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OČIMA ČTENÁŘE

Hvězdný tým 
Cukrářství Martinák:

„Zveme vás do království  
nebeských dortů a zákusků!“ 
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…přes angažmá v  kladen-
ském divadle, jehož se stal 
na čas ředitelem, se však 
brzy opět zachmuřilo. 
Strouhal v  Kladně bojoval 
tvrdý boj, hádal se s nevzdě-
laným intendantem, odpo-

Zapomenutý herec Josef Strouhal se narodil v Náměšti nad Oslavou. 
Barokní most, na němž si hrával, viděl naposledy coby šestiletý.

roval, na svou funkci nakonec rezignoval. 
Se svou ženou sháněl obživu pohostinským 
vystupováním u  známých společností. Na 
kladenskou scénu se pak ještě pohostinsky 
několikrát vrátil, jenže se vyskytli rozumo-
vé, jimž nešlo do hlavy, proč má vysloužilec 
s měsíčním příjmem 750 korun pobírat ještě 

„neslýchanou sumu 200 korun“ jako hono-
rář za pohostinskou hru. Strouhal noblesně 
ušetřil těm dobrodincům výdaje. Oddal se 
klidu pod krovem rodinného domku, který 
si postavil na stáří. Úsměv a  lulku mu zá-
vistivci vzít nemohli. Rozloučil se s prkny, 
a tím uzavřel bohatou galerii postav, které 
sám ani nedovedl spočítat. Zřejmě nikdo 
z  našich herců nezasluhuje přídomek „li-
dový herec“ větším právem než Strouhal. 
Tajemství jeho výrazu tkvělo v  neochvěj-
ném nadšení, s nímž přistupoval ke každé-
mu úkolu jako k obřadu. Dal se vždy celý, 
jako by stál na scéně nejvýznačnější. Stáří 
se Strouhala téměř nedotklo. Tmavé vlasy, 
pružný krok a  životní elán neprozrazova-
ly sedmdesátku. Vycházel pravidelně po 
obědě s  dýmající lulkou ze své vilky na 

krátkou procházku. Zůstal 
do stáří ctitelem přírody. Do 
Prahy už nezajížděl, odcizila 
se mu. Rád poklábosil se sou-
sedy, jakmile však padlo slo-
vo o  divadle, vyklepal lulku 
a rázně se rozloučil. V lednu 
1940 si uhnal zánět průdu-
šek. Obvyklé herecké nemoci 
nevěnoval pozornost, avšak 
stárnoucí organismus už ná-
por nemoci nevydržel. Musel 
do nemocnice. Byl červen 
a  Strouhal zatoužil po do-
mově a  po pohledu na roz-
kvetlou zahradu, kterou sám 
vysázel. Našel ji v plném kvě-
tu, ale nerozlučná lulka mu 
už nechutnala. V  neděli 23. 
června 1940 usnul s  úsmě-
vem navždy. 

Závěrečná část

ŽELEZNIČNÍ NEŠTĚSTÍ 
U STRÁNSKÉ SKÁLY

…zabránit neštěstí se však 
nepodařilo a  plně naložený 
uhelný vagon velikou rychlostí 
narazil do posledního vagonu 
osobního vlaku. Uhelný vagon 
byl zcela zničen, uhlí a  trosky 
zasypaly zraněné cestující ze 
zničeného posledního vagonu 
osobního vlaku. Přímo na místě 
byla vytažena zpod uhlí a trosek 
čtyřiačtyřicetiletá obchodni-
ce  Antonie Kalová (1879–1923) 
z Líšně. Maminka pěti dětí však 

byla na místě mrtvá. Z  poloviny 
zasypaný pětačtyřicetiletý ko-
vář První brněnské strojírny  Jan 
Tioka (1878–1923) byl převezen 
s  velmi těžkými zraněními do 
nemocnice, kde bohužel zemřel. 
Do zemské nemocnice u  sv. 
Anny a  chirurgické nemocnice 

MARKÉTA JETELOVÁ
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

ZDENĚK KRÁL
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

ALEŠ SVOBODA
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

ONDŘEJ BLAHO
MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO 

A DOBRÉHO RÁNA NA ČT

„Kdysi, když šli lidé spát, 
probrali si, co za den 
udělali, komu ublížili 
či pomohli. To je naše 

povinnost.“

Josef Kemr na Žlutém kopci zraněné (bylo 
jich čtyřicet!) převezly zčásti vozy 
záchranné služby, zčásti zajistil 
dopravu improvizovaný vlak, 
protože lokomotiva nešťastného 
vlaku zůstala provozuschopná 
a bylo ji možno využít k přepra-
vě zraněných s nově připojenými 
vagony… 

Příště - Věrovanská 
tragedie

Pohled na Brno ze Stránské skály

„Stříbrné Brno spojuje 
dobré lidi mající úctu 

k historii.“

Poznáte, kolik je na tzv. Brněnském 
orloji vlastně hodin?

„Ne, nepoznám. Tento 
pseudoorloj totiž nemá tzv. koule. 

Byla to zbytečná investice!“

„Ano, kdysi jsem to poznal, neboť 
jsem byl se systémem hodin 

seznámen. Ale teď už bych to asi 
nedokázal… je to složité.“ 

„Když se otočím k „brněnskému 
orloji“ zády, poznám kolik je 

hodin, protože tam visí klasické 
hodiny…“ 

„Nepoznám a po těch letech, co náš 
“orloj“ propaguje jihomoravskou 
metropoli po celém světě, mně to 

už ani tolik nevadí.“ 



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

T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á S !

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN • DENNÍ MENU
rozvoz jídel • dárkové poukazy
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Fotografie byla pořízena v roce 1896, kdy Mendlovo nám. neslo název Klosterplatz (Klášterní nám. + Měšťanská). Dnes tudy jezdí 
auta, tramvaje, trolejbusy, lidé spěchají bůhví kam a nemají sebemenšího tušení, jak to v těchto místech „nedávno“ vypadalo. Na 
místě úzkého domku (vpravo) a části náhonu dnes stojí I. Německé zemské gymnasium a zcela vpravo je vjezd do nemocnice. Za 
vysokým stromem je vidět, jak se náhon stáčí doprava směrem k Pekařské (Bäckergasse). Kdeže jsou časy, kdy v náhonu pohledné 

hospodyňky a dívky praly a máchaly prádlo, které jim někdy i uplavalo…

Náhon patřil ke koloritu Starého Brna. Protékala jím čistá voda ze Svratky, zřejmě také proto, že byl pravidelně čištěn, občas vypouštěn 
a dokonce v něm žily rybky. Při pohledu na fotografii tekl zleva doprava v těsné blízkosti nemocnice u sv. Anny, pokračoval mezi textilkami 
a směřoval k nejhezčí části, což byla dnešní ulice Vodní, známá jako brněnské Benátky…

Zavřete oči a přeneste se s námi 
do Indie...

Hojně navštěvovaná kavárna Alfa

Barevná minulost nejstarší brněnské pasáže
… jedním z  velkých provozů byla hojně navštěvova-
ná kavárna Alfa (později taneční), která se nacházela 
na galerii a zabírala celé nároží do Jánské a Poštovské 
ulice. Patřila mezi špičku tehdejšího brněnského kavár-
nictví. Jít do Alfy přečíst si noviny, potkat zde přátele 
nebo jen tak pozorovat dění, patřilo ke každodenní 
oblíbené činnosti nejen obyvatel naší metropole. Na 
podzim roku 1959 zde u  jednoho stolku vznikl ofici-
ální název dnes již zaniklého Kabaretu Večerní Brno. 
Scházívali se u něj a spřádali plány do budoucna před-
ní členové tohoto legendárního satirického divadélka 
-  Olga Zezulová, Lubomír Černík, Ladislav Štancl, 
Vlastimil Pantůček, Miroslav Skála… Kromě posezení 
u kávy Alfa nabízela také povyražení u kulečníku nebo 
šachu v části sloužící jako herna. 

Pokračování příště.



Adresa: Náměstí Svobody v pasáži Omega, Brno
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První únorovou neděli (5. 2.) 
roku 1923 se konaly v Bratislav-
ské ulici v Charlottiných lázních 
plavecké závody mezi plavecký-
mi týmy Brűnner Amateur - 
Sportverein a  Turnverein Frie-
sen. Napínavý souboj těchto 
velmi vyrovnaných brněnských 
týmů skončil těsným vítězstvím 
Turnverein Friesen 53:48. Ke 
konci závodů byly odehrány 
dva zápasy ve vodním pólu, 
výsledek mezi prvními týmy 
klubů skončil nerozhodně 5:5. 
Plavecké neděle se účastnil také 
jeden z  prvních průkopníků 
plavání v Brně Korger.

Levá fotografie byla pořízena krátce po dostavbě (1867) Kostela Jana Amose Komenského (historický název - Kristův chrám), kterému nejen 
Brňané říkají „Červený kostel“. Levá budova (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity) byla přestavěna a zvýšena o patro, ani jeden 
dům za kostelem už neexistuje a budova Ústavního soudu (Zemský dům), která na levé fotografii není, byla dokončena v roce 1878.

v roce 1867 dnes

V době, kdy začal na Starém Brně 
promítat První Starobrněnský 
Světový Biograf, což bylo v  roce 
1911, nesla ulice Hlinky název 
Schreibwaldstrasse. Dům s  bio-
grafem měl číslo 3/5 a  dokonce 
v  něm byla restaurace. Do bio-
grafu se tehdy vešlo 340 lidí! 
V následujícím roce se název bio-
grafu změnil na Starobrněnské 
kino a už tehdy se mu začalo (to 
mu vydrželo až do konce!) říkat 
„Blechárna“. Od roku 1920 nes-
lo kino název The Loyal. V  roce 
1922 se na protější volné terase 
Starobrněnského pivovaru poku-
sil tehdejší majitel biografu pro-
vozovat letní kino, po dlouhých 
jednáních mu to však nebylo 
povoleno. Kdyby mu to tehdy po-
voleno bylo, jednalo by se o první 
letní kino v Brně. Škoda. V roce 
1926 se biografu vrátil název Sta-

Pojďme spolu do kina
robrněnské kino, což mu vydrže-
lo pouhé 2 roky, protože v letech 
1928 - 1940 už neslo název Grand 
Bio. Tehdy také došlo k  jeho 
ozvučení. V  roce 1940 byl však 
celý provoz přemístěn do Hybe-
šovy ulice č. 51, kde ještě chvíli 
po devadesátých letech fungo-
valo kino Mír. Naše starobr-
něnská „Blechárna“ však běžela 
dál, a  sice pod názvem Meteor. 
V  roce 1948 bylo kino přejme-
nováno na KINO SVOBODA. 
O  deset let později v  něm byly 
provedeny velké stavební úpra-
vy v  souvislosti s  demolicí sou-
sedního domu s  kavárnou (ještě 
blíže k „Mendláku“), krátce nato 
však byla „Blechárna“ určena 
k asanaci a v květnu 1962 byl celý 
dům zbořen.  Až do posledních 
dnů působil na pozici vedoucího 
v  kině Svoboda pan Rudolf Pro-

cházka, který na něj vzpomínal 
s úsměvem a rád. S úsměvem na 
toto kino občas vzpomínají také 
pamětníci, zejména na mohutná 
kamna, která stála vlevo od pro-
mítacího plátna. V zimních měsí-
cích do nich zřízenec sypal kbelík 
koksu a  následně s  nesmírným 
rachotem čistil rošt na popel, a to 
v  nejvypjatějších scénách během 
hlavního filmu. Lístek do první 
řady, která byla od plátna vzdále-
na asi jeden metr, stál 1 korunu. 
Popřemýšlejte o  tom, kolik dnes 
stojí lístek do multiplexu. Zlatá 
„Blechárna“!

Brňan Rudolf Procházka, 
poslední vedoucí kina Svoboda

← Mendlák... Výstavní...→

V zime klobouk Dantes 
hreje i sluší!
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Se svými rodiči a  bratrem Pav-
lem se v  roce 1908 do tohoto 
domu nastěhoval bonviván Hugo 
Haas (1901 - 1968). Rodina Ha-
asových bydlela ve čtyři a  čtvrt 
pokojovém bytě s pokojíkem pro 
hospodyni Františku Staňko-
vou. Výhled směřoval na Zelný 
trh a z ložnice rodičů byla vidět 
katedrála sv. Petra a  Pavla. Oba 
kluci si hrávali před domem, po-
jilo je velmi silné pouto. Hugo, 
i když byl o 2 roky mladší, Pavla 
chránil. Pavel měl od mládí silné 
astma a byl celkově slabší. Hugo 
navštěvoval reálku v Antonínské, 
jenže škola se s ním brzy rozlou-
čila, protože v době, kdy byly do 
1. sv. války povolávány i  mladší 
ročníky, do povolávacího rozka-
zu napsal: „Jděte s válkou do pr-

dele!“ Hugo chtěl poté studovat 
na konzervatoři zpěv, výsledek 
přijímací zkoušky hodnotil sám 
Mistr Janáček vlídně, ale jed-
noznačně: „Haasi, třeba by to 
s Vámi šlo u činohry.“ Snad teh-
dy ani netušil, jak pravdivý měl 
odhad. Hugo byl bezesporu jed-
nou z nejvýraznějších osobností 
československého filmu vůbec. 
Svými rolemi svérázných dob-
rosrdečných lidských postav se 
proslavil už za první republiky. 
Biskupskou ulici, kde prožil své 
mládí, navštívil díky své neteři 
Olze naposledy necelý rok před 
svou smrtí. Tehdy před domem 
jen stál a plakal. Hugo odpočívá 
na Židovském hřbitově. 

I DOMY PROMLOUVAJÍ...

Hugo Haas

Biskupská 8 

Na fotografii je ulice bez jediného 
auta a  vydlážděna tzv. klinkrov-
kami. Vyčnívající dům vpravo už 
neexistuje, přibližně na jeho místě 
dnes stojí parkovací dům. Za ro-
hem vlevo byla ulice Mondschei-
nova, celkový pohled směřuje 
k  Anenské. Tento prostor dnes 
vypadá úplně jinak a je přeplněn 
auty. Víte název této jednosměrné 
ulice? 

Při posledních toulkách podvečerním Br-
nem jsem se zastavil v Solniční ulici před 
domem č. 8 a  dlouze si prohlížel jeho 
výlohy, vchod, fasádu. Zřejmě to bylo 
velmi dlouho a vypadal jsem tím pádem 
podezřele. Přišel za mnou totiž pán, jestli 
prý něco nepotřebuji. Vysvětlil jsem mu, 
že ne, že si chci dům jen vyfotografovat, 
což se však k nadměrnému množství spě-
chajících lidí nepodařilo. Jedná se o dům 
s  mnoha velkými oblouky nad okny, 
výlohami i  nad vchodem. Je to dům, 
v němž byl 25. dubna roku 1899 otevřen 
první český obchod se šicími stroji a me-
chanickou odbornou dílnou. Bez cizí 
pomoci jej otevřel blanenský rodák, pan 
Gustav Stavíček (1869–1961). Do roku 
1881 navštěvoval v Blansku tamní českou 
obecnou školu, v roce 1883 už byl žákem 
brněnské německé školy (Fara) v  Nové 
(dnes Lidické) ulici. Poté se vyučil u Vác-
lava Kříže, výrobce strojních vah a  do 
roku 1889 byl tovaryšem u firmy Brandt 
& E. Brno.  O čtyři roky později pojal za 
manželku Anastasii Wostrou z Brna. Ko-
lik měli manželé Stavíčkovi dětí jsem za-

Mistr Stavíček a klapot prvních šicích strojů v Brně
tím nevypátral, vím 
však o  dceři Heleně 
a  synu Gustavovi. 
Helena Stavíčková 
(1900 - 1994) se 
v roce 1920 provdala 
za Josefa Novotného, známého knihkupce 
a společníka Joži Barviče. Gustav Stavíček 
ml. byl řadu let tátovým sousedem, pro-
tože až do roku 1952, kdy mu komunisté 
všechno ukradli, provozoval v  Solniční 
č. 6 AUTO - MOTO - SERVICE. Gustav 
ml. prodával a opravoval motocykly, byl 
odborníkem na slovo vzatým. Na kus řeči 
za ním chodili brněnští taxikáři, majitelé 
přepravních společností a  mnoho zná-
mých brněnských osobností. A  protože 
pořád chodil v  bílém plášti, všichni mu 
říkali „pane lékárníku“.  U pana Gustava 
Stavíčka st. se v  Solniční 8 vyučila řada 
lidí (prvním učněm byl Josef Planeta), 
měl několik zaměstnanců a šicí stroje zde 
opravoval až do svých 89 let! S manžel-
kou Anastasií bydleli v  ulici Gorkého č. 
36. A  ještě malý dovětek. S  pánem, kte-
rému jsem v Solniční připadal podezřelý, 
jsme si o starých „dobrých“ časech a hlav-
ně o Brně krásně popovídali. I když jsme 
se vůbec neznali, měli jsme pro sebe čas. 
A tak by to mezi lidmi mělo být. 

Mistr Gustav Stavíček, majitel 
prvního českého obchodu se 

šicími stroji v Brně

Po sňatku s Helenou 
Stavíčkovou se stal 
knihkupec Josef No-
votný zetěm Gustava 
Stavíčka st. 

Helena Stavíčková, 
dcera Gustava Sta-
víčka a manželka 
knihkupce Josefa 
Novotného 

Gustav Stavíček ml. (v bílém plášti) před 
svojí prodejnou s motocykly v Solniční 6

Sedmdesátiletý Gustav Stavíček ve vchodu do 
své dílny v Solniční (tehdy U solnice) 8. 

Nová prodejna v srdci Brna!

Nabízíme: Sýry, uzeniny, těstoviny, 
oleje, omáčky, vína a mnoho dalšího

Určitě přijďte a ochutnejte pravou Itálii! 

Adresa: 
Kozí 12, 
pár kroků od Jakuba   

Otevřeno: 
Po–Pá 9–18, So 9–12   

Tel.: 725 564 304
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Mac Frič (1902–1968) byl zosobněním moudrého, vyváženého a ro-
zumného klidu. Byl jedním z prvních režisérů, který si uvědomil, 
že to s našimi scénáristy asi hned tak nepůjde a začal si psát sce-
nária svých filmů sám. Míval k  ruce toho nebo onoho, který pak 
také obvykle zůstával v úvodních titulcích hotového filmu napsán 
velkým písmem jako „scénárista“, ale celou práci obstaral zpravidla 
Frič sám. Nejednou se stávalo, že mu několik dnů před zahájením 
filmových prací v ateliéru dodal výrobce námět takové úrovně, že 
musel Frič honem sednout ke svému psacímu stolu a začít překot-
ným tempem scénář předělávat tak, aby se podle něho vůbec dalo 
filmovat. Poučen těmito zkušenostmi, přestal se spoléhat na scéná-
risty jiné a účastnil se téměř při všech svých novějších filmech již 
sám aktivní spolupráce na scenáriu. Shromáždil kolem sebe několik 
schopných lidí, kteří mu při té práci pomáhali a jichž vtipné nápady 
přenášel Frič do filmové řeči. Důsledkem toho bylo, že přicházel do 
ateliéru vždy důkladně obeznámen se scenáriem a dokonale vědom 
toho, jak má která scéna vypadat. Dlouholetou činností nabyl pra-
xe a zkušeností, jež mu umožňovaly realizovat co nejvíce ze svých 
režijních představ. Poněvadž si také vždy vybíral dobré technické 
spolupracovníky (například u  nás zavedl a  prosadil naše nejlepší 
kameramany) a obsazoval své filmy dobrými herci (objevil jich da-
leko víc, než jiní režiséři), nebylo důvodu, proč by s ním práce v ate-
liéru neměla být potěšením nejen pro něho samotného, ale i  pro 
všechny zúčastněné. Frič byl od přírody povahy neskonale klidné 
a  vyvážené, měl velký smysl pro humor a  nikomu se nepoštěstilo 
vidět ho rozčileného. Než přišel k divadlu a filmu, zajímal se velmi 
o malířství a jeho záliba v krásném obraze se dodnes vyznačuje na 
televizních obrazovkách. V ateliéru se o herce, o nichž věděl, že se 
na ně mohl spolehnout, příliš nestaral. Nikdy neopouštěl kameru, 
od které řídil celý film, bedlivě sledoval každý záběr tak, aby jeho 
obrazy byly co nejzajímavější a nejnovější. Byl to pávě Martin Frič, 
kdo jako první použil na Barrandově vysokého jeřábu pro kame-
ru, a prvním, kdo se na něm vznášel nad velikou filmovou scénou, 
šťasten novými možnostmi, které tento nový technický prostředek 
našim filmům přinášel. Svými dalšími podněty se velmi zasloužil 
o technické vybavení našich barrandovských ateliérů, které dodnes 
patří mezi nejlepší v Evropě. 

EXCELENTNÍ A LASKAVÝ MAC

Jak vznikla spolupráce Martina Friče 
s Voskovcem a Werichem:
Martin Frič vzpomíná: 
To bylo tak. Werich se dozvěděl, že 
jsem rybář. A  dostal jsem od něj 
pozvání, abych si s ním šel zachy-
tat. S radostí jsem to přijmul. Chy-

jsme asi týden, když přišel Vosko-
vec (velmi upřímný člověk), chvíli 
se na mě díval a povídá: „Poslyšte, 
my jsme si mysleli, že jste trou-
ba…, původně. Ale teď vidíme, 
že nejste. Tak si budeme tykat“. 
A tím začala naše celoživotní spo-
lupráce a upřímné přátelství. 

Jan Werich vzpomíná:
V  roce 1937 jsme dotáčeli film 
„Svět patří nám“. Jeho sestřih byl 
dokončen v  době, kdy jsme byli 
na zájezdu v  Brně s  celým Osvo-
bozeným divadlem. Mac Frič se 
rozhodl, že nám tu sestříhanou 
kopii přiveze ukázat. A protože byl 
Martin našim skutečným kamará-

dem, vymysleli jsme mu velkorysé 
přivítání. Takový vrchol „hovadis-
mu“. Pracovali jsme na tom úplně 
všichni a  moje manželka Zdeňka 
vybrala příhodné místo pod vel-
kým dubem, kousek od lesa, těsně 
před vjezdem do Brna od Prahy. 
V  brněnském Národním divadle 
jsme si vypůjčili kostýmy, jakéko-
liv, to nám bylo jedno. Navíc jsme 
se dohodli se starým kamarádem 
plukovníkem Plassem, který byl 
v  té době velitelem letectva na 
Moravě, že v přesně stanovený čas 
naletí střemhlav na ten rozloži-
tý dub. Zakrouží, vyhodí květiny 
a  přistane někde u  Ivančic, kam 
jsme měli potom namířeno na 

chřestové hody. Potvrdili jsme si 
telefonicky, že Mac z Prahy odjel. 
Náš šofér Arturek dostal příkaz, 
že u  Ostrovačic si Martin musí 
přestoupit do mé Fordky, a  má 
ho vézt tak aby byl u stanoveného 
dubu na minutu přesně! Mac se 
strašně divil, a  vyptával se co se 
děje, ale nebylo mu to nic platné. 
Musel Arturkovi, který nesměl nic 
prozradit, věřit. My jsme mezitím 
těsně k  silnici připevnili obrovský 
reklamní poutač, takový, jak bý-
val na brněnských veletrzích a na 
něm bylo napsáno: „Vítej nám, 
ó, tvůrče Jánošíka!“. To se samo-
zřejmě neobešlo bez pozornosti 
automobilistů, kterým jsme museli 

vysvětlovat, že právě točíme. To 
však nestačilo, tak jsme požádali 
četnickou stanici, která nám ráda 
vyhověla, a  vzápětí stáli u  silnice 
v obou směrech. Arturek skutečně 
Martina přivezl na minutu přes-
ně v  hodině H. V  tom momentě 
seskočil z  dubu Tarzan Saša Ma-
chov (tanečník a choreograf), Jar-
da Kopecký vyběhl z  lesa se šavlí, 
děvčata ve skupinkách přibíhala 
a  tančila k  silnici, kapela hrála, 
Jarda Ježek v plzeňském kroji. Frič 
vystupuje udivený z  auta, když 
v  tom se spustil ohromný kravál, 
kdy náš kamarád plukovník Plass 
skoro líznul křídlem korunu dubu 
a začaly z nebe padat kytky. V tom 

táme, chytáme a najednou se tam 
objevil Voskovec. Sednul si k nám 
a  povídá. Poslyšte, nechtěl byste 
s  námi udělat film? Já povídám: 
No moc rád! A tak jsme se poprvé 
sešli a  začali psát Hej Rup! Psali 

Náš nejlepší a nejplodnější režisér v akci

Zleva - Jiří, Martin a Jan 

Ve svém automobilu na dvoře Barrandovských ateliérů
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ským Vavřincem od našeho štábu. 
Žádný další úkol jsme neměli, tak 
jsme nasávali z té uvítací slávy. Se-
střih filmu, který nám Martin po-
tom v Brně promítal, jsme ani moc 
nevnímali, zmoženi slivovicí jsme 
snad všichni usnuli… 

Velmi stručný 
výčet Martinových 
filmů, které patří 
ke klenotům naší 
kinematografie
To neznáte Hadimršku, On 
a jeho sestra, Kantor ideál, An-
ton Špelec, ostrostřelec, Život je 

přišla k Fričovi Voskovcova první 
žena Madla, Francouzka, která se 
nikdy nenaučila česky. Na ošatce 
chléb a  sůl a  s  těžkým francouz-
ským akcentem povídá: „Slofán 
fšudé bratrí má“. Paní Fričová 
dostala velkou kytici a  Martin se 
smál a smál a najednou se rozpla-
kal. Protože jak sám říkal: „To bylo 
vopravdu dojemný. A to nám už 
dneska schází. Abychom mohli 
pracovat vesele. My jsme vždyc-
ky měli nějakou legraci. A pak ta 
práce ani nebyla cítit. Je až neu-
věřitelné, že jim to tehdy všechno 
klaplo.“ Posedali jsme si na mez, 
Bohoušek Záhorský (v  kostýmu 
poustevníka) vytáhl slivovici od 
brněnských přátel, kterou jsme ob-
čas proložili z demižónu mikulov-

pes, U  snědeného krámu, Re-
vizor, Pobočník Jeho Výsosti, 
Poslední muž, Mazlíček, Jede-
nácté přikázání, Ať žije nebož-
tík, Ulička v  ráji, Tři vejce do 
skla, Svět patří nám, Mravnost 
nade vše, Škola základ života, 
Baron Prášil, Kristian, Eva tro-
pí hlouposti, Cesta do hlubin 
študákovy duše, Katakomby, 
Roztomilý člověk, Hotel Modrá 
hvězda, Prstýnek, Počestné paní 
pardubické, 13. revír, Čapkovy 
povídky, Bylo to v máji, Císařův 
pekař - Pekařův císař, Tajemství 
krve, Psohlavci, Dnes naposled, 
Princezna se zlatou hvězdou, 
Dařbuján a  Pandrhola, Hvěz-
da zvaná Pelyněk, Přísně tajné 
premiéry, Nejlepší ženská mého 
života… 

Jedna z Martinových 
adoptivních dcer  
Marta Fričová

Krásná Suzanne Marwille 
manželka Maca Friče

S Vlastou Burianem si zahrál ve filmu Lelíček ve službách 
Sherlocka Holmese

S Janem Werichem a Jiřinou Šejbalovou

Božena Něm-
cová (4. 4. 
1820 Vídeň? 
- 21. 1. 1862 
Praha). Bylo 
krátce po roce 
1850, kdy Jo-
sef Němec 

psal své ženě, aby za ním přijela 
do Miškolce. Jenže zrovna přišlo 
jedno pozvání také z Brna, kam ji 
nejednou zvalo Českomoravské 
bratrstvo, které právě chystalo 
svůj sjezd. Především mnich au-
gustiniánského kláštera František 
Matouš Klácel a  syn soukeníka 
s francouzskými předky, pedagog 
Jan Helcelet. Němcovou pozvání 
zaujalo a  přihlásila se za členku. 
Na brněnském nádraží ji čekal 
nedočkavý Helcelet, vedle něj stál 
důstojný a  klidný Klácel, kolega 
z kláštera a jedna sestra. Nastou-
pili do kočáru a  údolím Svratky 
jeli do staré myslivny pod Mniší 
horou. U dobrého vína pod roz-
jasněným nebem prožili krás-
ný večer. Klácel se s  Helceletem 
předstihovali v  pozornostech. 
Jakmile se po odporoučení sestry 
s  kolegou z  kláštera ocitli sami, 
odvezli Němcovou do redakce 
Moravských novin, kde měla při-
pravený nocleh. Důvěrné hovory 
pokračovaly i  tam. Za svítání ji 
oba doprovodili zpět k vlaku a ve-
selejší Božena se vydala konečně 
na cestu za svým mužem do Miš-
kolce.

Matěj Mikší-
ček (3. 2. 1815 
Toužín - 12. 3. 
1892 Brno) byl 
jedním z  prv-
ních sběratelů 
a  vydavatelů 

pohádek a  pověstí na Moravě, 
byl hercem, redaktorem českých 
novin, železničním úředníkem, 
velkým vlastencem a  folkloris-
tou. Po studiích vstoupil v  Brně 
do alumnátu, poté se stal knih-
kupeckým učněm v  Olomouci 
a příručím ve Wimmerově knih-
kupectví v  Brně. Od roku 1865 
pobýval na různých místech jako 
železniční úředník Severní drá-
hy a  na penzi se vrátil do Brna. 
Jeho manželkou byla starostka 
brněnské Vesny Anna Veronika 
Mikšíčková. Přátelili se mj. s Bo-
ženou Němcovou, F. M. Kláce-
lem, J. Helceletem, F. Sušilem… 
Manželé Mikšíčkovi bydleli na 
Kolišti (tehdy Františkovo koli-
ště) č. 9. Mikšíčkova ulice v  Ži-
denicích nese jméno právě po 
Matějovi. 
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Muž, který rozsvítil Brno
…na 400 mrtvých, mnoho zra-
něných a  pohřešovaných si 
vyžádal další požár divadla, 
tentokrát mu podlehl vídeňský 
Ringtheater. Hrůzné podívané 
přihlíželi obyvatelé a  návštěv-
níci jindy poklidného francouz-
ského města Nice, kde v  podve-
čer vzplál místní Théáter Royal. 
Následovalo pražské Národní 
divadlo… 

První divadlo v Evropě 
osvětlené pomocí 
elektřiny bylo u nás 
v Brně!

18. července 1881 byla v  prosto-
rách tehdejšího Ovocného trhu 
(dnes Malinovského náměstí) slav-
nostně zahájena stavba městského 
Divadla Na hradbách.  Stavební 
náklady byly odhadovány na 500 
000 zlatých. Tak rozhodli tehdejší 
radní města Brna v čele se staros-
tou Gustavem Winterhollerem. Po-
zoruhodné je, že krásná divadelní 
budova byla vystavěna za pouhých 
16 měsíců! Původně bylo v  pro-
jektu navržené plynové osvětlení, 
avšak četné požáry v  evropských 
divadlech rozpoutaly velké disku-
ze mezi architektonickou kanceláří 
Fellner a  Helmer, vídeňským ar-
chitektem Josefem Nebehostenym, 
stavitelem nové divadelní budovy 
Josefem Arnoldem a vedením měs-
ta Brna. Nakonec se všichni spo-
lečně rozhodli pro odvážný krok, 
osvětlit budovu elektricky. Zave-
dení pouze elektrického osvětlení 
do nové brněnské divadelní budo-
vy však bylo experimentem, který 
ještě v žádném evropském divadle 
nebyl proveden. Stalo se tak pouhé 
tři roky poté, co Thomas Alva Edi-
son vynalezl žárovku. Osvětlení re-
alizovala francouzská firma Société 
electrique Edison Paris a vídeňská 
firma Brűckner, Ross a  spol. Kvů-
li osvětlení divadla vznikla v Brně 
i  první elektrárna v  dnešní Vlhké 
ulici (tehdy Offermanngasse) č. 5. 
Pokračování příště Rok 1882 - Brňané přihlížející  dokončovacím pracem

Thomas Alva Edison  
- muž, který rozsvítil Brno

Nejstarší soustavně fungující měst-
skou nemocnicí nejen v  Brně, ale 
na celé Moravě, je Nemocnice Mi-
losrdných bratří. Byla založena 15. 
11. 1747 zásluhou hraběte Leopolda 
z  Dietrichštejna. Pro budovu kláš-
tera s nemocnicí zakoupil pozemky 
na Starém Brně. Podle plánů před-
ního brněnského stavitele Moři-
ce Grimma byl postaven konvent 
s lékárnou a nemocnicí se 70 lůžky. 
O 30 let později byl přistavěn pozd-
ně barokní kostel sv. Leopolda, jehož 
výzdobou byl pověřen mistr Josef 
Stern. Celý komplex budov však 
brzy nestačil, protože nemocných 
přibývalo. První přístavba (v Polní) 
byla dokončena v roce 1895 a v roce 
1934 byla přistavěna další dodnes 
sloužící budo-
va. Z  přehledu 
hospitalizova-
ných povolá-
ní vyplývá, že 
např. v  letech 
1 8 4 8 – 1 8 5 0 
bylo hospitali-
zováno nejvíce 
ševců, tkalců 
a dráteníků. 

Kostel  
sv. Leopolda

Květinová káva

Pěstujete-li doma květiny, zkuste jim 
dopřát kávovou kúru. Nejvíce ji ocení 
orchideje, ale i  další rostliny. Dosažení 
bohatých květů se nedaří každému, proto 
zkuste geniální kávový trik. Po odkvětu 
rostlina sbírá celkem dlouhou dobu ener-
gii na další květenství a mnoho lidí mylně 
usoudí, že je již za zenitem. Dobří pěstitelé 
a zkušení zahradníci radí podpořit rostli-
nu. Nejprve ji umístit na správné stanoviš-
tě, parapet jižního okna, občasnou zálivku 
a  udržovat teplotu kolem 20 st. Kávovou 
zálivku přidávejte orchidejím a  ostatním 
zahradním rostlinám, dvě deci vystačí na 
týdenní dávku pro jednu rostlinu. Záliv-
ka je bohatá na mangan, draslík a hořčík. 
Připravíme ve french pressu nebo jen za-
lijeme 21gramů hrubě mleté arabiky hor-
kou vodou, necháme vylouhovat, vychladit 
a hotovo. A pro sebe si připravte espresso 
z čerstvě praženého Ekvádoru, s chutí hoř-
ké čokolády a vůní lilií.

Hádankářský a  křížovkářský krou-
žek Kabrňáci byl založen 24. břez-
na 1924 a  patří k  nejstarším v  re-
publice. Schůzky nově vzniklého 
kroužku se konaly dvakrát měsíčně 
v  Akademické kavárně na souběhu 
ulic Gorkého - Jaselská (tehdy Fal-
kensteinerova – Augustinská). Ve 
20. a 30. letech hrozil kroužku roz-
kol, neboť se rozštěpil na původní 
Kabrňáky a  Klub Kabrňáků. Po 
několika letech se však oba krouž-
ky opět spojily a  spojené tábory 
inicializovaly v  roce 1933 založení 
Klubu moravskoslezských hádan-
kářů, sdružujícího 29 kroužků. Za 
okupace postupně organizovaný 
hádankářský život utichal a schůzky 
kroužků pokračovaly v sou-
kromí. Po skončení vál-
ky došlo ke koneč-
nému sjednocení 
všech hádanká-
řů a  v  tu dobu 
již i  křížovkářů. 
Pod patronací 

Brňáci Kabrňáci!
časopisu Hádanka a  křížovka vzni-
kl redakční sbor, hojně Kabrňáky 
prošpikovaný. Redakční sbor se za-
čal aktivně podílet na organizování 
přeborů v  řešení hádanek a  křížo-
vek. Kabrňáci se stali významnou 
částí hádankářsko-křížovkářského 
hnutí. Veletrhy v Brně se staly mís-
tem k pořádání veletržních turnajů. 
Celý podnik postupně dostal pevný 
řád a jméno „Hádankářské slavnos-
ti“. Čestným předsedou Kabrňáků 
byl nestor českých hádankářů Josef 
Čapek- Březinecký (1881 – 1976). 
Původním povoláním poštovní za-
městnanec byl spjat s vývojem české 
hádanky vůbec a  s  hádankářským 

děním v  Brně 
zvlášť. 

Akademická 
kavárna na souběhu 

ulic Gorkého - Jaselská původně 
nesla název Cafe Moravia. Dům 
byl na sklonku 19. stol. přestavěn
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Historie brněnské pošty začíná 
pravděpodobně kolem roku 1551 
zmínkou o  poštovním spojení 
Brna s Olomoucí a Opavou. Kde 
se tehdy nacházel první poštovní 
úřad, není přesně doloženo. Mož-
né však je, že již tenkrát byl na 
Orlí ulici, snad v domě č. 10. Te-
prve později byla brněnská pošta 
spojována s  domem č. 16, který 
vlastnila rodina Metzgerů. Dnes 
se této bývalé poště říká „Dům 
U  kamenné panny“. Doručování 
zásilek v  18. a  19. století nebyla 
služba jednoduchá. Doručovatelé 
byli nuceni čelit mnoha nepříjem-
ným cestovním útrapám. Zvláště 
v  době válečné byl rozvoz pošty 
složitý, ale problémy nastaly i při 
setkání s podvodníky a lupiči. Za 
převážené dopisy nesli doručo-
vatelé plnou odpovědnost a  do-
ručení muselo proběhnout včas. 
Jakýkoliv přestupek byl trestán 
a nejhorší z nich – ztráta doručo-
vaného dopisu - znamenal pro-
puštění ze služby a navíc výplatu 
pětadvaceti ranami holí. Poplatky 
za doručení pošty v počátcích lis-
tovní dopravy určovali jednotliví 
poštmistři. Až v roce 1695 stano-
vil poštovní řád sazby odstupňo-
vané dle váhy zásilek. Platilo se 
polovinou při podání a  polovi-
nou při doručení. Docházelo však 

H I S T O R I E 
brněnské pošty

k  častým cenovým spekulacím 
a  mnoho zásilek putovalo tajně. 
Problém s  placením poplatků 
vedl k  různým opatřením, které 
měly černým dodávkám zabrá-
nit; od rozdílně tištěných pásek, 
speciálních poštovních papírů či 
neobvykle tvarovaných razítek až 
k zavedení první poštovní znám-
ky. Jejím tvůrcem se stal Rowland 
Hill z Velké Británie a  jednopen-
cová známka s portrétem králov-
ny Viktorie byla poprvé použita 
6. května 1840. Rakousko zavedlo 
tuto novinku v roce 1849 a první 
československá známka v hodno-
tě 10 haléřů s motivem Hradčan, 
kterou navrhl Alfons Mucha, vy-
šla 18. prosince 1918. Poštovní 
úřad na Orlí ulici č. 16 dosáhl 
největšího věhlasu v  osmdesá-
tých letech 17. století za poštmi-
stra Jana Jiřího Metzgera, který 
tuto funkci zastával čtyřicet tři 
let. Pocházel z Dolních Rakous ze 
staré patricijské rodiny. V Brně se 
usadil roku 1656 ve svých třiatři-
ceti letech, kdy se stal císařským 
poštmistrem a od roku 1663 do-
konce městským primátorem. 
Byl také poslancem moravských 
stavů ve Vídni a  jako diplomat 
absolvoval dvě císařská poselství 

k  turecké vládě do Cařihradu. 
Metzger byl pozoruhodnou po-
stavou brněnské historie a  jeho 
osoba byla opředena mnoha po-
věstmi. Svou znalost tureckého 
jazyka využil při tajné misi, kdy za 
vpádu Tatarů na Moravu pronikl 
v  přestrojení jejich ležením, aby 
podal zprávu do Vídně o  řádění 
tureckých vojsk v  moravských 
městech. Za tento odvážný čin 
dostal darem od císaře Leopolda 
I. kord vykládaný polodrahoka-
my, s letopočtem 1663 vyrytým na 
čepeli a povýšení  do šlechtického 
stavu s predikátem von Metzburg. 
Jan Jiří Metzger z Metzburgu byl 
po své smrti jako vážený měšťan 
pohřben na hřbitově u sv. Jakuba 
a  jeho hrob byl opatřen bohatě 
zdobeným náhrobkem. Ten byl 
po zrušení hřbitova přenesen do 
kostela, kde je dodnes umístěn na 
stěně chórového ochozu. V době, 
kdy úřad poštmistra v  Brně za-
stával Jan Jiří z  Metzburgu, byl 
dům na Orlí ulici již několikrát 
přestavěn. Širokým průjezdem 
v  pravé části budovy bylo mož-
né vjíždět do prostorného dvora, 
kde se nacházely stáje pro koně, 
kůlny a seník. V levé přední části 
dvora bývala studna, k níž se váže 

známá pověst, vztahující se údaj-
ně k Metzgerově rodině. Podle ní 
se poštmistrův syn zamiloval do 
krásné, ale chudé dívky Johan-
ky. Osud této dvojici však nepřál, 
a když matčino domlouvání syno-
vi nepomohlo vztah ukončit, roz-
hodla se jednat jinak. V den, kdy 
otec se synem odjeli do lesů lovit 
zvěř, zavolala rychtáře a  Johanku 
obvinila z  čarodějnictví. Po mar-
ném vysvětlování a prosbách vy-
běhla zoufalá dívka před přícho-
dem biřiců z  domu a  skočila do 
studny. Když se syn vrátil z  lovu, 
byla již Johanka mrtvá. Protože ji 
opravdu miloval, dal její podobu, 
jak praví pověst, vytesat do ka-
mene na nároží dvorního traktu 
domu. Kamenné torzo ženské po-
stavy skutečně stojí ve dvoře dneš-
ního domu, ale pravděpodobně se 
jedná o dodatečně umístěný frag-

ment, jenž 
byl součástí 
n ě k t e r é h o 
ze zrušených 
d v e ř n í c h 
portálů.

Dům v Orlí 16 dnes Jízdní posel v roce 1648

Kamenná panna na 
dvoře domu v Orlí 16
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Ke vzniku městské policie v  Brně 
došlo poprvé v roce 1866, kdy město 
kvůli blížícímu se pruskému vojsku 
opustily c. k. bezpečnostní složky 
a  zabezpečení veřejného pořádku 
bylo nutno nově řešit z úrovně obec-
ní samosprávy. Úkolu se narychlo 
zhostil na žádost nově zvoleného 
purkmistra Karla Giskry měšťanský 
ozbrojený sbor, jehož uniformované 
hlídky doplňovali i  dobrovolníci 
označení pouze bílou páskou na 
rukávu. Protože však bylo nutné 
přijít s  koncepčnějším řešením, 
odsouhlasila městská rada vznik 
alespoň provizorní bezpečnostní 
stráže. Její členové v  hnědých 
uniformách, doplněných límcem 
v  městských barvách a  v  čepicích 
s  tzv. francouzským štítkem, drželi 
v  ulicích i na hlavních stanovištích 
patroly. K této rizikové činnosti byli 
v denní i noční době vyzbrojeni pro 
tento účel upravenými dřevěnými 
holemi. Když se v  krátké době 

První léta brněnské  
městské policie   1. část

ukázalo, že městské bezpečnostní 
stráže zvládají všechny svoje 
úkoly podle očekávání, vydal se 
purkmistr začátkem září do Vídně 
a  požádal tamní odpovědné úřady, 
aby po připravovaném odchodu 
Prusů už ve městě neobnovovaly 
předválečný stav, kdy zajišťovaly 
pravidelné hlídky i policejní službu 
říšské vojenské a  policejní úřady, 
ale aby byla tato činnost svěřena 
pod městskou samosprávu. Pro 
tuto žádost měl i  výraznou oporu 
v  zákoně, a  to  Prozatímní obecní 
řád pro zemské hlavní město Brno, 
vydaný v roce 1850. C. k. minister-
stvo policie s  brněnským návrhem 
poměrně rychle souhlasilo, ovšem 
s výhradou, že zastoupení říšské po-
licie ve městě nebude zrušeno zce-
la, ale jeho početní stav i působení 
bude omezeno na vybrané úřední 
oblasti. Když svůj souhlas přidalo 
i moravské místodržitelství, projed-
nala městská rada potřebné detaily 

a  vzniku nové bezpečnostní složky 
již nestálo nic v cestě. Do konkurzu, 
ve kterém byla hlavním požadav-
kem znalost obou zemských jazyků 
i  místních (tedy brněnských) po-
měrů, se téměř okamžitě přihlásil 
dostatek uchazečů. Těm úspěšným 
byl totiž po přijetí do obecní stráže 
jistotní zaručen nejen plat ve výši 
jednoho zlatého denně, ale i úřední 
oděv. A  takový bonus v  době, kdy 
jen samotný teplý kabát přišel 
i  na polovinu měsíčního příjmu, 
jistě nebyl k  zahození.   Městská 
policie začala v plné síle působit od 
soboty 1. prosince 1866. Služebny 
byly rozmístěny tak, aby v  každém 
tehdejším městském okrese byla 
jedna. První okres, tj. střed města, 
zajišťovalo osazenstvo služebny 
umístěné v městské radnici (dnešní 
Stará radnice), kde sídlilo také 
vrchní policejní vedení. Druhý okres 
měli na starosti strážníci ze služebny 
v  Zahradní ulici (dnes část Brati-
slavské), třetí ze služebny na Nových 
sadech a  čtvrtý ze Starobrněnské 
radnice, která stávala na dnešním 
Mendlově náměstí. Na těchto čty-
řech služebnách působilo celkem 96 
strážníků a  čtyři velitelé. Strážníci 
byli většinou z řad bývalých vojáků 
- poddůstojníků a  všichni velitelé 
přestoupili z  říšského policejního 
ředitelství, které svoje stavy naopak 
snižovalo. Mezi hlavní povinnosti 
strážníků patřila  „péče o  bezpeč-
nost osob a  jmění, věci postrku se 
týkající (postrk - nucené přemístění 
osoby, např. tuláka, nebezpečného 
propuštěného vězně, prostitutky…), 
dohled ku hospodám a  hostincům, 
noclehárnám a  veřejným místnos-
tem, dohled ku svěcení nedělí a svát-
ků, zapovězených her i mravnostních 
věcí vůbec, dohled ku 
veřejným povozům, 
dostavníkům a  nosi-
čům, zvlášť s ohledem 
na předepsanou taxu, 
činiti narovnání mezi 
stranami spor vedou-
cími a  trestní právo 
v  příčině policejních 
přestupků“.  Unifor-

První velitel brněnské městské 
policie Josef Wolf (1815–1882)

ma tehdejších stráží vycházela z an-
glického vzoru. Strážníci byli oděni 
do tmavě hnědých kalhot a kabátů, 
doplněných černým pláštěm a vyso-
kým lakovaným cylindrem, na před-
ní straně vybaveným znakem města. 
Tito strážníci už byli vyzbrojeni čet-
nickou šavlí a při nočních službách 
i  puškou. Ručnice pro městskou 
policii nechala správa města zakou-
pit ve Vídni u 1. četnického pluku. 
Vrchním velitelem se stal zkušený 
profesionál Josef Wolf, který v před-
chozích šestadvaceti letech prošel 
v  řadách říšské c. k. policie různý-
mi pozicemi. Dlouhá léta sloužil na 
uherském území, kde se na policej-
ním ředitelství v Pešti vypracoval až 
na pozici vrchního komisaře první 
třídy a  v  letech 1861-1866 působil 
i  na ředitelství v  Brně. Když tedy 
koncem roku 1866 došlo v  Brně 
k omezení činnosti říšského policej-
ního ředitelství, byl Josef Wolf po-
věřen vedením policie městské, a to 
nejprve provizorně, od začátku roku 
1868 pak s definitivní platností.

Otevření Zimního stadionu za 
Lužánkami
19. ledna 1947 byl v ulici Sportovní  slav-
nostně otevřen Zimní stadion za Lu-
žánkami. Disponoval největší ledovou 
plochou ve střední Evropě, byl třetím 
zimním stadionem v Československé re-
publice. V roce 1964 došlo k jeho zastře-
šení montovanou trubkovou konstrukcí. 
Přes společnou část s kavárnou do tvaru 
T navazovala cvičná ledová plocha, vyu-
žívaná také jako veřejné kluziště. Součástí 
areálu bylo i letní kino. Po letech neužívá-
ní a chátrání byl unikátní Zimní stadion 
za Lužánkami koncem roku 2008 zbořen. 

PERLIČKA NA ZÁVĚR

Křupavé pečivo v  nejrůznějších 
variantách s typickým tvarem. Od-
kud ale pochází tato světoznámá 
pochoutka nejčastěji sypaná solí, 
kmínem či mákem? Nejpravděpo-
dobněji preclíky pochází z klášterů 
na pomezí Itálie a  Francie, kde se 
pekly již od roku 600 našeho leto-
počtu! Preclíky měly znázorňovat 
ruce sepjaté k  modlitbě a  vznik-
lé tři otvory znázorňovaly svatou 
Trojici. Ve středověku preclíky 
pekli tzv. preclíkáři a preclík se také 
stal symbolem pekařského cechu. 

KŘUPAVÉ  PRECLÍKY
Slané preclíčky podle paní 
Dobromily
Dej na mísu dva žejdlíky mouky, 
udělej v ní důlek a dej do ní takový 
kousek másla, co váži jedno vejce. 
Pak dva žloutky, trochu tlučeného 
zázvoru, půl koflíčka dobrých kvas-
nic, kávovou lžičku soli, a  přilévej 
znenáhla tolik dobrého mléka, až 
máš hodně tuhé těsto. Když pak těs-
to na vále skynulo, rozválej ho vždy 
kousek rukama na tenký pramínek, 
dělej malé stejné preclíčky a nech je 
opět kynout. Potom je klaď do oso-

lené vařící vody, a jakmile vyplavou 
navrch, rychle je vyndej, posyp je 
mákem smíšeným se solí, klaď je na 
plech máslem pomaštěný a nech je 
v dobře prohřáté troubě upéct.
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Miloslav Kopřiva (1894 – 1968) se narodil v Tučapech u Hole-
šova, byl synem tamního řídícího učitele Jana Kopřivy, maminka 
Filomena byla v domácnosti. Miloslav měl ještě dvě sestry - Bo-
ženu a Marii. Jeho spolužákem na reálce v Holešově byl Bohu-
slav Fuchs. Architekt, oblíbený pedagog a  profesor Vysokého 
učení technického v Brně je autorem obchodního domu Brouk 
a  Babka (dnes Baťa) v  České ulici č. 4, prvního výhradně ob-
chodního domu v  Brně. Je také autorem přestavby Tomanovy 
cukrárny a kavárny na nám. Svobody (1925 a 1931), Sokolovny 
s kinem Hvězda ve Svratecké ulici, přístavby kina Jas v Dukelské 
ulici a dalších mnoha projektů nejen na Moravě. Svého času měl 
atelier v podkroví domu v České ulici č. 1, v němž měl místo 
nábytku šikovně poskládané bedny od pomerančů. V roce 1926 
uzavřel sňatek s poštovní úřednicí Annou Leherovou, o rok poz-
ději se jim narodila dcera Eva, budoucí středoškolská pedagožka 
a psycholožka. Od roku 1946 bydlela rodina Miloslava Kopřivy 
v  Žabovřeskách v  ulici Chládkova 8. Tak trochu zapomenutý 
architekt a čelný představitel především moravské meziválečné 
architektury je pochován na Ústředním hřbitově. 

Věra Hrůzová

Karel Čapek, spisovatel, 
novinář a intelektuál

Rafael Kubelík,  
houslista a dirigent

Lucie Bakešová,  
rodinná přítelkyně 

Pro mnohé neznámá Věra Hrůzová (1901–1979) byla první osudovou ženou geniál-
ního spisovatele, dramatika a novináře Karla Čapka (1890–1938). Věra studovala na  
Československé obchodní akademii, byla dcerou profesora Antonína Hrůzy (1865 – 
1950), jenž byl vysokoškolským pedagogem na  Vysoké škole zvěrolékařské v  Brně. 
S  intelektuálně zaměřenou slečnou Věrou se Čapek poprvé setkal koncem roku 1920. 
Zamilovali se do sebe na první pohled. Jen pár dní nato napsal Věře první dopis, jejich 
nejsilnější období dopisování bylo v letech 1920 – 1925. Věra se však zasnoubila s  hra-
bětem Dohalským a dopisování s Karlem na krátký čas ustalo. Zasnoubení a následný 
sňatek byl ale brzy zrušen, což Věra nesla velmi těžce. Korespondence s  Čapkem se 
obnovila a nabrala ještě větší intenzity. Dopisy, v nichž si po celou dobu vykali, byly 
plné tajemné lásky. Věra měla po studiích, žila v Brně, šťastná ale nebyla. Mezitím se 
seznámila s Josefem Skoupilem, majitelem mlýna ve  Skalici nad Svitavou, za nějž se 
v polovině roku 1923 provdala. Skalický mlýn později navštěvovali mj. historik Arne 
Novák, houslista Rafael Kubelík, malíř Emil Kotrba, krejčí a továrník šicími stroji An-
tonín Cibulka a  také Karel Čapek. Poslední Karlův dopis přišel do Skalice v  únoru 
1931. Věra Hrůzová byla předobrazem pro princeznu Wille ve zfilmovaném románu 
Karla Čapka Krakatit. 

…krásná, neznámá a osudová

Tento smetanově bílý os-
mihran v mosazném rámečku 
je zakomponovaný v  litém te-
racu růžového odstínu v závě-
tří vstupu do jednoho z domů 
v  srdci Brna a  je dobře vidět! 
Prvních pět volajících, kte-
ří odpoví správně, dostanou 
zdarma kávu dle vlastního vý-
běru v Caffé del Saggio v Ma-
sarykově čtvrti. Volejte! 
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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, 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, v Třebíči, 
Chebu, Želešicích, Poličce, Přízřenicích, Pelhřimově a Senoradech. Dejte vědět, kde čtete 

Stříbrné Brno vy. Všechny vás zdravím, ať žijete kdekovi!

Příští číslo vyjde
1. března 2023

Pro bystré oči

Podaří se vám objevit 5 rozdílů mezi dvěma na první pohled 
stejnými ulicemi?

Kde spí havrani
Každé ráno jich tisíce přilétnou od jihu do města 
a rozptýlí se téměř do každého kouta. Po pole-
dni se začnou shromažďovat a  Brno postupně 
opouští, protože letí nocovat do Knížecího lesa 
u Židlochovic. V posledních letech se však ten-
to zaběhnutý obraz několikrát výrazně změnil. 
Zimujících havranů zřejmě ubylo a  v  několika 
posledních zimách našli pohodlné nocoviště 

v  lese mezi Bohunicemi a Riviérou. Jestli už 
to tak zůstane nebo budou v  příštích zi-

mách nocovat opět v Židlochovicích, 
je zatím záhadou… 

Stříbrné Brno je tentokrát na jezdících scho-
dech, které byly v okamžiku pořízení foto-
grafie naštěstí mimo provoz. Vůbec poprvé 
byly spuštěny 18. ledna 2006 v paláci, který 
vyrostl na místě proluky po Domě nábytku. 
Znáte název paláce se silně provokující fa-

sádou? První eskalátor na světě byl uveden 
do provozu v roce 1897 v New Yorku a vůbec 

první jezdící schody u nás začaly jezdit na 
jaře roku 1935 v Brně (kde jinde), konkrétně 
v tehdy velmi populárním obchodním domě 

ASO na nároží dnešní Středovy a České… 


