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Toto číslo
vyšlo
v nákladu
10 000 ks

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

Křehká
dirigentka
s ocelovým
pohledem
i vůlí...

Silber Brünn

OČIMA ČTENÁŘE

Navzdory nekonečné rekonstrukce „Mendláku“, si seriozní majitel cukrárny Tutti Frutti
vlezl do jedné z mnoha povalujících se rour
a v poklidu četl Stříbrné Brno…

Zemřela
před 82 lety

pohodlně se usaďte a čtěte na stranách 6 a 7

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

Letní pobyt u nás – osvěžení těla i duše...

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

www.svatyvojtech.cz
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152 let jsme bez kostela!

Zřejmě nejzásadnější změnou hlavního brněnského náměstí bylo odstranění gotického kostela sv. Mikuláše, který byl jeho dominantou přibližně od roku 1231 až do roku 1870. Ještě před ním byla na jeho místě
podle archeologických průzkumů velká kovářská dílna, nebo železářský výrobní areál. Kostel byl původně
postaven pro valonské a italské kupce žijící v Brně. Na přelomu 14. a 15. století v něm kázal žák mistra
Jana Husa Mikuláš Polák. Polákova kázání se však
církevním hodnostářům velmi nelíbila a tak byl Polák z katolické církve exkomunikován a nakonec i
vypovězen z města Brna. Věž kostela byla přistavěna
roku 1588, celkově byl kostel přestavěn až roku 1760
Františkem Antonínem Grimmem v barokním sloDeska připomínající existenci kostela
hu.
V době reforem prováděných císařem Josefem II.
na hlavním brněnském náměstí.
byl kostel odsvěcen a roku 1786 zde bylo zřízeno vojenské skladiště a několik dalších místností používala obec. Později byla v těsné blízkosti zřízena městská
váha a hlavní strážnice pro brněnské četnictvo. 25. 8. 1869 byl kostel předán městské správě s podmínkou,
že bude za účelem „zkrášlení Velkého náměstí“ zbourán i s okolo stojícími krámky a bývalou městskou
váhou, což se také do konce dubna roku 1870 stalo. Je tomu již 152 let (a kousek), kdy chodíme po místech, kde kostel sv. Mikuláše dlouhá léta stával. Dnes ho připomíná pouze mosazná deska (v místech, kde Kostel sv. Mikuláše v r. 1869 na Velkém náměstí (dnes nám. Svobody), pár
měsíců před zbouráním.
se nacházel presbytář) a kolem ní v dlažbě náměstí Svobody půdorys kostela.

Jediný
redaktor

Anketa Stříbrného Brna

Jak to vidí...
Kde se v Brně v létě nejlépe ochladíte?

„V červnu je dlouho
světlo, Stříbrné Brno
můžete číst až do noci!“
MARKÉTA JETELOVÁ

ZDENĚK KRÁL

MODERÁTORKA A REDAKTORKA

HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Na skryté zahrádce restaurace L´Eau Vive,
která poskytuje jedinečný pohled
na věže katedrály sv. Petra a Pavla.“

„V létě se v Brně nejlépe ochladím např. ve vinném
sklípku Bukovský, který je v suterénu.
Koupat se v Brně nechodím.“

„Hudba není ukryta v notách, ale
v tichu mezi nimi.“
Wolfgang Amadeus Mozart
Vydavatel: Martin Cibulka, Brno
Evidenční číslo přidělené
min. kultury ČR: MK ČR E 23713
Náklad: 10 000 ks, měsíčník
Foto: archiv vydavatele, Brněnská
encyklopedie, Česká televize, MZA,
ČRo Brno, NFA, MAFRA, čtenáři

…nacistickému bezpečnostnímu aparátu však přišly tyto události vhod a pokusil se je propagačně využít ve svůj prospěch
zveřejněním jmen odsouzených
formou plakátů vylepovaných
na veřejných místech. Účelové pozadí případů dokládá i
skutečnost, že žádný z dvaceti

BRNĚNSKÉ
I NEBRNĚNSKÉ
HŘÍCHY

MARTINCIBULKA

sůl moudrosti

TRAGÉDIE
NEVINNÝCH
BRŇANŮ

ALEŠ SVOBODA
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Jezero pod Petrovem!
Voda 6 °C, vzduch 10 °C po celý rok!
Vzhůru do podzemí!“

ONDŘEJ BLAHO

MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO
A DOBRÉHO RÁNA NA ČT

„To nejlepší ochlazení si dopřávám
v podnicích Hladinka&Šnyt
nebo Pivo&Syn.“

popravených nebyl německé
národnosti. Na celkový vývoj
politické a vojenské situace však
již represivní zákroky tohoto druhu nemohly mít žádný
vliv. Všichni zatčení (20. dubna 1945) byli hned druhý den
eskortováni nákladním autem
do Medlánek, kde byli na střelnici společně popraveni. Mezi
všemi byla jediná žena - Marie
Podsedníková (1908 – 1945),
jejím posledním bydlištěm byla
Hybešova ulice č. 10. Německý penzista Ignaz Greger, který
v dubnu 1945 způsobil tuto
tragédii - odsouzení a zastřelení
zadržených osob - byl odsouzen
Mimořádným lidovým soudem
23. srpna 1945 k trestu smrti a
týž den popraven. Jeho manželka Bertha Greger, která se tehdy
spolu s manželem v Křídlovické
ulici na zadržování osob při incidentu podílela, hned po osvobození uprchla a nikdy nebyla
zadržena!
Příště - Vražda univerzitního
profesora
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Všimněte si uličky,
která vede do kopce
(vlevo pod zahrádkou)
směrem na Bašty (tehdy ulice Na baštách).
Byla celá lemovaná
stromy. Pro zajímavost
je tato ulička ve výřezu vedle věží Petrova
také z druhé strany!
Po této uličce není ani
památky.

FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU
➥

Na vzácné, více než sto let staré fotografii, vidíte vstup z Wilsonova náměstí do Masarykovy ulice. Hotel Padowetz funguje, k němu patří i
protější letní zahrádka (CAFE), místo které je dnes budova Čedoku. V protějším rohu je knihkupectví, brzy se tam však nastěhuje Hubert Lamplota! Dole funguje milý novinový stánek, projíždí otevřená tramvaj, fiakry a všude kočičí hlavy…

Řidičské
rukavice

– skvělý dárek
pro gentlemany
a krále silnic.

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

V našich pokrmech
je žár a vůně... Buďte vítáni!
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN • DENNÍ MENU
rozvoz jídel • dárkové poukazy
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Tradiční česká výroba

A TO NENÍ VŠECHNO!

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

Barevná minulost nejstarší brněnské pasáže

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

Stavitel Alfapasáže
František Hrdina
krátce před 1. sv. válkou.

www.alfapassage.cz

František Hrdina (1880 - 1960) se narodil v Hulíně do rodiny hrobníka a měl ještě šest sourozenců. Rodina čelila nelehké
materiální situaci. Když bylo Františkovi 14 let, řekli mu, že ho
neuživí, a tak odjel ke strýčkovi do Vídně. Ten se ho ujal a financoval jeho vzdělání. Ve Vídni se vyučil zedníkem a tesařem,
poté vystudoval stavební průmyslovku. Tehdy se mu ještě ani
nesnilo o tom, že by někdy měl vlastní živnost. Krátký čas působil u vídeňské stavební firmy a vrátil se na Moravu. K tomu,
aby si pan Hrdina založil vlastní firmu, ho přivedl renomovaný
architekt Dušan Jurkovič, s nímž od roku 1904 na jeho stavbách
spolupracoval. Architekt Jurkovič byl s Františkem velmi spokojený, k založení vlastní stavitelské firmy chyběl už jen malý
krůček…
Pokračování příště
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MARTINOVY ÚLOVKY
František Neumann (1874 – 1929) byl
znamenitým mistrem taktovky, interpretem a propagátorem díla Leoše Janáčka. Své dětství prožil v Prostějově,
protože jeho táta František zde provozoval uzenářství a v roce 1883 koupil
dům U Zlaté studny. Jako nejstarší syn
měl František rodinný obchod převzít,
ve Vídni se dokonce vyučil řezníkemuzenářem, všechno ale dopadlo úplně
jinak. Stále více inklinoval k hudbě,
k níž zřejmě zdědil vlohy po své matce Marii. Základy hudebního vzdělání
získal v Prostějově, kde začátkem roku
1896 řídil koncert vojenské hudby pěšího pluku č. 54. Tímto vystoupením
přesvědčil rodiče natolik, že souhlasili
s tím, aby se hudbě věnoval profesionálně. Studoval na konzervatoři v Lipsku, po jejím absolvování působil jako
kapelník operních orchestrů mj. v severních Čechách, Německu, jeho dirigentské umění poznala i Praha. Cenné
zkušenosti získal především ve Frankfurtu nad Mohanem. Františkova skvělá dráha však začala až u nás v Brně.
Na doporučení Mistra Janáčka se stal

Brno pod
taktovkou
Františka
Neumanna

v březnu roku 1919 šéfem opery nově
otevřeného Národního divadla v budově Na hradbách, od roku 1925 byl jeho
ředitelem. Prakticky z ničeho v Brně
vytvořil kvalitní operní scénu, která si
brzy získala mezinárodní pozornost.
Zavedl nedělní abonentní symfonické koncerty divadelního orchestru.

Brněnské publikum si ve vynikajícím
provedení vyslechlo vrcholná díla evropské a světové literatury, vždy šlo
o společenskou záležitost za přítomnosti Leoše Janáčka. František Neumann patřil ke světově uznávaným
dirigentům a na brněnské konzervatoři, kde učil, vychoval řadu vynikajících následovníků. Zanechal po sobě

i bohaté dílo skladatelské. Až do své
předčasné smrti (zemřel na zápal plic)
bydlel v Nerudově ulici č. 9 (Na vyhlídce), na hranici Starého Brna a Pisárek je
po něm pojmenována ulice - Neumannova. Český dirigent, hudební skladatel
a pedagog František Neumann je pochován v rodinné hrobce v Prostějově,
ve městě svého mládí.

Jedinečná budova divadla Na hradbách

TENKRÁT A DNES
Doretův
dvůr

Dnes - palác
Morava

Na levé fotografii z roku 1916 stojí vpravo v ulici Pilgramgasse (dnes Divadelní) Doretův dvůr přestavěný v letech 1926 – 1929 na palác Kapitol, zv.
též palác Morava. Dům vlevo nahradila šikmá novostavba, dům za vstupem do Adlergasse(dnes Orlí) je celý přestavěný a zvýšený o patro. Místo třech
stromů je dnes lampa pouličního osvětlení, která drží mnoho drátů a za ní je hojně navštěvovaná jídelna Máj.

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

26. 6. 1922 (100 let) byla započata stavba Kounicových kolejí. O
zahájení stavby bylo rozhodnuto
v březnu na valné hromadě, celkový
rozpočet na stavbu činil 7 000 000
korun. Projekt vypracoval bez nároku na honorář (!) projektant, profesor brněnské české techniky Karel
Hugo Kepka (1869 - 1924). Do zimy
byla stavba pod střechou. V následujícím roce probíhaly vnitřní práce,
zajišťovalo se vnitřní vybavení a také
se nabíral personál, který se měl starat o studenty. Měsíční poplatek pro
studenty činil 40 - 100 korun.

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

Nováčkova 9, Brno-Husovice

VČEREJŠEK DNES

SUVENÝRY, DÁRKY,
UPOMÍNKOVÉ
A REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY

Klobouky
Dantes
V klobouku Dantes budete
zářit jako slunce!
Adresa: Náměstí Svobody v pasáži Omega, Brno
Otevřeno: pondělí až pátek 9–19 hodin, sobota 9–14 hodin

Sledujte nás na

www.kloboukovyklub.cz
KDO O ÚSPĚCHU INZERCE POCHYBUJE, PROHRÁL JIŽ PŘEDEM BITVU S KONKURENCÍ!
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I DOMY PROMLOUVAJÍ...

František Kožík

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

Neexistuje budova vpravo, neexistuje budova
vlevo, barokní sloup
přesunuli v roce 1951
přibližně o 300 metrů
vedle. Na místě stojících
Brňanů, kteří pózovali
panu fotografovi, je dnes
velmi rušná tramvajová
křižovatka. Tento prostor v samém srdci Starého Brna se změnil k nepoznání. Kde to je, vám
možná napoví věžička
kláštera cisterciaček…

☎ Volejte Martinovi 777 122 009

Panská 9, Brno
Otevřeno každý den
a někdy i o víkendu
Více na: www.hulkarna.cz
nebo volejte
na tel.: 774 725 644

BOHUSLAV VŠETIČKA (1893 – 1942) pochá- agenta Karla Paprskáře delší dobu předtím mozel z Náchoda, v Hranicích absolvoval vojenskou nitorovalo a Všetička tak padl do nalíčené pasti.
reálku a vojenskou technickou akademii v rakous- Tehdy jen řekl: „Zaplatíme a půjdeme. Je tu pro
kém Mődlingu. Za 1. sv. války
mě Gestabojoval jako
po.“ Před kaporučík c. a k.
várnou naloarmády na rusžili generála
ké frontě, kde
do připraveného černého vozu
padl do zajetí. Posléze se přihlásil do vznikajícího a odvezli ho do Sušilových kolejí. V té době byla
vojska na Rusi a po zahájení bojů legionářů s bol- na světě jejich desetiměsíční dcerka Zlata a druhé
ševiky v květnu 1918 se zúčastnil
dítě bylo na cestě. Soudní proces
mnoha bojových operací. Rychle
s generálem Všetičkou a členy
přitom stoupal v hodnostním
jeho štábu proběhl 26. – 27. 11.
žebříčku, až se stal 1. 1. 1920
1941 před Lidovým soudním
plukovníkem. Po návratu do
dvorem v Berlíně, přičemž byli
vlasti zůstal v armádě a zastával
všichni odsouzeni k smrti. Poprařadu velitelských míst. Hodnost
va se konala 19. 8. 1942 ve věznici
brigádního generála získal 1. 5.
Plőtzensee. Zprávu o úmrtí man1928. Poté byl Všetička velitežela se paní Všetičková dozvěděla
lem dělostřelectva na Zemském
doma ráno u snídaně. Po válce
vojenském velitelství v Brně. Do
byl Bohuslav Všetička povýšen
odboje se zapojil v dubnu 1939.
in memoriam do hodnosti diSe svými podřízenými důstojvizního generála. Od roku 1946
níky vytvořil rozsáhlou odbojonese ulice v Masarykově čtvrti
vou síť, která vyvíjela značnou
jeho jméno. Aleš Všetička, chlaaktivitu v boji proti německým
pec, který se narodil po zatčení
okupantům. V té době bydlel
svého otce v domku na Lánech,
Divizní generál
v domku v ulici Na lánech 40 v Brzemřel v pouhých čtyřech měsíIng. Bohuslav Dimitrij
ně-Bohunicích. Když si jednou
cích v Zemské nemocnici na zánět
Všetička
večer přišlo pro generála Všetičku
plic. Zlata Všetičková, jediná dcera
Gestapo, nebyl naštěstí doma a vše rázně odbyla manželů Všetičkových, zemřela na brněnské onpaní Všetičková. Podruhé už šlo najisto. Jako je- kologii ve svých osmnácti letech. Milada Všetičden z posledních na Moravě byl zemský velitel ková (1916 – 2008) žila až do své smrti v Černých
Všetička zatčen v kavárně Slavia, kde měl obvyk- polích v ulici Bieblova 4. V době před úmrtím byla
lou schůzku se svou ženou Miladou. Stalo se tak v České republice zřejmě poslední žijící manžel29. února 1940. Gestapo jeho pohyby s pomocí kou československého legionáře.

UNIKÁTNÍ VÝBĚR
NOBLESNÍCH HOLÍ
...ANEB „ŠPACÍRŠTOKŮ“

ZATČENÍ VE SLAVII

NOVĚ OTEVŘENO

ZAPOMENUTÉ ULICE

Sušilovy koleje v Masarykově čtvrt

PRAŽÍRNA
galeriekavy.cz

VÝBĚROVÁ ARABICA PRAŽENÁ NA MÍSTĚ, 81–86 bodů

350 Kč/1 kg včetně
DPH

Adresa: Vídeňská 106 a, Brno • 950 m od OC Futurum směr Vídeň
K dispozici velké parkoviště • Tel.: 736 289 355
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Vitulka (1915 – 1940) byla někdy až dětsky naivní, měla však v sobě něco, co k ní upoutávalo každého, kdo s ní přišel do styku. Měla v sobě charisma skutečné osobnosti. Kam přišla, přinesla
s sebou jaro. Byla pravé moravské děvče. Narodila se na prahu 1. sv. války v Brně, zemřela během
té druhé v pouhých 25 letech v Montpellier.

➙

Metodějova ulice v roce 1960. V tomto domě měl Václav Kaprál vlastní hudební školu
a zde malá Vitulka vyrůstala
jasem a živostí připoutávala se Václav Kaprál vrátil z fronpozornost každého již od dob ty, pokračoval v brněnském
svého dětství. Nebývala téměř hudebním prostředí už jako

přínosem. Díky velké domácí knihovně Vitka poznávala
od útlého věku literaturu, a to

Křehká dirigentka
s ocelovým pohledem i vůlí...
nikdy smutná a plakala málo.
Od tří let poslouchala nejraději
národní písně z Malátova pokladu, které jsem jí hrávala a
zpívala s doprovodem klavíru.
Později sama chodila ke klavíru a zkoušela a snažila se některé písničky vyťukat jedním
prstem. V pěti letech uměla
číst podle obrázků ve
slabikáři a zanedlouho potom dovedla již
s tatínkem hrát prvá
cvičení.“
Maminka
Vítězslavy Kaprálové
byla talentovaná huRoční Vitulka s maminkou Viktorií v roce 1916
debně a měla i výtvarné nadání. Úspěšně
Tělesně byla křehké až průzrač- šela hrát na klavír, poskakovala studovala zpěv v Brně,
né postavy, přitom ale vyzařo- v náručí a mávala ručičkama. a také v Praze. Zřejmě
vala obrovskou energií. Za celý Svým veselím, rozzářeností, kvůli chatrnému zdrasvůj krátký život nedala nikdy
ví nemohla dál svůj
a nikomu najevo svoji temhlas kultivovat. Navíc
nější stránku, totiž své chatrné
tehdy přišly katastrozdraví. A co víc, ke všemu ještě
fální poslední roky 1.
dostala tuberkulózu. Maminka
sv. války. Otec Vitulky,
Vítězslavy Kaprálové, ViktoVáclav Kaprál (1889 –
rie Kaprálová (1890 – 1973)
1947), musel na frontu
vzpomíná: „Byla to neděle, 24.
na Balkán, tudíž pro
ledna 1915, o půl šesté večer.
matku nastaly starosti
Byla jsem obdarována takovým
o to, jak vůbec s malou
štěstím, jaké jsem už nikdy poVitulkou přežít. Viktom neprožila. Narodila se mi
torie Kaprálová (madceruška s ocelově modrýma
minka Vitulky) pocháočima a tmavými vlásky. Již
zela z Medlánek, kde
v prvních měsících projevovala
její rodiče měli menší
živý temperament. Říkali jsme
zemědělství, takže u
jí živé stříbro. Byla velmi čipernich se dostalo toho,
ná, všeho si povšimla, sledovala Václav Kaprál, otec Vítěz- čeho už v Brně tehdy
každý pohyb i zvuk. Když sly- slavy Kaprálové
k jídlu nebylo. Když

významný pedagog, klavírista,
sbormistr a také jako zajímavý hudební skladatel. V jejich
královopolském domě, v dnešní Metodějově ulici č. 6 (tento
dům byl v roce 2014 zbourán)
měl vyhledávanou hudební
školu, která byla pro vnímavou malou Vitulku zásadním

nejen českou, ale i světovou.
Ve svých osmi letech listovala
v Palackého dějinách. V devíti
letech napsala první skladbu a
dedikovala ji samotnému prezidentu Masarykovi. Kancelář
prezidenta republiky. V Praze, dne 20. ledna 1924. Slečna
Vítězslava Kaprálová, žačka

Křehká dirigentka s ocelovým
pohledem i vůlí

Stříbrné Brno • strana 7

Obecné školy v Králově Poli:
„Věnováním svých skladeb
způsobila jste panu prezidentu republiky radost. Potěšilo
zvláště, že četba vážných děl,
jako jsou dějiny našeho národa, vyvolala u Vás již v raném
věku ohlas, který jste snažila
se vyjádřiti hudbou. Z příkazu
pana prezidenta děkuje Vám
podepsaná kancelář za Vaši
pozornost a přeje Vám hojně

Petrželky studovala v Praze u
profesora Vítězslava Nováka.
A právě u profesora Nováka
se její tvorba vymezila do pevných hudebních forem. V roce
1937 Vítězslava Kaprálová
pražskou konzervatoř úspěšně
absolvovala.

Bohuslav Martinů, hudební skladatel a přítel Vítězslavy Kaprálové

Syn malíře Alfonse Muchy,
spisovatel a manžel Vítězslavy Kaprálové Jiří Mucha

Na Vitulku by se nemělo
zapomínat

zdaru v dalším studiu hudby a
její skladby.“ V patnácti letech
se Vitulka rozhodla studovat
na konzervatoři. Rodiče jí
to ale rozmlouvali, přestože
byli oba dva hudebně velmi
založeni. Bylo to zřejmě čistě
z praktických důvodů. Otec
byl v jejím hudebním životě
skutečným rádcem a pomocníkem, ovšem aby se tím živila, to snad jedině jako interpret, nebo jako klavíristka…
Nicméně v den přijímacích
zkoušek maminka nakonec
povolila, a když Vitulčin otec
nebyl doma, máma odvedla
dceru na konzervatoř. Zkoušky Vitulka úspěšně složila a
tím si otevřela dveře ke studiu.
Byl rok 1930. Naprosté zděšení
však nastalo, když Vítězslava
kategoricky oznámila, že bude
studovat kompozici a dirigování. V té době to bylo něco
skutečně neslýchaného. Po
brněnských studiích u Viléma

kou v životě byl spolužák Ota
Vach. Znali se už z Brna od jejích patnácti let. A byl to právě
Ota, který po 2. sv. válce přivezl ostatky své veliké lásky ze
hřbitova v Montpellier a uložil
je do hrobu v Brně. V krátkém
životě Vitulky bylo více mužů,
kteří ji zaujali, sympatičtí jí ale
byli pouze ti muži, kteří byli
něčím osobití. A přednost
dostávali ti s širokým rozhledem. Po absolutoriu dostala
stipendium a vyrazila do Paříže. Koncem roku 1937 zde
potkala hudebního skladatele
Bohuslava Martinů, který tam
tehdy žil. To byla pro ni doslova spása, když se dva dny
po jejím příjezdu do Paříže
objevil ve dveřích domu, kde
byla ubytovaná. Pomohl jí
tehdy v prvních praktických
krocích v cizím městě a skoro
bez znalosti cizí řeči. Vítězslava se velice brzy stala známou
osobností tehdejšího pařížské-

dosáhla v BBC, když na hráče
v orchestru mluvila česky.
Svůj vztah s Martinů se Vitulka snažila tajit. Její maminka
měla sice tušení, nedala však
nic najevo. Během letního
pobytu (v roce 1938) na Vysočině ve Třech studních se
s Bohuslavem snad ještě více
sblížila. Vítězslavě ale skončilo v Paříži stipendium a už
se tam nemohla vrátit. Ženatý
Martinů odjel bez ní a velmi
se tím trápil. V létě roku 1939
se Vitulka svému otci v dopise svěřuje: „Ty sám tatínku víš,
co to znamená žít s někým jen
na základě rodinných a společenských shod. I když je to
předobrý člověk, jako máma,
nebo ing. Kopec (pozn. redakce: s Kopcem byla Vitulka
v Brně dokonce zasnoubená).
Kopec – dobrý manžel, děti,
kuchyň. Martinů – láska a
hluboké porozumění. Diference věková mi doposud nikdy

LÁSKA,
ÚSPĚCHY A SMRT
Její jedinou a opravdovou lás-

ho avantgardního umění. Svůj
první velký koncert křehká a
drobná Vitulka dirigovala ve
svých dvaadvaceti letech. O
rok později dirigovala Vojenskou symfonietu (její zřejmě
nejznámější dílo) před mezinárodním publikem v Londýně. Tehdy byla nekonečným
bouřlivým potleskem opakovaně vyzývána zpět na pódium. Ještě větší pozornosti však

nepřekážela, ovšem jisté je, že
někdy časem bych si nad touto věcí posteskla. Ale to už by
byly děti a tím by bylo všechno
vyřešeno…“ I když to nebylo
viditelné, Vitulčin zdravotní
stav se začal zhoršovat. V roce
1939 se vrátila do Paříže, kde
potkala spisovatele Jiřího
Muchu (syn malíře Alfonse
Muchy), který všechny ostatní
muže vysoce převyšoval. Znal
několik cizích řečí, byl velice
inteligentní a také zcestovalý.
Za něj se v roce 1940 provdala.
Společného novomanželského štěstí si ale dlouho neužili.
Krátce po svatbě byla Vitulka
hospitalizována v nemocnici
v jihofrancouzském Montpellier, kde 16. června 1940
zemřela ve svých 25 letech na
tuberkulózu. Václav Kaprál se
o smrti své dcery dozvěděl až
v červenci na koncertu v Luhačovicích, kde tehdy s kolegy tajně poslouchal anglický
rozhlas.
A JEŠTĚ NĚCO MÁLO:
Jan Malát (1843 – 1915) byl
hudební skladatel a houslový
pedagog. V Králově Poli je
po něm pojmenována ulice
Malátova. Je autorem rozsáhlé
sbírky lidových písní – Český
národní poklad.
Vitulka byla první českou dirigentkou, která řídila koncert
České filharmonie a symfonického orchestru BBC.
Je po ní pojmenována Základní umělecká škola v Králově
Poli (Palackého 70), mezinárodní hudební společnost The
Kapralova Society se sídlem
v kanadském Torontu, The
Kapralova Quartet (založen
v roce 1995), od roku 1946
nese její jméno ulice v Černovicích – Vítězslavy Kaprálové.
Vitulka je pochována v čestném hrobě na Ústředním
hřbitově.

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

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

KALENDÁRIUM

BERTA FELICIE SOFIE
SUTTNER (9. 6. 1843 Praha
- 21. 6. 1914
Vídeň).
Jmenuje se po
ní řada ulic a
náměstí v Evropě, její portréty jsou na
bankovkách i poštovní známce.
Byla první ženou na světě, která
získala Nobelovu cenu za mír.
Pocházela z rodu Kinských,
tehdejší situace rodiny však nebyla jednoduchá. Berty se ujal
její opatrovník, přítel jejího otce
hrabě Fűrstenberg, za nímž se i
s matkou odstěhovala do Brna.
Zde se jí otevřely dveře ke vzdělání, měla kvalitní vychovatelky,
díky kterým se naučila několik
světových jazyků. Poznávala
literaturu, filozofii, umění, humanistické vědy. V roce 1856
se přestěhovaly do Vídně, kde
žily u Bertiny tety. Ve Vídni se
Berta věnovala také zpěvu, pro
velkou trému však vystoupení
nedopadla dobře. Během dvouletého pobytu v Paříži se začala
angažovat v protiválečných aktivitách. Opomíjená spisovatelka,
publicistka a přední představitelka mírových hnutí podlehla
nádorovému onemocnění.
BEDŘICH ROZEHNAL (2.
6. 1902 Střebětín - 11. 6. 1984
Brno) studoval na brněnské reálce, po
maturitě se zapsal na Českou
vysokou školu
technickou.
Během studií vykonával různá
zaměstnání, praktikoval v několika projekčních kancelářích,
v roce 1938 si otevřel vlastní architektonickou kancelář. Je autorem nemocnice na Žlutém kopci, což mu tehdy přineslo věhlas.
V roce 1935 ho oslovil Zemský
úřad v Brně, aby se ujal projektování nemocničních zařízení
pro celou Moravu. Jeho zřejmě
nejzdařilejší realizací je Dětská
nemocnice v Černých Polích.
Za údajné rozkrádání národního majetku byl v roce 1960
nespravedlivě odsouzen na 4
roky vězení. Po dvou letech byl
propuštěn a v roce 1968 v plném rozsahu rehabilitován.
Profesor brněnské české techniky a Masarykovy univerzity
v Brně Bedřich Rozehnal je držitelem řady poct a vyznamenání. S manželkou Ludmilou
měl dceru Evu.
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Jak tatínek Jarouška Vojty divadlu propadl
… Jurný na tom byl líp, poněvadž zanedlouho měl dostat výuční list. Drápala však
čekala ještě léta učení. Sotva Jurného prohlásili tovaryšem, poděkoval a rozloučil se s
dílnou. Měl už totiž v kapse příslib angažmá
u divadelní ředitelky Arnoštky Libické, právě meškající v Moravských Budějovicích.
Drápal snad ponejprv v životě záviděl. Jevil
tisíc chutí kamaráda následovat, nechal se
však přemluvit a setrval v učení. Herecké
začátky se sobě zdánlivě podobají jako vejce vejci. Na Aloise Jurného políčily začátky
svízele měrou vrchovatou. Nedostalo se mu
vzdělání, nevěděl, jak vykročit na stezku,
na níž čeká nebezpečí, a ke všemu se mu
od dětství lepila smůla na paty. Po roztržce
s rodinou, neboť ta se samozřejmě nesmířila s komediantskou dráhou, odcestoval
k Arnoštce Libické. Po roce se dostal k Václavu Choděrovi. Dobrák direktor ho přijal
se slovy: „Kde hladoví už několik idealistů, o jednoho víc nerozmnoží jejich bídu.“
Jurný začínal těžce. Statný jako dub a silný
jako býk měl nerozhodnost dítěte. Nechal
se otočit kolem prstu. Kolegové těžili z jeho
dobroty. Využívali ho k úkolům, jimž se vyhýbal kdekdo. A on konal uložené práce bez
reptání a s úsměvem. Shovívavě omlouval
příkoří, jichž se mu dostalo, přezíral křivdy,
ba zastával se těch, kteří mu křivdili. Od
Choděry odešel ke společnosti menší. Tak
to bylo vždy - když se vedlo špatně, musel
odejít nejdřív kandrdas. S úsměvem brzy

2. čás t

brněnská
NEJ

táhl ke spolku ještě menšímu, ještě ubožejšímu. Jen když byl u divadla. Ředitelé měli
rádi hromotluka, který při stěhování naklá-

vandrování, nemalá vzpruha. Vysedával
celé večery na galerii a zamilovaně sledoval hru herců. Zahleděl se do upřímných

Karel Drápal - Želenský

Divadelní herečka Arnoštka Libická (1835
- 1893)
očí sborové zpěvačky Amalie Němečkové
(1868 - 1895) z Veverské Bitýšky, a to tak
hluboko, že mu uvízla v srdci. Alois dosáhnul hodnosti četaře a rozhodl se, že se
dá aktivovat a založí rodinný krb. Tu mu
vstoupil do cesty starý známý z Burghardtovy tiskárny, Karel Drápal. Tehdy už si říkal Karel Želenský (!). Prozradil, že pověsil
řemeslo na hřebík a pomáhá tlačit káru
Thespidovu u společnosti Václava Choděry. Přemluvil pro změnu tentokrát zase on
Jurného, aby neopouštěl divadlo pro vojnu. Hromada dnešních
Pokračování příště brněnských grymlů

dal beze slova odmluvy těžké bedny, stavěl
a boural jeviště, cídil lampy… Měli ho za
podivína, prokousával se zvolna. Na plecích
mu seděla ostře modelovaná hlava, chůzi
měl těžkou, pohyby rozevláté, hlas dutý, nezvučný. Staré role hrát nedovedl, pro mladé
se nehodil. Tápal a bloudil tři roky, pak musel na vojnu. V sobotu 6. prosince 1884 se
v Brně v domě č. 6 na Radwitově náměstí
poprvé otevřely brány chudičkého českého
divadla, dnes známého pod názvem Divadlo na Veveří. To byla pro zesmutnělého
vojína, vzpomínajícího na trudné herecké

Spolek spojený s Franzem Schubertem
- 1828) i s malou fontánkou. prvkem pomníku byl blok traSpolek měl dokonce vlastní ka- vertinu s bronzovým reliéfem
várnu s restaurací - Café Restau- skladatele. Umístěn do zahrarant Schubertbund-Park - vedl ji dy byl v roce 1929, odstraněn
brněnský kavárník Otto Watzek rovněž po 2. sv. válce. Autorem
(provozoval také hotel v Lednici pomníku byl akademický soa vinný sklep v Zaječí). Hudební chař, medailér a pedagog Viktor
spolek měl dokonce vlastní do- Oppenheimer (1877 - 1942).
pisní papír s hlavičkou Franze Nedaleká ulice Francouzská
Schuberta. Na domě byl později nesla během 2. sv. války název
odhalen jeho reliéf, odstraněn Franz-Schubert-Strasse. Víte, že
po konci 2. sv. války. Pomník otec hudebního skladatele Franv zahradě domu vycházel myš- ze Schuberta pocházel z rolnické
Hudební skladatel Franz Schulenkově ze Schubertovy lásky rodiny z malé vesničky Vysoká
bert (1797 - 1828)
k přírodě, byl ohraničen malou na Šumpersku a studoval na
Po roce 1867 v Brně významně vodní plochou lemovanou ob- jezuitském gymnáziu v Brně?
ožíval spolkový život. Koncem loukem s pergolou, ústředním O tom však zase někdy příště.
19. stol. se počet spolků blížil
téměř dvěma stům, např. v roce
1890 bylo v Brně 44 spolků českých a 126 německých. Řada
německých spolků sídlila v Německém domě, jeden spolek
se nacházel v tehdejším domě
v ulici Franz-Josef-Strasse (dnes
Milady Horákové) č. 18. Jednalo
se o Brněnský Schubertův spolek, který byl založen v roce 1879.
Za domem a několika vedlejšími
Altánek s kavárenskými stoly a
budovami byl zřízen překrásný Pomník Franze Schuberta v
židlemi v překrásném parku za
park se zahradním altánkem a rozkvetlé zahradě za dnešním
v ulici Milady Horáko- domem v dnešní ulici Milady
také pomník hudebního skla- domem
Jindřich Brouček s továrním letounem
18 jeBaťa
dávnou
minulostí
Horákové už neexistuje
datele Franze Schuberta (1797 véfirmy
v roce
1927

První atletické závody v našich zemích se konaly 31. července 1871
na nově vybudovaném cvičišti
v Brně-Pisárkách. Proběhly v rámci
První německo-rakouské krajské
slavnosti a jedná se tak o nejstarší
atletické závody v českých zemích.
Závodilo se v těchto disciplínách:
Běh na jeden (řecký) stadion (cca
180 m), skok do výšky, skok do
dálky a vrh kamenem - kamenná
krychle (v Brně gryml) o váze 16
kg! Pravidla jednotlivých disciplin
odpovídala dobovým německým
tělocvičným zvyklostem. Vítězové
obdrželi dubový věnec se stuhami
v německých barvách – černé, červené a zlaté. Závodů se zúčastnila
také osmičlenná deputace zdejšího
slovanského tělocvičného spolku
Sokol. O této události vyšel o dva
dny později obsáhlý článek v tehdejším periodiku Brűnner Zeitung.

Sloupek o kávě
Na kávu do kavárny nebo s sebou

Pavel
Kosta
kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa
jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
zážitkové degustace kávy
kávové speciality od mistrů
prvotřídní moravská vína,
domácí dortíky a další
vybrané lahůdky
jedinečné kávy
pro restaurace a kavárny

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť
po–pá: 15–22 h
so–ne: 14–22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Během posledních dvou let si spousta
lidí odvykla jít na kávu díky restrikcím do kavárny či při oblíbených
víkendových nákupech pozřít kávu
narychlo v supermarketu, ale kupodivu spousta lidí objevilo kouzlo
kávy s sebou. Mnoho také preferuje
svůj vlastní „udržitelný“ kelímek, se
kterým se na kávu do oblíbené kavárny zastaví při ranní cestě do práce
či procházce s pejskem. Nyní se ale
můžeme směle vrhnout zpět a užít
si obojí, procházkové espresso nebo
zajdeme za zážitkem, do kavárny s
útulnou atmosférou, pohodou a klidem, kam se dá schovat před hektickým všedním dnem. A kdo si pořídil
i „malou kavárnu“ domů, jistě ocení
nabídku čerstvých zrnek z regionální pražírny. Vždyť jen minulý rok
obliba kvalitních zrnek na doma
vzrostla téměř o polovinu. Udělejte
si radost i vy, vychutnejte si espresso
v kavárně a vyberte si prima zrnka
pro váš kávovar.
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ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Barokní kašna na Zelném trhu

arnas, nebo také Parnassos,
je název hory ve středním
Řecku severně od Korintské-

ho zálivu, kde podle antických
básníků sídlí múzy. V Brně
byla tímto jménem nazvána dominanta Zelného trhu,
monumentální barokní kašna
představující stejnojmennou
horu. V létě roku 1690 rozhodla městská rada hlavního města
Markrabství moravského zřídit na Horním náměstí novou
kašnu jako stálý zdroj vody pro

1597. Smlouva byla uzavřena
s tehdy čtyřiatřicetiletým rakouským architektem Janem
Bernhardem Fischerem z Erlachu, který se zavázal postavit
kašnu z tvrdého nepropustného
eggenburského kamene včetně
kamenické a sochařské výzdoby. Dílo mělo být vyhotoveno
do půldruhého roku za cenu
2600 zlatých. Ke spolupráci byl

nákres kašny a Fischer z Erlachu obdržel zálohu 600 zlatých.
Termín však nedodržel, neboť
byl zaneprázdněn množstvím
náročnějších zakázek, a snažil
se dokonce od smlouvy ustoupit pod záminkou zdražení eggenburského kamene. Městská
rada se proto obrátila s prosbou
na Českou dvorskou kancelář
ve Vídni, aby přiměla císařského

T!
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Výměnná setkání
sběratelů
aut a vláčků – těšíme se na
velké i malé...
bude co měnit, co obdivovat
a nad čím
žasnout...

Setkání jsou
pořádána
ve spolupráci
s brněnským
Technickým
muzeem

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

Studená
kuchyně

P

architekta k dodržení smlouvy.
Město samo navezlo potřebný
kámen a připravilo dle výkresů základy budoucí kašny. Přes
všechny sliby však Fischer z
Erlachu do Brna nepřijel. Když
se konšelé dozvěděli, že se architekt zdržuje ve Vranově nad
Dyjí, kde hraběti Althanovi
dokončuje stavbu zámku, vypravili se za ním osobně. Přijal
je s ujištěním, že svému slovu
dostojí a co nejdříve do Brna
přijede. Prací na kašně pověřil
svého spolupracovníka Tobiáše
Krackera a vybavil ho potřebnou dokumentací. Teprve po
řadě žádostí u samotného císaře Leopolda I. přijel roku 1695
Fischer z Erlachu konečně do
Brna, aby dohlédl na dokončení kašny. Dominantou Parnasu
je trojboký skalní útvar s jeskyní uprostřed, z níž Hérakles
potřeby obyvatel. Měla nahradit přizván kameník Bernhard He- vyvádí v řetězech spoutaného
původní již nevyhovující rene- ger a sochař Antonín Riga. Při trojhlavého psa Kerbera, strážsanční kašnu s orlem z roku podpisu smlouvy rada schválila ce podsvětí. Po bocích jeskyně
sedí tři ženské postavy představující dávné říše – Babylonii,
Řecko a Persii. Na vrcholku
kompozice stojí postava Evropy jako symbol Svaté říše
římské. Kolem skalního útva-

ru je na stupňovitém základu
umístěna nádrž kašny ve tvaru
šesticípé růžice, z níž kamenní
delfíni tryskají vodu.
Kašna Parnas je jednou z
mála dochovaných městských
kašen, kterými se Brno kdysi
pyšnilo. Přestože již mnoho
desítek let není používána jako zdroj vody, je
zvláště v parných dnech
příjemným osvěžením
Zelného trhu. Zbývá
jen doufat, že toto výjimečné barokní dílo
se symbolem vodního
živlu jako zdroje života a triumfu dobra nad
chaosem zla přečká po
poslední opravě ještě
mnoho dalších generací.

Petra Marcová PřemyslovoAdresa:
nám. 8

Chlebíčky, minichlebíčky,
Brno-Slatina
jednohubky, kanapky,
Tel.: 603 269 611
Otevřeno: po, út, st 6–14 h
předkrmy,
obložené mísy a talíře, čt, pá 6–16 h, so 8–9.30 h
bagety, saláty.
www.lahudka-brno.cz

Zlatnictví
Marcela
Lurská

Opravy zlatých
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: 777 687 109
www.zlatnictvi-lurska.cz
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno
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Griotové rohlíčky

Předem si upečeme malinké
mandlové rohlíčky. Na tyto
rohlíčky naneseme pomocí
hladké trubičky povrch z marcipánky, kterou rozředíme višňovou šťávou a likérem. Rohlíčky tyto se máčejí v čokoládě
a navrch se pokládá jedna půlka pistácie.

čenské postavení svého bývalého kolegy – zakázal pod trestem
soudního stíhání veřejné pronesení jakéhokoliv svědectví, které
by mohlo zavražděného uvrhnout byť jen do špatného
světla. Často se také citoval výrok Velgové, mohla si prý vybrat buď mezi
prostitucí,
nebo vraždou; i pro ni

5. cást

průběhu procesu přišlo
na adresu soudu značné množství dopisů
určených obžalované,
vulgárními anonymy
počínaje a seriózními nabídkami
sňatku i peněžními
dary
konče. Dodnes zůstávají
výmluvnou přílo-

jej asi dokázali představit na základě sledování starých kriminálních filmů i studia dobových
literárních pramenů. Prohlížely
se fotografie, četly odborné
posudky i rozsáhlá soukromá
korespondence, obžalovaná prý
jednou vypovídala bez přerušení po 3 hodiny – teatrálně, byť
souvisle a překvapivě rozumně,
občas propukla v pláč, nechyběly ani odvážné výpady obhájce,
které státní zástupce za
hlasitého povyku obecenstva statečně odrážel
a o všeobecné vzrušení
se vydatně staral i sám
Černý svými duchaplnými proslovy: „když
jsem Velga vytáhl z vany,
tak se mu dařilo dobře.
Vytáhl jsem ho a on ještě chtěl,
abych ho tam chvíli nechal.“ V
neděli 14. 02. 1937 v 15:30 se
porota konečně odebrala k závěrečné poradě. Laická i odborná veřejnost napjatě očekávaly
vyhlášení rozsudků, u Černého
se s ohledem na tehdejší platnou legislativu předem počítalo
s trestem smrti. ¨
Pokračování příště

Mord
Část textu převzata od Jiřího Skoupého

v Akademické

místě zasahující policisté, nepodařilo se tuto otázku nikdy
zcela vyjasnit a je zarážející, že
soud po celou dobu líčení nepřišel s návrhem na provedení
rekonstrukce. Stejně tak se nikdy nezjistilo, kdo napustil vanu
a vyšrouboval žárovku v koupelně. Jako výrazně přitěžující
okolnost se ovšem ukázalo, že
se Velgová pokoušela manžela
již dříve otrávit. Rovněž došlo
k poodhalení dalších nejasností
ohledně Velgova otcovství a byl
také čten zajištěný dopis obžalované jednomu z přátel, kde stojí,
že Marie bude brzy volná a bude
disponovat finanční sumou ve
výši 140 000Kč; objevená fakta
vykompenzoval v očích poroty
paradoxně sám státní zástupce,
jenž – zřejmě z profesní solidarity i s ohledem na vysoké spole-

ulici

však bylo překvapením zjištění,
že jí Velgo ve své závěti odepřel
veškeré nároky na dědictví. V

hou archivovaného spisu. Snad
nebude příliš přehnaně působit
vyjádření autorů, že výše popsaná a jen v několika větách
shrnutá fakta se drala na svět za
bouřlivé atmosféry plné soudní
síně a celý proces vypadal pravděpodobně tak, jak bychom si

16. 3. 1936 odpoledne
seděli manželé Velgovi
v čítárně
Besedního domu

PERLIČKA NA ZÁVĚR

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
26. června 2022 • 31. července 2022
PRVNÍ LIŠKA BYSTROUŠKA
28. srpna 2022
• (vždy 7–11.45 h)
Premiéra opery Leoše Janáčka Příhody lišky Bystroušky se konala
Výměnná setkání
6. 11. 1924 v Mahenově divadle
(Městské divadlo na Hradbách).
sběratelů
V prvním provedení opery ztváraut a vláčků – těšíme se na
nila na přání jejího autora titulní
velké i malé...
roli brněnská operní pěvkyně Hana
Hrdličková-Zavřelová (1883 –
bude co měnit, co obdivovat
Setkání jsou
1982). V hledišti se setmělo a před
pořádána
a nad čím
orchestr předstoupil šéf opery Franve spolupráci
tišek Neumann. Pozvedl taktovku
žasnout...
s brněnským
a v sále zazněly první tóny nové,
Technickým
muzeem
v pořadí již sedmé opery Mistra Jae-mail: hlavenka33@seznam.cz náčka, který oslavil, plný tvůrčího
tel.: 732 155 727 elánu, před pár měsíci svoji sedmdesátku.
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PRVOREPUBLIKOVÉ
SLADKÉ
MÁMENÍ

potvrdili v souladu s pitevním
protokolem smrt oběti utopením a se značnou pravděpodobností vyloučili, aby popsaný
zločin mohl fyzicky zvládnout
pouze jediný pachatel, aniž by
mu někdo asistoval – v tomto
případě třeba jen prostým držením nohou oběti. Ani rozporuplné, vzájemně si
protiřečící
výpovědi
Černého celé
záležitosti nijak
nepomohly. Ačkoliv Velgová
neměla bezprostředně po činu
mokré šaty, což
potvrdili i na

V ĚL Á
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…pondělní ráno, inkriminovaného 16. 03. 1936 doprovodila
Velgová manžela do zaměstnání
a odešla do kadeřnictví na Radnické ulici, kde si nechala udělat
nový účes. V 11 hodin přišla na
smluvenou schůzku s Černým
před Německým uměleckým
pavilonem na Kolišti. Ve 12 hodin se se svým mužem setkala
v kanceláři Justičního paláce
a po 13. hodině oba odešli na
oběd do jídelny YMCA na Dominikánském náměstí, do 15.
hodiny společně seděli v čítárně
čtenářského spolku v Besedním
domě. Odpoledne navštívil
manžele v bytě na Akademické
11 Ing. Jabůrek za účelem provozování společných hudebních
aktivit. Po jeho odchodu v 17
hodin vyhlédla Velgová z okna
a spatřila Černého, stojícího ve
vchodu protějšího domu. Pod
záminkou, že je na schodech
domovnice, která ji nesměla v
domě spatřit, poslala budoucí oběť pro mléko a mezitím
vpustila vraha do bytu. V 19:30
doprovodila svého muže na
zkoušku pěveckého sboru k Besednímu domu a jela tramvají
do Obřan, kde si vyzvedla dříve
tam zanechaný kufr s osobními
věcmi, který poté uložila v šatně
kavárny Belevue na Joštově ulici
a šla zpět k Besednímu domu.
Přestože se dle původního plánu neměla již do bytu vracet,
šla společně s manželem domů.
Vrátili se asi po 21. hodině; Velgová spatřila Černého, který měl
mezitím dostatek času na obhlédnutí místa budoucího činu,
jak stojí ve výklenku koupelny a
zamkla se na záchodě. Další běh
událostí je znám z předchozího
textu. Jako klíčový problém vyvstala vzápětí otázka, zda mohla
Velgová vraždě zabránit, příp.
zda se nějakým způsobem na
samotném činu přímo podílela;
přivolaní soudní znalci a lékaři
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BRNĚNŠTÍ STAROSTOVÉ

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Čtrnáctý starosta

Eva Pilarová

královna swingu z Brna

Jiří Šlitr, spoluzakladatel
divadla Semafor.

Vysokoškolský profesor a vysoce odborný pracovník československých státních drah Rudolf Spazier (*2. 7. 1887 BrnoMedlánky †17. 8. 1963 Brno) vykonával funkci starosty města Brna v letech 1935 – 1939. V době jeho volebního období
byla (krom jiného) dokončena stavba Kníničské přehrady,
zasloužil se o generální návrh na vybudování ústřední městské kanalizační čistírny. Byl však také politickým vězněm a
obětí perzekuce po roce 1948. 15. března 1939 po příchodu
nacistů odmítl rezignovat a opustit svou kancelář na Nové
radnici. Poté byl vystaven značnému nátlaku a podroben
výslechu na gestapu, na jehož základě mu byl zakázán vstup
do budovy radnice. 1. 9. 1939 byl zatčen v akci Albrecht der
Erste, vězněn na Špilberku, v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald až do osvobození v r. 1945. V roce 1955
byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen za velezradu na
7 let do vězení a k propadnutí majetku. V roce 1959 byl propuštěn, rehabilitován však až v roce 1970, tedy sedm let po
smrti. V období starostování bydlel v ulici Riegrova 2.

Hádanka pro fajnšmekry

Domovní znamení - sedící
Turek s dýmkou - nad vchodem do domu č. 4 bylo při
asanaci staré zástavby opatrně sňato (kolem roku 1934)
a uloženo do sbírek Muzea
města Brna. Plastika měří
bezmála 105 cm! Víte, kde
přesně Turek na Starém Brně
seděl a z fajfky bafal?

☎

Volejte nebo pište
na 777 122 009

Nováčkova 9, Brno-Husovice

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

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

SUVENÝRY, DÁRKY,
UPOMÍNKOVÉ
A REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY

Jiří Suchý, spoluzakladatel
divadla Semafor

František Lýsek,
Evin pedagog
Malá Evička Bojanovská (1939 - 2020) se narodila na Starém Brně v Kopečné ulici č. 18. Její táta Ladislav
byl krejčím a maminka Františka švadlenou. Celá rodina byla vždy jako ze škatulky! V domě, ve kterém
rodina Bojanovských bydlela, měl Evin táta zavedený krejčovský salon. Už od útlého mládí Eva zpívala
v dětském chrámovém sboru u sv. Tomáše, v dětském sboru Československého rozhlasu v Brně, cílevědomě se učila hrát na klavír a hudebně se vzdělávala. Zpěv učil Evu ve škole v Kotlářské ulici hudební
pedagog František Lýsek, díky němuž si v rozhlase poprvé zazpívala mj. sóla. Evin táta byl zpočátku proti
hudební dráze své dcery, nebylo mu to však nic platné, protože Eva se už tehdy „dotýkala hvězd“, tak velký
měla talent. Maturovala na Vyšší hospodářské škole, poté prošla jednoroční přípravkou na JAMU, kde
začala studovat také operní zpěv. V té době už pravidelně vystupovala ve Večerním Brně. JAMU po roce
opustila a už jako vynikající zpěvačka nastoupila do divadla Semafor, kde brzy nato začala vystupovat nejčastěji s dvojicí Suchý - Šlitr. Do Semaforu tehdy pozval Evu kontrabasista Milan Pilar, který před tím hrál
v Orchestru Gustava Broma, s nímž se nepohodl. V roce 1960 se slečna Eva za Milana Pilara provdala a
v Semaforu už jako zpěvačka a herečka zůstala…

Damodara

veganské
a bezlepkové
potraviny
PRAŽÍRNA
galeriekavy.cz

VÝBĚROVÁ ARABICA PRAŽENÁ NA MÍSTĚ, 81–86 bodů

kupujte na
vsehomlynek.cz

350 Kč/1 kg včetně
DPH

Adresa: Vídeňská 106 a, Brno • 950 m od OC Futurum směr Vídeň
K dispozici velké parkoviště • Tel.: 736 289 355
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Tyto noviny čtou převážně Brňané, ovšem díky internetu mají čtenáře také v Ivančicích,
Kuřimi, Boskovicích, Tišnově, Znojmě, Hodoníně, Vyškově, Slavkově u Brna, Zlíně, Telči, Plzni, Jihlavě, Jedovnicích, Pardubicích, Blansku, Olomouci, Ostravě, Praze, Vídni, Helsinkách,
Paříži… Také v Německu, Kanadě, Švýcarsku, Austrálii, Anglii, Švédsku, USA, Číně nebo na
Slovensku. Nově také v Hrušovanech u Brna, Adamově, obci Prašice u Topoľčan, v Třebíči
a Chebu. Dejte vědět, kde čtete Stříbrné Brno vy. Všechny vás zdravím, ať žijete kdekoliv!

Vtip

KDO TO VÍ, ODPOVÍ

Stříbrné Brno na dvanáctém schodě
(celkem je jich osmnáct), které už
mnoho let vedou na nádvoří komplexu
budov, v nichž dnes sídlí… Překrásná
brána je však věčně zavřená a zamčená,
takže tudy se stejně nikam nedostanete.
Škoda. V bezprostřední blízkosti schodů
jezdila tramvaj, její trať byla přesně před
osmdesáti lety zrušena a při úpatí schodů
vlevo, tedy u silnice, rostl mohutný strom,
který byl pokácen a vzápětí zasazen nový.
Těsně pod schody je kaple Božího hrobu.
Už víte?
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Věříte, pane Vyndáčku, že takhle bych chtěla s vámi jezdit celé léto?
Což o to, ale víte, že jen za hodinu to stojí pět kaček?

Luxus s historií
1905 – 1960 – 2020
Václav Laurin
(1865–1930)

2BI 3369

Václav Klement
(1868–1938)

Váš autorizovaný prodejce vozů šKoda

1905 – 1960 – 2020

1905 – 1960 – 2020

autonova Brno s. r. o.
Masná 418/20, 602 00 Brno
Tel.: +420 543 42 42 11
www.autonova.cz

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

Bez Divadla na Veveří
jsme už 70 let!
12. června 1952 se v něm odehrálo
poslední představení, poté bylo
rozhodnuto o demolici budovy. Ta
se však konala až za 20 let řízeným
výbuchem za asistence bezpečnostních
složek. Po odklízení trosek zůstalo
celé nároží Veveří a Žerotínova nám.
dlouho prázdné. Budova, v níž se
nacházela mj. tančírna Orfeum nebo
hostinec U Marovských, byla vystavěna
v roce 1840, českému divadlu sloužila
od roku 1884. První ředitelem „zlaté
kapličky na Veveří“ byl otec známého
herce Theodora Pištěka, Jan Pištěk
(1847 - 1907). Po divadle dnes není
ani památky, snad jen pamětní deska
mezi stromy a keři, o které však téměř
nikdo neví…

