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Toto číslo
vyšlo
v nákladu
10 000 ks

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

Vlastenka
s moravskou
krví

Silber Brünn

Františka
Stránecká

OČIMA ČTENÁŘE

PAVEL KOSTA – majitel
kavárny CAFFÉ del Saggio
(Helceletova 2),

s vynikajícím prvorepublikovým
čokoládovým dortíkem od babičky
Zdeničky. Přijďte ochutnat!

ŽIVÉ NÁPOJE NA ŽIVÉM MÍSTĚ

www.jacobbrno.cz
Brno, Jakubské nám. 7

Čtěte na stranách 6 a 7

• Naturální vína
• Fermentované nápoje
• Min. 12 otevřených
lahví na skleničku
• Zahrádka na „jakubáku“
pod kostelem
• E-shop, prodej s sebou
• Pokoje/apartmány/
terasy
Zastavte se
okoštovat.
Těšíme se na vás!

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

U nás je léto jak má být!

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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Vzpomínku na „svého“ docenta poslal do redakce čtenář Stříbrného Brna pan Igor Pokorný
Dokončení z minulého čísla
„Co pravíš? - Za těch let, za čtyřiceti,
bez počtu jsem jich do pekla sklátil,
však se ještě nikdo zpátky nenavrátil!
Slyš, červe, jsi mladé, heboučké pleti,
byl bys mi dobře, místo tuhé zvěři,
za malou pochoutku dnes na večeři;
ale pustím tě - nechám tebe jíti však ještě nikdo, co jich tu šlo koli,
neušel mojí sukovité holi!“
A pokračoval: „Když mi řeknete,
kdo to napsal, a splníte moji drobnou
podmínku, tak Vám to napíši za jedna.“ Nebylo to tak těžké, Erbena jsem
si pamatoval a ta podmínka byla, že
mu musím slíbit, že až dopíše skripta
o ekonomice, tak je musím přečíst a

Jediný
redaktor

Jak jsem poznal docenta inženýra
Karla Kříže, H. C, CSc.
prodiskutovat s ním, co by se mohlo
změnit.
Slíbil jsem to rád, byl jsem si jist, že na
to do roka zapomene. Leč nestalo se
tak, asi za dva roky mi telefonoval pan
docent, že ta skripta dopsal a abych si
je přišel na katedru vyzvednout. Učinil
jsem žádané, přečetl je, udělal jsem si
pár poznámek, ale diskuze nebyla moc
dlouhá, blížil se rok 1968 a tak pak
docent Kříž byl přesvědčen, že socialismus s lidskou tváří smete i tu teorii
o socialistické ekonomii. Jeho další
osudy už znám jen z vyprávění mé

tety, spolu jsme se už nikdy nepotkali,
i když bych o to stál, byl to výjimečný
člověk. V roce 1969 ho po prověrkách
vyhodili z vysoké školy, pak byl ještě
nějakou dobu ve výzkumném ústavu
a i odtamtud ho vyštípali. Takže se
nakonec živil jako výkupce králičích
kožek pro Karu ve Veverské Bitýšce
a okolních obcích. Byl neuvěřitelně
úspěšný nákupce, podle toho, co vím,
se všechny babky nesmírně těšily, až
přijede pan docent a vlídně s nimi
pohovoří. Ovšem i tato jeho kariéra
nakonec skončila. Pokud vysílání Svo-

bodné Evropy nelhalo, (a já si myslím,
nakolik jsem pana docenta Kříže znal,
že ta historka je pravdivá) pan docent
se „ožral“ s tajemníkem místního úřadu ve Veverské Bitýšce a nechal mu
podepsat, že si může nechat vytisknout poutače, co se lepily na sloupy ve
vesnici se slovy: „Dne ……., v době
od … do … k Vám přijede vykupovat
králičí kožky zástupce Kary…“ Tenkrát si objednat tisk letáků mohl jen
prověřený člověk.
A ke jménu výkupce si přidal všechny své tituly. Pomstě komunistů nakonec unikl, protože nemohl chodit,
dostal invalidní důchod a pak již jsem
o něm nikdy neslyšel.
S pozdravem Igor Pokorný

Anketa Stříbrného Brna

Jak to vidí...
Chtěli byste, aby měl Gustav Brom v Brně sochu?

„Ve stínu
Stříbrného Brna
je léto krásné“

do ponosu. Muži četníka obestoupili a brutálně zavraždili. Tělo četníka
Macourka bylo nalezeno druhého

MARKÉTA JETELOVÁ

ZDENĚK KRÁL

MODERÁTORKA A REDAKTORKA

HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Ano, chtěla.
Jak je možné, že to vedení města Brna
ještě nenapadlo? To je ostuda!“

„Po panu Bromovi
se jmenuje už planetka.
Nevím, zdali to socha překoná…?“

„Pravda je ovoce,
které se musí trhat,
až když zcela uzraje.“
Jiří Voskovec
Vydavatel: Martin Cibulka, Brno
Evidenční číslo přidělené
min. kultury ČR: MK ČR E 23713
Náklad: 10 000 ks, měsíčník
Foto: archiv vydavatele, Brněnská
encyklopedie, Česká televize, MZA,
ČRo Brno, MAFRA, čtenáři

Krátce před skončením 1. sv. války,
dne 24. října 1918, šel ve službě ve večerních hodinách mladý vicestrážmistr Josef Macourek (1888–1918)
z četnické stanice Žabovřesky podél
řeky k Bystrci. Za Komínem zastavil
čtyři jemu neznámé muže a vyzval
je, aby se legitimovali. Přitom si, ačkoliv stál proti přesile neznámých
osob, ani nevzal karabinu s bodlem

BRNĚNSKÉ
I NEBRNĚNSKÉ
HŘÍCHY

MARTIN CIBULKA

sůl moudrosti

VRAŽDA
STRÁŽNÍKA
MACOURKA

Místo nálezu těla zavražděného
Josefa Macourka

ALEŠ SVOBODA
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Na sochu bych to asi neviděl,
ale pamětní desku
třeba v budově brněnského rozhlasu
by si určitě zasloužil.“

ONDŘEJ BLAHO

MODERÁTOR DOBRÉHO RÁNA NA ČT 2
A PROGRAMOVÝ ŘEDITEL
HITRÁDIA CITY BRNO

„Je ostuda, že ji ještě nemá!“

dne ráno v řece až u komínského
splavu.
Zavražděný četník byl okraden
o karabinu, brašnu a kožené boty.
Při soudním ohledání mrtvoly,
které proběhlo ještě téhož dne
v podvečer, bylo na četníkově
těle zjištěno 27 bodných ran.
Pokračování příště
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU

☞

Nalevo od komína je částečně vidět Špilberk. Dnes tudy jezdí auta a tramvaje
a chodců je zde pramálo. Kdo ví, kam
se lidé tehdy museli ze svých domků
přestěhovat…

Oprýskané malé domky s rozbitými okny a okenicemi, trakař, necky, štoudev, lidé bez bot… I takto se žilo v samém centru Brna. Na fotografii z roku 1898 je horní část ulice Felsgasse, později
zvané Skalní, podle polohy ve skalnatém návrší Petrova. Výstavbou tramvajové tratě v Husově ulici mezi Šilingrákem a Nádražní tato ulička po roce 1940 i se svým názvem navždy zmizela.

Řidičské
rukavice

– skvělý dárek
pro gentlemany
a krále silnic.

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

V létě se nevaří,
v létě se chodí k nám!

Tradiční česká výroba

ROZVOZ JÍDEL • JÍDLO S SEBOU
DENNÍ MENU • DÁRKOVÉ POUKAZY

A TO NENÍ VŠECHNO!

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

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Brňan Josef Wolf bydlel do roku 1966 v domě U čtyř mamla-

PASÁŽE ALFA
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

Josef Wolf má 82
let, od roku 1966
žije ve Švédsku a
jak sám říká, své
milované Brno
si tehdy v srdci
odvezl s sebou.

www.alfapassage.cz

Barevná minulost sů, na Brno rád vzpomíná a do redakce poslal milou vzpomínku: Cukrárna u Mamlasů existovala dávno před mým
přistěhováním. Byla vynikající nejen svými nedostižnými
trubičkami, věnečky, rakvičkami, větrníky a kávou, ale pro mě
i svoji maximální blízkostí, stejně jako jídelna Expresso přímo
pod našimi okny. Pro mě, věčně hladového cyklistu, bylo Expresso úplnou oásou spásy. Na druhé straně tohoto nádvoří
(pozn. red: za cukrárnou U mamlasů směrem do Alfy) byl
malý obchůdek s rukavicemi, převážně koženými a to velmi
vysoké kvality. Po zamčení hlavní brány z náměstí jsme mohli
vycházet ven přes Alfu pasáž s mnoha zajímavými obchody.
Především v ní bylo známé luxusní dámské a pánské holičství, kam jsem každý druhý týden pravidelně chodil.
Pokračování příště
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MARTINOVY ÚLOVKY
Fotoateliér Petrůj je na
fotografii zcela vpravo

U MEDVÍDKA NEBO
POD HODINAMA?
Fotoateliér Petrůj se nacházel v horní části České ulice. Jeho zakladatelem
byl známý brněnský fotograf Josef Petrůj (1881 – 1932). Původně byl ateliér
otevřen v roce 1907 v polovině České,
v přízemním domku, odkud se pozdě-

ji přestěhoval do moderních prostorů,
které si mnozí z vás ještě dnes pamatují. V nových prostorách byl vybudován
moderní ateliér na kabinetní a portrétní
fotografie, zejména dětské. Proto později dostal tento závod firemní název „U

medvídka“. Medvídek také mnoho let
zdobil vstupní část do ateliéru. Pan Josef
Petrůj patřil k průkopníkům české fotografie v Brně a to již za dob první republiky. Pro svoji profesionální odbornost
byl jmenován stálým přísežným soudním znalcem. Jeho spolupracovníkem
byl brněnský fotograf Vladimír Lehký
(1891 – 1944), který byl oficiálním fotografem osobností, významných brněnských herců, byl fotografem T. G.
Masaryka při jeho návštěvě Brna v roce
1921. V roce 1931 Josef Petrůj svoji
živnost předal synovi Evženovi. Evžen
Petrůj (1905 – 1992) studoval fotografii v Mnichově, absolvoval v roce 1924.
Později se zaměřoval na fotografování
architektury, od 30. let dokumentoval
veškerou architekturu pro architekta
Bohuslava Fuchse. Jeho ateliér existoval
ještě po 2. sv. válce. Nástupem komunistů byl však zlikvidován a do celých prostorů se nastěhovalo knihkupectví převážně se sovětskou literaturou. Naštěstí
ne na dlouho… Ve stejných prostorách
bylo později také řeznictví, jehož majitel
nechal na nároží umístit hodiny, pod

kterými jsme se řadu let scházeli! Ale o
tom zase někdy příště. Takže, „pod hodinama“ nebo „U medvídka“?

Rok 1970 - Dětské foto s medvídkem uprostřed nad schody. Bývalý
fotoateliér Petrůj.

TENKRÁT A DNES
1895

Dnes

Místo těchto
malých
domků je
dnes vysoká
budova pojišťovny na
Cejlu č. 5.

➦
Křižovatka Koliště (vlevo) – Cejl (vpravo) se na první pohled příliš nezměnila, avšak zdání klame! Přesto, že zde býval minimální provoz a spíš se tudy procházeli lidé, křižovatku řídil strážník. Cesty byly vydlážděny kostkami a v krásném rohovém domě byly místo dnešního nehezkého průchodu hezké obchůdky
s markýzami. Semafory neexistovaly, o satelitu v horním poschodí nemluvě.

VČEREJŠEK DNES
Sociálně-demokratické politické organizace z Komárova a Plotní
ulice, uspořádaly 30. července 1911
(110 let) společně s tzv. Krejcarovým spolkem velký výlet na Mokrou Horu ve prospěch zřízení české
školy. Na výlet se vyrazilo hodinu po
poledni, vstupné bylo 22 hal. V případě nepříznivého počasí by se výlet konal 6. srpna, ale naštěstí bylo
hezky. „Doufáme, že český lid svojí
hojnou návštěvou dokáže lásku k
české menšině v Komárově. Heslem
našim v neděli nechť jest: Vzhůru na
Mokrou Horu!“

Klobouky
Dantes
Klobouk Dantes
promění ženu v dámu...
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!

e
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I DOMY PROMLOUVAJÍ...

Heinrich Landesmann

Posledních 10 let svého života bydlel
v tomto domě spisovatel, básník, publicista a dramatik Heinrich Landesmann
(1821 – 1902). Přesto, že jako 15letý chlapec ztratil sluch a postupně i zrak, neustále se zajímal o dění kolem sebe. Vytvořil si
dotekovou řeč, tzv. Lormovu abecedu, která se mezinárodně používá dodnes. Narodil se v Mikulově, bydlel ve Vídni, Lipsku,
Drážďanech, opět ve Vídni a v roce 1892
se natrvalo vrátil ke svému synovi Ernstovi, který byl v Brně lékařem.
Dům, v němž strávil závěr života, měl tehdy číslo 29. Jeho manželka
Henriette (1830 – 1906), s níž se oženil v roce 1856 ve Vídni, byla
ženou v domácnosti. Zemřela o 4 roky později. Pro zhoršující
se zdravotní stav se Heinrich musel vzdát aktivní činnosti v politickém životě, v literární práci však pokračoval. V Brně byl váženým občanem. V soustrastném projevu rodině při jeho úmrtí
bylo v roce 1902 uvedeno: „Město Brno si bude vždy považovat
za čest, že zde velký básník prožil konec života.“ V letech 1911 –
1918 dnešní ulice Výstavní nesla název Hieronyma Lorma, což
byl pseudonym, který
Landesmann používal.
V roce 2011 mu byla na
rodném domě v Mikulově odhalena pamětní
deska. Velký básník
Heinrich Landesmann
je pochován na ŽidovÚdolní 27
ském hřbitově.

ZAPOMENUTÉ ULICE

Vyfotografovat tuto dopravní tepnu bez aut dnes není možné. V roce
1960, kdy stál fotograf na kostkách uprostřed sadů Osvobození (dříve Stalinovy sady), zachytil vlevo zaparkovaný Trabant, vpravo
krásné vzrostlé stromy a na konci tramvaj, která míří na Cejl. Levý
dům s balkony stojí dodnes, stromy a Trabant už před ním ale nejsou. Víte, kterou ulici měl za zády směrem doleva?

☎ Volejte Martinovi 777 122 009

Neznámý Gustav

Queensboro Bridge, Hell Gate
Bridge, Sciotoville Bridge… Co
spojuje tyto a mnoho dalších mostů
ve Spojených státech? Věřte nevěřte,
muž, který se narodil na Starém Brně
ve Vídeňské (tehdy Wenzelsgase) č.
18. Jmenoval se Gustav Lindenthal
(1850 – 1935), jeho tatínek byl stolařským mistrem a maminka v domácnosti. Gustav měl ještě dalších
8 sourozenců. Základnímu vzdělání
a stavebnímu řemeslu se mu dostalo Gustav se narodil na Starém Brně kousek za Kamenným mostem
v Brně, stavebním řemeslům se vyučil na stavbě Vaňkovky! Střední školu
navštěvoval ve Vídni, Polytechniku
v Drážďanech. Od svých 16 let v Brně
pracoval jako zedník a tesař, ve svých
18 letech Brno opustil a odešel do
Vídně. Zde pracoval v technickém
oddělení Drah císařovny Alžběty.
Později vstoupil do Švýcarské národní železnice. V roce 1874 odešel
do Spojených států, o 7 let později si
v Pitttsburgu otevřel vlastní projekční kancelář a od roku 1890 už bydlel
v New Yorku. První 4 mosty postavil
v oblasti Pittsburgu, poté se zakázky ve Spojených státech jen hrnuly.
Jedním z nejzajímavějších mostů, Hell Gate Bridge
jehož autorem Gustav Lindenthal ze
Starého Brna je, je Sciotoville Bridge,
který je dodnes považován za zázrak
inženýrství. Až do roku 1945 držel
světový rekord v nejdelším nepřetržitém rozpětí krovů. Lindenthal je
autorem dalších mnoha moderních
mostů, zajímavých a odvážných
konstrukcí a je považován za nejslav- Queensboro Bridge
nějšího amerického stavitele visutých
řetězových mostů, ceněných nejen
pro technickou dokonalost, ale i pro
jejich krásu vyplývající z harmonie
proporcí a ladnosti tvarů. Do roku
1903 by také komisařem pro výstavbu mostů v USA. S manželkou Carrie Lindenthal měl dceru Francescu.
Ing. Gustav Lindenthal ze Starého
Brna zemřel po dlouhé nemoci ve
svém domě v Metuchen (New Jersey) ve věku 85 let.
Sciotoville Bridge

Orlí 7, Brno
Tel.: 542 210 924
Otevřeno: po–pá 8 – 18

drogerie na Orlí

• Jsme s vámi více
než 100 let!
• Ceny příznivé,
úcta k tradici,
široký sortiment.
• Snažíme se nabídnout
to, co jinde marně
hledáte.
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Františka
Stránecká

Vlastenka
s moravskou
krví

Jan Zahradníček
v roce 1940

Františka Stránecká se narodila
ve Velkém Meziříčí 9. března
1839 v Zámecké ulici č. 5 manželům Všetečkovým. Otec František Všetečka (snad rodák z nedalekého Netína) byl purkrabím
na Velkomeziříčském zámku,
který tehdy patřil kněžně Leopoldině Lobkovicové. V době,

Kateřina Všetečková matka Františky
kdy mu jeho žena Kateřina, dcera lesního Jana Veselého, porodila dceru, bylo purkrabímu 32 let.
Všetečka byl člověk přísný, ale
spravedlivý. A přesto, že žil
v okruhu panských úředníků,
v cizím šlechtickém prostředí,
nikdy nezapomněl, že jeho kolébka stála v české chalupě.
I když musel své jméno psát německým pravopisem Wsetecschka, jeho krev byla česká
a lidová. Všetečka svěřil výchovu

Františka bydlela v domě zcela vpravo, sousední malý
domek byl později přístavkem Prozatímního divadla
a nesl č. 3. Na místě divadelní budovy jsou dnes keře
a na místě domu č. 5 je vstup do MSSZ.
svých dětí, dcery a dvou synů si všímala jejich života. Páter
mladému kaplanovi páterovi Havlíček za správcovými dětmi
Janu Havlíčkovi. Havlíček patřil jezdil z Meziříčí do Zhoře kočámezi osvícené vzdělance, vrouc- rem a všechny tři je provedl nižně milující všechno české. A tak ším gymnáziem. Matka učila
si na radu lékaře Skřivana zřídil Františku hospodařit, aby se z ní
přípravku pro žáky. Skřivan při- stala dobrá hospodyně. I do Mešel do Meziříčí nad Oslavou, jak ziříčí jezdila navštěvovat své znáse tehdy město Velké Meziříčí mé. Byly to krásné časy, na které
ještě psalo, stal se zde panským Fanny později ráda vzpomínala.
lékařem a ihned po svém pří- V té době se seznámila se soudchodu vypověděl boj proti vše- ním adjunktem Ignátem Kermu německému a zatemnělé- schnerem (1826 – 1896), za němu, co žilo a živořilo pod hož se 2. září 1855 provdala.
meziříčskými střechami. Malá Ignátovi bylo už 30 let, když se
Fanny a její bratři žili pod dohle- ženil v Netíně se šestnáctiletou
dem laskavé matky, paní jemné Františkou Všetečkovou. Ignátovi
a citlivé v teplém rodinném kru- se zalíbila mladičká Fanny, urostlá,
hu. Její dětská fantazie byla syce- štíhlá tmavovlasá a s krásnýma
na pohádkami a pověstmi služek očima. Hned po svatbě se mladí
a stařenek, které popásaly na manželé odstěhovali daleko od
stráních kozy, a také vyprávěním rodné Vysočiny do tehdejších
vězňů, kteří si na zámku odpra- Uher do Berehova. Tam se jim
covávali své tresty. Její srdce nebylo kaženo společenskými
předsudky, lidé u ní nebyli děleni
do kast, ale v každém člověku
hledala dobro a přátelství. Ve vyučovacích hodinách sedalo děvčátko se svými bratry a lačně
naslouchalo výkladům mladého
kněze. A společně se svými bratry dělalo úlohy a jezdilo do Jihlavy skládat zkoušky. V dobách
toho učení přijala její duše a pa- do roka narodila dceruška Marie
měť zlatou setbu nadšeného a po ní syn Ludvík. Pět let žili
vlastence P. Havlíčka. Vyrostla Kerschnerovi v Uhrách a až roku
v ní silná, neochvějná a pokorná 1860 se přestěhovali do Uherskéláska k národu, k rodné zemi, ho Hradiště, kam byl Ignát Kerjejímu prostému lidu a řeči. schner předělen ke krajskému
V roce 1848, když byla zrušena soudu, a kde se pak stal skutečrobota, padl i Všetečkův pur- ným soudním radou. Zde přibyly
krabský úřad. A celá jeho rodina do rodiny další dvě děti. Dceruška
se přestěhovala do Stránecké Aninka, která však ve čtyřech leZhoře, kde se František Všetečka tech zemřela, a Pavla. Uherské
stal hospodářským správcem. Hradiště, toto středisko moravByt jim upravili v zámečku, po- ského Slovácka, zapůsobilo na
staveném v 16. století Stránecký- Františku Kerschnerovou neobymi ze Stránec, v němž byly kro- čejně silným dojmem. Rázovitý
mě správcova bytu jen seníky a lid, krásné barvité kroje, zachovalé
sýpky. Fanny si nové prostředí zvyky a starožitný způsob života
okamžitě zamilovala, protože i zvláštní nářečí ji okouzlily. Ale
zde měla blíže k lidem. Chodila i zde, stejně tak jako v Berehově
za nimi na pole i do lesa a všude vzpomínala na domov. Uprostřed

Vstup do Eichhorngasse (Veveří) v roce 1900 - Františka bydlela ve čtvrtém domě vlevo.
bohatých slováckých rolí, uprostřed voňavých vinic, vídala v duchu svůj chudý a přece tak krásný
rodný kraj. Každým rokem jezdívala s celou svojí rodinou do Stránecké Zhoře a těšila se tu hovory
se známými lidmi a návštěvami
milých míst. Její manželství bylo
klidné, vyrovnané, bez hmotných
starostí a v té době ještě i bez nepřátel. Jejím světem byla domácnost a děti. Společnosti nemilovala. Alespoň ne takové, které se
scházely v salónech a marnily čas
prázdnou zábavou. Její láskou
byly knihy. V roce 1866 ji stihla
veliká rána. Toho roku vpadla na
naše území pruská vojska. Vpadla, poplenila a zase odešla. Ale
s nimi přišel i hrůzný host, který
tu pak dlouho pobýval – cholera.
Kerschnerovi přijeli roku 1866 na
letní zotavenou k Všetečkovým

i bratrům matka vyprávěla. Fanny se do nich potápěla a dotvořovala je podle obrazů, vyvstávajících v její mysli zjitřené bolestí
a chorobou. Jednou se svěřila
doktoru Skřivanovi, jak ráda poslouchávala pohádky, a jak si je
dala vyprávět už jako vdaná
paní. Skřivan jí vybídl, aby ty pohádky napsala. Fanny doktora
Skřivana poslechla. Po návratu
do Uherského Hradiště začala
psát a vytvořila tak prvních
sedm pohádek. Její manžel je
poslal doktoru Skřivanovi a ten
po jejich přečtení je poslal dál –
do Prahy, Karlu Jaromíru Erbenovi. Tomu se pohádky zalíbily
a doporučil je nakladateli Eduardu Grégrovi, který je také roku
1868 vydal pod názvem „Pohádky z Moravy“. A tenkrát se také
poprvé objevilo jméno „Františ-

do Stránecké Zhoře a sotva dojeli,
lehla drábova žena na choleru
a zemřela. Stejnou cestou šly i kuchařka u správců a šafářka. Také
paní Kateřina Všetečková se roznemohla. Františka obětavě matku ošetřovala a vytrvala u ní až do
chvíle, kdy nemocná vydechla naposledy. A pak onemocněla sama
– nakazila se. Všetečka a Kerschner se museli starat o děti.
Františky se ujala místní židovka
paní Boková a svedla o její život
vítězný boj. Snad pomohlo i mládí a lékařská péče doktora Skřivana. Matčinou smrtí se probudily ve Františce vzpomínky na
dětství prozářené matčinou láskou. A tenkrát se Fanny rozvzpomněla i na pohádky, které jí

ka Stránecká“. Tento pseudonym
si Františka vyvolila podle svého
domova ve Stránecké Zhoři.
Roku 1874 byl Ignát Kerschner
povolán v hodnosti vrchního
rady do Brna, a tak se Františka
rozloučila s Uherským Hradištěm a přesídlila do bytu na Veveří ulici č. 5 v Brně, kde žila až do
konce svého života. Druhého
roku jejího brněnského pobytu
však dopadla na ni nová rána.
19. listopadu 1875 zemřel v Meziříčí její otec. A jako by smrt
neměla dost, umírá 25. listopadu
i její bratr Karel Všetečka. Aby
odvedla myšlenky od smutných
věcí v rodině, začala psát Františka své další práce, povídky. Tři
první nazvala „Monika“, „Hana“
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Spisovatelka Gabriela
Preissová
s úctou a láskou. Z té doby pochází i okřídlený přívlastek „moravská Božena Němcová“. Téhož
roku vzniklo dalších 10 povídek,
mezi nimi i „Baruška“, snad nejcennější dílko Františky Stránecké. Její děj je spjat s Vysočinou,
protože celá příhoda se skutečně
udála ve Stránecké Zhoři. V této
době se objevuje v povídkách
Stránecké nový rys. Je to náro-

Básnířka a spisovatelka
Eliška Krásnohorská.
dopis. Její popisy krojů a zvyků
jsou tak podrobné, že dáváme za
pravdu redaktoru Večera, který
tvrdil, že není na Moravě niko-

ŽIVÉ NÁPOJE NA ŽIVÉM MÍSTĚ

ho, kdo by se jí vyrovnal ve znalosti životních poměrů lidu.
Pilně sbírala všechno, co mělo
vztah k životu venkovského
lidu na Moravě. Obkreslovala
a vyšívala vzory, zapisovala recepty na lidová jídla, zaznamenávala říkadla a písničky, všímala si zařízení chalup i statků,
hospodářských věcí, prostě všeho. A v tomto je také kus ceny
jejího díla. Rok od roku rostla
slavná pověst Stránecké. V roce
1882 začal nakladatel Šašek ve
Velkém Meziříčí vydávat Moravskou bibliotéku a zahájil ji
první sbírkou povídek Františky Stránecké „Z našeho lidu“. V
témže roce vstupuje do Františčina života Eliška Krásnohorská. Obě byly postiženy těžkými chorobami. Stránecká trpěla
revmatismem, který ji poutal k
uzavřeným místnostem a ubíral
jí prudkými bolestmi spánek.

s Gabrielou Preissovou. Do
doby těchto přátelství spadá
i období, kdy se zajímala i o jiné,
než výhradně literární nebo národopisné věci. Je to doba založení českého dívčího ústavu
Vesna v Brně. Účastnila se

zemí mezi okny), ve kterém
až do svých posledních dnů
bydlela, odhalena mramorová
pamětní deska se zlaceným ZDEŇKA GRÄFOVÁ (*31.
rytým písmem. V roce 1994 7. 1886 Vrbno nad lesy – † 22.
8. 1976 Brno)
byl dům zbořen a na jeho míspocházela
tě byla postavena zcela nová
z úřednické
rodiny, její otec
byl inspektorem na dráze.
Okouzlena divadlem byla už během školních
let, kdy byla doporučena k hereckým hodinám divadelního
pedagoga Karla Želenského.
Skvělou praxí se jí stalo asi šestileté putování s kočovnými divadelními společnostmi. Ředitel
Ignát Kerschner - manžel Básník a novinář Svatopluk brněnského Zemského divadla
Františky
Čech
Václav Štech přivedl Zdeňku
všech prací ve Vesně, kam také budova. Pamětní deska byla do Brna, kterému zůstala věrná
jako jednu z prvních žákyň za- sňata a od těch dob odpočívá až do své smrti. V roce 1924 se
psala i dceru Pavlu. Přitom však v Muzeu města Brna. Dům v Brně provdala za divadelního
stále psala. Pak ovšem přichází č. 5 mnoho let sousedil s Pro- režiséra Bohuše Stejskala, manposlední rok 1888. V květnu zatímním českým divadlem, želství však bylo po 12 letech
onemocněla tyfem a v několika které bylo slavnostně otevře- rozvedeno. Za svůj život občas
dnech své nemoci podlehla. Ze- no 6. prosince 1884. Kdo ví, vystoupila také v pražském
Národním divadle. Nelze zamřela 27. května v poledne, ve
pomenout na její spolupráci
věku 49 let. Pohřeb se konal
s brněnským rozhlasem, na její
v úterý 29. května ve čtyři hodiobětavou pedagogickou činny odpoledne v kostele sv. Tonost na brněnské Státní konzermáše. V záplavě věnců, které
vatoři a na JAMU. Emocionální
darovali příbuzní, známí i mnoherečka a Zasloužilá umělkyně
hé vlastenecké spolky, byla vyZdeňka Gräfová je pochována
stavena na katafalku, obklopena Ústředním hřbitově.
ném hořícími svícemi, rakev se
zesnulou spisovatelkou. Chrám
OTTO EISLER (*1. 6. 1893
Bystřice nad Pernštejnem
Spisovatel, básník a histo- byl naplněn do posledního místa. Po skončení obřadu odvezli
– † 27. 7.
rik Karel Jaromír Erben.
Františku Stráneckou na
1968 Brno)
Bolesti, které jí ubíraly spánek, Ústřední hřbitov a uložili ji do Pamětní deska spisovatelky
patří k nejvýměly na druhé straně největší zá- nového hrobu. S jejím úmr- Františky Stránecké z Veznamnějším
sluhu na její pilné a neutuchající tím odešla Moravě její tehdy veří ulice č. 5 dnes odpočíbrněnským
činnosti. V těchto nočních hodi- nejznámější a nejslavnější žena, vá v Muzeu města Brna.
architektům.
nách se totiž rodily její početné od které by se měli všichni učit.
Byl nadaným
povídky. Její povídky otiskly Ať už svojí pokorou anebo vlas- jestli se Františka zúčastnila kreslířem, nadšeným zahradObzor, Zora, Komenský, Vesna, tenectvím. Můžeme se ale těšit z slavnostního představení… níkem, vyřezával loutky, pěstoZábavné listy a další. V Morava- toho, že v jejich dílech v nás zů- Manžel Františky, dvorní val kaktusy, na zahradě svého
nu vyšla povídka „Graciáš“ stane navždy.
rada Ignát Kerschner, bydlel domu v Neumannově 10 chos dějem z Velkomeziříčska.
v tomto domě až do své smr- val lamy a další krásná zvířata.
Stránecká však navázala literár- DŮM č. 5 V ULICI VEVEŘÍ: ti v roce 1896. Je pochován Byl sběratelem knih a starožitní přátelství i se Svatoplukem 40 let po úmrtí Františky Strá- na Ústředním hřbitově po ností, rád cestoval a přátelil se
Čechem nebo si dopisovala necké jí byla na domě (v pří- boku své milované ženy.
s Voskovcem a Werichem. Otto
byl také prvním ředitelem brněnské zoo a externím zaměstnancem Botanické zahrady. Byl
však také politickým vězněm a
účastníkem domácího odboje.
V dubnu 1939 byl zatčen gestapem a vězněn na Špilberku. Podařilo se mu utéct a přes Norsko
se dostal až do Švédska. Později
byl zatčen a deportován do
Osvětimi. Zde se setkal s bratrem Mořicem, s nímž podstoupil pochod smrti do Buchenwaldu, z nějž se po osvobození
americkou armádou s bratrem
naštěstí vrátili do Brna. Otto
HR WOOD, Žatčany 43, 664 53 Žatčany
je pochován na Židovském
Tel.: 731 320 276 • hrwood@hrwood.cz • www.hrwood.cz
hřbitově.
část textu převzata od Marie Benešové

a „Brychtová“, vyšly pod společným názvem „Z našich hor“
roku 1877 v Koledě. Pak ještě
napsala spoustu dalších moravských povídek, které byly otištěny v Koledě, Obzoru či Komenském. V roce 1880 již měla za
sebou značný počet povídek
a její jméno bylo vyslovováno

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

www.jacobbrno.cz
Brno, Jakubské nám. 7
• Naturální vína
• Fermentované nápoje
• Min. 12 otevřených
lahví na skleničku
• Zahrádka na „jakubáku“
pod kostelem
• E-shop, prodej s sebou
• Pokoje/apartmány/
terasy
Zastavte se
okoštovat.
Těšíme se na vás!

KALENDÁRIUM
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Vzpomínka na Jirku
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ruského legionáře, hudebníka a kapelníka carských
vojenských hudeb. Mezi
jeho předky patřili slavní
malíři z rodu Wachsmannů
a Pinkasů. Byl také jedním
z přímých potomků českého
šlechtického rodu Dačických
z Heslova. Po ukončení gymnázia studoval ve francouzském Dijonu. V roce 1921
napsal jako první v Československu článek o futurismu
do studentského časopisu
a o rok později mu Umělecká beseda otiskla ve sborníku Život moderní báseň Mal
du Paye. Díky svým zájmům
se stal členem Devětsilu,
ze kterého byl ale vyloučen
za účinkování ve filmu Po-

hádka máje, v němž ztvárnil
roli Ríši. Devětsil tento snímek označil za kýč. Werich
rád tvrdil, že Jirka vzal roli
Ríši ze zištných důvodů, aby
mohl jet do Itálie za holkou.
Ale, kdo ví… Mladičký Jiří
Voskovec v tehdy ještě němé
verzi hrál pod pseudonymem
Petr Dolan a jeho honorář
(byl rok 1926) činil přibližně
5 000 korun. Voskovec Wericha přežil jen o osm měsíců. Zemřel na svém ranči
v kalifornském Pearblossom
1. července 1981. O necelý
rok později byla urna s jeho
popelem uložena do společného hrobu na Olšanech,
čímž se splnilo jeho poslední
přání.

Začínající
Jirka
Voskovec
Ze slavné dvojice V+ W byl
Jiří Voskovec (1905 – 1981)
tím, o němž se vždy mluvilo méně. S Werichem se seznámil na gymnáziu a brzy
zjistil, že mají společné zájmy.
Byl však pravým opakem
svého pozdějšího velkého
přítele. A zřejmě právě ten
protiklad jejich typů a povah

je vzájemně přitahoval. Na
rozdíl od Wericha, byl Voskovec výrazně studijní typ.
Jemu také patřilo duchovní
otcovství textů, které spolu později psali. Zajímal se
o umění, psal básně, což se
nepochybně odrazilo v poetice textů k Ježkovým písničkám. Pocházel z rodiny

Kněžna Eleonora

Kněžna
Eleonora
Voračická
Brněnskou Kounicovu ulici zná zřejmě každý. Svůj
název nese po hraběti Václavu Robertu Kounicovi
(1848 – 1913). Víte však, že
„svoji“ ulici má v Brně také
jeho maminka? V Žabovřeskách existuje od roku
1924 ulice Eleonory Voračické. Česká spisovatelka a
mecenáška české literatury,
kněžna Eleonora Voračická
z Paběnic (1809 – 1898) byla
matkou Václava Roberta
z Kounic. Jejím otcem byl

Jiří
Voskovec
se svým
druhým já
Syn
Eleonory
Voračické,
hrabě
Václav
Robert
Kounic
v roce
1865

hrabě Jáchym
Jindřich Voračický (1780
– 1838), matkou hraběnka
Alžběta
Vratislavovna
z
Mitrovic
(1783 – 1857).
Partnerem
Eleonory
Voračické a
otcem Václava Roberta
z Kounic byl
hrabě Michal
Karel Kounic
Eleonora Voračická se přáte(1803 – 1852).
lila s Boženou Němcovou,
která jí věnovala svoji Babičku. Byla majitelkou panství
Slavkov, Houska, Březno,
Uherský Brod… Od roku
1861 bydlela v Praze, v paláci
knížete Rudolfa Thurn – Taxise. Zde se stýkala s předními českými vlastenci, jakými
byli např. František Palacký,
Jan Evangelista Purkyně, Karolína Světlá a řada dalších.
Po smrti otce v paláci často
pobýval také Václav Robert
Kamarádka, spisovatelka
Kounic. Eleonora Voračická
Božena Němcová
je pochována na Vyšehradě.

Brněnská
NEJ
BIO ALADIN
Nejstarším kinem v Brně je kino
Lucerna, jehož historie se začala
psát koncem
roku 1913 pod
svým prvním názvem
– BIO ALADIN. V roce
1908 byl sice uveden do provozu
Brněnský biograf na Dornychu,
nebo kino Amerikán na Cejlu, tato
a také ostatní kina však postupně
zanikla. 25. října 1913 si zednický
mistr a podnikatel Bartoloměj Novák z Tučap podal v Žabovřeskách
žádost o licenci na postavení kinematografu. Za půl roku obdržel stavební povolení. Projekt budovy byl
během stavby několikrát měněn,
kolaudace se pan Novák nakonec
dočkal 28. května 1915. Tehdejší kinosál měl 312 míst, prvním
promítačem byl pan Jiljí Klement
a vstupné začínalo na 35 haléřích.
Koncem roku 1916 musel Bartoloměj Novák narukovat do války, kde
padl. S renomovaným sálem a pod
novým názvem KINO LUCERNA
byl novými majiteli zahájen provoz
koncem roku 1917.

Sloupek o kávě
Káva pro Alíka

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

S vaším mazlíčkem to může být
jak s malým dítětem. Chvilka
nepozornosti, a když pejsek dostane chuť na vaši kávu, čaj nebo
tabulku čokolády, neštěstí je tu.
Nebo mu ji někteří i sami nabízejí
v domnění, že mazlíkovi udělají
radost. Kofein a množství cukru,
mu může velmi ublížit. Pozření již
několika lžiček silnější kávy může
nadělat v bříšku paseku a vede až
k otravě kofeinem. Zvířata jsou
hyperaktivní, nervózní, neklidná
a štěkají bez důvodu. Také se vyvarujte hroznů nebo peckovitého
ovoce, obzvlášť avokáda, můžou
mít fatální následky poškození plic
a tkání u zvířátek. Sami to taky nepřehánějte s kofeinem, zkuste lehkou Rwandu, meruňkově pikantní
s dotekem borůvky, nebo Bolivii,
lehoučce oříškově kořenitou s dozvukem švestky v čokoládě. I několik takových espress denně vám
vykouzlí úsměv a pohodu, třeba po
procházkách s vaším psíkem.
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ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Interiér brněnských pohostinských zařízení
ničím hosty zbytečně „nedráždit“ a líbit se jednoduše
všem, což vedlo ke značné
„interiérové fádnosti“, tak
v posledních letech se začínají
stále častěji objevovat podniky s již velmi kvalitními interiéry, které navrhují uznávaní
architekti. Stále však existují
výjimky potvrzující pravidlo,
jako například interiér podniku Drakkar (před pár lety

li hosté malovat a některé
malby byly opravdu krásné.
V této souvislosti se ještě nelze nezmínit o Sklepu nihilistů, jehož specifikem byla zeď,
na které byl tesařskou tužkou
nakreslen hřbitov, přičemž
pokud zemřel některý člen
zdejší společnosti „nihilistů“,
tak mu byl na této zdi namalován hrob s křížem, jeho
jménem a dnem jeho úmrtí.

uzavřený), který byl takovým
„zavšiveným kutlochem“. UrZatímco ještě před deseti lety čitou zvláštností tento podnik
převládala jistá uniformita, ovšem přece jenom oplýval –
kdy se provozovatelé snažili na stěny jeho interiéru moh-

Poté následoval slavnostní
fiducit a následně bylo vše
zakončeno vyprazdňováním
džbánků. To už je však opravdu dávná historie…

Honosná Bőhmova vinárna na Orlí

V

kově, nikoliv k okrase. Večer
se svítívalo lojovými svícemi
ve svícnech, které příliš nesvítily, a rychle jich ubývalo. Na
každém stole býval kratiknot,
kterým nejblíže sedící host
ustřihl přebytečný ohořelý
knot. Z nedostatku jakékoliv
ventilace býval navíc vzduch
zcela nasycen tabákovým
kouřem. K jistým změnám
začalo v tomto směru docházet až přibližně od poloviny 19. století, kdy s rostoucím bohatstvím občanů
Brna přirozeně rostly i jejich
nároky na interiéry pohostinských zařízení. Vrcholem
bylo období první republiky,
ve kterém vznikaly honosné
kavárny vybavené nejušlechtilejšími materiály. Po úpadku
v době minulého režimu, kdy
došlo k určitému návratu do
„pohostinského středověku“,
se dostáváme do současnosti.

Kavárna Esplanade měla vchod
ve Švédské ulici (dnes Rooseveltova)

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

UNIKÁTNÍ VÝBĚR
NOBLESNÍCH HOLÍ
...ANEB „ŠPACÍRŠTOKŮ“

NOVĚ OTEVŘENO

Studená
kuchyně

dobách dávno minulých býval interiér podniků ve srovnání se
současností opravdu velmi
prostý. Brněnský kronikář
Leopold Masur kupříkladu
uvádí, že v roce 1666 bývaly
v hospodě U bílého kříže na
Pekařské ulici dvě hostinské
místnosti (horní a dolní),
přičemž v dolní místnosti byl
jeden čtyřhranný stůl, kolem
dokola bílé lavice, dále starý
nálevní stůl, ciment mázní
a půlmázní, žejdlík, tři okna,
kachlová kamna a čtyři stoličky. Dle Leopolda Masura toto
všeobecně skromné vybavení interiéru souviselo s tím,
že ačkoliv byli Brňané v jídle
a pití velmi kritičtí a vybíraví,
tak v otázce pohodlí a komfortu byli naopak velice nenároční. Proto většina lokálů
byla tehdy nadmíru těsná
a zařízena byla vždy jen užit-

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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VEČERNÍ BRNO • VEČERNÍ BRNO • VEČERNÍ BRNO

Labutí písní prvního období byla
„poetická polomontage“ Ludvíka
Kundery Mít zelené tělo (1964). Na
pásmu se podílel půltucet textařů se
šesti zahraničními básníky a s dalším
půltuctem hudebních skladatelů.
Ústřední osobností na scéně se stala
Ljuba Hermanová
ve Večerním Brně

zpěvačka a herečka Ljuba Hermanová (1913 – 1996), bývalá herečka
Osvobozeného divadla. Každou
dosavadní inscenaci doprovázela
výrazná a členitá scénická hudba
Ladislava Štancla, avšak pořadem
Mít zelené tělo hudebně divadelní
linie v tvorbě Večerního Brna kulminovala. V dalších třech sezonách
doznívaly tendence, které se spolu
srazily ve hře M. Uhdeho. Dvířka,
pootevřená Sokolovským absurdnímu divadlu se rozevřela a na scénu
Večerního Brna vplynul postupně
Pinterův správce (1965), inscenovaný herci pražského vinohradského
divadla, Gillova Čára (1965) a zejména Havlovo Vyrozumění (1966).
Nešlo ani tak o to, že Večerní Brno
hrálo divadlo absurdity – proč by se
s ním nemělo vyrovnat, když se o to

aneb BETELNĚ ZAŠITÝ GAJGLE

3. část

pokoušela jiná divadla? Jádro problému spočívalo v tom, že se soubor nechal k těmto hrám strhnout, aniž byl
na jejich scénování připraven. Z tohoto hlediska to byl skok do prázdna,
pochopený tím méně, že znamenal
opuštění toho, čeho se Večerní Brno
dopracovalo. Koncem sezóny 1966 –
1967 uvedl Sokolovský ještě nepříliš
úspěšný Nežert L. Kundery a tím se
s Večerním Brnem rozloučil. Z časového odstupu je nápadné, že Večerní
Brno změnilo svůj kurs i tvář takřka
přes noc: z politicko-satirického di-

text: Zdeněk Smejkal
Kat a blázen ve Večerním Brně
vadla autorsko-generačního stalo se
repertoárovým divadlem běžného
typu, byť se zaměřením komediálně
satirickým. Příčiny tohoto zvratu
nebyly dostatečně osvětleny, proto
je nám tato proměna dodnes těžko pochopitelná. Nedá se uvádět
do souvislosti s rokem 1968, jak se
to traduje v mladších generacích,
neboť k ní došlo pár let před ním.
Zdá se, že důležitou úlohu tu sehrál
fakt, že dveře, na které napíralo Ve- čtyř až pěti titulů, které Večerní Brno Stala se ovšem zřejmě i důvodem,
černí Brno, se náhle otevřely: kritice uvádělo za jednu sezónu, režíroval proč musel Scherhaufer v roce 1970
uprostřed šedesátých let se nebrá- jeden, později dva. Jeho ředitelská z divadla odejít. Pokračování příště

PRVOREPUBLIKOVÉ
SLADKÉ
MÁMENÍ

PERLIČKA NA ZÁVĚR

Děkujeme,
že podporujete
českou
výrobu

Pařížské kostky

Sacher plátek rozřízneme
si na dva plátky. Vrchní potáhneme čokoládou a pak
rozdělíme na malé čtverce.
Potom na spodek naneseme
silnou vrstvu čokoládové
smetany, vrchní kostky na ni
přilepíme a rozkrájíme. Bon
appétit!

nilo, satira jako by tím ztratila svůj
raison d´ étre (důvod bytí) - zůstala
najednou bez adekvátní společenské
odezvy. Kromě toho se dalo vycítit,
že uvnitř souboru nevládne jednota.
E. Sokolovský, který zazářil ve třech
vrcholných inscenacích, směřoval
podstatou svého naturelu přece jen
jinam a ve Večerním Brně najednou chyběl ústřední duch, který by
měl bytostný zájem dělat satiru, jak
tomu bylo v letech předcházejících.
Poslední sezona Sokolovského se
stala nástupní sezónou Miroslava
Zejdy, který sem přešel po desetiletém ředitelování ve Státním divadle.
V sezóně 1966 – 1967 došlo tedy
ve Večerním Brně k opravdovému
„střídání stráží.“ Tomu v roce 1965
předcházelo stěhování do Divadla U
Jakuba, kde pak Večerní Brno hrálo až do konce své existence v roce
1992. Nemůžeme nepoznamenat, že
toto stěhování jako by oslabilo návaznost na práci původního Večerního
Brna, které se skvělých výsledků dopracovalo ve stísněných prostorách
Juranova domu. Očekávalo se, že
Sokolovského u režisérského pultu
vystřídá Zejda, ale nebylo tomu tak.
Zejda byl stejně příležitostný režisér
jako herec. Spokojil se s tím, že ze

funkce mu ostatně víc nic nedovolovala. Večerní Brno se Zejdovou
zásluhou jakž takž drželo nad vodou,
ale k řešení svých základních problémů nesměřovalo. Marně bychom
proto v Zejdově režijní práci pátrali
po návaznosti či naopak po opozičnosti vůči režijnímu stylu Sokolovského. Ostatně jak se zdá, Zejda byl
úspěšnější jako herec, který vytvořil
celou řadu výrazných postav a typů,
než jako režisér. Byl však dobrý organizátor. Vycítil mimořádný talent
Petra Scherhaufera, který v roce 1967
dokončoval studium na JAMU, angažoval ho jako kmenového režiséra
a plně ho zaměstnal. Scherhaufer
rychle absolvoval asistence u Sokolovského a u Zejdy a vrhl se do
samostatné práce. Působil ve Večerním Brně tři sezóny a pak odešel na
nové působiště. Úspěšně inscenoval
dramatizaci Bradfordova Černošského Pána Boha a pány Izraelity
(1968), vrcholu dosáhl Nestroyovou
Svobodou v Kocourkově (1968) a
zejména Katem a bláznem (1968)
z dílny Osvobozeného divadla. Hra,
uvedená měsíc po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy
a průběžně novými postřehy doplňovaná, nápaditě vyjevovala nehoráznost dané situace a doby a stala
se po Draku druhou divácky nejúspěšnější inscenací Večerního Brna.

Naše modely vám padnou
jako ulité. Přijďte!
Pohodlný střih, kvalita,
přírodní materiály...

Tel.: 736 226 828

Buďte kočka!
Najdete nás v přízemí Alfa pasáže

8. dubna 1911 (110 let) zveřejnil brněnský magistrát
výsledky sčítání lidu, uskutečněného k 31. 12. 1910.
V Brně tehdy žilo 122 114
obyvatel (bez vojáků). K německé dorozumívací řeči se
hlásilo 79 986 osob, k české
40 097 osob. Na území Brna
se nacházelo 3 520 domů.
S vojáky (3 623 mužů) mělo
tehdejší Brno 125 737 obyvatel. Jak je vidět, počet obyvatel Brna vzrůstá. Jen aby mezi
lidmi neubývalo vzájemné
slušnosti.
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BRNĚNŠTÍ STAROSTOVÉ

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Třetí starosta

Jarmila Kurandová
šťastná to žena

František Kuranda,
manžel

Hádanka pro fajnšmekry

Tato betonová hlava býka váží 200 kg, ale
nebojte, k domu je přidělaná dobře. Majitel hlavy, pan Jaroslav Jelínek, patřil po
sametové revoluci k prvním soukromým
řezníkům v Brně. Originální reklamu,
která pamatuje fronty na maso, nechal
nad svůj obchod v srdci Brna umístit
právě on. Řeznictví zde bylo už za první
republiky, dnes si zde můžete koupit coffee to go nebo zlaté hodinky od vedle…

☎

Volejte nebo pište
na 777 122 009

Libuše Šafránková,
Barunka

Hugo Boettinger,
malíř, po němž nese
ulice název
Národní umělkyně Jarmila Kurandová (1890 – 1978) se narodila jako Marie Martínková, byla první z jedenácti
dětí chudého veselského (okres Pelhřimov) hajného Františka Martínka. Hajný František měl však potíže s alkoholem, byl mnohokrát překládán a nakonec skončil ve veselském chudobinci. Marie měla pěknou postavu, byla
velmi pohledná a rozhodla se jít k divadlu. Působila u ochotnického divadla v Dobré Vodě, později byla přijata
u kočovné divadelní společnosti. V té době přijala umělecké jméno Jarmila. Když se dostala do Prahy, přijala
místo vychovatelky a zároveň, jak to jen šlo, navštěvovala Národní divadlo. Při dalším putování s divadelní společností se seznámila s hercem Františkem Kurandou, za nějž se v roce 1914 provdala a s nímž adoptovala svého
synovce Antonína, jehož matka zemřela na tuberkulózu. Paní Jarmila svým rodičům brzy koupila menší domek
v Houserovce (malá vesnice – část města Pelhřimov), aby už nemuseli žít v chudobinci. Už jako profesionální
herečka působila v Olomouci, odkud brzy přešla do Brna, kterému zůstala věrná až do své smrti. Významná
členka brněnského Národního divadla, herečka vysoké kultury jevištní mluvy, oblíbená vypravěčka pohádek se
vzácným přístupem k dětem, pedagožka na JAMU a naše zřejmě nejslavnější Babička, žila se svým manželem
poklidným životem v Židenicích v Boettingerově ulici. Paní Jarmila je pochována na Ústředním hřbitově.

Prodám
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

barevnou
laserovou
tiskárnu A3

XEROX
Phaser
7500DN
v dobrém
stavu
Tel. 608 718 605

Vy
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Historik, mecenáš a krajský komisař Brněnského kraje Christian
d´Elvert (*12. 4. 1803 Brno – †28. 1. 1896 Brno), se zasloužil zvláště
v oblasti zalesňování a budování zelených ploch - park na Špilberku,
na Kolišti, na Kraví hoře, Císařský (dnes Wilsonův) les. Úzce spolupracoval s tehdejším brněnským městským zahradníkem Antonínem Šebánkem. Christian byl třetím brněnským starostou (funkci
vykonával v letech 1861 – 1864) a také šestým, protože byl zvolen
do funkce podruhé, kdy tuto funkci vykonával v letech 1870 – 1876.
Pocházel z rodiny francouzských emigrantů, kteří se v roce 1797 usadili v Brně. Studoval v Brně, Olomouci, Praze, studia práv dokončil
v roce 1826 na Vídeňské univerzitě. V brněnském zastupitelstvu zasedal od roku 1850. Od roku 1841bydlel v Pekařské 5, koncem roku
1843 se s manželkou Magdalenou přestěhoval do sousedního vchodu v Pekařské 3. Od roku 1861 je čestným občanem města Brna. Byl
německé národnosti, je pochován na Ústředním hřbitově po boku
své manželky. Do roku 1946 nesla dnešní ulice Staňkova název d´Elvertova. Christianův otec Johann působil po bitvách u Slavkova jako
nejvyhledávanější překladatel při jednáních s francouzskými vojáky.

Tel.: 736 714 082
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Tyto noviny jinde než
v Brně neseženete

TAK TO MÁ BÝT

BRNĚNŠTÍ

MILÁČCI
Mravenec
obecný měří obvykle
2 – 10 mm. Brněnští
mravenci však měří přes půl metru,
jsou plechoví a po fasádě rohového
domu putují z Orlí na Josefskou
(a naopak) už přes 10 let!
Víte, kolik jich celkem je?

Stříbrné Brno v jednom ze tří
zazděných gotických oken, která
připomínají hodnotný měšťanský
dům, jenž patří k nejstarším
v Brně! Víte číslo, tohoto domu?
Opodál si můžete koupit okurky,
ředkvičky, rajčata…

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

Vtip

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!

