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Pohled do pravěku hádanek 

Nechceme se chlubit a nepopíráme, že hádanky byly pěstovány i v jiných 
končinách světa. Víme o řadě snaživců, jakými byli Homér, Oidipos král, 
Lykophrón a další, ale to byli pouze soukromníci, neorganizovaní, ba neměli 
ani svůj svaz, klub nebo kroužek. Ví se o nich od jiných snaživců, kteří se blýskli 
vlastním vtipem tím, že v dílech výše zmíněných našli nějaký vtip či taj. 

Nechceme se opravdu nikterak chlubit – skromnost je nám přímo vrozená 
– podotýkáme-li pod tlakem nutné, historické a objektivní pravdy, že dnešní 
rozvinuté hádankářské dění je spojeno se jménem Kabrňáků. 

Tak totiž psáno ve III. knize Královské: „...uslyševši královna ze Sáby pověst 
o Šalomounovi, přijela, aby ho zkusila v hádankách, a odpověděl Šalomoun 
na všechna slova její; nebylo nic skrytého před králem, nač by jí 
neodpověděl,“ čili řešil – podle dnešní terminologie – bez ztráty bodu: tudíž 
byl KABRŇÁK – neboť jen těm je dáno vyluštit i to, co se vůbec neluští. 

 

Historie popravdě předkabrňácká 

V důsledku stěhování národů bylo dílo, započaté Šalomounem, těžce 
narušeno a hádankářství v Brně tu stagnovalo, tu i skomíralo, mřelo – leč 
neumřelo. Kádry kaBrňácké odcházely do jiných měst a zapouštěly tam 
kořínky hádankářské, z nichž vypučely po čase hádankářské rubriky 
v časopisech jako Humory, Světozor, Bazar, Malý Čtenář, Květy Mládeže, Zlatá 
Praha aj. U každé takové kolébky stál jako průkopník nějaký Brňák rodem 
(nebo potom se do Brna přestěhovavší). Taktéž tomu bylo u prvního 
samostatného hádankářského časopisu „Český Hádankář“, který spatřil světlo 
světa 1. února 1902. Prostě a stručně – kaBrňák všude své příspěvky otisknuté 
má! 

Namlsaní Brňáci, jimž byly prvním pramenem rubriky Malého Čtenáře, 
Zlaté Prahy a Světozoru, dali se do luštění i v brněnských Nových illustrovaných 
listech a posílali tam své prvotiny. 

Soukromé – nespočitatelné – luštění končí v Brně rokem 1902, kdy se 
hádankáři počínají shlukovat a vytvářejí „vlastenecké družiny“ a hádají – a se 
hádají. 

Prehistorie tato byla už mnohokrát literárně ztvárněna a ještě vícekrát se 
ztrácela, takže z pamětí pamětníků, příznačně se prolínajících, nevíme, co se 
vlastně dělo, a kdo, kdy, co a proč založil. Jistá je jen jedna odpověď, a to na 
otázku „Kde?“ – tedy samozřejmě v Brně a zcela určitě v některé hospůdce, 
kde nad sklenicí prazdroje či číškou vína profesionální zakladatel, neposedný 
nadějný spisovatel a neméně nadějný hádankář – J. J. Vykydal-Hlubinský – 
lovil Múzu a duše spřízněné. Možná že to bylo v restauraci Sokolského domu 
na Nové ulici, v restauraci Hajdově, nebo v kterékoli jiné. Tak po první zprávě 



o kroužku SEMINARISTI v Brně vznikl na předměstí v Husovicích a 
v Maloměřicích kroužek LOVCI. Vznikly kroužky PYTLÁCI, KARTUZIÁNI, objevil se 
čilý kroužek REFORMÁTOR, tak čilý, že si už v roce 1904 vysloužil v Českém 
Hádankáři výtku – nechť nechá reformování a raději nejdříve zreformuje sebe. 
A rak REFORMÁTOŘI rány nejen sbírali, ale i bohatě uštědřovali. 

Hádankářství oné doby bylo všeobecně spojováno s vlastenectvím, 
hádanka byla součástí národního boje, hádankáři byli zanícení pro „věc 
národa“. Tak ve 12. čísle ČH z 15. 12. 1904 objevuje se, podle tehdejšího zvyku, 
„Soukromý turnaj J. J. Vykydala ve prospěch Národního divadla v Brně“ 
s podmínkou: vyluštit alespoň jednu hádanku a poslat nejméně 40 c.k. haléřů 
jako vklad. Úspěch této akce byl jistě nebývalý, protože už v čísle 16. ČH z 15. 
2. 1905 vypisuje Vykydal turnaj druhý, a to s vyšším vkladem. O zanícenosti 
tehdejších hádankářů pro hádanku a pro dobrou věc svědčí pak to, že – po 
řádném ohlášení – byli výherci v těchto turnajích závěrem vyzváni k zaslání 
„porta“, aby jim mohla být výhra vyexpedována. Ó, jak by nad takovou 
zvyklostí zaplesalo srdce dnešního pokladníka, který s krvácejícím srdcem platí 
poštovné zásilek šťastným výhercům!!! 

Hádankářské kroužky v Brně se tedy ustavovaly bez velkých formalit a bez 
úředního schválení. Sám J. J. Vykydal ve svých vzpomínkách uvádí, že se tak 
dálo teprve po příchodu Josefa Čapka-Březineckého do Brna, který ač 
Nebrňák, v Brně asimiloval (psáno dohromady). Prvním společným dítkem 
obou výtečníků byl tedy už zmíněný REFORMÁTOR se sídlem v restauraci 
Cajplově v tehdejší Wieserově ulici a jeho členy byli – kromě obou – M. 
Menšík, Vl. Vetešník, V. Jandík, V. Růžička, B. Petera, F. Kalouda, A. Kůra, J. 
Manoušek, V. Mika a Maruška Horská (Tenorová). Podle dochovaných 
historických pramenů bylo slovo REFORMÁTOR pravděpodobně nadávkou 
(listárna ČH: E. Schiebl – nejsi náhodou také člen Reformátorů?), a proto vznikl 
další kroužek TRIOP u Janíčků – Čapek, Vykydal a Menšík. V téže kavárně a 
čajovně, asi v důsledku kapesních úbytí, zrodili se THEISTÉ. 

Někteří profesoři dějepisu po povrchním prostudování příslušných 
pergamenů a papyrusů upadli vlastní vinou v omyl a pokládají tento kroužek 
THEISTI za sbor duchovních. V rámci historické objektivity uvádím, že název 
nebyl odvozen od slova THEOS, ale od slova THÉ, což byl ryze český název pro 
nápoj, zvaný též ČAJ; za druhé nešlo o předchůdce abstinentních spolků, jak 
se mylně domnívají jiní kolegové-historici, protože spoluzakladatelem byl J. 
Čapek-Březinecký, který je synonymem pro červené vínko a „tvrďáska“. Šlo 
tedy o kroužek hádankářský! 

Ale zpět k tématu – kroužků bylo jako hub po dešti, leč hromadně se 
nevyskytovalo nic. Brno se však probouzelo a formovalo. 

Jde nám o historii KABRŇÁKŮ – nuže: v čísle 9. ČH z 1. 11. 1904 uveřejňuje J. 
J. Vykydal pod číslem 387 „Rébus topografický“ a v závorce a uvozovkách 
uvádí za svým jménem označení Brněnský drak. To už přihořívá. 

V zápětí v čísle 11°. ČK pod číslem 446 uvádí Čapek Březinecký opět 
„Rebus“ a za svém jméno v uvozovkách, ale už bez závorky, přidává 
označení Brněnská dráčata. Nato pak v čísle 15. ČH podepisuje „Rebus“ číslo 



121 Drak v M., což je už výše zmíněný Ant. Kůra. Latiníci říkají – Tres faciunt 
collegium – možná, že jich bylo více! 

Tento kroužek nelze opominout, protože dnešní a dřívější KABRŇÁCI se 
nějaký čas, dokud sídlili na Solniční ulici a v hotelu Morava, jmenovali 
BRNĚNSKÝMI DRAKY; mohlo by tedy už jít o jubileum sedmdesáté. Ale – jak 
jsme už dříve uvedli – pro naši vrozenou skromnost prohlašujeme slavnostně: 
„DRACI z roku 1904 neměli předsedu a řádně zvolený výbor, a proto 
zůstáváme u dějin KABRŇÁKŮ, kdež uvedené náležitosti později řádně 
doložíme“ a zde uvedené považujeme za KABRŇÁCKÉ předdějiny. 

Ale Drak je Drak, a tak v čísle 22. ČH z 1°5. 5. 1905 čteme výzvu V. 
Vetešníka a J. J. Vykydala, adresovanou českým hádankářům z Brna a okolí, 
k Přátelské schůzce na 4. 6. téhož roku, v 10 hod., do zahrádky restaurace u 
„Hajdů“. To už je pokus o v elký organizační čin. Také že ano! Na uvedený 
podnik se dostavil nebývalý počet devíti účastníků, a tak „bylo upuštěno od 
založení důkladného hádankářského kroužku se stálopu místností v Brně“; ale 
mezi účastníky se objevuje nové jméno – Edmund Adler z Rajhradu – jehož 
jméno se po odchodu J. J. Vykydala z Brna v roce 1912 táhne kabrňáckou 
historií bok po boku s J. Čapkem Březineckým jako červená nit. 

Celkem vzato – v oné rušné době měl dlouhou životnost kroužek THEISTÉ, 
mezi jehož členy vidíme Kozáka-Moravce, K. Vl. Zemana (pozdějšího 
redaktora Taje), Vetešníka, Martínka, Jetelinu, Čapka, Pekárka a další; byla 
mezi nimi i jedna THEISTKA, jejíž jméno – dle Čapka – bylo prý redakčním 
tajemstvím red. Pekárka. 

O „oblíbenosti“ tehdejších brněnských v tehdejší Praze píše v čísle 1. ČH 
z roku 1909 redakční poznámka: „Theisté v Brně prý se rozpadli. Litujeme, že 
Brno je tak nešťastným místem pro hádankářské kroužky“; a v čísle 2. téhož 
ročníku „oprava: kroužek ten se dosud nerozpadl, ale jen změnil svůj název na 
„Republika“ s členy v Brně, Praze a Plzni. Trochu divoké názvy!“ (konec citátu). 

Však také brněnští o svou „oblíbenost“ v Praze nemálo dbali. Začali se 
prosazovat v řízení hádankářských rubrik a začali hlásat a publikovat své 
názory, čímž těžce hřešili proti všem pražským rozkolníkům, a v čísle 4. Českého 
Hádankáře z roku 1909 čteme: „Intimní Praha – hádanky řídí F. Pekárek-
Husovický, známý hádankář z Brna. Proto nepřekvapuje u rubriky té, že 
uplatňuje některé bláznivé názory pana Čapka-Březineckého, v jehož 
šlépějích, jak redakce sama hlásí, bude kráčeti. Inu – jak komu libo! 

Nedávno kráčeli ještě ve šlépějích všemocného „strýčka“ – teď 
v intencích Čapkových.“ A dále „... v Brně kdysi chtěli být lepšími, než všichni 
v Praze; proto založen „Reformátor“, který nemohl ani sebe pořádně 
zreformovat“; a k obsahové stránce rubriky „... hádankový materiál velice 
dobrý – až opět na ty divadelní, zcela nemístné pseudonymy. Není to 
pseudonymová horečka à la Brno?“ 

Brno nerozkolničilo, chtělo jednotu všech hádankářů, a to tak, že 
nedávalo přednost žádnému pražskému táboru; tím ovšem popudilo proti 
sobě oba tábory a nejsouc ani ryba, ani rak, bylo bito z obou stran. 



Ale formování pokračovalo. Pokusy seřadit všechny brněnské hádankáře 
v jeden mohutný proud byly celkem dva. První – jak jsme se již zmínili v roce 
1905 a J. J. Vykydal v Pamětním listě všehádankářského sjezdu 16.-17. 5. 1925 
na něj vzpomíná: 

U tatíka Hajdy tam, 
vzpomínám, 
sešli jsme se – taje v hlavě.  
Dnes let tomu dvacet právě. 
 

O druhém pokusu píše 17. číslo ČH z roku 1909: velká schůzka hádankářů 
v Brně30. a 31. 5. u „Vranů“, kde bod 2. programu zněl: Debata o situaci, t. j. 
ustavení pobočky Klubu Českých Hádankářů. I když se to ani tentokrát 
nepovedlo, je to dokladem pro to, že mírumilovná duše Brňáka se aktivně 
pokoušela o smír se Stověžatou matičkou. A proto, na ukázku, jak by to mělo 
v Praze vypadat, začali v Brně vydávat samostatný list hádankářský „Národní 
Hádankář“ za redakce E. Schiebla, jak čteme ve 12. čísle ČH z roku 1910. 
Samostatného časopisu tohoto vyšla celá tři čísla; pak zanikl. 

Rok 1910 znamenal zánik THEISTŮ, Kozák odešel učit do Jaroměřic, Zeman 
odešel do jižních Čech, Vykydal do severních. Odešel i Pekárek. Navzájem je 
spojoval kroužek REPUBLIKA a zbylí v Brně vytvořili nový kroužek; podle svého 
počtu jej nazvali „00000“, jak praví klasik: 

Hádankářský život v Brně 
kupředu se kdysi hnul.  
Založen byl proto kroužek  
– 00000 – (čti: pět nul)! 
 

Ani REPUBLIKA se v císařsko-královském Rakousku pro svůj název dlouho 
neudržela a rozpadla se. Ale osiřelé Brno dostává posilu: jako host často 
dojíždí Ant. Pletánek a pozůstalé povzbuzuje. Pak ještě 1. číslo Českého 
Hádankáře z roku 1914 vítá nový kroužek ŠPILBERK a pak už nic. Je první 
světová válka, celý společenský život se zastavil, PĚT NUL oblékl císař pán do 
mundurů a poslal je bojovat. Hádanky žijí v anagramech na dopisech a 
lístcích z front, doma – v Brně – v Nových illustrovaných listech, které od 31. 
ročníku mají hádankářskou rubriku, již vede kaBrňák Jaroslav Putna. 

Po válce přichází zpět do své residence ve Šmálce Čapek-Březinecký, 
který spolu se svou manželkou v jejím krámě pečuje o fyzické blaho 
brňáckých těl, a záhy pak i o blaho jejich ducha. Brno začíná znovu 
hádankářsky procítat. Po prvních nesmělých krocích, zatím coby pouhé torso, 
rozhodli se koncem roku 1923 aktivní hádankáři, že se už musí něco udělat. 
Pustili se do toho a udělalo se!!! 

 

U kolébky KABRŇÁKŮ 



Pod patronací agilního kroužku „Alfa-Omega“ z Tišnova, v jehož čele stál 
zanícený hádankář MUDr. Borkovec, došlo k tomu historickému okamžiku 
v sobotu 20. března 1924 v Akademické kavárně. 

Brňáci se dohodli. Kroužek byl na světě! Ale jaké mu dát jméno? Na výběr 
bylo z předválečné doby hodně názvů! Ale kromě pamětníků zde byli i noví a 
mladí. 

Zrozené, ale ohrožené dílo potřebovalo kmotra – a tato čest přísluší 
mladičké dcerušce profesora konservatoře, hádankáře Maxe Škvora, a jeho 
manželky, hádankářky A. Škvorové-Falladové, harfenistky a komponistky. 
Situace zachráněna; mladičká dívenka nedbala na návrhy debatérů a 
obhájců dřívějších názvů; nezatížena různými, i sen timentálními, vzpomínkami, 
navrhla ono kouzelné  

K A B R Ň Á C I. 

Takto jsme tedy vznikli, tak počaly pestré osudy našeho kroužku. Začalo se 
velkoryse, začalo se čiperně. Patroni z Tišnova dodali kroužku bystrého, 
obětavého jednatele na dlouhá léta. Jestliže hádankářsky bylo slovo 
KABRŇÁK ztělesňováno, a to dodnes, Josefem Čapkem-Březineckým, a 
společensky po dlouhá léta Bohdanem Prudkým, pak organizačně zcela 
nesporně Jarkou Benešovským I., a to až do jeho odchodu do 
Hádankářského Ráje (divíte se dynastickému označení jednatele? Vysvětlení 
podává velmi mile ve své vzpomínce Lojza Nolč!) 

Svým zrozením dostal se kroužek do stejných sporů jako všechny brněnské 
předválečné kroužky. Členové kroužku řešili ve všem, co přinášelo hádanky; 
změnila se však Praha – přibyl další adept na vůdčí křeslo českého 
hádankářstva. 

Vycházel už V. ročník Taje s podtitulem Ústřední orgán československých 
hádankářů, kdežto Český Hádankář byl „pouze“ Reprezentačním časopisem 
hádankářským a Orgánem Klubu Českých hádankářů; nadto – redaktorem 
Taje byl bývalý REFORMÁTOR K. Vl. Zeman. Spory přetrvaly i 2. světovou válu a 
vzaly konec teprve sjednocením českých hádankářů pod patronací 
měsíčníku Hádanka a křížovka. A dnes, po dovršení organizačního vývoje, jsou 
KABRŇÁCI, jak se dovídáme z dobře informovaných kruhů, prý nejmilejším 
kroužkem Svazu – to jsme tedy my KABRŇÁCI kabrňáci! Nám, historikům, je 
však dáno zabývat se historií; vraťme se k tématu a dnešek nechejme 
současným reportérům! 

Tedy – ihned po svém založení – svolali KABRŇÁCI do Brna na dny 8. a 9. 
června 1924 sjezd, sice pod patronací Vlastenecké družiny Taj z Prahy, ale 
obezřetně na něj pozvali i jiné. Dostavila se tedy za „Strýčkův kroužek“ 
delegátka Zdena Schierová, Strýčka omluvila a provolala mu zdar. Dostavili se 
OSTRAVÁCI s redaktorem Ostravského hádankáře F. Kavalírem, nedostavil se 
Český Hádankář. A tak se o zrodu KABRŇÁKŮ dovídáme v ČH jen z odpovědi 
v listárně značce Laik v 7. čísle z roku 1924: „... o REFORMÁTOR už dávno 
zanikl, ale přihlaste se do „o KABRŇÁCI“, právě se utvořivšího. Bližší Vám sdělí 
p. Jóža Čapek, Mezírka 29.“ 



Úspěch svolaného podniku byl obrovský, jak vzpomínají pamětníci; jediný 
stín vrhla na tuto událost pouze zpráva v 9. čísle Taje ze dne 1. září 1924, z níž 
cituji: „Účastníkům brněnského sjezdu 8. a 9. června 1924 oznamujeme, že 
snímky fotografické se nezdařily, takže veškeré objednávky se stávají 
bezpředmětnými.“ A utrum! 

V Taji objevují se za jmény autorů přídomky „KABRŇÁCI“; i ČH začíná od 7. 
března 1924 otiskovat práce autorů s tímto přídomkem: primát má „Rebus“ J. 
Čapka-Březineckého číslo 574 se zněním: „Ta láska v každém věku ti květy 
nese“. Co tomu předcházelo: 

Český Hádankář vypsal v roce 1924 „Závody všehádankářské“, do jejichž 
autorské části přispěli Kabrňáci: Putna číslem 278, Čapek číslem 321, Adler 
číslem 382 a Ludva Dvořák číslem 399. Autorskou část, kde hodnocení 
prováděli řešitelé (hádanky byly otiskovány anonymně, bez označení autora), 
vyhrál suverénně J. Čapek Březinecký s 208,5 bodu; druhý jich měl 169. 
KABRŇÁCI byli bráni na vědomí a v čísle 8. ČH z roku 1924 ve zprávě o 
všehádankářském dni na výstavišti 13. 7. 1924 spatřujeme psáno: „Pak 
počastoval náš známý nezmar Jóža Čapek-Březinecký z Brna všehochutí 
poutavých prací, dotuje je ze své nevyčerpatelné zásobnice cigaretami a 
viržinkami.“ Zapomenuta kritika z čísla 4. ročníku ČH 1909 – prostě: Co jsme si, 
to jsme si. 

Růst kroužku pak můžeme sledovat ve všech časopisech podle jmen 
uváděných řešitelů. Objevují se i noví autoři; pod číslem ČH 1924 projevuje se 
poprvé Vl. Znojil – Kabrňáci. 

V Brně počínají vycházet nové časopisy s hádankářskou rubrikou, řízenou 
jednotlivými Kabrňáky (J. Putna v Nových ilustrovaných listech, dále Proud, 
Lucerna a další). 

Kroužek Kabrňáci vyvíjí rozsáhlou činnost. Pravidelné schůzky jsou 
pořádány každou první a třetí sobotu v měsíci, což kroužek dodržoval až do 
počátku šedesátých let. Nejméně jednou čtvrtletně pořádány schůzky většího 
rozsahu, na nichž veselou část obstarává redaktor a humorista Václav David. 

 

Prezenční listina ze zakládající schůze Kabrňáků 

 



 

 

Křížovka vzala svůj původ v Brně 

Josef Čapek-Březinecký sestavil, snad v tvůrčím rozmaru, čtvercovku, jak ji 
sám nazval; od běžných čtvercovek se však lišila tím, že sice měla jen pět 
písmen vodorovně i svisle, ale vodorovně byla slova odlišná od slov, řešených 
ve svislých sloupcích. Několikrát se podobná práce i v dobách pozdějších 
objevila v hádankářských rubrikách pod názvem „Česká křížovka“. Byla to 
křížovka skutečná, oproti dnešním bez slepých čtverečků nebo tučných linek. 
Nepotřebovala to! Měla jen všechny výrazy na pět písmen. 

Brněnské „Lidové noviny“ uveřejnily dne 18. ledna 1925 referát o nové, 
anglické hádance „Criss-Cross puzzle“. Připouštíme možnost, že se tak nestalo 



přímou zásluhou kroužku KABRŇÁCI, jednak jsme typicky skromní, jednak se 
tato „americká křížovka“ stala předmětem nových sporů, protože ty staré už 
byly hodně obehrané. 

Známý „Mefisto“ v jedné ze svých glos horlí: „Toto nepatří do hádankářské 
rubriky, zamítněme toto svatě a nikdy, slibme si, nepusťme tento výmysl na 
stránky našich rubrik. Neamerikanizujme se, buďme svými, to nám na velikosti 
nepřidá.“  

„Byl jsem ‚britským královským zajatcem‘, ale anglicky jsem se nenaučil, 
proč bych to měl činit nyní? Přenechme tyto ‚pucle‘ klidně Amerikánům!“ 

Proč to všechno? Ukázka byla totiž předvedena v anglickém originále; ale 
ČH celou věc pohotově podchytil. Ant. Pletánek již v 2. čísle ČH roku 1925 
uveřejnil rozsáhlý článek o této „hříčce“ jako o obohacení křížovky 
čtvercovky. A objevují se zárodky prvních pravidel – za kvalitní se považuje 
symetrie políček a práce, která se rozpadává na více celků. 

O tvůrčí pohotovosti KABRŇÁKŮ svědčí, že už 3. číslo ČH z roku 1925 pod 
číslem 264 uvádí americkou křížovku. Autor Mirek Šedivý, učitel-KABRŇÁK, 
věnuje ji jinému KABRŇÁKOVI – P. Čejkovi (poznáváte jedno ze zakuklení J. 
Čapka?); také autorem druhého výtvoru, uveřejněného hned v dalším čísle 
ČH jako hádanka 315, označená Cross-Word-Puzzle, byl KABRŇÁK „Had“. 
Nepřekvapuje tedy, že Český Hádankář vypsal soutěž na tuto hádanku, 
termín do 15. 4. 1925 a – IV. cenu dobyl KABRŇÁK J. Putna. 

Dovede si dnes někdo představit nějaký hádankářský časopis nebo 
noviny bez křížovky, o níž klidně a hrdě můžeme říci, že její česká verze se 
zrodila v Brně? A v zájmu míru mezi hádankáři skromně, jak se naší vlastností, 
připojujeme, že se tak stalo mimoděk při tvoření skládaček různého typu; tím 
se stalo, že tvůrcové nevěděli, na co přišli, neuměli to „prodat!“ tak, jako 
američtí byznysmeni. 

 

Rozkol mezi KABRŇÁKY 

Pořadatelská činnost Kabrňáků nabývala stále většího formátu. Dne 2. 
května 1925 byl pořádán opět velký sjezd v Brně, tentokrát – pro změnu – pod 
patronací Klubu Českých Hádankářů, ale za účasti zástupců Taje. Sjezdu se 
zúčastnilo přes 100 ctitelů hádanky. Brzy po sjezdu se vzdává ing. Nedvědický 
funkce předsedy. Kabrňáci volí do svého čela poštov. ředitele E. Schiebla, 
který se krátce předtím vrátil z Bílska zpět do Brna. Nová éra začínala 
velkoryse: činnost byla okázalá, pravidelné schůzky byly prokládány 
zábavami, maňáskovým divadlem, vlastivědnými přednáškami; kapitán 
Kuthan vyprávěl o Japonsku – a hádankářská podstata kroužku ponenáhlu 
ustupovala do pozadí. Jediný podnik s hádankářským programem byl 
uspořádán 4. září 1925; program byl doplněn humoristickým pořadem. Tento 
stav nebylo možno dlouho snášet, začínají se objevovat rozpory s předsedou, 
charakterizované jako spor generací. Předseda Schiebl nechtěl požadavkům 
mladých rozumět, přidružily se některé osobní věci – a dochází k valné schůzi 
„O KABRŇÁKŮ“ u Makariusa dne 16. ledna 1926. Předseda napaden, vzdává 



se funkce. V řízení pokračuje místopředsedkyně Škvorová-Falladová. Po 
napadení vzdává se funkce a schůzi řídí dále J. Čapek-Březinecký, který to 
dotáhl svou snahou po kompromisu k tomu, že se vzdal funkce i jednatel 
Jarka Benešovský. A tak čteme v prezenční knize o pár stránek dále, že „V 
sobotu 20. března podloudně svolána valná hromada za přípravný výbor 
Hádankářského klubu Kabrňáci. Pozůstává: starý hádankářský kroužek 
Kabrňáci a nově utvořený Klub Kabrňáci“. 

Kroužek Kabrňáci – starý – pokračuje ve své hádankářsko-zábavné 
činnosti. Dne 2. května 1926 uvítáni v Brně B. Jestrzebski a K. Kubička z Klubu 
Českých Hádankářů. Dne 19. srpna 1926 uvítal kroužek ve svém středu 
„Strýčka“ – redaktora J. Vl. Rychtaříka. Dále pak 10. října uvítal „průkopníka 
české hádanky“ Ant. Pletánka z Prahy. V prezenční listině je podepsána i 
„Teta Rychtaříková“. Jsou pořádány zájezdy do okolí Brna, ale i na velké 
podniky do Prahy, k Pernikářům do Pardubic, na sjezd do Plzně. V Brně jsou 
vítáni zástupci jiných kroužků. Dne 18. března 1927 v 18,20 hod. přednáší 
v brněnském rozhlase redaktor Jar. Staněk na téma: „O vývoji hádanky, 
zvláště české“. Památná kniha prezence končí zápisem z 3. dubna 1927 o 
Sjezdu hádankářů na oslavu šedesátin předsedy kroužku E. Schiebla. 

Šlo o názory a o podstatu. Noví klubisté navštěvovali kroužek a svou účastí 
podporovali i jeho činnost, jak svědčí zápisy a podpisy v prezenční knize 
kroužku. Kroužek se však od schůzek Klubu distancoval. 

 

Klubisté 

Památného rozchodu dne 20. března 1926 se kromě mladých účastnilo 
dalších dvacet členů. Společně založili řádně organizovaný spolek pod 
jménem „Klub Kabrňáci“. Předsedou byl zvolen zemský rada K. Fuksa, 
jednatelem J. benešovský, pokladníkem E. Hřebíček. Ze známých hádankářů 
tvoří Klub: Čapek-Březinecký, A. Hrček, J. Putna, E. Adler, E. Benešovská, manž. 
Kubešovi, Župkovi, Dvořákovi, T. Moravcová, Mikulášek a další. Klub se věnuje 
činnosti hádankářské, získává jméno. Člen Klubu A. Hrček získává cenu 
v Kasíkově memoriálu za kreslenou práci, jiní vítězí či „bodují“ v dělenkách 
atd. Členové Klubu řídí několik hádankářských rubrik. 

Klub pořádá velké podniky v Sokolském domě, kroužek u Smetanů. Ale 
svůj největší podnik uspořádal Klub v místnostech Starobrněnského pivovaru. 
Koncem roku 1927 odstupuje z funkce Klubu rada Fuksa a jeho nástupcem 
zvolen ředitel tiskárny J. Župka. Na této schůzi bylo rozhodnuto, aby Klub 
vydával vlastní hádankářský časopis s hlavním zaměřením na hádankářskou 
beletrii, odborné statě; hádanky tvořily doplněk. 

Pro časopis – měsíčník – vybrán název Hádankářský obzor, redakce 
svěřena L. Dvořákovi, který vtiskl časopisu osobitý styl vysoké úrovně. Časopis 
však pro malé pochopení celkové náplně zanikl v roce 1929. 

V roce 1928 zorganizoval Klub svůj největší podnik. Svolal v rámci jubilejní 
výstavy soudobé kultury na dny 4.-6. července sjednocovací sjezd 
hádankářů; v rámci sjezdu byla uspořádána první větší výstava 



hádankářských památek starých i novějších. Úspěch sjezdu byl velký, ale 
sjednocení nepřinesl; byl prvním krokem a v dalších létech měl zase v Brně – 
pokračování. 

Klubu se za tyto akce dostalo uznání z mnoha stran, hlavně od Pernikářů, 
pro něž byl Josef Čapek-Březinecký, podle svého původu, jejich členem. 
Vyměnily se vlajky, pernikář R. Tůma – alias „Tonda brusič“ – s kapelníkem K. F. 
Tvrdým věnovali Klubu hymnu nazvanou „Pochod Kabrňáků“. 

 

A opět svorní 

V roce 1932 odchází z funkce předsedy Klubu ředitel Župka a odchází i 
z Klubu. I v kroužku přestávají v řediteli Schieblovi vidět spasitele hádanky. 
Hájení vlastních, s hádankou nesouvisejících názorů, unavuje. Počínají 
smiřovací námluvy a oba tábory se opět spojují. Za vedení takto 
soustředěných Kabrňáků je v r. 1933 založen Klub moravskoslezských 
hádankářů (KMSH). Tento Klub sdružoval formálně i aktivně 29 malých i 
velkých kroužků. Kádr pracovníků byl z Brna – označení „Kabrňáci“ ustupuje 
trochu do pozadí – zprávy jsou stručně nadepisovány „Z Brna“, „Na řešitelské 
schůzi KMSH...“. Do čela tohoto KLUBU zvolen prokurista Bohdan Prudký, 
jednatelem Jarka Benešovský.  

V této nové obměně lze mluvit o činnosti Kabrňáků jako o zlatém věku 
brněnského hádankářství. V osobě B. Prudkého dostali hádankáři toho, koho 
dávno postrádali, totiž mecenáše. Pod jeho vedením je vyvíjena pestrá, 
účinná činnost. Pořádané podniky jsou velkolepé, bohatě fundované, proto 
měly úspěch po všech stránkách. Prvním podnikem nového KLUBU byla 
akademie na oslavu pětadvacetileté hádankářské činnosti M. Griebla, kterou 
následovaly každým rokem nové slavnosti, výlety a zájezdy. Schůzky měly 
společenský ráz, ale vládla jim hádanka. Společenský proto, že ne všechny 
manželky zanícených Kabrňáků byly aktivními hádankářkami. A Bohdan 
Prudký byl ve vymýšlení programů neúnavný. Nic se, kromě pravidelného 
řešení, neopakovalo; neopakovaly se ani odměny vítězům – jednou to byly 
sladkosti, pak lahůdky, lákavá lahvinka – ale i „viržinkový extrakt“ (že, Konráde 
Macalíku?) 

Pestrost schůzek zvyšovaly autorské turnaje. Na schůzce 8. srpna 1935 
nebylo možno předat vítězi M. Grieblovi cenu, získanou v předchozí schůzce 
za vítězství v patnáctiminutovce na ráčky. Griebl nepřijel – a dvoukilový salám 
se stal po odhlasování cenou pro přesmyčkový autorský turnaj, jak pohotově 
vymyslel předseda Prudký: téma přesmyček – SNĚDENÝ SALÁM. Aby Griebl 
nebyl smutný, až se to doví, nazván tento podnik přesmyčkový „Turnajem o 
cenu p. M. Griebla“. Tvořili všichni. Tenk oznámil DĚLÁ SE NÁM SYN, ale 
protože nebyla přísně požadována „ucelenost“ jádra, bylo možno 
přesmyknutí vtipně zapojit do věty, na niž navazovali další svým vlastním 
ztvárněním námětu – a tak tenkráte zvítězila Ela Benešovská. 

Ale i jiné druhy hádanek byly úkolem pro autory. V jednom z nich 
překvapil A. Hrček devítihláskovou čtvercovku. Není tedy divu, že valná 



hromada 14. března 14. března 1936 zvolila bez debat Bohdana prudkého za 
věčného předsedu. Že se tak nestalo, mělo na svědomí zrození „jednoslovné 
přesmyčky“ – prý tenkrát Bohdan prudký se svým námětem neuspěl. A tak na 
výborové schůzi dne 17. března 1938 se předsednictví vzdal z důvodů 
„chrono-politicko-opozičně-rekreačních“ a navrhl na své místa Edmunda 
Adlera, což bylo jednomyslně a s potleskem přijato. 

Nad republikou a hádankáři se stahují mraky. Do Brna přicházejí členové 
zaniklých pohraničních kroužků. Za takové nálady je valnou hromadou 11. 
března 1939 zvolen do čela jako stabilní předseda opět Bohdan Prudký (tak 
tomu bylo i v létě 1950), kdy jsem poprvé stanul mezi Kabrňáky na schůzce, 
na které byl autorem večera právě on. Každá hádanka byla odměněna 
ihned při vyřešení. „Uhádl“ jsem jen jednu, ale cenu – tehdy platnou 
papírovou pětikorunu, červenou, mám uschovánu dodnes.) 

Kromě Kabrňáků existovali v Brně před druhou světovou válkou ještě 
Mušketýři a pak „O Blíženci“, kteří v roce 1939 vyhráli dokonce mezikroužkový 
přebor v Přerově. Kroužek Blíženci patří do dějin Kabrňáků, protože šlo 
v podstatě a hlavně o dva Kabrňáky, totiž dr. Vl. Znojila a M. Griebla. 

Vůbec největší bombou v hádankářských kruzích však byl kroužek 
ŠEJDREM. Jednou vypsal Klub ČH tehdy obvyklý kroužkový desetiboj, který 
vyhrál právě jmenovaný kroužek. Byla uspořádána slavnost s předáním ceny. 
Na schůzi přišel naprosto neznámý muž, který – jak se brzy zjistilo – ani valně 
nevěděl, co to hádanka je. Čímž to prasklo! Byl to totiž kroužek, který vytvořil 
jediný člověk – M. L. Birg, vlastním jménem Miloš Griebl, člen KLUBU Kabrňáci, 
který využil svých autorských předností a obeslal celou soutěž sám. Vytvoření 
vítězných hádanek mu nedalo tolik práce jako dodatečné opatření sousedů 
a přemluvení jednoho z nich, aby pro slavnostní schůzku dělal předsedu. Stalo 
se roku 1929. 

Vraťme se však do doby o deset let pozdější. 

Přišla okupace a různá omezování. Poslední valná hromada se konala 11. 
ledna 1941, pak veřejná činnost zvolna utichá. Dne 22. března 1941 oslavuje 
Klub za účasti všech významných hádankářů, volně se ještě v protektorátu 
pohybujících, padesátiny předsedy Prudkého; a 5. dubna poslední zpráva ze 
schůze Klubu, předseda věnuje každému účastníkovi vkladní knížku se 
základním vkladem 10,- K – a konec. 

Ale ne tak docela. Schůzky pokračují soukromě, a aby přátelé otazníku po 
zastavení všech vycházejících hádankářských časopisů nezůstali bez styku, 
bylo rozhodnuto vydávat kroužkový časopis. Jednatel kabrňáků Jarka 
Benešovský využívá možností, které mu dává zaměstnání u ČSD (pardon! u 
BMB.ČMD), a za pomoci členů Klubu, jmenovitě Hengsta, Adlera, Prudkého, 
„páchají“ takřka na koleně desetistránkový časopis, v němž jsou 
uveřejňovány práce členů jednotlivých moravských kroužků. 

Časopis byl v železniční rozmnožovně v Brně cyklostylován a dodáván 
pomocí sítě ČSD. Odběratel si pro číslo jednoduše v určitý čas došel na 
železniční stanici svého bydliště a časopis si prostě vyzvedl. Snad nikdy 



předtím neměly ČSD potřebu tak velkého množství „oběžníků“; ještě štěstí, že 
tehdejší mocipáni nejevili zájem o to, proč tak rychle roste spotřeba 
cyklostylového papíru. 

V roce 1944 ustává veškerá činnost, ale ne na dlouho. 

 

Kabrňáci po osvobození 

Ihned v roce 1945 se začali Kabrňáci konsolidovat a s Prahou začali 
pracovat na utvoření zemských jednot. Formálně se vytvořily, Kabrňák Prudký 
byl zvolen i I. místopředsedou Svazu křížovkářů a hádankářů na I. celostátním 
sjezdu 5.-7. července 1946. Tělesa to však byla nepružná a hádankářský život 
se soustřeďoval jen v kroužcích. Kabrňáci žijí dále životem KMSH pod vedením 
předsedy Prudkého a jednatele Benešovského. 

Další společenský a politický vývoj se obráží i v oblasti hádankářského 
hnutí. Dochází ke konečnému sjednocení všech hádankářů. Pod patronací 
časopisu Hádanka a křížovka vzniká orgán zvaný redakční sbor, jehož členy 
jsou brněnští J. Čapek-Březinecký, Dr. V. Znojil, F. X. Kříž, O. Vácha a Fr. Máca. 
V Brně se uplatňuje názor, že staré názvy jsou nežádoucí. Brňáci se utíkají 
k nejzajímavější brněnské památce, k brněnskému krokodýlu, jemuž se říká 
drak. A tak na jedné schůzi je na návrh Fr. Mácy vzkříšeno jméno jednoho 
z brněnských kroužků z r. 1904, a je zde kroužek „Brněnští draci“. Do čela je 
zvolen Edmund Adler. Kroužek uspořádává v nových podmínkách oslavy 20. 
výročí založení KMSH. je to vůbec prvý sjezd v nové republice od sjednocení 
hádankářů. Je uspořádán u „Polenků“. Účastnili se ho hádankáři z celé 
republiky v čele s dr. J. Vinárkem a kromě turnaje Konráda Macalíka v řešení 
kreslených rébusů uspořádali samostatný turnaj Ostraváci, který přinesl 
úspěch třem tehdy mladým Brňákům. Pořadí na prvých místech bylo totiž 
toto: M. Káňa, Dr. Česlav Gojný a Ruda Stuchlík. Na tomto turnaji je však 
myslím nejpamátnější to, že při něm bylo poprvé použito původní verze tzv. 
ostravského hodnocení řešitelů. Po jistých úpravách se toto hodnocení stalo 
nejopbjektivnějším způsobem posouzení kvalit řešitelů a užívá se ho dodnes. 

Kroužek, pevně ustavený, má zase v hádankářském světě svoji pozici. Pod 
patronací RS konají se přebory v řešení křížovek a hádanek ve všech krajích a 
samozřejmě i v Brně – u Polenků, v ZK na Solniční, v hotelu Morava. 

V roce 1956 vzdává se Adler pro nemoc předsednictví; do čela je zvolen 
dr. J. Pavelek. V březnu 1957 je v Brně pořádán již IV. krajský přebor a 
pořádající kroužek už opět vystupuje pod starým názvem Kabrňáci. Po 
onemocnění předsedy řídí kroužek místopředseda Otmar Vácha a v roce 
1958 je zvolen předsedou kroužku. V Brně jsou pořádány mezinárodní veletrhy, 
čehož využívají Kabrňáci k uspořádání Veletržního turnaje. První ročník nového 
podniku byl uspořádán pouze v řešení hádanek o putovní pohár; ale o rok 
později už i v křížovkách. Dvoudenní sraz s možností návštěvy veletrhu pro 
hosty dostává svůj řád. Sobota večer – krajský přebor, neděle dopoledne – 
turnaj o Veletržní putovní poháry – a celý podnik dostává jméno 
„Hádankářské slavnosti“. 



V roce 1960 přecházejí Kabrňáci pod ochranou nového patrona, jímž je 
DK ROH Královopolské strojírny v Brně-Králově Poli. Kroužek – po dlouhé době – 
má svou samostatnou klubovnu a možnost v klidu se vyvíjet k dalším 
úspěchům. S hmotnou podporou patrona dobývá kroužek nových úspěchů 
v soutěžích jako kolektiv a jeho členové úspěchů jako jednotlivci, ať už jde o 
soutěže řešitelské či autorské. 

Ludvík Dvořák křísí svou dávnou lásku, navazuje na časopis „Hádankářský 
obzor“ a v roce 1960 začíná vydávat kroužkový časopis „Hádankářské 
besedy“. Časopis se stává pod jeho vedením tribunou všech, kteří mají – a to 
fundovaně – co říci k hádankářské problematice. Besedy vycházely 8 let, 
končí v roce 1968. 

Kroužek stárne, ale členstvo se omlazuje. Na jeho schůzkách se objevují 
staří známí – Kotačka, Blažej Tenk, Tonda Jelínek, Pecl-Sůva, Pejchová. 
Přicházejí spolu s nimi tváře mladé, ne však zcela nové. Vždyť kupř. Ruda 
Stuchlík, ještě co dítko školou povinné, představil se už dávno veršovanou 
vsuvkou s náznakem: „Jsem německé sukno v rostlině“. Přicházejí, neptají se 
„mohu co toho mluvit?“, prostě do toho mluví. 

Do křesla předsedy je zvolen Ladislav Dvořák. A když dořešil i on svoji 
poslední hádanku, volí Kabrňáci předsedou dr. Františka Jahodu – ale to už 
není historie, to je současnost – a o tom řeknou něco jiní. 

 

A závěrem ... 

Schůzkami Kabrňáků prošla řada velkých hádankářských postav. Na čas 
bývali členy nebo návštěvníky všichni hádankáři-vysokoškoláci, vojáci a jiní, 
které jejich povinnosti na čas zavedly do Brna. Byli zde Ing. Tomek, Jar. 
Podešva, Otakar Jaroš, byli zde a slávu Kabrňáků šířili i Slováci – posluchači 
VAAZ Ing. Vosko a další, byl zde pozdější Šohaj M. Káňa a jako jednatel 
kroužku vykonal kus záslužné práce. 

Chtěl jsem vyjmenovat všechny, kteří budovali a tvořili slávu Kabrňáků, ať 
členy trvalé, průchozí, či vrátivší se ztracené syny a dcery. Už vyšly seznamy 
antických bohů, kosmonautů, hudebních skladatelů a mistrů sportu, potažmo 
dvoupísmenových zeměpisných názvů, ale můj – velmi skromný návrh – vydat 
v příloze registr KABRŇÁCTVA, neprošel. A proto – vy žijící, nejmenovaní, 
promiňte; a vy ostatní – až přijdu za vámi do Ráje Otazníku, nestrkejte mi u 
brány moc těžký rébus, já za nic nemohu. To šéfpořadatel a Svaz mi 
neposkytli patřičného počtu stránek. 

 

Dr. Česlav Gojný 


