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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

Skvělé jarní osvěžení, relaxace nad níž není...

ZCELA N
EZÁVIS

LÉ

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

                                                                              Číslo 4 • ročník II. • duben 2020

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

čtěte na stranách 
6 a 7

KAROLÍNA ZBOŘILOVÁ – zástupkyně sekce 
média pro mezinárodní festival divadel-

ních škol SETKÁNÍ/ENCOUTNER 2020.  

NÁŠ vlÁDCE SMÍCHU OČIMA ČTENÁŘE

„K historii našeho města patří JAMU 
a také Stříbrné Brno.“ 

129 let 
od narození

Znáte celé jméno dámy na fotografii? 
První volající se sPrávnou odPovědí 

si bude moci Zdarma Pochutnat na kávě 
v caffé del saggio v ulici helceletova 2.

Tel.: 777 122 009

APRÍLOVÁ 
HÁDANKA
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Jeho manželku Ninu. Když ho nikde nechtěli, 
byla s ním. Byla s ním prostě vždycky, 
ať se dělo cokoliv. Tak vypadá láska.“

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Vlasta Burian byl jedním z hrdinů mého dětství, 
když jsem sledoval tzv. fi lmy pro pamětníky. 
Jeho humor a energie byly přímo nakažlivé!“

ONDŘEJ BLAHO 
 MODERÁTOR DOBRÉHO RÁNA NA ČT 2 

A PROGRAMOVÝ ŘEDITEL HITRÁDIA CITY BRNO
„Smysl pro humor, 

laskavé oči 
a epesní knír!“ 

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ
„Obdivuji jeho umění improvizace 

na jakoukoliv životní situaci, 
kterou dokázal převést na humor a parodii.“

Jediný
redaktor

„Mladí lidé mají sklon 
myslet si, že jsou moudří, 
jako si opilí myslí, že jsou 
střízliví.“  

Charlie Chaplin

sůl moudrosti

 MARTIN CIBULKA 
„Bez ohledu 

na aprílové počasí 
je Stříbrné Brno 
stále s vámi.“ 

Bylo pondělí ráno 31. čer-
vence roku 1933. Přesně 

v  půl osmé se centrem Brna 
rozlehl mohutný výbuch 
a  obrovský mrak prachu za-
halil velkou část hustě frek-
ventované Masarykovy třídy 
a  hlavně křižovatku Masa-
rykovy a  Jánské. Právě pro-
jíždějící tramvaj č. 4 musela 
okamžitě zastavit v  oblacích 
prachu, mnoho lidí se potá-
celo po  ulici, mnozí utíkali. 

Po  pár minutách bylo jasné, 
že výbuch nastal ve  známém 
brněnském hotelu Evropa. 
Průčelí hotelu do  ulice Jánské 
bylo v  několika podlažích až 
po  střechu roztrženo a  ulice 
byla pokryta troskami. Policie 
přijala hlášení v  7 hodin a  34 
minut. Okolí bylo uzavřeno, 
zanedlouho přijel hasičský sbor 
a  první sanitní vozy. Z  trosek 
byli vyprošťováni první zraně-
ní, kteří byli odváženi do Úra-
zové nemocnice a do Moravské 
zemské nemocnice v Pekařské.

Pokračování příště 

BRNĚNSKÉ 
          I NEBRNĚNSKÉ 
HŘÍCHY

Po  pár minutách bylo jasné, 

          I NEBRNĚNSKÉ 

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 obdivujete na vlastovi Burianovi?

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí...
Co obdivujete na vlastovi Burianovi?

 Jak to vidí...

Budoucí náměstí před novým koncertním sálem (Janáčkovo kulturní centrum) se bude jmenovat 
po prvním rektorovi JAMU Ludvíku Kunderovi a nový koncertní dům zřejmě symbolicky ponese č. 1. 

ludvík kundera (*1891 královo Pole – † 1971 Brno) byl prvním rektorem Janáčkovy akademie mú-
zických umění a jeden z prvních janáčkologů. Jeho význam pro popularizaci Janáčka a pro odbornou 
percepci jeho díla je nezpochybnitelný. Kundera studoval klavír v Brně a Paříži. Sólový zpěv v Brně 
a Praze. Během 1. světové války působil v čs. legiích, kde založil a umělecky řídil orchestr čs. legií. Po ná-
vratu domů v roce 1920 byl tajemníkem na brněnské konzervatoři a později jejím profesorem. V ob-
dobí první republiky často úspěšně vystupoval jako sólista a komorní hráč na klavír doma i v zahraničí 
– ve Vídni, Paříži, Kolíně nad Rýnem, Moskvě a Kyjevě. Mimo to pěstoval melodramatickou hudbu, 
působil jako sbormistr královopolského sboru Lumír, přednášel, byl členem zkušebních komisí, inspek-
torem soukromých hudebních škol v zemi Moravskoslezské. Za okupace byl předčasně penzionován. 
Z této doby pochází řada jeho hudebně historických spisů, knih a statí o soudobé hudbě a spisy pedago-
gické a kritické. Po osvobození se stal správcem brněnské konzervatoře a vedoucím Ústavu pro hudební 
výchovu na pedagogické fakultě University Karlovy. V době, kdy se připravovalo založení JAMU, půso-
bil jako profesor klavírní hry a zástupce děkana pražské Akademie múzických umění pro Brno. Po za-
ložení Janáčkovy akademie múzických umění byl jmenován profesorem klavírní hry, dva roky působil 
jako děkan hudební fakulty a od 1. 10. 1948 třináct let jako její rektor. Jako muzikolog je nejlépe známý 
svými analýzami děl Leoše Janáčka. Syn Ludvíka Kundery, spisovatel Milan Kundera v otcových šlépě-
jích a lásce k Janáčkovi pokračoval a je také jedním z oficiálních podporovatelů stavby nového koncert-
ního sálu. Martin Cibulka

Janáčkovo kulturní centrumLudvík Kundera, 
otec Milana Kundery

Hotel Evropa
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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

Klobouky Dantes

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

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

Slaví s námi celý 
svět, jsme tu 
pro vás 15 let!
    • • •
15 let = sleva 15%!

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

Kapelník, saxofonista, textař 
a zpěvák Gustav Brom

Brněnský kavárník Vladimír Borkovec, který se vyučil v nedaleké 
známé kavárně Slavia, provozoval oblíbenou kavárnu Alfa od roku 1933. 
Kavárna Alfa byla vyhledávaným podnikem Brňanů i místem setkává-
ní brněnských herců a umělecké gay komunity. Kavárna fungovala i po  
2. sv. válce. Po komunistickém převratu v roce 1948 přešla pod správu 
podniku Restaurace a jídelny Brno a vznikla zde taneční vinárna s restau-
rací. Se svým orchestrem zde častokrát vystupoval Gustav Brom, který 
v Alfě poprvé spatřil svoji budoucí manželku Marii Gergelovou. Provoz 
kavárny byl ukončen až po navrácení budovy rodině stavitele Františka 
Hrdiny v devadesátých letech minulého století. Ke klesající úrovni kavár-
ny přispěly mj. stížnosti okolních obyvatel na velký hluk, který je zejména 
v noci obtěžoval. Zánik kavárny byl neodvratný.  Pokračování příště 

Barevná minulost pasáže aLfa

www.alfapassage.cz

Z domků na fotografii z roku 1905 už nestojí ani jeden. Tato část Křížové (tehdy Bűrgergasse – Měšťanská) směrem na dnešní Mendlovo nám. dnes vypadá úplně 
jinak a je o mnoho širší. Všimněte si krásné pouliční lampy na domě, v němž měl dílnu Albert Kraus. Fotografováno od hostince U Modrého lva. 



S t ř í b r n é  B r n o  •  s t r a n a  4

Nároží ulic Příkop (tehdy Ottgasse) Bratislavská (tehdy Josefstadt) se od roku 1908 změnilo k nepoznání. Zmizely domky, stolařská dílna Rudolfa Hegera 
na rohu,  krásná pouliční lampa, kočičí hlavy… Všimněte si nízko zasazených oken, kterými bylo vidět dámám skoro pod sukně. 

6. dubna 1930 (90 let) bylo 
v Jihlavské ulici (tehdy Na pa-
dělkách) slavnostně otevřeno 
brněnské krematorium, které 
bylo postaveno podle pro-
jektu Ernsta Wiesnera (1890 
– 1971). Otevření se zúčast-
nil mj. tehdejší starosta města 
Brna Karel Tomeš. Veřejnost 
si poté prohlédla také přilehlý 
urnový háj. Provoz krematoria 
byl zahájen o dva dny později. 
Úplně prvním zpopelněným 
se stal rolník z  Horní Lhoty 
u Luhačovic Karel Svěrák.  

  TENKRÁT A  DNES
Rok 1908

                  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

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

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

Jaro už je ve vzduchu, 
           tak nebuďte na suchu!

Dnes

Víte, že autorem světoznámé zbrojovácké značky je Karel Jan Stal-
ler (1896 – 1975)? Narodil se ve Velké Bíteši, svá studia však do-

končil v roce 1921 na České vysoké škole technické v Brně. Z konstruk-
téra v brněnské Zbrojovce se postupně vypracoval na šéfa konstrukční 
kanceláře, náměstka ředitele a od roku 1930 byl technickým ředitelem. 
Zasloužil se např. o zdokonalení kulometu Bren a o vývoj a výrobu dal-
ších zbraní. V roce 1939 postoupil na místo generálního ředitele. Brzy 
nato byl přeložen do Prahy, kam se přestěhoval s celou rodinou. V květ-
nu 1939 během služební cesty do Bukurešti navázal spojení se zástup-
cem čs. zahraniční odbojové akce a přivezl do protektorátu pokyny dr. 
Edvarda Beneše. Podařilo se mu vyvézt na Západ několik beden tovární 
technické dokumentace a prostřednictvím sítě zahraničních poboček 
Zbrojovky převést velké peněžní částky na fi nancování našeho zahra-
ničního odboje. Fungoval jako spojka, informátor, kurýr a také sponzor. 
Během okupace zůstal pod maskou loajality ve vedoucích pozicích pro-
tektorátního zbrojního průmyslu. Od počátku okupace byl ve spojení 
s předsedou protektorátní vlády generálem Aloisem Eliášem, své vysoké 
postavení využíval ve prospěch odboje. V závěru války byl sledován Ge-
stapem, podařilo se mu však vyváznout. Po skončení války byl navzdo-
ry svým zásluhám z vedení Zbrojovky odstraněn a byl vyšetřován pro 
podezření z kolaborace s okupanty. Koncem roku 1949 s celou rodinou 
ilegálně odešel do Rakouska. V roce 1951 odjel do USA, kde uplatňoval 
své odborné  znalosti až do roku 1968 ve významných fi rmách v New 
Jersey. V roce 1975 se odstěhoval do Anglie, kde však krátce nato zemřel. 
Je pochován v Cheamu (hrabství Surrey) na tamním hřbitově společně 
s čs. zahraničními letci. 

Karel Jan Staller
V době brněnských 
studií Karel Jan Staller 
bydlel v Máchově ulici, 
v době sňatku s Vlastou 
Uhlířovou-Stallerovou 
v Pekařské 59 a až do 
června 1939 v Lazaretní. 
Přátelil se mj. s divizním 
generálem Vojtěchem 
Borisem Lužou. 

Spojka, informátor, 
kurýr a také sponzor
českého odboje
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Martin: Kdy jste poprvé ochutnala víno?
Terezka: Noo, tak to je už hodně dávno. 

Bylo to na diskotéce. Vypila jsem několik skle-
niček, víno vůbec nebylo dobré a bylo mi tak 
špatně, že jsem si řekla, tak to bylo naposledy! 
No, a dívejte, mám vinotéku. 

Martin: Máte raději červené nebo bílé?
Terezka: Kdybych si mohla vybrat, tak bílé 

víno. Ale v  práci vše přechutnávám, než ho 
prodám zákazníkovi, tak si dám i červené.

Martin:  Co byste nalila Oldřichu Novému, 
kdyby navštívil Vaši vinotéku?

Terezka: První co bych řekla - Zavřete oči, 
odcházím… Pak bych se na něho dívala jako 
na  svatý obrázek a  nakonec bych mu nalila 
Veltlín zelený. A samozřejmě bych si s ním dala 
skleničku i já.

Martin: Jaké hosty máte nejraději?
Terezka: Nemohu říct, že mám někoho 

nejraději. Každý host je nějaký jiný. Tudíž 
i každý den je svým způsobem zážitkem. Dob-
rým i špatným. Člověk, který pracuje ve vino-
téce, vinárně, ale i hospodě, ví, že jsme psycho-
logové, a  že si skoro každý den poslechneme 
spousty životních příběhů a osudů.

Martin: Odkud do Vaší vinotéky dovážíte 
víno?

Terezka: Máme tři stálé dodavatele, kteří 
mají malá vinařství na Jižní Moravě.

Martin: Ve  kterém ročním období máte 
Brno nejraději?

Terezka: Mně se 
líbí Brno ve  všech roč-
ních obdobích. Na  jaře 
všechno kvete, v  létě je 
krásně teplo a na mnoha 
místech jsou venkovní 
zahrádky. Na  podzim 
začne padat listí a v zimě 
s popraškem sněhu a sa-
mozřejmě s  vánočními 
trhy, svařákem a vánoční 
výzdobou v celém Brně.

Martin: Co vzkáže-
te čtenářům Stříbrného 
Brna?

Terezka: Dejte si lah-
vinku, třeba ve  společ-
nosti Stříbrného Brna.

• s t ř í b r n ý  r o z h o v o r •
Terezka Boháčková

š e n k ý ř k a ,  k t e r á  u m í  m i l e  r o z l é v a t  v í n o 

Tato ulička s  kdysi 
malebným pláckem 
uprostřed vznikla v  17. 
stol., kdy dostala název 
Sancta-Maria-Mag-
dalena-Gasse. O 50 let 
později si jí začalo říkat 
Římské náměstí, což jí, 
hlavně mezi pamětníky, 
vydrželo dodnes! Během 
2. sv. války nesla název 
Franziskanergasse. Víte, 
jak se nazývá dnes? Vel-
kou místní událostí bý-
valy tzv. Houbové trhy. 

zapomenuté ulice

I DOMY PROMlOUvAjÍ...
V paláci bývalé Cyrilometodějské zá-

ložny na Zelném trhu č. 2 žila vynikající 
zpěvačka, flétnistka a příležitostná he-
rečka Jarmila Veselá (1933 – 2017). Měla 
krásný výhled nejen na divadlo Reduta. 
Narodila se v Rijece (Chorvatsko), gym-
názium však už navštěvovala v  Brně, 
kterému zůstala věrná až do konce svého 
života. Po gymnáziu začala studovat na 

brněnské konzervatoři – obor flétna, absolvovala v roce 1954. Už 
jako studentka konzervatoře si do brněnského rozhlasového sbo-
ru chodila přivydělávat jako zpěvačka. Všiml si jí tehdy Ladislav 
Kozderka, který začal Jarmile dávat sóla. Začala spolupracovat 
s  Brněnským rozhlasovým orchestrem, kde si jí všiml Gustav 
Brom a ten nabídl paní Jarmile stálé angažmá. V Orchestru Gus-
tava Broma zpívala až do roku 1963, kdy ji vystřídala Helena Ble-
hárová. Poté působila v Orchestru Studio Brno, Orchestru Mirko 
Foreta, Orchestru Karla Vlacha a Tanečním orchestru Českoslo-
venského rozhlasu. Manželem Jarmily Veselé byl Standa Veselý, 
který hrál u Broma na pozoun. Jednou z nejkrásnějších a zřejmě 
nejznámějších písní Jarmily Veselé je Až 
rozkvetou lípy, kterou jí velmi pochvá-
lil mj. Oldřich Nový, s nímž se i setkala. 
K zajímavostem patří i to, že právě paní 
Jarmila nazpívala za Olgu Schoberovou 
píseň Arizona ve filmu Limonádový Joe 
aneb Koňská opera. Nezapomenutelná 
Jarmila Veselá byla celý život velmi ele-
gantní a chodila výhradně v klobouku.

Volejte Martinovi 777 122 009☎

    
Ja

rm
ila

 V
es

elá

Zelný 
trh 2

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

•hruškový 
•tvarohový 
•povidlový 
•ořechový 
•makový 
•tvarohový 
 s borůvkami 
•tvarohový 
 s meruňkami...  

Najdete nás na Facebooku
Naše adresa: Zvonařka 2b 

Nemusíte 
až na 
Valašsko! 
Na přání 
zazvoníme 
u vašich 
dveří.

Až vás bude honit mlsná: 
www.brnenskyfrgal.cz

volejte: 602 740 034 (8-16 h)

Po zadání kódu retro 1 
do vaší objednávky, 

dostanete až do 31. 5. 2020 
slevu 10 %

Žena za pultem

Grohova 17

Terezka 
je velká 
znalkyně 
vína 
a také 
lidských 
příběhů...



S t ř í b r n é  B r n o  •  s t r a n a  6

Vlasta Burian, tato nádher-
ná figurka nepřekonatelně 

žonglující slovy, gesty a posunky, 
s velkolepým komickým výko-
nem par excellence. Legenda, 
vedle níž se výkony ostatních 

Pojďme společně zavzpomínat na našeho Vlastu Buriana. S  úsměvem, ale také 
s úctou a smutkem na génia, který během války ve svém divadle s lidskou samo-

zřejmostí zachraňoval opravdu dlouhou řadu lidí, aby pak zůstal všemi opuštěn. 

herců jaksi ztrácejí, i když všich-
ni hrají dobře. Šibalství, které 
se leskne v  jeho očích, budou 
obdivovat ještě děti našich dětí 
a  možná, jak bylo tehdy zvy-
kem, se budou smíchy za  bři-

cho popadat. Hrál již v prvních 
němých filmech, kde mu však 
scházelo slovo, jehož moc roze-
smáti ovládal suverénně. Trou-
fám si tvrdit, že nikdy žádný 
Čech, ba snad ani umělec jiné 
národnosti, nezvítězil tak rychle 
a přesvědčivě jako on. Narodil se 
9. 4. 1891 v Liberci v Perlové uli-
ci do krejčovské rodiny a snad 
už název ulice byl předzvěstí 
jeho nesmrtelného lesku. Obec-
nou školu nedokončil, neboť 
v průběhu roku 1900/1901, tedy 
v páté třídě, se s rodiči a sestrou 
přestěhoval na  pražský Žižkov. 
Vlasta začal intenzivně sporto-
vat, byl všestranně nadaný. Svoji 
sportovní kázeň přenesl později 
i  na  jeviště, kde postupně jeho 
temperament určoval rytmus 
nejen jeho vlastního výkonu. 

NÁŠ
vlÁDCE 
SMÍCHU 

Největší talent, talent komický, 
se u něj začal projevovat v kantý-
ně fotbalového klubu AC Sparta, 
kde bavil kamarády mimickými 
parodiemi. Úspěšné parodie 
předváděl poté v  žižkovských 
hospodách, které navštěvoval 
se svým otcem. Ten mu také 
přestal bránit v  herecké dráze 
a  začal ho podporovat. Burian 
byl vskutku i  velkorysým ředi-
telem a podnikatelem. Ve svém 
divadle zaměstnával neustále 
kolem stovky lidí. Vybudoval 
však nejen prosperující divadlo, 
ale ve foyer zřídil ateliér, módní 
salón, dílny, dokonce i  vlastní 

biograf „Vlasta“. Začali se o něj 
zajímat až v Americe. Přípravy 
na odjezd byly v plném proudu, 
Vlasta se však nakonec rozhodl 
jinak. Odjel se svou milovanou 
manželkou Ninou, která byla 
jeho celoživotním talismanem 
a bez níž neudělal prakticky ani 
krok, na  dovolenou na  fran-
couzskou riviéru. Tam se setkal 
s  Charlie Chaplinem a  po  ná-

vštěvě Paříže se vrátil domů 
do své dejvické vily v Kadeřáv-
kovské ulici č. 13. Řečeno a hlav-
ně napsáno bylo o našem „Králi 
komiků“ opravdu mnoho. Jeho 
osobní kuchař a  přítel pan Ja-
romír Trejbal, kterého si Burian 
doslova koupil v nejlepším praž-
ském lahůdkářství Na  Příkopě 
německé firmy Lippert, ve  své 
knize vzpomíná mj. na to, že mu 
Burian tehdy nabídl 10. 000 Kč 
měsíčně! U Lippertů se rozlou-
čil a  za 14 dní vařil u Burianů 
první oběd. Kuchyně byla sku-
tečně skvěle  vybavena. Lednice 
na maso, na ryby, jiná na mlé-
ko a  sýry, na  zeleninu. Sklípek 
na víno, jiný na pivo, Vlasta si to-
tiž čepoval sám sudovou Plzeň.  
Svým bohatstvím se rád chlubil 
na  veřejnosti, což vyvolávalo 
velkou závist. Snad až dětinská 
naivita a lidská závist byly jedny 
z mnoha příčin jeho poválečné-
ho pádu. Avšak ohromná po-
pularita měla za následek nejen 
stále vyprodané hlediště, ale pro-
jevovala se i hmotně. Návštěvní-
ci, převážně ti z venkova, přiná-
šeli denně do divadla různorodé 
pozornosti z jejich hospodářství. 
Na  pana Trejbala po  ranním 
příchodu do  vily čekalo v  led-
nici např. selátko, jindy štika, 
krůta, košík úhořů nebo raků, 
celá šunka, holoubátka, pěkně 
vykrmená husa, žabí stehýnka, 
pytel jedlých kaštanů a mnoho 
dalších kvalitních surovin. Dle 
situace byl pak sestavován oběd, 
který míval obvykle 6 – 7 chodů 
a  aby Vlasta netloustl, připra-

❶

❷

❸
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KalenDÁRium

BřetiSlaV Bakala 
(*12. 2. 1897 Fryšták – † 

1. 4. 1958 
Brno), diri-
gent, hudeb-
ní skladatel, 
s b or m is t r, 
klavírista  a   
k o r e p e t i -
tor. Patřil 

k  nejvýznamnějším osob-
nostem brněnského hu-
debního života třicátých až 
padesátých let dvacátého 
století. Ve  svém rodišti se 
mu od místního varhaníka 
dostalo prvního hudebního 
vzdělání. Po  smrti svého 
táty Antonína se Břetislav 
se svou mámou Marií Ba-
kalovou přestěhoval v  roce 
1905 do Brna. Zde od roku 
1909 navštěvoval klasické 
gymnázium. Po  páté třídě 
přešel na Janáčkovu varha-
nickou školu, kterou v roce 
1915 absolvoval s  vyzna-
menáním. Břetislav Bakala 
je zakladatelem Symfonic-
kého orchestru v Brně, ko-
morního orchestru a v roce 
1936 se stal po Ferdinandu 
Vachovi sbormistrem Va-
chova sboru moravských 
učitelek. Je držitelem Ceny 
osvobození města Brna 
a  Zasloužilým umělcem. 
Je pochován na Ústředním 
hřbitově. 

Marie WalteroVá 
(*2. 4. 1897 Plzeň – † 20. 7. 

1978 Brno), 
b r n ě n s k á 
d i v a d e l -
ní herečka 
a  oblíbená 
pedagožka 
na  JAMU. 
Byla dce-

rou slavných rodičů (Ema 
a  Ladislav Pechovi) a sest-
rou ještě slavnějšího bratra, 
filmového a  divadelního 
herce Ladislava Peška. Pů-
vodně se chtěla stát lékár-
nicí, avšak po  náhodném 
záskoku v  brněnském Ná-
rodním divadle zde získala 
v roce 1915 stálé angažmá. 
V  Brně navštěvovala dívčí 
školu Vesna, učila se hře 
na  klavír, zpěvu a  herecké 
průpravě. 2. 7. 1921 uzavře-
la v kostele sv. Tomáše sňa-
tek s  významným režisé-
rem, hercem, pedagogem, 
dramatikem, překladatelem 
a  recitátorem Rudolfem 
Walterem (1894 – 1966). 
V  roce 1922 se manželům 
Walterovým narodila dcera 
Olga, budoucí spisovatelka, 
režisérka a  překladatelka. 
Marie Walterová je držitel-
kou Ceny osvobození a dal-
ších poct. Je pochována 
na Ústředním hřbitově. 

vovala se převážně francouzská 
strava. Např. knedlíky se neva-
řily nikdy. Ovšem jedno jídlo si 
Vlasta zvlášť oblíbil – kuře s jabl-
ky a milánskými nudlemi. Bylo 
oficiálně pojmenováno „Kuře 
Vlasty Buriana“. Na Vlastu, který 
byl pokřtěn celým jménem Josef 
Vlastimil Burian, se dá vzpomí-
nat vlastně kdykoliv a při jaké-
koliv příležitosti. Jeho popularita 
a jeho tvář byla často využívána 
v reklamě. Tehdejší obchodníci 
po  něm pojmenovali bonbóny 
„Burianky“, jeho jméno nesla 
i  nově vyšlechtěná růže, „Růže 
Vlasty Buriana“. Zřejmě nej-
známější je jeho osobní přátel-
ství s  panem Tomášem Baťou. 
Mnohokrát se stalo, že kvůli 
natočení reklamy na nové boty 
nebo nového typu pneumatik, 
vypravil pan Baťa osobní letadlo, 
které ze Zlína zaletělo pro Vlastu 

dvorcích Moravské Slávie v Lu-
žánkách se pravidelně setkával 
se svými přáteli, hereckými 
kolegy, ale i  s  profesionální-
mi mistry světa v tenisu. Např.  
7. 5. 1933 pořádal v Lužánkách 
Vlasta Burian s  mistrem světa 
Karlem Koželuhem a Ferencem 
Maršálkem, daviscupovým re-
prezentantem, tenisovou exhi-
bici. Její součástí byla pokaždé 
i  humoristicko-tenisová show. 
Nebo 21. 5. 1936 v 16:30 se opět 
konala tenisová exhibice, na níž 
bylo zajímavé, že Vlasta Burian 
účinkoval ve všech utkáních, ne-
boť při dvouhře Síba-Zaorálek 
dostal roli rozhodčího. Těchto 
exhibicí se pravidelně zúčastňo-
vali přední brněnští podnikatelé, 
kumštýři, přátelé a  kamarádi. 
Pamětníků, kteří jistě s  úsmě-
vem vzpomínají na  pravidelná 
kabaretní vystoupení ve Varieté 

slzy. Bylo to dojemné. Pak se Vlas-
tík vzpamatoval a  začala legra-
ce.“ Do smíchu už ale doopravdy 
samotnému Vlastovi nebylo. 
Na klavír ho jako vždy doprová-
zel vynikající klavírista, zpěvák 
a improvizátor, celoživotní přítel 
Dalibor Pták (1894 - 1960). Jak 
sám Vlasta říkával: „Do  Brna 
jsem se pokaždé vracel velmi 
rád. Ze setkání s  kumštýři 
a  lidmi z brněnské metropole 
mám jen samé milé vzpomín-
ky. A ty ,šťabajzny,, radost po-

a po natočení reklamy ho dopra-
vilo zpět do Prahy. A byl to právě 
Vlasta Burian, který pravidelně 
odjížděl z Brna pokaždé novým 
typem automobilu, zvaném 
„Zetka“. Je také autorem mnoha 
reklamních spotů, např. „Po-
slední v  abecedě, první na  sil-
nici“. Této brněnské automobi-
lové značce byl věrný mnoho 
let. Velkou událostí v tehdejším 
Brně byly „Tenisové exhibice 
Vlasty Buriana.“ Na tenisových 

Rozmarýn, nebo také v  Děl-
nickém domě, už mnoho není. 
Poslední vystoupení v  Rozma-
rýnu popsal pamětník a Vlastův 
kamarád, pan František Řehák, 
takto: „Přesto, že byl Vlastík už 
velmi unavený, v  očičkách mu 
svítily malé šibalské plamínky. 
Seděl jsem s ním v jeho šatně až 
do začátku vystoupení. Pak vyšel 
na  pódium, vůbec nic neudělal 
a ani neřekl a Brňané mu vestoje 
tleskali několik minut. Tekly mu 

hledět. I tramvaj by se za nimi 
otočila! “ Dnes je téměř jisté, 
že se Vlasta Burian na nás z he-

reckého nebe, tak šibalsky jak 
to uměl jen on, usmívá a objed-
nává jeho nezapomenutelným 
způsobem „Liguééréé“! 31. 1. 
1962, v  nedovršených 71 le-
tech, opuštěn všemi kromě své 
ženy, končí život vládce smíchu, 
člověka, který se vyšplhal do zá-
vratných výšin, aby posléze zažil 
tvrdý pád a je jen na nás, jak si jej 
budeme pamatovat my.

Nashledanou, pane Vlasto 
Buriane!

❹

❺ ❻

❼ ❽

❾

❶	Vlasta Burian s manželkou 
Ninou na francouzské 
riviéře.

❷	Vlastík s novým kabriole-
tem z brněnské Zbrojovky.

❸	Vlasta s manželkou Ninou 
a Františkem Řehákem  
31. 10. 1958 v brněnské 
Chronotechně.

❹	Vlasta Burian byl velký 
gurmán.

❺	Jaromír Trejbal, kuchař 
a přítel Vlasty Buriana.

❻	František Řehák, řidič, auto-
mechanik v brněnské Zbro-
jovce a přítel Vlasty Buriana.

❼	Elegán Vlastík.
❽	Mistr grimas Vlasta Burian.
❾	Vlasta na posledním brněn-

ském vystoupení v Rozma-
rýnu s Daliborem Ptákem 
(vlevo).
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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

Večerní káva
Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

Milujete kávu, ale po 6 ho-
dině večerní si ji už odpíráte? 
Že byste celou noc koukali 
do  stropu? Možná nemusíte. 
Pokud si totiž dopřejete ta-
kovou kávu, která je správně 
připravená, z  čerstvě pražené 
kávy, ideálně 100% arabica 
(ta obsahuje méně kofeinu), 
vaše tělo ji dokáže strávit již 
během 30 minut. A  můžete 
si tedy vychutnat vynikající 
kávu i na večerní zahrádce své 
oblíbené kavárny, kde dbají 
na  správnou přípravu nápoje 
a  mají ty nejkvalitnější suro-
viny. Když si do kávy přidáte 
trochu mléka či si pochutnáte 
na  cappuccinu, čas trávení 
se o něco prodlouží, kofein se 
díky mléku vstřebává poma-
leji. Toho můžete využít, když 
si budete chtít posedět s přáteli 
o něco déle a užít si vlahé letní 
večery. Hezký večer s  dobrou 
kávou!

Syn železničního úředníka Vik-
tor Kaplan (1876 - 1934) se narodil 
i zemřel v Rakousku, většinu svého 
života však prožil v Brně. A právě 
v Brně se zrodil vynález, který od 
té doby využívá celý svět. Už když 
nastoupil na Německou vysokou 
školu technickou v  Brně, zajímal 
se o vodní turbíny a ekonomické 
využití vodních toků. Po jmenová-

ní řádným 
profesorem, 
vybudoval ve 
sklepě školy 
malou tur-
bínovou la-
boratoř. Zde 
téměř na ko-
leně vytvořil 
funkční tur-

bínu, která byla dvakrát účinnější, 
než turbína Francisova. První pro-
totyp Kaplanovy turbíny na světě 
byl vyroben v  letech 1918 - 1919 
brněnskou firmou Ignác Storek 
v  Křenové č. 65. Výročí narození 
Viktora Kaplana je zařazeno mezi 
světová výročí UNESCO. V Masa-
rykově čtvrti je po něm pojmeno-
vána ulice Kaplanova. Se svou man-
želkou Margarette měl dvě dcery. 

Vincenc Brandl (1834 – 1901) 
se narodil ve starém domě na 
Starém Brně čp. 157. Jeho chudí 
rodiče, táta Ondřej a máma Te-
rezie, byli ve službách Augustini-
ánského kláštera na Starém Brně. 
Hlavní význam Brandlovy mno-
hostranné a téměř půlstoleté ba-
datelské činnosti spočíval v tom, 
že budil národní vědomí v Brně, 
vštěpoval a oživoval historické 
uvědomění na Moravě a odhalo-
val minulost naší země. Věřil, že 
náš národ může utéct ze smutné 
přítomnosti do čestné a lepší 
minulosti. Moravský zemský ar-
chivář, historik, vědec s hlubokou 

vzdělaností a velký vlastenec Vin-
cenc Brandl původně učil na ně-
meckém gymnáziu v Brně, poz-
ději na Městské reálce na Starém 
Brně. V  letech 1865 – 1868 byl 
poslancem moravského zemského 
sněmu. Byl členem Královské české 
společnosti nauk, České akademie 
věd a umění a mnoha dalších spol-
ků. Je čestným členem více než 300 
obcí a korporací, držitelem řady 
poct, řádů a vyznamenání. Je 
zakladatelem Musejního spolku 
v Brně, kterého se stal 
prvním předsedou. 
Jako student (filoso-
fii studoval ve Vídni) 
psal české a německé 
básně, z nichž některé 
byly objeveny až ve 
20 letech 20. stol. v br-
něnském archivu. Je 
autorem dlouhé řady 
dějepisných studií, his-
torických dokumentů, 
týkajících se zejména 
právního řádu České-
ho království. Napsal 
také řadu životopisů 
významných osobnos-
tí. Po dlouhá léta ne-
znal jinou cestu, než do 
archivu, čtenářského 

Březnové Setkání přátel Stříbrného Brna 
se konalo v den stéhočtyřicátého vý-

ročí narození tak trochu zapomenutého 
muže – Arnošta Františka Marie Nováka. 
Nejen historikové jej však znají spíše pod 
jménem Arne Novák. Narodil se 2. břez-
na 1880 v Litomyšli, zemřel 26. listopadu 
1939 v  Poličce. Byl synem 
známé české spisovatelky, 
redaktorky a velké podporo-
vatelky ženského hnutí Teré-
zy Novákové (1853 – 1912), 
po které je v Řečkovicích od 
roku 1946 pojmenovaná ulice Terezy No-
vákové. Zajímavé je, že maminka Arne 
Nováka se skutečně psala s dlouhým „é“ 
– Teréza. Otcem Arne Nováka byl kla-
sický filolog Josef Novák (1847 – 1907), 
který působil na gymnáziu v Litomyšli a 
Praze. Arnošt si své křestní jméno změnil 
na Arne podle norského spisovatele Arne 
Gaborga. V  Litomyšli studoval gymná-

zium, maturoval v Praze. Mezitím pobý-
val také na univerzitě v Berlíně. Poté jako 
středoškolský profesor působil v  Praze a 
Kutné Hoře. V roce 1920 se stal řádným 
profesorem české literatury na Filozofic-
ké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, 
kam se v roce 1921 natrvalo přestěhoval. 

Zpočátku bydlel v Sirotčí (dnes Grohova) 
20, poté v ulici Talgasse (dnes Údolní) 19. 
Od stejného roku (1921) působil také jako 
čelný dopisovatel redakce Lidových novin, 
v nichž uveřejnil také např. stovky recenzí! 
Byl členem řady odborných a zájmových 
organizací, mj. Spolku Kounicovy student-
ské koleje českých vysokých škol v Brně. 
Literaturu chápal jako součást systému 

duchovních hodnot vytvářených velkými 
osobnostmi. Své zřejmě největší dílo Pře-
hledné dějiny literatury české, čítající 1. 800 
stran, dokončil pár měsíců před svou smrtí. 
Novákovo velmi rozsáhlé dílo významně 
spoluurčovalo vývoj české literární historie. 
I přes drobnou vadu řeči byl profesor No-

vák vynikajícím a velmi 
oblíbeným přednášejí-
cím. Při pobytu v rodné 
Poličce ho postihl těžký 
zápal plic, kterému v ne-
mocnici podlehl. Před-

časná smrt jej zachránila před nacistickou 
perzekucí. Vůdčí osobnost české literární 
vědy a historie první poloviny 20. stol. a 
velký vlastenec Prof. PhDr. Arne Novák je 
pochován na brněnském Ústředním hřbi-
tově. A právě ulice, ve které má své sídlo 
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 
je pojmenována po něm – Arne Nováka. 
Nashledanou na příštím setkání.  

Stříbrné setkání

Archivní vincenc

Student Arne Novák

Arneho 
maminka 
Teréza 
Nováková

Arne 
Novák 

svůj život 
zasvětil literatuře

spolku a na Staré Brno. Každá jiná 
cesta pro něj byla mimořádná. 
Bydlel pár minut od Lužánecké-
ho parku, nebyl v něm však přes 
30 let. Až jednou tam musel zajít, 
když k němu přijeli hosté z Prahy. 
Dům, ve kterém žil až do své smrti 
(Giskra – Strasse, dnes Kounicova 
45), už bohužel neexistuje. Stejně 
jako dům, ve kterém se narodil. 
Vincenc Brandl by si zasloužil při-
nejmenším pamětní desku, pro-
tože ulice, která je v centru Brna 
po něm pojmenována, je téměř 
neznámá. Stejně jako Vincenc 
Brandl. 
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Druhů pohostinských za-
řízení je opravdu velké 

množství – přibližně třicet. 
K  těm nejrozšířenějším pa-
tří restaurace, pivnice, bary, 
kluby a  kavárny. Ke  vzniku 
vůbec první kavárny v Brně 
došlo dle brněnského kro-
nikáře Leopolda Masura 
roku 1702, kdy pokřtě-
ný Turek Achmet obdržel 
na základě přímluvy vídeň-
ského arcibiskupa hraběte 
Kollonnitsche kavárenskou 
koncesi. Druhou kavárnu 
otevřel v roce 1711 brněnský 
kavárník Ignác Stiefel. Roku 
1717 byly v Brně již tři kavár-

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

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

ny, 1719 šest, 1856 šestnáct 
a  1867 dvacet tři. Doslova 
zlatý věk poté brněnské ka-
várnictví prožilo v  období 
první republiky. Po nástupu 
komunismu byl tento typ 
pohostinských zařízení po-
stupně nahrazován pivnice-
mi a jinými nálevnami. K jis-
té renesanci kaváren začalo 
docházet po  sametové re-
voluci, a to především v po-
sledních deseti letech. Tento 
návrat kaváren a  obecně 
„kavárenského života“ jako 
takového, možná souvisí 
rovněž i s postupným „zklid-
ňováním“ doby, která je sice 

stále velmi hektická, nicmé-
ně ve srovnání s 90. lety, kdy 
chtěl najednou každý podni-
kat, rychle vydělat milióny, 
procestovat celý svět, dostu-
dovat vysoké školy, atd., atd., 
je možné o posledních letech 
mluvit skutečně jako o letech 
klidnějších. Nyní se v histo-
rickém jádru nachází přibliž-
ně padesát kaváren, což je asi 
šestina všech podniků. Toto 
číslo je ovšem velice „proble-

matické“, jelikož vedle trendu 
návratu kavárnictví lze sle-
dovat rovněž trend určitého 
„zhypermarketování“ po-
hostinských zařízení. V sou-
časnosti je stále obtížnější 
rozlišovat mezi jednotlivými 
druhy podniků. Provozo-
vatelé se totiž snaží nalákat 
do svých zařízení co možná 
nejvíce hostů. Restaurace 
se proto tváří zároveň jako 
kavárny a kavárny zase jako 

restaurace. Z mnohých pod-
niků se stávají dokonce i ob-
chody, ve kterých si můžete 
ochutnané jídlo či pití zakou-
pit v  surovém stavu domů. 
Toto splývání všech mož-
ných druhů podniků v jeden 
„nadpodnik“ ve  svém dů-
sledku bohužel vede k vytvá-
ření stále oblíbenějších uni-
formních hybridů, v  nichž 
si můžete objednat všechno, 
avšak zároveň vlastně nic. 
Naštěstí zdaleka ne všichni 
provozovatelé se vydali touto 

Druhy brněnských 
pohostinských zařízení

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Jsme tu pro vás již od r. 1936.

Opravíme hodiny,
hodinky, budíky všech
historických epoch.

Adresa: Veveří 36, Brno
Tel.: 541 214 946, 603 858 924

www.hodinarstvi-strnad.cz

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Jsme tu pro vás již od r. 1936.

www.hodinarstvi-strnad.cz

cestou záhuby. Díky tomu se 
můžeme setkávat i  se zcela 
novými druhy podniků, kte-
ré v  minulosti neexistovaly. 
Pro příklad jmenujme stále 
oblíbenější čajovny. Na dru-
hou stranu však mnohé typy 
podniků již v podstatě zanik-
ly. Ještě před sto lety si větši-
na Brňanů zřejmě jen stěží 
uměla představit život kupří-
kladu bez velmi populárních 
výletních hostinců…

Impozantní 
kavárna Spranz 
už mnoho let 
neexistuje

Zahrádka Zemanovy kavárny

Kavárna Savoy skončila teprve nedávno
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{{{{		CO SE CHYSTÁ NEjEN v BRNĚ   }}}}

pRVoRepuBliKoVé 
SlaDKé 
mÁmenÍ

Jahodové kornoutky
Z  listového máslového těsta 
upečeme si předem kornout-
ky. Tyto naplníme jahodovou 
šlehanou smetanou (dáme do 
šlehačky hodně rozmačkaných 
lesních jahod). Plněné kor-
noutky omočíme u otvoru má-
čecí čokoládovou hmotou, aby 
smetana byla zakryta. 

Klobouky Dantes

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

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

Slaví s námi celý 
svět, jsme tu 
pro vás 15 let!
    • • •
15 let = sleva 15%!

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

ČeSkÉ korUNoVaČNÍ kleNotY… Na Do-
SaH V letoHráDkU MitroVSkÝCH
Už jen do 26. dubna 2020! Út – ne: 10 – 16.30 
(poslední vstup v 16.00)

Unikátní výstava představuje  mistrovskou repliku 
Českých korunovačních klenotů a původního žezla a 
jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se pomyslně po 
čtyřech stoletích objeví v původním kompletu. S pří-
během klenotů se pojí osudy 22 korunovaných vlada-
řů. Ty jsou představeny exponáty ilustrujícími období 
jejich vlády  (ukázka Řádu zlatého rouna, kopie slav-

nostních šatů Marie Terezie a korunovačního 
pláště, replika Pražského Jezulátka a další).

Vstupné: dospělí 150 Kč, senioři a VŠ stu-
denti 120 Kč, SŠ studenti 90 Kč, ZŠ žáci – děti 
do 15 let 80 Kč, MŠ děti od 4 do 6 let 40 Kč; 
příplatek za výklad pro skupiny od 25 os.: 15 
Kč. Rezervace pouze pro skupiny od 20 osob. 
Slevy ve výši 20%: ZTP nebo ZTP/P (platí obě 
osoby), držitelé platné denní jízdenky nebo 
předplatního tištěného kupónu IDS JMK s 
min. jednou mimobrněnskou zónou, držitelé 
platné denní vstupenky z VIDA. letohrádek 
Mitrovských, Veletržní 19, Brno. Více na 
www.letohradekbrno.cz

Ing. Tomáš KRYL vás srdečně zve na 
prohlídkový okruh – BrNĚNSkÉ le-
GeNDY, PoVĚSti a DoMoVNÍ 
ZNaMeNÍ. Poznejte Brno z trochu ne-
tradičního úhlu. V ulicích města zapátrá-
me po domovních znameních, jako jsou 
třeba Tři mouřeníni, Zlatá kotva nebo 
koule, Krásná otrokyně, Zlatý i Černý orel, 
Tři knížata, Červený rak, Černý medvěd 
nebo Tři kohouti a vypravíme se po sto-
pách městských legend a pověstí o brněn-
ském drakovi, o Birkově kole na Staré rad-
nici, o zvonění na Petrově nebo projezené 
věži tamtéž, o neslušném mužíčkovi u sv. 
Jakuba, o kamenné panně, o zazděném 
radním, strašidelném sklepě nebo o Černé 
madoně. …příběhy v souvislostech. Neděle 
19. dubna 2020, 11:00 hod. sraz u autobu-
sové zastávky Masná (Křenová/Zderadova 
ul.) - vstupné: 100 Kč (80 Kč děti 6 – 14 let). 
Mějte, prosím, s sebou jízdenku na MHD. 
Prohlídka se uskuteční za každého po-
časí. Nutná rezervace na tomas.kryl@
email.cz!

Navštivte gotický HraD BoSkoViCe - kolébku pánů sedmi-
zubého hřebene. Z Masarykova náměstí se vydejte směrem nahoru 
do uzoučké uličky mezi domy, po 96 metrech zahněte doprava a 
s úsměvem pokračujte do mírného stoupání. Vpravo minete po 72 
metrech Plačkovu ulici, která je zároveň branou do židovské čtvrti a 
po dalších 217 metrech budete mít po pravé ruce boskovický zámek. 
Naproti němu kvůli listí na stromech neuvidíte letní kino, které tam 
však opravdu je. Nikam neodbočujte, běžte pořád směrem nahoru 
a uvidíte, že úsměv, který jste nahodili u Plačkovy ulice, vám za pár 
minut ztuhne. Čeká vás prudké stoupání, které se bude velmi rych-
le a dramaticky ještě zhoršovat. Necelé 2 kilometry namáhavého 
výstupu však stojí za to, protože se před vámi rozprostře nádherná 
louka, pěšinky, mýtinky a hrad, který má otevřenou bránu o víken-
dech a svátcích 10 – 17 hod. Ve všední dny je nutné si prohlídku 
objednat na telefonu: 722 669 712 nebo 515 536 980. Nezapomeň-
te, že poslední vstup do hradu je 30 minut před koncem provozní 
doby! WC je v areálu hradu u studny a koroptvárny. Víte, proč hrad 
Boskovice nese právě toto jméno?  To se dozvíte právě úplně nahoře 
před hradem a také uvnitř hradu. Víte, že v dobách, kdy ještě sněžilo, 
mrzlo, až praštělo a nebyl téměř žádný provoz (např. v roce 1935 
bylo v Boskovicích evidováno 7 automobilů), se dalo mnohdy ještě 
v dubnu sjet na saních od hradu až na boskovické vlakové nádraží 
bez zastavení? Věřte, že je to pravda. Dnešní boskovické Masaryko-
vo náměstí, které je dnes jednosměrné směrem nahoru, bylo ještě 
před 2. sv. válkou průjezdné obousměrně, takže i směrem dolů! 
Umíte si představit tu rychlost, kterou sáně už těsně pod hradem 
nabraly? Až po náměstí se vlastně muselo nepřetržitě brzdit a teprve 
ve spodní část náměstí (u kostela sv. Jakuba Staršího) se mohly nohy 
zvednout a svištět po Komenského ulici až k nádraží. To byla jízda! 

 Výhled z hradu stojí opravdu za to.
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Vnučka spisovatelky Boženy Němcové (1820? – 1862) Marie Záhořová-Němcová (1885 – 1930), byla vý-
znamnou představitelkou sociálních organizací v období první republiky, pedagožkou a také spisovatelkou, 
jako její babička. Krátký čas dokonce studovala herectví. Narodila se v Táboře do rodiny učitele a zahrad-
nického a pěstitelského odborníka Karla Němce (syn Boženy Němcové). Marie Záhořová -Němcová byla 
předsedkyní sociální a vzdělávací organizace YWCA, která byla v Československu založena po 1. sv. válce. 
Na podzim roku 1929 vyvrcholily vleklé spory mezi brněnskou organizací a pražským ústředím. Brněnské 
dámy se dozvěděly, že pražská centrála plánuje koupi nové budovy (Palác Moderna) na Dominikánském 
nám. od arch. Jaroslava Josefa Polívky, za závratných 14 milionů korun! Brněnské aktivistky byly proti, Ma-
rie však trvala na svém. Podle odborníků byla tehdejší hodnota domu nanejvýš 9 milionů korun. Neustálé 
roztržky a osobní spory přispěly k tomu, že na jaře roku 1930 většina členek brněnské organizace YWCA 
rezignovala. 21. května 1930 paní Marii postihl infarkt na brněnském zemském úřadě přímo v kanceláři 
prezidenta zemského úřadu Jana Černého. Navzdory rychlému převozu do nemocnice ještě týž den zemře-
la. Na jejím zdravotním stavu se tehdy pravděpodobně podepsala velká psychická zátěž. 

SlAvNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY
Svou babičku nikdy nepoznala a z její slávy nikdy nežila

Marie Záhořová-Němcová

Božena Němcová, babička

Jaroslav Josef Polívka, 
architekt

Hana Benešová, 
spolužačka a kamarádka

PÍŠEME NA POKRAČOVÁNÍ

Hádanka pro fajnšmekry

Rudolf Těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

Protože mu nešly dobře ob-
chody, tj. loupeže, byl chudob-
ný, nemohl vdát dceru, pro-
tože neměl pro ni věno. Tak 
upsal duši čertu, aby sehnal 
peníze. Když se blížil den, kdy 
si čert měl přijít pro Šumberu, 
dostal strach. Šel k poustevní-
kovi, který bydlel u Býčí skály 
v jeskyni Kostelík a ten mu dal 
prut a radu. V den, kdy přijde 
čert, aby oral nádvoří hradu, 
které bylo ze skály. Protože 
čert bude netrpělivý, aby mu 

slíbil, že půjde hned, jak dvůr 
zorá, čert že mu nabídne po-
moc. Tak prý se také stalo. 
Jakmile Šumbera čerta zapřá-
hl do pluhu, začal ho pobízet 
prutem od  poustevníka. To 
čertovi působilo taková muka, 
že přetrhl popruhy a  zmizel 
v  pekle. Tatíček nám ukazo-
val vyorané brázdy ve  skále 
a díru, kterou zmizel v pekle. 
To je vedle pomníku Neuman-
nova. Dále jsme chodívali 
na hříbky na Čepec, na Dlou-
hé stráně. Tam jsme byli také 
jednou na  mařince vonné, 
kterou otec míchal do tabáku, 
když byla za války o něj nou-
ze. Místo abych mu pomáhal 
trhat, usnul jsem na jeho ka-
bátě a  dlouho si ze mě pak 
dělával šoufk y, jaký jsem po-
mocník. Jednou nás otec při-
stihl na  Hradisku, kde jsme 
měli udělanou hrazdu mezi 
akáty, při cvičení. Ze strachu, 
abychom se nezranili, nám to 
zakázal a  zařídil žactvo při 
Sokole, tam jsme potom cho-
dili cvičit.

  (Pokračování příště) 

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒

to oPraVDU 
NeBYl aPrÍl!
Víte, že slavný herec a 
režisér Hugo Haas (1901 
– 1968) emigroval před 
hrozbou nacismu 1. dubna 1939, na-
víc v den, kdy má Hugo svátek? V od-
poledních hodinách nastoupil se svou 
manželkou Bibinkou do taxíku před 
svým tehdejším bydlištěm v pražské 
Jungmannové ulici č. 9, a když u Wil-
sonova nádraží vystupoval, šofér řekl: 
„Mistře, styděl bych se, kdybych si vzal 
od Vás peníze“! To ještě Hugo netušil, 
že se do své milované vlasti vrátí, byť 
jen na pár dní, za více než 24 let! 

peRliČKa na zÁVĚR

✒

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

Víte, kterou budovu v  srdci 
Brna zdobí tento krásný znak 
města Brna? Vstupní branou 
do této budovy, která v  minu-
losti zažila mnoho dramatických 
okamžiků, nejednou prošel i W. 
A. Mozart. Za jejími zdmi bývala 
také tržnice a čtyřikrát podlehla 
zničujícím požárům. 

Volejte nebo pište
na 777 122 009.☎

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
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Tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

BRNĚNŠTÍ
MIlÁČCI

Buldoček Hardy z Černopol-
ní. Kvůli hardymu jsem si musel 

v únoru ve svých 67 letech lehnout 
na zem! vlastík z blekfi ldu. 

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

Vtip

Příští číslo vyjde 1.května 2020
EvA BYlA 
jENOM jEDNA, 
EvA BYlA NAŠE!

(1939–2020)

V květnovém čísle si 
společně zavzpomínáme 
na Brňanku, na niž nelze 
zapomenout.


