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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

Romantický májový čas na romantickém místě... 

ZCELA N
EZÁVIS

LÉ

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

                                                                              Číslo 5 • ročník II. • květen 2020

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

čtěte na stranách 
6 a 7

Slečna VERONIKA 
z Cukrářství Martinák (Veveří 14).  
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„V hořkých dobách se vám snažíme 
osladit život.“ 

Víte, která dáma se skrýVá pod sametoVou 
škraboškou? prVní Volající se spráVnou 
odpoVědí dostane dVě Volné Vstupenky 

do letohrádku mitroVských. 

Tel.: 777 122 009
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Projděte se zvolna rozkvetlou Masarykovou 
čtvrtí a bez ohledu na věk vám bude 17 let. 

Ten pocit vám nikdo nevezme.“

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Nejraději mám ulice a části 
města Brna, kde rostou stromy 
a je tam cítit jaro ve vzduchu.“

ONDŘEJ BLAHO 
 MODERÁTOR DOBRÉHO RÁNA NA ČT 2 

A PROGRAMOVÝ ŘEDITEL HITRÁDIA CITY BRNO
„Denisovy sady. První místo, na kterém jsme si 
hned po mém přistěhování do Brna, dávali sraz 

s přáteli. Když se dalo být venku déle než hodinu, 
byl tu důkaz odcházející zimy a příchodu jara.“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Samozřejmě park Lužánky, kde se každý rok 
začátkem jara pravidelně scházíme s naším 
petanqovým týmem a hrajeme každý pátek 

až do podzimu.“

Jediný
redaktor

„Většina lidí ztrácí čas 
a energii mluvením o pro-
blémech, než aby je zkusi-
li vyřešit.“ 

 Henry Ford

sůl moudrosti

 MARTIN CIBULKA 
„ I v těžkých 

časech je s vámi 
Stříbrné Brno.“ 

Výbuch poničil fasádu nejen 
do ulice Jánské, ale značně 

poškodil i  část budovy obráce-
né do  náměstí Svobody. Hasiči 
po  chvíli vyprošťovali z  trosek 
také majitele hotelu Franze 
Schoppa s  manželkou. Podla-
hy byly vytrženy i  se železnou 
konstrukcí, zcela zničena byla 
celá hotelová kavárna a mnoho 
hostinských pokojů. Vzhledem 
k  velké síle výbuchu nezůsta-
ly ušetřeny ani okolní domy. 

Měly rozbité obchodní výlohy 
a okna nad nimi. Nejhůře však 
dopadl protější dům se známou 
lékárnou U  červeného raka. 
Byla rozbita okna ve všech pat-
rech, obchodní výlohy a dokon-
ce do některých místností vlétly 
části lidských těl. Postupně bylo 
hospitalizováno přibližně de-
set těžce a  více než třicet lehce 
zraněných. Už od  začátku však 
bylo jasné, že v troskách budou 
také oběti tohoto neštěstí. V ne-
mocnicích těžce zranění umírali 
a v troskách se postupně nachá-
zela další těla.  Pokračování příště 

BRNĚNSKÉ 
          I NEBRNĚNSKÉ 
HŘÍCHY

Měly rozbité obchodní výlohy 

          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

Kterou část Brna máte na jaře nejraději?

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí...
Kterou část Brna máte na jaře nejraději?

 Jak to vidí...

Hotel Evropa

PANSKÁ nebo PÁNSKÁ?

Název ulice Panské bývá často psán 
chybně „Pánská.“ Svůj název PAN-
SKÁ dostala v  roce 1774 podle staré 
zeměpanské mincovny, která v  těsné 
blízkosti ulice mnoho let stávala. O 50 
let dříve však nesla název Horní Pan-
ská. Tato krátká ulice v samém centru 

Brna vznikla ve 14. stol. a dostala tehdy 
název Ševcovská, o  300 let později se 
jí říkalo také Horní Ševcovská. Horní 
proto, že v té době už jedna Ševcovská 
(také Malá Ševcovská) ulice existovala, 
a sice hned za rohem! Byla jí uzoučká 
spojnice z dnešní Radnické na dnešní 
Masarykovu, kterou později nahradila 
dnešní Průchodní. Původní Malá Šev-
covská však tehdy byla přibližně o 12 
metrů blíže k dnešní Panské! Ševci se 
to v Panské a jejímu blízkému okolí jen 
hemžilo. Všimli jste si, že v  rohovém 
výklenku měšťanského Neuheimova 
domu už dlouhou řadu let něco chybí? 
Ano, není zde už mnoho let přibližně 
stodvaceticentimetrová socha! Až pů-
jdete Panskou směrem nahoru, zved-
něte hlavu k rohu Radnické a Panské. 

Na fotografi i z roku 1908 vidíte, že více 
než metrová socha ve  výklenku sku-
tečně byla. Kde je ale dnes? Na druhé 
fotografi i je vidět, jak to v  kouzelné 
Panské tehdy žilo. Ne jako dnes. Snad 

k  návratu starých dobrých časů při-
spěje překrásný nový obchůdek v Pan-
ské 9. Zkuste sem nahlédnout a  uvi-
díte sami, kolik elegance zde najdete.                
 Martin Cibulka

PANSKÁ nebo PÁNSKÁ?
Brna vznikla ve 14. stol. a dostala tehdy Na fotografi i z roku 1908 vidíte, že více k  návratu starých dobrých časů při-

1908
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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

Vchod do kina 
Alfa byl vlevo hned 
vedle schodiště

Počet kin v československých městech stoupal nejvíce ve dvacátých letech 20. stol., tedy po vzniku zvu-
kového filmu, a kina se tak stala nedílnou součástí moderního života. V Brně v této době vzniklo mnoho 
nových jednosálových kin, jako byly DOPZ nebo Kapitol. Není teda překvapením, že kina často bývala 
i součástí oblíbených multifunkčních domů. Jedním z příkladů tohoto typu je právě pasážní kino Alfa. Kino 
(biograf) Alfa se nacházelo v suterénních prostorách budovy, stejně jako vedlejší taneční klub Metro-Hall. 
Na rozdíl od tančírny, jejíž vchod je situován do ulice Poštovské, bylo kino přístupné přímo z hlavního pro-
storu pasáže. Mohlo pojmout až 792 návštěvníků a jeho plocha zasahovala do podzemí několika domov-

ních jednotek paláce Alfa. Samotný kinosál s balkonem byl 
doplněn o bufet, záchodky a šatny.  Pokračování příště 

Barevná minulost pasáže aLfa www.alfapassage.cz

Pohled do neexistující Skalní ulice (Felsgasse) na jaře roku 1940. Domky s odstrašujícími vlajkami v oknech stály ve skalnatém svahu pod Petrovem, v místech, kde začí-
ná spodní část Husovy. Brzy nato musely ustoupit výstavbě prodloužení Husovy od Pekařské směrem dolů. Slavnostní otevření prodloužené Husovy proběhlo 13. 12. 1941. 

NOVe 
OTEVrENO
Unikátní výběr noblesních holí 
...aneb „špacírštoků.“

Panská 9, Brno. Otevřeno každý 
den a někdy i o víkendu. 
Více na: www.hulkarna.cz 
nebo volejte na tel.: 774 725 644
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Pohled z Mendlova nám. směrem k dnešní křižovatce Úvoz – Pekařská za okupace. Cihlová zídka s vysokým plotem a stromy už neexistují, kočičí hlavy jakby-
smet a také tramvaj č. 2, která jezdila vpravo. Dámy vlevo ještě zcela netušily, jaké hrůzy je čekají. Ostatně, víme to my dnes?

8. května 1897 (sobota) se na 
návrh výboru Besedy brněnské 
konal v Besedním domě koncert 
České fi lharmonie, která pro-
vedla za řízení Antonína Dvořá-
ka jeho nové skladby. Pozvání do 
Brna mistr Dvořák tehdy přivítal 
s velkou radostí. Od jeho posled-
ní návštěvy Brna, kam zvláště za 
Janáčkovy dirigentské éry často 
zajížděl, uplynulo už pět let! Čes-
ká fi lharmonie si přála hrát bez 
honoráře, výtěžek měl připad-
nout ve prospěch brněnského 
českého divadla.

  TENKRÁT A  DNES
Rok 1939

                  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

S naším vínem v máji 
                      octnete se v ráji!

Dnes

Zatoulaná pamětní deska
24. září 1933 v 10 hodin dopoledne začala před domem v České ulici 

č. 4 velká slavnost. Celá ulice byla tehdy pro veškerou dopravu uzavřena, 
vyzdobena prapory a před domem byla postavena malá tribuna. Starosta 
města Brna Karel Tomeš (1877 – 1945) hovořil mj. o významu české knihy 
a prvního českého knihkupectví v Brně. Poté odhalil pamětní desku a pě-
vecký sbor Foerster nakonec zazpíval hymnu. Deska byla odhalena z dů-
vodu 50 let výročí otevření Barvičova knihkupectví, které bylo zároveň 
prvním českým obchodem v Brně. Dům v České č. 4 však musel přibližně 
za rok ustoupit velkolepé stavbě obchodního domu Brouk a Babka (Mo-
ravanka, Baťa). Pamětní deska s bronzovou hlavou knihkupce a vystupu-
jícím plastickým písmem byla 

odstraněna a od té doby ji nikdo neviděl. Jejím autorem 
byl brněnský sochař a pedagog Václav Hynek Mach (1882 
– 1958). Kdoví, zdali deska už více než 80 let leží třeba na 
nějaké staré půdě zapadlá prachem, nebo ji neznámý sbě-
ratel hamižník (dnes už nejspíš jeho děti) má pověšenou 
v „parádním pokoji“ a ukazuje ji jen vzácným návštěvám, 
které zaváže přísnou mlčenlivostí… Ať je to tak, či onak, 
Joža Barvič (1853 – 1924) se toho naštěstí nedožil. Zemřel 
doma ve svém bytě v Solniční  ulici (tehdy U solnice) č. 4 
(tato adresa je uvedena v úmrtním protokolu). První čes-
ký nakladatel, knihkupec a velký brněnský mecenáš Josef 
Barvič je pochován na Ústředním hřbitově, v Masarykově 
čtvrti je po něm pojmenována ulice – Barvičova. 
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Brněnský knihkupec Joža Barvič
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Tato ulice 
vznikla na 
samém po-
čátku roku 
1890, kdy 
byla po-
jmenována 
Sturmgas-
se. Od roku 
1919 nesla 
název Dob-
rovského a od května 1945 Sturmova. Svůj dnešní název nese 
od září 1946. Pivnice na levém dolním rohu funguje dodnes a 
v čísle 26 se narodila vynikající zpěvačka a herečka, která však 
tento svět bohužel opustila příliš rychle. Víte, o kterou ulici jde? 

zapomenuté ulice

I DOMY PROMlOUvAjÍ...
V tomto domě se 9. srpna 1939 naro-

dila malá Evička Bojanovská. Její táta La-
dislav byl krejčím a maminka Františka 
švadlenou. Celá rodina byla vždy jako ze 
škatulky! V domě, ve kterém rodina Bo-
janovských bydlela, měl Evin táta zavede-
ný krejčovský salon (na fotografii vpravo 
dole za mříží). Už od útlého mládí Eva 
zpívala v dětském chrámovém sboru u 

sv. Tomáše, v dětském sboru Československého rozhlasu v Brně, 
cílevědomě se učila hrát na klavír a hudebně se vzdělávala. Zpěv 
učil Evu ve škole v Kotlářské ulici hudební pedagog František Lý-
sek, díky němuž si v rozhlase poprvé zazpívala mj. sóla. Evin táta 
byl zpočátku proti hudební dráze své dcery, nebylo mu to však 
nic platné, protože Eva se už tehdy „dotýkala hvězd!“ Tak velký 
měla talent. Maturovala na Vyšší hospodářské škole, poté prošla 
jednoroční přípravkou na JAMU, kde začala studovat také oper-
ní zpěv. V té době už pravidelně vystupovala ve Večerním Brně. 
JAMU po roce opustila a už jako vynikající zpěvačka nastoupila 
do divadla Semafor, kde brzy nato začala vystupovat nejčastěji 
s dvojicí Suchý - Šlitr. Do Semaforu teh-
dy pozval Evu kontrabasista Milan Pilar, 
který před tím hrál v Orchestru Gustava 
Broma, s nímž se nepohodl. V roce 1960 
se paní Eva za Milana Pilara provdala a už 
jako zpěvačka a herečka v Semaforu zů-
stala. Díky kamarádce Pavlíně Filipovské 
se Eva brzy zbavila brněnského přízvuku, 
který byl v Praze jaksi nežádoucí. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎
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Ivo Váňa Psota (1. 5. 1908 Kyjev – 16. 2. 1952 
Brno), světově uznávaný tanečník, baletní mistr 
a pedagog.

Když přišel Ivo Váňa 
v  roce 1926 do  Brna, 
všem tehdy ukázal, že 
brněnský balet nebude 
jen prázdným pojmem. 
Ředitel divadla František 
Neumann věděl, že je tu 
tanečník, že se jmenuje 
Psota, a že je nejlepší. Byl 

Psotovi velmi nakloněn. Zariskoval a nabídl mu 
místo šéfa baletu. Psal se rok 1928 a Psotovi bylo 
20 let! Byl nejmladším šéfem v historii vůbec. Rok 
nato si Ivo založil na Dominikánském nám. vlast-
ní baletní školu, která fungovala, i když byl Psota 
později v Americe. V té době mu dal ředitel Ne-
umann umělecký pseudonym „Ivo – Váňa“. Jeho 
kariéra prudce stoupala. K ženám každého věku 
byl velmi galantní, muži na něho žárlili. Byl tichý, 
noblesní, průzračný, měl obrovské charisma, kaž-
dý problém vyřešil s klidem a nadhledem. Žil jen 
pro balet. Po  náhlém úmrtí ředitele Neumanna 
(1929) byl Psota přeřazen do operety. V ní působil 
Oldřich Nový, s nímž se Ivo velmi spřátelil. Dělal 
mu všechny choreografie, byl nadměrně vytíže-
ný. Avšak už v roce 1932 zamířil do Monte Carla 
na  konkurz, který vyhrál. Se svým novým sou-
borem procestoval velký kus světa, měl možnost 
setkávat se s předními umělci světového věhlasu. 
V roce 1936 je Psota zpět v Brně a opět ve funkci 
choreografa a šéfa baletu. Mistr Psota byl vycho-
ván jako vlastenec, což nejen jemu, ale celé jeho 
rodině způsobilo zlé chvíle. Tragický osud se nad 
celým rodem vznášel po  celou válku a  jakoby 
předznamenával pozdější předčasný konec sa-
motného Mistra. Psota musel vlast opustit (uvá-
děl např. Dvořákovy Slovanské tance, čímž budil 
velkou pozornost), přesídlil do New Yorku, kde se 
stal v roce 1941 šéfem baletu Metropolitní opery. 
Brzy mu však začalo být smutno po domově. Psal 
dopisy své sestře a přemýšlel, co bude dál. „Dra-
há sestro Ljubo, těším se na poslední etapu ve svém 
domě u  toho krásného Wilsonova lesa. Na  opa-
trování zahrádky. Chci klid a krásy přírody Brna. 
Budu se dívat na svítící Brno. Chci nastoupit práci, 
v níž bych pak chtěl mnoho vykonati. Tvůj něšťastně 
šťastný Váňa.“ Říkalo se, že Mistr se pohyboval ja-

koby v jiném světě. Hodnoty, jako estetické cítění, 
pravda a láska, byly na prvním místě. A ne to, co 
prožívali všichni v  protektorátu, kdy na  prvním 
místě bylo přežít. Když se Mistr dozvěděl o zkáze 
Lidic, byl právě ve  Venezuele. Pořádal tam vý-
znamné představení – operu Francesca da Rimini, 
jehož celý výtěžek poslal na pomoc Červenému 
kříži. Byl to krásný čin, přestože peníze zmizely 
a nikdy se nedostaly tam, kam měly. Tento a mno-
ho dalších činů jsou již zapomenuty a z politických 
důvodů se o nich nesmělo vůbec mluvit. Ivo Váňa 
Psota se do Brna vrátil v roce 1947. Okamžitě byl 
magnetem pro celý československý balet, nabídky 
se hrnuly ze všech stran. V politicky rozháraném 
Československu však příliš klidu a pohody neužil. 
Ačkoliv houževnatě pracoval, tvořil a  vyučoval, 
různá zklamání a neshody v souborech se začaly 
projevovat na jeho duševním zdraví. Měl také vel-
mi vysoký krevní tlak. Při jednom nedorozumění 

s tanečníkem, sólistou Viktorem Malcevem, došlo 
k inzultaci. Malcev tehdy odmítl dělat roli s balerí-
nou Jiřinou Šlezingrovou. Chodil v té době s Olin-
kou Skálovou a odmítal z těchto důvodů tančit s ji-
nou. Psota byl velmi rozrušen a odešel ze sálu. Už 
se tam nikdy nevrátil. V noci ho postihla mozková 
příhoda a druhý den dopoledne zemřel.

Brněnská kultura v současné době ne vlastní vinou 
pospává a tak se pojďme alespoň pomyslně protančit 
do lepších časů.

Ivo  Váňa Psota 
se svou sestrou 
Ljubou

Vyplétáme židle, tzv. Thonetky, křesla a jim podobné.

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

•	výroba	zakázkového	nábytku	
	 z	masívního	dřeva
•	dřevěná	schodiště

drogerie na Orlí

Orlí 7, Brno
Tel.: 542 210 924
Otevřeno: po–pá 8 – 18 • so 8–12

•	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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Bydleli v malé chaloupce nad 
soutokem Svratky a  Fryša-

vy. Otec Alois se musel v životě 
moc otáčet. Na  jimramovské 
střelnici si najal kantýnu, kde 
hrával ochotnické divadlo. 
Svým synům se však velmi vě-
noval. Umožnil jim studovat 
a  nezatvrdil se, ani když jim 
učení nešlo. Stěhovali se proto 
z místa na místo. Nechtěl za žád-
nou cenu připustit, aby chlapci 
byli takovými otroky, jakým byl 
on sám. Tak se z Jimramova pře-
stěhovali do Ostrovačic. Podni-
kavý táta si zde pronajal vybírá-
ní mýta na jihlavské silnici. Tím 
nahospodařil peněz tolik, že se 
chlapci později mohli odebrat 
na studia do Brna. V Ostrovači-
cích na obecné škole se chlapci 
Mrštíkovi měli dobře. Volné 
chvíle užívali u tátova verpánku 
s tovaryši, kde se vyprávěly vtipy 
a zpívaly se písničky. V okolních 
kouzelných lesích naslouchali 
zpěvu ptáků a také sbírali brou-
ky. V myslích jim utkvěly dojmy, 

Vilém Mrštík (1863 – 1912) se narodil v Jimramově 
čp. 156. Tatínek Alois byl ševcem, maminka Fran-

tiška švadlenou. Starší bratr Alois (1861 – 1925) byl 
vážné povahy a byl velmi skromný. Po vystudování uči-
telského ústavu na Starém Brně působil celý život jako 
učitel na jednotřídce. Měli ještě bratra Norberta (1867 
– 1905), který vystudoval medicínu, brzy jej však schvá-
tila zákeřná ledvinová choroba a bratra Františka (1865 
– 1909), lékárníka, který podlehl tuberkulóze. K tragic-
kým ranám osudů rodiny Mrštíkovy se přidala i příliš 
brzká smrt matky Františky. 

které se později staly pramenem 
jejich literární tvorby. Jednou, 
při procházce po  lesní pěšince, 
potkal Vilém lesníkovu dceru 
Helenku Nováčkovou, která 
běhala od  stromu ke  stromu 
a vypadala jako zlatovláska. Po-
hádku Máje, k níž ho Helenka 
z lesovny inspirovala, Vilém na-
psal na přelomu let 1890 – 1891. 
Tehdy mu bylo 27 let. V  Brně 
bydlel obuvnický mistr Alois 
Mrštík se svými syny v zadním 
traktu domu v Panenské ulici č. 
3. Mnohdy ho bylo slyšet přes 
celý dům, hlavně, když svým 
hlubokým hlasem chlapce ká-
ral. V  Brně prý Vilém Mrštík 
potkával jen samé nepřátele. 
Zejména poté, kdy byl odhalen 
jeho pseudonym, pod kterým 
psal články do brněnských no-
vin. Přešel do Prahy, kde úspěš-
ně složil maturitní zkoušku. Jak 
prožíval studentský život v Pra-
ze, se doma nikdy nedozvěděli. 
Byl to rok hladovění. Stěžovat si 
však nemohl. Chtěl tehdy do-

kázat, že překážky mu kladené 
v Brně, byly úmyslné, že vyplý-
valy ze zaujatosti a  nepřátelství 
profesorského sboru. Vilém se 
právě v této době rozbíhal něko-
lika směry. Začínal jako kritik, 
prozaik, dramatik a  překladatel. 
Táta Alois tehdy prodal veškeré 
brněnské vybavení a přestěhoval 
se do Prahy. Stejně jako v Brně, 
i v Praze, měli na bytě studenty. 

O vIlÉMOvI, MARYŠI
A vČElÁCH

Potřebovali každý groš. Vilém 
sice přinášel nějakou zlatku 
z  Hlasu Národa, stále to však 
bylo málo. Mezi bratry Mrští-
kovými byly značné povahové 
rozdíly, které se odrážely i v tvor-
bě. Alois byl rozvážný, umírněný 
a na svět nahlížel střízlivě. Vilém 
byl divoch, strhoval prudkým 
zápalem a touhou po fantazijním 
prožitku. Byl také značně neklid-
ný. Ve vztahu k lidem byl Vilém 
převážně plachý, někdy však 
vznětlivý až neomalený. Přátele 
si dokázal rychle získat, záhy je 
ale ztrácel. Rozdíly se projevovaly, 
i když spolu psali. Nevyhnuli se 
ani prudkým výměnám názorů. 
Pozdější přítelkyně, jedna z Vilé-
mových lásek, malířka Zdenka 
Braunerová, která Aloise neměla 
moc ráda, o něm pronesla: „Bez 
Viléma by nenapsal ani jedinou 
větu.“ Skromný Alois podléhal 

výbušnému Vilémovi, který byl 
v  jeho očích autoritou, protože 
se oddal literatuře cele, bez ved-
lejšího zaměstnání. Alois musel 
vedle vyčerpávající pedagogické 
činnosti hrát na kůru a účastnit 
se církevních bohoslužeb. Jako 
venkovský učitel, který měl ve tří-
dě až 80 dětí, si povzdechl: „Proto 
nejvíce k archům sedám a nejdéle 
u nich vydržím, když jsem v zimě 

sám.“  Vilém se s otcem v Praze 
dlouho neudržel. Překlady ne-
stačily ani na  základní obživu. 
Honoráře bylo třeba dlouho a na-
máhavě vymáhat z nedobytných 
pokladen pražských nakladatelů. 
Našel si místo v Úrazové pojišťov-
ně, ale po několika týdnech musel 
odejít. Byrokratický systém a kaž-
dodenní stereotyp ho skličoval 
a  dusil. V  roce 1892 se odebral 
do Diváků k bratrovi, který zde 
měl místo jako správce školy. Zde 
měl jisté zajištění, klid a pohodu, 
kterou jeho organizmus stále na-
léhavěji potřeboval. Zde vytvořil 
všechna svá díla. Spolu s  man-
želkou Boženou (1876 – 1958) 
roz. Pacasovou, se kterou se ože-
nil 30. srpna 1904 v  Olomouci, 
bydlel v domku hned vedle školy. 
Do Diváků za bratry Mrštíkový-
mi jezdili moravští a čeští umělci 
- Leoš Janáček, Jaroslav Kvapil, 

Karel Elgart Sokol, Joža Úprka, 
Josef Merhaut a  mnozí další. 
Alois Viléma podporoval nejen 
hmotně, ale i  duševně. Radoval 
se z jeho úspěchů, pomáhal mu 
překonat občasné krize a záchva-
ty deprese. Přes značné výkyvy 
a  občasnou prudkou výměnu 
názorů, se od sebe nikdy neod-
chýlili. Měli radost ze společných 
úspěchů. Těšili se z  definitivní 
verze prvního dramatu - Paní 
Urbanová. Společný podíl měli 
také na dramatu zvaném Maryša, 
k němuž Alois přispěl základním 
námětem a Vilém pak dramatic-
kým zpracováním. Vilém však 
tehdy ještě netušil, že boj o čes-
ké původní drama se potáhne 
celým jeho životem. A že se mu 
v samém závěru stane osudným. 
Než se Maryša prosadila na scéně 
Národního divadla, trvalo to 4 
roky. V cestě jí stál první drama-
turg a dramatik Národního diva-
dla Ladislav Stroupežnický (1850 
– 1892), který drama autorům 
několikrát vrátil k  přepracová-
ní. Premiéra se konala 9. května 
1894, necelé 2 roky po Stroupež-
nického předčasné smrti. Den 
premiéry se stal historickým 

❶

❸

❷
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KalenDÁRium

IVO VÁŇA PSOTA (*1. 5. 
1908 Kyjev – † 16. 2. 1952 

Brno), ba-
letní mistr 
brněnského 
Národního 
divadla a cho-
reograf. Vyni-
kal výrazným 

temperamentem, brilantní 
taneční technikou, smyslem 
pro rytmus a lehkostí pohybu 
s  dokonalou představivos-
tí. Před 2. sv. válkou založil 
v Brně vlastní taneční školu, 
z  níž vyšla dlouhá řada vý-
znamných českých tanečnic 
a tanečníků. Krásně malo-
val, hrál na klavír a ovládal 9 
světových jazyků. Hostoval 
v  Monte Carlu, v  Metropo-
litní opeře v USA, v Sao Pau-
lu… Od roku 1947 působil 
až do své předčasné smrti 
opět v Brně. V letech 1935 – 
1936 si světoznámý tanečník 
nechal v  Masarykově čtvrti 
v dnešní Kaplanově ulici č. 
1 postavit vilu. Dlouho si jí 
však neužil, protože zejména 
v důsledku politických změn 
a otevřenému nepřátelství 
některých kolegů, mu nebylo 
dopřáno klidu. Zemřel před-
časně na mozkovou mrtvici. 

ALICE MASARYKOVÁ 
(*3. 5. 1879 Vídeň – † 29. 11. 

1966 Chica-
go), zaklada-
telka Česko-
slovenského 
č e r v e n é h o 
kříže, jehož 
byla 20 let 

předsedkyní, Vyšší školy so-
ciální, dcera T. G. Masaryka. 
Jedna ze zakládajících členek 
spolku Domu útěchy. Byla 
v  úzkém kontaktu s  iniciá-
torkou zřízení Domu útě-
chy (nemocnice na Žlutém 
kopci) Lucií Bakešovou. V té 
době podstupovala časté ces-
ty do Brna. Po tragické smrti 
bratra Jana emigrovala a od 
roku 1950 se natrvalo usa-
dila v  Chicagu. Vystupovala 
v rádiu Svobodná Evropa, se-
tkávala se s Čechoslováky ži-
jícími v Americe, psala vzpo-
mínky. Po mozkové příhodě 
v roce 1959 oslepla. Od roku 
1966 žila v  českém domově 
pro seniory v  Chicagu, kde 
po pár měsících ve věku 87 let 
zemřela. O převoz ostatků své 
zakladatelky se v  roce 1994 
postaral Český červený kříž. 
14. 9. 1994 byla pohřbena do 
rodinné hrobky v Lánech. 

okamžikem nejen v životě bratří 
Mrštíků, ale i  v  historii českého 
divadla. Bratři Mrštíkové se však 
neproslavili pouze jako autoři ro-
mánů a povídek z venkovského 
prostředí, byli známí i jako vášni-
ví včelaři. Už jejich táta Alois byl 
včelařem. Velký včelín mu navrhl 
architekt Dušan Jurkovič! Vilém 
Mrštík obor včelařství obohatil 
o několik zajímavých technických 
inovací. Replika jednoho z jejich 
včelích úlů byla vystavena na me-
zinárodní výstavě květin Flora 
Olomouc. Mrštíci byli opravdu 
velkými včelaři. Vilémův včelín 
byl tehdy dokonce jedním z pěti 
největších na  Moravě. Od  roku 
1910 Vilém trpěl zhoršujícím se 
zdravotním stavem, duševními 
poruchami a  celkovou vyčerpa-
ností. Navíc trpěl představou, že 
těžce onemocní a bál se dlouhého 
umírání. Záchvaty melancholie 
byly stále častější a duševní krize 
se prohlubovala. Přibližně rok 
před tragickou smrtí Vilém uklí-

zel ve včelíně, kde mu pomáhala 
jedna místní mladá nezletilá dív-
ka. Jelikož si Vilém vždy potrpěl 
na mladá děvčata, došel k závěru, 
co si asi sousedé budou domýš-
let a k čemu všemu třeba mohlo 
ve včelíně dojít. Celá tato událost 
se vyhrotila na jaře příštího roku, 
2. března 1912, kdy opět trávil čas 
ve včelíně a odtud spatřil souse-
da, který svátečně oblečen právě 
odcházel z domu. V těžkém du-
ševním rozpoložení Vilém mylně 
usoudil, že se soused svátečně 
oblékl proto, že jde k soudu, kde 
na něj chce podat udání. V tom 
okamžiku Mrštík zřejmě zpani-
kařil a rozhodl se věc řešit radikál-
ně. Prořízl si hrdlo skalpelem, kte-
rým před chvílí prořezával plástve 
ve včelíně. Poté se ještě několikrát 
snažil skalpelem bodnout do ob-
lasti srdce. Po dlouhých chvílích, 
byl bratrem, švagrovou a otcem 
nalezen ve sklípku ve velmi váž-
ném stavu. Zemřel o pět hodin 
později v krutých bolestech. 

A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC:
• Maryša bývá dodnes všeobecně považována za nejlepší české 

drama 19. století. 
• Vilém Mrštík se účastnil příprav premiéry, bratra Aloise 

v dopisech o všem informoval. 
• Dědeček bratrů Mrštíkových František Mrštík, byl také 

obuvníkem v Jimramově, stejně jako jejich táta Alois. 
• Alois Mrštík působil jako učitel mj. v  Lískovci (u  Brna), 

v Rakvicích, Hrušovanech u Brna a v Těšanech. Poté jako 
správce školy v obci Diváky. 

• Lékař a překladatel Norbert Mrštík bydlel až do  své před-
časné smrti v dnešní ulici Jugoslávské č. 7. Jako vůbec první 
odhalil, kdo se skrývá pod básnickým pseudonymem Petr 
Bezruč. 

• V roce 1975 bylo na zadní rampu budovy Janáčkova diva-
dla umístěno bronzové sousoší portrétních mužských postav 
v nadživotní velikosti – Alois a Vilém Mrštíkovi. Autorem 
návrhu je Prof. Vincenc Makovský. 

• V  Jimramově čp. 10, pár desítek metrů od  rodného domu 
bratří Mrštíků, se narodil evangelický farář a  spisovatel 
Broučků Jan Karafi át (1846 – 1929). 

• V obci Diváky, v níž ve včelíně Vilém ukončil svůj život, dnes 
žije přibližně 500 obyvatel. V době jeho smrti zde žilo asi 
o 300 lidí více. Diváky jsou téměř za humny Brna. 

❹

❺

❻

❽❼ ❾ ❿

❶  Vilé m Mrš tí k
❷ Učitel Alois Mrštík
❸ Celá rodina Mrštíkova v roce 1886
❹ Rodný dům bratří Mrštíků v Jimramově. U schodiště je 
 velká  pamětní deska, která tuto skutečnost připomíná
❺ Významná česká malířka a grafi čka Zdenka Braunerová, 
 Vilémova přítelkyně
❻ Včelíny bratří Mrštíků v Divákách v roce 1908
❼ Božena Mrštíková - Vilémova manželka
❽ Dramaturg Ladislav Stroupežnický
❾ Vilémův bratr Alois – devatenáctiletý
❿ Villémova švagrová Marie Mrštíková – manželka 
 Aloise Mrštíka

• Maryša bývá dodnes všeobecně považována za nejlepší české 
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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

Káva - přítel hubnutí
Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

Káva pomáhá při spalování 
tuků a  krásně zlepšuje náladu. 
Studie vědců prokazují, že káva 
pomáhá při hubnutí, uvolňuje 
mastné kyseliny, potřebné pali-
vo pro fyzickou aktivitu, zvyšuje 
se výdej energie a  zrychlí me-
tabolismus. A  doplníte-li šálek 
kávy sklenkou vody, jen dobře,
neodvodníte organismus. Pouhých 
šest šálků kvalitní kávy denně pomů-
že „shodit“ několik procent tělesné-
ho tuku. Vyšší obsah kofeinu trochu 
potlačí chuť k jídlu, pomůže tělesné 
aktivitě, více vás nabudí a  káva 
také doplní určité živiny. Třeba ri-
boflavin, mangan, draslík, hořčík a
další. Avšak nepřežeňte to s  ko-
feinem, vyhnete se bolesti hlavy 
a nervozitě, dopřejte si denně pes-
trou stravu bohatou na  bílkoviny 
a vlákninu. Pokud vás tedy baví žit 
zdravě, dopřejte si denně několik
šálků skvělé kávy, přidejte po-
hyb a udržujte tělo i mysl v dobré
kondici.

Poslední telegram v historii naší 
republiky byl odeslán 31. března 
2010 pár vteřin před půlnocí z poš-
ty Brno 2 v ulici Nádražní č. 3. Text 
posledního telegramu adresované-
ho do Pelhřimova zněl: „Posledni te-
legram v historii ceskych post do mu-
sea rekordu a kuriozit posila martin 
jonas.“  Telegram se hned druhý 
den stal exponátem Muzea kuriozit 
a rekordů v Pelhřimově. K 1. dubnu 
2010 zrušila Česká pošta zasílání te-
legramů po 160 letech! V 90. letech 
20. stol. ho začalo vytlačovat maso-
vé rozšíření mobilních telefonů a 
posléze internetu. Ve své době byl 
telegram nejrychlejším prostřed-
kem k  předání zprávy na velkou 
vzdálenost. Charakteristické bylo 
použití slova STOP, do telegramu 
nebylo možné vkládat interpunkci, 
aby nedocházelo ke špatným vý-
kladům vět. Slovo STOP zastoupilo 
v interpunkci tečku. Víte, že na br-
něnských poštách pracoval v letech 
1893 – 1928 také Národní umělec, 
básník Petr Bezruč (1867 – 1958)? 

Brněnské kavárny byly teh-
dy střediskem uměleckého 
společenského života. Scházeli 
se v  nich intelektuálové všech 
oborů. Byly diskusními kluby 
i tvůrčími dílnami. V  kavárně 
Avion v České ulici, se pravidelně 
scházeli básníci, prozaici, archi-
tekti… Profesor Trýb, Mahen, 
architekt Kroha, Halas, Nezval, 
Kožík… Svou každodenní kávu 
si do Avionu chodíval vypít také 
Josef Bezdíček (1900 – 1962), 
který mě do tohoto inspirujícího 
prostředí uvedl. Do té doby jsem 
prakticky znala jen zákulisí a par-
tu z Divadla na Veveří. Tohle však 
bylo něco zcela nového. Když 
jsem poznala Bezdíčka blíže, jeho 
vzdělanost, intelekt, jeho lidskost, 
zapomněla jsem na všechny do-

savadní lásky a upnula jsem se k 
němu. Brzy mi nestačily společné 
chvilky po kavárnách či parcích, a 
tak jsem za ním začala chodit do 
jeho bytu v ulici Dahnova (pozn. 
redakce: později Pod strání, dnes 
Bratří Čapků). Jelikož jsem se 
občas zapomněla vrátit na noc 
domů, začalo to být tetě Slávce 
podezřelé. Uhodila na mě. Neza-
pírala jsem, naopak jsem jí ozná-
mila, že se k  Josefu Bezdíčkovi 
odstěhuju. Teta z toho mohla mít 
smrt. Doma na mě nežalovala, 
jen prosila, ať si to dobře rozmys-
lím. Udělali jsme kompromis a 
odstěhovala jsem se jen částečně, 
pokojík u tety jsem si držela dál. 
Maminka občas přijela z  Prahy 
s  karbanátky, řízky, buchtami, a 
jak už to maminky dělávají, za-
mířila tehdy najisto k tetě Slávce. 
Chodit na návštěvu bez ohlášení 
se nemá. Bohužel maminka tuto 
zásadu porušila a málem na to 
doplatila zdravím. Doma nebyl 
nikdo, tak šla do divadla. Vrát-
ný v  Divadle na Veveří, starý a 
ochotný pán, povídá: „Právě před 
chvilkou odešla domů, musely 
jste se minout.“ A protože byl ga-
lantní, zželelo se mu maminčina 
těžkého kufru a že jí ho ponese. 
Maminka byla vděčná, a tak vy-

Dnes o  jednom setkání, které 
se dá skutečně nazvat „stříbr-

ným“. S  paní Evou Pilarovou jsem 
se v životě setkal dvakrát, naposledy 
v úterý 30. dubna 2019 v 15: 30 ho-
din u Šelepky. Měl jsem s ní tehdy 
dlouho dopředu domluvené „ran-
de“, na  které jsem se připravoval 
snad od rána. Chtěl jsem paní Evu 
vyfotografovat, popovídat si s ní, což 
se nakonec také podařilo. Už když 
pomalu přicházela, byla hned stře-
dem pozornosti. A  to nejen proto, 
že měla elegantní růžové sako. Pár 
metrů před Šelepkou jsem ji zastavil 
a poprosil, jestli můžeme jít kousek 
stranou. Začala se usmívat a řekla: 
„Ale pane Martine, proč?“ Vzal jsem 
ji pod paži, popošli jsme 
pár metrů a  přitom 
jsem ji řekl, že za  úče-
lem fotografování. „No 
tak dobře, ale…“ A  za-
čala se smát. Můžu si 
před Vás, paní Evo, kleknout? Klekl 
jsem si, abych mohl fotit a přitom, 
jsem se ptal, kdy naposledy před ní 
klečel muž? „Martine, okamžitě si 
stoupněte, jak to bude vypadat, když 
takový mladý muž, klečí před starou 
bábou! A co tomu řeknou ostatní, dí-
vejte, už koukají!“ (Evinýma očima 
jsem tehdy mladý byl…) Na těch 15 
minut, které jsem měl u  paní Evy 
slíbené, nikdy nezapomenu. Byla 
velmi vtipná a ráda mi odpověděla 

na všechny mnou připravené otáz-
ky. Například mě zajímalo, jestli je 
pravda, že její maminka Františka 

stále ještě žije v bytě, ze kterého je 
na Šelepku vidět. Ba co víc, když se 
v onom bytě otevře balkon, zpěv ze 
Šelepky je slyšet a je z něj vidět pří-
mo do sálu! Mamince Evy Pilarové 
(Františce Bojanovské) se tehdy 
blížily 104 narozeniny a ano, v bytě 
stále bydlela. Eva Pilarová vzpomí-
nala, jak poprvé zpívala na Šelepce 
s  Waldemarem Matuškou a  také 
na to, jak zde křtila knihu o „hante-
cu“. Vzpomínala na dětství v Brně, 

na  dům, ve  kterém se narodila 
a  ve  kterém měl její tatínek krej-
čovství. Vzpomínala také na bývalé 

spolužáky, na  pří-
buzné. Nedalo mi to 
a  také jsem se paní 
Evy zeptal na  natá-
čení muzikálu Kdy-
by tisíc klarinetů 

(1964). Jak vzpomíná na  legendy, 
které zde vystupovaly, a že si mys-
lím, že takhle silnou sestavu už se 
nikdy nepodařilo zopakovat. O  fe-
nomenálních výstupech nemlu-
vě… Jen se pousmála a  v  očích jí 
běžely všechny ty krásné vzpomín-
ky na natáčení. „Na  to se snad ani 
odpovědět nedá…“ Paní Eva Pilaro-
vá zemřela po  dlouhé nemoci 14. 
března 2020. Její hlas však s  námi 
zůstává napořád. 

razili. Vrátný si to samozřejmě na-
mířil k Bezdíčkovi, protože věděl. 
Vrátní a tajemníci divadla musejí 
mít vždycky přehled o tom, kde 
kterého herce najít, kdyby došlo 
k nějakému maléru, třeba k neče-
kané změně představení. Mamin-
ka začala protestovat a namítat, 
ale Vlastička bydlí přece… „Mě 
nemusejí říkat, kde bydlí, milostpa-
ní, já to vím! U režiséra Bezdíčka.“  
Na maminku přišly mdloby. Když 
se vzpamatovala, odjela i s karba-
nátky, řízky a buchtami zpátky do 
Prahy. Jak to všechno dopadlo, se 
dočtete příště.

Paní profesorka Vlasta Fabianová vzpomíná

Kdyby tisíc klarinetů

Vlasta Fabianová

Maminka Vlasty Fabianové

   Nádražní pošta

Stříbrné setkání
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V prvních letech 21. století 
docházelo v historickém 

jádru města Brna k zániku asi 
dvaceti podniků ročně, při-
čemž určitým pravidlem v té 
době bylo (a do značné míry 
doposud je), že zaniklé po-
hostinské zařízení v přibližně 
90 % případů nahradilo opět 
pohostinské zařízení, avšak 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

 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

T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á S
Májové večery v magickém prostředí

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

většinou již s jiným názvem, 
poněvadž nový provozovatel 
zpravidla starý podnik pře-
jmenuje. K  tomu bohužel 
došlo například i  v  případě 
restaurace Besední dům, 
která byla po 137 letech své 
existence roku 2010 přejme-
nována na Hansen. Zatímco 
v  prvních letech 21. století 

v historickém jádru zanikalo 
a  nově vznikalo ročně při-
bližně dvacet podniků, tak 
v době počínající ekonomic-
ké recese v letech 2009 a 2010 
bylo toto číslo dokonce již 
více jak dvojnásobné. K  jis-

je přibližně třicet podniků. 
Naopak pro někoho možná 
překvapivě málo podniků 
se nachází na  nejdelší ulici 
v centru Brna, a sice na Masa-
rykově ulici, kde je pouze asi 
deset podniků. Žádný pod-
nik se nenachází jen na osmi 
ulicích v  historickém jádru, 
konkrétně na  ulicích Be-
sední, Mozartova, Muzejní, 
Panenská, Pohořelec, Skrytá, 
Středova a  Ulička Václava 
Havla (pro zajímavost dodej-
me, že celkově je v historic-
kém jádru padesát devět ulic 
a náměstí). Kromě těchto ulic 
a domů, ve kterých dlouhou 
dobu žádné podniky ne-
vznikají, jsou ovšem naopak 
i takové domy, kde se otevírá 

Besední dům v roce 1913 s vysokými 
stromy naproti

   Nádražní pošta

POČET BRNĚNSKÝCH POHOSTINSKÝCH ZAŘÍZENÍ

tému „ustálení“ na množství 
asi třiceti zaniklých podni-
ků ročně došlo v roce 2011. 
Na druhou stranu však v této 
době začalo docházet k drob-
nému nárůstu celkového 
množství podniků. Nově 
vzniklé podniky tudíž začí-
nají svým počtem převyšovat 
podniky zaniklé, což je dáno 
tím, že vznikají i na místech, 
kde dříve žádná pohostinská 
zařízení nebyla. V  součas-
nosti se v historickém jádru 
nachází nějaký podnik téměř 
v každém domě. Nejvíce jich 
je přirozeně v  obchodních 
centrech, jakými jsou kupří-
kladu Velký Špalíček, Roz-

květ, Dům pánů z  Lipé, či 
Letmo, ve kterých je zpravi-
dla 5-10 podniků. Co se týče 
ulic a náměstí v historickém 
jádru, tak největší množství 
podniků se nachází na  ná-
městí Svobody, na  kterém 

nový podnik téměř každý 
rok. K  těmto „prokletým 
místům“ historického jádra 
patří domy na  adresách Pe-
routková 2, Petrov 1, Masa-
rykova 25/27, Dominikánská 
11 či Běhounská 15.

Besední dům, zahrada, v Brně

Besední dům kolem roku 1900

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
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pRVoRepuBliKoVé 
SlaDKé 
mÁmenÍ

Oříškové makronky
Oříšky rozstrouhané s cukrem 
si rozředíme bílky a na jem-
no utřeme. Potom do hmoty 
přidáme mouku a do správné 
hustoty povolíme. Citronovou 
kůru najemno nastrouháme
a přidáme pár kapek octa. Pe-
kou se zvolna. Dobrou voňa-
vou chuť! 

MOHYlA 
             MÍRU 
A lÁSKY

Víte, že Mohyla míru je 
prvním památníkem 

míru v  Evropě? Historicky je 
spojena s  bitvou u  Slavkova, 
je chráněna jako kulturní pa-
mátka České republiky. 

Iniciátorem stavby Mohyly 
míru byl brněnský kněz, profe-
sor, vlastenecký kazatel a badatel MÍRU

A lÁSKY
             
A lÁSKY
             MÍRU
A lÁSKY

MÍRU

o  napoleonských bojích na  Mo-
ravě, laskavý člověk Alois Slovák 
(1859 – 1930). Narodil se v  Bos-
kovicích, svůj život však zasvětil 
Brnu. O bitvu u Slavkova se zajímal 
už od  mládí, již roku 1897 vydal 
spis „Bitva u  Slavkova“, přeložený 
do francouzštiny a němčiny. O této 

dějinné události nadále studoval 
mj. ve  vídeňském vojenském ar-
chivu, na zámku Orlíku v Čechách 
a také přímo na napoleonských bo-
jištích. Zároveň plánoval vybudo-
vat na slavkovském bojišti pomník, 
jehož náklady tehdy činily 100. 000 
K. Další spis, „Na bojišti slavkov-
ském“, vydal v roce 1922. Tato ukáz-

ka z chystaného velkého díla byla 
přeložena do  francouzštiny, něm-
činy, angličtiny a italštiny. Návrhem 
stavby Mohyly míru Alois Slovák 
tehdy pověřil významného české-
ho architekta Josefa Fantu (1856 
– 1954). Mohyla míru je zároveň 
nejvýznamnějším mimopražským 

Fantovým dílem. Památník po-
stavený v secesním stylu je vysoký 
necelých 27 m. Na  jeho vrcholu 
je umístěn měděný starokřesťan-
ský kříž spočívající na zeměkouli, 
který má po obou stranách svislá 
ramena, což tvoří římskou číslici 
III. Na rozích památníku jsou čtyři 
štítonoši, kteří symbolizují bojující 
strany – Francii, Rakousko, Rus-
ko a  čtvrtá Moravu, kde se bitva 
odehrála. V  přízemí památníku 
je kaple o rozměrech 10 krát 10 m, 
ve které jsou uloženy ostatky pad-
lých na bývalém bojišti. Ostatky se 
v okolí nalézají dodnes! Zaklenutá 
čtvercová kaple má zároveň velmi 
pozoruhodnou akustiku, kdy šepot 

v jednom rohu je slyšet v protileh-
lém rohu ve stejné hlasitosti – tzv. 
Diagonální akustika. Interiér kaple 
je rovněž Fantovým dílem, oltář je 
doplněn Fantou vytvořeným pís-
mem. Mohyla míru byla dokon-
čena v roce 1912. Její otevření bylo 
plánováno na rok 1914, avšak kvůli 

1. sv. válce bylo odloženo až na rok 
1923. Taktéž ve stejném roce byla 
vysvěcena kaple. Alois Slovák své 
dětství prožil v  rodných Boskovi-
cích, byl synem boskovického ko-
žešníka Eduarda Slováka a Marie 
roz. Randulové, dcery předního 

odebral k  budově I. české státní 
reálky v Antonínské ulici, kde Alois 
Slovák dlouho působil jako člen 
učitelského sboru. Proslov před bu-
dovou školy tehdy pronesl mj. sta-
rosta města Brna Karel Tomeš. 27. 
března byl Alois Slovák převezen 
do rodných Boskovic, kde byl v 16 
hodin na místním hřbitově uložen.

Alois Slovák řekl: 
„Nezúčastnil jsem se… akce 

na  postavení mohyly na  slav-
kovském bojišti, abych oslavoval 
památku velikého Francouze Na-
poleona, před kterým se ovšem 
skláním, ale protože chtěl jsem 
zejména, aby mohyla ta byla mo-
hylou míru a lásky, aby připomí-
nala lidstvu hrůzu válek.“

A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC:
• Alois Slovák je čestným obča-

nem obce Prace.
• V  době studií absolvoval kurs 

pro výchovu hluchoněmých.
• Počátkem 30. let 20. stol. byl 

dnešní Obilní Trh pojmenován 
názvem: Sady profesora Slová-
ka. 

• Jezuitský kostel mnohdy nestačil 
pojmout množství návštěvníků, 
kteří si přicházeli poslechnout 
slova pravdy a útěchy, slova lásky 
k Bohu a lásky k vlasti.

• Jedním ze žáků profesora Slo-
váka na gymnáziu byl budoucí 
slavný režisér Otakar Vávra. 

• Jedním z  učitelů Aloise Slová-
ka na  Slovanském gymnáziu 
v Brně, byl Antonín Vašek, otec 
básníka Petra Bezruče. 

• V  centru Brna je po  něm po-
jmenována ulice – Slovákova.

boskovického měšťana. V Bosko-
vicích navštěvoval obecnou školu, 
poté už studoval na  Slovanském 
gymnáziu v  Brně. Alois Slovák 
bydlel v Brně na Obilním trhu č. 
7. Často navštěvoval obce v okolí 
slavkovského bojiště. V roce 1919 
se u něj začaly projevovat zdravot-
ní potíže. Byl nucen přerušit svá 
pravidelná nedělní kázání. Peda-
gogickou činnost ukončil v  roce 
1923. V létě roku 1929 odjel kvůli 
nemocnému srdci do  lázní Tepli-
ce nad Bečvou. Zemřel na Starém 
Brně v  Nemocnici Milosrdných 
bratří 23. března 1930. Smuteční 
rozloučení se konalo v  brněn-
ském  Jezuitském kostele, který byl 
úzce spjat s jeho brněnským půso-
bením. Smuteční průvod se poté 

Stavba Mohyly míru – rok 1911

Mohyla míru před 100 lety, 
ještě bez okolních stromů

Alois Slovák – 
tvůrce Mohyly míru Josef Fanta – architekt

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

Víte, proč se někte-
rým brněnským ulič-
kám říkalo „psí ulič-
ka?“ Protože některé 
byly tak úzké, že by se 
jimi protáhl tak mož-
ná pes. Vznikaly obvykle mezi dvěma 
bloky domů a sloužily mj. ke svádění 
splašků, odpadní a dešťové vody do 
níže položené části města. Bývaly však 
zdrojem zápachu a místem zárodků 
epidemií cholery a moru. Jednou 
z dochovaných je dnešní Průchodní, 
která však byla při přestavbě města 
posunuta o 12 m blíže k Zelnému 
trhu a také zmizelo její zalomení. 

peRliČKa na zÁVĚR



S t ř í b r n é  B r n o  •  s t r a n a  1 1

Doba, kdy následující televizní pořad uváděl živý člověk, tedy hlasatel, je už dávno pryč. Vzpomínáte, na 
neustále usměvavou, šarmantní a vždy perfektně upravenou Zdenu Vařechovou? Narodila se v roce 1939 
v Brně a přesně o 30 let později se poprvé objevila na televizní obrazovce. Netrvalo dlouho a vypracovala 
se tak, že patřila k absolutní špičce ve svém oboru. Stala se také oblíbenkyní tehdejšího prezidenta Gustáva 
Husáka. Zřejmě díky tomu, se už nikdo z kolegů neodvážil, jak se říká, „pustit si pusu na špacír.“ Zdena 
Vařechová se stala ofi ciální uvaděčkou projevů Gustáva Husáka a tuto funkci jí už nikdo nemohl vzít. To se 
pochopitelně ostatním kolegům a kolegyním nelíbilo. Pamatujete na větu: „Milí diváci, nyní vystoupí prezi-
dent republiky a generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák.“ Televizi opustila ve svých 49 letech. Parado-
xem je, že tato vynikající hlasatelka, která vstupovala 20 let téměř denně statisícům diváků prostřednictvím 
obrazovky do jejich domácností, zemřela v ústraní a naprostém zapomnění ve svém rodném Brně přesně 
10 let po tzv. sametové revoluci ve svých 60 letech. Víte, že kolega Zdeny Vařechové, legendární hlasatel 
Československé televize Miloš Frýba (1945 – 2010) byl vyučený elektromechanik? Jeho kamenný výraz, 
hluboký a uklidňující hlas, pečlivě učesaná pěšinka a stále stejné a těsné sako se staly doslova legendou. 

SlAvNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY
Zapomenutá televizní hlasatelka 

Zdena Vařechová

Miloš Frýba, kolega

Gustáv Husák, 
prezident

Oldřich Vlček, 
manžel

PÍŠEME NA POKRAČOVÁNÍ

Hádanka pro fajnšmekry

Rudolf Těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

Protože byly zakázány so-
kolské výlety za války, tak jsme 
chodili se Sokolem na Vranov 
na pouť. Jeden ze sokolských 
výletů jsem hořce oplakal. Šlo 
se tehdy ke Kulatému dubu. Já 
jsem nesměl jít, protože jsem 
byl upoután na lůžko a byl jsem 
natřen velmi smrdutou mas-
tí. Měl jsem svrab, který tehdy 
řádil ve škole. Dlouho jsme se 
jej nemohli zbavit. Po odchodu 
matky jsem bydlel s tatíčkem 
sám v zadním traktu. Míval 

jsem rád návštěvy Standy Kou-
delky, bratra malíře, kterému 
když jsem usínal, otec šeptem 
předčítal svoje básně. Moc dob-
ře se mně přitom usínalo. Jenže 
otec často chodíval do Sokola, 
kde měl četné funkce a já jsem 
se sám bál. Tak jsem se odstě-
hoval do předního traktu, kde 
jsem bydlel s Rudkem. Uvol-
nila se tam totiž postel. Strýc 
Taranza narukoval na vojnu. 
Rudek spával v jeho posteli a 
já v dětské postýlce pod okny. 
Tam nám tatíček v podzim-
ních večerech hrával loutkové 
divadlo 1-2x za týden. V roce 
1918 nebo 1919 na jaře se ko-
nala, dnes by se řeklo brigáda. 
Dával se do pořádku ostrůvek, 
kde stál pomník padlým. Také 
jsem tam zasadil jeden stří-
brný smrček, který jsem směl 
vyrýt v lesní školce a který 
dosud roste na špici ostrůvku, 
jenž mně trochu přerostl. V 
roce 1919 den před Štědrým 
dnem, když jsme s Rudkem 
strojili vánoční stromek, slyšeli 
jsme velký hluk před domem.

                (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

Tato hádanka je těžká a kdo ji 
uhádne, dostane jednu, možná 
i dvě, volné vstupenky do Le-
tohrádku Mitrovských! Sedící 
neznámá dívka od dosud nezná-
mého autora se nachází v přístup-
né velké zahradě za vilou, kterou 
v roce 1940 zabavilo pro své po-
třeby gestapo. Už víte, tak volejte!

Volejte nebo pište
na 777 122 009.☎

Josef Fanta – architekt

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
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Tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

taK to mÁ BÝt BRNĚNŠTÍ
MIlÁČCI

„Každá loď v bouři 
potřebuje admirála. 

Aspoň babočku!“

              RUČNÍ VÝROBA

      
                          BEZ KARMY

                  BEZ GMO    

               BEZ LEPKU    

                  VEGAN    

LaDULLLaLaLaLaL
Jde o tradiční avšak neotřelou sladkost z cizrny. Specialitou našeho ladu je, že je slazeno karamelem 

z třti nového cukru z naší kuchyně a samozřejmě neobsahuje žádný lepek ani laktózu.

Nežli míti pocit hladu, dej si radši našeNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladuNežli míti pocit hladu
DAMODARA
Natura l Foods & Sweets

www.damodara.cz facebook.com/damodara.cz

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

Příští číslo vyjde 1.června 2020

„Medicína je nepochybně 
nejšlechetnější ze všech 

umění.“
Hippokratés - 

nejslavnější starověký lékař 

VĚNOVÁNO VŠEM 
OBĚTAVÝM LÉKAŘŮM 

A ZDRAVOTNÍKŮM 
V PRVNÍ LINII. 

Vtip
Pane kolego, klepněte laskavě tu cigaretu, 
víte dobře, že jsem nekuřák.


