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Číslo 10 • ročník IV. • říjen 2022

toto číslo
vyšlo
v nákladu
10 000 ks

Silber Brünn
OčimA čtEnáŘE

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

ERIK MĚKYNA,

brněnský patriot a velký fanda
Stříbrného Brna, který má v Husovicích
počítačovou firmu Bria.cz rovných 25 let!

Život
bouřlivého
Františka
pohodlně se
se usaďte
usaďte aa čtěte
čtěte na
na stranách
stranách 66 aa 77
pohodlně

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

Podzim je u nás neskonale okouzlující...

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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Zapomenutý herec,
režisér a
divadelní
ředitel Josef
Strouhal
(1863 1940)
…jeho mysl si tehdy uvědomila kletbu chudoby. Zatoužil
pomoci utiskovaným, k nimž
náležela i jeho rodina. Mladá
hlava doslova hořela. V domě,
ve kterém už tehdy nejlepší žák
německé obecné školy Josef
Strouhal vyučoval méně nadaného kamaráda, bydlel úředník
banky Slavie Jan Rublecký, jeden

Jediný
redaktor

příběh „krásného josefa“ aneb

jak se z chudého chlapce obdivovaný herec stal

z brněnských vlastenců. Oblíbil
si čiperného hocha, opatřil mu
české knihy, a když se přesvědčil,
že v nich našel zalíbení, rozhodl
se umožnit mu studia. S Josefem
se roztočil svět. Když pan profesor zapisoval do třídní knihy
jeho jméno a rok narození - 16.
1. 1863 -, pochopil, že je skutečným žákem slovanského gymnasia. Byl jako u vytržení z toho,
co prožíval. Pět roků nadšeně
naslouchal přednáškám proslulého vychovatele Jana Bartoše,
hltal spisy Václava Klimenta
Klicpery a Josefa Kajetána Tyla

a ohnivě z nich sourozencům
doma deklamoval. Přes počáteční obtíže vyspěl v nejlepšího
češtináře třídy. Láska k básníkům ho přivedla na ochotnické
jeviště. V roce 1874 pořádala
Zőllnerova společnost v tehdy
nově zbudovaném Besedním
domě cyklus her. Jedenáctiletý
Strouhal skoro nikdy nechyběl.
Kroužil kolem paní ředitelky,
sotva usedla v úpravném, bílými
krajkami lemovaném kapižonku
(dámský zimní čepec se širokým
límcem) k malému, čistě prostřenému stolku s hromádkou

lepenkových vstupenek. Pátral,
kudy by vnikl do sálu a nebyl přitom zastaven ředitelčiným němec-

ko-maďarsko-českým esperantem: „Sakmentišime potvorum, ja
fás mušaláte vyhodyt!“

Čerstvě dostavěný Besední dům navštěvoval Josífek coby
jedenáctiletý.
Pokračování příště

Anketa stříbrného brna

jak to vidí...
v 17. století stála na zelném trhu tzv. klec bláznů.
myslíte, že by se tam měla vrátit?

ZBYTEČNÁ OBĚŤ
AUTOMOBILOVÉHO
NEŠTĚSTÍ

… Václav Merunka (1904 –
1931) se bohužel nacházel mezi
stojícími sanitními auty. Hasičský vůz narazil do zadního sanitního auta, Václava Merunku
mezi vozy velkou silou přirazil a
velmi vážně zranil. Zadní sanitní
auto bylo zcela zničeno, přední
silně poškozeno. Přijíždějící tře-

BrněnSKÉ
i nEBrněnSKÉ
HŘícHY

MARtiN CiBULKA
„Lék na podzimní
deprese:
Dobrý čaj, dobrý
zákusek a staré dobré
Stříbrné Brno!“

sůl moudrosti

2. ČÁST

MARKÉTA JETELOVÁ

ZDENĚK KRÁL

MODERÁTORKA A REDAKTORKA

HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Adepta do klece mám. Jedná se o jistého Vladimira „Nejsem pro vrácení Klece bláznů na Zelný trh,
P., nar. 7. 10. 1952 v Leningradě. Je vysoký 168 cm,
protože by v ní bylo příliš těsno.
má krhavé studeně modré oči, chabý porost hlavy,
Ale myslím, že účinek mít musela…“
zvl. znamení - křečovitě se drží stolu i moci.“

tí auto Červeného kříže místo
zraněných z domnělého neštěstí
tak odvezlo do nemocnice na
Žlutém kopci vlastního šoféra,
který musel být okamžitě operován. Na následky těžkých zranění
(zlomeniny pánve a žeber, trhliny
plic a střev) však následující den
v nemocnici zemřel.
Pohřeb se
B-1936

B-1936

„Vše ať se děje
přirozeně, násilí ať
se vzdálí ze všeho,
co se děje.“

Jan Amos Komenský
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, NFA, MAFRA, čtenáři

ALEŠ SVOBODA
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Určitě ne!
Bylo to nelidské zařízení.
Ale“pranýřů“ by mělo být v Brně
aspoň deset!““

ONDŘEJ BLAHO

MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO
A DOBRÉHO RÁNA NA ČT

„Co se dřív považovalo za bláznovství je dnes
normou a obráceně, takže je to těžké… a pokud,
tak by ta klec musela být
setsakramentsky veliká!“

konal 15. 10. 1931 na hřbitově
ve Starých Černovicích. Toto
neštěstí poté vyvolalo diskusi o
špatné koordinaci záchranné
služby v Brně, kde fungovaly dva
hasičské i dva záchranné sbory,
německé a české. Byl to unikát
v celé Československé republice. Z hlediska ekonomického to
bylo plýtvání, protože posílaly
své vozy oba...
Dokončení příště
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FOtOGrAFiE Z PAmátníKU

Všimněte si, že katedrála sv. Petra a Pavla ještě nemá své typické
věže. Byly dostavěny 5 let po pořízení této fotografie. Budova
vpravo stojí dodnes. Odkrytý Svratecký náhon (vpravo dole
vedle komína) byl zasypán, parkují a také tudy jezdí auta
a tramvaje a celkově se jedná o nehostinné místo,
a to přesto, že zde roste několik stromů…

Na fotografii z roku 1900 vidíte bývalý Lamplův (původně Panský) mlýn, který byl na Nových sadech situován na odkrytém Svrateckém náhonu. Po roce 1872 tato vodárna už sloužila jen jako rezerva. V roce 1883 bylo toto zařízení zrušeno a budova adaptována na městské sprchové
lázně, později podle návrhu Bohuslava Fuchse přebudované na lázně vanové…

Řidičské
rukavice

– skvělý dárek
pro gentlemany
a krále silnic.

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

NAŠE POKRMY MAJÍ VŠECHNY
KRÁSNÉ BARVY PODZIMU!
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN • DENNÍ MENU
rozvoz jídel • dárkové poukazy
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Tradiční česká výroba

A TO NENÍ VŠECHNO!

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

Barevná minulost nejstarší brněnské pasáže

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

Neobvyklý pohled
za střechy pasáže Alfa

www.alfapassage.cz

… samotná stavba paláce Alfa byla započata v roce 1931
a trvala celkem šest let. Výsledná podoba částečně koresponduje s původním Fuchsovým návrhem. Nebyla sice
použita celistvá pásová okna, horizontální linie však byly
zachovány díky bílému opaxitovému obložení okenních
parapetů a také tím, že meziokenní pilíře byly obloženy
tmavším okrovým opaxitem. Provoz pasáže Alfa byl oficiálně zahájen po prvním promítání filmu - Bílé opojení
- v suterénním kině, které patřilo k prvním zvukovým
kinům v Brně. V dobovém tisku se začaly objevovat inzeráty nabízející bydlení a pronájem kancelářských a obchodních prostor v tomto unikátním prvorepublikovém
komplexu. V tehdejší době se jednalo o velmi moderní
bydlení v centru města.
Pokračování příště
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MARTINOVY ÚLOVKY
fesor kreslení a geometrie na Židovském reálném gymnáziu, které tehdy
sídlilo v ulici Silniční – Strassengasse
(dnes Hybešova č. 43). Nebyl nikdy
radikálním stoupencem moderny,
všechny jeho práce ale vykazují výjimečný malířský talent a okouzlení

pokusili zachytit skutečný život ghetta - všudypřítomné přelidnění, změť
očíslovaných postav čekajících na deportaci, přeplněné ubikace a denně se
vršící hromady rakví v márnici. Ungarův pohled se přitom výrazně odlišuje.
Zatímco kresby ostatních vězněných

portováni do Osvětimi. Otto Ungar
ukončil svoji pouť na pochodu smrti v
Buchenwaldu. Dočkal se osvobození,
ale zemřel na vyčerpání 25. července
1945 ve věku 44 let, aniž by se znovu setkal se svojí milovanou ženou a
dcerou, na nichž mu tolik záleželo. Ty,

barvou. Kreslil pastelem odvážně barevné portréty a zátiší, nejraději se ale
vydával na procházky do okolí Brna,
kde zachytil mnoho krajinných scén.
Po zahájení transportů byli v lednu
1942 deportováni také Otto Ungar
s manželkou Elfriede (sňatek 10. 1.
1932 v Brně) a dcerkou Margarete
do Terezína. Zde byl Ungar zařazen
do kreslírny Technické kanceláře, kde
se sešel s dalšími umělci, především
Bedřichem Frittou a Petrem Kienem.
Oficiálním úkolem umělců byla příprava různých grafických materiálů
ke zprávám pro komandaturu SS.
Někteří z nich se však vedle toho tajně

malířů jsou plné kontrastů a exprese,
Ungar zůstával věrný celistvě viděné
skutečnosti. Maluje tváře starých žen
ve frontách na jídlo, váhavě stojící
slepce, bohoslužby na půdách či opuštěná kasárna po odchodu transportu.
Sedmnáctého července 1944 bylo pět
malířů z terezínské kreslírny kvůli své
neoficiální tvorbě zatčeno a po řadě
výslechů obviněno ze spiknutí a tzv.
„propagandy hrůzy“ a společně s rodinami převezeno do věznice gestapa
na Malé pevnosti. Hned po příjezdu
zmrzačil jakýsi kápo Ungarovi pravou ruku, aby prý již nikdy nemohl
malovat. Zanedlouho byli malíři de-

jako zázrakem, v Osvětimi přežily. Již
v Terezíně byly Ungarovy obrazy vyměňovány za potraviny, některé byly
z ghetta úspěšně propašovány. Aby se
zabránilo poškození obrazů Němci,
byla jeho díla schovávána na půdách,
odkud si je po osvobození odváželi
vězni i z jiných zemí jako památku.
Tak se Ungarovy obrazy dostaly i do
zahraničí. V roce 1970 bylo 148 jeho
obrazů vystaveno v Památníku Terezín. Manželka Otto Ungara zemřela
v roce 1985, o osudech jejich dcerky
Margarete není známo téměř nic.
Snad jen, že po válce bydlela v ulici
Zahradníkova.

Ten, který maloval pravdu
Zapomenutý Brňan, výjimečný
malíř, kreslíř a grafik Otto Ungar
(1901 - 1945)
Výjimečný malíř, kreslíř a grafik Otto
Ungar se narodil v Brně 27. listopadu
1901. Jeho rodiče, Bernhard a Johanna, tehdy bydleli v Údolní 52. Ve dvacátých letech Otto studoval na pražské
akademii. Když se v roce 1927 vrátil
do Brna, našel zaměstnání jako pro-

tEnKrát A DnES

OD Centrum z Vachovy v roce 1952,
Kobližnou ještě 6 let jezdily tramvaje

Centrum z Vachovy v roce 2022, Kobližnou už
64 let tramvaje nejezdí a také lidí ubylo...

Levou fotografii pořídila v roce 1952 významná osobnost soudobé české fotografie Karel Otto Hrubý (1916 - 1998). Přesně po 70 letech jsem se na
stejné místo vydal já a pořídil fotku mobilem. Na první pohled je jasné, že K. O. Hrubý byl profesionál a já pouhý amatér, tudíž smekám klobouk
před mužem, kterému nesahám ani ke kotníkům. Jak se říká, z brambory pomeranč neuděláš. Já jsem v tomto případě samozřejmě ta brambora…

Tel.: 603 471 671
Po–Pá 10-12:30 13:30-18

28. října 1905 biskup hrabě Pavel
Huyn posvětil dva věžové kříže na
nedávno dostavěných věžích Petrova. Po vysvěcení byly kříže vztyčeny, věže s kříži tak dosáhly výšky
81 metrů. Do báně pod křížem byl
vložen pamětní spis. Věže s kříži
byly opatřeny hromosvody, které
dodala brněnská firma Robert Trill.
Umělecky kované kříže (výška 230
cm, rozpětí 200 cm) dodal vídeňský
umělecký zámečník Augustin Čepl,
pozlatil je Brňan Antonín Reidl a
dvě velké báně ke křížům v ohni pozlatil brněnský pasíř Antonín Jäger.

Bria.cz • www.bria.cz • Ing. Erik Měkyna

Nováčkova 9, Brno-Husovice

vČEREJŠEK dNES

SUVENÝRY, DÁRKY,
UPOMÍNKOVÉ
A REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY

Klobouky
Dantes
Dantes – značka exklusivní
podzimní elegance!
Adresa: Náměstí Svobody v pasáži Omega, Brno
Otevřeno: pondělí až pátek 9–19 hodin, sobota 9–14 hodin
Sledujte nás na

www.kloboukovyklub.cz

kdo o úspěchu inzerce pochybuje, prohrál již předem bitvu s konkurencí!
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Na fotografii z roku 1910 vidíte část ulice, která tehdy nesla název Neugasse
a brzy nato Conrad-von-Hötzendorf-Strasse. Dům vlevo stojí dodnes, má
pěknou fasádu, ale to je asi tak všechno. Místo památného kříže je přechod
pro chodce, zaparkovaná auta, zábradlí, pěkná pouliční lampa zmizela a místo
jednokolejné tratě je dvoukolejná. Víte dnešní název této velmi rušné tepny?

 Ohe^cm^FZkmbghob000*++))2

Policejní ředitelství v Orlí 30

Pro nové policejní ředitelství
byla budova v Orlí 30 postavena v roce 1927 na místě starších
domů, které na rohu dnešních
ulic Orlí a Benešovy tvořily
souvislý blok. Autory budovy
jsou ing. arch. Jaroslav Grunt a
ak. architekt Josef Adolf Šálek.
Po schodišti se sloupy obloženými mramorem se vcházelo
do místností ohlašovacího úřadu, na pasové oddělení, tiskové
oddělení, do spisovny, do kanceláří úředníků, také do pracovny náměstka a do dalších
policejních úřadoven. V budově byla i menší věznice pro
zadržené a předvedené k výslechu. Tato budova však byla
jako jedna z prvních v Brně
v březnu roku 1939 obsazena
německou policií pod vedením
Karla Schwabeho, který se snažil pro sebe zajistit policejní kartotéku. Pár dnů nato budovu
obsadilo vedení gestapa a úřadovalo v ní několik týdnů, než
se přestěhovalo na Mozartovu
3, poté na Veveří 70. Budova
v Orlí 30 ovšem byla také mís-

tem utrpení mnoha nevinných Štěpánka Volfová (povoláním
lidí. Obětem okupace z řad kuchařka), štábní strážmistr brzaměstnanců brněnské poli- něnské policie František Rašovcie byla v roce 1947 ve vstupní ský a mnoho dalších nevinných
hale odhalena pamětní deska lidí. S nástupem komunistics výčtem jmen, na která by se kého teroru, kdy se příslušníci
nemělo zapomenout. Např. StB neštítili bít a svazovat ženy
vládní rada František Chládek do kozelce, hrůzy v Orlí 30 po(1896 – 1941) byl podroben tak kračovaly. Budova s pohnutou
drastickému výslechu, na jehož minulostí dnes patří České
následky zemřel. U brněnského poště. Víte, že brněnské polipolicejního ředitelství sloužil cejní ředitelství sídlilo původně
mnoho let. Zatčen a vyslýchán v obytném domě v Benešově
byl mj. proto, že udržoval kon- ulici č. 8?
takt s odbojem generála Eliáše.
Přímo v cele předběžného zadržení zahynula dvacetiletá Božena Antonínová (1924 – 1944)
z Mokré Hory. Patřila do skupiny mladých lidí, kteří byli totálně nasazeni na práci do Říše.
Zatčena byla proto, že se do
Říše po dovolené nevrátila. Při
náletu 20. listopadu 1944 pár
minut před polednem zasáhla
budovu bomba, která proletěla
až do suterénu. Tam vybuchla.
Na místě zůstalo 43 mrtvých,
mezi nimi i zmiňovaná Bože- Přístup k celám předběžna Antonínová. Dále Brňačka ného zadržení



ZAPOMENUTÉ ULICE

Policejní ředitelství

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

na tel.: 774 725 644

UNIKÁTNÍ VÝBĚR
NOBLESNÍCHHOLÍ
 
...ANEB „ŠPACÍRŠTOKŮ“
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František Kožík

Když byl tatínek budoucího spisovatele
Františka Kožíka (1909 – 1997) přeložen na soudcovskou štaci do Brna, bylo
Františkovi necelých 16 let. Brzy nato
Kožíkovi koupili půlku vily v Lerchově ulici č. 58 a František začal studovat
práva. Do školy chodil denně pěšky.
Udržoval kontakt s divadlem a sledoval
brněnské společenské dění. Ve Františkovi se neustále hádalo právo s múzou.
Práva zdárně navštěvoval, ale aby to nebylo málo, přidal si 2 roky na filozofické
fakultě. A protože miloval divadlo, začal
studovat na konzervatoři. Vzali ho do druhého ročníku. K jeho spolužákům patřili Oldřich Lukeš, Karel Hőger, jeho bratr Rudolf Hőger… Profesorem byl Rudolf Walter. Když na škole připravili Skochovu hru „Na
terase“, byla mu partnerkou Zdena Švabíková. Hráli mileneckou dvojici.
To se jim stalo osudným, začali spolu chodit. František vzpomíná: „Jednou
jsem si na Zdenu počkal u divadla, až půjde na zkoušku. Po několika krocích
jsme se „jako“ potkali. Ty jsi v Brně, co tu děláš? Musím si koupit nové boty.
To je ale náhoda. Jako blesk z čistého nebe ze mě vyšlo. Poslyš, co kdybychom
se vzali? Prosím tě… Ty bys chtěl? No, chodíme spolu už skoro 10 let. Člověk
neví, co se v té válce může stát. Že by
Lerchova 58
ta naše známost měla tečku a také bys
mohla pobírat odlučné.“ Svatbu měli
nečekanou, v době mobilizace. Zašli
na brněnský úřad s náhodnými svědky, které potkali na ulici a uzavřeli
sňatek.

  

I DOMY PROMLOUVAJÍ...
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František Gellner se narodil 19. 6. 1881 v Mladé Boleslavi. Jeho otcem byl Karel Gellner, maminka Gabriela, roz.
Fišlová. Oba jeho rodiče byli židovského původu. Otec byl spíše hauzírník, neboli podomní obchodník, který se
živil, jak se dalo. Původně měl malou továrničku na rukodílné tkanice. Když se však snažil finančně vypomáhat početné rodině své sestry, nenávratně zchudl. To se stalo právě v roce Františkova narození. Svůj byt rodina pronajala
a přestěhovala se do stavení s malou kuchyní a jednou světnicí. I když finanční situace Gellnerových zrovna růžová
nebyla, hlava rodiny si z toho těžkou hlavu nedělala. Karel Gellner miloval bohémský život. Hospodský ruch a veselé lidi. O tom svědčí i báseň, nazvaná Otec a syn:

Život
bouřlivého
Františka
Co večer chodil otec do hospody a pil tam těžké pivo místo
vody. Když viděl jsem, že pije
toho tolik, konstatoval jsem,
že je alkoholik. Postrádal republikánských všech ctností a
vystupoval v zájmu veřejnosti
jen k vůli osobní své zábavě.
V novinách čítal klepy hltavě
a různé zprávy. Sebevzděláním se neobíral ani před spaním. Žil obklopený špatnou
společností ku vážným věcem
v hříšné netečnosti…
Po svých rodičích zdědil
František jak bohémskou povahu otcovu, tak klid a umě-

lecké sklony matčiny. Už na
boleslavském gymnáziu psal
básně, kreslil a publikoval ve
studentských časopisech Moderní revue či Nový kult.
Jako šestnáctiletému mu vyšly verše v časopisu Švanda
Dudák, který vydával Ignát
Hermann. Honorář činil
skoro čtyři zlatky, což byly
tehdy velké peníze a nadšený
Gellner se tím všude chlubil.
S profesory to však bouřlivák František snadné neměl,
nicméně se mu podařilo odmaturovat. Poté se vydal do
Vídně, kde měl příbuzné, aby

tam studoval techniku. Jestliže
doma žil bujným životem, tak
ve Vídni propadl bohémství
úplně. Nedělal nic - napsal o
něm S. K. Neumann, do jehož
časopisu Gellner přispíval pokud ovšem pitky a milování nejsou také práce. A pokud
trocha veršů a drobných karikatur nestačí k tomu, aby člověk byl považován za člověka
pracujícího. Život kolem něj
byl jeden divoký vír a František Gellner byl v tom víru
jako doma. Nebylo divu, že na
studování neměl moc času. Po
dvou letech studia složil pou-

ze jednu zkoušku - z kreslení. bližním a všem řádným liVídeň vyměnil za Příbram. dem. Večer co večer chodím
Tam to zkusil na Báňské aka- do hospody a piju těžké pivo
demii. Odtud to bylo blízko místo vody, a poněvadž ho
do Prahy, kam často zajížděl spotřebuji tolik, konstatoval
za anarchistickou společnos- jsem, že jsem alkoholik. Potí. Scházeli se v Neumannově strádám
republikánských
olšanské vile, také v různých všech ctností a vystupuji v závinárnách a nočních lokálech. jmu veřejnosti jen k vůli osobPrávě z tohoto období pocházejí mj. jeho sbírky Po nás ať
přijde potopa a Radosti života.
Smrt sice už čekala nedaleko,
leč stále ji ještě nebylo vidět.
Gellner musel narukovat na
vojnu. Rok si odsloužil v Litoměřicích a pak se, už jako civil,
vydal do Mnichova a posléze
do Paříže. Jednak na malířská
studia, a také se tam živil jako
kreslíř satirických časopisů.
Později ještě pobýval v Drážďanech na malířské akademii,
načež si ho znovu přitáhla francouzská metropole. V té době
Jiří Mahen - Gellnerova
hledal šéfredaktor Lidových
karikatura
novin Arnošt Heinrich karikaturistu. V tomto deníku, jehož ní své zábavě. V novinách
redakce byla jak známo v Brně čítám klepy hltavě a různé
v České ulici č. 6, pracoval i S. K. zprávy. Sebevzděláním se
Neumann, tehdy žijící v Bílovi- nebavím už ani před spaním.
cích u Brna. A právě Neumann Vesele žiju v špatné společnosGellnera Heinrichovi doporu- ti ku vážným věcem v hříšné
čil. Šéfredaktor zprvu netušil, netečnosti.
jestli bude ten anarchistický Byl rok 1911 a se svým novým
buřič proslulý často šokujícími zaměstnancem byl Arnošt
verši vůbec ochoten spojit své Heinrich spokojen. Gellnerojméno s Lidovými novinami. vou povinností bylo vyplnit
Pobyt v Paříži však Gellnera poslední stránku Večeru - to
změnil. Z anarchisty se stal byla týdenní beletristická příracionalista. Německé básníky,
které překládal, vystřídali básníci francouzští. Mnohé jeho
básně z té doby jsou pesimistické a cynické. Lze v nich ale
najít touhu po opětovaných
citech, po trvalé lásce, po přijetí
a pochopení. Ve svém nitru byl
Gellner romantikem, kterému
se v Paříži stýskalo po domově,
který toužil po spřízněné duši, a
který si dobře uvědomoval, že
v alkoholu se samota utopí jen
na chvíli. Zde je zřejmě vhodný
okamžik ke druhé části básně
Otec a syn:
K mudrcům vážným do školy
jsem chodil a taky jsem si holky Básník, prozaik, novinář a
domů vodil, co ctil jsem kdysi, překladatel Stanislav Kostka
na to jsem pak plival, pod okny Neumann (1875 - 1947)
ženským hloupé písně zpíval a
bojoval jsem s větrnými mlý- loha „Lidovek“. Do ní mohl
ny. Mládí má právo na své kreslit karikatury, psát verše,
osloviny. A po tom všem teď cokoliv podle svého uvážení.
žiju s drzým klidem na obtíž A dělal to zřejmě dobře, ne-
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boť to nejen šéfredaktor Heinrich ocenil. František Gellner, jemuž tolik škol zhořklo
a sotva se na nich poohlédl,
byl svědomitý a dokonce pilný pracovník. Ten nevázaný
buřič byl ukázněným a statečným vojákem, jak má voják
být. Nebylo tudíž divu, že se
zanedlouho stal z externího
redaktora stálým členem redakce. V Brně žil jako člověk
se vším všudy spořádaným.
Obýval skromný pokojík - v
domě v ulici Eichhorngasse (dnes Veveří č. 53) - ještě s jedním spolubydlícím,
chodil do kaváren, nikoliv do
náleven a barů. Podnikal výlety do brněnského okolí. Jeho
přítel a spolupracovník S. K.
Neumann se o něm později
zmínil, že tento způsob života
Gellnerovi vyhovoval. V Brně
se po jeho boku neobjevila
žádná žena, ale prý jich měl
patrně dost v rukou. Zamilován byl jen jednou v životě,
s čímž se svěřil Neumannovi.
Pro jeho racionalistickou povahu však byla tato žena příliš
chytrá. Zbyla mu po ní melancholická vzpomínka a jeho
Nejkrásnější intimní verše.
Pohodové brněnské dny narušilo léto roku 1914 a s ním
i Velká válka. Karikaturista a
básník, tehdy už velmi známý, musel narukovat, i když
byl v žalostném zdravotním
stavu. Trápil ho ischias a
revmatizmus, kulhal a jednou nohou stále našlapoval jen na špičku. Ale co
horšího, byl zcela apatický
a lhostejný k tomu, co se
s ním děje a dále dít bude. Jakoby se v něm něco zlomilo.
Narukoval ve svém rodišti,
Mladé Boleslavi. Přátelé mu
radili, aby šel k lékařské prohlídce. Doktor Šámal, který
vojáky prohlížel, literáta znal
a zcela jistě by ho do války

Dvoupatrový sál s prosklenou střechou (kupolí)
František Gellner se svým otcem - vlastní karikatura
neposlal. Jenomže Gellner
všechny rady odmítal. Bylo
prý na něm vidět, že je mu
úplně jedno, co s ním bude
dál. Tento zprvu anarchista
a nebezpečné individuum,
politicky již patnáct let před

válkou podezřelé, jež po dva
roky v Lidových novinách
rýpalo veršíky i obrázky do
rakouského
ministerstva
vojenství, do rakouských
vojenských aliancí a do celé
rakouské politiky a armády,

Novinářka, redaktorka, spisovatelka a druhá manželka S. K.
Neumanna Božena Neumannová (1882 - 1967)

on, jenž již jako jednoroční
dobrovolník a později při
záložáckých cvičeních býval
terčem oficírských šikan, posměšků a hrubostí, byl předurčen k tomu, aby u příležitosti
světové války byl sprovozen ze
světa tím, či oním způsobem.
Doma, či na frontě. 20. srpna
1914 byl zařazen do pochodové setniny a poslán na frontu.
Tomuto rychlému zařazení
předcházel Gellnerův konflikt
s nadřízeným důstojníkem,
který se snažil pod záminkou
porozumění a přátelství zjistit jeho názory na válku. Před
vojenskými představenými byl
literát dobře znám a rozhodně
mezi nimi neměl své příznivce.
Po Františkově dalším osudu
pátral jeho bratranec František
Kohn. Bezvýsledně. Vojáci,
kteří byli v setnině s Gellnerem,
později vyprávěli, že byl při
jednom ústupu k smrti unaven a sotva se držel na nohou.
Prohlásil, že dál nemůže a že
tam zůstane. Lehl si prý vedle
silnice, zabalil se do celtplatu a
očekával svůj osud. A protože
oddíl byl na úprku, nikdo se o
něj víc nestaral. Hodnověrný
důkaz však neexistuje. Od 13.
září 1914 je básník veden u své
jednotky jako nezvěstný. Jsou
lidé, kteří však nevěří a říkají, že
se jistě dostal na druhou stranu, a že tam pracuje, ale mlčí.
V to doufal např. Jiří Mahen.
Druhá žena S. K. Neumanna,
Božena Neumannová, se ve
svých vzpomínkách ptá: Je
možno, že zanikl jak mlhavý
zjev i se svou slávou? Čekali
jsme dlouho na Tebe, že se
vrátíš z té hrozné války. A
říkali si, když si se nevracel,
že si jen hraješ s námi na
schovávanou, že prožíváš
malé dobrodružství s krásnou ženou a že se jednoho
dne ozveš… Neozval se. Je
dodnes nezvěstný…

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

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

KALENdÁRIUM
VLASTA MATULOVÁ (31.
10. 1918 Brno - 18. 4. 1989 Praha) pocházela
z harmonického manželství
známého židenického holiče
Jana Matuly
a kadeřnice Kateřiny Matulové. Svoji živnost provozovali
ve svém domku na Karáskově
námětí č. 6, kam za nimi lidé
chodívali velmi rádi. Vůně
kolínské byla mnohdy cítit až
do protějšího parku, v němž si
malá Vlasta hrávala. Kdybyste
ji později potkali na ulici, nepovšimli byste si jí, neboť síla
její osobnosti nespočívala na
povrchu. Prostá mladá dívka
s tmavými vlasy neměla na
sobě pranic nápadného, jen její
oči byly podivuhodně živé, její
tvář rychle reagovala na všechny podněty a odhalovala to, co
se dělo v nitru, a celé tělo vyjadřovalo nervozitu mladé herečky,
která se rozeběhla cestou umění.
Sotvaže opustila třídy brněnské
dramatické konzervatoře, a sotvaže se otočila na prknech činohry Karla Jičínského, byla angažována na naši největší scénu, do
pražského Národního divadla.
JOSEF KARLÍK (19. 3. 1928
Kroměříž – 30. 10. 2009 Brno)
se narodil do
rodiny vojáka
z
povolání.
Lásku k divadlu projevoval
už od dětství a
přes nesouhlas rodičů se začal
věnovat herectví. V roce 1999 v
rozhovoru pro iDNES uvedl: „S
tou láskou pro divadlo, která ve
mně byla, se prostě nedalo nic
dělat. Tatínek byl profesionální
voják a herce absolutně neuznával. Považoval je za divné lidi,
kteří se vyhýbají poctivé práci.
Říkal, že divadlo je pro citové
devianty. Maminka byla kulturně založená, Polednici nebo
Vodníka nám s bráchou říkala
zpaměti. Ale ani ona by mi herectví neschválila. Můj profesor
matematiky našim dokonce tvrdil, že by to byla ostuda pro celou
rodinu. Tehdy lidé chápali divadlo jako nejistou a podezřelou
existenci.“ V brněnské činohře
prožil více než 40 let a vytvořil
nespočet vážných i komických
rolí. Po roce 1989 působil jako
pedagog na JAMU, bohatá byla
jeho spolupráce s rozhlasem, filmem, televizí i dabingem.
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Hvězdný Otakar si hrával na nebíčku

Hvězdný režisér Otakar Vávra

Když se Jaroslav Raymund Vávra dozvěděl, že se mu brzy narodí bratříček, skákal radostí až do
stropu. Ve škole se právě učil o
Přemyslu Otakaru II. a rozhodně
si přál, aby se jeho novorozený
bratr jmenoval Otakar. Stalo se tak
28. února 1911 v pět hodin ráno
v Hradci Králové. Jejich otec Alois
byl ředitelem Úvěrního ústavu,

který založil. Stalo se však, že prokurista, který nosil Jardovi a Otakarovi hračky, později otce z banky vypudil. A tak se celá rodina
přestěhovala na konci léta roku
1913 do Brna, do prostorného
bytu ve druhém poschodí domu
v Zámečnické 1. S trochou štěstí
dostal pan Vávra místo ředitele
filiálky pojišťovny Atlas. Ke konci
1. sv. války se pustil do riskantního obchodu, jenže ve své důvěřivosti přišel o všechno. Nervově se
zhroutil. Zakrátko zemřel, nedožil
se tak vyhlášení československé
samostatnosti, na kterou se těšil
celý život. Maminka Marie zůstala
sama se dvěma syny. Světoznámý
respektovaný režisér a profesor
Otakar Vávra vzpomíná: „Maminka dostala místo v pojišťovně Atlas
a začala pronajímat většinu našeho bytu. Brněnské ulice byly tehdy
ještě dlážděné dřevěnými kostkami
a přes nám. Svobody občas přešly krávy. Na roky strávené v Brně
vzpomínám moc rád. Na nevěstince v Panenské ulici, na plac pod
Špilberkem (dnes tam stojí hotel

Jan šel statečně i na smrt
Prof. PhDr. Jan Uher (1891 –
1942) se narodil v Prostějově
do rodiny továrního dělníka.
Přísné mravy jeho otce ho
natrvalo poznamenaly a vštípily mu mravní pohled na
život, sociální cítění a velké
porozumění pro lidi a jejich
potřeby. Po maturitě nastoupil na Učitelský ústav na Poříčí. Po skončení 1. sv. války
(byl na frontě) začal studovat
na Masarykově univerzitě
v Praze. V té době mu pomohl jeho spolužák V. K. Škrach
získat bezmála na 3 roky
místo osobního knihovníka
prezidenta T. G. Masaryka.
Poté Jan Uher studoval v Německu, Švýcarsku, Francii,
Belgii, USA, díky tomu se
setkal s významnými představiteli pedagogiky a psychologie. Po návratu učil
v Brně a Praze. Přednášel
na Komenského univerzitě
v Bratislavě. V roce 1938
se natrvalo vrátil do Brna a
působil na zdejší Filozofické fakultě (Arne Nováka 1).
Byl předsedou České obce
sokolské, členem Českého
červeného kříže, Spolku

1 . čás t

International), kde jsem honil hadrovou mičudu, na křoví na Špilberku, tam jsme hrávali na schováva-

Brněnská
nEJ

15. 3. 1946 byl v líšeňském
areálu Zetoru vyroben první
traktor značky Zetor. Značka vznikla spojením názvu
písmene “Zet” používaného
Zbrojovkou a posledních
dvou písmen slova traktor
- “or”. K datu 17. srpna 1946
zaregistrovala Obchodní živnostenská komora Republiky
Česko-slovenské název Zetor
do rejstříku ochranných známek. Vlastním vývojem prvních traktorů značky Zetor
byly položeny základy nejen
pro vznik značky, ale i pro
její dlouhodobou existenci.
Zástupci tehdy ještě mladé
Zámečnická 1 - ve druhém poscho- brněnské firmy předali zákazníkům první tři traktory
dí tohoto domu všechno začalo
typu Zetor 25. Jeho konstruknou. Do obecné školy jsem chodil téry byli ing. František Musil
a Dr. Ing. Jaroslav Miksch.

do Českého učitelského ústavu na
Poříčí, byla to tzv. vzorná škola.
Mým spolužákem byl mj. Rudolf
Firkušný, později slavný klavírista
světového jména, který nás už tehdy doprovázel při hodině zpěvu.

k trestu smrti byl v den, kdy
se v Berlíně konal pohřeb
Reinharda Heydricha, rozsudek vykonán v Plőtzensee
27. října 1942. Duchovní,
který jej doprovázel na cestě k popravišti, potvrdil, že
nepoznal tak statečného a se
smrtí vyrovnaného člověka.
Jan Uher byl vyznamenán
Československým válečným
křížem 1939 in memoriam
(1945) a Řádem Tomáše Garrigue Masaryka II. třídy in
memoriam (1992). Od roku
1946 nese jeho jméno ulice
v srdci Brna - Jana Uhra a
v roce 2014 mu byl do dlažby
před jeho posledním bydlištěm (Rudišova 6) vsazen tzv.
Kámen zmizelých. S Brnem
je osobnost Jana Uhra spjata
navždy.

Prof. PhDr. Jan Uher
Kounicovy studentské koleje, členem mnoha redakčních rad, masarykovcem a
členem protinacistického
odboje Obrana národa. Až
do svého zatčení (tři dny po
uzavření vysokých škol - 20.
listopadu 1939) bydlel v Masarykově čtvrti v ulici Rudišova (tehdy Herdergasse)
č. 6. Byl vězněn nejprve
v Mozartově ulici, poté na
Špilberku a v Kounicových
kolejích. Po dvou měsících
věznění byl transportován
do vězení ve Vratislavi, Kámen zmizelých před JaJindřichpocházejí
Brouček s továrním
odkud
jeho po-letounem
novým domem v Rudišově
firmy Baťa
v roce 1927
slední
dopisy.
Odsouzen ulici č. 6

Zetor 25.

Pokračování příště

Sloupek o kávě
KÁVA S POMERANČEM

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

Káva připravená se šťávou z
citrusů je trendem letních dní,
ale připravit si ji můžete kdykoliv je chuť. Dle vědců pomáhá
rozpouštět tuk v těle, zmírňuje
bolest hlavy a pomůže i při
průjmu. Mnoho lidí začíná
den šálkem kávy část zas jen
pramenitou vodou s citrusy.
Ideální je zkombinovat obojí
dohromady. Šťáva z citrusů
je zdrojem vitaminu C, flavonoidů bojujících s volnými
radikály a snižují riziko rakoviny žaludku, jícnu a slinivky.
Konzumace nápoje může snížit
zhoršení vlastností pokožky,
vitaminem C stimuluje produkci kolagenu, jež dá pevnost
a pružnost pleti. Do několika
dvojitých espress z ovocitých
druhů káv, třeba Kongo, Belize
nebo Guatemala přidejte plátky
pomeranče nebo jiného citrusu, nechte macerovat. Můžete
lehce dosladit medem, přidejte
nastrouhanou kůru, přeceďte
a podávejte na kostkách ledu.
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ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Protiletecký
kryt pod
Petrovem

i chemickými látkami, radioaktivními aerosoly a umožňuje obnovu
vydýchaného vzduchu. V případě
nutnosti je možné aktivovat režim
tzv. hermetizace, kdy se veškeré průduchy a vstupy do krytu hermeticky
uzavřou a ventilace probíhá pouze
ve vnitřním prostředí bez nebezpečí
průniku zamořeného ovzduší. Při
plné kapacitě krytu by lidé v tomto
režimu mohli přečkat tři až čtyři dny.
Kryt je vybaven k dodávce 4000 m3
filtrovaného vzduchu za hodinu, má
náhradní zdroj elektrické energie i
vlastní vodárnu napájenou dvěma
chráněnými studnami. První studna je hluboká 12 m, druhá 5 m a
obě obsahují velmi kvalitní pitnou
vodu. Sociální vybavení krytu tvoří

toalety, umývárny, sprchy, zásobníky
vody, očistné komory a kanalizace.
Při normálním režimu ventilace lze
v prostorách krytu přežít i tři měsíce, problémem by však zřejmě byla
dodávka nekontaminovaných potravin. Prostory krytu i technické vybavení je již pro původní účel v dosti
nevyhovujícím stavu a nesplňuje nároky na současné bezpečnostní požadavky. Proto bylo navrženo zpřístupnit celý komplex veřejnosti, jako
další součást brněnského podzemí.
Turistické informační centrum již
podniklo potřebné kroky k realizaci
tohoto záměru, a tak jen současná
pandemická opatření brání v možnosti navštívit tento prozatím neznámý podzemní areál.
Kryt D3

Kryt D1

vacáté století s nebývalým nástupem vědecko-technického
rozvoje vneslo do válečné strategie nový pojem. Použitím “zbraní
hromadného ničení” a rozvojem
leteckého průmyslu se problematika
ochrany obyvatelstva koncentrovala
na budování protileteckých a později
i protiatomových krytů. Na území
města Brna se dodnes nachází téměř tři sta stálých krytů. Kryt pod
Petrovem zvaný “Denis” je jedním
ze dvou nejznámějších brněnských
krytů. Nachází se ve skalním masivu
petrovského kopce a jeho prostory jsou z větší části situovány pod

plochu kapucínských zahrad. Jde o
soustavu navzájem kolmých chodeb
na ploše tvaru obdélníka o rozměrech přibližně 85 x 60 m s několika
vstupy a množstvím nouzových
východů. Klenuté chodby, ražené
ve skále s cihelnou vyzdívkou, mají
nejčastější rozměr cca 3 x 3 m a jejich
celková délka dosahuje i s únikovými
štolami zhruba 900 metrů. Budování
krytu Denis probíhalo ve třech postupných etapách. S jeho výstavbou
bylo započato ihned po skončení
druhé světové války a první část
byla hotova v roce 1946. Druhá etapa skončila v roce 1950 rozšířením

krytu a zřízením druhého vstupu.
Celý komplex byl dokončen v letech
1953 až 1955 výstavbou třetího vstupu a propojením všech únikových a
nouzových východů. Kapacita krytu
je přibližně 2500 osob a v případě
ohrožení by měl sloužit veřejnosti
nacházející se v oblasti železničního
nádraží. Byl vybudován jako součást
protiletecké civilní ochrany a obrany
proti klasickým tříštivým pumám,
tlakovým vlnám, světelnému záření a pronikavé radiaci. Je vybaven
filtroventilačním zařízením s prachovými i protichemickými filtry,
chrání před otravnými biologickými
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Výměnná setkání
sběratelů
aut a vláčků – těšíme se na
velké i malé...
bude co měnit, co obdivovat
a nad čím
žasnout...

Setkání jsou
pořádána
ve spolupráci
s brněnským
Technickým
muzeem

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

Kryt D8

Studená
kuchyně

D

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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Vražda vdovy Frischové
Žena však zjevně podcenila zkušenosti
a houževnatost brněnských detektivů,
obzvláště zkušené dvojice - Pistauera
a Procházky. Ti velmi rychle a přesně
všechna fakta v Brně i Vídni ověřovali
a s neomylnou logikou vyvraceli. Fran-

jestli vdova spí. Když se nedočkala žádné reakce, vlezla oknem dovnitř, jenže
vtom potkala obyvatelku bytu, která
se šla podívat, kdo to klepal. Krejčí se
vymluvila, že by potřebovala přespat a
ráno že udělá nějaké domácí práce. To

až se chudák žena v letech skácela na podlahu. Brzy se však začala probírat, a tak ji
Krejčí škrtila, dokud oběť zase neomdlela.
Krejčová chtěla utéci, ale ještě se vrátila do
pokoje pro cennosti. Mezitím se Frischová
znovu probrala, a to jí zřejmě stálo život.

Vdova Frischová
byla zavražděna
v ulici Kőrnerova (tehdy
Schoellergasse)
č. 15

Text Michal Simandl

Devatenáctého února válečného roku
1917 přišla na policejní strážnici na
Křenové ulici skupinka lidí. Byli to
obyvatelé domu č. 15 z Körnerové ulice a ihned po vyzvání horlivě sdělovali
službukonajícímu strážníkovi, že je
přivedla obava o jejich sousedku, vdovu Bertu Frischovou, která už tři dny
nevyšla ze svého bytu. Příbuzné prý
nemá, jen syna, ale ten je nyní na frontě, takže není na koho jiného se obrátit.
Oznámení tohoto typu nebyla bohužel
ničím výjimečným, takže strážník jako
obvykle poslal pro zámečníka i své kolegy a chvíli nato všichni vstoupili do bytu.
Tam se vzápětí jejich obavy o život paní
Frischové naplnily. Nebohá žena ležela
na zádech ve svojí posteli, na hlavě měla
hluboké rány a kolem bylo tratoliště zaschlé krve. Na první pohled tedy bylo
jasné, že se nejedná o přirozenou smrt.
Na místo přijeli agenti detektivního
oddělení, dokonce přímo s policejním
ředitelem Franzem Walkem, který byl
velkým příznivcem pátracích metod.
Ihned po ohledání místa činu a výslechu sousedů se začínala rýsovat první
stopa. Krátce před vraždou prý zavražděnou navštěvovala nějaká Františka
Krejčí z Husovic, která jí vypomáhala
jako posluhovačka a bylo podezřelé, že
ji tu právě v posledních dnech nikdo
neviděl. Najít ji bylo snadné, protože
žila u svojí sestry v dnešní Lieberzeitově
ulici. Od prvního výslechu bylo zřejmé,
že žena před agenty něco tají. Nejprve
vinu svalovala na svého
muže, se kterým už nežije. Jenže ten měl právě
díky policii nezlomné
alibi, protože byl v den
vraždy kvůli několika
krádežím ve vazbě. Pak
žena osočila pokrývače ze sousedství i jeho
ženu, a pak dokonce i svoji sestru, u
které žila. Všechna tato tvrzení však byla
brzy vyvrácena. Nakonec poukázala
ještě na jakéhosi svého milence, vojáka
Gregorka, nyní se zdržujícího ve Vídni.

tiška Krejčí další vykrucování nakonec
vzdala a řekla pravdu. V den vraždy
byla u paní Frischové a nechala nedovřené okno. V noci se pak přikradla ke
dveřím a ťukáním na dveře zkoušela,

Frischovou uklidnilo a začala si přebírat věci v krabici, kde měla cennosti.
Bohužel netušila, že Františka Krejčí
není žádné neviňátko a má už za sebou
pěknou řádku trestů. Pak ještě „Fanynku“
požádala, aby odstranila štěnici ze zdi, což
sice posluhovačka udělala, ale současně už
přitom usilovně přemýšlela, jak se k cennostem dostat. Rozhodla se pro rychlé
řešení. Udeřila pěstí Frischovou do hlavy,

Posluhovačka popadla sekeru a svoji zaměstnavatelku několikrát udeřila do hlavy.
Pak vzala z krabice peníze i zlaté hodinky,
přibrala tolik oblečení, kolik unesla a
utíkala do husovického bytu. Pistauer
s Procházkou mohli založit další případ,
na jehož vyřešení jim stačilo pět dní. Na
žádné pocity spokojenosti ale nebyl čas.
Doba byla tenkrát nebezpečná a o další
zločiny nebyla nouze.

LASKOMINY SLEČNY HAASOVÉ

SCHWARZWALD  TEMNÝ DORT Z LESA?

Lehce pikantní snoubení tmavého
piškotu nasáklého třešňovou pálenkou, višní a světlého šlehačkového
krému s čokoládovými hoblinkami – ano, to je božská kombinace
slavného dortu Schwarzwald. Samotný název by mohl zavádět, že
dort pochází z oblasti jihozápadního
Německa, pravdou ale je, že z této oblasti pochází slavná třešňová pálenka
„Kirchwasser“, která se do dortu používá. Druhou možností o původu
názvu je, že dort připomíná tradiční
kroj zdejších žen, který se skládá

z černé nebo tmavě hnědé sukně,
bílé halenky a klobouku s červenými

bambulemi. Nechám na vás, která
verze je vám sympatičtější Za tímto
německým skvostem stojí nejspíše
cukrář Josef Keller, který jej podával
v kavárně Agner již od
roku 1915. Dort získal
na oblibě po celém světě
a dodnes se každé dva
roky v Todtnaubergu
koná festival třešňového dortu „Kirschtortenfestival“, kde
si profesionálové i amatéři mohou
vyzkoušet vlastní interpretaci tohoto slavného cukrářského kousku.

V Brně můžete Schwarzwaldský
dort ochutnat například v Cukrářství
Martinák.
JAK NA TO:
Kakaový korpus rozkrojíme
na tři pláty. Spodní plát potřeme svařeným višňovým
kompotem s třešňovicí, na
který rozprostřeme vyšlehanou šlehačku. Přikryjeme
dalším plátem a vrstvou šlehačky.
Hotový dort obmažeme zbylou šlehačkou a dozdobíme hoblinkami čokolády a višněmi.

pERLIČKA NA ZÁvĚR
Jako první instituce svého druhu
na celé Moravě byla 1. 11. 1841
zřízena v Lidické (tehdy Grosse
Neugasse) č. 63 Zemská donucovací pracovna. Fungovala
jako ústav určený k zadržování
a nápravě tzv. asociálních živlů.
Byly zde zadržovány osoby odsouzené pro potulku, vyhýbání
se práci, nedodržování předpisů
policejního dozoru, žebrotu a
příživnictví, zejména prostituci.
Brněnská donucovací pracovna
měla kapacitu 250 osob. Tato
stavba už bohužel neexistuje.
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BRNĚNŠTÍ ARCHITEKTI, STAVITELÉ A PROJEKTANTI

SlAVnÉ BrněnSKÉ DámY

Nina Divíšková

šarmantní dáma jako lusk
,

Karel Divíšek,
tatínek

Ernst Wiesner (1890 - 1971) byl synem brněnského papírníka Alfreda Wiesnera a měl ještě čtyři sourozence. Studoval v Brně a ve Vídni. V Brně žil postupně na několika adresách, zřejmě nejznámější je dům v Pekařské 10, který byl
upraven podle jeho návrhů, a kterého byl jeho otec majitelem. Wiesnerova
tvorba má zásadní význam především pro počátky brněnské moderní architektury. Zejména jeho rané práce totiž předznamenaly jeden z nejdůležitějších
stylových proudů, z něhož pak mohly vyrůstat nové koncepce. Je autorem vily
Stiassni, skvostné kavárny Esplanade, Moravské banky (zejména interiérů) na
nám. Svobody, krematoria, paláce Morava v Divadelní, Krajského státního zastupitelství v Mozartově, k jeho významným dílům patří i budova České banky
Union (Český rozhlas) v Beethovenově ulici a mnoho dalších brněnských staveb. Stavěl také pro bohatou židovskou klientelu zejména v Masarykově čtvrti.
Ernst Wiesner, přední osobnost meziválečné brněnské architektury, uprchl
před nacistickou okupací na jaře roku 1939 do Londýna. Po válce se do Brna
nakrátko vrátil, zjistil ale, že jeho dům je pobořen a vykraden. V roce 1948 přesídlil do Anglie natrvalo, kde se do konce života věnoval především pedagogické činnosti na školách architektury v Oxfordu a Liverpoolu.

Hádanka pro fajnšmekry

Hlava ženy s hrozny se nachází nad
vchodem do nájemního domu
s hodnotným secesním průčelím.
Tato hádanka je těžká, zde je nápověda: Ulice, v níž se dům č. 1 nachází,
nese název po hudebním skladateli.
Hlavy jsou nad vchodem celkem tři
a vpravo vedle vchodu je ještě jedna,
která tam jakoby nepatří. Už víte?
Volejte, pište…

☎

Volejte nebo pište na 777 122 009

Jan Kačer,
manžel

Elmarita Divíšková,
maminka
Když jsem před třemi lety mluvil s paní Ninou Divíškovou (1936 - 2021), netušil jsem, že je to naposledy.
Do konce svého života měla velký smysl pro humor a velmi ráda vzpomínala na své rodné Brno. Telefon
vzal tehdy Jan Kačer. Řekl mi, že jeho paní je už přece jen starší dáma a ať se snažím pokud možno stručně. „Jéé Martine, dobrý večer, počkejte, já tipnu cigaretu, ať nezapálím barák…“ Paní Nino, mohla byste
tentokrát zavzpomínat na rodiče? „Víte, můj tatínek byl velmi všestranný a dalo by se říct dobrodruh s velkým smyslem pro humor. Kdyby se byl dožil, byl by jistě první, kdo by letěl do vesmíru. Byl prostě miláček,
jako vůbec první v Brně měl fanklub! Také byl majitelem první soukromé autoškoly. Představte si, jednou
pro mě přijel před náš dům obrovským americkým terénním automobilem, a že se půjdeme projet. Jezdili
jsme po Černých Polích. Najednou zpomalil a zabočil do Schodové ulice. Drž se! Věřte, on tu Schodovou
se mnou vyjel směrem nahoru a dál jsme pokračovali, jakoby se nechumelilo. Víte, máme doma obraz od
Šímy, od velmi známého malíře evropského formátu. Namaloval tehdy krásně tatínka nad knihou, jak studuje… Tatínek se na obraz chvíli díval: To je blbec ten Šíma, vždyť já jsem přece nikdy nestudoval… Příště
něco o mamince.

Inzerce

ve
Stříbrném
Brně

se vyplácí
VYŽÁDEJTE SI
NABÍDKU
Telefon
777 122 009
kdo o úspěchu inzerce pochybuje, prohrál již předem bitvu s konkurencí!
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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
a Pelhřimově. Dejte vědět,, kde čtete Stříbrné Brno vy. Všechny vás zdravím, ať žijete kdekoliv!

Kdo to ví, odpoví

brněnští

miláčci
vtip

Stříbrné Brno na strmých schodech, nad nimiž se rozprostírá
škola s tragickou historií. Je
tomu již 80 let, kdy bylo 9 397
židovských spoluobčanů Brna
z této budovy odvlečeno na
smrt. Transporty byly z tohoto
místa odváženy nočními tramvajemi na brněnské nádraží,
odkud pak odjížděly vlakem…
Nepište, nevolejte, tiše uctěte
jejich památku.

Před dvěma měsíci (a kousek)
se v brněnské ZOO narodil
bazilišek zelený. Bazilišci dorůstají délky max. 90 cm, přičemž dvě třetiny délky těla tvoří
ocas. Jsou skvělými plavci, pod
vodou vydrží až 30 minut! Živí
se hmyzem, měkkýši, drobnými
obratlovci, plody… Přijďte
přivítat na svět nového Brňana.
Můžete ho také adoptovat.
Brněnská ZOO má otevřeno
365 dní v roce!

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

