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• Vaše starosti přenechte našemu služebnictvu
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v prvorepublikovém duchu 
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Chybí. Vůni linoucí se z cukrárny
si pamatuji dodnes. Majitel pan Labský byl

nejlepším cukrářem pod sluncem.“ 

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„V cukrárně U mamlasů jsem
nikdy nebyl a vzhledem k tomu,

že se snažím zhubnout, tak nechybí.“ 

ONDŘEJ BLAHO 
MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO

A DOBRÉHO RÁNA NA ČT 
„Věříte, že ani ne? Nedávno jsem si v této

bývalé oblíbené cukrárně dal výtečnou
husu s plzeňským pivem a vůbec mi to nevadilo.“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„…nechybí, místo ní je tam skvělá pivnice
a na poctivé zákusky si rád zajdu do

Zemanovy cukrárny v Josefské ulici…“ 

Jediný
redaktor

„Furt ve střehu…
Kocór nikdy nespí.“ 

Franta Kocourek 

 MARTIN CIBULKA 
„Přeji vám šťastný

nový rok
a nezapomeňte se

mít rádi!“ 

ŽELEZNIČNÍ
NEŠTĚSTÍ U
STRÁNSKÉ SKÁLY

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

Chybí vám na nám. Svobody legendární
Cukrárna U čtyř mamlasů s poctivými

zákusky a pravou šlehačkou?

Zapomenutý herec, režisér
a divadelní ředitel
Josef Strouhal (1863 - 1940)

SŮL MOUDROSTI

…krásný Josef se tak zařadil 
mezi herce, jejichž jména znala 
nejen celá Praha. K jeho 

Na poměrně klidné dráze 
Líšeň-Brno vyjel ve středu 7. 11. 
1923 v 7.05 minut osobní vlak 
číslo 52 do Brna. Měl devět 
vagonů, v nichž cestovali jako 
obvykle školáci, obchodníci a 
dělníci. Krátce před odjezdem 
vlaku byly k Belcrediho cihelně v

Líšni posunuty dva vozy naložené 
uhlím, z nichž měli dělníci z 
cihelny uhlí skládat. Bez 
uvědomění železničního personá-
lu však uvolnili brzdy a vagony od 
sebe odpojili, aby je posunuli o 
něco dál. Protože trať měla značný 
spád, jeden vagon se rozjel 
směrem k Brnu za jedoucím 
osobním vlakem. V ostrém 
záhybu pod Stránskou skálou

železniční personál uhelný vagon 
zpozoroval a vystihl hrozící 
neštěstí. Dva železniční zřízenci 
vyskočili z posledního vagonu 
osobního vlaku, snažili se kameny 
házenými na koleje uhelný vagon 
zastavit nebo alespoň zmírnit 
náraz. Současně strojvedoucí 
Jaroslav Chmelíček ujížděl plnou 
parou, aby neštěstí zabránil. 

kolegům patřil Rudolf Deyl st., strýc Oldřicha 
Nového Miloš Nový a řada dalších tehdejších 
hvězd. Pištěk Strouhala angažoval a nakonec 
se stal šéfem jeho činohry. Strouhal získal 
zástupy ctitelů a ctitelek, kteří se zájmem 
sledovali nejen na prknech, ale i na ulici jeho 
vzpřímený zjev, když se blížil s viržinkou v 
ústech, s holí v ruce a nepostradatelným 
cylindrem na hlavě k divadlu. Vystupoval 
nevtíravě a s podivuhodnou jistotou. Lpělo na 
něm něco z doteku světovosti, měl přezdívku 
„Schőner Pepi neboli Krásný Josef“. V roce 
1901 v Americe zemřela Strouhalova choť, 
jejich dcera se stala později známou anglickou 
herečkou. Jednoho dne přivedl komik Adolf 
Marek mladičkou Marii Seifertovou. 
Představil ji Strouhalovi slovy: „To jsem Vám 
přivedl hezké děvčátko.“ Netušil, jak hlubokou 
pravdu vyslovil. Že toto hezké děvčátko bude 
hrát v dalším Strouhalově životě tu
nejhlavnější roli. Od jejich prvého setkání 

rozkvetlo v Strouhalově bolavé duši nové jaro. 
Byla ošklivá, lezavá zima, on prožíval kouzel-
ný máj. Zralého muže plně zaujala vážnost 
mladičké herečky. Věkový rozdíl nezdál se 
však dívčiným rodičům zárukou šťastné 
budoucnosti a ředitel Pištěk té lásce teprve 
nepřál. Strouhal vyřešil situaci odchodem od 
Pištěka k dobrému kamarádovi Karlu 
Švandovi. Když se Josef Strouhal s Marií 
Seifertovou vzali, zdálo se, že manželé 
Strouhalovi pobudou u Švandy trvale. Krátce 
po návratu ze zájezdu v Luhačovicích však 
odešli ke kočovné společnosti Jana Blažka. 
Dr. Švanda se marně ohlížel po takovém 
herci, jakým byl Strouhal, ale žádného 
nenašel. Po čase jej získal zpět, avšak po půl 
roce se Strouhal stěhoval už naposledy do 
vinohradské Pištěkárny. Stal se dokonce 
náměstkem, jenže válečná doba nepřála 
umění, a tak v květnu 1915 Strouhal celý 
soubor rozpustil. 

 Anketa Stříbrného Brna

Jak to vidí...

Dokončení příště

Josefův kolega a přítel 
Miloš Nový

BRNĚNSKÉ 
I NEBRNĚNSKÉ 

HŘÍCHY

5. část

Pohled na Brno ze
Stránské skály

Dokončení příště
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nejlepšÍ
zÁkusky
a dorty  
Veveří 14, Brno 
tel.: +420 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel.: +420 601 522 397
Alfa pasáž, Poštovská 4 
(uvnitř pasáže) 
tel.: + 420 724 187 015

FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU
Grosser Platz

Nejvýznamnějším domem na náměstí byl tzv. Královský dům (tehdy nesl č. 18).
Ve druhé polovině 13. stol. jej nechal postavit král Přemysl Otakar II.,
od roku 1325 patřil Elišce Rejčce. Při svých návštěvách Brna zde pobývalo mnoho
významných osobností, Karel IV. zde prý pořádal svatební hostinu pro svou dceru
Kateřinu. V prostorách domu (během staletí samozřejmě měnil svou stavební
podobu) byla po husitských válkách obecní krčma, čepovalo se zde svídnické pivo
a vlašská vína. Jedná se o prostřední dům vystupující z řady. Dům byl stržen v
roce 1903, poté byla na jeho místě postavena mohutná novostavba, která zde
stojí dodnes. Vzácné reliéfy z „Královského domu“ byly uloženy v lapidáriu v Nové radnici. 

Na fotografii pořízené v roce 1880 vidíte Velké náměstí s mohutným stojanem plynového osvětlení. Kromě Kleinova paláce 
a Domu pánů z Lipé (Schwanzův palác) - oba vlevo - už ani jeden dům neexistuje. Zámečnická ulička (uprostřed
fotografie) byla tehdy široká (úzká) přibližně 5 metrů a vyšlapaná cestička vedla k ještě užší uličce Kirchengasse - Kostel-
ní, dnes rozšířené Rašínově. Tehdejší brněnské Velké náměstí bylo malebné... 

Více na: www.kvalitnirukavice.cz  
tel.: +420 603 249 729

Řidičské 
rukavice
– skvělý dárek 
pro gentlemany 

a krále silnic.

A TO NENÍ VŠECHNO! 

Adresa: Štefánikova 35, Brno • tel.: +420 724 323 211 • www.lightofindia.cz

T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á S !

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN • DENNÍ MENU
rozvoz jídel • dárkové poukazy

Vstupte s námi na loď
plující do Indie...

www.alfapassage.cz

Alfa pasáž má stále své
nenapodobitelné kouzlo...

Barevná minulost nejstarší brněnské pasáže
… i když v dnešní době stále vznikají podobné multifunkční 
a komerční prostory například v nákupních centrech, jejich 
princip a vliv na městský prostor je opačný než u 
meziválečných staveb, jakou je právě palác Alfa. Často se k 
městu obracejí hladkými neproniknutelnými fasádami a 
veškerý život se odehrává v umělém vnitřním prostředí, 
které z návštěvníků spíše vysává energii. Alfa pasáž svými 
výkladci a otevřenými průchody naopak podporuje 
proudění, je svobodným veřejným prostorem i chráněným 
útočištěm zároveň. Tak jako ve 30. letech minulého století, 
kdy byla postavena, je v ní spousta malých obchůdků a je 
místem, kde se v dobrém slova smyslu zastavil čas. Kromě 
množství menších prostor však bylo v Alfě také několik 
velkých provozů, jeden z nich si připomeneme příště… 

Pokračování příště



S t ř í b r n é  B r n o    s t r a n a  4

MARTINOVY ÚLOVKY

Adolf Ripka (1812 - 1884) se narodil 
v Sokolnicích, svůj život však strávil 
v Brně. 
Byl synem velkoobchodníka a 
podnikatele ve výrobě barviv. Původně 
působil na pozici obchodního společní-
ka rodinné �rmy, poté se stal 

velkoobchodníkem s koloniálním a barvířským zbožím 
se sídlem v dnešní Novobranské č. 3. V roce 1840 se 
oženil s Ernestií Antonií Chiodi (1817 - 1880), dcerou 
brněnského kominického mistra. Měli spolu tři syny - 
Josefa, Karla a Adolfa. Po smrti otce Josefa Maxe Ripky 
(1853) se stal brněnským měšťanem. Se svým bratrem 
Karlem vedl spediční �rmu a dřevařský podnik specia-
lizovaný na výrobu intarzovaného nábytku. Jako 
milovník pěší turistiky se velmi zasloužil o úpravu cest v 
Pisárkách či v údolích kolem Adamova. Oceňována byla 
jeho dobročinnost, proslulé se staly jeho vánoční nadílky 
pro chudé děti. Byl zakladatelem a prvním předsedou 
Österreichische Touristen Club - Section Brünn, členem 
brněnského obecního výboru, poslancem Moravského 
zemského sněmu, presidentem správní rady cukrovaru v 
Modřicích, členem Obchodní a živnostenské komory, 
ředitelské rady První moravské spořitelny v Brně, v roce 
1850 byl jmenován císařským radou. V letech 1867 - 1868 
si nechal postavit podle projektu brněnského stavitele a 
kamenického mistra Josefa Arnolda v ulici Bahnring č. 8 
(dnes Benešova) nájemný dům, kolem nějž chodíme 
dodnes. Palác C. A. Ripky tvořil součást první fáze zástav-
by brněnské okružní třídy. Zajímavé je, že od roku 1911 

sídlilo v tomto domě policejní ředitelství, pro jehož 
potřeby měl být v meziválečných letech přestavěn celý 
blok. V roce 1927 však byla „za rohem“ dokončena 
novostavba v Orlí 30 a celé policejní ředitelství 
přestěhováno tam. Velkopodnikatel ve výrobě barviv, 
poslanec a vášnivý turista Adolf Ripka žil ve svém domě 
č. 8 až do své smrti, svou ženu přežil o čtyři roky. Manželé 
Ripkovi sou pochováni v rodinné hrobce na Ústředním 
hřbitově. 

Barvy života Adolfa Ripky

TENKRÁT A DNES

Na levé fotografii poklidné Merhautovy ulice jede jedna Octavie, na pravém snímku už je to horší a parkuje se na 
obou stranách. Tramvajová doprava zde byla zavedena v roce 1940 a celá trasa byla vydlážděna kostkami. Na pravé 
fotografii je „nové“ zábradlí, rostou zde keře, vlevo jedle, vpravo jedle, za ní smrk a maximální povolená rychlost (na 
silnici) je 30 km/h. Pohled směřuje téměř od Jugoslávské k ulici Sýpka.  

VČEREJŠEK DNES
15. ledna 1933 ve čtvrt na pět a 
dvě minuty odpoledne byli 
brněnští hasiči zalarmováni 
poplašným signálem, protože v 
tovární budově Antonína Bílka 
v Bratislavské ulici vypukl 
velký požár. Byly v ní usklad-
něny zásoby textilní továrny 
firmy Alois Kuba, stolařská a 
lakýrnická dílna firmy Neuge-
bauer, knihařství a tiskárna 
firmy Horák a sklad hraček a 
papírnického zboží firmy 
Procházka. Hasiči bojovali s 
ohněm více než čtyři hodiny, 
tovární budova však shořela do 
základů. Škoda byla odhadnuta 
na více jak milion korun. 

v roce 1965 dnes

Bria.cz • www.bria.cz • Ing. Erik Měkyna
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kdo o úspěchu inzerce pochybuje, prohrál již předem bitvu s konkurencí!

SLEDUJTE NÁS NA 
www.kloboukovyklub.cz

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

Do nového roku s novým
kloboukem Dantes! 

Klobouky
Dantes

Benešova 8, v době výstavby paláce
nesla ulice název Bahnring
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I DOMY PROMLOUVAJÍ...
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Bylo ráno 12. ledna 1928, kdy 
vyšel jako obvykle z tohoto 
domu novinář, prozaik, básník, 
spisovatel, překladatel a autor 
soudniček Rudolf Těsnohlídek 
(1882 - 1928) do redakce 
Lidových novin v České 6. 
Když zůstal o po(s)lední pauze 
chvíli sám, přímo u svého stolu 
se střelil do břicha a hrudníku. 

Smrt nastala o pár hodin později v nemocnici na Žlutém 
kopci. Když bylo jeho manželce Olze oznámeno, že jejího 
muže potkala nehoda a leží na Žlutém kopci, spěchala 
ihned do nemocnice. Za svým mužem však nemohla být 
vpuštěna. Vrátila se tedy do nemocnice později, kde jí 
sdělili, že zákrok primáře Bakeše byl marný. Druhý den 
dopoledne (13. ledna 1928) 
byla v tomto domě (v jejich 
bytě) nalezena v koupelně 
naplněné svítiplynem Olga 
Těsnohlídková mrtvá. Rudol-
fovi bylo necelých 46 let, Olze 
34. Dům se smutnou historií v 
Kobližné 12 stojí dodnes, jen 
jeho podoba se výrazně 
změnila. Kdo si dnes 
vzpomene na manžele, kteří 
nešťastným způsobem ukončili 
svůj život? 

ZAPOMENUTÉ ULICE

Volejte Martinovi +420 777 122 009
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OBROVSKÝ VÝBER VYCHÁZKOVÝCH HOLÍ,
KLOBOUKU, BEKOVEK, DEŠTNÍKU...
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Tato velmi krátká ulice 
vznikla v roce 1884. Tehdy 
nesla název Herlthgasse, 
svůj dnešní název nese od 
roku 1945. V době 
pořízení fotogra�e (1955) 
tudy jezdily tramvaje, 
dnes trolejbusy. Před okny 
rektorátu za plotem v 
malé zahrádce ještě není 
busta Václava Kounice, 

která sem byla umístěna v roce 1994. Volejte, pište… 

Kobližná 12

„Evžen Petrolín“ vlastním jménem Erwin 
Freiwillig (1914 – 1966) se narodil na 
Starém Brně v ulici Václavská (tehdy 
Ugartestrasse) č. 7. Narodil se svobodné 
matce Julii Freiwillig jako normální 
zdravé dítě, v osmi letech však onemocněl 
spálou, která byla tehdy obávanou a velmi 
nebezpečnou nemocí. Evžen chorobu 
přežil, v důsledku špatného, lépe řečeno 
žádného léčení, ale zůstal mentálně 
zaostalým. Mohl chodit, normálně se 
pohyboval, ale na všem ostatním jednání 
byla vidět psychická porucha. V 
brněnském hantecu se pravilo, že komu to 
špatně myslí, má v hlavě místo mozku 
petrolín. Pod touto přezdívkou se stal 
Evžen brzy známým po celém Brně a jeho 
předměstích. Byl hubené vyčouhlé 
postavy, pobledlý a pro předčasnou ztrátu 
chrupu se velmi špatně vyjadřoval. Navíc 
citelně kulhal na levou nohu, následkem 
úrazu, který utrpěl, když mu nesvědomitý 
vrchní před kavárnou Opera v Kobližné 
dal brka (nastavil nohu). Následkem 
dalšího špatného léčení - neléčení zůstala 
Evženova levá noha závadná, nikdy už 
dostatečně nesrostla. Erwin si z toho nic 
nedělal a dál se usmívaje kulhal po Brně. 
Jeho štací byla např. v zimě stanoviště 
Taxi služby na nám. Svobody, kde 
posluhoval taxikářům. A když byl sníh, 
stavěl na náměstí sněhuláky. Celý rok 
však donášel svačinky z blízkých obchůd-
ků slečnám z pedikúry, která tehdy byla v 
posledním poschodí Baťova paláce (dnes 
OD Centrum) v Kobližné. Evžen tyto 
služby a pochůzky dělal bezplatně, jeho 
největší odměnou bylo, když ho některá z 
krásných slečen něžně pohladila po tváři. 
To byly zřejmě jediné šťastné okamžiky 
jeho nešťastného života. Potloukal se 
brněnskými ulicemi a jeho popularita 
rostla. Samozřejmě ne všichni Brňané s 
Evženem jednali vlídně. Nemístné žerty 
častokrát hraničily se surovostí, zvlášť, 
když na něj pokřikovali „Petrolíne“. To se 
Erwin rozzuřil a začal spílat na celou 
Českou ulici. Řada pamětníků dodnes 

vzpomíná hlavně na jeho křik, který se nesl 
od „Medvídka“ (fotoateliér v České) až na 
náměstí k Tomanovi. Když ho ale někdo 
pozdravil „nazdar Evženku“, tak Erwin s 
blažeností sobě vlastní odpověděl: 
„Nazdar, to seš hodnej chlapec.“ Po 
osvobození mu kdosi z legrace navlékl na 
rukáv černou smuteční pásku a lidé se ho 
ptali, proč ji nosí. Erwin odpovídal: „Ále, 
pan Hitler umřel…“ Tuto odpověď jej 
samozřejmě naučili říkat sami cápkové, 
kteří mu onu pásku zřejmě navlékli. Ještě 
za protektorátu ho maminka Julie přihlási-
la k německé národnosti, takže Erwin byl 
považován za říšského Němce a určen k 
odsunu do Říše. Ze sběrného tábora v 
Pohořelicích byl však ze zdravotních 
důvodů a na žádost četných Brňanů i s 
maminkou vrácen zpět domů. Až v roce 
1951 získal Erwin československé občanst-
ví. Brzy nato však Evženova maminka těžce 
onemocněla. O svého jediného syna se celý 
život starala a strach z toho, co se s
Evženem stane po její smrti, ji dohnal k 
zoufalému činu. Na Štědrý den roku 1966 
Erwina otrávila a sama poté spáchala 
sebevraždu. Zachránila svého syna před 
pobytem v Ústavu pro choromyslné v 
Černovicích. Život významné a dnes již 
zapomenuté brněnské �gurky vyhasl v 52 
letech. Věčný klid má zajištěn na Ústřed-
ním hřbitově. 

DOBRÁK ERWIN
ZE STARÉHO BRNA
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kdo o úspěchu inzerce pochybuje, prohrál již předem bitvu s konkurencí!

Sotva v Haagu uspořádali koncert před princem oranžským, ulehla Wolfgangova sestra Nanynka. Vypadalo to na prudký zápal plic, k horečkám 
se přidaly střevní křeče a bezvědomí. Jakýsi felčar radil přivolat pro jistotu kněze. Chlapec se ještě nikdy nesetkal se smrtí. Neměl ponětí, jak je 
situace vážná. Z vedlejší místnosti hrál k poslednímu pomazání sestře Nannerl menuet, načež byl tyfovou nákazou postižen sám. Trpěl čtyři týdny, 
už byl jen kost a kůže, jazyk mu zdřevěněl, černé rty se třikrát slouply. 

který se nacházel na Dolním náměstí. 
Několik málo lepších pokojů bylo tehdy 
obsazeno. V deset hodin si Wolfíček začal 
naříkat na oči. Měl horkou hlavu, horké a 
velmi červené tváře, zato ruce studené jako 
led. Puls také nebyl v pořádku. Dostal 
trochu černého prášku a čaj z chrastavce. 
Noc byla poněkud neklidná, suchá horečka 
trvala až do rána. „Wolfgangovo dětství 
nebylo z těch nejzdravějších. Kočovný život, 
útrapy cest, vypjaté studium, náročné 
koncerty, celý rejstřík nemocí, součet toho 
všeho musel zanechat na tom křehkém těle 
následky. Mozart vyrůstal v korbě kočáru, v 
uzavřených místnostech, připomínal 
skleníkovou květinu. Na konci svého trmácení 
měl žlutou pleť, neduživý vzhled, na tenkém 
krku se rozhlížela velká hlava. Nevypadal, že 
se narodil, aby se dožil vysokého věku.“ 

Ráno Wol�mu vyrazily pupínky. Seděl u 
něho mladý kaplan, bavil ho karetními 
triky, ale Wol� hrozně otekl, i v očích, devět 
dní neviděl. Poté dostala neštovice i 
Nannerl.  Leopold Mozart šel k Jeho 
Excelenci Leopoldu Antonínu Františku 
hraběti Podstatskému, který ho velmi 
milostivě přijal. Jakmile se dozvěděl, že 
Wolfgang onemocněl, řekl mu, že si je 
vezme k sobě, neboť on se neštovic neobává. 
Hrabě Podstatský svěřil Wolfganga do péče 
olomouckého městského fyzika (tedy 
úředního lékaře) Josefa Wolfa, který se ve 
městě těšil té nejlepší pověsti. Mozartovi 
denně navštěvoval i arcibiskupský kaplan 
Johann Leopold von Hay, pozdější 
královéhradecký biskup. Obětavě se dětem 
věnoval, bavil je karetními triky. V 
příjemném prostředí se pak budoucí génius 
světové hudby poměrně rychle zotavil tak, 
že mohl opět komponovat - složil zde 6. 
symfonii F dur a jednu drobnou árii. Z 
koncertování v Olomouci však nakonec 
sešlo. Jednak se na neštovice rozstonala i 
Nannerl, a jednak, když se pak otec trochu 
po městě a jeho kulturním životě rozhlédl, 
byl dost zklamán. V dopise píše: „Dosud 
jsem z Olomouce nepoznal nic kromě 
náměstí lidmi nepříliš oživeného. Byl jsem 
doposud ponejvíce jako vězeň. Moje 
procházky se zpravidla odbývaly po cestě 
vedoucí ke klášteru Hradisko. Přitom jsem 
si prohlížel opevnění tak zblízka, jak je to 
dovoleno, na hradbách se nepřetržitě 
pracuje. Hudba v dómu je slabá, ba velice 
slabá!...“ Nenadchlo ho ani divadlo s 
Hannswurstem - vstupenky tu byly 
nepochopitelně levné. Olomouc tehdy ještě 
neměla stálé divadlo (to bylo zřízeno až v 
roce 1770), Leopold Mozart navštěvoval 
představení v dřevěném divadelním sále ve 
dvoře domu U Černého orla. Po osmi 
nedělích Mozartovi – den před Štědrým 
večerem roku 1767 – z Olomouce odces-
tovali směr Brno. Přespali v residenci 
augustiniánů ve Výšovicích. V Brně se 
ubytovali v paláci hraběte Františka 
Antonína Schrattenbacha v Kobližné ulici. 
Ještě v Olomouci si Leopold Mozart 
povzdechl: „To nejnepříjemnější pro nás je, 
že brzy přijdou Vánoce, a ne Velikonoce. A 
abych neudělal při zimním cestování 
nějakou chybu, musím při svých účtech 
počítat s tím, že budu muset vydat na sto 
zlatých, abych svoje lidi na cestu zaopatřil. 
Zima je zkrátka zima! Do Vídně 
nepřijedeme před Novým rokem 1768, 
protože se v Brně přece jen  

Zoufalý otec vyběhl do nočních 
ulic hledat pomoc. Narazil na 
jakéhosi Turka, koupil od něho 
jakýsi lektvar. Umírající 
chlapec komponoval - hudba 
se prodírala agónií - s prknem 
na peřině dokončoval tenoro-
vou árii. Po lektvaru spal osm 
dní. Když se probudil, byl 
zdráv. Přitáhl si prkno a zapsal, 
co se mu zdálo. Nazval tu 
skladbu „Hudební galimatyáš“. 
Děti pak musely dohonit ušlý 
zisk, ve dvanácti dnech 
uskutečnily devět koncertů. 
Wolfgang byl tehdy poprvé na 
našem území, vstoupil na ně na 
Moravě. Původně však měli 
namířeno jinam. Císařovna 
Marie Terezie tehdy chystala 
politický sňatek jedné ze svých 
dcer s neapolským králem 
(jednalo se o Marii Josefu). 
Takovou událost zpravidla 
provázelo množství hudebních 
slavností, čili se rýsovala extra 
příležitost pro virtuosa čerstvě 
ověnčeného evropskými 
vavříny. Mozartovi pospíchali 
znovu do Vídně. Leopold 
Mozart si vyžádal na svém 
zaměstnavateli, salcburském 
arcibiskupu Schrattenbachovi, 
neplacenou dovolenou a 
vyrazil s rodinou do hlavního 
města. Jenže ve městě právě 
vypukla epidemie černých 
neštovic. Polovina postižených 
doplatila životem. Smrt se 
nevyhnula ani císařské nevěstě. 
Dvůr vyhlásil šestitýdenní 
dvorní smutek, spojený se 
zákazem divadelních 

představení a veřejných hudeb-
ních produkcí. Z vystoupení ve 
Vídni sešlo. Panika vyvolala 
hromadný úprk, a také Leopold 
Mozart, aby s rodinou unikl z 
dosahu nebezpečné choroby, se 
rozhodl využít kontaktů na 
bohaté příznivce hudby a 
podnikl cestu na Moravu. Z 
Vídně vyjeli Mozartovi jedno-
ho pátečního odpoledne na 
konci října. První zastávkou na 
jejich cestě bylo Brno. V sobotu 
24. října dorazil Leopold 
Mozart se synem Wolfgangem 
a dcerou Marií Annou do Brna 
a ubytovali se ve zdejším 
hostinci. Složili poklonu 
zemskému hejtmanovi, hraběti 
Františku Antonínu Schratten-
bachovi, který byl bratrem 
salcburského arcibiskupa, u 
něhož byl Leopold Mozart 
dvorním skladatelem a 
kapelníkem a Wolfgang 
Amadeus neplaceným koncert-
ním mistrem. Návštěva se 
uskutečnila ve Schrattenbachově 
paláci v Kobližné ulici. Druhý 
den byli Mozartovi opět u 
Schrattenbachů. Leopold se 
zmínil, že by chtěl s dětmi 
cestovat do Olomouce a dohodl 
se se Schrattenbachem, že po 
návratu by mohli uspořádat v 
Brně koncert pro místní 
šlechtu. V pondělí 26. vyrazili 
do Olomouce. Cestou
poobědvali ve Vyškově, tři 
hodiny se zde zdrželi opravou 
kočáru. V Olomouci dostali 
vlhký pokoj v Černém orlu
(Hauenschildův dům), 

Marie Anna - sestra W. A. Mozarta
měla přezdívku Nannerl
Marie Anna - sestra W. A. Mozarta
měla přezdívku Nannerl

Amadeus před budovou, ve které
hrál 30. 12. 1767 brněnské honoraci
Amadeus před budovou, ve které
hrál 30. 12. 1767 brněnské honoraci
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budeme muset nejméně deset 
dní zdržet. Basta! Člověk nemá 
nikdy říkat, co učiní. Dobře 
víte, jak často nebeský účetní 
revizor udělá škrt přes naše 
účty...“ Celé vánoční svátky 
tedy Mozartovi prožili v Brně. 
Malý Wolfgang neměl zatím 
příliš často příležitost strávit 
Vánoce v rodném Salcburku a 
poslechnout si salcburské 
lidové vánoční písně - 
odmalička byl téměř pořád na 
cestách. Ve vánoční čas před 
pěti lety byl ve Vídni, před 
čtyřmi lety v pařížských 
Versailles. Další Vánoce 
Londýn, rok nato Holandsko a 
teprve ty poslední svátky měli 
oslavit doma, v Salcburku. 
Jenže namísto toho - cizí, 
neznámé Brno. Jak vlastně 
tenkrát slavili Brňané Vánoce? 
Ve druhé polovině 18. století 
se teprve začínal šířit zvyk 
zdobení stromečků a 
obdarovávání dárky. První 
vánoční stromek byl v Brně 
prokazatelně postaven až v 
roce 1773, tedy šest let po 
Mozartově návštěvě. Na Štědrý 
večer se rodiny scházely k 
slavnostní tabuli a před 
půlnocí se vypravily na 
pastorální mši, která zahájila 
vánoční dobu.  Mozartovic 
rodinka se zúčastnila 
vánočních mší u brněnského 
svatého Jakuba, také je mohl 
přilákat ve vánočním čase 
překrásný betlém v 
minoritském kostele. Během 
svého pobytu si rodinka zašla i 
na Petrov, kde se jim dostalo 
„zvláštních milostí a poct“. 30. 
prosince 1767 nastal pro Brno 
den s velkým D. Zázračná 
dvojice sourozenců se předvedla 
místní honoraci z řad šlechty, 
duchovenstva i měšťanů v 
Taverně na Zelném trhu, 
neboli v budově dnešního 
divadla jménem Reduta. 
Koncert v Taverně za dopro-
vodu kapely městského 
věžného Johanna Abrahama 

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

HR WOOD, Žatčany 43, 664 53 Žatčany 
Tel.: +420 731 320 276 • hrwood@hrwood.cz • www.hrwood.cz

KALENDÁRIUM
 Jarmila Veselá (2. 1. 1933 Rijeka 
- 13. 4. 2017 Brno) roz. Slabá 

přišla ke 
zpívání tak, 
že si jako 
s t u d e n t k a 
b r n ě n s k é 
konzervatoře 
c h o d i l a 
přivydělávat 

do rozhlasového sboru. Tam si jí 
všiml Ladislav Kozderka, který 
měl sbor tehdy na starosti. Začal jí 
dávat malá sóla. Brzy nato začala 
spolupracovat s Brněnským 
rozhlasovým orchestrem, a to už si 
jí všiml Gustav Brom, u nějž hrál 
na pozoun Jarmilin manžel Standa 
Veselý. Gustav Brom jí nabídl 
angažmá. Jarmila byla také 
flétnistkou nebo příležitostnou 
herečkou. Jednou z nejpopulárnějších 
písní, kterou měla dlouho na 
repertoáru, byla píseň Sluneční 
ostrov. Kamkoliv přijela, každý ji 
chtěl slyšet. Neméně slavnou je 
píseň Až rozkvetou lípy, za kterou 
jí v krásném dopise poděkoval sám 
Oldřich Nový. Ve filmu 
Limonádový Joe zpívala jejím 
hlasem píseň Arizona Olga 
Schoberová. Jarmila Veselá 
mnoho let žila naproti divadlu 
Reduta na Zelném trhu č. 2, závěr 
života strávila v útulném bytě v 
Kohoutovicích. 

Jan Evangelista Helcelet (2. 
1. 1812 Dolní Kounice – 19. 2. 
1876 Brno) poté, co v roce 
1840 obdržel doktorát z 

medic íny , 
p ů s o b i l 
krátký čas v 
z e m s k é m 
ústavu v 
b ý v a l é m 
klášteře u 
sv. Anny v 

Pekařské ulici (tehdy Velká 
Pekařská). V následujícím roce 
působil už jako profesor na 
olomoucké univerzitě. Byl také 
redaktorem Olomouckých novin a 
Selských listů, profesorem 
přírodních věd na olomoucké 
stavovské akademii a od roku 1849 
byl řádným profesorem 
hospodářských věd na brněnské 
technice. V Brně zároveň 
provozoval lékařskou praxi. S 
manželkou Marií měl 3 děti – 
Boženu, Ctibora a Miroslavu. Byl 
členem Sokola, Matice moravské a 
brněnského Čtenářského spolku. 
Se svou rodinou bydlel v 
původním domě v Orlí č. 18 a od 
roku 1849 až do své smrti v Jánské 
č. 19. Tento dům rozvětvené rodině 
Helceletů patřil, dnes po něm není 
ani památky. Po MUDr. Helcele-
tovi je v Masarykově čtvrti 
pojmenována ulice - Helceletova. 

Laďenka v bílých šatičkách s rodiči a sestrami
Fischera byl v té době pro Brno skutečnou událostí - pravidelné koncerty, při nichž v Redutě 
účinkovali jednak hudebníci divadelního orchestru, jednak významní umělci projíždějící 
Brnem, začaly být v královském zemském hlavním městě Brně obvyklé teprve v 80. letech 
18. století. Mozartovi v Brně strávili asi dva týdny. Přijeli před Štědrým dnem a byli zde do 
Tří králů. Kromě koncertu chodili ponejvíce po návštěvách. Vysoká šlechta jim projevovala 
úctu, zejména v muzikální rodině uměnímilovných Schrattenbachů jim byla věnována 
velmi vlídná pozornost. V paláci hraběte Františka Antonína Schrattenbacha Mozart tehdy 
nocoval, o čemž dnes svědčí pamětní deska vpravo od vchodu. Bezmála dvanáctiletý Mozart 
byl již na konci roku 1767 skutečným skladatelem, na svém kontě měl desítky skladeb, z 
nichž některé už dokonce vyšly tiskem. Je jisté, že v Olomouci vznikla jeho 6. symfonie F dur 
pro dvoje housle, dvě violy, 
kontrabas a dva hoboje. A protože 
je známo, že Wolfgang nevydržel 
dlouho bez skládání, není 
vyloučeno, že skladby, které byly 
dokončeny bezprostředně po jeho 
návratu do Vídně, vznikaly už v 
Brně. V sobotu 9. ledna 1768 se 
kočár Mozartových rozjel znovu 
směrem na Vídeň. Byla hrozná 
zima, na silnicích plno sněhu a 
vítr cestu úplně zavál, takže pošty 
přijely se zpožděním. Mozartovým 
se však podařilo závějemi projet. 
Přenocovali v Poyssdorfu, na 
Táborský most před stejnojmen-
ným vídeňským předměstím 
dorazili 10. ledna v pět hodin večer. 
Mozartovo dětství nebylo poklidné. 
Možná se i tento fakt promítnul do 
jeho bouřlivé povahy i do 
horečného skládání hudby, která 
naplnila jeho život až po okraj. 

Krautmarkt (dnes Zelný trh) v roce 1770.
Městská Taverna je zcela vpravo.

Leopold Mozart - otec W. A. Mozarta



S t ř í b r n é  B r n o    s t r a n a  8

Brněnská
NEJ

Profesor Josef Taufer (1869 – 
1940) byl prvním 
zvěrolékařem na území 
Rakouska - Uherska, který 
získal titul MVDr. Přestože 
nerad publikoval, byl redak-
torem a vydavatelem prvního 
zvěrolékařského českého 
odborného časopisu 
Zvěrolékařské rozhledy. Za 
svůj život působil coby 
zvěrolékař, inspektor chovu 
koní nebo pedagog v mnoha 
moravských městech a také 
ve Vídni. Od roku 1920 se 
usadil v Brně na Vysoké škole 
zemědělské, které byl od roku 
1922 rektorem. Současně byl 
ředitelem Zemského 
výzkumného ústavu zootech-
nického v Brně. Byl členem 
Spolku Kounicovy 
studentské koleje a zakláda-
jícím členem Spolku Domu 
útěchy v Brně. Až do své 
smrti bydlel v dnešní ulici 
Čápkova 48, v roce 1969 byla 
na jeho počest na nárožním 
průčelí vysokoškolských 
kolejí v ulici Jana Babáka 3 
umístěna bronzová pamětní 
deska. 

Hvězdný Otakar si hrával na Nebíčku

 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.: +420 543 217 400

www.saggio.cz

Upřesnění, pozdravení a také moje omluva

Spousta z nás začíná ráno svou 
oblíbenou kávou. Kofein nepovz-
budí jen nás, ale může pomoci také 
našim vlasům.  A je tu prima 
předsevzetí na nový rok. Pokud 
chcete mít zdravější a krásnější 
vlasy, je na místě vyzkoušet 
působení kofeinu. Káva navíc 
dokáže zastavit vypadávání vlasů 
a obnovit jejich růst. Antioxi-
danty, které káva obsahuje, zase 
podporují regeneraci vlasů. Vlasy 
budou hladší a budou se lépe 
rozčesávat. Pokud vás začínají 
trápit šediny, má káva ještě jeden 
účinek, přirozeně vlasy ztmavuje. 
Připravte si šálek oblíbené, třeba 
čokoládově oříškové brazilské kávy 
na příjemnou pohodu. Poté aspoň 
4 šálky z arabiky, které vychladíte 
a dáte do rozprašovače. „Šampón“ 
aplikujte do umytých vlasů ke 
kořínkům i na celou délku, 
nasaďte koupací čepici a nechte 
působit až 20 minut. Vlažnou 
vodou spláchněte. Pravidelná kůra 
přidá vzpruhu vašim vlasům, 
častější cykly také tmavší barvu.

Pavel Kosta
kavárník, pražírník

a degustátor
kávy

NOVOROČNÍ KÁVA JINAK

Sloupek o kávě

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

ESENCE Z DĚL OTAKARA 
VÁVRY
Panenství (1937), Cech panen kutnohorských 
(1938), Dívka v modrém (1939), Kouzelný dům 
(1939), Maskovaná milenka (1940), Pohádka 
máje (1940), Přijdu hned (1942), Šťastnou cestu 
(1943), Předtucha (1947), Krakatit (1948), 
Němá barikáda (1949), Jan Žižka (1955), 
Srpnová neděle (1960), Romance pro křídlovku 
(1966), Zlatá reneta (1965), Kladivo na
čarodějnice (1969), Oldřich a Božena (1984)… 
Z hlediska kultury je Otakar Vávra zjev zcela 
mimořádný, už jen proto, že seznam jeho děl se 
natrvalo zapsal do zlatého fondu naší i světové 
kinematogra�e. 

Hvězdný režisér Otakar Vávra

… do ateliéru přicházel jako umělec, který 
vypracováním vzorného scénáře vykonal již 
velikou část své tvůrčí práce, ale také jako 
vědec, u kterého je vše vypočteno, připraveno, 
promyšleno. Vávrova pozornost platila jak 
herci, tak i technice. Při práci byl téměř 
neslyšný, byl však všude a bylo z něj neustále 
cítit horečné vzrušení. Své �lmy neobsazoval 
tehdejšími nejlepšími herci z pohodlnosti, 
nebo proto, aby si ulehčil práci, ale řídil je s 
obzvlášť jemným porozuměním pro 
požadavky �lmu a odlišnost �lmové hry. 

Dobrý den, jmenuji se Tomáš Weisz a jsem vnukem 
malíře Otty Ungara, o kterém jste psal v loňském 
říjnovém čísle článek - Ten, který maloval pravdu. 
Chybně jste uvedl, že jeho dcera se jmenovala 
Margarete. Jeho dcera, tedy moje maminka, se 
jmenovala Zuzana. Narodila se 8. 5. 1935 a celý život 
žila v Brně. Zemřela v březnu 2004. Dědeček přežil 
pochod smrti, ale zemřel vyčerpáním pár dnů po 
skončení 2. sv. války poblíž Lipska, kde je také v obci 
Blankenheim pohřben. Maminka se vdala v roce 
1956 za Pavla Weisze, který pocházel ze smíšené 
rodiny - maminka křesťanka a otec žid. Aby nemusel 
do transportu, byl skrýván i se svým bratrem - mým 
strýcem Petrem na Vysočině poblíž Nedvědice v obci 
Horní Čepí.  Bohužel už ani jeden nežije. Dědeček 
Maxmilián Weisz byl zapojen v partyzánském odboji, 
kde byl zatčen a odvlečen rovněž do koncentračního 
tábora Osvětim a zde umučen.  Jeho syn, tedy můj 
otec, byl Mistrem sportu ve sportovní střelbě a pak 
velmi úspěšným trenérem Střediska vrcholového 
sportu. V trenérské činnosti vychoval několik mistrů 
Evropy  a účastníků Olympijských her. Měl jsem také 
sestru Evu Ostrčilovou, která vystudovala brněnskou 
konzervatoř a pracovala nejprve v brněnském, 
později i pražském rozhlase. Pravidelně četla denní 
zprávy na stanici Radiožurnál a také dělala mluvený 
doprovod pro Toulavou kameru, Kalendárium a 
Cestománii na ČT 1. Bohužel už také není mezi námi. 
Zdravím všechny čtenáře Stříbrného Brna, kterým 
přeji vše dobré. Tomáš Weisz

Zdvořile děkuji panu Tomáši Weiszovi za upřesnění 
jména jeho maminky a za vzniklou chybu se 
omlouvám. Martin Cibulka 

závěrečná část

Otakar Vávra prožil
mládí v Brně

Zámečnická 1
- ve druhém

poschodí tohoto domu
všechno začalo

Otto Ungar – Zima

Zapomenutý Brňan, malíř
Otto Ungar (1901 - 1945)
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Chlebíčky, minichlebíčky, 
jednohubky, kanapky, 
předkrmy, 
obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.
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www.lahudka-brno.cz

Petra Marcová Adresa:
Přemyslovo nám. 8

Brno-Slatina
tel.: +420 603 269 611

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.: +420 777 687 109
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
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Ř Í L E Ž I T O S T
!Výměnná setkání 

sběratelů 
aut a vláčků – těšíme se na 

velké i malé...
bude co měnit, co obdivovat 

a nad čím SK
V
Ě
LÁ

 P

Ř Í
LEŽ I TOST!

e-mail: hlavenka33@seznam.cz
tel.: +420 732 155 727

Setkání jsou 
pořádána 

ve spolupráci 
s brněnským 
Technickým 

muzeem

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
Kdy:         19. února 2023                        19. března 2023
                  30. dubna 2023                     (vždy od 7-11:45 h)

Zřejmě všichni znáte prvorepublikovou Alfa 
pasáž, jenž má bohatou historii. Rád bych se s 
vámi podělil o několik humorných příběhů, 
které jsem v ní zažil v dobách dávno minulých. 
První příhoda se týká výběrového pánského 
kadeřnictví ve zmíněné pasáži. Právě tady 
jsem se nechával léta stříhat. Cena byla 
poněkud vyšší, cca 35 korun, kvalitnější služby 
jí ovšem odpovídaly. Byl Silvestr, tehdy běžný 
pracovní den a přede mnou sváteční silvestrov-
ský večer. Abych byl na večerní slavení 
patřičně upraven, napadlo mě, že se nechám 
hned po ránu ostříhat a následně pojedu do 
zaměstnání. Před kadeřnictvím jsem si čtvrt 
hodinky postál a vešel dovnitř jako první 
zákazník. Vše probíhalo jako obvykle, až na to 
stříhání! Když jsem měl polovinu hlavy 
precizně ostříhanou, náhle vypnuli proud. 
Jelikož personál kadeřnictví neměl žádnou 
informaci o čase, kdy bude porucha odstraně-
na, přistoupil jsem na návrh pana vedoucího. 
Řekl, že mě dostříhají až odpoledne, když 
půjdu ze zaměstnání. Na pracovišti jsem měl s 
neobvyklým účesem excelentní úspěch. 
Chodily se na mě dívat půvabné mladé 
laborantky, dokonce i z jiných oddělení, a s 
upřímným soucitem mě litovaly a lkaly: „Pane 
doktore, kdo vás tak zřídil?“ Tato skutečnost 
byla, navzdory mému kurióznímu střihu, 
velmi příjemná. Poněkud větší pozornost jsem 
budil při cestování autobusem ze zaměstnání 
do kadeřnictví. Cestující se nestačili divit, 
komentovali můj účes slovy: „Co to je? No to 
svět neviděl!“ V kadeřnictví mě po příchodu 
brilantně dostříhali, zaplacení služby odmítli, 
a ještě jednou se za vzniklou situaci omluvili, 
což jsem ocenil. Kráčel jsem vstříc silvestrov-
skému večeru s perfektním účesem a vybaven 
humornou historkou. Na kadeřnictví v Alfě 
jsem nezanevřel a využíval jeho služby ještě po 
mnoho let. Další příběh je z doby mých 
studentských let. Jak známo, mládež se ráda 
baví, a tak jsme si jako studenti    

velmi oblíbili noční bar Metro v Alfa pasáži. 
Název podniku vystihoval jeho umístění v 
podzemí. Do party mediků mě přivedla 
přítelkyně. Měli jsme všichni hluboko do 
kapsy, takže jsme hodiny vydrželi s minimem 
vermutu ve sklence. Číšníky naše chabá konzu-
mace jistě nepotěšila, ovšem nedávali vůbec nic 
najevo, vnímali nás jako budoucí lékaře. Byl 
jsem téměř dostudovaný promovaný chemik, 
takže jsem se na úctě k lékařskému stavu 
výhodně svezl. Bar Metro na mě, venkovského 
mladíka, který viděl jen taneční sál v újezdské 
Sokolovně ozdobený kruhy a hrazdou, ohrom-
ně zapůsobil. V Metru byl kruhový prosvícený 
parket, překrásné stoly, ubrusy a upravení 
číšníci. To vše jsem poprvé v životě spatřil 
právě tady. S tímto příběhem lehce souvisí i 
druhá historka. Do Metra jsme vtrhli po 
lékařském plesu, abychom vydařený taneční 
večer důstojně ukončili. I hosté nás tenkrát 
považovali za lékaře. Jeden z nich se na mě 
obrátil na toaletě s žádostí o radu, jak léčit 
zbytnělou prostatu. Poradil jsem     

mu, že je nejdříve nutné vyšetření u urologa a teprve podle výsledků 
bude nasazena léčba. Pán mi nesmírně děkoval a byl naprosto spoko-
jen. Třetí návštěva Metra se (ne)povedla. Zamířil jsem tam s 
manželkou, ale všechny stoly byly obsazené. Jen na třech se skvěla 
cedulka „Reservé“. Rozhodli jsme se, že počkáme až bude rezervace 
zrušena. Stejně tak čekal i další pár. Po půl hodině, kdy se stále nic 
nezměnilo, jsme se s čekajícími domluvili na společném obsazení 
jednoho stolu. Tak se i stalo. Přichvátal však číšník se sdělením, že 
nebudeme obslouženi. Ve veselé náladě jsme ho ujistili, že nám to 
nevadí. Tančili jsme jako Fred Astaire a Ginger Rogersová, a i u stolu 
byla dobrá zábava. Ani druhé upozornění od vrchního číšníka nám 
večer v baru nepokazilo. Při odchodu jsme nechali na stole peníze za 
snězené mandle i s odměnou za obsluhu. Po celou dobu naší návštěvy 
zůstaly dva rezervované stoly neobsazeny. Kdo ví, jak vzácná ohlášená 
návštěva měla přijít a nedostavila se. My jsme přišli neohlášeni a večer 
v Metru jsme si pořádně užili. Další vzpomínka na Alfa pasáž se váže k 
mé sestřence Svatavě a jejímu otci Vojtěchovi, což byl můj strýc. Vojta 
byl elektromechanikem a pracoval na poště přímo naproti pasáže. 
Staral se o bezchybný chod telefonní ústředny, aby všechna relátka 
správně klapala. Svou povahou byl nadměrně komunikativní, hlučný, 
vznětlivý až prchlivý. Dceru Svatavu vychovával přísně i za použití tzv. 
kocaru. Byl to bič spletený z kožených proužků, po jehož kárném 
použití si trestaná osoba týden nemohla sednout a raději by se stala 
vznášející se holubicí. Kocar visel v kuchyni na stěně, aby byl po ruce. 
Až se s ním Svatava osobně seznámila, nebylo již třeba ho používat. 
Stačilo říct: „ Svatavo Kocar!“ a výchovného cíle bylo bleskově dosaže-
no. Svatava zdědila po svém otci energii, výbojnost a již od dětských let 
měla sexuální apetýt. Jednou v sobotu měl strýc Vojta na telefonní 
ústředně noční službu. Relátka klapala jako švýcarské hodinky, a tak se 
šel ve dvě hodiny v noci protáhnout a podívat se na �amendry, kteří 
opouštěli Metro. Co to nevidí? Rozjařenou společnost a v ní svoji 
rozjásanou dcerušku! Tryskem vyběhnul ven, společnost tvrdě rozehnal 
a Svatavě pořádně vyčinil. Říkal, že ho tehdy málem ranila mrtvice. 
Neranila. Ani na kocar nedošlo, Svatava byla v té době už dospělá a její 
temperament se dal přirovnat k čerstvě nalitému šampusu.

Jarmil Víška v mladém věku.
Štramák každým coulem!

Vzpomínky čtenáře
Jarmila Víšky na Alfa pasáž
v 60. a 70. letech
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L A S K O M I N Y  S L E Č N Y  H A A S O V É
  ŽLOUTKOVÉ VĚNEČKY 10. 7. 1928 byl v České ulici č. 20 

slavnostně otevřen hotel Avion. Stojí na 
místě bývalého hostince U 
Kosteleckých, postaveného v roce 1885 
Ignátem Kosteleckým. Ignátův syn 
Miloslav nabídl po smrti svého otce 
hostinec k přestavbě, které se ujal 
významný architekt Bohuslav Fuchs. 
Díky tomu vznikl první poválečný hotel 
v Brně, který patří k nejmodernějším a 
nejužším v Evropě. V roce 1948 byl 
znárodněn a začleněn do národního 
podniku Československé hotely. Po 
dlouhotrvající, ale úspěšné rekonstrukci, 
se v květnu 2022 opět otevřel veřejnosti. 

Zlatavé věnečky potažené sladkou 
fondánovou polevou a plněné jemným 
žloutkovým krémem a šlehačkou. Stačí 
jedno sousto a chuť tohoto nebeského 
zákusku si vás navždy získá. Historie 
odpalovaného těsta sahá již do 16. století 
a připsat jej můžeme nejspíš Italům 
nebo Francouzům. Kouzlo 
odpalovaného těsta spočívá především 
ve zručnosti cukráře, který z mouky, 
vody, tuku a špetky soli takzvaně 
„odpaluje“ kouli těsta v rendlíku. 
Následně přidá vejce do přiměřené 
hustoty a na plech cukrářským sáčkem 

na plechy a v teplejší peci odpékáme a v 
druhé dopékáme. Po vychladnutí věnečky 
na polovinu prořízneme a plníme krémem 
a potahujeme fondánem, někdo věnečky 
místo potahování cukruje. 

stříká požadované tvary - věnečky, 
větrníky nebo třeba banánky. Dalším 
zrádným krokem je pečení, je nutné 
péct při vyšších teplotách a troubu 
neotvírat, aby věnečky neklesly. 

Jak na to:
Do kotlíku dáme půl litru vody a 15 dkg 
másla a necháme přivésti do varu. Když 
to začne vařiti, zasypeme 30 dkg mouky 
hladké a vše na ohni řádně vyrestujeme. 
Potom zamícháme do hmoty jedno za 
druhým 10 až 12 vajec, podle toho, co to 
snese. Pomocí sáčku naneseme věnečky 
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V podvečer koncem října roku 1887 
procházel pěšinou nedaleko ulice Křenová 
(tehdy Krőna) starší muž. Vypil toho dne v 
Brně trochu více vína a v povznesené 
náladě se vracel ke svojí rodině do Modřic. 
V tom zahlédl mladou hezkou dívku. Ta se 
zastavila, kupodivu se na podroušeného, 
avšak solidně oblečeného staršího pána 
mile usmála, a ten v mžiku začal tonout v 
jejích krásně svůdných očích. Co následo-
valo, s tím se muž nepochlubil a bůhví, zda 
se vůbec nějaké vzpomínky na večer v jeho 
paměti uchovaly. Avšak, co věděl najisto, 
bylo to, že mu zmizela peněženka se sto 
deseti zlatými, což byla velmi pěkná sumič-
ka. Rozčilený pán nemeškal a šel věc 
oznámit na policejní služebnu. Případ 
dostal na starost zkušený detektiv Johann 
Schubert. Ten si jen upravil knír, vzal 
klobouk a vydal se po okolních obchodech 
zjistit, zda někdo neobvyklý, obzvláště 
někdo z takzvané brněnské plotny, což byli 
příslušníci místní spodiny, nedělal větší 

13. ledna roku 1870 došlo v Údolní ulici (tehdy Turnergasse) k hádce mezi stavebním podnikatelem a jistou 
místní pradlenou. Dnes už není přesně známo, o co ve sporu šlo, ale strážník, který měl v tomto rajónu právě 
službu, se pokoušel obě strany udobřit. Se zlou se ale potázal. Nejenže ani jeden o smír nestáli, ale do sporu se 
začali přidávat další lidé. Například pradlenin milenec Alois nebo i její dcera. Ta dokonce chtěla po strážníkovi 
hodit hrnec, v čemž jí naštěstí okolostojící sousedé zabránili. Strážník proto přivolal svoje kolegy a největší 
křiklouny museli na jednu noc zatknout. Další den šel strážník se čtyřmi kolegy do bytu pradleny, kde chtěl 
záležitost projednat, avšak opět narazili na tvrdý odpor. Do hry se opět přidala dcera i milovník Alois, a když 
jednoho ze strážníků napadli, a dokonce kousli do ruky, byl s trpělivostí konec. Všichni tři pak byli odvedeni 
na hlavní služebnu v městské radnici a jejich chováním se zabývaly odpovědné úřady.

nákupy. Když mu vetešník horlivě popisoval, že právě před chvílí u něj nakupovala paní Marie Nešporová z Tržní ulice vícero šatů, asi tak za 30 zlatých, začal 
tušit, že je na dobré stopě. Když potom zjistil, že v bytě u Nešporové přebývá Fanynka Budínská, přesně odpovídající popisu neznámé krásky, a že hokynářka 
Marešová v sousedství také o „zázračně“ získaných penězích něco ví, nemeškal a všechno řádně a v souvislostech zaprotokoloval. Všechny tři ženy se posléze 
setkaly u zemského soudu. I přes snahu dvou obhájců pak Budínská odcházela s osmiměsíčním trestem odnětí svobody, její bytná Nešporová s tříměsíčním a 
hokynářka Marešová, aby nenabyla pocitu, že byla o tento ozdravný pobyt jaksi ošizena, se šestitýdenním.

Krásná Fanynka

Hádka na Údolní

V tehdejší Údolní ulici to žilo ve dne i v noci. 

Městská policie v Brně vznikla v roce 1866. Vrchním velitelem
se stal zkušený profesionál Josef Wolf.

Magdalena
Dobromila Rettigová  



Oskar Poříska (1897 – 1982) pocházel z úřednické rodiny, narodil se i zemřel v 
Brně. Byl synem vrchního poštovního kontrolora Josefa Pořísky, jeho matka - 
Vlasta Pořísková - byla dcerou kunštátského kupce. Oskar maturoval (1915) na 
1. české státní reálce v Brně, poté studoval na České vysoké škole technické v 
Brně, odkud přešel na Vysokou školu architektury a pozemního stavitelství 
Vysokého učení technického v Praze. V roce 1937 si v Brně založil vlastní 
architektonickou praxi, v níž mj. pracoval další brněnský architekt Vilém Kuba. 
Oskar Poříska je autorem řady různorodých brněnských i mimobrněnských 
staveb. Např. čekárny pouliční dráhy v Údolní ulici, legendárního „Hříbku“ na 
nám. Svobody. K jeho dílům patří také Obchodní a bytový dům Convalaria v 
České ulici, Čedok (Městská ubytovací kancelář pro výstavu soudobé kultury) v 
Nádražní ulici, Tyršova základní škola v ulici Kuldova, vila brněnského starosty 
Karla Tomeše, Biskupské gymnázium v Masarykově čtvrti, nebo kulturní dům v 
Kunštátě. Když musel po roce 1948 vlastní atelier zavřít, věnoval se především 
problematice územního plánování, byl zaměstnán v brněnském Stavoprojektu. 
Je držitelem mnoha ocenění, byl členem řady spolků, Spolku československých 
architektů a inženýrů. 

S t ř í b r n é  B r n o    s t r a n a  11

BRNĚNŠTÍ ARCHITEKTI, STAVITELÉ A PROJEKTANTI 

H á d a n k a  p r o  f a j n š m e k r y

Volejte nebo pište na telefon: +420 777 122 009

Socha sedící matky se dvěma 
dětmi a otevřenou knihou byla 
umístěna na schodiště u vchodu 
do školní budovy v roce 1921. 
Autorem sochy, která byla během 
2. sv. války částečně poškozena, je 
brněnský sochař a pedagog 
Václav Hynek Mach. Víte název 
ulice, v níž se socha nachází? 

slavnÉ brnenskÉ dÁmy

Jiřina Sedláčková (1914 – 2002) se narodila se stříbrnou lžičkou v ústech. Štěstí při ní stálo 
od samého začátku, poznala pouze radost a smích. Do uměleckého světa se dostala díky 
práci manekýny. Jiřina chodila do ateliéru, jako jiní chodili za známými do kavárny. Jednou 
jí režisér Karel Lamač řekl, s nímž se znala už dávno předtím, aby hrála v jeho �lmu s Vlastou 
Burianem. O svých hereckých schopnostech nevěděla nic, měla všechno, co potřebovala. 
Krásu, životní klid, štěstí, eleganci… Proč hrát ve �lmu? Přece jen Lamačovým domluvám 
neodolala a svolila jen tak ze zvědavosti a pro zábavu. Ve veselohře Ducháček to zařídí hrála 
samu sebe, chovala se přirozeně, Lamač s ní byl spokojen a tak se stala �lmovou herečkou. 
Když později režiséři potřebovali hezkou dívku, povolali Jiřinu Sedláčkovou. Zatímco jiné 
dívky začínaly u ochotnického divadla nebo na konzervatoři, zatímco jejich kroky vedly 
nejdříve na jeviště a z jeviště k �lmu, u Jiřiny tomu bylo naopak. Ve Fričově komedii Eva 
tropí hlouposti hrála dceru znepřátelené rodiny, nakonec se stala partnerkou Oldřicha 
Nového. Protože se mu moc líbila, pozval ji do svého divadla, aby hrála v hudební komedii 
„Král s deštníkem“. Přesto všechno se ještě za války provdala za Jaroslava Brandejse, který 
vlastnil známý hotel Esplanade a herecké kariéry, kterou brala jako příjemné dobrodružství, 
se de�nitivně vzdala. 

PO DOMLUVĚ PŘIJEDEME I ZA VÁMI

PhDr. Maria Fajtlová
Hrnčířská 13, 602 00 Brno

Starožitnosti
Vykupujeme za hotové:

telefon: +420 777 602 613 | e-mail: fajtlovamaria@centrum.cz
Otevřeno: Po-Pá 11:00-17:00 hodin

Obrazy a gra�ku, rámy, sochy, jednotlivé kusy nábytku, hmoždíře, mlýnky, svícny, formy, 
�gurky z porcelánu, keramiky nebo kovu, předměty ze stříbra a alpaky, stolní lampy, 
lustry, hodiny, betlémy, staré pohlednice a fotogra�e, staré reklamní cedule, gramofony, 
podpisy a rukopisy slavných osobností, staré hračky, staré koberce a přehozy, vyšívané 
ubrusy a další.

Jiřina Sedláčková
…měla ráda Brno

Jan Ducháček alias
Vlasta Burian

Karel Lamač, režisér,
kamarád, objevitel

Oldřich Nový, kolega,
principál, kamarád
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KDO TO VÍ,  ODPOVÍ

Stříbrné Brno je tentokrát na velmi krátkých 
schodech (je jich sedm), které spojují hned 

pod Františkovem dvě prastaré ulice 
Starého Brna. A jak to tak bývá, jedna je 

delší a druhá kratší. V dáli uprostřed 
fotogra�e vidíte malý jednopodlažní 

klasicistní tzv. předměstský dům (č. 36), 
který dnes představuje poslední zachovaný 

relikt z počátku 19. stol. Volejte, pište… 

Příští číslo vyjde
1. února 2023

Fotogra�i kudrnatého 

bíločerného pudlíka 

Bobíka, který zatím ještě 

neumí číst,  poslala Věra 

Koupilová z Hrušovan u 

Brna. Paní Věru však Bobík 

při  čtení Stříbrného Brna 

bedlivě poslouchá a přitom 

vzorně odpočívá na gauči.  

To je život!  Haf,  haf… 

BRNĚNŠTÍ
MILÁČCI

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, Chebu, Želešicích, 
Poličce, Přízřenicích, Pelhřimově a Senoradech. Dejte vědět,, kde čtete Stříbrné Brno vy. 
Všechny vás zdravím, ať žijete kdekoliv! 

Vtip


