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www.svatyvojtech.cz

Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

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

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

Prožijte u nás kouzelné letní dny a romantické noci... 
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lé

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

                                                                              Číslo 7 • ročník II. • červenec 2020

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

čtěte na stranách 
6 a 7

Cukrárna Tutti Frutti na Mendlově nám. 18 
je jediné místo v Evropě, kde seženete BIOVATU. 

Před konzumací si můžete vytvořit např. 
slušivé BIOVOUSY… 

Doporučuje majitel cukrárny (uprostřed). 

očima čtenářeNezapomeNutelNý tichý recesistaVÁclaV trÉGl
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Markéta Jetelová 
moderátorka a redaktorka

„Mahenovo divadlo, 
tam když se rozzáří světla… 
Děkujeme, pane Edisone!“ 

Zdeněk král 
hudební skladatel a klavírista

„Z mého pohledu je brněnským pokladem 
především dílo Leoše Janáčka. 
To, co vytvořil, má cenu zlata!“

ondřeJ Blaho 
 moderátor dobrého rána na Čt 2 

a programový ředitel hitrádia City brno
„No přece noční rozjezdy 

a kulturní scéna plná koncertů, 
festivalů a divadel!“

aleš SvoBoda 
znaleC brněnského podzemí

„Brněnským pokladem
 je poloha města 

uprostřed vinařské Moravy, blízko Vídně 
a dost daleko od Prahy.“

Jediný
redaktor

„Lidé pochybují o tom, 
co říkáte, ale uvěří tomu, 
co děláte.“   

 Karolina Světlá

sůl moudrosti

 Martin Cibulka 
„Protože je večer 

dlouho světlo, čtěte 
Stříbrné Brno!“   

Zřejmě tehdy cítila napětí a Zdeň-
kovu nervozitu. Ještě dlouho 

nemohla usnout. O obsahu těžkého 
kufru, který si Zdeněk na pokoj nechal 
večer přinést, neměla sebemenšího tu-
šení. Byly v něm Knoppem sestrojené 
dynamitové patrony. Odpálil je v půl 
osmé ráno. Zdeněk Knopp, Irma 
Zwieselbauerová a jejich syn Zdeněk 
tragicky zahynuli. K nevinným obě-
tem patřili telegrafní dělník Rudolf 
Beneš (1897 – 1933) z Kyselova u Olo-
mouce, toho času četařem na svatební 

dovolené v Brně. Jan Kopečný (1905 
– 1933), brněnský poštovní zaměst-
nanec. Viktor Škudlík (1896 – 1933), 
který v okamžiku výbuchu právě pro-
jížděl se svým čtyřkolovým vozíkem 
po ulici. Byl zasypán troskami, brzy 
vyproštěn, zemřel však při převozu 
do nemocnice. Pavla Uhrová (1906 
– 1933), prodavačka pečiva v Podolí 
u Brna. Zahynula udušením pod 
troskami… Skutečnost, že si Zdeněk 
Knopp pro svůj sebevražedný čin vy-
bral právě hotel Evropa, bylo jen dílem 
náhody, protože původně zvažoval 
ubytování v hotelu Olymp.

Pokračování příště

BRnĚnSKÉ 
          i neBRnĚnSKÉ 
HřÍCHY

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, čtenáři

Co je podle vás brněnským pokladem? 

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí...

Veselá očima Brňana

Hotel Evropa

Ulice Veselá má ryze optimistic-
ký název, s realitou se tato skutečnost 
ovšem propastně rozchází. Stačila 
jedna nedávná procházka, při kte-
ré jsem vůbec nespěchal, a  velmi 
pozorně jsem si optikou Brňana 
a milovníka historie zmíněnou uli-
ci podrobně prohlédnul. Oproti 
dnešní situaci byla kdysi celá zá-
padní strana (lichá čísla) zastavěna 
řadovými měšťanskými domy, jen 

přibližně v  místech, kde bude stát 
Janáčkovo kulturní centrum, existo-
vala úzká ulička, kterou se dalo projít 
do  Panenské! Panenská byla tehdy 
o mnoho delší, což se může zdát až 
neuvěřitelné, protože dnes měří při-
bližně jen 150 metrů, je slepá a dalo 
by se skoro říct, že nikam nevede. 
Ve středověku tvořila o mnoho užší 
Veselá ulice důležitou spojnici mezi 
bránou Veselou a  Rybným trhem 

(dnešní Dominikánské nám.), od-
kud bylo možné pokračovat k bráně 
Brněnské či na  Horní trh (dnešní 
Zelný trh). Na začátku Veselé ulice 
stávala od  konce 13. stol. gotická 
královská kaple Panny Marie, vedle 
níž už pokračovaly hezké domky, 
které jsou na fotografii z roku 1909. 
Mnozí obyvatelé těchto domků si 
chodívali pro vodu do nedaleké ka-
menné studny, nacházela se přibliž-
ně v místech zadního vchodu do ho-
telu International. Zřejmě největším 
zásahem do urbanismu tohoto úze-
mí byla výstavba rozsáhlého areálu 
městských kasáren (1735), které byly 
v roce 1903 předány městu. Magis-
trát dva roky poté kasárna zbořil, 

gotická kaple byla odstraněna v roce 
1908. Tehdy došlo také k  úpravě 

(zvýšení) ústí nově přestavěných 
ulic Veselé a  Zámečnické, čímž se 
rapidně snížil celkový spád Domi-
nikánského náměstí. V  ulici Veselé 
bylo tehdy zbořeno téměř 20 domů 

a nové už postaveny nebyly. Při listo-
padovém náletu na Brno v roce 1944 
dopadly bomby také na Veselou, kte-
rá byla v tomto důsledku velmi silně 
poničena. Až v  60. letech 20. stol. 
část tohoto prostoru vyplnila stav-
ba hotelu International a také např. 
budova oděvního družstva Vkus, 
na které můžete dodnes vidět jeden 
z  posledních neonových poutačů, 
který ovšem už řadu let nepoutá. 
Snad už se brzy dočkáme toho, že 
procházka po ulici s optimistickým 
názvem bude mít opravdu vese-
lý nádech, jako tomu bylo dříve. 
Střípek na  závěr: Ve  zmiňovaných 
kasárnách si krátký čas „odkroutil“ 
mj. i český herec Jaroslav Vojta, který 
ve  svých pamětech na  tuto skuteč-
nosti velmi mile vzpomíná.                          

 Martin Cibulka

Západní část (lichá čísla) 
Veselé v roce 1909
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FotoGRaFie Z PamátnÍKU

Nejlepší 
zákusky
a dorty
Veveří 14, Brno 
tel.: 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel. 601 522 397

Řidičské 
rukavice 
– skvělý dárek 

pro gentlemany 
a krále silnic.

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

Tel.: 603 249 729

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

www.alfapassage.cz

V březnu roku 1932 zažádal o licenci k provozování kina Zemský spolek pro péči o zmr-
začelé v Králově Poli (Kociánka), udělena mu byla 22. dubna 1932. Ředitelem se stal Bohumil 
Skandera, který v pasáži provozoval i filatelistický obchod a reklamní studio. Od září 1939 
se stal ředitelem František Šmíd, kterého v březnu roku 1944 vystřídal Emil Čejka. V mezi-
válečné době byl pro označení kina Alfa používán výraz bio jako zkrácenina slova biograf. 
Předložka bio má svůj původ v řeckém slově bios, neboli, život. Výraz „biograf“ se tedy dá 
přeložit jako „záznam života“. V němčině používané slovo „kino“ se vžilo až později. Můžeme 
se domnívat, že časté označení brněnských kin jako „bio“ v meziválečné době bylo reakcí na 
německou minulost města. Název Bio Alfa se udržel až do roku 1945, pouze v roce 1938 se 
párkrát objevilo označení Panorama Alfa Passage.  Pokračování příště

Barevná
minulost 
pasáže aLfa

a  l  f a

Zahrádka cukrárny Nitra v létě roku 1986. Hliníkové židle s plastovým výpletem byly sice nic moc, ale zmrzlina v nerezových miskách byla výborná. A co teprve trubičky s čers-
tvou pravou šlehačkou! V pozadí uprostřed ještě stojí Dům nábytku, který byl kvůli špatné statice zbourán o 2 roky později. Nevzhledná proluka byla na jeho místě dlouhých 16 let. 

	 Přemyslovo	nám.	22
	 Brno-Slatina	
	 tel.:	770	111	077
www.restaurant-goa-slatina.cz		 

Denní menu • Rozvoz jíDel 
DáRkové poukazy

 

T ě š í m e  s e  n a  v á s

Geislerova	34
Brno-Židenice	

tel.:	602	505	551
www.restaurant-goa.cz

Exotika na talíři – každý den může být jedinečný...
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN
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Na levé fotografii jsou spokojení návštěvníci Městských lázní na Mendlově nám., které měly kapacitu až 7 000 osob! Dnes tudy spěchají nespokojení řidiči, na 
které čeká na Mendláku červená, a to např. v červenci naštve, protože je teplo a raději by se šli vykoupat. Vstup byl 2, 50 a děti za korunu! 

20. července 1906 byl zahájen 
provoz tramvajové linky po ulici 
Zámečnické. Přesto, že se zavede-
ní této linky nesešlo s  kladnými 
ohlasy, tramvaj tudy jezdila 36 let! 
Úřední komise tehdy uznala, že trať 
je nebezpečná, tak musely být na 
dvou místech nainstalovány velké 
mříže k ochraně lidí. Povozy také 
směly jezdit pouze směrem naho-
ru, tzn. k Pekařské, nikoliv naopak. 
Trať vedla z nám. Svobody do Zá-
mečnické, pokračovala spodní čás-
tí Dominikánského nám. a Domi-
nikánskou ulicí na Šilingrovo nám. 

  tenKRát a dneS
Červenec 1932

                  M a r t i n o v y  ú l o v k y

včerejšek dnes

•Nabízíme sudová a lahvová vína od moravských vinařů.
•Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!

ÚTulNá viNoTéka
          u Terezky

Grohova 17, Brno • Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku: facebook.cz/prodejvinasdegustaci

Červenec a dobré víno. 
        Které? Přece Terezčino! 

Červenec dnes – veletržní ulice

Venkovní lázně s  bazény na 
Svrateckém náhonu, který protékal 
mj. Rybářskou ulicí a Mendlovým 
nám., vznikly už v roce 1856! Po-
stupně procházely různými rekon-
strukcemi, avšak nejzásadnějším 
počinem byla rozsáhlá rekonstrukce 
podle projektu architekta Bohuslava 
Fuchse z roku 1926. Byla postavena 
jednopatrová budova, do které byly 
umístěny převlékací kabiny a další 
zázemí pro návštěvníky. Stávající 

bazén byl prodloužen na délku 50 
metrů. U bazénu byla řada sprch, 
dámy si mohly koupit mj. koupací 
čepici nebo mýdlo u pokladny. Byl 
zde také bufet s  občerstvením a 
cenné předměty bylo možné ulo-
žit do úschovny. Děti měli vstup za 
korunu, dospělí za 2 koruny padesát 
a kapacita těchto říčních lázní byla 
až 7 000 návštěvníků! Otevíralo se 
o půl osmé ráno a zavíralo se o půl 
osmé večer. Slavnou „éru koupání 
na Mendláku“ přerušila 2. sv. válka, 
a hlavně její konec, kdy byl bombou 
poškozen velký bazén a jeho blízké 

okolí. Lázně se po válce ještě poda-
řilo zprovoznit, v 60. letech byl však 
provoz v  lázních navždy ukončen. 
Náhon byl zasypán, Starobrněnská 
radnice, která stála mnoho let jen 
pár desítek metrů za lázněmi byla 
zbourána, slavná kavárna Švýcarský 
dvůr jakbysmet. Postavily se pa-
nelové domy, podivný blok domů 
uprostřed náměstí a v místech, kde 
se lidé koupali a slunili, dnes jezdí 
auta a tramvaje. Historická hodno-
ta hlavního náměstí Starého Brna 
s  blízkým okolím tak byla navždy 
zničena. 

Plavat chodili na „Mendlák“ 

Lázně na Mendláku byly 
otevřeny 14. 6. 1928 
– v pozadí je vidět Špilberk

Letní večer na Mendláku

Rybářská ještě 
s vodním náhonem v roce 1960
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Tato ulice vznikla ve 14. stol., kdy dostala název platea Moni-
alium. V 18. stol. nesla název Nonnengasse, říkalo se jí také U 
hedvábného pytlíku, též Hedvábný růžek. K nejslavnějším do-
mům patřil dům č. 3, který byl spojován s Alfonsem Muchou, 
rodinou bratří Mrštíků… Ulice byla proslulá mnoha nevěstin-
ci. Znáte dnešní název ulice, která už v podstatě neexistuje? 

zapomenuté ulice

i domY PRomloUVajÍ...
V  tomto domě bydlel světoznámý 

matematik, profesor brněnské čes-
ké techniky a Masarykovy univerzity 
v Brně, zakladatel matematického ústa-
vu Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity v Brně a rodák z jihočeského 
Milínova u Sušice, Matyáš Lerch (1860 
– 1922). Ve svých 6ti letech utrpěl těžký 
úraz levého kolena a dalších 34 let cho-

dil pouze s pomocí berly. V roce 1900 se ve Švýcarsku podrobil 
úspěšné operaci, až do své smrti chodil pouze o holi. Sňatek 
uzavřel 13. 1. 1921 se svou neteří Růženou Sejpkovou (dcera 
jeho sestry Růženy), kdy jim Zemská správa politická v Brně 
výnosem ze dne 28. 12. 1920 prominula pokrevní příbuzenství 
III. stupně. Plynně hovořil německy a francouzsky. Napsal cel-
kem 238 vědeckých prací ve 32 různých odborných časopisech 
nebo sbornících. Jako druhý 
Čech po J. E. Purkyně získal 
Velkou cenu Pařížské akade-
mie. U příležitosti oslav 100. 
let výročí narození byl vydán 
korespondenční lístek s  jeho 
portrétem a v Kotlářské 2 (pů-
vodní pavilon matematického 
ústavu) mu byla odhalena 
bronzová pamětní deska. Od 
roku 1922 je po něm v  Ma-
sarykově čtvrti pojmenována 
ulice Lerchova. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎

Když nás v Tuřanech obsadili Němci, Sokol hned 
zavřeli a v budově si udělali sklad zbraní. My kluci, 
co jsme byli ochotníci, jsme ten sklad jednou vyloupi-
li a zbraně si rozebrali. Na gestapo tehdy přišlo krás-
ným rukopisem udání, kde bylo všechno podrobně 
popsáno. Na jeho základě jsem pak byl s  partou 
kamarádů odsouzen a poslán do věznice na Cejlu. 
Odtud jsem byl po čase odtransportovaný do vězení 
do Německa a po propuštění mě nasadili do fabriky 
v Rakousku. Pořád mě někam posílali, a já jim po-
řád utíkal. Zavřeli mě a zase jsem jim utekl. Tak to 
šlo pořád dokola. Byl jsem mladý, byl jsem Sokol, vů-
bec jsem se nebál. Putoval jsem od věznice k věznici, 
od fabriky k fabrice, a navíc bez papírů! Ty totiž zů-
staly na gestapu v Brně. Ovšem jednou se mi poda-
řilo z jakési fabriky utéct, až jsem se ocitnul v Praze. 
Bylo to právě v době (Velikonoční svátky), kdy herci, 
herečky, ředitelé divadel a různí komedianti rajzovali 
po pražských kavárnách a hospodách, jestli nenarazí 
na někoho od divadla. Já jsem se setkal v tento cír-
kevní svátek v kavárně Slavia s tehdejším ředitelem 

Jihočeského divadla Bohumilem Kosteleckým, se kte-
rým jsem se znal už z dřívějška. Když začal vytaho-
vat papíry k podpisu smlouvy, najednou se to začalo 
kolem našeho stolu shlukovat… á, pan ředitel, z toho 
by mohlo něco být. Kostelecký mi najednou řekl: 
„Vemte ty papíry, jdeme na záchod“. Trochu jsem se 
lekl, pak mi ale došlo, že nechtěl ty papíry vytahovat 
u stolu, protože by se těch lidí už nezbavil. A tak jsem 
podepsal smlouvu s Jihočeským národním divadlem 
na pražském záchodě. Jihočeské divadlo však brzy 
zavřeli Němci a bylo přestěhováno do Tábora. Tam 
jsem ale dlouho nepobyl, pořád jsem ještě neměl 
v pořádku papíry. Přestoupil jsem tedy do Pardubic. 
Zde jsem pobyl do konce roku 1945. Mezitím jsem 
poznal krásnou Sylvu z Olomouce, kde jsem se s ní o 
rok později oženil. V Olomouci se nám narodili dva 
synové – Petr a Pavel. V olomouckém Krajském di-
vadle jsem hrál až do roku 1962.  

Oldřich VElEN (1921 – 2013) se narodil 
v Tuřanech u Brna, tedy v době, kdy Tuřany ještě 
nepatřily k Brnu. Oldřichova maminka pocházela 
ze selského rodu, většinu života strávila v domác-
nosti. Občas hrávala ochotnické divadlo a měla 
vyšší dívčí školu – Vesnu. Tatínek byl venkovským 
učitelem. Když se vrátil z 1. sv. války, začal studovat 
technickou průmyslovku. Nakonec se stal ředite-
lem na brněnské berní správě. Oldřich měl také 
bratra Zdeňka, který pracoval na brněnské radnici 
a sestru Radmilu, která se, jako Oldřich, dala na 
herectví. Oldřich byl Sokolem a tak jako maminka 
hrával ochotnické divadlo. Přestože Oldřich patří 
k hereckým rekordmanům v počtu rolí (297), lidé 
si jej zřejmě nejvíc pamatují coby Juru Kláska v se-
riálu Slovácko sa nesúdí (1975).

JURA KLÁSEK VZPOMÍNÁ

	 Kavárna	
				s	prvorepublikovou
	 noblesou,	
	 do	které	
	 se	budete	
	 rádi	vracet

Matyáš Lerch

Tuřany - hlavní náměstí v roce 1902. V místech, kde stojí děvčátka 
v krojích, dnes vede ulice Růžová směrem do chrlic.
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Klobouky Dantes

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

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

Až půjdete od milenky, 
nezapomeňte tam klobouk. 

Je to přece pravý Dantes! 



      
      

VáClaV 
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… právě jsem dokončil studia 
na konzervatoři a skončila moje 
presenční vojenská služba, kterou 
jsem konal v Praze. Bylo mi 25 let, 
bez angažmá, kdy jsem na ulici 
potkal známého novináře Rádla. 
Povídá: „Co děláš?“ Popravdě jsem 
mu odpověděl, že nic. Jsem bez 
fleku. On povídá: „Pojď se mnou 
do kavárny, Voskovec s Werichem 
připravují novou hru, možná se 
tam pro Tebe něco najde.“ A našlo 
se. Zapojili mě jako němoherce. 
Chodil jsem po jevišti sem a tam, 
divil jsem se, žasl, povytahoval 
obočí, pochechtával se… Tak to šlo 
tři dny, kdy onemocněl osvětlovač. 
Nabídl jsem se, že bych jako osvět-
loval. Nabídku přijali a já osvět-
loval. Zpočátku to šlo výborně, 
dokonce mě chválili a řekli, že mi 
na základě toho výborného osvět-
lování napíšou nějakou hru. Po 
čase jsem se začal nudit a vymýšlel 

všelijaké zlepšováky. Jenže se stalo, 
že při jednom takovém zlepšová-
ku jsem vyhodil všechny pojistky. 
Tma nastala na jevišti, v hledišti, 
v předsálí, všude. Dostal jsem oka-

mžitého padáka. Rádlovi jsem se 
pak několik dní vyhýbal. Za necelé 
dva roky byl Václav Trégl vzat na 
milost a do Osvobozeného diva-
dla se vrátil, ovšem opět jako „mi-
zernej osvětlovač“, jak na toto ob-
dobí vzpomínal Jan Werich. Že 
by mohl být hercem ho tehdy ani 
nenapadlo. V zákulisí znali všich-
ni Vašíka jako velkého srandistu 
a recesistu. V Osvobozeném di-
vadle vystupovala také tanečnice 
Mira Holzbachová, která bez své-
ho pejska nedala ani ránu. Všude 
ho vodila s sebou. Když přišla na 
představení, pejska odložila v šat-
ně a šla na scénu. Jednou však 
špatně zavřela dveře a pejsek se 
rozhodl zjistit, kam vlastně jeho 

Václav Trégl (1902 - 1979) se 
narodil v  Bělé pod Bezdězem 
do rodiny zednického mistra. 
divadlu propadl už ve svých 
15 letech, kdy poprvé vstoupil 
na prkna v místím divadelním 
kroužku. Jeho táta Václav neměl 
pro synovu zálibu pochopení, 
nakonec však rozhodl, ať se 
Vašek stane hercem, ale musí 
vystudovat konzervatoř. 

panička chodí. Měl ale smůlu, 
protože padl do rukou Tréglovi. 
Vašíkovi se okamžitě rozsvítila 
očička škodolibým nápadem. 
Odnesl pejska kamarádovi do 
dílny, kde ho divadelními líčidly 
zmalovali tak, že vypadal jako 

barevná zebra. Když se Holzba-
chová vrátila do šatny, málem ji 
trefil šlak. Vyběhla na chodbu a 
vyváděla jako pominutá. Kde-
kdo přiběhl, koho že to vraždí! 
Vyčítala komicky schlíplému 
osvětlovači Tréglovi, že to tak 

❶

❷

❸

❺

❹
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kalendÁrium

Jiří VOskOVEc (* 19. 6. 
1905 Sázava – † 1. 7. 1981 

Kalifornie) , 
herec, režisér 
a textař, pat-
řící do slavné 
trojice We-
rich – Vosko-
vec – Ježek. 

Jiří Voskovec byl přímým 
potomkem českého šlechtic-
kého rodu, jehož nejznáměj-
ším představitelem byl Mi-
kuláš Dačický z  Heslova. Jiří 
vzpomíná: „Byli jsme zrovna 
na zájezdu v  Brně a narych-
lo jsme potřebovali blues do 
jednoho skeče. Byl rok 1929, 
léto, venku krásně a nikomu 
se nechtělo dělat. Sešli jsme 
se v  suterénu hotelu Passa-
ge. Ježek povídá, aspoň první 
řádku kdybyste si vymysleli, 
volové, ať se mám čeho chytit. 
Netoliko, že je tma, ale nevi-
dím... Najednou vzniklo blu-
es Tmavomodrý svět a nikdo 
nevěděl, byla-li hudba slože-
na na text či text na hudbu. 
Po chvíli jsem si uvědomil, že 
plně vystihuje Ježkův životní 
osud, téměř úplnou slepotu. 
Rozeznával jen tmavší odstíny 
modré barvy.“ 

Oldra sEdlmayErO-
Vá (*4. 7. 1884 Kuřim – † 

6. 6. 1954 
Poděbrady), 
spis ovate l -
ka, básníř-
ka, veřejná 
a kt i v i s t k a , 
publicistka 

a  blízká přítelkyně prezi-
denta Masaryka. Narodila 
se jako Oldřiška Veronika 
Michálková sotva sedm-
náctileté Františce Michál-
kové, která se živila ši-
tím. Když byly Oldřišce 
3 roky, celá rodina se pře-
stěhovala do  Brna. Oldřiš-
ka byla premiantkou třídy, 
do školy ale ráda nechodila. 
Ještě před 1. sv. válkou vy-
stoupila z  katolické církve, 
což byla tehdy věc nevída-
ná. Měšťanku navštěvova-
la v  dnešní Jakubské ulici. 
Bydlela u tety v Králově Poli, 
na  obědy občas chodívala 
k Linkům (drogista z Orlí), 
nebo k  Houmům (lesní 
rada). Patřila k  nejlepším 
studentkám a  právě v  Brně 
se začalo projevovat její li-
terární nadání. Vztah Oldry 
a  prezidenta Masaryka byl 
veřejným tajemstvím. 

Klobouky Dantes

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

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

Až půjdete od milenky, 
nezapomeňte tam klobouk. 

Je to přece pravý Dantes! 
Vyplétáme židle, tzv. Thonetky, křesla a jim podobné.

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

•	výroba	zakázkového	nábytku	
	 z	masívního	dřeva
•	dřevěná	schodiště

nenechá, a že je to jako by pejska 
zavraždil. K  tomuto vystoupení 
se nachomítl Jan Werich, který 
s pobavením pozoroval, s jakým 
klidem a grimasami Vašík odráží 
kulometnou salvu slov tanečni-
ce Holzbachové. „Komik“, vy-
křikl Werich. „Komik na první 
pohled!“ Hned nabídl Tréglovi 
malou roli. Vašik poté přestal být 

osvětlovačem a stal se natrvalo 
hercem Osvobozeného divadla, 
ve kterém setrval až do roku 
1935. Od roku 1936 Václav Trégl 
působil v Divadle Vlasty Buriana. 
V  roce 1935, v  posledním roce 
působení Václava Trégla v Osvo-
bozeném divadle, byl celý an-
sámbl na velkém zájezdě v Brně. 
Hrálo se tehdy představení Go-
lem. Právě Golema hrál pokaždé 
Václav. Ve velkém overalu, který 
vypadal trochu jako skafandr. 
Navíc pořádně vycpaný senem. 
Před každým představením na-
dával, protože tento kostým byl 
na těle nepříjemný a jak se v Brně 
ukázalo, i nebezpečný. Vašík 
si těsně před představením, ve 
chvíli čekání, zapálil cigaretu. Od 
hořící zápalky chytl roztřepený 
konec lněného provazu, jímž byl 
přepásán, a od něj začalo doutnat 
seno nacpané v overalu. Naštěstí 
se zrovna objevila garderobiérka, 

ŠpETka 
sTřEžENéhO 
sOukrOmí:
• Václav Trégl byl v životě přes-

ně takový, jako ve filmu. 
• Až puntičkářsky si vedl své 

osobní diáře.
• Jen málokdo ví, že Václav byl 

celým jménem Václav Rudolf 
Trégl.

• Byl velice skromný, tichý a ve 
společnosti se o něm téměř 
nevědělo. V  životě nikomu 
neublížil a neexistoval nikdo, 
kdo by ho neměl rád. 

• Celoživotní přátelství pojilo 
Václava Trégla s divadelním a 
rozhlasovým režisérem, dra-
maturgem a pedagogem Mi-
loslavem Dismanem, který 
se narodil v Bělé, stejně jako 
Václav. 

• Václav Trégl zůstal po celý 
život bezdětný, možná proto, 
se rád vracel k dětskému pu-
bliku.

• Vašíka přivedla na svět přímo 
v  jeho rodném domě po-
rodní bába Terezie Musilová  
z Bělé.

• Nezapomenutelný a nena-
podobitelný Václav Trégl za 
svůj život ztvárnil téměř 200 
filmových rolí, poprvé se na 
filmovém plátně objevil zá-
sluhou Voskovce a Wericha  
ve snímku Pudr a benzin 
(1931). 

• Zasloužilý umělec Václav Tré-
gl zemřel v Praze.

• V  důchodovém věku si nej-
raději užíval chaty a zahrádky 
v  Lukách pod Medníkem, 
kam se svojí milovanou man-
želkou Aničkou jezdil převáž-
ně vlakem.

• Václav je pochován ve svém 
rodišti v Bělé pod Bezdězem. 

• Na jeho rodném domě v Bělé 
pod Bezdězem mu byla 
v roce 2002 odhalena pamět-
ní deska.

• Velkým Tréglovým obdivo-
vatelem je mj. Luděk Sobota.

paní Lhotová, která svou „kre-
denciózní“ postavou vyděšené-
ho Trégla v oblacích dýmu ob-
jala a svým mohutným stiskem 
zabránila katastrofě. Václav Trégl 
je také autorem mnoha nezapo-
menutelných výroků, z  nichž 
některé se používají dodnes. 
Např: „Mně je špatně a v domě 
není ani kapka koňaku!“ 

❻ ❼

❽

❶	Malý Vašík s dědečkem 
Josefem na zahradě v Bělé.

❷	Začínající herec Václav 
Trégl.

❸	Svatba Anny a Václava se 
konala 23. 12. 1950.

❹	V nešťastném kostýmu 
Golema na zájezdě v Brně.

❺	Malý Vašík s maminkou 
Annou.

❻	Slečna Anny Polatová, 
budoucí paní Tréglová.

❼	Václavův celoživotní 
 přítel profesor Miloslav  

Disman.
❽	S Vlastou Burianem 
 v roce 1939 v komedii  

U pokladny stál.

 ...tady jsem měl 
   svůj doutník?!
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Brněnská
nej

	 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

  

 Pavel
kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

Míváte někdy doma pocit, 
že nedostatek kvalitní kávy 
by vás mohl rozdělit? V Tu-
recku je od nepaměti vypití 
šálku kávy důležitým oka-
mžikem dne. Avšak již v 16. 
století byl přijat zákon, že 
pokud manžel nezajistil do-
statečné množství dobrých 
zrnek v domácnosti, mohlo 
dojít až k rozvodu. Naopak, 
pokud manželka nepoctila 
svého muže správně při-
pravenou kávou z  džezvy, 
mohlo dojít také k rozdělení 
manželství. Zkrátka, dobrá 
káva je zárukou spokojeného 
a šťastného vztahu. Zkuste 
osvěžující jahodové ice caffe. 
Vyšejkrujte mléko a kostky 
ledu a pár plátků jahod, do 
sklenky kápněte jahodovou 
dřeň a pak opatrně přilijte 
aromatické espresso z Angoly. 
Vychutnejte a užijte si spolu 
teplý letní den.

Josef Ax-
mann (1793 
– 1873) byl 
jako rytec tvůr-
cem první c. 
k. rakouské 
poštovní no-

vinové známky s  hlavou Merkura. 
Významný malíř a rytec Josef Ax-
mann se narodil v domě U tří židů 
ve Veselé (tehdy Altfrőhlichergasse) 
č. 23, kde mu byla v roce 1898 odha-
lena pamětní deska. Dům byl před 
mnoha lety zbořen, deska je dnes 
uložena ve sbírkách Muzea města 
Brna. Autorem desky byl brněnský 
kamenický mistr a sochař Johann 
Eduard Tomola (1845 – 1907). 
Axmann studoval mj. ve Vídni. 
Jeho dílo představuje na 600 rytin, 
žánrových obrázků, ilustrací, vinět, 
bankovek a také portrétů. Kromě 
rytin se stal jedním z  průkopníků 
techniky leptu a hlubotisku. Při po-
bytu císaře Napoleona v  Brně byl 
vybrán pro kreslení a zpracování vo-
jenských plánů. Slavný Brňan Josef 
Axmann zemřel ve svých 80 letech 
v  Salzburgu. Dnešní ulice Ptašin-
ského v katastru Ponava dříve nesla 
název Axmannova – Axmanngasse. 

Zapomenutý Jan Máša (1867 
– 1933), rodným jménem 
Špaček, se narodil v  Tišnově, 
až do  své smrti však bydlel 

v  Augustinské (dnes Jaselské) 
ulici. Byl synem chudého tiš-
novského obuvnického mistra 
Martina Špačka. Jeho maminka 
Vincencie po operaci v brněn-
ské nemocnici oslepla. Jako 
nemajetnému studentu mu 
bylo vystaveno vysvědčení chu-
doby, aby nemusel platit školné. 

Za  svůj život obdržel dlouhou 
řadu poct, čestných uznání, 
medailí, diplomů a  děkovných 
dopisů. Je autorem mnoha 

knih, brožur, stovek 
článků vydaných 
různými novinami 
a  časopisy. V  roce 
1891 získal kon-
cesi na  vydávání 
vlastního týdeníku 
„Jihlavské listy“, 
které vycházejí 
dodnes! Založil je 
tehdy na vlastní ri-
ziko s  vypůjčenou 
částkou 300 zlatých 
od  Cyrilo-Meto-
dějské záložny. Jan 
Máša byl vrchním 
zemským země-
dělským radou 
a  prvním náměst-
kem starosty města 

Brna Karla Tomeše. Byl velkým 
vlastencem, který se ze všech 
sil snažil zabránit postupující 
masové germanizaci obyvatel 
Moravy. Prosadil výstavbu le-
tiště v  Černovicích, významně 
se zasadil o  vznik Brněnského 
radiožurnálu a  především se 
zasadil o  vybudování Brněn-

ského výstaviště. Zasadil se také 
o  výstavbu kasáren v  Žideni-
cích, což umožnilo asanovat část 
vnitřního Brna, kde stála v blíz-
kosti dnešní Nové radnice stará 
kasárna. Dal podnět k založení 
dlouhé řady českých škol, zá-
kladních, středních, odborných 
a  také mateřských. Byl členem 
Klubu českých turistů, založil 
Turistickou jednotu pro Mora-
vu, Turistické družstvo, staral se 
o útulnu na Macoše, organizoval 
a  mnohdy také vedl turistické 
výpravy nejen u  nás, ale také 
do  zahraničí. Smyslem života 
se mu stala pomoc utiskované-
mu českému lidu. Svou prací 
v Národní jednotě výrazně při-
spěl k pádu německé nadvlády 
v řadě moravských měst a ves-
nic. Jan Máša byl slavnostním 
řečníkem při zahajovací oslavě 
prvního Vánočního stromu re-
publiky na náměstí Svobody. Byl 
členem dlouhé řady odborných 
a zájmových organizací. V Brně 
založil ovocnářský, chmelařský 
a drůbežářský spolek. Jan Máša 
je pochován na Ústředním hřbi-
tově. Mášova ulice (původně 
Jana Máši) v centru Brna je po-
jmenována právě po něm. 

Ulice Mášova je Jana Máši

Po dlouhé době jsem se 
rozhodl navštívit část 

Brna, ve které jsou lidé asi 
víc než jinde zvyklí postávat 
na chodnících před „svými“ 
domy a mnohdy jen v papu-
čích. Počátečním důvodem 
mojí procházky byly tzv. ka-
meny zmizelých v  Bratislav-
ské ulici, jenže už na nám. 
28. října jsem si vzpomněl 
na zajímavou figurku, které 
nikdo neřekl jinak, než Emil. 
Velice často stával v  tílku na 
rohu ulic Milady Horákové 
– Traubova s břichem nasmě-
rovaným do Příční. Bylo mi 
ho však líto, protože neuměl 
počítat a tak byl terčem čas-
tých legrácek. Škodolibí „ka-
marádi“ si od něj půjčovali 
peníze (Emil pracoval v Krá-
lovopolské strojírně) a před 
vrácením dluhu si bankovku 
nechali v  trafice rozměnit a 
on si chudák myslel, že mu 
vracejí víc, než jim půjčil. Ještě 
před 25 lety byla na protějším 
rohu zajímavá prodejna, ve 
které měli zřejmě kvůli nepla-
cení služeb odpojenou elek-
triku, tak svítili svíčkou, která 
stála na pultě. Nikdy jsem 
nepochopil co je to za ob-
chůdek, protože v  něm byla 
taková všehochuť. Dokonce 

zde bylo možné koupit jednu 
botu. V každém případě jsem 
se tam necítil dobře, což mi 
majitelé dávali od začátku na-
jevo. Proč jsem tam teda jako 
přišel, když jsem si nic nekou-
pil? Jsem vůbec normální? 
Když jsem odcházel, dívali se, 

kam jdu… Tak jako tenkrát 
jsem šel Příční ulicí směrem 
k Bratislavské. Bylo červnové 

všední odpoledne a já jsem 
neměl strach. Po těch letech 
se mnoho změnilo. Zamřížo-

vané zastavárny, večerky, po-
sprejované rozpadající se zdi, 
samostatně stojící židle na uli-
ci nebo v průjezdu, pohozené 
gauče a lidi sedící na scho-
dech jsem sice spatřil i tento-
krát, už jsem si ale nepřipadal 
tak podezřelý jako před lety. 

Také omšelých domů ubylo. 
Přestože mě u památných 
platanů, které jsou asi posled-

ní připomínkou starých kláš-
terních zahrad, zastavili dva 
asi desetiletí kluci s otázkou: 

„kámo, nemáš cígo?“, jsem 
cítil jakousi naději. Naději, že 
brněnský Bronx čekají změny 
k lepšímu. Minul jsem Hvěz-
dovou, Přadláckou a ocitnul 
jsem se na Cejlu. To už byla 
jiná káva, protože relativní 
klid vystřídal velkoměstský 
ruch tramvají, projíždějící 
auta se staženými okny s  hla-
sitou hudbou a pokřikující 
maminky, které svých deset 
dětí vedou vlastně nevím od-
kud. Rozhodl jsem se jít vlevo 
až k Francouzské a po ní se 
vrátit zpět na Milady Horáko-
vé. Po Francouzské jsem tolik, 
jako na Cejlu, nespěchal, pro-
hlížel jsem si mnoho pěkných 
a nově opravených domů. 
Také ulice Stará se změnila 
k  lepšímu. Přestože brněn-
ský Bronx úplně bezpečný 
není, loupežných přepadení 
a dalších přestupků je čím 
dál méně, tudíž procházku 
do míst, kam se donedávna 
kromě místních odvážil má-
lokdo, můžu doporučit. A 
abych nezapomněl, v  Brati-
slavské jsem napočítal 13 ka-
menů zmizelých, nevím však, 
jestli jsem byl dostatečně 
pozorný, protože dívat se ne-
ustále pod nohy nejde. Zvlášť 
v Bratislavské… 

SETKÁNÍ S BRONXEM

...tady žijí 
    hříšní lidé...

káva důvodem 
k rozvodu
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Po  dlouhá staletí nebylo 
pevně stanovené, od  kdy 

do kdy má daný podnik ote-
vřeno. Bývalo pravidlem, že 
k  uzavření podniku došlo až 
s odchodem posledního hosta. 
Mnohé hostince byly dokonce 
otevřené v  podstatě neustále, 
neboť se v  nich bylo možné 
i  ubytovat. V  současnosti je 
něco takového nemyslitelné, 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

tedy až na  nonstopy. Prvním 
takovýmto „nonstopem“ 
v Brně bývala zřejmě Muscho-
va hospoda na  Ferdinandově 
(dnešní Masarykově) ulici. 
Nonstopem byla z toho důvo-
du, že v ní údajně nebyl ani je-
den zámek, který by bylo mož-
né zamknout, tudíž byla stále 
otevřená. Prvním skutečným 
nonstopem v  dnešním slova 

smyslu ovšem byla až hospo-
da U dobrýho kata na Josefské 
ulici, která existovala v minu-
lém režimu. Dnes je nonstop 
otevírací doba poměrně běž-
nou záležitostí, i  když pouze 
u  určitých druhů podniků 
(především u asijských bister). 
Velmi významné bylo v  sou-
vislosti s délkou otevírací doby 
zavedení nočního klidu, který 

natolik zvláštním člověkem, že 
když měl své práce v 22.00 dost, 
tak zazvonil svazkem klíčů, což 
mělo přimět hosty k jejich od-
chodu. Pokud toto zvonění ne-
mělo úspěch, tak hodil na zem 
zapálený proužek síry a  celou 
hospodu i  s  hosty vykouřil. 
Nejčastěji brněnské podniky 
v současnosti otevírají v 10.00. 
Lze tedy ve  spojitosti i  s  výše 
uvedeným konstatovat, že 
průměrná otevírací doba po-
hostinských zařízení v Brně je 
ve všední dny 10.00-22.00. Liší 
se to ovšem pochopitelně podle 
druhu podniků. Obecně platí, 
že nejdříve otevírají podniky 
nabízející snídaně, tedy některé 
restaurace, bufety a kavárny (se-
tkat se můžeme i se začátkem 
otevírací doby již v 6.30). Nao-
pak nejpozději otevírají kluby 
a  diskotéky (zpravidla kolem 
20.00). Tento typ podniků rov-
něž nejpozději zavírá, a to okolo 
5.00. Nejdříve v Brně zamykají 
dveře svým hostům cukrárny 
(kolem 19.00) a dále bufety s jí-
delnami (okolo 16.00).

zákon č. 258/2000 
Sb., o  ochraně ve-
řejného zdraví, 
vymezuje ve svém § 
34 jako dobu mezi 
22.00 a 6.00. Zákon 
č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, poté 
dále v § 47 stanovu-
je, že ten, kdo poru-
ší noční klid, se do-
pouští přestupku, 
přičemž mu za ten-
to přestupek hrozí 
pokuta až do  výše 
10.000,- Kč. Zřejmě 
i pod vlivem těchto 
předpisů velká část 
brněnských podni-
ků zavírá již v 22.00, 
a  to bez ohledu 
na to, zda skutečně 
reálně hrozí poru-
šení nočního klidu. 
Inspiraci v této věci 
by současní pro-
vozovatelé mohli 

hledat v  minulosti… - např. 
majitel vinárny U  pražského 
mostu, jistý pan Polaczek, byl 

Chlebíčky, minichlebíčky, 
jednohubky, kanapky, 
předkrmy, 
obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.

S
tu

d
en

á
ku

ch
yn

ě

www.lahudka-brno.cz

Petra Marcová Adresa:
Přemyslovo nám. 8 

Brno-Slatina
Tel.: 603 269 611

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

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

Opravy zlatých 
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

www.zlatnictvi-lurska.cz

Otevírací doba brněnských pohostinských zařízení

•Nabízíme sudová a lahvová vína od moravských vinařů.
•Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!

ÚTulNá viNoTéka
          u Terezky

Grohova 17, Brno • Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku: facebook.cz/prodejvinasdegustaci

Červenec a dobré víno. 
        Které? Přece Terezčino! 

Čisté vymandlované bílé ubrusy 
v Lužáneckém parku 

byly samozřejmostí

PIVOVAR MORAVIA Brno, 
stánek v Lužánkách
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{{{{		Co Se CHYStá nejen V BRnĚ   }}}}

prvorepuBlikové 
sladké 
mÁmenÍ
Ježci
Dva malé buftery sesadíme si 
s  bílkovým, čokoládovým kré-
mem a povrch potřeme zavaře-
ninou. Na vrchní plochu napí-
cháme čtvrtky mandlí, aby celek 
vyhlížel jako ježek. Pak tyto při-
pravené deserty potáhneme řid-
ším čokoládovým fondantem. 
Buď jak buď - božská chuť! 

Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz
Nebo přijďte na osobní schůzku:
po–pá 8–16.30 h Brno–Židenice, Uzavřená 5

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ, 
OSTRAHU, RECEPČNÍ 
A PRACOVNÍKY ÚKLIDU

Bezpečností služba přijme na své
zakázky Brno a okolí osoby s částečným
či plným invalidním důchodem nebo osoby 
se zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ)
na HPP, zkrácený nebo plný úvazek:

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech + motivační odměny

Brněnské hlavové nádraží
Původní nádražní budova byla 
o  mnoho menší než dnes a  navíc 
stála kolmo ke  kolejím, protože 
brněnské nádraží bylo tehdy hla-
vové (koncové). Výpravní budova 
stála na konci kusých kolejí a vlaky 
mohly odjíždět pouze do  směru, 
ze kterého přijely. Situace se zača-
la měnit v  roce 1841, kdy začala 
stavba nové budovy již podél kolejí 
a k 1. 1. 1846 bylo uvedeno do pro-
vozu rozsáhlé brněnské hlavní ná-
draží podle projektu vídeňského 
železničního architekta Antona 
Jűnglinga (1798 – 1888). 

perlička na zÁvěr

M i e s  v a n  d e r  R o h e  j i ž  b r z y  v  D o m ě  u m ě n í 

Výstavní projekt připomene devade-
sáté výročí od dokončení stavby vily 
Tugendhat a desáté výročí od zaháje-
ní její památkové obnovy. Vilu man-
želů Grety a Fritze Tugendhatových 
navrhl v letech 1928–1929 Ludwig 
Mies van der Rohe, jeden z nejvý-
znamnějších světových architektů 
20. století. Dům je zcela výjimeč-
ný svou konstrukcí, prostorovým 
uspořádáním, interiérovým vybave-
ním, technickým zázemím a svým 
propojením se zahradou. Význam 
tohoto unikátního uměleckého díla 
pro dějiny světové architektury byl 
v roce 2001 deklarován zápisem na 
Seznam světového kulturního dě-
dictví UNESCO. Návštěvníci výsta-
vy shlédnou mimo jiné originální 

15. ročník setkání historických vozidel v Šitbořicích 
pořádá artrecycles – spolek pro obnovu všeho co se 
točí. Tešte se na soutěž o nejkrásnější auto/moto, soutěž-
ní jízdy, soutěžní jízdy pro děti na trenažeru F1, vyjížďku 
do nedalekých Borkovan s  názvem „Světoborná vejce 
borkovanských borek“. Návštěva expozice kraslic. kdy: 
4. července 2020 od 9:00 hodin kde: Šitbořice okr. 
Břeclav. Brno – Šitbořice = 33 km = výlet s jedinečnou 
tématikou. 

fotografie vily Tugendhat, které v roce 1931 pořídil Rudolf 
Sandalo, autentický nábytek z vybavení domu, původní 
projektovou dokumentaci objektu a řadu dalších dobových 
dokladů, které doposud nikdy nebyly vystaveny! Rovněž 
prostřednictvím dochované fotodokumentace brněnské 
výstavy z Domu umění z let 1968–1969 nahlédnou do její 
tehdejší vizuální podoby a architektonického řešení. kdy: 
od 11. září od úterý do neděle. kde: dům umění, mali-
novského nám. 2. 

Ludwig Mies van der Rohe 
(1886 - 1969)

Posezení před ony-
xovou příčkou - foto 

Rudolf Sandalo - 
rok 1931
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Lilly (Ludmila) Hodáčová (1910 – 1998) byla noblesní, velmi inteligentní a kultivovaná dáma. Budou-
cí zpěvačka, herečka, spisovatelka a malířka pocházela z rodiny obuvnického mistra, výtvarný talent 
zdědila po mamince. Krásně malovala už od mládí. Studovala filozofii a germanistiku na Filozofické 
fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň pracovala jako úřednice a vychovatelka. Poté vystudovala brněn-
skou Státní konzervatoř. Od roku 1936 působila v brněnském Národním divadle. V tomto období 
se seznámila s Vítězslavem Nezvalem. Jejich vztah se postupně vyvinul v blízké přátelství, kdy Lilly 
často navštěvovala dům Nezvalových rodičů v Žabovřeskách. Jejich vztah výrazně poznamenal životy 
i tvorbu obou umělců. Jejich přátelství skončilo až básníkovou předčasnou smrtí. Zachovalo se více 
než 400 dopisů plných lásky a porozumění. Lilly postupně prošla mnoha pražskými divadly a v roce 
1963 odešla do penze. Jejím prvním manželem byl režisér Karel Konstantin, který se po rozvodu s ní 
oženil s herečkou Natašou Gollovou. Druhým manželem Lilly Hodáčové byl Jiří Jirsa, se kterým žila 
až do jeho smrti. Z Obou manželství měla po jednom dítěti. Lilly je pochovaná v rodinném hrobě 
v Kouřimi, odkud pocházejí její předkové. Spočinout na tomto místě bylo jejím přáním. 

SlaVnÉ BRnĚnSKÉ dámY
Dopisy z lásky pro (ne)známou

Vítězslav Nezval, básník

Růžena Šlemrová, 
kolegyně

Karel Konstantin, 
první manžel

Píšeme na Pokračování

Hádanka pro fajnšmekry

Rudolf Těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

To bývala moje nejlepší 
léta. Několikrát jsme byli také 
v Čáslavi. Jezdil jsem tam rád. 
Dědovo stavení bylo stranou 
pod čáslavskými hradbami. 
Až k  zahradě sahal rybník, 
ve  kterém jsme s  mladšími 
strýci pytlačili ryby, což byl pro 
mě nejhezčí zážitek. Také jsem 
byl rád, když se mlátilo. Děda 
měl starého koně Šemíka, kte-
rý tahal žentour a směl jsem se 
na něm vozit. Jednou jsme šli 
s  tatíčkem do zahrady za  sto-

dolu, kde byly krásné a dobré 
hrušky. Vylezl jsem na  strom 
a třásl. Ta nejlepší, nejvíc zralá 
bohužel spadla otci na  hlavu. 
Byla to snad komická přího-
da, ale mně bylo tatíčka líto. 
Hruška se rozplácla na plešaté 
hlavě, potřísnila a shodila mu 
cvikr. Chudák stál bezradný, 
protože neviděl a  bál se po-
hnout, aby cvikr nerozšlápl. 
Slezl jsem rychle ze stromu, 
abych mu pomohl, a  přitom 
jsem se bál, že se bude zlobit. 
Vzal to sportovně a velmi jsme 
se tomu nasmáli. Také jsem byl 
rád, když přijeli čáslavští do 
Bílovic. Nejmladší ze strýců byl 
Miloš a Richard. Bývali velicí 
kavalíři a v sousedním domě u 
Dohnalů nám kupovali špalky, 
štěstí. Jednou přijeli, když byla 
v Bílovicích pouť, tehdy nám 
koupili nejen špalky, ale i hady.

Tatíček dovedl být ovšem 
také velmi přísným. Když 
jsme chodili ze školy, museli 
jsme pochodovat v dvojstupu 
a vždycky u domu, kde jsme 
bydleli, se odpojit.

(Pokračování příště) 

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒ ✒

Nejlepší 
zákusky
a dorty
Veveří 14, Brno 
tel.: 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel. 601 522 397

Víte, na kterém brněnském paláci 
se nachází raně barokní pískovco-
vá polychromovaná soška Mado-
ny? Při opravě fasády v roce 1927 
byla znovuobjevena pod silným 
nánosem malby. Na jejím podstav-
ci je špatně čitelný letopočet 1637! 
Je uprostřed prvního poschodí 
a vchod do paláce je za rohem. 

Volejte nebo pište
na 777 122 009.☎

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

lilly hodáčovou
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Tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

BRnĚnštÍ
miláčCi

Tento pštros dvouprstý žije 
v Tuřanech a každý den kouká 
mj. na cestující autobusu č. 40. 

Mýdlo 
s jelenem 
a drogerie 
na Orlí jsou 
s vámi více 
než 100 let!

Příští číslo vyjde  1.srpna 2020
Vtip

Čokoládový dort 
S MalInaMI 

a StříBrné Brno
= ideální kombinace 

v kavárně Jádro 
(Purkyňova 35b). 

šunka a sýr je 
k mání vedle v masně. 

tak to má být

Kupte si dva klobouky, 
třetí dostanete 

za korunu! 
15.–30. 6. 2020 

v prodejně klobouků 
v pasáži Omega 
na nám. Svobody 

„Můj muž 
je solidní člověk. 
Večer si vypije 
svoje dvě piva 
a v deset 
je doma.“
„To s mým 
je to obráceně. 
Ten jich vypije 
deset a doma je 
ve dvě!“

➔

Na hereckých vinicích se urodilo to nejlepší – ročník 1920. Dá se říci, že 

dnes ho můžeme nazývat „pozdní sběr.“ Z takové dobré úrody přece může 

vzejít jedině vynikající víno. Herecké umění těchto bardů jsme po celá léta 

po doušcích upíjeli a nestačili žasnout nad tím, jak je kvalitní, jiskrné, plné 

života a mnohdy opojné. Když tesař vyrobí stůl, můžeme si na něho sáhnout. 

Když herec odehraje představení, zůstane v nás dojem. Po špatném před-

stavení zcela prchavý a mdlý, po dobrém nezapomenutelný – ten zůstává 

navždy. A přesto, že tito vynikající herci už 

nejsou mezi námi, když je znovu uvidíme 

na filmovém plátně, je nám jako po doušku 

kvalitního vína, toho nejlepšího. 

Vlastimil Brodský Zdeněk Řehoř Zdeněk 
Kryzánek

Ferdinand Krůta

Eva Gerová Rudolf Hrušínský

Dana Medřická Zdenka Sulanová

Zdeněk Dítě

Jarmila Smejkalová

Nina Popelíková

Věra Tichánková

Robert Vrchota Jiří Sovák

Václav Lohniský

STOLETÝ HERECKÝ VÝBĚR


