaktorka

hudební skladatel a klavírista

„Do knihkupectví a nakladatelství Cesta,
protože tam mívá autogramiády Marek Orko
Vácha. V jeho knihách je všechno.“

„Mám dvě oblíbená knihkupectví a do nich chodím, co jsem v Brně. Barvič - Novotný a Dobrovský. Protože je znám a vím, kde co je.“

Aleš Svoboda

Ondřej Blaho

„Když všichni mluví
o nemožnostech, hledej
možnosti.“
Tomáš Baťa
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

Byl středeční večer 7. 2. 1945,
kdy krátce po osmé hodině
večerní přicházel jako obvykle
August Daniel Gőlzer (1906
– 1945), jeden z nejvyšších důstojníku SS v Brně spolu s manželkou Elisabeth (prodavačka)
k domovním dveřím v Nerudově 14 (tehdy Ebner-Eschenbachové), kde tehdy v 5. poschodí bydlel. V okamžiku, kdy se

BRNĚNSKÉ
I NEBRNĚNSKÉ
HŘÍCHY

Martin Cibulka
„Zima není
vždy stříbrná,
tyto noviny
však ano.“

sůl moudrosti

vých bratrů Jana
Soběslava a Prokopa, a také to, jak
se stal Jošt římským
králem, je možné
se dozvědět z mojí
knihy. Je dobré si občas připomenout dějiny a jejich významné postavy města,
ve kterém žijeme,
možná i tím, že se
zastavíme u Joštovy
náhrobní desky v kostele sv.
Tomáše a chvíli postojíme
a zamyslíme se nad někým,
kdo zvelebil Brno.

Zdeněk Grmolec

znalec brněnského podzemí

„Samozřejmě do knihkupectví Barvič
a Novotný. Tři patra krásných knih a úžasná
historie místa. A přestože vrzající dřevěné
schodiště už dávno zmizelo,
stejně ho tam stále slyším…“

Moderátor Dobrého rána na ČT 2
a programový ředitel Hitrádia City Brno

„Nejraději mám velká knihkupectví,
kde mají největší výběr. Třeba to na rohu České,
kde dříve pracoval a navíc mě i doživotně
inspiroval knihkupec a odborník
Antonio Blažek.“

chystal odemknout domovní
dveře, se za jeho zády objevili
dva civilisté, kteří zakřičeli: Hande hoch! (Ruce
vzhůru,
nebo
střelím!). Gőlzer,
ač teprve 38letý,
špatně slyšel. Jeho
manželka však zareagovala velmi rychle, Gőlzer pohotově sáhl
po své zbrani, to už ale padly
čtyři výstřely. První výstřely minuly, poslední však byly mířeny
přesně. Atentátníci z místa činu
Místo činu

August Gőlzer

Dnes je tento vzácný oltář v
bazilice minor na Mendlově
náměstí, stejně jako augustiniánské opatství. Příslušníci
slavného rodu Lucemburků
byli jednotní, když šlo o společnou věc, jakmile šlo ale o
majetek a prestiž, dokázali
proti sobě bojovat. To bohužel postihlo i Jošta. Musel se
vypořádat o dědictví s bratrem Janem Soběslavem i bojovným bratrem Prokopem.
Bratrovražedný boj uvrhl
často Moravu do chaosu a
bídy. Je málo známý fakt, že
se Jošt stal po určitou dobu
generálním vikářem pro

2. část

zmizeli. August Gőlzer ještě
stačil otevřít dveře, vyjít čtyři
poschodí, poté se ale zhroutil
k zemi. Jeho žena mu pomohla
vstát, zvládl ještě dojít do svého bytu, svlékl si kabát a lehl si
do postele. Pokračování příště
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU

Pohled přes Grosser Platz (dnes nám. Svobody) směrem k Rudolfgasse (dnes Česká) v roce 1896. Vlevo ještě stojí Kounicův palác, stavba Moravské banky začala až za 34 let. Také sousední domy
dnes vypadají úplně jinak a jsou vyšší. Náměstí je vydlážděno kočičími hlavami, fiakry čekají na rito a celková atmosféra je mnohem hezčí než dnes. Všimněte si veřejné studny vpravo dole.

Řidičské
rukavice

pf

– skvělý dárek
pro gentlemany
a krále silnic.

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

Po celý rok 2021 pro vás máme

to nejlepší z kouzelné indické kuchyne!
otevřeno každý den • denní menu
rozvoz jídel • dárkové poukazy
Těšíme se na vás!

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

A TO NENÍ VŠECHNO!

Více na: www.kvalitnirukavice.cz
Tel.: 603 249 729

Když po staviteli a majiteli Františku Hrdinovi během 2. sv. války německé úřady žádaly výrobu dvou
set padesáti tisíc rukojetí k ručním granátům, byl
nucen zakázku nakonec přijmout. Vyrobil jich však
jen deset a půl tisíce kusů, ze kterých bylo sedm a půl
Německý tisíce vráceno jako nepoužitelných. Po této sabotáži
útočný granát byl jeho podnik německou policií prověřován a bylo
s dřevěnou rukojetí. uvedeno, že se v jeho skladě nachází dalších třicet tisíc přichystaných rukojetí. Díky tomuto uloženému
materiálu, který při kontrole vždy pouze vynesl ze
skladu, mohl až do konce války udržet podnik v chodu a ochránit tak své zaměstnance. Nakonec byla
všechna obvinění proti Františku Hrdinovi stažena,
o dva roky později však byla zneužita jako důvod pro
znárodnění jeho majetku komunistickým režimem.
Pokračování příště

www.alfapassage.cz

Nejlepší
zákusky
a dorty

Tradiční česká výroba

Barevná minulost

pasáže aLfa
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Martinovy úlovky

Jak to žilo v Rozmarýnu

Přenosový autobus Československé
televize Brno před Rozmarýnem
Mezinárodní varieté Rozmarýn vzniklo v padesátých
letech (provozovala ho již neexistující instituce – Park kultury a oddechu), jeho historie však sahá až do doby první
republiky. Varieté hojně využívalo zahraniční účinkující,
a tak byl mezinárodní název zcela na místě. Programy se
konaly denně kromě pondělí. Z brněnských orchestrů
se zde zřejmě nejčastěji objevoval Mirko Foret, velké oblibě se těšil také Orchestr Gustava Broma, zpíval zde Pavel
Novák, mnozí z vás si jistě pamatují na kabaretní vystou-

pení Vlasty Buriana, který do Brna jezdil velmi rád. Ve své
době se o Rozmarýnu mluvilo jako o nejlepším varieté ve
střední Evropě. Zábava provázená konferenciérem vždy
trvala přibližně dvě hodiny. Na artistické výstupy, scénky,
skeče, písničky, klauniády, žonglérské kousky, kouzelnické
umění, balet, tance slečen oděných do blýskavých kostýmů jezdili lidé z celé republiky. Brno se dokonce „dočkalo“
prvního striptýzu u nás, čímž opět
předčilo Prahu. Na rozdíl od podobných estrádních podniků seděli
v Rozmarýnu návštěvníci u stolků
a mohli být obsluhováni. V nabídce
nápojů samozřejmě nechyběl v té
době velmi oblíbený Metropol, vína
se podávala jihomoravská, také italská, dokonce i maďarská. Pan Adolf
Ryšavý, vedoucí Rozmarýnu v šedesátých letech, lákal své hosty mj.
prostřednictvím reklamních tiskovin: „Večerní závod s varietním programem a tancem, dobrou kuchyní
a bohatým výběrem nápojů. Je jediným svého druhu v Brně.“ Otevřeno
od 19. 00 – 01.00 hod. – II. cenová

skupina. Tel. 36632. Brno, Žerotínovo nám. 1/3. Adolf Ryšavý – vedoucí. Po roce 1989 tyto prostory osiřely. Je škoda, že
v Brně chybí varieté, do kterého by bez obav ze svého věku
mohly zajít i starší ročníky. Obávám se, že v tzv. klubech
nám hrozí ohluchnutí a produkce v těchto zařízeních nemá
s uměním, které má publikum docela obyčejně potěšit a pobavit, vůbec nic společného.
Tanečnice ze souboru Rozmarýn

tenkrát a dneS

→

Pražákův palác

Zkratka do Panenské ulice, rok 1908

Dnes

Celá Veselá ulice se změnila k nepoznání. Tajemná ulička (zkratka) vedla z Veselé (tehdy Frőhlichergasse) do Panenské, která bývala o mnoho delší! Ulička byla v místech, kde bude
stát Janáčkovo kulturní centrum. Na konci uličky směrem doleva byly nevěstince a kasárna, vpravo ulice Besední (tehdy Kaserngasse). V levém domku na fotografii byl hostinec.

včerejšek dnes
V neděli 12. ledna 1930 - americký herec, zpěvák, spisovatel a aktivista za lidská práva Paul Robeson
(1898 – 1976) zpíval v brněnském
DOPZU (dnes Kino Scala) přečetnému obecenstvu černošské duchovní písně a jako přídavky připojil
některé šansony. Vystoupil v Brně
jako historicky druhý černošský pěvec (před ním tenorista Hayes) před
převážně německým publikem.
Koncertu věnoval také větší pozornost tehdejší brněnský německý tisk.
Zajímavý program doplnila mladistvá houslistka M. Friedliebová.
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I DOMY promlouvají...

Karel Engliš

Se svojí druhou manželkou Valerií bydlel v tomto domě prof. JUDr. Karel Engliš
(1880 – 1961). Sňatek uzavřeli 12. června
1921 v Brně. Spolu s manželkou patřili
k zakládajícím členům Spolku domu Útěchy v Brně. Jak šel Karlův čas: Pracovník
Zemského statistického úřadu v Praze Pracovník ministerstva obchodu ve Vídni
– Docent a profesor národního hospodářství na české Vysoké škole technické v Brně – Poslanec Moravského slezského sněmu – První rektor Masarykovy univerzity v Brně
– Profesor národního hospodářství na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně – Poslanec Národního shromáždění za Stranu
národně demokratickou – Ministr financí šesti československých
vlád – Guvernér Národní banky československé – Profesor národního hospodářství na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
– Rektor Univerzity Karlovy v Praze. Komunisté Englišovi snížili
penzi na minimum a jeho knihy (napsal jich přes 80) postupně odvezli do sběru. Také ho sledovala StB.
Největším trestem pro něj však mělo
být zapomnění, k čemuž také patřilo
vystěhování z Prahy, kam se z Brna
přestěhoval. Odjel do rodné Hrabyně, kde žil v zapomnění až do své
smrti. Rodina Karla Engliše dodnes
uchovává špunt od šampaňského,
které Engliš s jásotem otevřel na hranicích při příjezdu T. G. Masaryka do
Heinrichova 18
vlasti na sklonku roku 1918.

Hvězda princezny lady
už 2 roky září z nebe

zapomenuté ulice

Tramvajová doprava bez konečné stanice s velkou smyčkou tvořenou průjezdem ulic Eichhorngasse - Tivoli-Gasse – Getreidemarkt
– Turnergasse zde byla zavedena v roce 1901. Už za 2 roky však byla
zkrácena na objetí bloku domů ohraničených ulicemi Jana Uhra –
Jiráskova – Veveří. V roce 1915 byla trať opět prodloužena. Dnes už
tudy tramvaj nejezdí. Znáte název této ulice?

☎ Volejte Martinovi 777 122 009

Krásná Marie ve slavném
myším kožíšku
Výjimečně křehce krásná
Marie Kyselková se narodila
20. srpna 1935 v Brně. Původně
se chtěla stát zdravotní sestrou,
proto také vystudovala v Brně
zdravotní školu. Již během studií však navštěvovala taneční
podniky, kde nejen tančila, ale
také zpívala. Dědeček František, který v té době už několik
let bydlel v Brně, svojí vnučce
velmi fandil. Marie byla opravdu krásná. Jednoho dne dostala lákavou nabídku na místo
manekýny. Povolání zdravotní setry tak vzalo za své. Milé
modrooké blondýnky si na
jedné módní přehlídce všiml
také Brňan, slavný režisér Jiří

Se svým královským
otcem, hercem
Františkem Smolíkem

Daruji
kočičku
Klobouky do dobrých
Dantes
rukou!
Jak poznáte pravou dámu?
Má vystupování, šarm a klobouk Dantes!
Adresa: Náměstí Svobody v pasáži Omega, Brno
Otevřeno: pondělí až pátek 9–19 hodin, sobota 9–14 hodin

Sledujte nás na

www.kloboukovyklub.cz

Sequens. Nabídl Marii roli ve
filmu Větrná hora (1955). Dva
roky poté hrála v psychologickém dramatu Bomba, vzápětí
v povídkovém filmu Touha.
Začala také hrát v divadle S. K.
Neumanna. Avšak její nejlepší,
životní, první a zároveň poslední role přišla vlastně náhodou.
Od režiséra Martina Friče byla
pozvána na konkurz pohádky
Princezna se zlatou hvězdou
(1959). V pohádce měla původně ztvárnit epizodní roli, jednu
z princezen, které se ucházely
o prince Radovana. Jak už to ale
v životě bývá, těsně před natáčením vážně onemocněla hlavní
představitelka, herečka Miriam
Hynková (1933 – 2010). Martin
Frič to tehdy vyřešil po svém.
Hlavní roli nabídl Marii, které bylo právě 24 let. Její denní
gáže za tuto pohádku byla 240
Kčs, což byly tehdy velmi slušné
peníze. Jak sama Marie říkala,
natáčení pohádky, která měla
velmi silné herecké obsazení
a navíc byla veršovaná, si užívala. K mistrům hercům prý jen
zbožně vzhlížela, ale s oběma

Marie Kyselková
„Pepíky“, Zímou a Vinklářem,
vycházela dobře. Byli prý tehdy
na place jediní mladí. Po natočení této nesmrtelné pohádky se Marie věnovala rodině
a k herecké profesi se již nikdy
nevrátila. Marie Kyselková se
narodila do velmi rozvětvené
rodiny, jejíž stopy patří v Brně
dodnes k nejvýznamnějším.
Její otec Mojmír Kyselka (1902
– 1974) byl významným brněnským architektem, stejně
jako její bratr. Mojmír Kyselka
ml. (bratr Marie), je mj. také
vedoucím katedry architektury
na stavební fakultě v Ostravě.
Blízce či vzdáleně byli s Marií
Kyselkovou spřízněni např:
poslanec a statkář František Xaver Bakeš, lékař – chirurg Jaroslav Bakeš, sociální pracovnice
a iniciátorka stavby Masarykova onkologického ústavu na
Žlutém kopci Lucie Bakešová,
archeolog Karel Absolon, lékař
a speleolog Jindřich Wankel
a řada dalších významných
osobností. Babička Marie Kyselková, Františka Kyselková,
se přátelila s Leošem Janáčkem,
dědeček František s Alfonsem
Muchou. Dlouholetým sousedem a posléze kamarádem
Kyselků byl tehdejší starosta
města Brna Karel Tomeš (1877
– 1945). Princezna z Brna nás
opustila 21. ledna 2019.

výroba
zakázkového nábytku
z masívního dřeva
Vyplétáme židle, tzv. Thonetky, křesla a jim podobné.

Chytá myši,
je velmi šikovná
608 718 605

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň
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Bohatý syn

chudého
hostinského

❶

❸
❷

Antonín Leopold Dvořák (1841
– 1904), violista v Komzákově
kapele a absolvent pražské varhanické školy, se v Prozatímním
divadle setkal s Bedřichem Smetanou, kterého obdivoval nejen
jako dirigenta, ale stále víc jako
skladatele. Antonín byl nesmírně dobromyslný a přirozený,
každou chvíli si pískal a třeba i ve
společnosti se najednou zamyslel a přestal mluvit.
Do hudby byl Antonín Dvořák zamilován vášnivě a byl přesvědčen,
že je to nejlepší na světě. Ve všem,
co dělal, byl horlivý. Pozdější světová sláva však na něj neměla nikdy vliv. Vždy zůstal přirozeným,
jakým byl dřív. Vždy vycházel ze
svých vzorů. Vepředu byl Beethoven, jehož obraz, na který často
při komponování pohlížel, visel
nad jeho stolem. Mozart byl podle
Dvořáka sluníčko a Schubert milý
a laskavý přítel. S těmito velikány
po boku vykročil do světa hudby.
Ve varhanické škole se seznámil
s Karlem Bendlem (1838 – 1897),
pozdějším hudebním skladatelem
a věrným přítelem. Uplynulo pár
let, a zatímco Karel Bendl je jako
skladatel stále známější a stává se
sbormistrem pěveckého spolku

Hlahol, Dvořák se 11 let živil jako
špatně placený violista, aniž by
se na veřejnosti jediným slovem
zmínil o své skladatelské činnosti. Dvořák byl v mládí vznětlivý morousovitý chlapík. ‚‚Hrát
s Dvořákem, panečku, to nebylo
tak snadné. Brzy mu buď má hra
nebyla vhod, brzy se zlobil na vedlejší pult, nebo zase na dirigenta,
nebo sám na sebe. Chvílemi přestal
i hrát, bruče si nějakou melodii pro
sebe.“ Tak na něj vzpomínal kolega z orchestru Prozatímního divadla Adolf Čech. Dvořák však hrál
výborně, sóla přednášel výrazně,
čistě a s citem. Místo violisty začal
po čase považovat za pouhou startovní čáru. Byl velmi ambiciózní,

❺

neměl jenom jistotu, jestli v pociťovaném přetlaku svých hudebních nápadů je obsažena i tolik
potřebná kvalita a novost. Zkušenosti z orchestřiště Prozatímního
divadla byly ale k nezaplacení, do
detailu poznal rozlehlý operní repertoár od starých klasiků až po
Wagnera. Dvořák zároveň vehementně tvořil, aniž to s výjimkou
nejbližších přátel kdokoliv věděl.
Partitury svých skladeb ukončoval slovy: „Bohu díky!“ Dvořák
získal dobře placené kondice u
známého pražského zlatníka Jana
Jiřího Čermáka, který měl pět
dcer (a dva syny), z nichž dvě měl
učit hře na klavír – starší Josefinu
a mladší Annu. Rodina Čermákových se brzy stala, v dobrém
slova smyslu, pro Dvořáka osudnou. Hned dvakrát se tu zamiloval. Poprvé do krásné Josefiny,
pozdější vynikající divadelní herečky. Právě tehdy složil během
pár červencových dnů roku 1865
Cypřiše. Dvořákovi bylo 24 let.
Šestnáctiletou tmavovlasou a
okatou Josefinu znal Dvořák jen
povrchně z prken Prozatímního
divadla. V kuloárech se o ní hovořilo jako o velkém hereckém
talentu. Dvořák vytvořil další písně, v nichž hudbou mluví o svém
toužícím srdci. Kdy přesně došlo
k prvním významným pohledům
komponisty a krásné Josefiny však
není známo. Mladší sestra Josefiny
Anna měla sametový hlas. Antonín ji doprovázel, když zpívala jeho
Cypřiše. Anna byla tehdy zpola ještě dítě. Přede všemi a možná i před
sebou Antonín tajil, že se bezhlavě
do slečny Čermákové zamiloval.
Vše nasvědčovalo tomu, že zřejmě
poprvé v životě. Cyklus na verše
Pflegera Moravského vznikl kvůli

Josefině a pro ni. Mj. také v divadle, se ovšem šeptalo, že Josefina
je zadaná pro mladého a bohatého
hraběte Václava Kounice (1848 –
1913), a s takovou partií soupeřit
opravdu nemohl. Vlastně není ani
jasné, jestli svou náklonnost k Josefině Antonín tehdy vyjádřil. Václav
Kounic byl o sedm let mladší elegantní mladík a pro zlatníka Čermáka musel být jistě zajímavější
partií, než roztržitý syn chudého
hostinského s platem nanejvýš
tak zedníka. Zlatník Čermák měl
nemocné srdce, tudíž se na něj
musely brát veškeré ohledy. Autoritativní otec měl vždy poslední
slovo. Přestože půvabná Josefina

❻

❹

vztah k Antonínovi neopětovala,
rozpoutala v něm emocionální
bouři, která dala průchod k horečnaté tvořivosti. Komponování se
mu začalo dařit. Psal i v situacích,
v jakých by běžný člověk nedokázal třeba ani usnout. Asi 2 roky
žil nepohodlně v jedné místnosti
se šesti lidmi, z nichž dva byli kolegové z orchestru Prozatímního
divadla. Zřejmě jediné, co jej k tomuto nepohodlí přitahovalo, byla
přítomnost starého rozladěného
klavíru. Zde tvořil budoucí světově uznávaný a obdivovaný Mistr. Poté se přestěhoval zpět k tetě
Duškové. Předtím bydlel u příbuzných a v pronájmech na různých

❼
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❽

adresách. Když napsal svou další
symfonii, zničil a spálil většinu
svých předchozích děl. Vypadalo
to, jako by chtěl začít novou etapu
života. Nejen hudební, ale také
osobní. 17. listopadu 1873 se konala svatba s dcerou zlatníka Čermáka. Ne však s Josefinou, ale s její
mladší sestrou Annou. Josefina
Čermáková se jako osmadvacetiletá vdala za Václava Kounice 4
roky poté. Antonín Dvořák si vzal
devatenáctiletou Annu, kterou od
jejích dětských střevíčků učil hrát
na klavír. Přestože byla Anna ze
zámožné rodiny, neočekávala, že
bude žít jako v bavlnce. Nemajetného dvaatřicetiletého Antonína velmi obdivovala, milovala a
navíc už byla v pátém měsíci. Se
svatbou si tudíž museli pospíšit.
Na jaře příštího roku se manželé
Dvořákovi odstěhovali do vlastního bytu a na podzim téhož roku
začalo velké Dvořákovo přátelství
s Leošem Janáčkem, za nímž často zajížděl do Brna. Podnikl s ním

❾

Damodara

veganské
a bezlepkové
potraviny

kupujte na
vsehomlynek.cz

také výlet po středních Čechách.
V létě roku 1881 Dvořák s manželkou Annou a Janáček s manželkou Zdenkou v rámci jejich
svatební cesty podnikli výlet na
Karlštejn. V roce 1891 Dvořák
obdržel nabídku ředitelského
místa newyorské konzervatoře,
kam v říjnu následujícího roku
odcestoval. V květnu roku 1893
za ním do New Yorku přijely i
děti. Na jaře roku 1897 newyorská konzervatoř opět Dvořákovi
nabízí ředitelské místo, ten však
už nabídku odmítá. S radostí ale
Mistr přivítal pozvání do Brna,
kdy Beseda brněnská uspořádala
8. května 1897 v Besedním domě
koncert České filharmonie, která
za Dvořákova řízení provedla
jeho nové skladby. K tomuto pozvání tehdy podotknul: „Vždyť
od mojí poslední návštěvy Brna,
kam jsem zvláště za Janáčkovy
éry častokrát zajížděl, už uplynulo pět let!“ Česká filharmonie
si tehdy přála hrát bez honoráře,
výdělek připadl ve prospěch brněnského českého divadla. Den
koncertu byl nazván „hudebním
svátkem Moravy.“ Proběhl za velké účasti obecenstva a předních
hodnostářů. Mistr Dvořák i Česká filharmonie byli po každém
čísle bouřlivě vyznamenáváni.
Po skončení poděkoval starosta
Besedy Dr. Otakar baron Pražák
jak Mistru Dvořákovi, tak České
filharmonii za požitek, jakého
v Brně dosud nebylo. Mj. teh-

dy zazněla symfonie Z nového
světa a přítomen koncertu byl
samozřejmě také Dvořákův
přítel Mistr Leoš Janáček. Přestože Antonín Dvořák vzešel
z chudých poměrů, byl vnitřně
nesmírně bohatým člověkem.
Láska k hudbě, k českému národu, k manželce a dětem, přece
není samozřejmá u každého člověka. Je to poklad, který si nosil
ve svém srdci. Z tohoto pokladu
i nám, českému národu, nemálo
dal. Zůstala tady po něm jeho
jedinečná hudba. Hudba, která
přetrvá stovky let. Vždyť stačí
slyšet: Květiny bílé po cestě, po
cestě všude kvetly, hoch jel a jel
k své nevěstě a den se smál tak
světlý…

•

•

CO JEŠTĚ DODAT…

• Po svatbě se manželům Dvo-

•
•
•
•
•
•

řákovým narodily 3 děti (Otakar, Josefa a Růžena), které
však v dětském věku zemřely.
Dalších 6 dětí (Otilie, Anna,
Magdalena, Antonín, Otakar a
Aloisie) se už dožily dospělosti.
Antonín Dvořák se narodil
v Nelahozevsi, kde od roku
1818 žili jeho prarodiče.
Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byli hostinští nebo
řezníci a jako prvorozený syn
měl tuto živnost zdědit. Naštěstí
se tak nestalo.
Jako chlapec jednou vedl z jarmarku na provazu divoké
dobytče, které ho dovláčelo až
do rybníka. Tehdy se zařekl, že
řezníkem nikdy nebude.
Antonín se „osamostatnil“ ve
svých 16 letech.
V Prozatímním divadle hrál
téměř denně, velice často pod
taktovkou Bedřicha Smetany.
Celoživotní přátelství Dvořáka
pojilo také se slavným Johannesem Brahmsem (1833 – 1897),
na jehož doporučení začal
Dvořákova díla vydávat nejvýznamnější německý nakladatel
Fritz Simrock. Počáteční nízké

•

honoráře se s rostoucím Dvořákovým věhlasem postupně
začaly zvyšovat.
Se svým švagrem Václavem
Kounicem byl po celý život
v přátelském styku. Také za ním
jezdil často do Brna. Po mistru
Dvořákovi byla kdysi pojmenována ulice v Žabovřeskách,
a také v Židenicích, dnes jeho
jméno nese ulice v katastru
Brno – město. Tato ulice, která
spojuje další hudební velikány,
však zpočátku nesla název Antonína Dvořáka.
Ve Vysoké u Příbrami odkoupil
Dvořák od Kounice hospodářské stavení s velkou zahradou,
které nechal přebudovat na
prostorný patrový dům. Po
skladatelově smrti dostal název
- Vila Rusalka. Právě v Rusalce vytvořil velké množství děl,
z nichž mnohá patří k nejproslulejším.
Mistr Antonín Dvořák zemřel
v neděli 1. května 1904 doma
po rodinném obědě. Jeho poslední slova zněla: „To se mi nějak točí hlava, půjdu si lehnout.“

❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽
❾

Antonín Dvořák v dětských letech.
Sestry Čermákovy, Josefina a Anna (sedící).
Otec Antonína Dvořáka,
František Dvořák.
Antonín Dvořák kolem
roku 1890.
Anna a Antonín Dvořákovi.
Josefina Čermáková-Kounicová, švagrová Antonína
Dvořáka.
Anna Čermáková-Dvořáková, manželka Antonína
Dvořáka.
Anna, Otilie a Magda,
dcery Antonína Dvořáka.
Václav Kounic, švagr a
přítel Antonína Dvořáka.

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

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

KALENDÁRIUM

Eliška Junková (*16.
11. 1900 Olomouc – † 5. 1.
1994 Praha),
světoznámá
automobilová závodnice,
organizátorka
motoristického
života v Československu,
podílející se na přípravách
výstavby brněnského Masarykova okruhu. Právě v Brně
se Eliška se svým budoucím
manželem Čeňkem Junkem
zasnoubila. V roce 1922,
kdy Junek vyhrál svůj první závod, byla svatba (22. 6.
1922). Poprvé Eliška usedla
do závodního automobilu
v roce 1923. Poté její kariéra
stoupala raketovým tempem.
Velmi rychle se z ní stala
známá a technicky vytříbená jezdkyně. Čeněk Junek se
pravidelně zúčastňoval Závodů do vrchu Brno – Soběšice, kam ho Eliška nejednou
doprovázela a častokrát zvítězila. V roce 1926 zde v kategorii automobilů vytvořila
nejlepší čas! Motoristický
tisk začal brzy Elišku nazývat
„Královnou volantu“.
Jan Evangelista Helcelet (*2. 1. 1812 Dolní
Kounice – †
19. 2. 1876
Brno), lékař,
vysokoškolský
profesor, národní buditel,
politik. Ovládal několik světových jazyků.
Pracoval jako sekundární lékař
brněnské všeobecné nemocnice, od roku 1841 byl profesorem na olomoucké univerzitě,
redaktorem
Olomouckých
novin a Selských listů, profesorem přírodních věd na olomoucké stavovské akademii.
Od roku 1849 byl řádným profesorem hospodářských věd na
brněnské technice. Byl členem
Sokola, Čtenářského spolku
v Brně, starostou Národní
jednoty… Jeho blízkou přítelkyní byla spisovatelka Božena
Němcová. Od roku 1849 byl
majitelem domu v Jánské 19,
v němž s manželkou Marií
bydlel až do své smrti. Dům už
neexistuje. Jan je pochován na
Ústředním hřbitově a od roku
1946 je po něm v Masarykově
čtvrti pojmenována ulice Helceletova.
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Silvestrovské setkání s ledárnou bez ledu brněnská

Pomocí ráhen
vyřezané bloky
tahali ke břehu.
Při silvestrovské procházce jsem „zabloudil“ až do Jundrova, do míst, kde mnoho let fungovala dávno zaniklá
ledárna. Toto zapomenuté řemeslo bývalo fyzicky velmi
náročné, k dobývání ledu se používaly těžké sekery a ocelové pily, kdy některé byly vybaveny závažím, které lépe
pilu táhlo do vody. V Jundrovských ledárnách pracovalo
něco před deset stálých zaměstnanců, každou zimu k nim
přibylo několik sezónních dělníků. S úsměvem na Jundrovskou ledárnu vzpomínal také pan Libor Mikulášek, se
kterým jsem se před lety na kus řeči pravidelně scházel
v brněnských kavárnách. Pan Mikulášek říkal, že si pamatuje, že rozřezávání ledu na menší bloky bylo mnohdy slyšet několik kilometrů daleko (hlavně v neděli odpoledne,
když byl v Brně klid), a že mu jeho otec vysvětlil, že to jsou
zvuky velké ocelové dvojruční pily z Jundrova. Tuto ledárnu si pamatoval jako obyčejnou velkou dřevěnou boudu,
která měla dvě stěny vycpané slámou. Led v ní vydržel
i přes letní měsíce! Ve své době tato ledárna zásobovala

přibližně polovinu brněnských hostinců, kdy k rozvozu
se zpočátku používaly koně. Když se jundrovský led blížil do Brna, vozka pronikavě pískal na píšťalku a brněnští hospodští, řezníci a další obchodníci věděli, že přijíždí
led. Například v roce 1928 stálo 100 kg přírodního ledu
20 korun, ovšem jen v případě, že si jej zákazník vezme
najednou. Menší množství ledu ledárna prodávala nerada.
Takoví zájemci si pro něj museli zajet do ledárny. Naopak
ten, kdo koupil několik metráků, platil za 100 kg pouze 18
korun. Ještě během 2. sv. války činil týdenní plat zaměstnanců Jundrovských ledáren od 180 do 300 korun. Když si
však pár let poté obchodníci už mohli pořídit chladící zařízení a skoro každá domácnost si mohla dovolit ledničku,
ledařské řemeslo zaniklo. Víte, že před 100 lety býval led
na Svratce tak silný, že ještě koncem března se z Brna do
Bystrce chodilo po řece. Obdivuhodné ledařské řemeslo
zaniklo a jsem přesvědčen, že u mladé generace upadne
v zapomnění úplně.

Obrovský blok ledu
už směřuje k ledárně,
kde se rozřeže
a opracuje.

Byla nedělní noc začátkem
prosince roku 1931. Ke křižovatce Divadelní – Kobližná se
ve svém voze blížil významný
brněnský meziválečný stavitel Alois Kuba (1901 – 1979).
Zřejmě dostatečně nevěnoval pozornost řízení, protože
svým automobilem vrazil
do osobního automobilu líšeňského drožkáře Františka
Kuby, který vezl významného
brněnského architekta Bohuslava Fuchse (1895 – 1972)
a zlínského architekta Františka Gahuru (1891 – 1958).
Srážka byla tak prudká, že
autodrožka se převrátila na
bok, byla značně poškozená
a nebyla schopná další jízdy.
Na automobilu stavitele Kuby
byla ohnutá přední osa, zde-

formovaný pravý blatník a
rozbitá pravá přední svítilna.
Spolucestující (zřejmě příbuzní) v autě stavitele Kuby zranění naštěstí nebyli, cestující
v autodrožce už takové štěstí
neměli. Architekt Gahura
byl zraněn lehce a architekt
Bohuslav Fuchs vyvázl s odřeninami na hlavě. Škoda na
autodrožce byla tehdy odhadnuta přibližně na 5 000
Kč. Zda noční srážku dvou
významných
brněnských
osobností způsobila zledovatělá silnice nebo vysoká rychlost spojená s nepozorností se
už asi nedozvíme. Poměrně
kuriózním faktem také je, že
nehoda se stala v nočních hodinách, kdy byl provoz téměř

Firma Josef Lídl jako jediná na
světě dodnes vyrábí křídlovky
stočené z jednoho kusu plechu.
Stejnojmennou
firmu založil Josef Lídl (1864 –
1946) v roce 1892
v Brně, zpočátku
však pouze za
Josef Lídl
účelem prodeje
hudebních nástrojů. Josef Lídl
byl synem tkalcovského mistra
v Manětíně a původní podoba
příjmení tohoto výjimečného
rodu bylo Liedl. Změna podoby
příjmení na Lídl byla Josefovi
úředně povolena v roce 1936.
Po příchodu do Brna bydlel Lídl
zpočátku v dnešní Francouzské, později Starobrněnské, na
Komenského nám., v Orlí, jeho
poslední a dodnes nejznámější
adresou byl Zelný trh č. 11 a od
roku 1919 sousední dům č. 10.
V tomto paláci, který patří mezi
nejvýznamnější stavby středověkého Brna, a který Lídl koupil
na konci 19. stol., bydlel až do své
smrti. Svého syna Václava přibral
Josef do firmy v roce 1918, ten se
později ujal jejího vedení.

Sloupek o kávě

Jako
na královském
dvoře



Brněnský stavitel Alois Kuba

Brněnský architekt Bohuslav Fuchs

Kuba se srazil s Kubou

NEJ

nulový a počet automobilů
byl v tehdejším Brně výrazně
nízký. O 15 let později (téměř
přesně na den) byl na této křižovatce uveden do provozu
první semafor v Brně. Tato
událost proběhla za všeobecné pozornosti občanů tehdejšího Brna.

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

Na této křižovatce se to stalo. Fotografie z poválečného období.
Tramvaje ještě jezdily do Kobližné.

Pavel
Kosta

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

Začněte nový rok dobrým předsevzetím a šálkem skvělé kávy
a můžete se cítit jako za starých
dobrých časů na královském dvoře.
Zajděte si do své oblíbené kavárny
na vídeňský štrůdl s lahodnou vanilkovou omáčkou a mokka nebo
si udělejte pohodu doma. Napečte
sami, buchty či štrůdlík, zkuste
sehnat nebo si připravit tehdejší
vídeňskou pochoutku, kandované fialky, které milovala císařovna Sissi. Vyberte čerstvá zrnka
z karibské oblasti, Franz Josefova
oblíbená místa a připravte silnou
kávu s kapkou pomerančového likéru, dle Marie Terezie. I v zimě je
vídeňáky oblíbené dvojité espresso
s kopečkem vanilkovo - čokoládové zmrzliny, ještě přelité hořkou
ekvádorskou čokoládou prostě požitek, který spolehlivě nabudí vaše
smysly. Do nového roku přejeme
spoustu pohody a šťastné náhody,
mnoho lásky a hlavně pevné zdraví. Setkáme se u šálku senzační
kávy.
vaši baristé
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ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Souboj u Šemberova domu
Hostinec U tří knížat

nárožnímu objektu
ulice Minoritské a Jánské se vztahuje jedna velmi
zvláštní historická událost,
přesně zaznamenaná v úředních listinách z konce 16.
století. Takzvaný Šemberův
dům, který se dnes nazývá
Dům U tří Knížat, souvisí
s historií rodu pánů z Boskovic – největších donátorů
a příznivců kláštera minoritů
v Brně. Podle řeholních pravidel nesměl minoritský klášter
vlastnit pozemský majetek,
a tak jediným významným
zdrojem příjmů byly zádušní odkazy a dary. Minorité
získávali finanční podporu z
odkazů měšťanů i církevních

Daruji
kočičku
do dobrých
rukou!

Chytá myši,
je velmi šikovná
608 718 605

a zřejmě oprávněně, že nebyly dodrženy zásady souboje a
Zikmund byl zabit neozbrojen, což pravidla nedovolují.
Jak nakonec soud dopadl,
není doloženo. Svědkové souboje totiž odmítli proti Janu
Šemberovi svědčit. Šembera
byl totiž v Brně velmi známým a také vlivným mužem,

přátel, vykázán, vyšel ven a
začal svého soka provokovat
z ulice, což přilákalo množství přihlížejících Brňanů. Po
chvíli veřejného zostouzení
páně Šemberova a za použití slovní urážky: „…Pojď,
hrome panský zvyjebený,
jestli v tobě dobrá žíla, braň
se!“ (což byla v té době velmi
hrubá a vulgární nadávka) jej
konečně vyprovokoval, ten

vický pán bodnutím smrtelně
zranil. Poražený Zikmund
Prakšický byl přenesen přihlížejícími svědky do blízkého
domu, kterým byl pravděpodobně hostinec „U tří knížat“
a tam po chvíli skonal. Tato
událost byla přesně sepsána
i s výpovědí všech zúčastněných, neboť bratr zabitého
podal na Jana Šemberu ihned
žalobu za vraždu. Tvrdil totiž,

a tak si ho zřejmě nikdo ze
svědků nechtěl znepřátelit. Proto bratr Zikmunda
Prakšického rozšířil žalobu
i na ně. Zda nakonec došlo
k požadovanému odškodnění a potrestání mlčících
svědků již nelze zjistit. Jan
Šembera zemřel v roce 1597
ve věku 54 let a jeho tělo
bylo pohřbeno v kryptě
u minoritů.

hodnostářů, šlechticů i městské rady. Štědrou podporou
přispíval také rod pánů z Boskovic. A právě u domu, který
stál přímo proti minoritskému klášteru a ve kterém bydlel měšťan z rodu Boskoviců,
Jan Šembera, došlo k šermířskému souboji. Ve středu 12.
dubna 1581 došlo před Šemberovým domem k incidentu,
který skončil tragicky. V ten
den se majitel buchlovského
panství a člen rytířského rodu
Zikmund Prakšický ze Zástřizl dostavil v podroušeném
stavu do Šemberova domu,
aby řešil jakýsi spor. Šlo
pravděpodobně o problém
s prodejem a nákupem ne-

Souboj u Šemberova domu

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

Studená
kuchyně

K

movitostí. Dle slov Jana Šembery „…přišel, majíce prve se
mnou nějakou zlou vůli…“
Protože byl Zikmund Prakšický z domu, kde v té době
hostil Jan Šembera společnost

uchopil rapír a vyběhl před
dům. V šermířském souboji pak Šembera, dobrodruh
s uměleckým cítěním a zdatný šermíř, brzy získal převahu
a svému soku vyrazil zbraň
z ruky. Zikmund, oslabený
alkoholem a nezvyklý používat zbraň, se shýbl pro svůj
kord a v tu chvíli ho bosko-

Petra Marcová PřemyslovoAdresa:
nám. 8

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

Zlatnictví
Marcela
Lurská

Opravy zlatých
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: 777 687 109
www.zlatnictvi-lurska.cz
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno
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Zbrojovácké patálie
část 3.

Opět to byl komerční
spěch, který vedl rozhodnutí správní rady ohlásit
koncem roku 1929 nové
osobní auto Z 9. Následovat
měl valník Z 11 a nový typ
osobního luxusního vozu
Z 12. Hlavní problém ale
tkvěl v tom, že do těchto
vozů nebyl motor. Souček
stále zkoušel svoje přeplňované dvoupístové stroje,
prakticky použitelný motor
pro sériovou výrobu však
chyběl. A tak když na přelomu let 1929 – 1930 stálo
na továrním dvoře téměř
200 karoserií vozu Z 9, do
nichž nebyl motor, dala komise složená z odborníků
namontovat tři stroje M 8,
M 9 a M 12 do vozů a jela
na zkušební jízdu do Svitav. Poruchy je zastihly už
v České u Brna, a tak došlo
k jednoznačnému rozhod-

PRVOREPUBLIKOVÉ
SLADKÉ
MÁMENÍ

Koláče se smetanou

Z máslového listového těsta upečeme si ve tvořítkách kulaté spodečky ve formě koláčku. Na tyto
koláčky nastříkneme šlehanou
smetanu smíchanou s dobrým
žloutkovým krémem. Navrch pak
položíme několik kousků různého
ovoce (kompot ze špajzu nebo ze
sklepa).

Zkušební vůz ZA 32, první československý automobil s pohonem předních kol, později nazvaný
Z 4 - Silná čtyřka

Text Jan Popelka

Významný konstrukrér
Bořivoj Odstrčil.

nutí. Automobil Z 9 bude
vybaven motorem M 12,
dvoudobým šoupátkovým
dvouválcem, nikoli nepodobným tak osvědčenému
motoru vozu Z 18. Automobil Z 9 se narodil těžce
a do svízelné doby. Hospodářská krize dávala řadě lidí
zapomenout na úmysl koupit nové auto, nezaměstnaní
bojovali o přežití. I tento automobil sám jakoby byl produktem krize. Těžké, drahé
a pomalé auto, avšak velmi
pohodlné a spolehlivé, zato
ale s velkou spotřebou. Počítalo se s rozsáhlou unifikací podvozkových dílů a
dílů karosérie s hlavním důrazem na racionalizaci výroby a tím i pozdější snížení
ceny. Současně došlo v roce
1930 ke krátkému kapitálovému propojení Zbrojovky
s Českomoravskou Kolben
Daněk v Praze, které se též
mělo týkat sloučení výroby
aut v jediný typ Praga-Z.
Pragovka měla alternativně
montovat dvoudobé motory z Brna a Zbrojovka zase
používat podvozkových a
karosářských dílů ČKD. I
když tyto líbánky neměly
dlouhého trvání, Zbrojovka
skutečně nakoupila karosářské výlisky Praga Piccolo
na 500 kusů aut a sestavila
z nich nejznámější karosérii
vozu Z 9, typ K 19 a kromě
toho byly nakresleny a vyrobeny tudory K 14, K 21,
K 15, K 18 a valník K 20…

Z těchto typů byla vyrobena
jen malá část z celkového
množství 850 kusů vozů
Z 9, zhotovených do konce
roku 1932. Automobil to
byl ale opravdu velmi spolehlivý, odbyt však váznul.
Neúnavný Souček stále
zkouší alternativní dvoudobé motory, dokonce s nimi
zaznamenal řadu úspěchů
ve sportovních disciplínách, ale přece jen nedokázal zkrotit tuto koncepci
pro použití v sériově vyráběném voze. Správní rada
se ocitá v prekérní situaci.
Vůz Z 9 je prakticky neprodejný, jeho cenu – 42 000 Kč
není možné snížit (za stejné
peníze se dal tehdy pořídit
menší domek). Perspektiva
dalšího vývoje vozu chybí,
zato ve světě se vyrojila řada
pokrokových konstrukcí,
které jdou cestou odlehčení
a zmenšení hmot. Brněnská
Zbrojovka tone ve finančních obtížích, i zbraňový

trh je díky světové hospodářské krizi nejistý. Na
příští schůzi výboru správní rady padne tedy vážný
návrh automobilku zrušit
a věnovat se jiné výrobě.
Jiná skupina členů tohoto
orgánu navrhuje nákup licence na některý úspěšný
malý automobil, např. Fiat,
Lancia nebo DKW. Jisté je
jedno, musí se udělat radikální změna ve vedení automobilky i v jejím programu,
má-li být ušetřena likvidace. Ing. Součkovi byla tedy
nabídnuta výpověď a zároveň do správní rady přizváni někteří mladí odborníci,
o nichž bylo známo, že by
byli schopni změnit výrobu
díky netradičním a moderním postojům ke koncepci
auta. Zejména ing. Bořivoj
Odstrčil a ing. A. Voženílek, byli známými odpůrci
dosavadního šéfa, pokud se
týká názorů na konstrukční
pojetí automobilu. Mohli si

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

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ,
OSTRAHU, RECEPČNÍ
A PRACOVNÍKY ÚKLIDU

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

to klidně dovolit, všechny
neúspěchy a odpovědnost
padaly na nebohou Součkovu hlavu. Voženílek byl
vyslán, aby zjistil, za jakých
podmínek by dr. Rasmussen prodal licenci na svůj
vůz DKW. Majitel německé firmy však věděl, jak
pokrokový vůz prodává, a
proto podmínky byly i pro
dosti solventní Zbrojovku
neúnosné. Oba inženýři
pak navrhli správní radě,
že by podobný vůz vytvořili sami, ale tak, aby se vyhnuli patentovým bariérám
firmy DKW a licenčním
smlouvám. Dostali svolení
nakreslit, posléze i zhotovit
prototyp. Odstrčil kreslil,
Voženílek zkoušel a tak se
zrodil návrh auta ZA 32.
A hned byl také vyroben
první zkušební kus. Správní
rada snad ani nemohla nesouhlasit, byla to její jediná
naděje.

Pokračování příště

Perlička na závěr

Ústavní soud
Víte, že Ústavní soud (historický
název – Zemský dům) v Joštově 8
je největší budovou na brněnské
okružní třídě? Dokončena byla
v roce 1878 na místě, kde občas
hostoval cirkus, nebo se konaly trhy
kuchyňským zbožím. Vstup byl
tehdy z boku budovy, z dnešní České, kde dosud stojí původní krytý
nájezd pro kočáry. Autorem kamenických prací je akademický sochař
Adolf Loos st., který však brzy na to
zemřel. Pamětní schránku s dobovými dokumenty z roku 1878 se
podařilo najít až v roce 2014!
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Píšeme

na

pokračování

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

autentické vzpomínky
MUDr. Milana Navrátila,
syna Rudolfa Těsnohlídka.

Rudolf Těsnohlídek
(1882–1928)
O prázdninách jsme chodili
hlídat jablka. Abychom byli
chráněni před deštěm, strýc
Taranza nám tam postavil pod
hruškou krásnou slaměnou
boudu. Blízko jsme si v mezi
vystavěli pec, kde jsme mimo
jiné vařívali „břendačku“, byla
to marmeláda ze všeho možného ovoce. Několikrát jsme s
ní pohostili i tatíčka. V blízkosti tohoto místa si udělaly vosy
hnízdo a ty nás velice obtěžovaly. A to nás tatíček velmi ide-

Marie Baťová

✒

✒

Rudolf
Těsnohlídek
Nikdy nepublikované

alizuje, když nás popisuje, jak
jsme byli hodní a studovali život čmeláků. Bylo to poněkud
jinak. Protože nás několikrát
denně vosy poštípaly, umínili
jsme si, že je vypálíme. Udělali
jsme si z novin a olšového listí
cigarety, které jsme kouřili, aby
na nás vosy tolik neútočily a
nanosili jsme nad jejich díru
suché chrastí, listí. Prostě jsme
je vypálili. Poněvadž byl horký
den, moc jsme se tím zahřáli.
Oheň jsme asi špatně uhasili a
šli jsme se ke skále vykoupat.
Když jsme se vraceli, byla to
hrůza, bouda hořela. Babička
se snažila oheň uhasit, házela
na něj hliněné hroudy, měla
strach, že jsme v boudě. Možná, že její radost, když nás uviděla v pořádku, nás zachránila
před řádným výpraskem. Tak
jsme přišli o boudu, ale i hruška vzala za své. Proto se na nás
dlouho zlobil strýc Taranza.
Také jsme na Šišové na podzim
pásávali kozy a krávy, při tom
jsme dělávali ohníčky, skákali
přes ně a řádně jsme vyváděli.

(Pokračování příště)

Hádanka pro fajnšmekry

Víte, kde se nachází Dům u Kamenné panny? Pověst o chudé dívce
Johance je na průčelí tohoto domu vytesána v pěti jazycích – v češtině, němčině, italštině, angličtině a japonštině!
Dodnes se neví, odkud dívka, která to
ve službě urozené rodiny neměla lehké, do Brna přišla. Svůj život ukončila
skokem do studny na nádvoří.
nebo pište
☎ Volejte
na 777 122 009.

manželka jako víno

Tomáš Baťa, manžel

Tomáš Jan Baťa, syn

Maruška se synem
Janem Tomášem

Marie Baťová
Marie Menčíková (1893 - 1954) byla dcerou ředitele vídeňské Císařsko-královské knihovny, Ferdinanda
Menčíka. Krásná, štíhlá, plavovlasá a mimořádně inteligentní Maruška s neskutečně modrýma očima se se svým
budoucím manželem setkala poprvé v roce 1911 na plese České besedy ve Vídni, pořádaným hrabětem Harrachem. Tomáš Baťa (1876 – 1932) se na něm seznámil také s její rodinou. Tomášovy časté cesty do Vídně jasně
naznačovaly, že šlo o lásku na první pohled. Kromě vídeňských škol, její vzdělání řídili soukromí vychovatelé.
proškolení, které ji připravilo k řízení domácnosti a ke společenskému životu v kruzích respektujících řád civilizovaného světa, absolvovala na českém lyceu Vesna v Brně. Měla ráda hudbu, hrála na piano a uměla krásně zpívat.
Už před sňatkem s Tomášem (červenec 1912 Vídeň) plynule ovládala češtinu, němčinu a francouzštinu. Anglicky
se naučila později, což se Tomášovi velmi hodilo v obchodních stycích s anglicky mluvícím světem. Přirozenou
vlídností a dobrým srdcem si Marie získala náklonnost zaměstnanců jejich podniku. Jejich jediným dítětem byl
syn Tomáš (1914 – 2008). Přes velké množství přátel, kteří pravidelně navštěvovali jejich dům, večery nejraději
trávili sami, kdy Marie nahlas četla a Tomáš naslouchal. I po odchodu z tohoto světa zůstali nakonec spolu, odpočívají na lesním hřbitově ve Zlíně.

NOVe

OTEVrENO

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

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
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Tyto noviny jinde než
v Brně neseženete

Vtip

tak to má být

Pasáž s nezaměnitelnou
atmosférou
první republiky

„Tak, ještě
co s tou
pihou,
milostivá?...“
„Samozřejmě, mistře,
že ji
odstraníte,
chci vědět,
zda někdo
z mých
známých
mne pozná
prostě
podle
podoby!“

Kdyby už noviny
v tomto koši nebyly,
dá vám je ten,
který Alfa pasáž střeží
ve dne v noci!

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

brněnští

miláčci

Kartouzská kočka Rozárka
Tak schválně!
Hádejte, kdo je tady
skutečná paní domu?
Mýdlo
s jelenem
a drogerie
na Orlí jsou
s vámi více
než 100 let!

