
OČIMA ČTENÁŘE

Paní Hana z kavárny Bez výčitek
vás zve na mlsání bez cukru,

bez lepku, bez laktózy a low carb,
které si můžete dopřát naprosto

bez výčitek! 
(Marie Steyskalové 11, za kapličkou

v Žabovřeskách) 
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pohodlně se usaďte a čtěte na stranách 6 a 7

Jiří, který měl rád knihy

Letohrádek sv. Vojtěch  •  U Smrčků 334 • 394 64 Počátky 
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• Zveme vás k prožití romantických nocí i dnů
• Vaše starosti přenechte našemu služebnictvu

Vydejte se k nám v kouzelném čase Adventu... 

Noblesní hotýlek
v prvorepublikovém duchu 
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Určitě nepůjdu, protože bruslit neumím.
Bruslení se mně kdysi snažil naučit PaedDr. Petr Starec

a byla jsem jeho bezkonkurenčně nejhorší
žákyní. Vytrpěl si své      “

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Mám problémy s koleny, ale moje
děti si určitě zabruslí buď u Bobycentra

nebo na Vodové.“ 

ONDŘEJ BLAHO 
MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO

A DOBRÉHO RÁNA NA ČT 

„Letos to snad konečně vyjde, ale nemůžu slíbit,
že to bude pořádně     “ 

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Nepůjdu, nemám brusle…“ 

Jediný
redaktor

„Bez srdečnosti nemůže
být nikdo vynikajícím

člověkem“
Ludwig van
Beethoven

 MARTIN CIBULKA 
„Nejvzácnějším dárkem

je čas věnovaný těm,
které nosíte ve svém srdci.“

POKUS O VRAŽDU
MANŽELKY

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

Půjdete si letos pořádně zabruslit na
některé z brněnských kluzišť?

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

SŮL MOUDROSTI

…plán, který nosil v hlavě, byl 
na konci 19. stol. něčím 
nevídaným - na výzvu amerických

Manželé Piákovi žili přibližně 
tři roky odděleně, manželka 
Marie se odmítala ke svému 
manželovi vrátit. Nádeník 
Anton Piák z Řečkovic ji stále 
pronásledoval životu nebez-
pečnými výhrůžkami, až se 
nakonec rozhodl svoji ženu

usmrtit. Koupil si střelnou 
zbraň (Gewehr) a náboje. V 
úterý 11. října 1892 se odebral 
k domu v Mokré Hoře, kde na 
manželku skrze okno vystřelil. 
Naštěstí projektily minuly svůj 
cíl, poškodily horní okraj 
postele, kde jeho žena spala, a 
zaryly se do zdi. Po činu Piák 
utekl a zbraň zahodil do

blízkého rybníka. Brzy byl 
zadržen četníky z Králova Pole 
(von Gendarmerie-Posten-
Commando in Königsfeld) 
pro zločin úkladného pokusu 
vraždy manželky a ve středu 
12. října 1892 dopraven k 
Zemskému soudu v Brně.

Příště - Železniční neštěstí u 
Stránské skály 

Čechů chtěl uspořádat turné českého divadla 
po Spojených státech. Na Strouhala měl 
políčeno už dávno a náhoda ho s ním svedla 
právě v okamžiku, kdy byl bez angažmá. V 
listopadu roku 1893 odplul s manželkou a 
čtyřletou dcerkou do USA. V Chicagu zastihli 
slavnou Světovou výstavu, brzy nato však 
přišlo rozčarování. První zprávou bylo, že 
budou hrát pouze dvakrát týdně a ani tehdy 
sál nebyl naplněn. Ukázalo se také, že 
sjednané gáže neodpovídají životním 
potřebám. Strouhal se učil anglicky, navštěvo-
val americká a černošská divadla, sbíral 
zkušenosti a pomalu se aklimatizoval. 
Navazoval styky, získával důvěru a počet 
představení začal vzrůstat. Malá scéna 
Strouhalovi přestala stačit, a tak si najal 
divadlo �alia-Hall na Alport Street. Stal se 
duší celého podniku, zavedl každodenní 
pravidelné hry, účastnil se všech národních 
zábav. Ve stejném divadle hrál mj. i všemi 

milovaný a jedinečný František Kovářík, 
kterého Strouhal přivítal s otevřenou náručí. 
Čím utěšeněji se však utvářela jeho hmotná a 
umělecká situace, tím více se kalilo jeho 
rodinné štěstí. Rozmrzelý Strouhal vzpomínal 
na rodnou Náměšť, na Brno, Kladno, 
Prahu… Najednou ho napadla spásná 
myšlenka: „Jeďme domů všichni. Ukážeme u 
nás, jak se tady hraje divadlo.“ Myšlenka se 
ujala, v neděli 29. 5. 1898 se společnost 
rozloučila Strouhalovou bene�cí s Chicagem. 
V New Yorku nasedli všichni herci na loď k 
plavbě přes oceán, mimo Strouhalovu choť a 
dcerku. Koncem června překvapily Prahu 
ohromné plakáty, oznamující pohostinské 
hry česko-americké divadelní společnosti. 
Tehdejší ředitel Pištěk se blahosklonně 
usmíval před naplněnou pokladnou. Ten 
večer aréna praskala ve švech, všemu vévodil 
ušlechtilý výkon Strouhalův. 

 Anketa Stříbrného Brna

Jak to vidí...

Pokračování příště.

Strouhalův kamarád a 
kolega, všemi milovaný 
František Kovářík.

BRNĚNSKÉ 
I NEBRNĚNSKÉ 

HŘÍCHY

4. část

Gewehr 88 Danzing
z roku 1890
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nejlepšÍ
zÁkusky
a dorty  
Veveří 14, Brno 
tel.: +420 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel.: +420 601 522 397
Alfa pasáž, Poštovská 4 
(uvnitř pasáže) 
tel.: + 420 724 187 015

FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU
Fotograf stál na místě dnešních domů č. 58, 60, 62 a 64 v ulici Veveří

a hned za rohem pokračuje Poliklinika Zahradníkova.

Tato vzácná fotografie byla pořízena před více než 120 lety. Uprostřed Am Tivoli (Konečného nám.), vlevo ulice Ebner-Es-
chenbachové (Nerudova), směrem dolů Eichhorngasse (Veveří), vpravo směr Hohlweggasse (Úvoz). Autorem skupiny 
překrásných nájemních domů je brněnský architekt a stavitel František Pawlu (1854 – 1922). Tramvaj do těchto míst 
ještě dlouho nejezdila. Místo pro poklidnou procházku jako stvořené... 

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

Řidičské 
rukavice
– skvělý dárek 
pro gentlemany 

a krále silnic.

A TO NENÍ VŠECHNO! 

rok 1899

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

T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á S !

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN • DENNÍ MENU
rozvoz jídel • dárkové poukazy

www.alfapassage.cz

Pohled na ustupující patra
z Kobližné ulice Barevná minulost nejstarší brněnské pasáže

… stavba celého komplexu budov byla dokončena v lednu 
1937 dostavbou domu v Poštovské ulici č. 4, který navazuje 
na budovu Knihovny Jiřího Mahena. Když František 
Hrdina v roce 1930 vykupoval parcely a domy v Jánské a 
Poštovské, jeho hlavní motivací bylo vytvořit výrazný 
městský palác, který by se stal další využívanou součástí 
městské struktury, což se mu v plné míře podařilo. Dobový 
popis uvádí, že na železobetonovou budovu bylo spotře-
bováno padesát vagonů železa, čtyřicet vagonů dřeva, dvě 
stě vagonů cementu a přibližně osm tisíc vagonů písku, 
štěrku a drtě. Hmota paláce Alfa je vkusným prostorovým 
kolosem, jenž díky ustupujícím patrům a celistvé světlé 
fasádě neprozrazuje rozsah a různorodost vnitřních prostor. 

Pokračování příště
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MARTINOVY ÚLOVKY

Jak vzpomínala manželka Jiřího 
Mahena Karla Mahenová na 
vzácného souseda profesora Trýba:
Bydleli jsme v ulici Gomperzova (dnes 
Mahenova), blízko lékaře a spisovatele 
profesora dr. Antonína Trýba. Měl 
nedaleko nás vilu se zahradou (ulice 

Šeříková - dnes Heinrichova), kde pěstoval vzácné 
květiny. S Mahenem se znali ještě ze studentských let. 
Profesor Trýb k nám v zimních měsících chodíval v 
neděli ráno. Přicházel k 9. hodině. V jídelně, která byla 
také naším obývacím pokojem, jsem vždy zrána uklidila a 
oživila oheň v amerických kamnech. Když přišel profesor 
Trýb, Mahen ho už čekával, sedli si ke kamnům a povída-
li. Nechávala jsem je o samotě a nerušila jsem je. Jednou 
bylo Jirkovi v noci jaksi těžko a úzko, nemohl spát. Prosil 
mne, abych šla za profesorem Trýbem a poprosila ho, aby 
k nám na chvíli přišel. Byla asi jedna hodina v noci a já 
jsem se bála, jestli se nebude profesor Trýb hněvat, že ho 
vyrušuji v hluboké noci. Dlouho jsem stála před jejich 
domem a netroufala jsem si zazvonit. Pak jsem si 
konečně dodala odvahy a zazvonila jsem. Po chvilce 
profesor Trýb otevřel v prvním patře okno a ptal se, kdo 
tam je. Řekla jsem mu, že ho Mahen velice prosí, aby k 
nám zašel. Oblékl se a šel se mnou. Cestou říkal, že nemá 
doma žádný lék, kterým by Mahenovi pomohl, 
odpověděla jsem mu, že snad jeho přítomnost Mahena 
povzbudí a pomůže mu z krize. Profesor Trýb si sedl u 
Mahenovy postele a povídal mu, že jeho dědeček, když 
mu bylo těžko, dal si vždy do sklenice vody hodně soli - a

to prý ho uklidnilo. Běžela jsem pro vodu a sůl a Mahen 
to vypil. Myslím, že víc než voda se solí uklidnila Mahena 
přítomnost dobrého přítele. Udělalo se mu líp a úzkostný 
stav pominul. Vždycky jsem byla profesoru Trýbovi za 
tento projev opravdového přátelství vděčna. Dr. Trýb po 
Mahenově smrti napsal do časopisů o svém vzácném 
příteli dva vzpomínkové články. První v roce 1947 a 
druhý v roce 1956 pod názvem Moje přátelství s Mahenem. 
Trýb v něm vzpomínal, jak se koncem třicátých let 
sblížili. Jednou prý ho Mahen zastavil na ulici otázkou, 
ví-li, kdo psal Balady Roberta Davida. V rozhovoru prý 
došli až k našemu bytu, Mahen profesora Trýba pozval 
dál, u nás debata pokračovala a od těch dob trávili spolu 
nedělní dopoledne u nás. 

Profesor Trýb uměl léčit srdcem

TENKRÁT A DNES

V roce 1915 nesla dnešní ulice Drobného název Parkstasse. Na obou fotografiích je zachycen prostor před vilou, 
kterou v létě roku 1913 od potomků Morize Fuhrmanna koupil za 290 tisíc korun velkopodnikatel Alfred Lőw-Beer. 
Pěkná pouliční lampa před vilou zmizela, tudíž se zde o ni nemohou opírat současní mladí šviháci. Škoda. Ulice byla 
tehdy daleko hezčí a neexistoval problém s parkováním… 

VČEREJŠEK DNES
25. prosince 1852 přestalo být 
Brno rozhodnutím císaře 
Františka Josefa I. (1830 - 
1916) vojensky uzavřeným 
městem, pouze hrad Špilberk 
měl i nadále zůstat pevností. 
Ještě téhož roku byla zbořena 
vnitřní Brněnská brána s 
několika sousedními budovami, 
což pokračovalo i v následu-
jícím roce, tím se vytvořil 
základní prostor budoucího 
Šilingrova náměstí, které v té 
době neslo název Altbrűnner-
torplatz , také Brűnner-
torzwinger (U Starobrněnské 
brány, nebo Před brněnskou 
branou)…

v roce 1915 dnes

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

SLEDUJTE NÁS NA 
www.kloboukovyklub.cz

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

Oči každé ženy se rozzáří
nad kloboukem Dantes...

Klobouky
Dantes

Vila pana profesora Trýba v Masarykově čtvrti pomalu
chátrá, její genius loci však zůstává...
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I DOMY PROMLOUVAJÍ...
Bř
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Tento dům (tehdy Na pískách 4) 
byl druhým brněnským bydlištěm 
významného hudebního skladatele, 
klavíristy, dirigenta, všestranného 
hudebníka a budoucího zakladatele 
Státní filharmonie Brno Břetisla-
va Bakaly (1897 – 1958). Byl 
synem učitele Antonína Bakaly, 
žákem Leoše Janáčka, v roce 
1936 se stal po Ferdinandu 
Vachovi sbormistrem Vachova 

sboru moravských učitelek. Od roku 1951 byl profesorem na 
JAMU. Během 1. sv. války sloužil v Podgorici v Černé hoře, 
bojů se však nezúčastnil z důvodu onemocnění tyfem. Krátce 
působil ve Spojených státech, kde se zdokonalil ve hře na 
klavír. Za 2. sv. války prosadil pořádání symfonických 
koncertů, které se staly národními manifestacemi. Manželkou 
Břetislava Bakaly (sňatek 21. 1. 1925 v kostele sv. Tomáše) 
byla operní pěvkyně Marie 
Bakalová (1904 – 1992). V roce 
1948 obdržel Cenu osvobození 
města Brna, v roce 1954 byl 
jmenován Zasloužilým umělcem. 
Posledním bydlištěm Břetislava 
Bakaly byl dům ve Smetanově 7, 
na nějž byla v roce 1997 v přízemí 
mezi okny umístěna bronzová 
pamětní deska. Je pochován v 
čestném hrobě na Ústředním 
hřbitově. V brněnské městské části 
Štýřice je po něm od roku 1961 
pojmenováno Bakalovo nábřeží. 

V původním starém domě na nároží dnešních ulic Kounicova – Slovákova se nacháze-
ly různé obchůdky a těsně po roce 1900 zde hostinský Eduard Krebernik otevřel útulný 
hostinec. Na rovných deset let jej v roce 1911 vystřídal Wenzel Klimesch. Další 
majitelkou byla Jenovefa Jonášová, která začala v budově poskytovat ubytování, takže 
z hostince se stal hostinec zájezdní. Brzy nato nechala s manželem celou budovu 
přestavět a z jednopatrového domu se stal dům dvoupatrový. Vzhledem k tomu, že se 
zájezdní hostinec stal velice brzy oblíbeným, začali k ubytování využívat také půdní 
prostor. Zároveň byly výrazně vylepšeny stravovací služby, byla otevřena vinárna a 
jihomoravská vína v lahvích se začala prodávat přes ulici v sousedním malém obchůd-
ku. Pyšný název HOTEL MORAVIA se brzy objevil na fasádě. Do nového hotelu 
Moravia byl zaveden telefon (č. 3343) a na razítku stálo: „Levné pohostinské pokoje – 
V domě restaurace, kdež v každé době občerstvení. Jonáš, restauratér.“ Manžele 
Jonášovy vystřídal Karel Šteigl, jenž zde vydržel až do roku 1948. Hotel Moravia poté 
zanikl. Za zmínku však stojí také to, že mj. v parčíku před hotelem Moravia se po 1. sv. 
válce scházela dávno zaniklá tzv. Brněnská plotna, konkrétně její odnož zvaná Šmálka. 
Tropnaři (pasáci), frajeři a další zajímavá kasta. Situaci před Moravií popsal před 
sto lety Dr. Otakar Nováček takto: Ač byl Augec (Lužánky) trochu z ruky, občas 
plotňáci zavítali i tam. Se špinkó v hubě 
napřed vočumovali v Moravii, jestli tam není 
nějaká volná kchoc, keró by večer na 
Škandálplacu (hřiště v Lužánkách) vymastili. 
Právě tam policie častokrát prováděla 
nečekané štrajfuňky (zátahy), při kterých 
plotňáci utíkali na Latrinu (Koliště), kde se 
slézávala mj. plotna Židenická, Husovská a 
kde za teplých večerů kvílela fusakla 
(harmonika). Tam házeli plotňáci do placu 
své zkušenosti. Kdo nejvíc vyčechruje (vypi-
je), kdo je momentálně švorc, kdo má jakó 
hoknu, kdo nemá hoknu, protože míň jak za 
dvě kola tédně fachčit nebude a taky kdo a 
kde se s nějakó kchoc šmajchloval, kde a 
kolikrát keró kchoc vymlel… O tom, jak dnes 
vypadá toto známé brněnské nároží, se můžete 
přesvědčit sami. 

ZAPOMENUTÉ ULICE

Volejte Martinovi +420 777 122 009
Budova po přestavbě na hotel,
kdy byla přistavěna dvě patra

Původní jednopatrový dům kolem roku 1900. Ulice vpravo je dnešní Slovákova.

Bayerova 4
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Věřte nevěřte, takhle 
kouzelně vypadalo původní 
nároží dnešních ulic 
Poštovské a Jánské. Gotický 
dům s arkýřem sloužil do 
roku 1876 mj. jako hotel U 
Tří knížat. Zcela vlevo je 
dnes nároží pasáže Alfa a 
místo domu s arkýřem je 
dnes už bývalá budova 
pošty. Hodiny, nad bývalým 
vchodem do balíkového 
oddělení, se zastavily před 
mnoha lety. Škoda. 

Johannesgasse

HOTEL MORAVIA A
DRSNÁ BRNĚNSKÁ PLOTNA
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kdo o úspěchu inzerce pochybuje, prohrál již předem bitvu s konkurencí!

Bylo 12. prosince 1882 a v Čáslavi se v malém domku naproti velké budově kasáren narodil pekaři Antonínu Vančurovi synek. Při křtu mu dali 
jméno Antonín. Toník vyrůstal jako všechny děti. Byl to hravý, neposedný hošík, hned rozpustilý, hned zamlklý, přemýšlivě zahleděný do neurčita. 
Ve škole se dobře učil a tak rodiče dali Toníka na studia. Chodil do gymnázia v Čáslavi a po maturitě studoval na univerzitě v Praze. Stal se profe-
sorem a jeho první místo bylo na Moravě. Pan profesor Antonín Vančura však nebyl jen panem profesorem, byl spisovatelem Jiřím Mahenem, což 
bylo spisovatelské jméno (pseudonym) Antonína Vančury. Zajímavé ovšem je, že Antonín Vančura si ani sám své jméno Mahen nedal. K jedné své 
básni si zvolil jméno Maheu, to byl název jednoho hrdiny ze Zolova románu Germinal. Hrdina se Mahenovi líbil, a proto se jeho jménem podepsal. 
Sazeč v tiskárně se však domníval, že na konci slova je „n“ a vzniklo jméno Mahen. Spisovatel Mahen si pak již toto jméno ponechal. Jiří Mahen 
však dlouho profesorem nebyl. Toto povolání se mu příliš nelíbilo, toužil být stále ve styku s knihami a s lidmi. Zvolil si tedy povolání knihovnické, 
stal se nejprve knihovníkem a pak ředitelem veřejné knihovny v Brně.

křiku bylo tolik, že na půdu vyběhl z 
pekařského krámu i tatínek a tam nás 
svorně vyhnal z půdy, neboť prý se domek 
otřásal až v základech. Když jsem byl na 
půdě sám, pozoroval jsem pavouky, jak 
trpělivě číhají na některou tu mušku, hledal 
jsem kukly nočních motýlů a dlouho jsem se 
dovedl dívat na víření prachu v paprscích 
slunce, které sem pronikaly maličkým 
okénkem. Na půdě bylo také nejlepší místo 
na čtení. Byl tam ticho a já se mohl na četbu 
úplně soustředit. A tam na té půdě jsem se 
nejdříve ocital ve světě, který si nad knihami 
má fantazie stvořila. Za dlouhých večerů k 
nám chodívali na besedu sousedé a tu jsem 
sedával zticha a poslouchal, co si dospělí 
vyprávějí. Když mi bylo asi deset let, 
pomáhal jsem už tatínkovi při pekařině. 
Nejraději jsem pomáhal odsazovat, to jest, 
nosil jsem z dílny rohlíky a jiné pečivo na 
dlouhých prknech narovnané a pokládal je 
před pekárnou na zvláštní upravený 
stojánek, kterému říkali „karb“. Pekárna 
byla na dvoře vzadu, a tak se pečivo nosilo 

 přes dvůr. Poněvadž se peklo v noci, 
nejčastěji od jedenácti do jedné hodiny z 
půlnoci, poslal mne tatínek spát již v sedm 
hodin večer a v jedenáct mne vzbudil. 
Nejvíce mne práce těšila, když byla jasná, 
hvězdnatá noc. Nad dvorkem zářily hvězdy 
a já, když jsem vykonal svou práci, zůstal 
jsem často na dvorku a díval se do tajemné 
nesmírné dálky vesmíru. Čilé obchodní 
styky jsem pěstoval s blízkými kasárnami. 
Na podzim, když dozrály švestky, chodili 
jsme s kamarády do polí, kde na mezích byly 
vysázeny švestky, natrhali je do čepic a do 
kapes a v kasárnách jsme je vojákům 
vyměnili za komisárek nebo vojenské sucha-
ry. Chleba jsem měl doma přirozeně dost, 
ale ten vojenský tvrdý komisárek mi chutnal 
líp, bůhví proč. Při ranním rozvážení 
našeho chleba do okolních vesnic mi bývalo 
veselo. Měli jsme velkého psa - jmenoval se 
Tygr -, který táhl sám vozík do kopce, po 
rovině jsem táhl vozík já. Toulal jsem se v 
myšlenkách celým světem. Když zrálo ovoce, 
jezdívali se mnou i kamarádi, nejčastěji 
Rudolf Těsnohlídek. Cestou jsme navazovali 
známosti se sadaři, kterým jsme za trochu 
ovoce pomáhali rádi i hlídat. Taková noc v 
tichých polích, to bylo pro nás velké 
dobrodružství. Ovoce, které jsme dostali, 
jsme pak s Tygrem dovezli domů. Po prázd-
ninách jsem začal chodit do gymnázia. 
Abych byl upřímný, nemohu říci, že bych 
měl na gymnázium pěkné vzpomínky. Život 
mi mimo jiné ztrpčovala nafoukanost 
bohatých kluků. Tenkrát většinou studovali 
jen ti, kteří si to mohli dovolit. Já jsem patřil 
již tenkrát k chudině. Otec totiž pro svou 
dobrotu a pro velmi malý obchodní smysl 
přišel takřka o všechno. Odstěhoval se s 
celou rodinou do Dubé u České Lípy a mne 
nechal v Čáslavi u mých dvou starých tet, 
které se o mne staraly, ale jako doma jsem se 
u nich nikdy necítil. Ve škole jsem byl často 
napomínán od profesorů, kteří stranili 
bohatším. Nikdo se mne nezastal, na mně 
neměl nikdo zájem a tety, ty se do školy 
poptat na můj prospěch nikdy nešly. Nebylo 
toho ani třeba, protože učení mi šlo hravě. 
Byl jsem však často trestán pro špatné 
chování. Nedal jsem si totiž od těch 
hloupých a nafoukaných kluků nic líbit a 
rval jsem se s nimi. Že jsem si nenechal nic 
líbit, že jsem se dovedl znamenitě rvát, 
vydobyl jsem si určitou vážnost ve třídě a 
také tím, že v těžkých chvílích zkoušek, když 
zápasili s úlohou, chodili ke mně o pomoc. 
Neskamarádil jsem se však nikdy s nikým, 
neboť mne uráželo, že jen proto, že jsem byl 
nuzněji oblečený než oni, nepokládali mne 
za sobě rovna…  Když šel Jiří Mahen na 
univerzitu do Prahy, dostal od jednoho 
strýce dvě zlatky a stříbrné hodinky. 

Jiří, který měl rád knihy

Rod Vančurů pocházel ze 
zemanského rodu a psali se 
Vančurové z Řehnic. Mahenův 
děd měl ve svých listinách 
poznámku: V životopise 
Mikuláše Koperníka se 
podotýká, že jeho rod byl z 
Čech a v blízké příbuznosti 
Vančurů z Řehnic. Mahenův 
pradědeček uložil v komoře 
mezi rozličnými spisy znak 
rodu Vančurů z Řehnic - v 
modrém poli zlacené jelení 
parohy a mezi těmi parohy 
stojí nahý, jen kolem boků 
zeleným věncem opásaný muž, 
vousatý, na hlavě má také 
zelený věnec a další věnec jako 
by věšel na levý paroh. 
Existoval ještě jiný znak 
Vančurů vyrytý do zlatého 
pečetního prstenu. Mahenův 
otec jej viděl u svého dědečka a 
pak jej měl jeho otec. Byla to na 
polštáři koruna, na té koruně 
stál na jedné noze čáp. Tento 
prsten pocházel od jednoho 
Vančury, který byl povýšen do 
stavu panského, zřejmě za to, 
že se zřekl církve evangelické a 
přestoupil na katolickou víru. 
Mahenův otec toto jednání v 
rukopisné rodové kronice 
příkře odsuzuje. Narodil se v 
roce 1849 v Čáslavi, brzy se  
však s rodiči přestěhoval do 
Kalabousek, kde si koupili 
hospodářství. Byla to malá 

obec o 20 číslech a byla obydle-
na převážně evangelíky. Lidé 
se tam tehdy měli rádi, žili jako 
jedna rodina, podporovali se 
navzájem. Čítaly se tam knihy, 
odebíraly noviny, žili tam 
opravdoví „písmáci“. 
Mahenův děd, otec jeho otce, 
míval na půdě dlouhá léta 
Havlíčkovy spisy a noviny, 
mnohé knihy zapovězené 
cenzurou ukrýval a půjčoval 
jen dobrým známým. Okolní 
pole byla na bojišti chotu-
sickém (1794), nacházely se 
tam koule, zbraně i lidské 
kosti. Celá krajina byla 
zajímavá, plná starožitna, co 
nabádalo k pátrání a k 
přemýšlení tím více, že rodiče 
v takových přemýšleních a 
pátráních své děti podporova-
li. Takto Jiří Mahen 
vzpomínal na své dětství:  
Velmi rád jsem chodil na půdu. 
Měli jsme tam mlýnek na čištění 
a šrotování obilí a u toho 
šrotovníku jsem vydržel celé 
hodiny. Na půdu jsem si vodíval 
své kamarády a tam jsme si 
hrávali nejraději na loupežníky 
a rytíře. Bylo tam mnoho 
tmavých, strašidelných koutů, 
do kterých jsme se schovávali a 
strašidelně působilo, když se z 
některého takového kouta 
najednou některý z nás s křikem 
vyřítil ven. Někdy ovšem toho 

Rudolf Těsnohlídek jezdíval
s Jiřím Mahenem hlídat za
tichých nocí ovocné sady.

Patnáctiletý Antonín Vančura
- Jiří Mahen

Profesor Jiří Mahen
(1882 - 1939)
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Od otce nemohl dostat nic, ten 
tehdy živil deset dětí z 
maličkého příjmu kolportéra. 
První, co Mahen v Praze 
udělal, bylo, že stříbrné hodin-
ky prodal. Zajímavé je, že po 
letech, když již vyučoval na 
obchodní škole v Přerově, 
jeden jeho známý, který rád 
čachroval s prstýnky a 
hodinkami, nabízel v restaura-
ci stříbrné hodinky, které 
Mahen hned poznal, ale nehlá-
sil se k nim. Mahen v Praze 
studoval bez pravidelné 
podpory, na tramvaj nebylo, 
všude chodil pěšky. Nějaké 
obědy, ale ne každý den, dostal 
zdarma. Přesto se hned zapojil 
do kulturního života. Psal 
články do časopisů Nový kult, 
Moderní život, patřil mezi 
návštěvníky Neumannovy 
olšanské vily, stal se 
místopředsedou spolku 
literátů mladé generace Syrinx. 
Časté hladovění jej uvrhlo do 
nemoci, čímž ztratil rok studia. 
Když trochu ozdravěl, začal 
zase psát do literárních 
časopisů básně, krátké prózy i 
kritické články. Psal do 
měsíčníku Obzory, do 
satirických Šibeniček a do 
Svítilny. Ne všechny příspěvky 
však byly honorovány, a když, 
tak jen nepatrně. Jeho situace 
se ještě zhoršila, když se ujal 
kamaráda, který měl z 
hladovění chrlení krve. Vzal si 
ho k sobě a dělil se s ním o to 
málo, co občas získal. Kus 
těžkého studentského života 
zachytil Mahen ve hře Chroust 
z roku 1920. Nejhorší byly 
Vánoce nebo prázdniny, kdy 
nemohl jet domů. Vánoce 
trávil v Praze a nebyl sám. Bylo 
víc takových studentů, kteří 
neměli kam jet. O prázdninách 
se někdy uchytil u příbuzných. 
Když se jednou cítil bohat (měl 
v kapse šest krejcarů), rozho-
doval se, má-li celé „bohatst-
ví“projíst, nebo si koupit jen 
velkou housku a viržinko.  

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

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

KALENDÁRIUM
Božena Havlová (15. 3. 1913 
Brno - 11. 12. 1970 Praha) byla 

d c e r o u 
diplomata, 
n o v i n á ř e , 
politika a 
jedné z 
vedoucích 
o s o b n o s t í 
B a ť o v ý c h 

závodů Hugo Vavrečky. Maminka 
Josefa (roz. Kolbingerová) 
pracovala jako úřednice, v době 
Boženčina narození rodina bydlela 
v ulici Eichhorngasse (Veveří) 75. 
Božena žila několik let ve Vídni, 
kde odmaturovala, následně se 
zapsala na Filozofickou fakultu 
Vídeňské univerzity. Vystudovala 
dějiny umění a v roce 1935 se 
provdala za Václava M. Havla, s 
nímž měla dva syny - Václava 
(našeho budoucího prezidenta) a 
Ivana (vědeckého pracovníka). 
Podílela se na výzdobě paláce 
Lucerna a barrandovských teras. 
Spolupracovala s časopisem 
Měsíc, navrhovala dámské šátky, 
pěkně malovala a fotografovala. S 
neobyčejným nasazením se 
věnovala výchově svých synů, číst, 
psát a počítat uměli ještě než šli do 
školy. V pozdějších letech 
pracovala v Pražské informační 
službě na pozici průvodkyně. 

František Xaver Bakeš (4. 12. 
1833 Šaratice okr. Vyškov - 6. 11. 
1917 Brno) byl kulturní osvětový 
pracovník, poslanec moravského 
zemského sněmu, velkostatkář, 

řídící učitel, 
sk l ada te l , 
s b ě r a t e l 
s t a r ý c h 
l i d o v ý c h 
pověstí a 
zvyků a 

partner Lucie Bakešové (sňatek v 
roce 1870), zakladatelky 
Masarykova onkologického ústavu 
na Žlutém kopci. František 
spolupracoval s Leošem Janáčkem, 
hrál v kostele na varhany, učil děti 
noty a chudým chlapcům půjčoval 
hudební nástroje. V roce 1874 
koupil v Ořechově u Brna rozsáhlý 
zemědělský statek s velkým a 
překrásně vybaveným včelínem, 
ujal se vedení tamní školy, zakládal 
spolky a stal se národním 
buditelem té doby. Byl zakláda-
jícím členem a protektorem 
místního Sboru dobrovolných 
hasičů, později se zasloužil o 
založení velmi slavné hasičské 
kapely. V době brněnského 
působení bydlel v prostorném bytě 
v ulici Falkensteinerova (dnes 
Gorkého), v němž se pořádala častá 
společenská setkání. 

Laďenka v bílých šatičkách s rodiči a sestrami
Rozhodl se pro to druhé, a když snědl housku, blaženě se těšil na viržinko. Šel právě po 
mostě, furiantsky si zapálil, rozmáchl se, a hle osude, místo zápalky hodil do vody 
viržinko. Veselo mu v té chvíli jistě nebylo. Jindy zase, byl-li nějaký krejcar za článek, 
nakoupil pár vuřtů i pro kamaráda, chystali se hodovat, když vtom se přihrnulo pár 
studentů - a samozřejmě nastalo dělení. Na jednu událost však Mahen vzpomínal s 
trpkostí. Profesor germanistiky dr. Kraus, u kterého dělal zkoušky s výborným 
prospěchem, se po letech prý na Mahena ptal, co dělá, zda pracuje vědecky. Když mu 
bylo řečeno, že šel na žurnalistiku, poznamenal prý: „Ten člověk mne zklamal, ten měl 
všechny předpoklady pro vědecké studium, měl jít studovat do ciziny!“ Když se to 
Mahen dozvěděl, moc jej to mrzelo. Proč se pan profesor nezeptal, v jaké �nanční situaci 
jeho dobrý žák je? Vždyť student bez krejcaru nemohl tehdy jít studovat do ciziny, to 
bylo vyhrazeno jen synům ze zámožných rodin. V roce 1905, v době studií v Praze, 
vznikly již první dramatické práce Mahenovy. Drama o jednom dějství Juanův konec, 
čtyřaktová hra V pasti, inspirovaná prázdninovým pobytem u příbuzných na vesnici, 
poprvé uvedená až v roce 1940 (!) v brněnském Zemském divadle. Dále jednoaktovka 
Úspěch, v roce 1906 pak napsal jednoaktovku Útěk a obraz z ruské revoluce Klíč. Před 
tíživými pražskými poměry Mahen utekl na Moravu. Vyučoval jako suplent češtinu a 
němčinu na reálce v Hodoníně, poté na obchodní škole v Přerově. Vyučování jej však 
neuspokojovalo, a tak v listopadu roku 1910 odešel do Brna a stal se redaktorem 
Lidových novin. Čím vším Jiří Mahen byl, se brzy dozvíte v některém z dalších vydání 
Stříbrného Brna. Knihy však do jeho srdce patřily navždy. 

Jiří Mahen - ředitel veřejné
knihovny v Brně  ve své pracovně

Karla Mahenová s manželem Jiřím Mahenem
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Brněnská
NEJ

V roce 1753 byla v Brně na Zelném 
trhu uvedena do provozu první 
hebrejská tiskárna. Majitelem 
tiskárny byl Franz Josef Neumann, 
který jako první na celé Moravě po 
opakovaných žádostech obdržel 
císařovnino privilegium k tisku 
knih v Brně, prodeji knih na 
Moravě a v rakouském Slezsku. Do 
této doby se hebrejské knihy na 
Moravu dovážely z daleké ciziny. 
Po smrti F. J. Neumanna (1760) 
převzala provoz tiskárny jeho žena 
Anna Františka Neumannová a 
poté jejich nejstarší syn Franz 
Leopold Neumann. Tiskárna 
fungovala až do roku 1816, kdy 
byla kvůli �nančním obtížím 
zrušena a prodána v dražbě. 
Neumannovu hebrejskou tiskárnu 
tehdy koupil brněnský obchodník 
Josef Rosmann. Zajímavé je, že 
čerstvě ovdovělá Neumannová z 
důvodu lepšího odbytu knih 
otevřela další tiskárnu v Mikulově, 
která s brněnskou fungovala 
paralelně pod vedením syna 
Franze Leopolda. Koncem 18. stol. 
žilo v Mikulově přibližně 3 000 
židovských obyvatel, což bylo o 
mnoho více, než ve stejné době v 
Brně!

Hvězdný Otakar si hrával na Nebíčku

 vždy čerstvě pražená káva
 z nejlepších plantáží světa

 jednodruhové kávy (100%
 arabica) i vyvážené směsi

 zážitkové degustace kávy

 kávové speciality od mistrů

 prvotřídní moravská vína,
 domácí dortíky a další 
 vybrané lahůdky

 jedinečné kávy 
 pro restaurace a kavárny

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť

po–pá: 15–22 h/so–ne: 14–22 h
tel.: +420 543 217 400

www.saggio.cz

Kámen Presidenta Osvoboditele

Mnoho z nás má spojené Vánoce s 
vůní perníčků, cukroví, svařeného 
vína nebo punče. Ale můžeme si 
také připravit vánoční kávu a 
skloubit variaci lahodných chutí a 
vůní dohromady. Třeba s kapkou 
tradičního Lvovského likéru z višní 
či letitou brandy. Připravíme 
dvojité espresso z výrazněji hořčí 
kávy, třeba Peru, Indie nebo 
Mexiko. Dáme do vyšší sklenky, 
doplníme trochou medu, 2cl 
proslulé arménské brandy a 3cl 
višňového likéru. Vmícháme až 20 
gramů jemně strouhanou hořkou 
čokoládu nebo ji rozpustíme v 
trošce smetany. Navrch lehce 
přidáme šlehačku a posypeme 
čokoládou. Krásně voňavý a 
chutný nápoj je hotov. Podarujte 
své blízké balíčky s několika druhy 
čerstvě pražených zrnek, ať si 
mohou vychutnat rozmanitosti 
jednotlivých druhů při přípravě 
své oblíbené kávy. Krásné a kávově 
voňavé Vánoce všem. 

Pavel Kosta
kavárník, pražírník

a degustátor
kávy

KÁVOVÉ VÁNOCE

Sloupek o kávě

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

Dokončení příště

kině Dopz na tehdejším Lažanského náměstí, 
psal �lmové kritiky do Indexu a Rovnosti. 
Otakar Vávra byl zcela určitě nejlepším 
režisérem -  odborníkem na davové scény. S 
přehledem zvládal komparsy, ve kterých bylo i 
několik stovek lidí. Při �lmech s válečnou 
tématikou, např. Osvobození Prahy (1975) 
nebo Dny zrady (1973), použil mnoho tisíc 
komparzistů. Tento rekord je v československé 
kinematogra�i dosud nepřekonán. Od 
ostatních režisérů se lišil tím, že vyšel z teorie, 
se kterou se nejdříve co nejdůkladněji 
obeznámil, než začal psát �lmové scénáře a 
přešel pak k samostatné režii. Do ateliéru 
přicházel jako umělec, který vypracováním 
vzorného scénáře vykonal již velikou část své 
tvůrčí práce, ale také jako vědec, u kterého je 
vše vypočteno, připraveno, promyšleno. 
Vávrova pozornost platila jak herci, tak i 
technice. 

3 . část

Otakar se svými žáky - vlevo
Miloš Forman, vpravo Jiří Menzel

Otakar se svým nejlepším přítelem
Františkem Hrubínem nad scénářem

filmu Srpnová neděle

…kavárenské prostředí bylo Otakarovi předurčené, protože později (to už 
působil v Praze) se v Rokoku, Slavii, Mánesu a dalších seznámil s mnoha 
vlivnými �lmaři, herci, zpěváky, básníky, různými bohémy a mecenáši. …psával 
jsem v nich své první scénáře, spřátelil se s právníkem Otto Rádlem (1902 – 1965), 
který mě nejvíc uvedl do tehdejšího malého �lmového světa, vzpomíná Otakar 
Vávra…

VÝČET ZAJÍMAVOSTÍ HVĚZDNÉHO OTAKARA
Otakar Vávra se dožil sta let. Prožil dvě světové války a osm převratů. Jeho 
největším a celoživotním přítelem byl básník a spisovatel František Hrubín (1910 
– 1971). Z Brna do Prahy se Otakar natrvalo přestěhoval ve svých 21 letech, kdy 
se po natočení svého prvního �lmu Světlo proniká tmou (1931) stal �lmařem. 
Zajímavé také je, že část toho prvního �lmu vzniklo u něj doma v Zámečnické 
ulici. Tehdy natočil pohybující se žárovky a velké detaily prskavek z vánočního 
stromku, které v obrovském zvětšení vypadaly jako zrod světla ve vesmíru. Za 
literární vzdělání vděčí Jiřímu Mahenovi, tehdejšímu knihovníkovi z městské 
knihovny v Jakubské ulici. Otakar organizoval projekci avantgardních �lmů v 

Původně měl být základní kámen k pomníku T. G. Masaryka na Lažanského náměstí slavnostně položen k 20. výročí 
vzniku republiky 28. 10. 1938. Slavnost však zmařily mnichovské události a následný vývoj. Na místě zbořeného 
Německého domu na náměstí Rudé armády (Moravské nám.), v parku vlevo při hlavní cestě, byl položen o osm let 
později, v předvečer státního svátku 27. 10. 1946. Slavnosti se zúčastnili mj. předseda Ústředního národního výboru 
města Brna Josef Podsedník (přednesl hlavní projev), náměstek předsedy vlády Petr Zenkl, předseda Zemského 
národního výboru František Piška, představitel československé obce legionářské Jaroslav Čižmár, také Masarykova 
dcera Alice a vnučky Anna a Herberta. K realizaci samotného pomníku však nakonec vůbec nedošlo. Základní kámen 
se stal po nastolení komunismu místem vyjádření symbolického odporu k režimu a persekuce těch, kteří pokládáním 
květin ke kameni tento svůj postoj vyjadřovali. Krychle z šedé leštěné žuly s červeným rytým nápisem Presidentu 
Osvoboditeli // T. G. Masarykovi //vděčné Brno - 28. 10. 1946// byla po roce 1948 odstraněna. 

Základní kámen nedokončeného
pomníku T. G. M. Autorem fotografie ze
7. března 1949 je pan Jiří Kočí.

Park na náměstí Rudé armády 27. 10. 1946.
Vlevo Josef Podsedník, vpravo Petr Zenkl.
Za nimi v dáli je vidět levá strana kostela sv. Tomáše.
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Chlebíčky, minichlebíčky, 
jednohubky, kanapky, 
předkrmy, 
obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.
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www.lahudka-brno.cz

Petra Marcová Adresa:
Přemyslovo nám. 8

Brno-Slatina
tel.: +420 603 269 611

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

Zlatnictví 
 Marcela 
Lurská

Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: +420 777 687 109
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno

Opravy zlatých 
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

www.zlatnictvi-lurska.cz
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Ř Í L E Ž I T O S T
!Výměnná setkání 

sběratelů 
aut a vláčků – těšíme se na 

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

a nad čím SK
V
Ě
LÁ

 P

Ř Í
LEŽ I TOST!

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

Setkání jsou 
pořádána 

ve spolupráci 
s brněnským 
Technickým 

muzeem

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
Kdy:         18. prosince 2022                  19. února 2023
                  19. března 2023                     (vždy od 7-11:45 h)

Hašlerky se zrodily v dílně Františka 
Lhotského, obchodníka s cukrovinkami, 
lahůdkami a potravinářským zbožím už v 
roce 1918. Velkopodnikatel Lhotský získal 
recept na jejich výrobu od Ericha Kirsteina, 
v jehož vídeňské �rmě se vyráběly. Tyto 
bonbony se původně jmenovaly Caruso 
podle italského tenora Enrica Carusa, který 
jednou přišel před koncertem v Hamburku 
o hlasivky. Cukrovinka mu je pomohla 
vrátit, z vděku jí pak daroval své jméno. 
Původní bonbony proti chrapotu a kašli 
údajně vymyslel v roce 1877 jistý 
hamburský lékárník a zřejmě díky této 
pozdější události je nazval Caruso. Lékárník 
byl tehdy v pravou chvíli na pravém místě. 
K přejmenování bonbonů došlo v roce 
1920, kdy si Lhotský uvědomil, že italský 
pěvec nemá v Československu tak velký 
ohlas, tak začal hledat v tuzemských 
vodách. V době, kdy písničkáře Karla 
Hašlera trápily problémy s hlasivkami, se s 
ním sešel v pražské Lucerně. Hašlerovi 
stejně jako Carusovi bonbony pomohly, a 
tak po krátkém váhání, kdy se nechal slyšet, 
že „nechce, aby si ho každý bral do huby“, s 
přejmenováním nakonec souhlasil. Od 
prosince 1920 tak bonbony proti chrapotu a 
kašli nesou dodnes jeho jméno. Originální 
Hašlerův písemný souhlas s pojmenováním 
Hašlerek je uložen v Národním muzeu. Pro 
oba to tehdy byla výborná reklama, součástí 
kampaně se stala věta: „Hašler kašle, 
nevadí, Hašlerky ho uzdraví.“ O dva roky 
později se výroba Hašlerek přesunula do 
větších prostor. Lhotský byl vynikající 
stratég, aby dostal Hašlerky do každé 
rodiny, mohutně investoval do reklamy. 
Pro �rmu pracovali prvotřídní gra�ci. Dvě 
speciálně upravená auta do tvaru ruličky 
Hašlerek začala bonbony rozvážet do všech 
koutů republiky. Pro děti vznikly 
omalovánky, říkanky, módní doplňky, 
vznikla řada nových reklamních sloganů, 
Hašlerkám byly přizpůsobeny �remní 
materiály. V  roce 1927 bonbony získaly 
ochrannou známku. V roce 1929 Lhotský 
vymyslel �gurku pana Vozába, která zákaz-
níky prováděla reklamou na Hašlerky. V 
tehdejších telefonních seznamech a dalších 
dostupných materiálech se jméno Vozáb 

nevyskytovalo, a tak �rma toto jméno zvolila bez autorských 
práv. Pan Vozáb ale existoval (asi neměl telefon), čehož se 
chopil šikovný právník a zažaloval Lhotského �rmu za 
zneužití a zesměšnění jména svého klienta. V rámci smíru 
pro pana Vozába nakonec získal 5 000 korun. Firma se nadále 
rozvíjela, měla tehdy už přes 100 zaměstnanců. V roce 1940 
vznikl další slogan, „U nás nekašleme, máme Hašlerky.“ 

Hašlerky se vyráběly i během 2. sv. války, ale 
ve značně omezené míře. Ani po válce to 
nebylo jednoduché, surovin byl nedostatek, 
největší problémy byly s cukrem. Když už se 
zdálo, že to nejhorší by mohlo být zažehná-
no, přišel únor 1948. Majitel �rmy pan 
František Lhotský byl z podniku vykázán, 
přebrala ho národní správa a dokonce měl 
do něj zakázán vstup! Musel být však kdyko-
liv k dispozici… Člověk, který �rmu vypiplal 
od plenek, byl najednou nežádoucí osobou. 
V padesátých letech pan František prodělal 
mozkovou příhodu a jeho zdravotní stav byl 
velmi vážný. Přesto dostal od Národního 
výboru příkaz, aby se vystěhoval ze svého 
bytu. Dřív, než se to stalo, odešel z tohoto 
světa. Zemřel 17. 3. 1954. Závod se stal 
součástí Pražských čokoládoven, později 
byla výroba Hašlerek přesunuta do Modřan. 
V současné době se Hašlerky vyrábí v 
moravském závodě S�nx v Holešově, který 
na bohatou tradici značky navázal a ve 
výrobě Hašlerek pokračuje dodnes. Hašlerky 
se zde vyrábí podle původní receptury. 
Avšak jen pamětníci mohou posoudit, zda se 
skutečně podařilo zachovat jejich typickou 
chuť po anýzu, mentolu a bylinách… 
Karel Hašler (1879 – 1941) byl umučen v 
koncentračním táboře, František Lhotský 
(1884 – 1954) zemřel předčasně vinou 
komunistického režimu. Čest jejich 
památce.

Táta Hašlerek, velkopodnikatel
František Lhotský (1884 - 1954)

Reklamní automobil ve tvaru bonbonů
na podvozku Pragy Piccolo.

Postavila jej karosárna firmy Uhlík.

Sladkohořký život otce Hašlerek

Karel Hašler
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především pro krádeže, kterých se dopouštěli na Moravě i v Dolním Rakousku. 
A našli se i svědci, kteří vzpomínali, že Flussovi v týdnech po vraždě nejenže 
chodili v kvalitním novém oblečení, ale Fluss utrácel nápadné množství peněz. 
V poslední době se ale vykutálený pár často setkával s mladou tulačkou a 
zlodějkou, vdovou Johannou Tannertovou a to byl v jejich případě ten kámen 
úrazu. Dokud si Flussová s Tannertovou povídaly o úspěšných kapsářských 
kouscích, bylo vše v nejlepším pořádku. Jenže Josef Fluss si nechtěl s Johankou 
jen povídat, a také ona, protože žila sama, dělala vše pro to, aby Josí�ovi jeho 
pokusy usnadnila. Flussové změna mužova chování samozřejmě neunikla, 
stejně jako patřičné souvislosti, a proto se stále více trápila. Když pak byla zase 
za jednu krádež zatčena a umístěna do vězení, rozhodla se, že než aby od ní muž 
utekl s jinou, bude lepší, když ho raději také zavřou. Alespoň neutratí peníze, 
které ještě mají schované, říkala si. Vše oznámila, avšak podcenila důkladnost 
pátrání brněnských detektivů. Ti s pomocí vídeňských univerzitních expertů 
zjistili, že vlasy nalezené v dlani oběti bezesporu patřily Marii Flussové, a také 
další stopy spojovaly případ s manžely Flussovými. Žádné vytáčky a zapírání již 
nepomohly. Soud zasedal celých pět dní a pak vyřkl nemilosrdný verdikt. Marie 
Flussová byla odsouzena na deset let pobytu v těžkém žaláři a Josef Fluss k 
trestu smrti provazem.

Zahájení nočního
provozu

L A S K O M I N Y  S L E Č N Y  H A A S O V É
  NEBESKÁ VÁNOČKA

2. června 1946 začaly jezdit brněnské 
tramvaje č. 1, 2, 3, 4 a 9 i v noci! Ústřední 
přestupní bod byl samozřejmě u 
hlavního nádraží. Dlouhá léta pak 
fungoval systém nočních spojení tak, že 
na tramvaje později navazovaly v 
některých přestupních uzlech trolejbusy 
a autobusy. Postupem času tak byla 
zajištěna poměrně slušná dopravní 
obsluha v nejzatíženějších směrech. 
Noční tramvaje v Brně jezdily dlouhých 
58 let, od 1. ledna 2004 zajišťují noční 
provoz v Brně pouze autobusy a to je 
nuda… 

Za okny tiše padající sníh, zvuk 
radostných koled a vůně čerstvě 
upečené vánočky – předvánoční čas je 
tady. Zvyk pečení vánoček patří 
neodmyslitelně k adventnímu času, kde 
má ale svůj původ? Sladká pletená 
vánočka byla vlastně vylepšená varianta 
chleba. Kynuté pečivo mělo svou 
symboliku – kynutí představovalo 
nárůst štěstí a hojnosti. Samotný tvar 
vánočky je rovněž symbolický, vánočka 
má připomínat dítě zavinuté v peřince, 
na oslavu nového života a plodnosti. Až 
do 18. století však péct vánočky mohl 

citronu drobně skrájenou kůru,  dva loty 
čerstvých rozdělaných lisovaných kvasnic, 
trochu soli, zadělej dobrým mlékem hodně 
tuhé těsto a nech ho náležitě skynout. 
Mezitím přeber a vyper čtvrt libry rozinek 
bez pecek (sultánek), a nakrájej čtvrt libry 
sladkých opařených a oloupaných mandlí. 
Potom dej těsto na vál posypaný moukou, 
přidej k němu ty připravené rozinky a 
mandle, a rukama to náležitě prohněť, tak 
aby dotčené věci všude stejně do těsta vnikly; 
načež těsto rozděl na devět kousků, rukama 
je zakulať, pak z nich vyber čtyry největší, 
rozválej je rukama na dlouhé prameny, z   

těch upleť ten nejspodnější díl a polož ho 
hned na hodně pomaštěný papír.  Potom 
rozválej ze třech kousků opět prameny, zase 
je uplet a polož na první pletenku, konečně 
rozválej z posledních dvou kousků 
prameny, stoč je a polož je navrch pletenek, 
všecky konce po obou stranách dole hodně 
přimáčkni, vánočku pomaž rozkloktanými 
vejci a nech ji nejméně půl druhé hodiny 
kynout. Tato vánočka musí se v troubě 
nejméně hodinu zvolna péct, lépe však daří 
se tak velké pečivo, když se peče v peci, pročež 
radím, aby se svrchu udané části těsta 
udělaly raději dvě menší vánočky, mají-li se 
totiž pécti v troubě.

jen cech pekařů. Celý proces pečení 
bylo nutné bedlivě hlídat. Hospodyně 
musela mít na sobě bílou zástěru a u 
práce nemohla mluvit. Během kynutí 
děti v domácnosti neměly skákat, 
naopak hospodyně měla vyskakovat 
do výšky, aby pomohla těstu 
vykynout. Pokud se vánočka nějakým 
způsobem nepovedla, znamenalo to 
pro rodinu neštěstí.  Pojďte si s námi 
připravit vánočku podle D. M. 
Rettigové: Ve čtyřech žejdlíkách mouky 
rozemni deset lotů másla, přidej k tomu 
šest lotů tlučeného cukru, s jednoho  

Text Michal Simandl

Na přelomu 19. a 20. století docházelo ve světě k 
velkému rozvoji kriminalistických metod a 
brněnská městská policie nezůstávala v jejich 
užívání pozadu. Tehdejší ředitel Franz Walek 
správně vytušil potenciál nových postupů, a navíc 
blízké vazby s vídeňskou policií i univerzitou dávaly 
bezpočet možností, jak tyto objevy využít. Někdy 
však bylo i přes pečlivou práci detektivů nutné 
počkat na náhodu, která přenese vyšetřování přes 
slepé místo. Taková náhoda, pramenící z ženské 
žárlivosti, se odehrála roku 1900. Pro přehlednost je 
ale nezbytné podívat se na příběh od začátku. V 
sobotu 2. července roku 1898 procházel pisáreckým 
lesíkem Mořic Feldmann, židovský majitel 
nedaleké cihelny. Jako každou sobotu přinášel 
peníze, ze kterých byly dělníkům vypláceny mzdy. 
Tentokrát však Feldmann, otec čtyř dětí, do svojí 
cihelny nedorazil. V půl šesté večer spatřil vozka, 
vracející se do cihelny s prázdným vozem, tělo 
svého zaměstnavatele, ležící v zarostlém svahu pod 
cestou. Ihned zajel k pisárecké restauraci a odtud 
telefonoval brněnské policii, že se Mořic Feldmann 
asi zastřelil. Ze služebny na Mendlově náměstí 

vyrazili na místo policisté Keibl a Tilš, kterým bylo 
ihned po prvotním zběžném ohledání mrtvoly 
zřejmé, že se o sebevraždu nejedná. Zřejmě zde 
došlo k zoufalému zápasu, protože Feldmannův 
obličej i horní část hlavy nesly spoustu hlubokých 
zranění, a navíc zmizelo 250 zlatých, které měl 
podnikatel u sebe. Motiv se zdál být jasný, šlo o 
loupežnou vraždu. Místo činu tedy bylo do 
druhého dne hlídáno, aby bylo možné zajistit 
všechny stopy a pátrání se zde zúčastnil i sám 
ředitel Walek. Mezi nejzajímavějšími objevy byly 
cizí vlasy, nalezené mezi prsty mrtvého. V následu-
jících týdnech bylo prověřováno mnoho lidí, kteří v 
této souvislosti přicházeli v úvahu, ale výslechy ani 
srovnávání stop nevedly ke kýženému cíli. Uběhly 
dva roky a najednou se objevila zajímavá výpověď, 
přímo označující vraha. Sedmatřicetiletá ovocnářka 
Marie Flussová tvrdila, že její muž Josef je ten, kdo 
tenkrát Feldmanna zavraždil a zmocnil se jeho 
peněz. Policie tedy začala výpověď prověřovat a 
najednou začalo vše do sebe zapadat. Manželé 
Flussovi již byli policistům i četníkům 
známí pro opakované porušování zákonů,   

Vražda majitele cihelny
Feldmanna

Majitel cihelny byl zavražděn jen pár metrů od střelnice v Pisárkách 

V tomto lesíku bylo nalezeno tělo Mořice Feldmanna.
Pod vilami dnes vede Veslařská ulice



Jindřich Kumpošt (1891 - 1968) byl synem skladníka První brněnské strojírny 
(později úředníka) a měl ještě několik (zřejmě osm) sourozenců. Studoval v Brně 
a Vídni, v roce 1914 podnikl studijní cestu po Německu. Soukromou projekční 
kancelář si otevřel v Brně v Seminářské (Smetanova) ulici č. 9 hned po válce (1. 
sv.). V roce 1920 se oženil s Emílií Kumpoštovou, roz. Krejčovou, s níž měl dceru 
Miroslavu a syna Jindřicha. Je autorem zaniklé kavárny Opera, Polikliniky 
Zahradníkova, nájemních domů na Vaňkově nám., České národní banky 
(adaptace úřadoven) v Rooseveltově ulici, Grandhotelu (přestavba v roce 1930 a 
1937), nájemného domu s kavárnou Savoy (přestavba budovy v letech 1928 – 
1929), vlastní, tzv. Kumpoštovy vily v ulici Barvičova č. 15 a mnoha dalších 
bytových, nebytových a obchodních domů v Brně.  Jindřich Kumpošt byl 
prvním českým městským architektem města Brna. Je držitelem mnoha ocenění 
a vyznamenání a měl velmi silné sociální cítění. Narodil se v ulici Herringgasse 
(Pionýrská) 3, poté bydlel na Kapucínském nám. 2 a až do své smrti žil ve své 
vlastní vile v Masarykově čtvrti. V roce 2014 byla umístěna uprostřed kruhového 
objezdu na Vaňkově náměstí tzv. Věž architektů (výška 13 m), toto dílo je poctou 
významnému brněnskému architektovi Jindřichu Kumpoštovi. 
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BRNĚNŠTÍ ARCHITEKTI, STAVITELÉ A PROJEKTANTI 

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

Volejte nebo pište na telefon: +420 777 122 009

Toto není jen tak obyčejné kolo, nýbrž 
jeden z brněnských symbolů, k němuž se 
váže pověst o koláři z Lednice. Pověst se 
však nezakládá na pravdě, protože kolo 
nebylo vyrobeno z čerstvého dřeva ani z 
jednoho druhu dřeva a kolář Birck si tedy 
strom sám neporazil. Podle dochovaných 
pracovních stop bylo kolo zhotoveno v 
kolářské dílně a k lepení paprsků se 
používal tvaroh s dobře uleželým hašeným 
vápnem. Víte, kde Brněnské kolo visí? 

slavnÉ brnenskÉ dÁmy

Greta Tugendhat
…narodila se v Brně

Greta Tugendhat (1903 – 1970), rodným jménem Lőw – Beer, se po rozvodu s průmysl-
níkem Hansem Weissem (jejich šestileté manželství nebylo příliš šťastné) provdala 30. 7. 
1928 v Berlíně za Fritze Tugendhata (1895 – 1958). Vzala si svoji životní lásku. Kdyby se 
Greta tehdy nerozvedla a nevrátila se k rodině, Brno by dnes nemělo unikátní památku - vilu 
Tugendhat. S Fritzem se znali prakticky od dětství. Oba se rozhodli, že se trvale usadí v Brně 
a ještě před sňatkem požádali Ludwiga Miese van der Rohe o projekt rodinné vily. Pozemek, 
na kterém vila Tugendhat stojí, daroval Gretin otec Alfred Lőw-Beer dceři ke sňatku. Greta 
byla neobyčejně sečtělá, zajímala se o �lozo�i, hovořila mnoha světovými jazyky. Do 
vysněné vily se s manželem a třemi dětmi  - Hanou (dcera z prvního manželství), Ernstem a 
Herbertem nastěhovala před Vánoci 1930. Začalo několik šťastných let jejich společného 
života. Do společnosti příliš nechodili, svůj domov milovali. Po nástupu Adolfa Hitlera k 
moci Greta vyvíjela aktivity pro Ligu za lidská práva, která mj. zajišťovala �nanční a 
praktickou pomoc politickým uprchlíkům. Začátkem května 1938 před hrozbou války 
museli vilu narychlo opustit. Užili si jí necelých 8 let. Rok před předčasnou smrtí ještě stačila 
„svoji“ vilu naposledy navštívit. Když se ve švýcarském St. Gallenu vracela z vánočních 
nákupů, srazilo ji auto. Na následky zranění téhož dne zemřela.

PO DOMLUVĚ PŘIJEDEME I ZA VÁMI

PhDr. Maria Fajtlová
Hrnčířská 13, 602 00 Brno

Starožitnosti
Vykupujeme za hotové:

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

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

Fritz Tugendhat,
manžel

Fritz Tugendhat,
manžel

Ludwig Mies van
der Rohe, architekt
Ludwig Mies van

der Rohe, architekt

Artur Eisler,
spolumajitel firmy,

která stavěla vilu
Tugendhat

Artur Eisler,
spolumajitel firmy,

která stavěla vilu
Tugendhat
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KDO TO VÍ,  ODPOVÍ

Stříbrné Brno na schodech, po nichž se 
dostanete do parku, který byl založen v 

roce 1883 na části území bývalého 
hřbitova. Tyto schody lze využít každý den 

od 6: 00 do 23: 00 hod, u vstupu je totiž 
uzamykatelná branka. Park je oblíbeným 
místem procházek, dětských her a slouží 

také jako užitečná spojka mezi dvěma 
ulicemi. Víte, o které ulice se jedná a jaký 

nese tento park v Brně-střed název? 

Příští číslo vyjde
1. ledna 2023

Kouzelná kartouzská 
vánoční kočička Rozinka 

vám přeje pokoj v duši,  
božský klid,  moře lásky, a 
také, abyste se měli  moc 
rádi,  ať se děje cokoliv.  A 

ještě vám vzkazuje,  ať 
máte spousty dobrých 

pamlsků, jako má ona… 
Kdo z vás by chtěl vědět, 

komu kočička patří,  ať 
zavolá do redakce. 

BRNĚNŠTÍ
MILÁČCI

Tyto noviny čtou převážně Brňané,  ovšem díky internetu mají čtenáře také v Ivančicích, Kuřimi, 
Boskovicích, Tišnově, Znojmě, Hodoníně, Vyškově, Slavkově u Brna, Zlíně, Telči, Plzni, Jihlavě, 
Jedovnicích, Pardubicích, Blansku, Olomouci, Ostravě, Praze, Vídni, Helsinkách, Paříži… Také v 
Německu, Kanadě, Švýcarsku, Austrálii, Anglii, Švédsku, USA, Číně nebo na Slovensku. Nově 
také v Hrušovanech u Brna, Adamově, obci Prašice u Topoľčan, v Třebíči, Chebu, Želešicích, 
Poličce, Přízřenicích, Pelhřimově a Senoradech. Dejte vědět,, kde čtete Stříbrné Brno vy. 
Všechny vás zdravím, ať žijete kdekoliv! 

Vánoční strom do tmy září... rok 1938. Za necelé tři měsíce se z nařízení 
německých orgánů začalo jezdit vpravo, do Brna přijel Adolf Hitler a vypukla 
2. sv. válka. Tento strom byl posledním, který rozsvítil atmosféru na nám. 
Svobody před nastávajícími temnými válečnými časy. 


