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www.svatyvojtech.cz

Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

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

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

Pobyt v duchu podzimní romantiky - to pravé pro vás!
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redakce@stribrnebrno.cz • telefon: 777 122 009 • www.stribrnebrno.cz 

                                                                              Číslo 11 • ročník II. • listopad 2020

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

očima čtenáře

PRODEJ ŽIVÝCH 
A CHLAZENÝCH RYB 

Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6, 

Brno-Královo Pole

www.rybarna.cz

RYBÁRNA ŠOPÍK
založeno 1996

ALEŠ SVOBODA
Znalec brněnského podzemí

„Nejlepší prevence 
proti koronaviru – brněnské 

podzemí!“

čtěte 
na stranách 

6 a 7

HUBERTOVO
SRDCE
na
Dlani
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Markéta Jetelová 
moderátorka a redaktorka

„To je mi líto. V květnu 1962 tam měli malou 
svatební hostinu moje maminka a tatínek. 

Slavie byla noblesní a nevěsta se ženichem taky.“

Zdeněk král 
hudební skladatel a klavírista

„Je smutné, když se hroutí to, co má svou tradici, 
ať už jsou to rodinné firmy, hotely, 

nebo lidské osudy.“

ondřeJ Blaho 
 moderátor dobrého rána na Čt 2 

a programový ředitel hitrádia City brno
„Byla by škoda, kdyby se nenašel nový 

provozovatel a Brno by o toto „Dědictví“ přišlo. 
Snad se doba uklidní a lepší časy přijdou jak pro 

Slavii, tak pro hotelnictví a turismus jako takové.“

aleš SvoBoda 
znaleC brněnského podzemí

„Je to v pořádku. Byl na tom už hodně špatně 
a jeho historická prestiž je natolik zavazující, 

že k tomu už muselo dojít. 
Až se znovu otevře, překvapí nás všechny… 

Už se těším.“

Jediný
redaktor

„Každá ženská je krásná, 
jen o tom ještě neví!“ 

  Miloš Kopecký

sůl moudrosti

 Martin Cibulka 
„Listy Stříbrného 
Brna neopadávají 
ani v listopadu.“      

NEOBJASNĚNÁ 
VRAŽDA
Osudného 21. srpna 1969 
byla tragická událost nafo-
cena tehdejším reportérem 
západoněmeckého časopi-
su. Dochovaly se 2 zajíma-
vé fotografie, které už měl 
k  dispozici vyšetřovatel pár 
dní po události. Podařilo se 
ztotožnit některé osoby na 
fotografiích, jenže shodně 
vypověděli, že v  okamžiku 

výstřelu byli zády k  zasahu-
jícím složkám, protože byli 
na útěku. Zahlédli pouze Da-
nuši, jak padá k zemi, ale ni-
koliv střelce. Dokonce panu 
Muzikářovi volal anonym, že 
ví, kdo střílel na jeho dceru, 
a že se ozve. Anonym, který 
tehdy panu Muzikářovi tele-
fonoval, už se ale nikdy neo-
zval a pan Muzikář mezitím 
zemřel. Po letech se poda-
řilo zjistit 3 klíčové svědky, 
kteří popsali danou situaci 
nezávisle na sobě velmi po-
dobným způsobem. První 
vypověděl, že střelcem byl 
příslušník SNB, nikoliv mili-
cionář. Měl prý vycházkovou 
uniformu, červené výložky 
s hodností nadporučíka. Byl 
vysoké postavy, tmavý typ, 
výrazné kotlety, knírek, stáří 
přibližně 30 let.Druhý svě-
dek byl zaměstnancem tis-
kárny, která sídlila na rohu, 
kde tehdy došlo ke střelbě. 
Celou událost viděl ze své-
ho pracoviště. Podal téměř 
shodný popis střelce. 
 Pokračování příště 

BRnĚnSKÉ 
          i neBRnĚnSKÉ 
HřÍCHY

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

Hotel Slavia je uzavřen. Co vy na to? 

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí...

Jaroslav Hašek píše       filmovému herci Karlu nollovi
Vzhledem k  milým re-

akcím stran citátu Jarosla-
va Haška z  minulého čísla, 
jsem se rozhodl zveřejnit 
unikátní originální a nikdy 
nezveřejněný dopis Jaro-
slava Haška, který napsal 
14. července 1922 v  Lipnici 
u Světlé nad Sázavou. Dopis 
je psaný inkoustem na dnes 
značně zažloutlém papíře, 
okolkovaný padesátihalé-
řovou známkou a v  levém 
horním rohu označený razít-
kem se jménem a adresou, 
které spisovatel Jaroslav Ha-
šek k těmto účelům používal. 
Dopis psal svému dobrému 

příteli, filmovému herci Karlu 
Nollovi, později prvnímu di-
vadelnímu a také filmovému 
Švejkovi! „Svého“ Švejka si 
Karel Noll mnohokrát zahrál 
na divadelních prknech také 
v  Brně. Jaroslav Hašek necelý 
půlrok po napsání tohoto do-
pisu zemřel, Karel Noll nece-
lých 6 let poté. 

Milý příteli Nolle! 
Zjistiv, že pan ředitel Fencl, 

nepostaral se o zajištění svého 
sboru v Adrii po dobu letní se-
zony prázdninové i pro sezonu 
příští, dávám Tobě plné právo 
disponovati volně v  městech, 

na venkově i v Praze, v oblasti 
celé Československé republiky, 
s  divadelní hrou „Dobrý vo-
ják Švejk“, s  tou podmínkou, 
že Ty, se starým ansámblem 
býv. Adrie, budeš se starat  
o úspěšné provedení nejen 
umělecky, ale i po stránce ad-
ministrativní. Kromě toho, po-
věřuji Tě, vzhledem k liknavosti 
p. ředitele Fencla o vyjednávání 
s  filmováním „Dobrého vojá-
ka Švejka“ s  tou podmínkou, 
že Ty nikomu nepřepustíš hrát 
hlavní osobu titulní „Švejka“, 
kterou budeš jedině Ty hrát a 
nikdo jiný. Za provozování hry 
„Dobrý voják Švejk“ se sborem 

býv. divadélka Adrie, v  jehož 
čele stojíš Ty, budeš my platiti 
dle uznání, nesnižujíce původ-
ní honorář 70 Kč. tantiemy za 
každé představení. 

 Tvůj Jaroslav Hašek

Spisovatel 
Jaroslav Hašek 

(1883 - 1923)

Divadelní a filmový 
herec Karel Noll 

(1880 - 1928), přítel 
Jaroslava Haška
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FotoGRaFie Z PamátnÍKU

Nejlepší 
zákusky
a dorty
Veveří 14, Brno 
tel.: 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel. 601 522 397

Řidičské 
rukavice 
– skvělý dárek 

pro gentlemany 
a krále silnic.

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

Tel.: 603 249 729

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

Tato fotografie byla pořízena v  roce 1960. Rozsvícený Rozkvět na nám. Svobody dával Brnu velkoměstský charakter, lidé v  baloňácích spěchali do svých domovů na tep-
lou večeři. Zaparkované Octavie byly nové, protože teprve před pár měsíci byla spuštěna jejich výroba. Navzdory nesvobodě jsme se k  sobě chovali tak nějak lépe. Nemyslíte? 

	 Přemyslovo	nám.	22
	 Brno-Slatina	
	 tel.:	770	111	077
www.restaurant-goa-slatina.cz		 

Denní menu • Rozvoz jíDel 
DáRkové poukazy

 

T ě š í m e  s e  n a  v á s

Geislerova	34
Brno-Židenice	

tel.:	602	505	551
www.restaurant-goa.cz

Indická kuchyně je barevná stejně jako podzim...
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

Zcela vlevo stojí Dům nábytku a v sousedství už dlouho funguje 
cukrárna U čtyř mamlasů, kterou zakládal Brňan Karel 
Gassenheimer. V roce 1969 do ní nastoupil pan Václav Labský, 
na jehož máničky, na které jezdívali zákazníci až z Vídně, 
můžeme už jen vzpomínat… 

ww
w.
alf
ap
as
sa
ge
.cz

Ještě dva roky po náletech se v některých bytech byd-
lelo za nouzových podmínek, bez světla, tepla a ohřevu 
vody či bez okenních tabulí a dveří. Nájemníci hbitě po-
máhali s odklízením trosek a nouzově opravovali svoje 
obchody. František Hrdina tehdy nechal nad vchod do 
Alfa pasáže umístit ceduli s česko-německým nápisem: 
„Nečum a pracuj! Nicht gesehen Arbeiten!“ Podle dopi-
su panu Hrdinovi od majitele obchodu RADIO-GRA-
MO pana Františka Müllera ze dne 21. září 1945, který 
se dochoval v Moravském zemském archivu, se „všichni 
společně snažili opět vytvořit z pasáže Alfy skutečně ob-
chodní a kulturní centrum elegantního Brna“. Součas-
ná podoba stavby vychází do značné míry z poválečné 
opravy. Obnovení opaxitového obložení proběhlo až po 
roce 1948, stejně jako další části rekonstrukce budovy.    
 Pokračování příště

Barevná minulost 
pasáže aLfa

František Hrdina, stavitel 
a majitel pasáže Alfa
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Na levé fotografii je první obchod Huberta Lamploty na Obilním trhu 2. Provozoval jej v letech 1902 – 1906. Ještě před Lamplotou zde prodával čaj a kávu František Bednář. 
Vchod se změnil v okno, také levá výloha a z prodejny je dnes byt! Fasáda už není ozdobná, andělíček nad vchodem do domu pamatuje všechno!  Přesvědčte se sami.

6. 11. 1860 se v Lužánkách ko-
nala první česká beseda. Uspořádal 
ji Český pěvecký spolek pod vede-
ním učitele hudby Františka Fialy. 
Byla povolena s  podmínkou, že 
jedno číslo v  programu bude ně-
mecké. Poté se v Brně začalo mluvit 
víc česky a lidé se začali hrdě hlásit 
k národnosti české. Tato produkce 
měla epochální úspěch. Stovky lidí, 
kteří besedu navštívili, se z Lužánek 
vraceli jako horliví Čechové, nadše-
ni pro naši českou věc. Píseň česká 
získala jejich srdce národu. Prvním 
dirigentem se stal Pavel Křížkovský. 

  tenKRát a dneS

                  M a r t i n o v y  ú l o v k y

včerejšek dnes

•Nabízíme sudová a lahvová vína od moravských vinařů.
•Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!

ÚTulNá viNoTéka
          u Terezky

Grohova 17, Brno • Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku: facebook.cz/prodejvinasdegustaci

Čím je venku pochmurněji, 
                tím je u nás veseleji!

Obilní trh 1902 Obilní  trh  dnes

Na základě císařského patentu z  února roku 
1770 bylo zahájeno 19. července téhož roku číslo-
vání všech domů na území města Brna postupnou 
řadou od Brněnské brány, která se nacházela v hor-
ní části dnešního Šilingrova námětí. Malý domek, 
který k bráně tehdy přiléhal, a ve kterém se vybíra-
lo mýto, byl označen číslem jedna. Číslování bylo 
dokončeno až za necelých pět let, kdy počet domů 
v Brně dosáhl číslovky 537. Veškerá domovní zna-
mení přestala být od tohoto okamžiku orientační 
pomůckou, na fasádách však zůstala a sloužila 
„pouze“ jako ozdobný prvek. Několik brněnských 
domů má své původní domovní znamení dodnes! 
Po třiceti letech číslování prošlo dalším vývojem  
a v roce 1867 (za vlády Františka Josefa I.) se zača-
ly domy v ulicích číslovat způsobem, který známe 
v podstatě dnes. Zřejmě nejvýznamnější změnou 
tehdy bylo, že číslování ulic začínalo na tom kon-

ci ulice, který byl blíže k Velkému náměstí (dnes 
nám. Svobody). Ve stejném roce se stanovila také 
pravidla, že lichá čísla budou vlevo (1, 3, 5, 7…) 
a sudá vpravo (2, 4, 6, 8…). Každá ulice má své 
jméno a své číslování domů. Název ulice se nesmí 
na území Brna opakovat. Střed města bude tvořit 
Velké náměstí (nám. Svobody). Jednostranné ulice 
ponesou buď lichá, nebo sudá čísla, podle toho, na 
které straně ulice jsou domy postaveny. Náměstí se 
budou číslovat od severní strany, popřípadě od nej-
významnější budovy na něm. Jeden vedle druhého 
ve směru hodinových ručiček. Rohové domy po-
nesou čísla obou ulic, do kterých zasahují. Toto po-
slední ustanovení dnes už neplatí, dům nese číslo 
té ulice, z níž vede do domu hlavní vchod. Dnes je 
číslování domů povinné a tabulka s číslovkou musí 
být dobře čitelná a viditelná nejlépe za každého po-
časí a v každé denní i noční hodině!

Brněnské domy jsou očíslované už 250 let! 



zapomenuté ulice

i domY PRomloUvaJÍ...
V této pěkné vile bydlel od roku 1932 

světově proslulý lingvista, historik lite-
ratury a sémiotik ruského původu, pů-
sobící v meziválečném období na Filo-
zofické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, po válce na zahraničních uni-
verzitách, spoluzakladatel Pražského 
lingvistického kroužku, čestný doktor 
Masarykovy univerzity prof. PhDr. Ro-

man Osipovič Jakobson (1896 – 1982). Narodil se v Moskvě, 
zemřel v Bostonu. Jeho první manželkou byla MUDr. Soňa 
Nikolajevna Feldmann (1899 – 1982), která stejně jako Ro-
man pocházela z Moskvy. Sňatek uzavřeli v roce 1922. Po roz-
vodu se Soňa provdala za hudebního skladatele Pavla Haase 
(1899 – 1944), s Romanem však zůstali přáteli. Z obavy před 
rasovým pronásledováním Jakobson odešel v  dubnu 1939 
přes Maďarsko do Dánska, Norska a Švédska, odtud do USA, 
kde působil na Columbijské univerzitě a v letech 1949–1967 
na Harvardské 
univerzitě. Brno 
a své přátele na-
vštívil naposledy 
v  září roku 1968. 
V  roce 1991 byl 
vyznamenán in 
memoriam Řá-
dem Tomáše Gar-
rigue Masaryka 
II. třídy. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎
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Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

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

Šarmantní osobnosti poznáte 
podle klobouku Dantes... 

Klobouky 
Dantes

Na fotografii z  roku 1900 je začátek ulice Schreibwaldstras-
se. Blok domů se starobrněnskou kavárnou a škola uprostřed 
fotografie už mnoho let neexistují. Budova vpravo i s nízkým 
plotem stojí v pozměněné podobě dodnes a v prostorách bývalé 
kavárny dnes jezdí každou minutu několika směry trolejbus. 
Víte, jak se ulice s velmi frekventovaným ústím nazývá? 

Barvičova 27

Večer před před-
stavením, na posled-
ním zájezdu Osvo-
bozeného divadla 
v Brně, si Franta vši-
ml malé puklinky na 
své dýmce. Ukázal 
ji Františku Filipov-
skému, který mu na 
to řekl, že je známo, 
že anglická firma 
Dunhill poskytuje 
na své výrobky do-
životní záruku. Když 
majitel dýmky zjistí 
jakoukoliv skrytou 
vadu nebo kaz, může 
ji poslat do Londýna 
a firma vrátila dým-
ku zpět opravenou 
nebo novou téhož 
výrobního čísla. 
Bylo před válkou, 
pár týdnů po násil-
né likvidaci Osvobozeného di-
vadla, kdy se těsně před tímto 
brněnským zájezdem Werich 
s  Voskovcem se všemi loučili 

a neuměli si představit, jak se 
situace bude dál vyvíjet. Teh-
dy dali každému nějaký dárek. 
Dýmku Dunhillku dali nejen 
Frantovi Černému, ale také 
např. Frantovi Filipovskému. 
Hned po návratu do Prahy 
Franta Černý prostřednictvím 
trafiky – tzv. speciálky, jichž 
bylo v Praze jen několik, poslal 
dýmku výrobci do Londýna 
s reklamací. Přišli však Němci, 
válka trvala 6 let a Franta měl 
jiné starosti než myslet na svou 
fajfku v Londýně, který byl těž-
ce bombardován a prakticky 
se s  dýmkou rozloučil. Válka 
skončila, Československo bylo 
svobodné a přešly dokonce 
únorové události roku 1948. 
Doba byla politicky neurov-
naná, mezinárodní situace na-
pjatá, nastoupila studená válka 

a kontakty se Západem byly 
úplně přerušeny. Franta tehdy 
vystupoval v pražském Varieté, 
když obdržel výzvu z pošty, aby 

si vyzvedl balíček z Anglie. Ne-
byl z toho vůbec nadšený, kaž-
dý styk se Západem byl totiž 
podezřelý. Bál se tehdy balíček 
přijmout. Po dlouhém pře-
mlouvání si dal říct a balíček si 

přece jen vyzvedl. Na-
šel v něm svou dýmku 
a dopis, v němž se mu 
firma Dunhill omlou-
vala, že reklamaci 
vyřizuje s  takovým 
zpožděním, neboť 
nastaly „nepředvída-
né okolnosti“, jakými 
byla světová válka, a že 
jim při bombardování 
Londýna shořela vel-
ká část dokumentace, 
takže si nejsou zcela 
jisti, zda mu po těch 
letech posílají dýmku 
téhož výrobního čís-
la, kterou reklamoval 
v roce 1938. Tedy před 
více než 10 lety! Víte, 
že Franta měl takovou 
sílu, že svého kamará-
da Františka Filipov-
ského dokázal jednou 

rukou vyzdvihnout nad hla-
vu? Častokrát toto číslo dávali 
k dobru, aby se společnost ještě 
více bavila. 

Vyplétáme židle, tzv. Thonetky, křesla a jim podobné.

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

	 výroba 
 zakázkového nábytku 
 z masívního dřeva
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JAK DOBRÁK FRANTA 
PŘIŠEL DVAKRÁT K JEDNÉ DÝMCE

Franta Černý (1904 - 1963) 
byl  velmi oblíbeným společní-

kem a vypravěčem

Alfred Dunhill (1872 –1959) poskytoval záruku, 
jakou svět neviděl! 

 Frantův kamarád František 
Filipovský (1907 - 1993)

Daruji 
kočičku

do dobrých 
rukou!

Chytá myši,
je velmi šikovná

608 718 605
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 HuBERt LAmpLOtA (*1877 
– †1958) se narodil v Letovi-
cích v domě č. 21 na náměstí  
v chudé šestičlenné rodině. Na-
vštěvoval zdejší obecnou školu 
a poté německou měšťanku ve 
Svitavách. tehdy nebyla v Leto-
vicích žádná měšťanská škola a 
bylo zapotřebí se učit němčině. 
Základem jeho životního štěstí 
bylo, že jeho otec, který prošel 
tvrdou školou života, byl přísný, 
ale spravedlivý. 
Na studia všech čtyř bratří nebylo, 
a proto otec rozhodl, že si každý 
má vybrat řemeslo, které by se mu 
líbilo. Nejmladší Hubert se chtěl 
učit zahradníkem u zámeckého 
zahradníka pana Irana. Když mu 
otec řekl, že bude muset každý 
den nosit paní hraběnce květiny 
a políbit jí při tom ruku, rychle 
si to rozmyslel. Tak se začal učit 
kupectví u pana Bauera v Leto-
vicích. Obchod se otevíral ráno 
v 6 a zavíral v 10 hodin večer. 
Prodávalo se všechno, nač si kdo 
vzpomněl. Doba učení probíhala 
neradostně a příliš zdlouhavě. Po 
vyučení dostával Hubert 7 zlatých 
měsíčně. Jako kupecký mládenec 
odešel do Opavy, aby se doučil 
německy. Protože byl Čech, užil 
si posměšky a ústrky. Podle teh-
dejšího zvyku bydlel u pana šéfa 
a také se u něho stravoval. K obě-
du převážně bylo vařené hovězí 
s knedlíkem, k večeři ponejvíce, 

co se v obchodě neprodalo. Celý 
den prodával za pultem a musel 
se hodně otáčet. Ve všední dny 
nebyly povoleny vycházky, jen 
v neděli chvíli odpoledne. Když 
onemocněl, napsal domů, aby se 
mohl vrátit. Tatínek nechtěl zpr-
vu ani slyšet, později však přišel 
dopis, že se může vrátit. Po těch-
to zkušenostech si začal hledat 
místo v některém známějším 
obchodě v Brně. Byl přijat v teh-
dejším vyhlášeném brněnském 
lahůdkářství u Wagnerů. Spro-
pitné, které dostával, tvořilo zá-
klad jeho úspor, které mu později 
přišly velmi vhod. Na sklonku 19. 
století byl v Brně už čilý český ná-
rodní život, který se soustřeďoval 
v obchodnických a řemeslnic-
kých spolcích. Hubert Lamplota 
začal navštěvovat Obchodnickou 
jednotu v Besedním domě, kde 
se pořádaly pěvecké a hudební 
koncerty, na nichž i sám účin-
koval. Nezapomenutelný zážitek 
pro něho byla návštěva primátora 
Prahy a tehdejšího starosty Svazu 
Slovanského Sokolstva dr. Podlip-

ného v roce 1898. Byl uspořádán 
průvod Brnem, kde byl dr. Pod-
lipný brněnskými Čechy nad-
šeně pozdravován. Průvodu se 
zúčastnili i čeští zaměstnanci fir-
my Wagner v českých národních 
krojích. Když se dozvěděl pan šéf, 
že se této manifestace zúčastnil  
i Lamplota, dostal výpověď.  
V tehdejší době to byla velmi 
vážná věc a měla vždy nepří-
jemné následky při hledání 
dalšího zaměstnání. Brzy však 
Hubert nastoupil na vojen-
skou službu a už tehdy začal 
přemýšlet, že se osamostatní. 
V roce 1902 si otevřel malý ob-
chod na Obilním trhu v  domě 
č. 2. Počátky byly velmi těžké.  
Z otcovského podílu koupil regály 
a jen malá částka zůstala na nákup 
zboží. Ponenáhlu získával nové a 
nové zákazníky. Prožíval chvilky 
veselé i smutné. Po dvouletém 
obchodování začal pražit malé 
množství kávy, aby to v obchodě 
krásně vonělo. To byla jeho první 
reklama, která se mu rozhodně 
vyplatila. S radostí vzpomínal, jak 

německým zákazníkům prodával 
Maršnerovu čokoládu v obalu  
v českých národních barvách.  
V té době se stal členem tělocvič-
né jednoty Sokol Brno a s několika 
přáteli začal houževnatě organizo-
vat Obchodnickou jednotu. Jez-
dili po schůzích a burcovali české 
kupectvo, aby český obchodnický 
živel byl co nejvíce posilován. Usi-
lovali o to, aby obchody převzali 
čeští zaměstnanci, nebo aby si 
otevřeli obchody nové. Pro české-
ho obchodníka z Brna to všechno 
nebylo snadné, jak se dnes může 
zdát. Sám to ucítil na své kůži po 
tzv. Volkstagu v roce 1905, jehož 
výsledkem bylo, že české obchod-
níky němečtí zákazníci bojkoto-
vali. Už to vypadalo i pro Lamplo-
tu beznadějně. Když se svěřil se 
svými nesnázemi dávnému příteli 
Adolfu Burianovi, našel u něho 
nejen porozumění, ale i velkou 
finanční pomoc. Začal hledat ve 
vnitřním městě vhodný obchod. 
Našel jej v  úzké Kostelní ulici  
č. 2 (dnes Rašínova) a při jednání  
s majitelem domu podotkl, že  
chce mít českou firmu. Dozvěděl  
se s úžasem, že majitel nic nena-
mítá. V tehdejších brněnských 
poměrech to byla věc nevídaná. 
Zařídil si obchod co nejlépe a od 
počátku se mu vedlo dobře. Vě-
noval se převážně pražení a pro-
deji kávy a čaje, také začal vyrábět 
velmi oblíbené kávovary značky 

„LAMKA“. Po domácnostech 
rozesílal ceníčky, inzeroval, pro-
váděl důslednou reklamu a tak 
ponenáhlu, jak se tehdy říkalo, 
začal prorážet. 6. listopadu 1906 
měl Hubert v  kostele sv. Tomá-
še svatbu s Annou Chládkovou 
(1886 – 1934), která pocházela z 
Vídně. Od této chvíle měl ve své 
manželce oporu ve všem svém 
snažení a podnikání, avšak jen do 
roku 1934, kdy nečekaně ovdověl. 
V roce 1907 přeložil svůj obchod 
z Kostelní do tehdejší Rudolfské, 
nyní České ulice č. 6. Tehdejším 
majitelem domu byl význačný 
český politik dr. Adolf Strán-
ský. Zde byl život již veselejší. V 
roce 1914 Hubert narukoval do 

1. světové války. Obchod vedla 
jeho manželka Anna s pokladní 
slečnou Životskou, muži byli do 
jednoho ve válce. Obchod byl 
úplně prázdný, a tak po válce začal 
Hubert zase znovu. V brzké době 
se mu však podařilo vše obnovit a 
dokonce vylepšit. Později si zřídil 
krásný obchod na dolním rohu 
Masarykovy třídy č. 37 (dnes 
provozovna KFC), kde u vchodu 
do obchodu vítal zákazníky čer-
noušek. To byla v tehdejší době 
velká atrakce. V pozdějších letech 
se Hubert Lamplota stal jedním 
z nejvýznamnějších brněnských 
velkoprůmyslníků. Svůj obchodní 
a společenský věhlas si získal svojí 
obrovskou pílí, pracovitostí a mi-
mořádnou inteligencí. Přes svoje 
tehdejší významné postavení 
nikdy nezapomínal na rodné Le-
tovice. 16. dubna 1932 byl jmeno-
ván obecním zastupitelstvem čest-
ným občanem Letovic. V době 
hospodářské krize v roce 1933 
zajistil mnoha rodinám obživu, 
když začal budovat moderní kou-

HUBERTOVO SRDCE na Dlani

❶ ❷

❸

❹ ❺

❻

❼
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kalendÁrium

JAN SkÁcEL (*7. 2. 1922 
Vnorovy – † 7. 11. 1989 Brno), 

nejhluboko-
myslnější bás-
ník, překlada-
tel, publicista 
a spisovatel. 
Rád chodíval 
na procházky 

do lužáneckého parku, často 
navštěvoval brněnské kavárny. 
Potřeboval být mezi lidmi, měl 
je rád, ale nesměli ho rušit. Jan 
rád mlčel. Byl to jemný a vel-
mi citlivý člověk, který ve dne 
spal a v noci psal. S manželkou 
Boženou Skácelovou bydlel až 
do své smrti v  Kotlářské 35, 
kde mu byla na travnaté plo-
še před domem v  roce 1992 
odhalena bronzová pamětní 
deska na bílém kamenném 
podstavci. Jan Skácel během 
2. sv. války přechodně půso-
bil jako uvaděč v kině, násle-
dovalo pracovní nasazení na 
různých stavbách v  Rakous-
ku. Po osvobození studoval 
na filozofické fakultě Masa-
rykovy univerzity v  Brně. Je 
pochován v čestném hrobě na 
Ústředním hřbitově. V Kr. Poli 
je po něm pojmenována ulice 
Skácelova. 

JANA EBERtOVÁ (*7. 5. 
1920 Praha – † 10. 11. 2010 

Brno), pů-
vabná he-
rečka, re-
citátorka a 
septimánka 
C h a l u p o -
vá z  Cesty 

do hlubin študákovy duše 
(1939). Že bude herečkou, se 
rozhodla už ve svých sedmi 
letech. V  tehdejším časopisu 
Kinorevui jí v  roce 1940 vy-
šel obsáhlý článek, ve kterém 
popisovala svoji nelehkou 
cestu k  divadlu a filmu. Při 
jednom představení najed-
nou oněměla a nemohla po-
padnout dech. Podstoupila 
těžkou operaci, bez hlasu 
byla půl roku. S  Jindřichem 
Plachtou hrála po morav-
ských městech a vesnicích, 
poté zakotvila v  divadle Ak-
ropolis. V letech 1948 – 1952 
působila v  Ostravě, odkud 
přešla natrvalo do Brna. Zde 
se provdala za významného 
dirigenta, pedagoga a br-
něnského rodáka Otakara 
Trhlíka (1922 – 2005), s nímž 
procestovala celý svět. Jana 
Ebertová zemřela v  Brně ve 
vysokém věku devadesáti let.

❶	 Hubert Lamplota 
s Annou Chládkovou

❷	 První obchod Huberta 
Lamploty na Obilním 
trhu č. 2

❸	 Lamplotova dílna 
v Nové (dnes Lidická)  
č. 77, ve které se vyrábě-
ly tzv. Lamky

❹	 Sídlo Lamplotovy firmy 
v Nové (dnes Lidická)  
č. 77

❺	 Souběh ulic České 

a Veselé. Na štítě domu 
nad Convalarií měl Hu-
bert Lamplota reklamu 
s černouškem  na svůj 
obchod v České 6

❻	 Reklama na populární 
kávovou soupravu Lam-
ka

❼	 V roce 1938 byla tváří 
Lamky Adina Mandlová

❽	 Právě vyrobené Lamky
❾	 Julius Meinl 

(1824 - 1914)

PRODEJ ŽIVÝCH 
A CHLAZENÝCH RYB 

Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6, 

Brno-Královo Pole

www.rybarna.cz

RYBÁRNA ŠOPÍK
založeno 1996

paliště. To se stalo vyhledávaným 
střediskem rekreace a zábavy ne-
jen pro místní obyvatele a široké 
okolí, ale i pro mnoho návštěvní-
ků z Brna i Prahy. Pro nově posta-
venou Masarykovu školu práce 
zakoupil vnitřní vybavení. Stal se 
významným mecenášem dobro-
činných, kulturních, sportovních 
a stavebních akcí. Se svou man-
želkou Annou založili nadaci pro 
podporu zdejších chudých obča-
nů. Svými osobními konexemi se 
také zasloužil o to, že byly Letovi-
ce povýšeny v roce 1936 na město 
a při této příležitosti dal zhotovit 
pro městský úřad pečetidlo ze 
stříbra, vykládané drahokamy. 
V roce 1948 po uchopení moci 
komunisty byl Hubertu Lamplo-
tovi znárodněn všechen majetek. 
Tehdy už starý a nemocný člo-
věk se vrátil do rodných Letovic. 
Ale ani zde jako „třídní nepřítel“ 
neměl klid. Byl mu vyměřen dů-
chod, který mu nestačil ani k vel-

mi skromnému živobytí v malém 
domku u koupaliště. Bylo mu 
umožněno uklízet v jeho býva-
lém penzionu a v pozdější době si 
přivydělávat vázáním a prodejem 
březových košťat. Pustil se také do 
pěstování růži a chovu slepic. Těž-
ce nemocný umírá 7. října 1958  
v Nemocnici Milosrdných bratří 
a je pochován na místním hřbi-
tově. Do posledních chvil jeho 
života ho navštěvovali jeho bývalí 
zaměstnanci tzv. „Lamplotovci“, 
kteří si ho nesmírně vážili. 

❽

❾

pÁR LAHůDEk NA ZÁVĚR:
• Hubertův táta Ferdinand Lamplota byl v Letovicích hos-
tinským. Maminka Františka pocházela z Podolí.
• Letovické Lamplotovo koupaliště často navštěvovaly vý-
znamné prvorepublikové osobnosti  - Jindřich Plachta, Věra 
Ferbasová, Ladislav Pešek, architekt Bedřich Rozehnal… 
• Na postup galvanického pokovování vnitřních stěn kávo-
vých konvic a šálků kávové soupravy Lamka dodnes žádný 
podnik nepřišel. Jeho vynález dosáhl věhlasu i za oceánem. 
• Hubert Lamplota provozoval filiálky v Křenové č. 24., na 
Zelném trhu č. 21., v Solniční č. 12., v ulici Jana Uhra č. 17. 
S manželkou Annou bydlel v sídle firmy v Lidické č. 77. Byli 
zakládajícími členy Spolku Domu útěchy. 
• Další čtyři prodejny provozoval mimo Brno. Tzv. Lamky 
vyráběl jak pro domácí použití, tak pro restaurace a kavárny. 
• Vzorem Huberta Lamploty byl „kolega“ z oboru Julius 
Meinl a právě od něj si vypůjčil nápad s černouškem. 
• Manželé Lamplotovi nemohli mít děti, po předčasné 
smrti manželky Anny se Hubert přimkl k rodině své sestry 
a staral se o to, aby se jim dařilo dobře. 
• Ještě před Lamplotou prodával na Obilním trhu č. 2. 
kávu a čaj pan František Bednář. Z této dnes zapomenuté 
historické provozovny je dnes byt. Kdoví, jestli ve vzduchu 
zůstal aspoň zlomek vůně jedinečné kávy a duch tehdejší 
doby. Anebo už opravdu všechno vyprchalo? 
• Víte, že rakouský obchodník Julius Meinl (1824 – 1914) 
se narodil v Kraslicích (Karlovarský kraj) v rodině pekaře 
Antona Meinla? Zemřel ve Vídni. 
• A mimochodem: Originální Lamku si můžete prohléd-
nout a ochutnat z ní lahodnou kávu v kavárně Caffé del Sa-
ggio v Masarykově čtvrti v ulici Helceletova 2. A klidně se 
s ní můžete i vyfotit!
kde se vzal černoušek jménem David?
Hubert Lamplota prodával také luxusní čokoládu a to i švý-
carskou, přepychové bonboniéry a vynikající oplatky znač-
ky Fiedor. V bohatém sortimentu byly též lékárnické cuk-
rovinky, zejména známé gumové bonbony anacinty, které 
vyráběl Hubertův bratr Alois Lamplota (1873 – 1956) ve své 
továrně v Králově Poli. Přibližně v  té době přivezl z Mar-
seille disponent firmy Huberta Lamploty pan Stanislav Šan-
dera, pozdější ředitel Lamplotových filiálek na Slovensku, 
muže černé pleti jménem David George. Tento muž praco-
val v Marseille jako přístavní dělník. Hubert Lamplota ho 
nechal naučit česky a nechal jej vyučit v kavárenské branži. 
David byl vždy bezvadně oblečen, velmi často obsluhoval 
v bílém obleku. Černoch v Brně, to byla tehdy hotová senza-
ce. David byl navíc hezký, ochotný a příjemný a velice brzy 
se stal středem zájmu zákazníků, zejména ženského pohla-
ví. Těsně před 2. sv. válkou se David v Brně dokonce oženil! 
Tato „živá“ reklama rapidně zvýšila prosperitu Lamplotovy 
firmy. 
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STŘECHY OD KŮLNY AŽ PO STODOLU
PERGOLY, CHATY, VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE, ZASTŘEŠENÍ
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Brněnská
neJ

	 vždy	čerstvě	pražená	káva
	 z	nejlepších	plantáží	světa

	 jednodruhové	kávy	(100%
	 arabica)	i	vyvážené	směsi

	 zážitkové	degustace	kávy

	 kávové	speciality	od	mistrů

	 prvotřídní	moravská	vína,
	 domácí	dortíky	a	další	
	 vybrané	lahůdky

	 jedinečné	kávy	
	 pro	restaurace	a	kavárny

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť

po–pá: 15–22 h
so–ne: 14–22 h

tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

  

 Pavel
kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

V nově se rozvíjející první re-
publice se chopil příležitosti Hubert 
Lamplota, navázal na svoje za-
čátky za monarchie a vybudoval 
známou pražírnu kávy, obchůd-
ky se zrnky a čokoládou, později 
podporoval dovoz kávy z plantáží 
v působnosti poradce obchodního 
rady a především přišel s patentem 
Lamka. Legendární překapávací 
konvice na kávu se stříbřeným 
povrchem, uvnitř galvanicky po-
kovená, různých velikostí, také  
s luxusním ohřívačem na sváteč-
ní stůl a kvalitním porcelánem. 
Dodnes je světovým unikátem. 
Oblíbená byla v celé Evropě pro 
svoji jednoduchost a variabilitu. 
Zkuste se na chvíli zastavit, když už 
je venku sychravo a chladno, jistě 
vás příjemně naladí chvilka strá-
vená v útulné kavárničce s dobrým 
zákuskem a kávou připravenou 
podle původní receptury v Lamce. 
Vychutnejte si aspoň na chvíli onu 
báječnou dobu třicátých let v šálku 
kávy z výjimečné Lamky. 

Prvním chovem včel na střeše 
hotelu nejen v  Brně, ale na celé 
jižní Moravě, se může chlubit 
hotel International v  ulici Huso-
va. Trend, který je ve světě běžný 
už řadu let, měl v Brně premiéru 
v  roce 2014. O rok později byly 
včelí úly umístěny také na neda-
lekou střechu budovy Krajského 
úřadu na Žerotínově náměstí. 
Spotřeba medu v hotelu Internati-
onal činila tehdy přibližně 300 kg 
za rok, kdy se většina zkonzumo-
vala při snídaních. Med ze střechy 
hejtmanství má sloužit k  propa-
gaci Jihomoravského kraje a také 
jako originální dárek pro návště-
vy úřadu. Je 
prokázané, že 
městské pro-
středí včel-
kám nevadí, 
s  doletem kolem 4 – 5 km mají 
dostatek potravy mj. v  parku na 
Špilberku, v Denisových sadech, 
na Obilňáku, ty zdatnější si zaletí 
až do Lužánek. Víte, že Krajský 
úřad Jihomoravského kraje je prv-
ní z krajů v České republice, který 
tento způsob pěstování včel na své 
úřední budově zavedl? 

Fantastická 
lamka

Letošní 
Veteranfest 
ve Slavkově u 
Brna se velmi 
vydařil. Na největ-
ším tuzemském srazu 
automobilových veteránů se 
to nablýskanými auty jen hemžilo. Ne-
chyběly ani motorky, traktory a autobusy. 
Slunce svítilo, hudba hrála, lidé korzovali, 
atmosféra dýchala starými dobrými časy 
a benzin voněl až na náměstí. Já osobně 
jsem měl velkou radost, když jsem spatřil 
překrásnou Škodu Popular. Vedle ní stá-
ly ještě dvě další. Jedna hezčí než druhá. 
Přesně takovou totiž vlastnil můj děde-
ček, ovšem jen do roku 1940, kdy mu byla 
zabavena. Dědeček bydlel v  Boskovicích  
a takových nebo podobných aut zde tehdy 
bylo jen sedm. Přišli Němci, zabouchali na 
vrata: „To je Vaše auto?“ ... ano. „Zítra ráno 

jej přivezte před čet-
nickou stanici!“ Tak 

se také stalo. Svého vy-
sněného Populara černé 

barvy už dědeček nikdy ne-
spatřil a vlastně ani nevím, jestli 

si vůbec někdy ještě auto koupil. Škoda 
Popular opravdu patřila k  nejkrásněj-
ším a nejoblíbenějším autům u nás před  
2. sv. válkou. První prototyp vyjel z fabriky 
začátkem ledna roku 1934 a jeho výroba 
byla ukončena v roce 1946. K majitelům 
Popularů patřil mj. Jan Antonín Baťa, Ka-
rel Čapek s manželkou Olgou, fotbalový 
reprezentant František Plánička, poslední 
jugoslávský král Petr II. a mnoho dalších 
zajímavých osobností. Z vyprávění vím, že 
můj dědeček byl se svým Popularem čtyři-
krát v Brně, z toho dostal dvakrát pokutu 
za rychlost a jednou se musel dostavit na 
stanici osobně. Musel tehdy podat vysvět-

lení, proč se ani jednou ze svých čtyř jízd 
směrem na Brno nezařadil v kopci z Lažan 
do Lipůvky do pravé části vozovky? Děde-
ček netušil, že nahoře na okraji Lipůvky 
pravidelně stával policajt s dalekohledem, 
který si do sešitu dělal čárky právě u těch 
řidičů, kteří kopec vyjedou levou částí vo-
zovky (tehdy ještě všechny silnice nebyly 
označeny bílými čarami jako dnes). Ne-
pomohlo nic. Musel zaplatit pokutu a do 
Brna už nikdy nejel. Dědeček také vzpo-
mínal, že tehdy byl oproti dnešku mini-
mální provoz a nevzpomínal si, že by ho 
snad někdy někdo předjel. Natož v kopci 
před Lipůvkou! Stejnou trasu dnes jezdím 
i já a dobrovolně se přiznávám, že i přes 
velký provoz a krásné bílé čáry na silnici, 
se do pravého pruhu před Lipůvkou zařa-
dím zřídkakdy! Víte, že Popular s nejvý-
konnějším motorem vyvinul maximální 
rychlost 110 km v hodině? 
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PULÁRNÍM POPULAREM

N E J V Ě T Š Í  Č E S K Ý  P O L Á R N Í K 
J A N  „ E S K Y M O “  W E L Z L

Svérázný cestovatel, ob-
jevitel, polárník, spisovatel  
a obchodník Jan Eskymo 
Welzl (1868 - 1948) se na-
rodil v  Zábřehu, svůj život 
však zasvětil cestování. Jak-
mile se vyučil zámečníkem, 
vydal se do světa. Pěšky pro-
šel značnou část Rakouska 
– Uherska, poté se na krátký 
čas usadil v italském Janově. 
Nechal se zaměstnat na lodi, 
kterou se dostal do Ameriky. 
Pokračoval do Austrálie, ze 
které se dostal do Vladivos-

toku. Krátký čas pracoval 
v  carských loděnicích, poz-
ději se nechal zaměstnat na 
stavbě transsibiřské železni-
ce. Brzy se však rozhodl, že 
projde napříč Sibiří až k Se-
vernímu ledovému oceánu. 
Přesto, že se vůbec nevy-
znal v mapách, díky odvaze  
a pevnému zdraví to nako-
nec dokázal. Později napsal, 
že zima tak krutá nebyla, 
protože jeho teploměr uká-
zal nejvíce 50 stupňů pod 
nulou. Přes další a další 

místa se dostal v roce 1924 
už svojí vlastní velrybářskou 
lodí k  americkým břehům, 
kde však ztroskotal. Ameri-
čané v něm viděli špiona, tak 
ho deportovali do Hambur-
ku. Odtud si přes Českoslo-
venský konzulát dopisoval 
s  Rudolfem Těsnohlídkem, 
který tyto dopisy postupně 
zpracoval do knihy. V  roce 
1928, pár týdnů po předčas-
né smrti Rudolfa Těsnohlíd-
ka, navštívil svou rodnou 
zemi. Byl okamžitě stře-
dem pozornosti, dokonce 
obdržel pozvánku k  pre-
zidentu T. G. Masarykovi. 
Hned poté navštívil Brno. 
V Brně strávil několik dní, 
pořádal přednášky a své zá-
žitky diktoval novinářům a 
spisovatelům. Ve svých 60 
letech odjel do Kanady, kde 
za 20 let strávených v divo-
čině zemřel. Welzlovo dílo 
inspirovalo Zdeňka Svěráka 
a Ladislava Smoljaka k vy-
tvoření nejslavnější české 
fiktivní postavy Járy Cimr-
mana. 
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Obsluha stejně jako většina 
ostatních prvků s pohos-

tinskými zařízeními nějakým 
způsobem související, prošla 

poměrně značnou proměnou. 
V současnosti se kupříkladu již 
jen výjimečně můžeme setkat s 
tak pro minulost typickým pa-
nem výčepním, který míval če-
pičku, vestu, zástěru a v zásobě 
mnoho rozličných vtípků. Dří-
ve se podniky odlišovaly spíše 
než nabídkou či interiérem 
právě obsluhou. Tak například 
Jiří Bruckner, který provozoval 
na Josefské ulici vyhlášenou 
vinárnu, byl dle brněnského 
kronikáře Leopolda Masura 
známý svou ne příliš zdvořilou 
povahou. Jeho zvykem údajně 
bývalo, že se každého hosta, 
který přišel v neděli či ve svátek 
ráno k němu do vinárny, zeptal, 

jestli byl již v kostele na mši. 
Když host odpověděl, že ne, tak 
mu ukázal dveře a řekl, aby šel 
nejdříve do kostela. Z důvodu 

ochrany svého podniku před 
opilci a výtržníky rovněž odmí-
tal nalévat více než tři štucy (1,2 
litru) vína. Podobně osobitým 

majitelem byl Filip Tichý, jenž 
provozoval na Zelném trhu 
vinárnu U tří korun, které se 
však říkalo U modrého ševce, 
neboť Filip Tichý jako vyuče-
ný švec na sobě neustále míval 
modrou zástěru. Vedle šprýmů 
či jisté „nevrlosti“ se mnozí pro-
vozovatelé vyznačovali taktéž 
poměrně jadrnou mluvou, jako 
kupříkladu výčepní Paczowský, 
který ve své hospodě podle Le-
opolda Masura užíval taková 
slova, která nebyla v žádném 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

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.: 603 269 611

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

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

Opravy zlatých 
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

www.zlatnictvi-lurska.cz

Obsluha brněnských pohostinských zařízení 
slovníku. Dalším pro dnešek 
netypickým pravidlem bývala 
úzká provázanost majitele s 
jeho podnikem, který pro něho 
nepředstavoval pouze živobytí, 
nýbrž zároveň i určitou životní 
náplň. Často bývalo dokonce 
zvykem, že podnik zanikl až 
se smrtí svého provozovatele, 
popřípadě až se smrtí manžel-
ky provozovatele, která podnik 
po smrti svého manžela provo-
zovala dále jako jisté dědictví. 
K podstatnému zlomu došlo 
v této souvislosti roku 1948, 
kdy byla pohostinská zařízení 
znárodněna. Několik let tato 
zařízení provozovali národní 
správci, kteří mnohdy neměli 
k danému podniku naprosto 
žádný vztah. Následně došlo 
k jejich začlenění do státního 
podniku Restaurace a jídelny 
(RaJ). Pohostinská zařízení tedy 
stejně jako v podstatě všechno v 
tomto státě začala patřit všem 
a zároveň nikomu, což vedlo 
k jejich postupnému úpadku. 
Lidé totiž přirozeně nemají na 

věci takový zájem, pokud jim 
nepatří. Tento stav se změnil 
až po „sametové revoluci,“ kdy 
pohostinská zařízení opět začali 
provozovat soukromí vlastníci. 
Doby, jež předcházely komu-
nistické totalitě, se však již ne-
vrátily a ani se z pochopitelných 
důvodů zřejmě jen tak nevrátí, 
neboť čtyřicetiletá diskontinu-
ita je příliš dlouhým časovým 
úsekem…

Nejlepší 
zákusky
a dorty
Veveří 14, Brno 
tel.: 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel. 601 522 397

Obsluha jako ze žurnálu

Vinárna U tří korun na Zelném trhu

Nezapomeňte! 
11. listopadu (středa) od 11:11 začíná prodej Svatomartinského vína!

Vinotéka 
U Terezky
Grohova 17
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prvorepuBlikové 
sladké 
mÁmenÍ

Zelené stromečky
Na malý mandlový spodeček 
(makronku) naneseme do špič-
ky punšovou nádivku smícha-
nou s rozsekaným ovocem. Pak 
celou špičku zabalíme do zelené 
mandlové modelovací hmoty  
a nůžkami rozstříháme tak, aby 
desert znázorňoval lesní strome-
ček.

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

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ, 
OSTRAHU, RECEPČNÍ 
A PRACOVNÍKY ÚKLIDU

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

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech + motivační odměny

Hostinec u Semilassa
Dnešní budova Semilassa stojí na místě 
starého zájezdního Morgensterno-
va hostince. Původně patřil k  panství 
Schaffgotschů a od roku 1869 se stal  
i konečnou stanicí koněspřežky. V  za-
hradě hrávala vojenská hudba, v neděli 
se konaly poutě a hostinec byl velmi ob-
líbeným cílem rodinných výletů. K vý-
znamným hostům patřil také světoběž-
ník, kníže Hermann Pűckler-Muskau  
(1785 – 1871), který v hostinci dokončil 
svůj cestopis „ Semilasso v Africe“. Cesto-
pis měl tehdy velký ohlas a jméno „Semi-
lasso“, jež spisovatel užíval jako svůj pseu-
donym, tak přešlo do názvu hostince. 

perlička na zÁvěr

Zbrojovácké patálie

„DISK nám sežral zisk“, říkali 
v roce 1925 zaměstnanci brněnské 
Zbrojovky. Také kdekterý tehdejší 
deník se posmíval automobilu, na 
který se po 95 letech už zapomně-
lo. Automobilem byl přesto velmi 
pokrokovým, a to nejen proto, že 
karoserie se obvykle stavěly ještě 
ze dřeva! DISK se vyráběl ve dvou 
provedeních. Typ I měl otevřenou 
dvousedadlovou karosérii s  lehkou 
plátěnou střechou, typ II byl čtyřse-
dadlový. Vůz měl elektrickou výbavu 
vlastní konstrukce včetně akumulá-
torového zapalování vlastní výroby. 
Přes zdánlivou jednoduchost přinesl 
vozík továrně skutečně neuvěřitel-
né množství obtíží. Ve snaze jednat 
rychleji než konkurence dala správní 
rada souhlas k výrobě přesto, že auto 
nebylo důkladně vyzkoušeno. Když 
se k velkému zděšení zjistilo, že neu-
jede bez oprav ani několik stovek ki-
lometrů, byla nařízena zkušební jízda 
dvou vozů, které v lednu roku 1925 
absolvovaly úspěšně 815 km po Čes-
koslovensku, což byl ovšem jen cha-

bý důkaz spolehlivosti. Také výroba 
vázla, dělníci nebyli zapracováni při 
výrobě karoserií, opožďovaly se sub-
dodávky. Jen s největšími potížemi se 
podařilo během roku 1925 vyrobit 
75 kusů vozidel DISK a rozprodat je, 
když ovšem později většina z nich 
musela být továrnou pro množství 
závad a reklamací koupena zpět. 
Správní rada brněnské Zbrojovky 
musela rychle jednat. Chtěla přijít 
na trh s vozem novým, lidovým a 
relativně levným. Nejblíže těmto 
představám byla konstrukce auta, 
které předvedl správní radě už 
v dubnu téhož roku pětadvacetile-
tý žák prof. Kožouška z brněnské 
techniky, ing. František Mackrle 
(1900 – 1985), který jako kon-
struktér nastoupil do Zbrojovky 
v  roce 1924. Vozík s  pracovním 
označením Z  26 měl otevřenou 
karosérii a byl zhotoven hned ve 
dvou exemplářích. Jeden s  dvou-
dobým dvouválcem, druhý litrový. 
Důležitou inovací bylo použití ro-

bustní třístupňové převodovky a 
rozměrných brzd. Vozy se správní 
radě velmi zamlouvaly a tak svě-
řila tento projekt k  propracování 
konstrukční kanceláři s  úkolem 
připravit vůz pro náročné zkoušky. 
Poučena horou nepříjemností a ve-
řejnou ostudou s DISKY se správní 
rada rozhodla, že vůz, který bude 
příště vyráběn, bude také nejprve 
důkladně a svědomitě vyzkoušen. 
Mladý, schopný a ambiciózní in-
ženýr František Mackrle tak dostal 
svou životní šanci, kterou posléze vel-
mi úspěšně využil. Je až s podivem, 
jak dokázal ing. Mackrle v roce 1925 
předběhnout svou dobu. Hledíme-
li s  odstupem času na automobil 

Z 18, který tehdy postavil za něko-
lik měsíců, může nás naplnit pocit 
hrdosti nad jeho pokrokovostí. 
Např. ve srovnání s  tehdy velmi 
populárním automobilem Praga 
Piccolo 3/10 HP byla jeho osm-
náctka rychlejší a výkonnější. Spor 
o prvenství použití dvoudobého 
motoru ponecháme historikům, a 
pouze prohlásíme, že Zetka 18 byla 
také prvním, ale na rozdíl od DIS-
KU skutečně sériově vyráběným 
dvoudobým automobilem v Evro-
pě! Správní rada brněnské Zbro-
jovky, která byla nadšena zvláště 
prototypem s  litrovým motorem, 
se usnesla, že stroj tentokráte do-
konale vyzkouší. Za pět týdnů ujel 

bez vážnější poruchy 16  500 km. 
Plně zatíženou Zetku tehdy řídil 
známý vojenský letec a automo-
bilový závodník Karel Stohanzel 
(1879 – 1945). Projel snad všechny 
tehdy sjízdné alpské průsmyky, ab-
solvoval italské Dolomity a křížem 
krážem celou Evropou od Terstu 
až po Hamburk a Štětín. Spokojená 
správní rada okamžitě jmenovala 
ing. Mackrleho šéfem konstrukce. 
V  lednu roku 1926 byla zahájena 
za rozsáhlé pomoci subdodavatelů 
sériová výroba prvního českoslo-
venského auta s dvoudobým moto-
rem, označeného Z 4/18 HP nebo 
zkráceně jen Zetka 18. 

Pokračování příště.

část 1.

Významný automobilový 
konstruktér Československé 
Zbrojovky, a. s. 
ing. František Mackrle

Tovární jezdec brněnské 
Zbrojovky Karel Stohanzel

Čtyřsedadlový DISK, který tehdy 
také sežral všechen zisk

Zbrojovka kolem roku 1925
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Božena Vavrečková (1913 – 1970) se narodila v Brně do rodiny diplomata, politika, novináře a vedoucího pra-
covníka Baťových závodů ve Zlíně Hugo Vavrečky (1880 – 1952) a úřednice Josefy Vavrečkové, roz. Kolbingerové 
(1884 – 1953). V době narození bydleli Boženčini rodiče v ulici Veveří. V roce 1919 se celá rodiny přestěhovala 
do Prahy. Božena Vařečková několik let žila ve Vídni, kde také na soukromém gymnáziu odmaturovala a zapsala 
se na Filosofickou fakultu Vídeňské univerzity. Po návratu do Prahy pokračovala ve studiích, vystudovala ději-
ny umění. Když bylo Božence 22 let, seznámila se se známým stavebním podnikatelem Václavem M. Havlem 
(1897 – 1979), se kterým brzy nato uzavřela sňatek. Za rok se narodil syn Václav a za další dva roky syn Ivan. 
Spolupracovala s různými časopisy, ve kterých publikovala své ilustrace. Krásně malovala, fotografovala, podílela 
se na výzdobě barrandovských teras a veškerou energii vkládala do intelektuálního rozvoje svých synů. Byla velmi 
sečtělá, ovládala angličtinu, němčinu, francouzštinu, po válce se začala učit rusky. Od roku 1960 pracovala na po-
zici průvodkyně v Pražské informační službě. Božena Havlová zemřela ve svých 57 letech, je pochována v rodinné 
hrobce na Vinohradském hřbitově. 

SlavnÉ BRnĚnSKÉ dámY

 Hugo Vavrečka, táta

Václav Maria Havel, 
manžel

Píšeme na Pokračování

Hádanka pro fajnšmekry

Rudolf Těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

Naproti kanceláře byla 
váha, kde vážili obilí a mou-
ku na vozech. Jednou tam stál 
vůz s párem koní, které se mně 
velice líbily. Když jsem je tak 
obdivoval ze všech stran, kůň 
najednou po mně kopl, naštěs-
tí zasáhl jen pouzdro houslí  
a tak vzaly za své i druhé hous-
le. Nikdo mně to ovšem nechtěl 
věřit. Mělo to však výhodu, že 
konečně tatíček přišel na to, že 
ze mne nebude žádný Kube-
lík a tak jsem přestal do uče-

ní na housle chodit a mnoho 
lidí tak bylo zbaveno mučení. 
Nerad jsem s tatíčkem chodí-
val ke Koudelkům, kde mistr 
Koudelka otce potřeboval. Bý-
vala mně tam dlouhá chvíle. 
Zde se nedaly provádět žádné 
lumpárny. Starý pan Koudel-
ka, obchodník, vysoký, štíhlý, 
přísného asketického vzhledu, 
budil ve mně vždycky strach, 
ačkoliv byl ke mně hodný  
a vždycky mně přinesl několik 
jablek, které pocházely z jeho 
sadu a na něž byl velmi pyšný. 
Byly nádherné a dobré. Ještě 
někdy to tam ušlo, když byl při 
tom Standa Koudelka, bratr 
mistra, býval velmi veselý a ne-
musel se nutit k tomu, aby se 
mnou nějakou tu rozpustilost 
provedl. Oba, Franta malíř a 
Standa, nevím, čím byl, byli 
veselí a patřili do tzv. skupi-
ny „Bílovických nezvedenců“. 
Otec byl také jeden z nich  
a psal pro ně písničky. Třetí 
jejich bratr Vilém, byl velmi 
vážný a také jsem míval před  
ním respekt.  
 (Pokračování příště) 

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒ ✒

Tento kamenný sokol zdobí mís-
to, na kterém se nacházela sokolská 
tělocvična a je dnes její jedinou 
připomínkou. Nachází se na místě, 
kudy sice mnoho lidí neprojde, ale 
hned vedle je kostel, ve kterém se 
ženil Leoš Janáček. Sokol se kouká 
do míst, kde byla kdysi socha J. G. 
Mendela. Už víte?  

Volejte nebo pište
na 777 122 009.☎

Božena havlová  
Prezidentova krásná maminka

Václav Havel, syn

DAMODARA
Natura l Foods & Sweets

s jablky a skoricíˇ
Tradiční avšak neotřelá sladkost, která potěší každého.  Specialitou našeho ladu je, že je slazeno karamelem 

z třti nového cukru z naší kuchyně a samozřejmě neobsahuje žádný lepek ani laktózu. Více na www.damodara.cz

LaDU
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Tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

BRnĚnštÍ
miláčCi

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

příští číslo vyjde
  1. prosince 2020
tak to mÁ Být

VÝBORNÁ ZPRÁVA!
Cukrářství Martinák 

najdete nově také 
v pasáži Alfa! Jděte 

podle vůně!

Ochránci  a trhači 
dívčích srdcí 
z Újezdu u Brna

Vtip
„Tak, Jeníčku, 
teď se pěkně seber 
a jdi do kostela, 
velebný pán ti poví 
všecko o nebi...“
„Já neci, já ci bejt 
překvapenej!“

Tento ježek byl spatřen u jezír-
ka u zadní špilberské brány, 
a také u schodů nad Úvozem. 
Není však jasné, jednalo-li se 
o stejného ježka. Patří mezi 

ohrožené druhy zvěře. 
Chraňme ježky! 

1905 – 1960 – 2020 1905 – 1960 – 2020

ŠKODA – luxus s historií
1905 – 1960 – 2020

Václav Laurin 
(1865–1930)

Václav Klement 
(1868–1938)

Emil Škoda 
(1839–1900)

Váš autorizovaný prodejce 
vozů ŠKODA

autonova Brno s. r. o.
Masná 418/20, 602 00 Brno

Tel.: +420  543 42 42 11
www.autonova.cz
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