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www.svatyvojtech.cz

Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

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

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

Přijďte se k nám schovat před zimou!

ZCELA N
EZÁVIS

LÉ

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

                                                                              Číslo 2 • ročník IV. • únor 2022

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

OČIMA ČTENÁŘE

„Jsme zde pro vás již od roku 1936!“ 
Hodinářství STRNAD, Veveří 36

čtěte�na�stranách�6�a�7

Jak Jaroslav 
štěstí v zámoří 

nenašel 

zemřel 
před 80 

lety
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Sochy čtyř mamlasů, které mně jako malému 
děvčátku poprvé ukázal můj milý tatínek. 

Tuto chvíli si pamatuji dodnes.“ 

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

 „Právě vydávám knihu Edison, tak mi na mysli 
vytanuly Edisonovy žárovky na Malinovského 

náměstí. Brno by si ale zasloužilo více stálých soch.“

ONDŘEJ BLAHO 
MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO 

A DOBRÉHO RÁNA NA ČT
„Líbí se mi socha Spravedlnosti před Nejvyšším 

soudem ČR. Zároveň přiznávám, že patřím mezi 
fanoušky “Orloje“. Je to socha, o které se mluví, 
která budí vášně a láká turisty, takže proč ne?“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Moje oblíbená socha je “Pohostinství“ 
od Sylvy Lacinové ve Veselé ulici v areálu 
hotelu International. Je krásná námětem, 

ztvárněním i umístěním.“ 

Jediný
redaktor

„Nejlepší 
doplněk ženy je 

pěkný muž.“ 
Coco Chanel

sůl moudrosti

�MARTIN�CIBULKA�

„Ať je venku jakkoliv, 
Stříbrné Brno vždy 

hřeje u srdce.“

OTŘESNÝ PŘÍPAD

…podle dobového tisku, který 
o případu informoval, „stopy 
pomatení mysli nebyly zjištěny“. 
Veřejné hlavní líčení se konalo 
v Brně dne 12. 12. 1850, rozsu-

dek, trest smrti provazem, musel 
potvrdit ještě panovník. Císař 
František Josef I. dne 9. 1. 1851 
trest změnil na 20 let těžkého ža-
láře. Na  Špilberk nastoupil Filip 
Smutný 13. 1. 1851. V Kmenové 
knize špilberských vězňů je popis 
jeho osoby: střední, poněkud sil-
nější postava, podlouhlý obličej, 
souměrná ústa, dlouhý špičatý 
nos, hnědé oči a tmavé vlasy; na 

obou předloktích tetování; pra-
vé předloktí: rudé srdce uvnitř s 
iniciálami FS a letopočtem, levé 
předloktí: červeně volská hlava, 
po stranách řeznická sekyra a 
řeznický nůž. Údaje o rodinných 
poměrech vystihují tragédii: vdo-
vec, bezdětný, poslední spáchaný 
zločin: úkladná vražda manželky 
a dětí.  Pokračování příště 

BRNĚNSKÉ 
          I NEBRNĚNSKÉ 
HŘÍCHY
          I NEBRNĚNSKÉ 

Vydavatel: Martin Cibulka, Brno
Evidenční číslo přidělené 
min. kultury ČR: MK ČR E 23713
Náklad: 10 000 ks, měsíčník
Foto: archiv vydavatele, Brněnská
encyklopedie, Česká televize, MZA, 
ČRo Brno, MAFRA, čtenáři

K t e r é  b r n ě n s k é  s o š e  p a t ř í  v á š  o b d i v ?

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí... Jak to vidí...

 

Naposledy navštívila 
své rodné Brno Na-
taška Gollová (1912 
- 1988) při příležitos-
ti natáčení dvou po-
sledních televizních 
filmů Chladna zrána 
(1983) a volného po-
kračování s názvem 

Radostné události (1983). Další brněnské 
rodačce, herečce Evě Matalové, hrála Na-
taša maminku. Velmi se tehdy spřátelily. 

EVA MATALOVÁ VZPOMÍNÁ: 
Bydleli jsme tehdy v hotelu Continental a 
hráli ve velkém pronajatém bytě nedaleko 
Údolní ulice. Čekání v  bytě podobnému 
jejich domovu, kousíček od místa, kde 
se Nataša narodila a prožila dětství, v ní 

vyvolalo vzpomínky. Vyprávěla mi, jak si 
vzpomněla na mandl, který stál v chodbě 
jejího rodného domu nebo jak chodívala 

na obědy s rodiči do restaurace ke 
Stopkům. O svých vzdálených pří-
buzných, kterým se říkalo „líšňáci“ 
- to prý bylo v Brně synonymum 
hamounství. V natáčení byla teh-
dy přes sobotu a neděli přestávka. 
Já jsem odjela za rodinou do Zlína, 
Nataša zůstala v hotelu. V neděli 
večer, když jsem se vrátila do ho-
telu, mě vrátný upozornil, že mám 
hned přijít za Natašou. Nemohla 
se mě dočkat. Svěřila se mi, že ty 
dva dny jí bylo strašně špatně a 
že se moc bála. Úzkým pruhem 
dveří na malý balkonek byl vidět 
hrad Špilberk. Povídám jí: „Já vím, Ty 
sis říkala, že když ses pod tím Špilberkem 
narodila, tak pod ním i zemřeš, viď?“ Na-
taša pak všude vyprávěla, že touhle drsnou 

větou jsem ji 
vlastně postavi-
la na nohy. Na 
ten večer nikdy 
nezapomenu. 
Povídaly jsme si 
dlouho do noci. 
O životě, o tom, 
jak ji bolí, že ni-
kdy neměla děti, 
o jejích láskách 
nebo také o Adi-
ně. Po dotočení 
jsme se s pláčem 
rozloučili a už 

jsem ji nikdy neviděla… Víte, že v tomto 
posledním filmu se Nataška jmenovala 
Mařenka? Stejně jako manželka Oldřicha 
Nového v legendárním Kristiánovi (1939).

N A T A Š A  S E  N A R O D I L A  P Ř E D  1 1 0  L E T Y  V  B R N Ě

Špilberk kolem roku 1850

Hvězda stříbrného 
plátna Nataša Gollová

Brněnská herečka 
Eva Matalová

Údolní 7 - v tomto domě se 
27. února 1912 Nataša naro-
dila. V té době dům nesl č. 3
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU

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

Řidičské 
rukavice 
– skvělý dárek 

pro gentlemany 
a krále silnic.

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

Tel.: 603 249 729

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

Na zimní fotografi i z  roku 1900 vidíte blátivou ulici Franz-Josef-Strasse (Milady Horákové), přibližně od dnešního domu č. 28 směrem ke Kolišti. Tramva-
je tudy začaly jezdit až za 40 let! Ani jeden z nízkých domků neexistuje, v prostředním s bílým vikýřem bylo malinkaté pekařství. Automobil byl tehdy ještě vzácností… 

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

T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á S !

Hřejivá atmosféra, vlídný 
personál a úžasná kuchyně!

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN • DENNÍ MENU
rozvoz jídel • dárkové poukazy

www.alfapassage.cz
Alfa pasáž 
     je jen jedna! 

☛ Divadlo s bohatým repertoárem

☛ Antikvariát a prodejna vinylových nosičů

☛ Potřeby pro dentální hygienu

☛ Oční optika s poradenstvím 

☛ Prvotřídní kadeřnický salon

☛ Cukrovinky a značkový alkohol

  Poštovská 4–8 • Brno

     je jen jedna!      je jen jedna!      je jen jedna!      je jen jedna!      je jen jedna!      je jen jedna! 

☛☛ Divadlo s bohatým repertoárem
Divadlo s bohatým repertoárem

Antikvariát a prodejna vinylových nosičů
Vše pod jednou střechou

Čtyři roky po pořízení této fotografi e byla na místě druhého a částečně třetího domku 
(zleva) postavena Okresní nemocenská pokladna, jejímž autorem je architekt Hu-
bert Gessner (1871 – 1943). Svého času se jednalo o jednu z nejmodernějších staveb 
v Brně. Tento dům je tak zdobný, že tehdy sem i odevzdávat peníze chodili lidé rádi! 
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Řečkovice, které se staly od roku 
1919 součástí tzv. Velkého Brna, 
byly 3. února 1923 (99 let) konečně 
napojeny na elektrickou síť města. 
O necelý měsíc je předběhl Komín, 
v němž se 9. ledna téhož roku roz-
svítilo prvních 6 lamp naproti staré 
školy, na návsi, V chaloupkách, pod 
Táborskou, v Brance a za Hausber-
kem. Zanedlouho také hasičská 
zbrojnice, kostel, obecní kancelář. 
Domácnosti začaly postupně na-
hrazovat petrolejové lampy elek-
trickými žárovkami. Kdyby bylo na 
mně, vrátil bych petrolejové lampy. 

                  M A R T I N O V Y  Ú L O V K Y

VČEREJŠEK DNES

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

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

Koupíte-li ženě Dantes, 
máte vkus!

Klobouky
Dantes

Koupíte-li ženě Dantes, 

KloboukyKlobouky
Dantes
Klobouky
Dantes
KloboukyKloboukyKlobouky
DantesDantes
Klobouky
Dantes
KloboukyKlobouky
Dantes
Klobouky

KDO O ÚSPĚCHU INZERCE POCHYBUJE, PROHRÁL JIŽ PŘEDEM BITVU S KONKURENCÍ!

Kavárnu v elegantním stylu vídeňské moderny s názvem Bellevue otevřel v roce 1913 známý brněnský kavárník Antonín Uřídil. Na exponovaném místě s krás-
ným výhledem na kostel sv. Tomáše se scházel umělecký výkvět Brna. Nechyběla zde čítárna, kulečníková a šachová herna, konaly se zde pravidelné klavírní 
koncerty. Po roce 1948 přešel podnik pod RaJ Brno, pomalu chátral, až nakonec zmizel i balkon z prvního poschodí.

  TENKRÁT A DNES

První antikvariát v Brně, který založil 1. března 1898 druhý český knihkupec a nakladatel Arnošt Píša (1865 – 1950), byl zpočátku součástí jeho knihkupectví. Prodejna se během prvních 15 let dvakrát 
stěhovala do větších prostor, až se v roce 1913 natrvalo usadila v České 28 (tehdy Rudolfsgasse). V roce 1935 předal sedmdesátiletý Arnošt Píša podnik svému šestatřicetiletému synovi Miloslavovi. 
Ten byl za protektorátu vyšetřován gestapem a přibližně 3 měsíce byl internován v Kounicových kolejích. V roce 1949 Miloslav Píša svůj podnik nabídl nakladatelství Orbis a díky tomuto rozhodnutí 
mohl vzniknout největší antikvariát na Moravě! Jeho roční obrat v 80. letech 20. století byl více než 4 miliony korun. Antikvariát fungoval až do 7. února 1992, v tento den byla tato legenda, kterou 
jste mnozí z vás určitě mnohokrát navštívili, otevřena naposled. Poté celá budova, v níž antikvariát sídlil, byla zbourána a nahradila ji novostavba banky. Na několik posledních dnů bylo do výlohy 
umístěno smuteční oznámení o ukončení činnosti. Antikvariát fungoval bez pár dní 94 let! Na jeho zakladatele by se nemělo zapomenout… 

Největší a nejznámější brněnský antikvariát zanikl před 30 lety
Největší antikvariát na Moravě byl v České 28 7. února 1992 byl antikvariát otevřen naposled

Dnes naposled
                  M A R T I N O V Y  Ú L O V K Y

Dnes naposledDnes naposledDnes naposled

Za
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da
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rn

oš
t P

íša



ZAPOMENUTÉ ULICE

I DOMY PROMLOUVAJÍ...
V tomto domě se narodila a až 
do svého odchodu do Prahy 
bydlela první československá 
muzikálová hvězda Laďka Koz-
derková (1949 – 1986). Narodi-
la se do známé brněnské mu-
zikantské rodiny. Mimořádné 
nadání projevovala už od útlé-

ho věku, muzicírování bylo v tomto domě nedílnou součástí 
všedních i svátečních dnů celé rodiny Kozderkových. Laďka 
měla ještě starší sestry, Alenu a Blanku. Nikdy neměla trému, 
už jako malá absolvovala desítky pěveckých soutěží a měla 
absolutní sluch. Její první písnička (tehdy bylo Laďce 12 let) 
Na klouzačce se okamžitě stala hitem. Tehdy už suverénně 
swingovala. Po základce v  Kotlářské nastoupila na brněn-
skou konzervatoř, do třídy, kterou vedla významná brněn-
ská herečka Vlasta Fialová. Po absolutoriu konzervatoře sice 
úspěšně složila přijímací 
zkoušky na JAMU, dala 
však přednost dráze profe-
sionální zpěvačky. Zpívala 
s  Orchestry Gustava Bro-
ma, Karla Krautgartne-
ra… Rozjetou kariéru na-
rušilo v roce 1984 závažné 
onkologické onemocnění, 
kterému bohužel o dva 
roky později podlehla. 
Bylo jí pouhých 37 let. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎
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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

Věřte nevěřte, takhle 
kouzelně vypadalo pů-
vodní nároží dnešních 
ulic Poštovské a Ján-
ské. Gotický dům s ar-
kýřem 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, 
na jejímž nároží se 
před mnoha lety zasta-
vily hodiny. Víte, kolik 
přesně ukazují?

Jana Uhra 26 

Laďka Kozderková

7. února 1992 byl antikvariát otevřen naposled

V  budově Moravské banky na 
náměstí Svobody měl módní 
obchod s kravatami, manžetový-
mi knoflíčky, pánskými košilemi 
a holemi pan Josef Bundálek. 
V  malé prodejně měl vybraný 
sortiment a vždy jen v malých sé-
riích. Když si tehdy muž koupil 
kravatu „u Bundálka“, měl jistotu, 
že s tou samou se v Brně nepotká! 
Pan Bundálek prodával exklusiv-
ní a čistě hedvábné kravaty zna-
ček Astor, Windsor apod., jejichž 
ceny se pohybovaly mezi 20 – 30 
korunami, což byly za první re-

publiky velké peníze, ale kravaty 
stály za to. V  blízkém ASU se 
tehdy kravaty prodávaly za 5 – 8 
korun. Pan Bundálek prodával 
také kravaty zvané „motýlek“, 
které se vázaly ručně! Tehdy se 
říkalo: „Gentleman nosí na roz-
díl od číšníka ručně vázaného 
motýlka.“ Majitel firmy takového 
ručně vázaného motýlka samo-
zřejmě nosil. Dalším obchodem 
na náměstí Svobody (tehdy č. 
18), který rovněž nabízel pánské 
doplňky jako nedaleký pan Bun-
dálek, byl Módní dům na levém 
rohu při vstupu do Zámečnic-
ké ulice. Obchod ušlechtilého a 
laskavého Václava Dreslera byl 
veden ve velkém rozsahu, poz-
ději se dokonce zabýval velkoob-
chodní činností. Václav Dresler 
byl ve svém oboru odborníkem 
a také byl prezidentem Obchodní 
a živnostenské komory v  Brně. 
Tuto funkci vykonával až do roku 
1948, kdy byla Obchodní komora 
zrušena. Další obchod s pánským 
módním zbožím, který nesl ná-
zev Cravat - club, se nacházel 
v  přízemí paláce hotelu Evropa. 

Malá, ale velice příjemná prodej-
na nabízela kravaty nejrůznějších 
barev, vzorů a velikostí, v rozmezí 
17 – 25 korun. Prodávaly se zde 
také pánské módní košile a prá-
dlo. Specialitou tohoto obchodu 
byly pánské hedvábné vázanky, 
které se vázaly do límečku košile 
a nahrazovaly tak tradiční kra-
vatu. Po roce 1948 tento obchod 
provozoval národní podnik Textil 
Brno. Název Cravat - club si však 
mnozí z vás jistě pamatují dodnes. 
Dnešní pánská móda se bohužel 
ubírá jiným směrem. Nechci bro-
jit proti volnočasovému oblečení, 
které se pro neformální příležitos-
ti hodí. V úplné zapomnění však 
upadlo společenské oblečení, no-
šené v neděli na špacír městem a 
často bývám udiven i v divadlech. 
Ne všichni, ale někteří pánové do 
společnosti vyrážejí ve svetru a 
džínách. Ani sváteční příležitosti 
jim nestojí za to, aby se proměnili 
v  elegány s  kravatou? Obchodů 
pánskými doplňky bylo na teh-
dejším náměstí Svobody daleko 
více, o těch však zase někdy příš-
tě… 

Kromě obchodu pana Bundálka byl v paláci Moravské banky 
v roce 1933 otevřen prvotřídní noční podnik 

BOCCACCIO DANCING

Kravatu na náměstí nekoupíte!Kravatu na náměstí nekoupíte!Kravatu na náměstí nekoupíte!
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Chiron. Když se večer po zá-
vodu vrátili s  Františkem do 
hotelu, Ježek sedl ke klavíru 
a začal si něco pobrnkávat. 
Druhý den ráno byl na světě 
foxtrot Bugatti step. Jaroslav 
Ježek měl k Brnu zvláštní sil-
ný vztah. Pouto bylo znatelné 
v  radosti, kterou pociťoval, 
když se do jihomoravské me-
tropole vydával. Byl rok 1938, 
Osvobozené divadlo se řítilo 
do finále. Události postupo-

valy v rychlém sledu, Česko-
slovensko klesalo s  pocitem 
bezmoci do nesvobody. Co 
nyní s  Třemi strážníky? Jaký 
bude jejich osud v okrájeném 
Československu? Uniknou 
mstivosti nacistů a domácích 
nepřátel? Bojovali statečně 
do poslední chvíle. Prožili 
září, říjen, listopad a prosinec 
v  pocitech nejistoty. Jejich 
krásné dílo, které poskytlo 
tolika lidem smích, okouzle-

ní a útěchu, leželo v troskách. 
Bývalá členka Osvobozeného 
divadla Lotte Goslarová, která 
kdysi tančila v  jejich Baladě 
z hadrů, jim poslala nabídku 
na skromné angažmá v Ame-
rice. Takto by získali povolení 
k odjezdu. Museli jednat rych-
le, neměli již na vybranou. Šlo 
o holé životy, proto nabídku 
přijali. Ježek se velmi rozmýš-
lel, nechtělo se mu. Komikové 
mu radili, aby se nevystavoval 

Již v koncertu klavírním (jímž absolvoval komposiční školu státní konservatoře u profesora Jiráka) projevuje se Jaroslav Ježek jako tvůrčí 
individualita samostatná a kupodivu pohotová ve vynalézavosti, ve smyslu pro znění a ve snaze po novém výrazu hudebním. Jeho smělé, 
někdy příkré, ale vždy nové kombinace ve vedení hlasů, bohatý rytmus, zajímavá instrumentace, jeho tvůrčí zanícení – to vše opravňuje k na-
ději, že nám v něm roste skladatel, od kterého můžeme očekávati obohacení hudby mnohým překvapujícím a smělým projevem. Jeho znalost 
hudebních děl je vskutku neobyčejná. Velká inteligence, vzdělání všestranné, sečtělost, rychlé vnímání, bystré pozorování… Tuto uváženou 
formulaci v diplomu mistrovské školy podepsal v roce 1929 profesor Josef Suk.

Je všeobecně známo, že Osvo-
bozené divadlo často a rádo 
jezdilo do Brna, a to nejen 
kvůli zdejšímu publiku. Stalo 
se, že Werich s  Voskovcem 
narychlo potřebovali blues do 
jednoho skeče. Bylo léto, ven-
ku krásně a tři strážníci se sešli 
v šerém divadelním prostoru, 
kde vládlo ospalé sklepní ticho. 
Do práce se nikomu nechtělo. 
Ježek seděl u piana a Werich 
s  Voskovcem ho nutili, aby 
napřed složil hudbu, že si pak 
vymyslí slova. Ježek chtěl zase 
napřed slova, že potom udělá 
na ně hudbu. „Aspoň první 
řádku kdybyste si vymysleli, 
volové, ať se mám čeho chytit,“ 
proháněje bluesové rytmy po 
klávesách… Navrhovali různé 
„nesmysly“, až jeden z nich Jež-
ka zaujal. „Netoliko, že je tma, 
ale nevidím…“ „Počkej, to by 
šlo… to má hezkej rytmus…“ 
Z čista jasna si k těmto slovům 
ušil fragment melodie, který 
je všechny tři probudil. A už 
skládal melodii dalšího verše, 
která si vynutila slova: „Vím, 
že je všude tma, já ji nevidím.“ 
Za chvíli bylo hotové celé šes-
tiverší – hudba i slova a nikdo 
z  nich nevěděl, byla-li hudba 
složena na text či text na hud-
bu. A takto v Brně vzniklo blu-
es Tmavomodrý svět. Jednou 
přijel Ježek s  Osvobozeným 
do Brna zrovna před Velkou 
cenou. Tuto událost si nene-
chal ujít a vydal se s kamará-
dem Františkem Filipovským 
na Masarykův okruh. Svým 
triedrem nestačil na rychlost 
závodníků přeostřovat. Oč 
méně viděl, o to lépe slyšel kví-
lení pneumatik a řev motorů. 
Tehdy na bugatce zvítězil Louis 

Jak Jaroslav 
štěstí v zámoří 

nenašel 
zbytečnému nebezpečí. Poutal 
je svazek Tří strážníků, zava-
zovala je i památka Osvobo-
zeného divadla, které přivedli 
na umělecký vrchol. Ježek se 
nakonec rozhodl, že nezradí 
partu. Neděli před odjezdem 
strávil balením zavazadel. Ne-
chtěl té noci spát, a tak odešel 
s  přáteli do baru. V  6 hodin 
ráno se vrátil domů, poté zašel 
k  notáři a konečně na letiště. 
Ruch letiště a hovory kolem ho 
rozptylovaly. Byl 9. leden 1939, 
Werich byl bledý a bez humo-
ru (Voskovec odletěl několik 
dní před nimi). Přes Curych se 
dostali do Paříže. Zde mluvili 
mj. s malířem Josefem Šímou a 
E. E. Kischem. Nasedli na sta-
rou velkou loď Aquatanii a jak 
se dalo čekat, lednová plavba 
byla bouřlivá. 20. ledna přistá-
li v New Yorku. Jaroslav se do 
Ameriky doplavil ve velmi stís-
něné náladě. Nechtělo se mu 
z  paluby. Oznámil, že tu ne-
zůstane a že jede hned nazpět. 
Kamarádi mu to rozmlouvali, 
Ježek nakonec zůstal. Všichni 
tři vstupovali do neznámého 
světa. Brzy začali vystupovat 
před českým obecenstvem, 
jenže to nešlo opakovat done-
konečna. Museli pomýšlet na 
existenci. Nedlouho poté za 
nimi přijela paní Werichová a 
také Voskovcova žena Made-
leine. Komikové měli rodiny 
u sebe, zatímco Ježek, který 
lpěl na své matce a rodinu své 
sestry miloval, zůstal sám. Jeho 
duševní stav byl zlý. Nejvíce 
ho trýznila nejistota, co se děje 
doma. Dostával sice dopisy 
od matky a přátel, ale kdo ví, 
co se stalo mezi tím, než došel 
nový list? Neklid, pochybnosti, 
strach a zoufalství… Ježek se 

U klavíru a v obležení dam se 
Jaroslav cítil vždy velmi dobře.

Geniální hudební skladatel, 
dirigent a klavírista Jaro-
slav Ježek (1906 - 1942).

Taneční komička Lotte Go-
slarová (1907 - 1997). 

tropole vydával. Byl rok 1938, 
Osvobozené divadlo se řítilo 
do finále. Události postupo-

v  pocitech nejistoty. Jejich 
krásné dílo, které poskytlo 
tolika lidem smích, okouzle-

přijali. Ježek se velmi rozmýš-
lel, nechtělo se mu. Komikové 
mu radili, aby se nevystavoval 

Jak Jaroslav 
štěstí v zámoří 

nenašel
je svazek Tří strážníků, zava-

skládal melodii dalšího verše, 
která si vynutila slova: „Vím, 
že je všude tma, já ji nevidím.“ 
Za chvíli bylo hotové celé šes-
tiverší – hudba i slova a nikdo 
z  nich nevěděl, byla-li hudba 
složena na text či text na hud-
bu. A takto v Brně vzniklo blu-
es Tmavomodrý svět. Jednou 
přijel Ježek s  Osvobozeným 
do Brna zrovna před Velkou 
cenou. Tuto událost si nene-
chal ujít a vydal se s kamará-
dem Františkem Filipovským 
na Masarykův okruh. Svým 
triedrem nestačil na rychlost 
závodníků přeostřovat. Oč 
méně viděl, o to lépe slyšel kví-
lení pneumatik a řev motorů. 



S t ř í b r n é  B r n o  •  s t r a n a  7

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

Damodara
veganské 

a bezlepkové 
potraviny

kupujte na
vsehomlynek.cz

KALENDÁRIUM

INNOCENC LADISLAV 
ČERVINKA (*1. 2. 1869 

Břest - † 3. 10. 
1952 Brno), 
v last ivědný 
p r a c o v n í k , 
numismatik, 
m u z e j n í k , 
m o r a v s k ý 

archeolog, geometr a jeden 
ze zakladatelů Moravského 
archeologického klubu, jehož 
byl v  roce 1906 zvolen před-
sedou. Ve své době vlastnil 
jednu z  největších archeolo-
gických sbírek, kterou odkou-
pilo Moravské zemské muze-
um. Byl vydavatelem časopisu 
Pravěk. Pro Moravu a Slezsko 
pracoval od roku 1920 ve 
Státním archeologickém ústa-
vu jako konzervátor. V  roce 
1927 získal na Masarykově 
univerzitě doktorát fi lozofi e 
v  oborech dějiny umění, fi -
losofi e a prehistorická arche-
ologie. Narodil se do rodiny 
stolařského mistra Tomáše 
Červinky. Až do své smrti 
bydlel v ulici Lerchova č. 55. 
Je pochován na Ústředním 
hřbitově. 

EVA JAKOUBKOVÁ (*8. 2. 
1952 Ostrava - † 16. 6. 2005 

Praha) byla 
velmi půvab-
ná, křehká a 
zranitelná. Její 
dětství a mládí 
bylo ve zna-
mení divadla 

a Moravy. Milovala folklor, 
měla vztah k  malování, byla 
všestranně nadaná. Už ve 
svých 14 letech odešla na br-
něnskou konzervatoř. Kde 
se objevila, bylo světlo. A jak 
sama říkala, v Brně pro ni za-
čal život. Byly zde její herecké 
vzory. Jako mimořádně na-
daná posluchačka se jednoho 
dne rozhodla, že brněnskou 
konzervatoř nedodělá, a že 
se přihlásí na pražskou diva-
delní fakultu. Na zkoušky ji 
tehdy připravil herecký bard 
Stanislav Zindulka (1932 – 
2019), který v Brně působil, a 
který okamžitě poznal, že Eva 
má zcela mimořádný talent. 
Jedna z našich nejkrásnějších 
hereček zemřela předčasně ve 
svém pražském bytě v  pou-
hých třiapadesáti letech. Její 
půvab však s námi zůstal na-
vždy. 

zmohl na nevalné pianino za 
18 dolarů, stačilo však na to, 
aby na něm mohl přehrávat 
Smetanovy České tance, které 
s sebou přivezl. Paní Wericho-
vá všem vařila a prala. Vos-
kovec s  Werichem se snažili 
Ježka prosadit jako skladatele, 
ukázalo se však, že hudebnic-
ká unie nepovolí návštěvníko-
vi profesionální činnost. Ježek 
se rozhodl, že se bude živit 
hudbou nikoli jako skladatel, 
nýbrž jako učitel klavíru a di-
rigent. Na River Side Drive si 
najal ve druhém poschodí 
pokoj s  koupelnou. Pokoj 
měl vyhlídku na širokou au-
tostrádu, na řeku Hudson a 
pobřeží New Jersey. Nad krb 
si pověsil obrázek zasněžené 
Prahy. Vzájemný styk mezi 
Třemi strážníky nebyl zcela 
přerušen, pokud bylo třeba, 
Ježek s  Voskovcem a We-
richem vystupoval. V  New 
Yorku se Ježek soustřeďo-
val na život československé 
menšiny kolem Dělnického 
domu. Seznámil se s několika 

rodinami, které ho přijaly do 
svého středu jako člena. Mezi 
těmito hodnými a srdečnými 
lidmi nacházel vůni českého 
prostředí, jakousi náhradu 
domova. Přátelé mu rozumě-
li, snažili se mu pomoci v jeho 
stesku. Posílali mu žáky na 
klavír. Vedle toho pojal plán, 
že sestaví a vypracuje mužský 
pěvecký sbor, což se mu sku-
tečně podařilo. Po roční práci 
předvedl svůj Československý 
pěvecký sbor v  Dělnickém 
domě v neděli 6. dubna 1941. 
Sál byl vyprodán, tím spíše, 
že šlo o první celovečerní 
koncert v New Yorku vůbec. 
Ježek sklidil bouřlivé ovace. 
Po tak zdařilém večeru bylo 
pronášeno přání, aby se Ježek 
ujal i ženského sboru a vycho-
val jej stejně úspěšně. Ženský 
sbor vystoupil v prosinci 1941. 
Všechna čísla byla provázena 
bouřlivým potleskem. Na 
chvíli Ježka vzpružil příjezd 
spisovatele Adolfa Hoffmeis-
tera, který unikal přes Francii 
a Portugalsko za svými přáteli 

do Ameriky. Ježek se na něj tě-
šil jako malé dítě. U známé ro-
diny mu připravil překvapení 
- vídeňské řízky a burgundské 
víno, které měl Hoffmeister 
rád. Ježkovi se začaly hlásit ne-
mocné ledviny. Často jej bole-
la hlava. Ztrácel chuť ke kom-
posici, jeho zdravotní stav se 
horšil. S Amerikou se nesžil. 
Zlobila ho honba za dolarem, 
kritizoval horečnou touhu po 
penězích, kterou kolem sebe 
neustále viděl. Útěchu nalézal 
v hudbě. Měl rád Smetanu a 
jeho symfonická báseň Z čes-
kých luhů a hájů ho leckdy do-
jímala k slzám. Přes péči všech 
přátel Ježek chřadl. To už se o 
něj starala Frances (děvče po-
cházející z Moravy kousek od 
Buchlova), která o něho pro-
jevila osobní zájem. Mnoho 
o něm slyšela a jeho osud ji 
zajímal. Dohlížela, aby neměl 
v  ničem nouzi. Doprovázela 
ho na procházkách a poslou-
chala jeho vyprávění. Ani ona 
však nedokázala utišit Ježkův 
zdravotní stav. Ježek se s Fran-

ces ještě stačil pár týdnů před 
smrtí oženit. Vadné ledviny 
vypovídaly službu, tělesných 
sil ubývalo. V  posledních 
okamžicích jeho vědomí jej 
navštívil klavírista Rudolf 
Firkušný. „Na všechno už 
kašlu, chtěl bych vidět jenom 
mámu“, řekl Ježek… Když byl 
koncem prosince převezen do 
nemocnice, doprovázela ho 
Frances.  Nemohl už dýchat, 
nad jeho ložem visela kyslíko-
vá bomba. Umíral v moderní 
nemocnici, ve 21. poschodí 
nad městem, které si prý „ob-
líbil“. Smrt k  němu byla mi-
losrdná. Poslední dny ztratil 
vědomí a blouznil. Žil ve zcela 
jiném světě. V Osvobozeném 
divadle, patrně se chystal na 
premiéru a měl ještě posled-
ní zkoušku. Dirigoval a občas 
volal na členy svého drahého 
orchestru. Zářil štěstím. Jaro-
slav Ježek zemřel na Nový rok 
1942. Frances Ježková (1900 
– 1986) se poté o hudební od-
kaz Jaroslava Ježka starala více 
než 40 let. 

Čtyři mušketýři ve výjimečně dobré 
newyorské náladě. 
Zleva Hugo Haas, Jiří Voskovec, 
Jan Werich a Jaroslav Ježek.
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Sloupek o kávě

František Mareš se podílel vydatně 
též na založení „Klubu přátel umění 
v Brně“ dne 14. ledna 1901. Ten se-
hrál významnou roli i ve snaze o cel-
kový rozvoj české kultury v Brně, jež 

se tehdy potýkalo s národnostními 
problémy na každém kroku. Mareš 
byl i obdivovatelem a přítelem Leo-
še Janáčka, jehož hudbu miloval. Byl 
to totiž právě Leoš Janáček, u něhož 
se Mareš hned po příchodu do Brna 
v hudbě nadále vzdělával. Nemalou 
roli sehrál František Mareš i v boji o 
české divadlo v Brně. Jako nadšený 
člen Družstva Českého národního 
divadla a záhy jeho místopředse-
da se spolu s Josefem Merhautem, 

jenž působil jako divadelní kritik 
a redaktor Moravské orlice, snažili 
o divadlo, jež by bylo umělecky na 
vysoké úrovni, přivádělo do Brna 
významné herce a režiséry a po-
skytovalo obecenstvu hodnotné 
zážitky z tvorby soudobých drama-
tiků. František Mareš zasedal také v 
letech 1918-1919 ve správní komisi 
města Brna, podílel se na počeštění 
názvů brněnských ulic, ba uvažo-
valo se i o tom, že by se mohl stát i 
starostou města Brna a stal se tak 
uznávanou veřejně činnou osob-
ností díky svému brněnskému 
působení. Již zmíněný prof. Alois 
Gregor, který osobně Mareše znal, 
vydal o něm takovéto svědectví: „ 
Byl to duch tvůrčí, zvídavý, který 
stále hledal a přemýšlel, znamenitý 
učitel, nezištný pracovník, který ni-
kdy nežádal uznání a pocty, klidný, 
rozšafný muž, pravý arbiter elegani-
tae, znamenitý organizátor, zejména 
školství, přesvědčený kolektivista, 
který myslel především na blaho 
celku, nadšený milovník soch, ob-
razů a krásných věcí vůbec, jakož 
i upřímný přítel malířů, sochařů, 
grafiků a architektů, muzikant neo-
byčejně jemného cítění, opravdový 
Čech havlíčkovského ražení, krátce, 
typická osobnost, na kterou nemůže 

nikdy zapomenout ten, kdo se s ní 
seznámil…“ K tomu je třeba dodat 
jen to, že se František Mareš, profe-
sor a od roku 1905 zemský školní 
rada, nikdy neoženil, dobře si byl 

patrně vědom své lidské odpověd-
nosti vzhledem k rodinné dispozici 
pro nebezpečnou TBC. Nezaložil 
tudíž vlastní rodinu, nicméně pře-
vzal poručnictví nad svými čtyřmi 
synovci a pěti neteřemi, dětmi to 
po bratru Josefovi, jenž padl v roce 
1915 v I. světové válce a poté po-
dobně i nad šesti dětmi z dalšího 
příbuzenstva. Sám bydlel v letech 
1900-1919 na dnešní Jaselské ulici 
č. 8 až do svého odchodu na Slo-

vensko. Po návratu ze Slovenska 
do Brna v roce 1939 mu bylo na-
bídnuto ubytování v přízemním 
služebním bytě ve Vesnou zbudo-
vaném Domově Elišky Machové 
na Lipové ulici v Brně-Pisárkách, 
aby tady mohl v klidu uspořádat 
nejen archiv ŽVJ Vesna, ale i svůj 
osobní. Po zabrání tohoto objektu 
v roce 1940 německým úřadem zv. 
„Luftschutzbauamt“ přijal patrně 
pozvání Karla Moravce, majitele 
známé brněnské české kavárny 
Slavie na Solniční ulici, kam Ma-
reš rád docházel, jenž mu zřejmě 
nabídl vhodné a trvalé ubytování 
v hotelovém apartmá ke klidnému 
dokončení této práce, což Mareš 
rád přijal. V následné pilné činnos-
ti však Františka Mareše zastihla 
náhlá smrt dne 11. září 1941. Jeho 
hrob na Ústředním hřbitově však 
právem patří a patřit bude mezi 
čestné hroby města Brna. Maje-
státní náhrobní pomník, který mu 
v roce 1942 navrhl jeho celoživotní 
přítel arch. Dušan Jurkovič, však 
zůstal (zatím) jen v onom návrhu 
na papíře, protože jeho rozměry 
převyšovaly rozměry hrobu a hrob 
je tak dodnes označen toliko nená-
padným žulovým náhrobníkem. 
� Příště�závěrečná�část

Kávu 
dětem

Brněnská
NEJ

Neštěstí na pátém nástupišti 

27. 10. 1963 se o půl třetí 
v noci v železniční stanici Stře-
lice uvolnilo z brzd 11 vagonů, 
které se daly samovolně do 
pohybu. Na spádu kolejiště 
postupně nabraly vysokou 

rychlost a nebezpečně se roz-
jely. Veškeré snahy o jejich 
zastavení pomocí 16 zarážek 
však selhaly a souprava se 
nekontrolovaně řítila k Brnu. 
Vagony vjely na páté nástupiš-

tě brněnského hlavního ná-
draží, kde velkou silou nara-
zily do čtyř tam odstavených 
vagonů, které byly prudkým 
nárazem vysunuty přes zará-
žedlo a plot až na ulici Tatran-
skou + náměstí Českosloven-
ské armády (dnes Nádražní), 
kterou napříč přejely a nabou-
raly až do budovy Čedoku na 
rohu ulice Bašty. Nikdo nebyl 
naštěstí zraněn, šest vagonů 
však muselo být poté vyřaze-
no z provozu. Celková škoda 
byla vyčíslena na 1  124  909 
Kč. Tři viníci byli potrestáni 
12 - 22 měsíci vězení a pod-
mínečným zákazem vykoná-
vat funkce po dobu tří let. 

Vzpomínka na laskavého Františka        6. díl

Dopřáváte� dětem� sladká� cukrátka��
a� limonády?� A� co� tak� zkusit� tip�
léta� ověřené� životem� na� kávových�
farmách� v� Africe� či� Jižní� Americe.�
Tam�pijí�několik�šálků�kvalitní�kávy�
i� malé� děti.� Kofeinově� jemnější,�
bez� cukru,� nejvýše� slazenou� třti-
nou�a�dle�odborníků�není�věkového�
omezení.� A� navíc� káva� prospěš-
ně� pomáhá� proti� kazivosti� zubů.�
Ale� všeho� s� mírou,� vyberte� čerstvá�
zrnka� s� nízkým� obsahem� kofeinu,��
1�až�2�šálky�denně,�v�týdnu�nejvýše�
obden.� Středně� až� tmavěji� pražená�
káva�má�dle�odborníků�méně�kofeinu�
než�světle�pražená.
Ve�Finsku�je�oblíbená�při�rodinných�se-
šlostech�podávat�kávu�a�kouskem�čers-
tvého�sýra.�Lze�jej�dát�přímo�do�šálku�
i�přikusovat.�Tradiční�kombinace�chutí�
osloví�dospělé�i�děti.�V�Maroku�je�oblí-
benou�pochoutkou�starších�silný�kávo-
vý�extrakt�s�jemně�strouhaným�mušká-
tem,�sezamem�a�aromatickým�pepřem�
nebo�sušenou�mátou.�Mladí�preferují�
sladký�mátový�čaj�jen�s�kapkou�kávo-
vého�extraktu.�Krásný�den�u�chutného�
a�voňavého�espressa�či�cappuccina.

Pedagog a ředitel škol Žen-
ské vzdělávací jednoty Vesna 
František Mareš

Redaktor a spisovatel Josef 
Merhaut byl Františkovým 
přítelem  

11. listopadu 1838 byli Brňané svěd-
ky úplně prvního příjezdu vlaku do 
Brna! V tento den se totiž uskuteč-
nily tři zkušební jízdy s lokomotivou 
Moravia, kterou řídil uznávaný a 
tehdy známý projektant železnič-

ních tratí Carl von Ghega (1802 
– 1860). Tato významná událost se 
prakticky nepřipomíná, je zastíněna 
slavnostním příjezdem vlaku z Břec-
lavi v červenci roku 1839. Během tří 
zkušebních jízd zdolala lokomotiva 
Moravia úsek Rajhrad - Brno za 15, 
poté za 13 a nakonec za 10 minut! 
Přibližně po měsíci od zkušebních 
jízd započaly mezi Rajhradem a Br-
nem propagační jízdy. První parní 
železnice na území dnešní České 
republiky vedla z Vídně přes Břeclav 
do Brna. Při stavbě železnice z Břec-
lavi do Brna, kterou zajišťovala c. k. 
výhradně privilegovaná Severní 
dráha císaře Ferdinanda, byl jako 
první hotov právě úsek z Rajhradu 
do Brna.

Tatranská ulice (Nádražní) 27. 10. 1963 dopoledne - několik 
hodin po neštěstí.

Vagony přejely napříč Nádražní ulicí a narazily do budovy Čedoku. Dole na fotografii část  
podvozku později vyřazeného vagonu.
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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.: 603 269 611

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

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

Opravy zlatých 
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

www.zlatnictvi-lurska.cz

Kávu 
dětem
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     Kdy:   20. února 2022 • 27. března 2022
• (vždy 7–11.45 h)

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
 

 23. dubna 2022

Je nesporné, že otázka zásobo-
vání obyvatelstva vodou, ať již 

pitnou, nebo užitkovou, byla po 
staletí zcela zásadní. Voda mu-
sela pokrýt každodenní potřebu 
obyvatel, lázní, sladoven, pivova-
rů, mlýnů a různých provozoven 
a byla velmi důležitá i z důvodů 
požární bezpečnosti. Nejstarším 

zdrojem vody ve městech byly 
studny. Zřizovaly se v ulicích, na 
náměstích i v domech a byly ne-
jen soukromé, ale i veřejné. První 
zmínka o studnařském povolání 
je z roku 1419, avšak toto řemes-
lo existovalo mnohem dříve, 
pravděpodobně již při vzniku 
města. Neustále se zvyšující po-
čet obyvatelstva a potřeba dal-
ších zdrojů pitné vody vedla ke 
zřizování studní i v  domovních 
dvorech. V  mnoha případech 

byly studny kopány na rozhraní 
sousedních parcel a jejich ma-
jitelé se o pořizovací náklady 
rovnoměrně dělili. První studna 
se připomíná již v roce 1358 na 
křížení ulic Běhounské a Široké 
(dnešní Jezuitské). Další byly na 
Horním i Dolním trhu, u mino-
ritského kláštera a na Špilberku, 

přičemž hradní studna je zároveň 
se svými 114 m hloubky jedna z 
nejhlubších studní českých zemí 
(pro srovnání: Pražský hrad 60 
m, Karlštejn 65 m, Jíloviště 80 
m). Nejstarší doložené soukromé 
studny se nacházely v areálu Staré 
radnice, na Rybném trhu (Domi-
nikánské nám. č. 5) a v Orlí ulici. 
Studna v domě č. 16 na Orlí ulici 
je známá legendou o “kamenné 
panně”, která z nešťastné lásky do 
této studny skočila. Když byl roku 

1416 vybudován ve městě první 
vodovod, zásobování vodou se 
značně zlepšilo. Intenzivní zřizo-
vání studní však pokračovalo až 
do roku 1544, kdy byl zbudován 
vodovod z  Kartouz (z rybníka 
Gaisperk v Králově Poli). Tehdy 
byla potřeba kvalitní vody dosta-
tečně pokryta a budování studní 

pozbylo aktuálnosti. 
Většina studní dodnes 
dochovaných v  his-
torickém jádru po-
chází z let 1350–1544. 
V  tomto období bylo 
v Brně tolik domácích 

studní, že se název města začal 
mylně odvozovat od německého 
slova “Brunnen” (studna). Obec 
Staré Brno měla studnu s  oko-
vem dokonce v pečetním znaku. 
Studnařské řemeslo patřilo mezi 
vážená povolání a směli je pro-
vádět pouze skuteční odborníci. 
Podléhalo také velmi přísným 
předpisům. Před započetím 
hloubení se zhotovil rám, kte-
rý byl osazen okovem na těžbu 
horniny. Výkop ve tvaru kruhu, 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

čtverce nebo obdélníku byl pro-
váděn bez bednění. Jámu zabez-
pečovaly proti “zavření” pouze 
rozpěry, kladené v obou směrech 

po vzdálenostech jednoho sáhu 
(asi 1,89 m). Obvyklá hloubka 
městských studní se pohybovala 
v rozmezí 8 - 15 m. Nedostateč-
ná izolace domovních žump a 
jímek, prováděná v lepším přípa-
dě vrstvou jílu o síle 50 - 70 cm, 
nezabránila prosakování škodli-
vých látek do studní, vzdálených 
někdy jen několik metrů. Infekce 
šířené kontaminovanou vodou 
byly často příčinou morových i 
jiných epidemií, které v 16. stole-
tí doslova decimovaly brněnské 
obyvatelstvo. V roce 1877 prove-
dl profesor Habermann rozbor 
vody dvaceti studní a výsledek byl 
žalostný: pouze jediná studna vy-
hověla testům. Na příkaz městské 
rady byly všechny městské stud-
ny zasypány; podle odhadů jich 
bylo více než sto. Nové studny se 
směly od roku 1894 zřizovat jen 
na zvláštní povolení stavebního 
úřadu, přesto v roce 1948 praco-
valo v Brně ještě osm samostat-
ných studnařských mistrů.

Brněnské 
studny

Průhled studnou na Rybném trhu 
(Dominikánském náměstí č. 5)

Studna Myslivec
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PRVOREPUBLIKOVÉ 
SLADKÉ 
MÁMENÍ

Pražské řezy
Čtyři slabší plátky ze sacherové 
hmoty slepíme v řez pařížským 
smetanovým krémem asi tak, 
jako dobošové řezy. Navrch 
pak uděláme vyšší vrstvu se 
šlehané smetany a rozkrájíme 
dle libosti na řezy. Povrch řezů 
postříkáme kornoutkem s  čo-
koládovou máčecí hmotou. 
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Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
 

 23. dubna 2022 BRNĚNSKÝ NOVÝ SVĚT
V roce 1659 koupilo město Brno na 
předměstí Křenové od vdovy Kateři-
ny Polyxeny Ištvanové dvůr se zahra-
dou a pro zvýšení svých příjmů zde 
zřídilo židovský hostinec. Dostal ná-
zev Nový svět nebo Na Novém světě, 
byl jednopatrový, nacházel se přibliž-
ně v  místech dnešní Křenové ulice 
č. 18 a nocovat v něm směli pouze 
Židé. Byla v něm košer kuchyně, za 
kterou však bylo nutné platit městu 
poplatky. V roce 1774 město hosti-
nec v dražbě prodalo, novou majitel-
kou se stala Schoendl Dobrušková, 
dalším provozovatelem byl Jakob 
Ernst s manželkou Charlottou… 

PERLIČKA NA ZÁVĚR
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1. cást

 ulici

Vrchní soudní rada před penzí Jan Velgo se zjara roku 1933 na lavičce v městském parku v Tyršově sadu seznámil s domovnickou dcerou Marií. Děvče 
ho tehdy zcela okouzlilo a stárnoucí muž ji nejprve zahrnoval vášnivými dopisy, kolem Vánoc 1933 pozval svoji přítelkyni pod záminkou výuky něm-

činy a hry na piano poprvé do svého bytu v Akademické (dnes Čápkova) 11. Marie zpočátku jeho city odmítala, a to jak s ohledem na vzájemný věkový 
rozdíl téměř 35 let, radovu zjevnou sešlost, zanedbanost, patologické staromládenectví a veškeré zlozvyky s tímto stavem spojené, tak i kvůli jeho poněkud 
neurovnanému, neprůhlednému soukromému životu a zálibě v prodejných ženách.

Mord
v Akademické

Marie 
Velgová, 
roz. 
Havlíková, 
bydlela 
v Sokolské 
ulici 12

1. cást
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 Dívka tedy nejprve souhlasi-
la se vztahem ryze účelovým, 
kdy povede za určitý fi nanční 
obnos radovu dosud velmi ne-
udržovanou domácnost a vy-
řeší tak tíživou ekonomickou 
situaci sebe a své rodiny. Vztah 
však po určité době nabyl 
důvěrné podoby, v září 1935 
Marie otěhotněla a pod vlivem 
až dětinsky idealizovaných 
představ o společenské prestiži 
trvala na uzavření manželství. 
Rada Velgo se zpočátku stavěl 
k celé záležitosti nerozhod-
ně. Bál se, že by si sňatkem s 
domovnickou dcerkou mohl 
zničit úspěšnou a dlouhá léta 
pracně budovanou profesní 
kariéru, měl strach ze 
ztráty svobody a v ne-
poslední řadě se děsil 
hněvu sourozenců, 
kteří měli plány s 
jeho majetkem a na 
nichž byl určitým 
z p ů s o b e m 
f inančně 
z áv i s l ý. 
Současně 
se však 
na dítě 
těšil a 
t o u ž e b -
ně si přál, 
aby neslo 
jeho jméno. 
Po nesčetných 
peripetiích – 
Marie zprvu 
p o ž a d o v a -
la společ-
né soužití, 
jindy zase 
souhlasila s 
rozchodem 
a s dob-
rovolným 

vyhnáním plodu, podmíně-
ným fi nančním vyrovnáním 
v hodnotě 
50 000Kč, 
přes tože 
již v létě 
1933 interrupci 
prodělala – se 
oba shodli na 
tomto řešení: 
Velgo se potají 
s Marií ožení, 
bude man-
želce vyplácet 

apanáž v předem do-
hodnuté výši 200Kč 
měsíčně, zatímco ona 
zůstane nadále bydlet 
u svých rodičů v Sokol-

ské 12 a bude jej v jeho 
bytě tak jako dopo-

sud pouze na-
vštěvovat. Pokud 
nastanou mezi 
manžely nesho-
dy, převezme 

dítě do 
péče Vel-

gova sestra, 
neprovdaná 

pensionovaná 
učitelka Irena. 
Oba rovněž po-
depíší prohláše-
ní, že manželský 
svazek může 

být kdykoliv bez průtahů či 
delších obstrukcí rozloučen. 

Marie souhla-
sila, církevní 
sňatek proběhl 

v kostele sv. Tomáše dne 19. 
12. 1935 o 6. hod ranní. Ob-
řadu nebyli přítomni žádní 
hosté, večer šla nevěsta spát k 
rodičům. Velgova dosavadní 
skrblivost, povýšené jednání i 
všechny hluboce zakořeněné 
zlozvyky nadále zůstaly beze 
změny, novomanžel na své 
mladé ženě neobyčejně šetřil, 
ta byla povinna jej i po sňatku 
oslovovat „pane rado“ a proto-
že se za ni partner na veřejnos-
ti nepokrytě styděl a vydával ji 
za svoji neteř, připadala jí jeho 
občasná milostná vyznání stá-
le falešnější. Krom toho vyšly 
poznenáhlu na světlo určité 
nejasnosti ohledně Velgova 
otcovství, rada po narození 
dítěte důsledně trval na prove-
dení krevní zkoušky. A bude-
li negativní, vyžene Marii bez 
nároku na jakékoliv odstupné. 
Počáteční ctižádostivost těhot-

né novomanželky se pozvol-
na začala měnit v nenávist. 
Zoufalá žena se jednoho dne 
v bytě svých rodičů náhodně 
seznámila s jistým Václavem 

Černým, nezaměstnaným děl-
níkem ze Žabovřesk. „Takové-
ho chlapa by patřilo uškrtiti“, 
prohlásil Černý a nabídl Marii 
východisko z tíživé situace a 
ovšem i nebezpečný obchod 
– za fi nanční obnos 30 000Kč, 
později usmlouvaný na 20 
000Kč sprovodí vrchního radu 
ze světa. Velgová překonala 
počáteční zděšení, potlačila 
obavy i pochybnosti a vsadila 
vše na jednu kartu. Dne 07. 03. 
1936 podepsala Černému 4 
dlužní úpisy à 5 000Kč s růz-
ným datováním a po dalších 
jednáních stanovila společně 
s  termínem vraždy 16. 03. 
1936 i příslušný modus ope-
randi. Zatímco Mariin manžel 
odejde do mlékárny, ona pustí 
Černého do bytu a skryje jej 
ve spíži. Ten pak soudního 
radu v nestřeženém okamžiku 
omráčí a utopí v předem při-
pravené napuštěné vaně. Vrah 
po spáchání zločinu byt tajně 
opustí, předpokládaný časo-
vý odstup několika dnů mezi 

vraždou a objevením mrtvo-
ly smaže spolehlivě všechny 
stopy a podezření padne na 
neznámého pachatele. Protože 
se spiklencům navzdory peč-

livé přípravě nepodaří 
zločin správně načaso-
vat, dopadne vše zcela 
jinak. Velgo totiž Čer-
ného předčasně objeví 
a ten tak ztratil výhodu 
momentu překvapení 
(příp. možnosti přepa-
dení ze zálohy), přesto 
okamžitě vyrazil k ná-

silnému útoku. Nejprve Velga 
několikrát udeřil, podařilo se 
mu jej omráčit lahví s mlékem 
a vhodit do vany, nepočítal 
však s tím, že kontakt s vodou 
probere oběť z náhlého bez-
vědomí. Rada se do poslední 
chvíle zoufale bránil a křičel o 
pomoc, na dveře bušili sousedi 
a poděšená domovnice přivo-
lala policejní asistenci. Sama 
Velgová k tomu vypověděla: 
„mezi Černým a mým mu-
žem došlo k zápasu. Hlomoz 
se vzdaloval a slyšela jsem je-
nom sténání a volání Máničko 
a Mařenko!“ Vrah Černý se po 
dokonaném zločinu nejprve 
snažil zachránit situaci před-
stíráním hry na klavír a pře-
svědčoval Velgovou, ať řekne 
vystrašeným sousedům, že je 
vše v pořádku. Marie k tomu 
však nenalezla odvahu. Do 
bytu se dobývala policie, zlo-
činec se v bezvýchodné situaci 
pokusil o sebevraždu radovým 
armádním osmiranným revol-
verem značky Rast und Gasser 
ráže 8mm, který nalezl ve spíži 
na základě Mariina předchozí-
ho upozornění.

(Pokračování příště)
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O svou milovanou dceru Olgu (1882 – 1903) přišli manželé Janáčkovi v době, kdy mistr Janáček do-
končil operu Její pastorkyňa. Krásné, milé modrooké blondýně bylo pouhých jednadvacet let. Jednoho 
pěkného odpoledne zavolala na Mářu (hospodyně): „Řekni mamince, že půjdeme na procházku…“ 
Z pavlačového domu na Klášterním náměstí zamířily směrem ke Starobrněnskému pivovaru a pokra-
čovaly ulicí Schreibwaldstrasse (Hlinky) k Bauerově rampě. Tam dnes začíná Výstaviště. Zadýchaná 
Olga se najednou zastavila, dál už nemohla. Musely se pomalu vrátit domů. Na Vánoce ještě pomáhala 
péct cukroví a strojila stromeček. Po Vánocích svého otce poprosila: „Tatušku… zahrej mi tu Pastor-
kyňu… já už Tvou operu v divadle neuslyším.“ Mistr sedl ke klavíru a hrál a hrál. Maminka utekla 
do kuchyně, aby Olga neslyšela její pláč. „Je to krásné… Škoda, že to neuvidím…“ V tichém bytě na 
Klášterním náměstí byl slyšet Olžin dohasínající dech. Byl studený podvečer, 26. února 1903. Než se ve 
starobrněnském kostele přiklopilo nad Olgou víko rakve, položil otec své dceři na sepjaté ruce ruskou 
knížku, jak si přála, a originál modlitby Zdrávas královno, matko milosrdenství z Její pastorkyně. Olga 
Janáčková je pochována na Ústředním hřbitově. 

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Desetiletá 
Oluška Janáčková

Zdeňka Janáčková, 
matka

Hádanka pro fajnšmekry

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.

Volejte nebo pište
na 777 122 009☎

Olga Janáčková
Dcera slavného otce

Leoš Janáček, 
otec

Víte, na které střeše v srdci Brna 
stojí Bůh Hermés? V pravé ruce 
drží dýku, na odvrácené straně 
má štít s  Medúzou a ze zad mu 
trčí silné dráty, které jej jistí. Žád-
ný vítr tudíž nemá šanci. Hermés 
je pěkně vidět např. od paláce 
Omega, ale na nám. Svobody 
není! Volejte! 

PROF. DR. FERDINAND SCHNITZLER (*22. 8. 1857 Rýmařov 
- †11. 7. 1933 Brno) byl posledním brněnským starostou němec-
ké národnosti, funkci starosty vykonával v letech 1916 – 1918. Byl 
vysokoškolským profesorem na Německé vysoké škole technické 
v Brně, učitelem matematiky a fyziky na Průmyslové škole v Sokol-
ské a od roku 1891 pracoval v Úrazové dělnické pojišťovně pro Mo-
ravu a Slezsko, jíž se stal později ředitelem. Vládní rada, odborník 
v oblasti pojištění a sociálního pojištění, bydlel v dnešní třídě Kpt. 
Jaroše 5. Jeho manželkou byla dcera ředitele školy Johanna Hannah 
Schnitzlerová (1846 – 1913), sňatek uzavřeli v roce 1897. Prvním 
manželem Johanny byl významný podnikatel v pivovarnictví Sa-
muel Morgenstern, s nímž měla dva syny. Tři roky po jeho předčas-
né smrti se vdova provdala znova. Manželství Johanny s Ferdinan-
dem bylo bezdětné. Ferdinand Schnitzler byl vyznamenán řádem 
Železné koruny a od roku 1913 je čestným občanem města Brna. 
Poslední rozloučení s  posledním brněnským starostou německé 
národnosti se konalo 13. 7. 1933 v kostele sv. Jakuba, poté byl zemře-
lý převezen k pohřbení do rodinného hrobu v Moravském Kočově. 

B R N Ě N Š T Í  S T A R O S T O V É

PROF. DR. FERDINAND SCHNITZLER (*22. 8. 1857 Rýmařov 

Desátý starosta
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BRNĚNŠTÍ
MILÁČCI

Příští číslo vyjde
    1. března 2022

KDO TO VÍ, ODPOVÍ

Stříbrné Brno na schodech, po kterých 
se dostanete (vlastně nedostanete, 
protože je zamčený!) do starého 

osiřelého „hříbku“. Tento už mnoho 
let opuštěný a šedivý starobrněnský 
„hříbek“, v němž kdysi sedával dis-
pečer, stojí na tramvajové zastávce, 
která má ve svém názvu tři slova! 
Víte, o kterou zastávku se jedná? 

Volejte, pište, je to velmi jednoduché, 
určitě jste tudy jeli nesčetněkrát… 

KDO O ÚSPĚCHU INZERCE POCHYBUJE, PROHRÁL JIŽ PŘEDEM BITVU S KONKURENCÍ!

Luxus s historií

Václav Laurin Václav Laurin 
(1865–1930)

Václav Klement Václav Klement 
(1868–1938)
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Tato fešanda není Krakonošova. Ta je 
naše! Brňačka! Fotografii krásné sojky 
poslal koncem loňského roku do redak-
ce pan Milan Mašek.  …byl jsem 
s manželkou na procházce na 
Špilberku a najednou koukám, 

seděla na větvičce snad 5 metrů 
před námi a koukala na nás. 

Takhle zblízka jsem sojku ještě 
nikdy neviděl. Byl to jedinečný 

zážitek. Cestou domů jsme 
o ničem jiném nemluvili. A tak 
mi dovolte, podělit se s vámi 

o tuto vzácnou chvíli… 

Tyto noviny čtou převážně Brňané, ovšem díky internetu mají čtenáře také v Ivančicích, 
Kuřimi, Boskovicích, Tišnově, Znojmě, Hodoníně, Vyškově, Slavkově u Brna, Zlíně, Telči, Plz-
ni, 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. Dejte vědět, 
kde čtete Stříbrné Brno vy. Všechny vás zdravím, ať žijete kdekoliv! 

Vt
ip


