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RYBÁRN 1996

krvavy
Valcík
RYB

stranách
6a7

6a7

u energií

SR
na ni
Dla

čtěte na

Stříbrné Brno • strana 1

zc Toto číslo
Silber Brünn
vyšlo
nebrno.cz
v nákladu
10 000 ks
009 • www.stribr
777 122
Brünn
telefon:
očima čtenáře
Silber ribrnebrno.cz •
áře
redakce@stribrnebrno.cz • telefon:
777 122 009 • www.stribrnebrno.cz
Silber Brünn
a čten
očim
čtěte na stranách
očima čtenáře

no.cz redakce@st

OVO
ERT
HUB
DCE

číslo
Toto
vyšlo
ks
v nákladu
10 000

a

2020
II. • říjen
• ročník
Číslo 10

strana 1
Brno •

ad 2020

Toto číslo
vyšlo
v nákladu
10 000 ks

řivo
žena s jisk

cz •

ročník

ela

brn

zc

Stří

zce

z

c

el

a

n

ez

á

v

Číslo 12 • ročník II. • prosinec 2020

založeno

ŽIVÝCH
PRODEJ ÝCH RYB
A CHLAZEN
205

541 240 a 6,
Telefon:
Adresa: Božetěchov
o Pole
Brno-Králov
rna.cz
www.ryba

k
Noblesní hotýle
ikovém duchu
epublNoblesní
hotýlek
ch nocí i dnů
ýlek
duchuv prvor romantický
služebnictvu
vnašemu
prvorepublikovém
ní hot ovém i dnů •Zveme vás k prožití
duchu
starosti přenechte
Noblesorepublikntických nocí bnictv
u •Vaše
•Zveme vás k prožití romantických nocí i dnů
u služe
•Vaše starosti.cz
í roma
přenechte našemu
v prv

duchu
Pobyt v

vás! podzim je u nás...
pravé prosnějš
í
iky - toejkrá
antN
Prožijte u nás kouzelné babí léto...

podzimní rom

k prožit chte našem
me vás přene
•Zve starosti
e
•Vaš

jtech

tyvo

služebnictvu
ch.cz
atyvojte
www.sv

.sva Počátky
vojtech.cz
• 394 64
www
info@svaty
334
• U Smrčků
669 • E-mail:
ch.cz
Vojtěch
733 604
k sv. ky
+420
T: vojte
Letohrádek
sv. Vojtěch • U Smrčků 334 • 394
834
Letohráde 034
svaty
64 Počátky
Počát T: +420
561 034 834 T: +420 733 604 669
64561 info@
T: +420
• E-mail: info@svatyvojtech.cz
il:
• 394 E-ma
•
ků 334 669
Smrč 604
•U
733
ch
Vojtě T: +420
834
k sv.
034
ráde
561
Letoh
T: +420

www.svatyvojtech.cz

„Gustav Anděl dobře ví,
co číst v prosinci.
A nejen na horách!“

O Emě,
o životě
a taky
o lásce

RYBÁRNA ŠOPÍK
založeno 1996

PRODEJ ŽIVÝCH
A CHLAZENÝCH RYB
čtěte
na stranách
6a7

Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6,
Brno-Královo Pole
www.rybarna.cz

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

Zimní pobyt v našem letohrádku - dárek, který okouzlí...

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

www.svatyvojtech.cz
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O markraběti moravském a jeho Brnu

Na jaře t. r. mi vyšla kniha,
jejíž název nenechává žádného Brňáka na pochybách,
o koho jde. Její titul totiž zní:
Jošt. Ano, jde o moravského
markraběte a později římského krále Jošta, jenž byl inspirací pro sochu Jaroslava Róny
před Moravskou galerií na
Moravském náměstí. Ne náhodou byla nazvána Odvaha.
Odvaha byla skutečně jednou
z dominantních vlastností
moravského markraběte Jošta. Na Moravském náměstí
můžeme nalézt Joštovu sochu
také v portálu Moravské galerie. Je tam i socha jeho otce,

Jediný
redaktor

moravského markraběte Jana
Jindřicha, bratra císaře Karla
IV. Jak patrno, Jošt byl tedy
synovcem slavného panovníka, což hrálo v jeho životě
významnou roli. Joštovo jméno mají Brňané také spojeno
s názvem jedné z brněnských
ulic. Bohatý Joštův život, naplněný spoustou vítězství i proher, životních zvratů i chvil,
kdy snil o slávě města Brna,
přímo vybízí ke zpracování
do románové podoby. Abych
zdůraznil, jak velkolepé byly
Joštovy plány, zvolil jsem jako
motto knihy jeho slova: „To,
co udělal Karel IV. z Prahy,

1. část

učiním já z Brna.“ V knize
můžeme sledovat Joštův život
od mládí až po jeho úmrtí,
které je dodnes pro historiky
záhadou. Jošt by nedosáhl
svých úspěchů, kdyby nepatřil do slavné dynastie Lucemburků, což mu dávalo dobrý
základ k tomu, aby budoval
a rozšiřoval svou moc. Z čeho
odvozovali Lucemburkové
svůj původ, je až mystického
rázu. To se v knize dozvídá
malý Jošt od mnicha Floriána, fiktivní postavy, jež hraje
v románu důležitou úlohu.
V knize se objevují také známá brněnská místa tehdej-

Anketa Stříbrného Brna

Jak to vidí...

Chtěli byste zkusit žít v době před sto lety?

Markéta Jetelová

Zdeněk Král

moderátorka a redaktorka

hudební skladatel a klavírista

„Ano, chtěla. Chodila bych do divadla Na
hradbách (Mahenovo divadlo) na Oldřicha Nového. Tleskala bych nejvíc ze všech jeho fanynek!:-)“

„Ano, chtěl bych žít před sto lety
v Americe a zemřít jako vážený a bohatý
stoletý stařec.“

„Duch tratí sílu, když
starost o vezdejší chléb
jej tíží.“

Božena Němcová
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

Pokračování příště

NEOBJASNĚNÁ
VRAŽDA

Třetím svědkem byla žena,
která sice situaci viděla z jiného úhlu, ale opět viděla
vysokého důstojníka SNB
tmavšího typu, který po výstřelech do vzduchu sklonil
ruku a střelil do davu. Přesto
nezbylo nic jiného než začátkem roku 1996 vyšetřování
přerušit a případ odložit.
Vrah Danuše Muzikářové

BRNĚNSKÉ
I NEBRNĚNSKÉ
HŘÍCHY

Martin Cibulka
„Ať jsou tyto noviny
kouskem vašeho
rodinného stříbra.
Hezké Vánoce!“

sůl moudrosti

ší doby – Špilberk, který si
zvolil markrabě za své sídlo,
Dolní náměstí před kostelem
sv. Mikuláše (dnešní náměstí Svobody), Rybí trh (dnes
náměstí před Novou radnicí
vedle dominikánského kostela), Augustiniánské opatství
s Kostelem sv. Tomáše, kde
byla původně umístěna tzv.
Černá madona, ikona, kterou
podle legendy maloval sám
sv. Lukáš. Karel IV. ji daroval
svému bratru Janu Jindřichovi a ten ji věnoval kostelu sv.
Tomáše.  Zdeněk Grmolec

Aleš Svoboda
znalec brněnského podzemí

„Ano chtěl.
Zkusil bych to tak na rok.
Miluju cestování časem.“

Ondřej Blaho

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

„Rád bych zažil Masarykovo období
a nadšení z první republiky, ale přiznávám,
že dnešní doba plná BLAHObytu
a moderních technologií mi rozhodně
nevadí.“

nebyl nikdy vypátrán. Zůstal nepotrestán. Stejně jako
viníci dalších tragédií při
zásazích v srpnu roku 1969
v Brně. Byla
to vyložená vražda
a je docela
dobře
možné, že vrah ještě žije
a chodí mezi námi. Danuše
Muzikářová je pochována
na Královopolském hřbitově. Na Moravském náměstí,
v místech, kde byla Danuše
tehdy zezadu zastřelena, byla
v roce 1991 odhalena bronzová pamětní deska, která
tuto tragickou událost připomíná a 5. listopadu 2019 byl
na její počest pojmenován
a posléze 17. listopadu slavnostně otevřen Park Danuše
Muzikářové, který se nachází
při Rooseveltově ulici za Místodržitelským palácem. Veřejným průchodem je tak snadno
dostupný od místa, na kterém Danuše vydechla naposledy. 
Příště

Zapomenutý atentát
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU
Fotografie pochází z roku 1867, tedy těsně po dokončení
stavby kostela. Byl postaven ve stylu severoněmecké gotiky,
lidově jej snad žádný Brňan nenazývá jinak, než
„Červeným kostelem“. Jeho věž měří 51 metrů. Nejen kvůli
neskutečnému provozu v okolí kostela dnes projde kolem této
brněnské dominanty velmi málo lidí, což je velká škoda.
V interiéru vyniká mj. vzácná mramorová kazatelna.
„Červený kostel“ má vynikající akustiku.

Kostel Jana Amose Komenského (Kristův chrám) byl na Elisabethplatz (dnes Komenského nám.) postaven v letech 1863 – 1867 podle projektu vídeňského architekta Heinricha Ferstela
(1828 – 1883). Vpravo ještě nestojí budova Ústavního soudu (Zemská sněmovna), jejíž stavba začala v roce 1875. V pozadí vpravo ještě nestojí budova dnešního Krajského úřadu.

NOVe

Řidičské
rukavice

OTEVrENO

– skvělý dárek
pro gentlemany
a krále silnic.

Unikátní výběr noblesních holí

...aneb „špacírštoků.“

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

Tradiční česká výroba

A TO NENÍ VŠECHNO!

Více na: www.kvalitnirukavice.cz
Tel.: 603 249 729
Rodina stavitele Františka Hrdiny byla po válce díky
české národnosti prohlášena na základě potvrzení ze
4. ledna 1946 vydaného národním výborem v Žabovřeskách za národnostně a politicky spolehlivou. Přesto byl
stavitel od léta 1946 vyslýchán StB a obviněn z kolaborace
s Němci, zřejmě na základě udání, že pronajímal byty přednostně německým občanům. Toto obvinění on sám jednoznačně odmítl. Jak se můžeme dočíst v dokumentech uložených v Moravském zemském archivu, na svoji obhajobu
uvedl, že proti praktikám protektorátního bytového úřadu
nebylo možné nijak zasáhnout. Úřad přiřazoval byty po
židovských nájemnících Němcům bez souhlasu majitele a
jakýkoli odpor z české strany jen vyvolával další ostrá protiopatření. Navíc měl za války zodpovědnost za desítky svých
zaměstnanců, kterým hrozilo totální nasazení v Německu.
Pokračování příště

www.alfapassage.cz

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

Barevná minulost

pasáže aLfa
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Martinovy úlovky

Kde je hotel Grand věděl každý grand!

Víte, kde se v Brně
nachází hotel Werner?
Přece v ulici Bahnring
18. Jedná se o Grandhotel v Benešově ulici, který byl postaven
v novorenesančním
stylu v letech 1868 –
1870 a podle svého
prvního majitele byl
nazván „Hotel Werner“. Stavitel Josef
Franz
Werner získal rozlehlé
Ritter
von Felbinger staveniště v blízkosti
nádraží už v roce 1865.
Za 3 roky zde postavil třípatrový nájemný dům
a v roce 1874 ho přestavěl na hotel se 124 pokoji,
společenským sálem, lázněmi ve sklepě a s připojenou zahradou. Brzy se z něj stal prvotřídní ubytovací podnik, jehož obliba se po roce 1877 ještě znásobila, kdy hotel převzal Wernerův zeť Franz von
Felbinger (1844 – 1906). Nechal upravit interiéry,
v přízemí otevřel kavárnu a restauraci a přejmenoval ho na „Grandhotel“. Hotel od počátku patřil

k reprezentačním hotelům Brna. Např. v roce 1911
v něm nocoval Thomas Alva Edison s manželkou
a dcerou, velmi často zde přespával Oldřich Nový.
V roce 1901 nechal Felbinger přistavět úzké křídlo,
které reprezentuje středoevropský secesní proud.
Autor mozaiky na přístavbě zůstává dodnes anonymní! Zajímavé je, že Felbinger byl mj. vynikajícím malířem, vynálezcem tzv. potrubní pošty,
která byla postupně zavedena v mnoha evropských

velkoměstech, ve svém hotelu zavedl vůbec první
elektrické osvětlení v Brně na principu Jabločkovovy svíce (Oblouková lampa), byl majitelem
konzervárny, v Želešicích postavil velkou drůbežárnu, choval prasata, ve velkém pěstoval zeleninu.
Zemřel však předčasně na otravu krve. V letech
1929 – 1930 proběhla pod vedení architekta Jindřicha Kumpošta přestavba hotelu do dnešní podoby.
Opravdový grand, věděl, kde je Grand!

Grand hotel v roce 1902 s novou přístavbou

tenkrát a dneS

Kozí ulice v roce 1907

Kozí ulice dnes

Pohled Kozí ulicí od Dvořákovy, směrem k Jezuitské. Místo prvních třech domů (na levé fotografii) jsou dnes na stejném místě dva větší. Geissgasse (Kozí) byla v roce 1907 vydlážděna
kostkami a lidé spokojeně postávali před svými domy. Místo lidí dnes před domy stojí auta a v rohovém domě existuje Bar, který neexistuje. Ještě snad chybí, aby čert na koze jezdil.

včerejšek dnes
10. 12. 1920 (100 let) se první
český starosta města Brna Karel
Vaněk (1866 – 1924) v souvislosti
s dělnickými bouřemi vzdal své
funkce. Na schůzi městského zastupitelstva tuto skutečnost sdělil první
náměstek Bedřich Macků, což zastupitelstvo vzalo na vědomí. Karel
Vaněk se poté přestěhoval z ulice
Spolkové (tehdy Dělnické) na Koliště, nového bytu si však užil necelé
4 roky. Zemřel na srdeční selhání. Je
pochován na Ústředním hřbitově,
v Masarykově čtvrti je po něm pojmenováno Vaňkovo náměstí.

ÚTulNá viNoTéka

u Terezky

PF 2021

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

Připijte si na Vánoce,
přijďte k nám i v příštím roce.

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

Václav Hynek Mach

V tomto domě bydlel neprávem
zapomenutý brněnský sochař a pedagog Václav Hynek Mach (1882 –
1958). Byl synem Jana Macha (1823 –
1901), který byl majitelem tkalcovské
dílny na Cejlu. Nevlastní sestrou Václava Hynka Macha byla spoluzakladatelka Vesniných škol v Brně a spolku Ženská útulna pro dívky v Brně
Eliška Machová (1858 – 1926). Machovým profesorem na
Akademii v Praze byl mj. Josef Václav Myslbek. Jméno V.
H. Macha je spjato zejména se sochařskou výzdobou brněnské meziválečné architektury. Přesto, že kolem jeho děl
denně chodí stovky lidí, málokdo tuší, že je jejich autorem.
Ateliér měl v Ugartově 11 (dnes Palackého tř.). Je autorem
sedmi figurín nad vchodem Polikliniky Zahradníkova,
pamětní desky F. A. Zacha v ulici Bašty 4, pamětní desky
Joži Barviče v České 4 (ta už bohužel neexistuje), sochařské
výzdoby průčelí Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu 2,
bronzové sochy T. G. Masaryka
v nadživotní velikosti ve vstupní hale budovy v Kobližné 21
a dlouhé řady dalších děl. Byl
zakládajícím členem Klubu výtvarných umělců Aleš. Čestný
občan města Brna V. H. Mach
je pochován na Královopolském
Traubova 6
hřbitově.

zapomenuté ulice

DOBROTIVÝ JOSEF

Významný politik, senátor
a novinář Josef Hybeš (1850 –
1921) celý svůj život podřídil
politické činnosti. Pocházel
z velmi chudé tkalcovské rodiny a už jako devítileté dítě začal pracovat v textilce. Později
z vlastních prostředků nezištně
přispíval chudým, pomáhal
v nouzi dělnickým rodinám a
osobně se postaral o vyřízení
penze mnoha desítek válečných vdov. Často přespával ve
vlacích, zřejmě také proto, aby
ušetřil za hotel. Když se v roce
1887 natrvalo usadil v Brně,
začal pracovat jako redaktor
v Rovnosti. Brzy nato se seznámil s kuchařkou Vilemínou (1849 – 1927). Pocházela
z Humpolce a byla dcerou
truhlářského mistra. Zřejmě
velká láska je přivedla až do
zábrdovického kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde měli
9. 7. 1888 svatbu. Hybeš se po
svatbě začal naplno věnovat
politické činnosti, manželka
Vilemína si v Brně otevřela
obchod se zbožím tkaným a
pleteným. Hybešovo obrovské
pracovní nasazení se však začalo pomalu ale jistě podepisovat
na jeho zdraví. V roce 1897 se
stal poslancem rakousko-uherské Říšské rady a po vzniku
republiky se stal poslancem

Revolučního národního shromáždění ČR. V letech 1906
– 1918 zasedal také v moravském zemském sněmu. Prosazoval osmihodinovou pracovní
dobu a všeobecné volební právo. Jeho vliv však začal pomalu
klesat a po vzniku Československa se s ním už nepočítalo
Josef Hybeš

vůbec. Nadále však rozdával
chudým lidem svůj majetek,
což jej brzy přivedlo k rozpadu manželství a také začal být
nazýván „Maršálem chudých“.
Dodnes kolují po Brně historky o charismatickém vůdci a
velkém příteli dělníků. Nejčastěji je prý obdarovával hodinkami nebo zimníkem. S manželovou nezištnou a někdy až
naivní dobročinností se Vilemína smířit nikdy nedokázala,
a tak bylo manželství nakonec
rozvedeno. Josef Hybeš byl
však i nadále natolik populární

a oblíbený, že si jeho brněnští
příznivci vynutili dodatečné
jmenování do řad poslanců
Revolučního národního shromáždění. V roce 1920, v prvních řádných volbách, byl Hybeš zvolen senátorem. To však
ještě netušil, že jeho dny jsou
prakticky sečteny. Při parlamentním projevu 14. 12. 1920
jej postihl záchvat mrtvice a
jeho zdravotní stav už se nikdy
nezlepšil. Sedm měsíců nato
(19. 7. 1921) slavný brněnský
přítel dělníků zemřel. Pohřeb
se konal 23. 7. 1921. Promluvila řada řečníků, nakonec dlouze hovořil bývalý starosta Brna
Karel Vaněk. Pohřební průvod
vyšel ze zahrádky Dělnického
domu, kde Hybeš poslední
roky svého života bydlel. Z ulice Hvězdové přes Soudní, Cejl,
Nádražní, Silniční (dnes Hybešova), Vídeňskou se došlo až na
Ústřední hřbitov, kde má Josef
Hybeš čestný hrob. Průvod byl
natolik početný, že v něm bylo
šest hudeb! Zúčastnilo se ho
několik desítek tisíc Brňanů,
kdy jen na chodnících stály tisíce lidí, aby se s oblíbeným politikem mohli rozloučit. Pohřeb
se tehdy stal pro Brno velmi významnou masovou událostí, o
které se hovořilo ještě mnoho
let poté.
Pohřební průvod prochází
Hybešovou do Václavské

Vánoční hádanka! Věřte nevěřte, ulice na fotografii z roku 1896
existuje dodnes! Všechny domy, strom, kostky a lidé, jsou však nenávratně pryč. Záhadou je ovšem fakt, že ulice, která dnes připomíná
spíš parkoviště, nemá název, protože je součástí náměstí, které má ve
svém názvu! Malou nápovědou může být Špilberk. První tři volající
se správnou odpovědí dostanou malý dárek!

☎ Volejte Martinovi 777 122 009

Daruji
kočičku
Klobouky do dobrých
Dantes
rukou!
Opravdový muž ví, po čem žena touží...

Přece po klobouku Dantes!

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

www.kloboukovyklub.cz

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

Chytá myši,
je velmi šikovná
608 718 605

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň
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a samém počátku slavného
hereckého rodu Pešků byl
legendární vlastenec „z Boudy“
Václav Thám. Velmi vzdělaný člověk. Ještě jeho dcera Marie Eliška
Pešková (*1846 v Jičíně) měla za
svobodna toto slavné příjmení a
zřejmě i neklidnou hereckou krev.
Ve svých 18 letech utekla k Zőllnerově kočovné herecké společnosti,
ačkoliv s tím Thám nesouhlasil.
Eliška se brzy zamilovala do herce,
překladatele, režiséra, dramaturga, filozofa a ceduláře Josefa Peška (dědeček významného herce
Ladislava Peška). Měli 3 dcery.
Všechny 3 přes protesty celé rodiny později utekly k divadlu.
Jedna z nich, Ema Pešková (zřejmě nejznámější), se narodila na
Nový rok roku 1869 v jičínském
zámku. Její dědeček byl soudní
sluha, a protože soud byl tehdy
v jičínském valdštejnském zámku, měli tam naturální byt. Jako
dítě kočujících herců ji od jejích
10 měsíců vychovávali dědeček
s babičkou (rodiče matky). Ačkoliv se dědeček, který nesouhlasil
s kočujícím životem své dcery,
snažil svou nejmilejší vnučku udržet co nejdál od divadla, byla Ema
(později významná česká hereč-

❸
ka) divadelním světem doslova
okouzlena. Jednou přijela do Jičína divadelní společnost Františka
Pokorného. Ema nevynechala
jediné představení. Když se pobyt
divadelní společnosti chýlil ke
konci, rozhodla se. Klekla si před
principála a svěřila mu své nejtoužebnější přání. Pokorný se tehdy
ani moc nedivil. Dal jí úlohu - Jindřišku z Ruthova Olympu. Ema si
roli tajně opsala a v noci se učila.
Babička i dědeček si mysleli, že
je nemocná. Balili ji do studeného obkladu. Za 3 dny přišla před
Pokorného a obstála. Bylo jí 16
let! Zpočátku hrála i zadarmo, to
byla touha a posedlost. Přes Nový
Bydžov a další štace se dostala až
do Brna, kde nejdříve působila jen
krátce. Pokorný zde tehdy sestavoval soubor pro brněnskou scénu. Výrazný posun v kariéře Emy
však znamenal až přechod ke
společnosti Vendelína Budila, ře-

❶

O Emě,
o životě
a taky
o lásce

ditele Plzeňského divadla. Cestu
k Budilovi jí usnadnil nadaný herec Ladislav Pech (1866 – 1942),
kterého pár měsíců před tím na
jedné štaci poznala, a za kterého
se 19. 11. 1896 provdala. V roce
1900 přijali manželé Pechovi
nabídku ředitele Františka Laciny a nastoupili angažmá v Brně.
Zpočátku se jednatřicetileté Emě
v Brně moc nelíbilo a nemohla
si zvyknout. Brzy si však zamilovala zdejší publikum, spřátelila se
s mnoha zajímavými lidmi,
kolegy a zůstala Brnu věrná až
do konce svého života. Navíc si
z Plzně přivezli tříletou dcerku
Marii, které chtěli vytvořit hezký
domov s rodinným zázemím,

jaké měla do svých 16 let Ema
v Jičíně. Zpočátku bydleli v tzv.
hereckém domě, který stál v místech dnešní MSSZ v ulici Veveří
a byl v těsném sousedství s divadlem. Existoval dokonce zadní
vchod, kterým se dalo „nenápadně“ projít z domu téměř na pódium divadla. Později se nastěhovali do prostorného bytu v domě
U tichých nemluvňat v ulici Lichtenauergasse (dnešní Sokolská)
č. 4. Do divadla to opět měli jen
malý kousek. Ema šla z role do
role. Při brněnských pohostinských vystoupeních byla na jevišti svému manželovi nejčastější
partnerkou. V době, kdy se stala
miláčkem publika, a celé Brno

chodilo na Pechovou, se jí narodil
syn Ladislav, pozdější nejvýznamnější herec celého slavného rodu.
Za své umělecké jméno mj. i na
popud nejvýznamnějšího režiséra
pražského Národního divadla K.
H. Hilara si úředně zvolil matčino
původní příjmení – Pešek. Rodinnou pohodu si známá brněnská
herecká rodina nenechala pokazit
ani událostmi, na které se nedá
zapomenout.
Ema často dětem vyprávěla tragické okamžiky z 1. sv. války. „To
jednou přišel policajt a sebral vašeho tatínka, protože byl známý
český herec. Pár dní nato napadli
na ulici mě, zůstala jsem ležet, po

❷
chvíli jsem zjistila, že mám obě ruce
zlomené. A večer jsem musela hrát.
Pan doktor mě dal jakž takž do
pořádku, ruce jsem měla v dlahách
a večer jsem odehrála s vypětím
všech sil. Nebo v roce 1917. Stojíme
ve frontě na chleba. Nejdřív tatínek
(po večerním představení), pak
já, Maruška a k ránu Ty Ládíčku
i s tatínkem. Do šátku nám vysypali rozdrobený kukuřičný chléb,
který se lepil, drobil a nedal se
krájet.“
Také Ladislav Pešek později na své
rodné Brno vzpomínal. Častokrát se slzami v očích. „To jsme šli
jednou na nádraží k brněnskému
vlaku. Tehdy tam ještě vedla alej
stromů a na konci jsme se dostali
do davu lidí, slyšíme křik, všude vojenské uniformy, které šly proti křičícím hladovým ženám, na které se
už nedostal příděl potravin. Začali
střílet. Tatínek mě strhl k zemi, maminka vedle nás, nechápal jsem,
co to znamená. Všude kolem krev,

❹

❺

nehybné ženy a děti. Na dláždění
zůstalo tehdy 23 mrtvých žen a dětí
a 80 raněných“.
O Vánocích pokaždé vzala paní
Ema své děti a manžela na procházku podvečerním Brnem.
Tehdy ještě sněžilo, což celou
atmosféru dokonale podbarvilo.
Pravidelně se chodili dívat k panu
Lamplotovi na černocha. Pan
Lamplota měl v té době obchod
s čajem, kávou a cukrovinkami
v Rudolfské (dnes Česká) ulici č.
6. Za výlohou stával velký porcelánový černoch v krátké sukničce,
s fezem na hlavě a v rukou držel
tác. Pokaždé byl na tom tácu krásný betlém. Tato tradice se opakovala až do roku 1941, kdy byla celá
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Co jste možná nevěděli:

KALENDÁRIUM

• Na dovolenou jezdila rodina

❻
rodina pohromadě. Pár měsíců
nato tatínek Ladislava Peška zemřel. Smrt milovaného manžela
paní Emu velmi ranila. Přesto ho
přežila o 23 let. Stále se zhoršující
špatný a slabý zrak jí znemožňoval působení v divadle. To už
byla rovněž u studentů velmi oblíbenou pedagožkou na brněnské
Státní konzervatoři, kde vychovala několik našich nejpřednějších
herců. Např. Vlastu Matulovou,
Jarmilu Lázničkovou, Karla Hő-

❶
❷
❸
❹

❺

Ema Pechová - významná brněnská divadelní
herečka
Ema Pechová s Ladislavem Pechem prožila
harmonické manželství
Paní Ema ze zámku
Divadlo na Veveří
v roce 1915 směrem
k Žerotínovu náměstí.
Budova tehdy nesla č. 3
a Veveří ulice nesla název Hindenburgstrasse
Když byla na jevišti
Divadla na Veveří paní
Ema, hlediště bylo pokaždé plné

gera, Marii Pavlíkovou i vlastního
syna Ladislava Peška. Byla oblíbená svým mateřským přístupem.
Ema Pechová je držitelkou mnoha Státních cen, vyznamenání a
řádů. Byla jmenována Zasloužilou umělkyní. Tato mimořádně
citlivá herečka a pedagožka, oddaná své rodině a divadlu, opustila
životní jeviště 2. 12. 1965 v neuvěřitelných 96 letech. Je pohřbená po boku svého manžela na
brněnském Ústředním hřbitově.

❻
❼
❽
❾

❿

Sourozenci Marie
a Ladislav - děti Emy
a Ladislava
Ladislav Pešek (roz.
Pech) syn, nejslavnější
člen celého hereckého
rodu
Marie Walterová (roz.
Pechová) dcera
Významný brněnský
herec, režisér, pedagog,
překladatel, recitátor,
dramatik, skladatel a
zeť Emy Pechové - Rudolf Walter
Ema Pechová v roce
1913

Emy Pechové nejčastěji do Tišnova do neobydleného krámku
v hostinci U Hamingerů, který
tatínek vždy na léto pronajal.
• Ema Pechová hrála za svůj život v jediném filmu – Mazlíček
(1934). Hrála obětavou a starostlivou maminku, která se až
přehnaně stará o svého 28letého
syna. Toho hrál Hugo Haas, který
se v této komedii Martina Friče
vtipně pojmenoval Dr. Alois Pech!
• Hrála skoro ve všech dramatech
Jiřího Mahena. Mahen jí složil
hold, když pro ni napsal divadelní hru – O maminku. S Jiřím
Mahenem Emu pojilo upřímné
přátelství.
• Velice úzce spolupracovala s brněnským Rozhlasem. Její herecké
monology byly hojně vydávány
na gramofonových deskách.
• Až do své smrti bydlela Ema
Pechová v ulici Čápkova 14. Tato
adresa byla také posledním bydlištěm jejího manžela Ladislava.
• Zetěm paní Emy byl brněnský
herec, režisér a pedagog Rudolf
Walter (1894 – 1966), který 2. 7.
1921 v kostele sv. Tomáše uzavřel
sňatek s Marií Pechovou. Ladislav
Pešek se stal jeho švagrem. Manželé Walterovi bydleli v ulici Gorkého 54. Jejich dcera Olga (1922
– 2001) byla spoluzakladatelkou
divadla Večerní Brno.
• Paní Ema měla dvě sestry, Miladu a Terezii, obě se věnovaly herectví. Terezie byla rovněž členkou
brněnského Národního divadla.
Bydlela v ulici Grohova 21.
• Na domě v Sokolské 4 je vpravo
od vchodu pamětní deska, která
připomíná nejslavnějšího člena
tohoto hereckého rodu Ladislava
Peška (1906 – 1986). Málokdo
dnes ví, že Áda Čuřil, který v komedii Škola základ života (1938)
snědl párek nevalné chuti, se narodil právě v tomto domě.
• Paní Ema z jičínského zámku
v Brně prožila rovných 65 let.

❼

❽

❾

❿

STŘECHY OD KŮLNY AŽ PO STODOLU
PERGOLY, CHATY, VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE, ZASTŘEŠENÍ
RYBÁRNA ŠOPÍK
založeno 1996

PRODEJ ŽIVÝCH
A CHLAZENÝCH RYB
Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6,
Brno-Královo Pole
www.rybarna.cz

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

Jarmila Kurandová
(*30. 1. 1890 Veselá u Počátek
– † 6. 12. 1978
Brno), jedna
z nejvýznamnějších členek
brněnské činohry, herečka
vysoké kultury
jevištní mluvy, představitelka
dlouhé řady mnoha ženských
rolí v divadle i ve filmu, skvělá
vypravěčka pohádek se vzácným přístupem k dětem, pedagožka na JAMU a naše nejznámější Babička. Narodila se jako
Marie Martínková do chudé
a početné rodiny hajného. Ve
svých 15 letech začala pracovat
jako vychovatelka, v té době navštěvovala coby divačka různá
divadla. Přes protest rodičů odešla ve svých 18 letech k Housově
divadelní společnosti. Během
1. sv. války prošla řadou kočovných divadelních společností.
Přes Moravskoslezské Národní
divadlo a olomoucké České divadlo se v roce 1935 dostala do
Brna, kterému zůstala věrná až
do své smrti. Jejím manželem
byl divadelní herec František
Kuranda. Národní umělkyně
Jarmila Kurandová je pochována na Ústředním hřbitově.
František
Ondřej
Poupě (*26. 11. 1753 Český
Šternberk – †
1. 12. 1805
Brno), když
byl v roce 1798
v Brně vyhlášen konkurz
na obsazení
sládka v městském pivovaru,
této příležitosti využil mj. František Poupě. Uprázdněné místo
magistrát po usnesení přiklepl
právě Františkovi. Přednost mu
dali před ostatními uchazeči
pro jeho důsledné znalosti teoretické, výtečnou způsobilost
praktickou a pro jeho chvalné
vlastnosti morální. V červnu
roku 1798 se Poupě přestěhoval do Brna, do bytu ve Starobrněnské ulici, který se nacházel
v areálu tehdejšího pivovaru.
Tady prožil nejskvělejší období svého života. Postupně dal
brněnský městský pivovar do
pořádku, sládkové z okolních
měst za ním chodili pro rady.
Za svého brněnského působení
vydal Poupě vůbec první český
spis o pivu. Na průčelí domu ve
Starobrněnské 20 byla v roce
1995 Františkovi umístěna pamětní deska.

C
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o se týče sladkostí, zejména mládež
podlehla módě dobrot zvaných:
cupcake, crème brûlée, cheesecake…
Nikdo jim nebere chuť experimentovat
s ochutnáváním sladkých laskomin, které jsou zde, v naší zemi, poměrně krátce.
Existují však vynikající dezerty, které už
znaly naše prababičky. Jako by se na ně ve
víru všech sladkých novinek zapomnělo, což je obrovská škoda. Vedle novinek
by přece měla být i úcta k tradici a neohrnování nosu nad tím, nad čím se našim
předkům sbíhaly sliny. A
věřte nevěřte, v době zvané „tenkrát“ si prostí lidé
nemohli dopřávat laskominy každý den, často bývaly jen v neděli,
ve svátek a také na Vánoce. Doslova zlatou
rybku v síti ulovila paní Hermína ve svém
receptáři, a co víc, poslala ji (prostřednictvím své vnučky) do redakce. Recept na

ší chuť se může k jablku před pečením
a zavinutím přisypat kávová lžíce rozinek
přes noc namočených v rumu a po zavinutí lehce posypat sekanými mandlemi.
Jablka v županu se nejednou stala terčem různých vtípků, což nám bravur- Jubilejní nemocnice Úrazové
ně předvedl např. Felix Holzmann, pojišťovny dělnické, Úrazová nekterý vlastně vůbec nepochopil, co mocnice v Brně, Výzkumný ústav
to jablka v županu jsou. Nebo Vlasta
traumatologický,
Burian, který si je s velkým údivem
známý dnes jako
objednal ve známé Hejhalově restaura„Úrazovka“, byla
ci v komedii Přednosta stanice. Vzácná
postavená v letech 1930 – 1933
Primář
a stala se tak první
Vladimír Novák
úrazovou nemocnicí v Československu. První papaní Hermína se narodila v roce 1928 cient byl přijat 1. 5. 1933. Projekt
v krásném secesním domě v Hlinkách, moderní pětipatrové budovy vya představte si, že v něm žije dodnes. pracoval prof. Ing. arch. Vladimír
Nikdy v životě se nestěhovala! Co Fischer (1870 – 1947). Vedením
všechno zde musela zažít. Ráda čte, mj. nové Úrazové nemocnice byl
Stříbrné Brno, za žádnou cenu se však v roce 1932 pověřen zakladatel
nechtěla fotografovat. Při mém odcho- československé traumatologie
du ještě říkala, že do tohoto receptu se MUDr. Vladimír Novák (1891 –
absolutně nehodí ta vyleštěná dovo- 1965), který svou funkci zastával
zová jablka, která se prodávají v těch neuvěřitelných 33 let! Přesto, že
velkých obchodech, a která v bedýn- při listopadovém náletu v roce
ce vypadají stejně a mají stejnou ve- 1944 byla nemocnice poškozena,
likost. To je proti přírodě a vlastně příjem raněných z tohoto náletu
to ani není možné takto vypěstovat. nezastavila. Zastavit provoz na 3
Nejlepší jsou naše česká jablka, ne měsíce byla nucena až dodatečpříliš veliká a dobře uleželá. Paní ně. V dubnu 1945 byla opět těžHermíně jsem poděkoval a popřál ce poškozena, tehdy byl zajištěn
hezký vánoční čas zasypaný pěknými nouzový provoz bez elektřiny,
a nezapomenutelnými vzpomínkami plynu, vody, páry, prakticky ustajako jablka v županu cukrem.
lo pravidelné zásobování.

brněnská
NEJ

❆
❆
❆❆
Cukr❆
vzpomínek
paní Hermíny

V době, kdy se paní Hermína
narodila (a také mnoho let poté),
v Brně ještě sněžilo

❆
❆

Jablka v županu

zapomenutá jablka v županu berte jako
špetku vánoční inspirace a malý výlet do
sladké kulinářské historie.

Z máslového listového těsta vyválíme
si slabší plátek, z kterého nařežeme
větší čtverečky, abychom do nich mohli
zavinouti celé jablko. Na tyto vyválené čtverečky položíme celé oloupané
(nebo také neoloupané) jablko, z něhož
jsme předem odstranili vnitřek (jádřinec). Do tohoto otvoru v jablku nasypeme cukr se skořicí a sekané ořechy. Rohy
čtverečku potřeme vajíčkem a přes jablko vždy dva cípy k sobě nahoru všechny
čtyři přilepíme, aby celé jablko bylo
uzavřené. Potom zavinuté jablko potřeme vejcem a necháme trochu odpočinout. Po odpočinku upečeme do zlatova. Nejprve pekou se v teplejší peci
(troubě), potom volněji dopékáme, až
jablka úplně změknou. Hotová jablka
můžeme posypat vanilkovým cukrem
a nejlépe chutnají vlažná. Pro ještě lep-

Hudba zustala...

Rok 1937 byl pro Pavla Haase
(1899 – 1944) plný úspěchů. Se
svým bratrem (Hugo Haas) spoluBratislavská 21

pracoval na hudbě k jeho filmům,
dařilo se mu jako učiteli hudby a
především 1. listopadu se Pavlovi a
Soně narodila dcera Olinka. V dalších letech se však jeho život obrátil
naruby. V Brně byla silná německá
menšina, množily se provokace
proti českému obyvatelstvu. Na počátku války, kdy už byl Pavlův bratr
Hugo v emigraci, byl Pavel vyřazen
z veřejného života a na klavír učil
potají. Soňa Haasová (1899 – 1982)
popřela svůj židovský původ, aby
mohla dál provozovat lékařskou
praxi a živit rodinu. Podle pamětníků si Soňa ordinaci přestěhovala co
nejblíže k domovu na Havlíčkovu

ulici č. 63. To už nejen Haasovi čelili
čím dál častějším převážně nočním
návštěvám gestapa. Aby se rodině
Pavla Haase ulehčil život, zbývala
poslední možnost – rozvod. Manželé Haasovi byli 13. dubna 1940
rozvedeni, ale rozvod považovali
za formální. Pavel se musel policejně odhlásit z bytu v Havlíčkově
č. 67 a odstěhoval se do otcova
bytu ve Smetanově č. 28. U Pavly
Rohlenové (vzdálená příbuzná)
v Pressburger Strasse (dnes Bratislavská) č. 21 si vyjednal používání
pokoje s klavírem, kde dával tajně
hodiny. V tomto utajeném bytě se
scházel se svojí ženou Soňou. Tady
také vznikla z větší části druhá věta
Symfonie. Začal pracovat na třetí.
Její skica však končí stručnou po-

známkou (22. 10. 1941) „Musím
od Rohlenů i s klavírem“. Symfonie
zůstala nedokončena. Dodnes není
jasné, od koho se gestapo dozvědělo o Pavlově činnosti v Bratislavské.
Následují už jen černé dny příprav
na transport do Terezína. V neděli
30. listopadu 1941 v 02:14 byl Pavel
ve Smetanově 28 zatčen a odvezen
do budovy v Merhautově 1 (pamětní deska nalevo od vchodu),
aby byl s další téměř tisícovkou
židovských občanů Brna transportem G -731 převezen do Terezína. Z Terezína byl po třech letech
převezen do Osvětimi, kde v den
devátého výročí svatby (17. října
1935) zahynul v plynové komoře.
Své vysněné dcery Olinky si užil
pouhé 4 roky.

Pavlova manželka Soňa, dcera Olinka a Pavel

Sloupek o kávě
Vánoční

potěšení



Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

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

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

Kdy jindy, než o svátcích si užijete
dosyta rodinné pohody, klidu a lásky. Kdysi bylo tradicí servírovat ve
svátečním servisu výraznou silnější
kávu o štědrém večeru a besedovat,
případně pánové volili kuřácké salonky a navíc sklenku cognacu či likéru. Na dlouhou silvestrovskou noc
vedlo silné mokka se špetičkou kardamonu a medu. Několik dní předem se pečlivě vybrala a nakoupila
čerstvá zrnka, buď upražená, nebo
se teprve doma pražila a provoněla
celý byt. Zkuste si připravit vánoční
kávu z kořenitě hořké Venezuely, Galapág nebo Puerto-Rica. Do sklenky
dvojité prodloužené espresso, lehce
zakápněte mandlovým likérem,
troškou jemného karamelu, přidejte
kapičku ručně našlehané smetany
s jemným posypem perníku a hořké
čokolády s chiili. Nebo vyzkoušejte
zrnka z Ománu, Yemenu či Guatemaly, připravte cappuccino s kapkou
rumu, skořice a vanilky a vychutnejte. Krásné svátky provoněné čerstvě
praženou kávou.
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ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Šemberův dům nebo Dům U tří Knížat?

Historie minoritského kláštera v Brně je úzce spjata se sta-

robylým moravským rodem
pánů z Boskovic. Byli to známí
donátoři a ochránci menších
bratří a po mnoho generací tento
klášter podporovali. Podle některých pramenů je za hlavního
donátora kláštera považován Jan
Velen Černohorský z Boskovic.
Vlastnil ve městě dvůr a rozsáhlý pozemek, jehož východní
část věnoval minoritům, kteří si
na něm postupně vystavěli svůj
klášter. S rodem pánů z Boskovic
souvisí rovněž historie domu na
rohu Minoritské a Jánské ulice.
V polovině 16. století jej vlastnil
poslední z rodu Boskoviců Jan
Šembera Černohorský. Historie
domu je však mnohem starší a
sahá až do počátku vzniku města. Nárožnímu objektu se dnes

říká „Dům U tří knížat“. Tak byla
totiž pojmenována pivnice, která

v sedmdesátých a osmdesátých
letech v tomto domě prosperovala. Její interiér v místnostech se
stropy valených kleneb a křížových kleneb do žeber patří k těm

nejhodnotnějším v Brně. Název
domu je však matoucí. „Dům
U tří knížat“ stával na protějším
rohu, v souběhu ulice Poštovské
a Jánské. Gotický dům s arkýřem
zanikl až v roce 1874, kdy byl zbořen a na jeho místě byla postavena monumentální budova pošty.
Své jméno získal pravděpodobně
podle tří obrazů malovaných
olejovými barvami na plechu s
postavou knížete v životní velikosti, které zdobily nárožní arkýř

V těchto
sklepních
prostorách
před mnoha
staletími dozrávalo víno

někdejšího oblíbeného a velmi
známého hostince. Dnes jsou
obrazy jako jediný pozůstatek již
neexistujícího domu uloženy ve
sbírkách Muzea města Brna.
Sklepní prostory Šemberova domu, které jsou dodnes
zachovány, jsou přístupné
z prvního i druhého dvora.
Větší z nich leží pod uličním
křídlem podél Minoritské ulice. Po schodišti sestoupíme do
velkého sklepa pod nárožím
objektu. Půlkruhově valená
cihelná klenba na kamenném
zdivu vytváří největší z šesti
sklepů, navzájem propojených
ve dvou výškových úrovních.
Z největšího sklepa vedou
v podlaze schody do druhého suterénu s menšími sklepy,
donedávna vybíhajícími až pod
Jánskou ulici. V současné době
je tento prostor vhodně využíván
k prezentaci výtvarných prací a ke
konání společenských akcí. Druhá část podzemí se nachází pod
jižním křídlem prvního dvora a
vstup umožňuje odkryté scho-

diště v jeho zadní části. Po něm
sestoupíme do tří místností velmi
cenného historického sklepního prostoru. Půlkruhově valené
Dům U tří knížat

klenby spočívají na středověkém
zdivu, které je osazeno dvěma
gotickými kamennými portálky.
Prostory nyní slouží k nabídce,
konzumaci a prodeji vína ve
velmi příjemné vinárně a připomínají tak atmosféru míst, kde
víno kdysi, před mnoha staletími,
dozrávalo.

Nejlepší
zákusky
a dorty

Děkujeme,
že podporujete
českou
výrobu

Buďte
kočka!
Tel.: 736 226 828

NajdeTe Nás v přízemí
alfa pasáže

Studená
kuchyně

• Dbáme na pohodlný střih a kvalitu
•Každý kus z naší dílny je originál
•Materiály jsou především přírodní

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

Petra Marcová PřemyslovoAdresa:
nám. 8

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

Zlatnictví
Marcela
Lurská

Opravy zlatých
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: 777 687 109
www.zlatnictvi-lurska.cz
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno
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Zbrojovácké patálie
část 2.

Sportovní třísedadlová Z 18 z roku 1926

Významný automobilový
konstruktér Vladimír Souček (1898 - 1967)
propagační cesty se sériovými
vozy, např redaktor Stránský
do Bagdádu nebo ing. Novák
severskými státy až za polární
kruh. Významným úspěchem

Reklama na Z 18 z roku 1931
top. Zetka měla okamžitý ob- bylo také vítězství v obtížné
chodní úspěch a získala oblibu Alpské soutěži v roce 1928.
především pro nepatrné náro- Velmi žádaná a oblíbená byla
ky na údržbu. Někteří promi- také užitková verze vozu. Byl
nentní jezdci podnikli dlouhé to valník o nosnosti 500 kg, na

PRVOREPUBLIKOVÉ
SLADKÉ
MÁMENÍ

Ořechové košíčky

Z lineckého těsta upečeme v plechových tvořítkách košíčky. Do
těchto naplníme pak hezky do
výšky bílkový krém ořechový (do
bílkového krému zamícháme
jemně rozstrouhané ořechy s vanilkou). Pak kávovým fondantem
košíčky potáhneme a navrch položíme půlku ořechového jádra.

Text Jan Popelka

Konstrukční prioritou nové
Zetky byla také úplná a zaručená vyměnitelnost všech dílů.
Brněnská Zbrojovka už v roce
1924 zavedla vlastní normalizaci a metrickou toleranční
soustavu, velmi podobnou
dnešní ISO. To umožňovalo,
aby Zetku opravil každý šikovný venkovský kovář, když si
dal případně poslat příslušný
náhradní díl. Na celém voze
včetně motoru byla např. užita
jen valivá ložiska, která normalizaci odpovídají i dnes. Auto se
vyrábělo nejprve jako osobní
s jednodvířkovou čtyřsedadlovou otevřenou karosérií
a lehkou plátěnou střechou.
Později se karosérie modernizovaly, také bylo možno
pro zimní provoz přikoupit
limusinový nástavec, tzv. hard

nějž však živnostníci, pro které
byl především určen, nakládali
obvykle hodně přes tunu. Postaveny byly také různé modifikace nástavby, např. hasičské
vozy, reklamní dodávky nebo
pojízdná obuvnická dílna a
prodejna pro firmu Baťa. Automobilů Z 18 bylo vyrobeno
do roku 1930 celkem 2510
kusů, z toho asi 1000 dodávek.
Tím se brněnská Zbrojovka
zařadila mezi naše tehdejší
producenty automobilů a málo
naplat, konkurenční firmy s ní
už musely nadále velmi vážně
počítat. Jestliže se Zbrojovce
podařilo typem Z 18 získat
pevné místo na československém automobilovém nebi,
stalo se tak jedině díky systematické a usilovné práci konstruktérů nově zřízené automobilky. Je třeba si uvědomit,
že v dobách bouřlivého rozvoje
strojírenské výroby u nás bylo
velmi obtížné proniknout na
trh s novým výrobkem zvláště
v podmínkách silné konkurence. Porovnáme-li rychlost
inovace automobilu ve dvacátých letech se soudobým ino-

vačním cyklem, zjistíme, že to
tehdy výrobci neměli vůbec
lehké. Konstrukce aut a stupeň
racionalizace jejich výroby se
mezi léty 1925 – 1935 zejména
pod vlivem amerických firem
tak výrazně změnily, že nebylo
prakticky možné udržet jeden
typ beze změny ve výrobě ani
dva roky. Není tedy divu, že
správní rada Zbrojovky, jakmile se oprostila od počátečních euforických pocitů nad
obchodním úspěchem Z 18,
počala střízlivě uvažovat co
dál. Zetka 18 byla sice velmi
jednoduché a spolehlivé auto,
slušelo se však, aby úspěšný
výrobce mohl také nabídnout
něco lepšího. Zbrojovka dala
provést srovnání osmnáctky se
souběžně vyráběným a rovněž
oblíbeným vozem Praga Piccolo 3/10 HP, z něhož Zetka
vyšla vítězně, vytýkalo se jí ale
zejména tvrdé pérování, malý
komfort, slabý motor k tomu,
aby vůz mohl být vybaven větší
uzavřenou karosérií dle požadavků kupujících. Šéf konstrukce ing. František Mackrle
odešel ze Zbrojovky už v roce

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

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ,
OSTRAHU, RECEPČNÍ
A PRACOVNÍKY ÚKLIDU

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

1928, a tak nově jmenovaný
vedoucí inženýr Vladimír
Souček začal intenzivně pracovat na nových vozech. Tento
muž, který stejně jako Mackrle byl žákem prof. Kožouška,
sám později vysokoškolským
profesorem a děkanem v Brně,
velmi dobře znal problém,
poněvadž už dva roky v konstrukci aut pracoval. Byl velmi
pečlivý a houževnatý a vnesl
do konstrukční kanceláře systém a pořádek a začal pracovat na typu 4. Konstruoval řadu
dalších motorů, které našly
dobré uplatnění v závodních
a sportovních automobilech,
ale nejen díky velké spotřebě se
pro sériovou výrobu nehodily.
Správní rada byla velmi znepokojena. Vůz Z 18 se vyráběl
a prodával beze změny již přes
tři roky a Souček neměl nic, co
by mohlo jako novinka do výroby. Konkurence se již vzpamatovala, krach na newyorské
burze předznamenal hospodářskou krizi, kdy chudí budou hledět zachránit holý život
a ani zámožní nebudou mít na
nová auta.  Pokračování příště

Perlička na závěr

Lékárna U červeného raka
Víte, že lékárna U červeného raka
má rovných 400 let? Jde o jedinou
lékárnu v České republice, která se
na stejném místě nachází prokazatelně a nepřetržitě už od roku 1620!
První zmínky o ní pochází dokonce už z konce 16. stol., byť samotný dům měnil během staletí svou
stavební podobu. Dům, v němž se
lékárna nachází dnes, byl postaven
v roce 1907. Zřejmě nejstarším
známým lékárníkem a majitelem
domu byl Georg Braun, který byl
za brněnského měšťana přijat 7. 11.
1619. Zemřel o 5 let později.
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Píšeme

na

pokračování

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

autentické vzpomínky
MUDr. Milana Navrátila,
syna Rudolfa Těsnohlídka.

Rudolf Těsnohlídek
(1882–1928)
Franta býval morous pouze při práci, jinak si se mnou
hrával a učil mne malovat psa
u boudy jedním tahem, nebo
vojáka s kuchařkou na stráži,
což učím zase svoje vnuky. Na
rozhraní katastru Obřan a Bílovic je cihelna, ve které v létě
spával Martínek. Byl to tulák,
chodil otrhaný, špinavý. Místo
bot míval nohy zabalené do
starých pytlů. Měl jenom jedno oko. Když zavítal do dědiny, hned jsme se kolem něho

Sylva Lacinová

✒

✒

Rudolf
Těsnohlídek
Nikdy nepublikované

První dáma českého sochařství

sběhli a jak bývají děti surové,
pokřikovali jsme na něj Martínku, kde máš druhé oko. Což
ho strašně zlobilo a s velikým
nadáváním nás honil. My jsme
z toho mívali velikou zábavu
a radost. Když nás otec při
tom přistihl, velmi nás plísnil.
S Martínkem si porozprávěl,
nabídl mu tehdy tak vzácný
tabák. Bývalo až dojemné,
když Martínek otce potkal, jak
oddaně se po něm díval a viděl
v něm svého přítele. Ještě zbývá, abych se zmínil o Šišové.
Tam mívala teta louku, pole,
meze. Na louce je dnes fotbalové hřiště, na mezích stojí chaty. Tam jsme si nejvíc vyhráli
a nejvíc strávili času. Louka
končí potůčkem (v Čimčirýnkovi jak naříká). Zde začínalo
malé údolí, ze kterého potůček
vytéká. Vedla tudy stezka do
Obřan s tzv. osmičkami. V ústí
údolí stávala stará, rozložitá
vrba, na které jsme si hrávali
na Tarzana. Na mezích byly
čtyři veliké jabloně - panenské,
pak tu byla řada švestek.

(Pokračování příště)

Hádanka pro fajnšmekry

Dívčí lyceum ženské vzdělávací
jednoty Vesna v Brně bylo otevřeno
1. září 1901. Víte, na které adrese?
Povinnými předměty byly náboženství, čeština, němčina, francouzština, zeměpis, dějepis se zvláštním
zřením k dějinám kulturním a umění, počty, přírodopis, přírodozpyt,
kreslení a měřičství, krasopis.
nebo pište
☎ Volejte
na 777 122 009.

DAMODARA
Natural Foods & Sweets

Vincenc Makovský, pedagog

Viktor Kaplan, vynálezce

František Kožík, soused
Sylva Lacinová (1923 - 2019) měla to štěstí, že jejím profesorem byl Vincenc Makovský (1900 – 1966). Když ji
však ve zlínské škole umění poprvé uviděl, řekl: „Ale já nemám rád ženský! Máte s sebou vůbec nějaké fotografie
vašich prací? Udělejte podobiznu této stařenky.“ První práce se mu nakonec líbila a stali se z nich velcí přátelé.
Paní Sylva žila celý život v Masarykově čtvrti, v domě, který postavil její tatínek. Pár let byl jejím sousedem a
kamarádem budoucí spisovatel František Kožík. Velmi se přátelila s Janem Skácelem, s Věrou Mikuláškovou
chodila často na kávu do klubu v dnešním Domě umění. Znala se s Margarette Kaplanovou, manželkou Viktora
Kaplana, kterému společně odhalovaly sochu v Údolní ulici. Je autorkou mnoha děl, kolem kterých v Brně denně
chodí stovky lidí, a která tu budou, i když mi už tu nebudeme. Když jsem byl u paní Sylvy v Lerchově 36 na
návštěvě, netušil jsem, že ji vidím naposled, a že za necelé dva roky už nebude mezi námi. Darovala mi krásnou
knihu o jejím díle, vzpomínala na staré dobré časy a říkala, že měla šťastný život. S úsměvem zavzpomínala na
dílnu bratří Kotrbů na Petrově, kde u roztopených kamen čekala na konec války. Přála si, aby se doba zpomalila
a lidé na sebe měli více času. Vypitý čaj byl jakýmsi znamením k odchodu. Dlouho mi tiskla ruku a z jejích očí
jsem vyčetl, jakoby mi chtěla ještě něco říct. To už se však nikdy nedozvím…

La

DU

ˇ
s jablky a skoricí

Tradiční avšak neotřelá sladkost, která potěší každého. Specialitou našeho ladu je, že je slazeno karamelem
z třtinového cukru z naší kuchyně a samozřejmě neobsahuje žádný lepek ani laktózu. Více na www.damodara.cz
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tak to má být

Malá Liduška, kterou
v roce 1919 (101 let!) našel
téměř zmrzlou Rudolf Těsnohlídek se svými přáteli
v Bílovickém lese, nevědomky přispěla k založení
tradice vánočních stromů
u nás. Brno bylo první
v Československu! Smutný
začátek měl šťastný konec.
Liduška se dožila 79 let

Vtip

Stříbrné Brno • strana 12

Tyto noviny jinde než
v Brně neseženete
brněnští

miláčci

Srnku jako z pohádky v srdci Brna
rozhodně nepotkáte. Stačí však
vyjet do obory Holedná (Žebětín)
a můžete obdivovat krásu tohoto
neuvěřitelně ladného tvora. Ty oči!

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

Teď to vytrhne...
„Kam běžíte, pane rado, tak pozdě?“
„Ale chvátám, chvátám domů,
abych přišel dřív. Měl jsem přijít v deset hodin,
kázala žena, a ono je už půl čtvrté...“

Luxus s historií
1905 – 1960 – 2020
Václav Laurin
(1865–1930)

2BI 3369

Václav Klement
(1868–1938)

Váš autorizovaný prodejce vozů šKoda

1905 – 1960 – 2020

1905 – 1960 – 2020

autonova Brno s. r. o.
Masná 418/20, 602 00 Brno
Tel.: +420 543 42 42 11
www.autonova.cz

