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

Jarní pobytové balíčky – 
myslete už v lednu na lásky čas...

www.svatyvojtech.cz

Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

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

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

čtěte na stranách 
6 a 7

vĚRA HRŮZOvÁ

Vrchní ministerský rada 
RADEK TALAŠ radí: 

„Čtěte Stříbrné Brno!“
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VĚNOVÁNO KARLU ČAPKOVI 
9. 1. 1890 – 25. 12. 1938

 VÍTE, KDO JE NA FOTOGRAFII? 
PRVNÍ VOLAJÍCÍ SE SPRÁVNOU 
ODPOVĚDÍ DOSTANE JITRNICI, 

JAKOU SVĚT NEVIDĚL!
Tel.: 777 122 009

NOvOROČNÍ 
HÁDANKA
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„S Gustavem Nezvalem. Byl elegantní, 
šarmantní, noblesní a navíc byl z Brna! 

Stačí to?“

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

 „Jako malý jsem tzv. fi lmy pro pamětníky sledoval 
každý víkend velmi rád. Takže při dámské volence 
bych s trémou přijal tanec jak od Adiny Mandlové, 

tak od Lídy Baarové i Nataši Gollové.“

ONDŘEJ BLAHO 
 MODERÁTOR DOBRÉHO RÁNA NA ČT 2 

A PROGRAMOVÝ ŘEDITEL HITRÁDIA CITY BRNO
„Do tance bych se nehrnul, styděl bych se. Třeba by 

mně dodalo kuráž společné povídání a popíjení 
s Janem Werichem. Ačkoliv bychom se beztak 

zakecali a na tanec by nakonec nedošlo.“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„…můžeme- li počítat mezi 
prvorepublikové hvězdy 
i herečku Hedy Lamarr, 

tak s ní… a nejen kvůli Extázi!“

Jediný
redaktor

Čas si vymysleli lidé, aby 
věděli, od kdy do kdy a co 
za to.

Jan Werich

sůl moudrosti

 MARTIN CIBULKA 
„Čtení Stříbrného 
Brna – bezpečný 

zimní sport!“

o bylo s  Metelákem 
dál, se dodnes neví. 
Začala 2. sv. válka a je 

docela možné, že jako mno-
zí další kriminálníci, skon-
čil v  koncentračním táboře. 
Poslední brněnská adresa 
„Pepy“ Josefa Meteláka byla 
Soběšická ulice v Husovicích, 
kde také bydlela jeho mat-
ka Marie a otec Jan. Zde byl 
Metelák policejně přihlášen 

ještě 2. března roku 1939. Za-
jímavé je, že v Soběšické ulici 
č. 1023 (jen pár desítek metrů 
od Metelákových) tehdy byd-
lel inspektor brněnského po-
licejního ředitelství František 
Kroupa, který byl však v břez-
nu roku 1939 zatčen gestapem 
a umístěn pravděpodobně do 
věznice na Špilberku. O dal-
ších osudech policejního in-
spektora a politického vězně 
Františka Kroupy rovněž není 
nic známo. 

Příště – Případ vyloupené 
husovické záložny
 

  

BRNĚNSKÉ 
          I NEBRNĚNSKÉ 
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Foto: archiv vydavatele, Brněnská
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čtenáři

Se kterou prvorepublikovou hvězdou byste si chtěli zatančit na plese?

Dokončení z minulého čísla
 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí...
Se kterou prvorepublikovou hvězdou byste si chtěli zatančit na plese?

 Jak to vidí...

Pamatujme na naše předky
Byla to hrůza! Ještě dnes se z mnohých trosek kouří a přichází se při odkli-

zení na mrtvoly lidí, kteří tam byli zasypáni. Mnoho škod nadělaly časova-
né bomby, které vybuchovaly za více hodin i za 2 – 3 dny po náletu. Místa, 
kde byly, byla označena černými prapory na domech, lidé z nich museli utéci, 
kde byly na ulicích, byly jejich úseky zataraseny a chodci upozorněni, že tam 
nesmí. Ale o mnohých se nevědělo a při náhlém výbuchu demolovaly domy 
obývané a tak mnoho lidí přišlo o život. Nejbezpečněji je, myslím, v dobrém 
sklepním krytu. Ovšem i tam leckdy pronikne bomba, ale většinou se zastaví 
ve vyšších poschodích, přízemí a sklep se uchrání, ale zase opakuji – ne vždyc-
ky! Uchráněny zůstaly všechny válečné podniky, vojenské i  úřední budovy. 
Také pyšný německý dům stojí nedotčen. Jaký to má smysl terorizovat civilní 
obyvatelstvo, opravdu nechápu! Nepřátelské letadlo nesestřeleno žádné. Po-
dobně zastižen téhož dne Hodonín (přes 120 mrtvých), Břeclav, panu švagrovi 
demolován byt a pobořen mlýn, zasažen dále pivovar, kostel a vilová čtvrt. 
Nevíme, co dělat. Kdyby nebyl Miloš nasazen, odejeli bychom do Skochovic, 
ale nechceme ho tu samého nechat.  Zdravíme Vás srdečně.  Vaši Drahní.

Závěrečná část autentického dopisu 

Rohový palác s prodejnou módy Václava Dresslera na Viktoria-Platz 
(dnes nám. Svobody) a Schlossergasse (dnes Zámečnická).
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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

Klobouk Dantes 
pro krásu, 
nevyjdete 
z úžasu!

2020
2020

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

Geislerova 34
Brno-Židenice 

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

 I V NOVÉM ROCE VÁS EXOTICKY NAKRMÍME 

ROZVOZ JÍDLA • DELIVERY 
DÁRKOVÉ POUKAZY • DENNÍ MENU

 T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á S

pf

Marie Hrdinová, 
roz. Jelínková

Alfa pasáž byla nakonec s JEPOU propojena přes galerii a plá-
nované napojení z přízemí bylo zrealizováno až při stavbě paláce 
Omega v roce 2005. Při dlouhé pauze, snad způsobené finanční 
tísní v době světové krize, byl v lednu 1937 dokončen celý kom-
plex dostavbou posledního domu v Poštovské č. 4, který navazuje 
na budovu dnešní Knihovny Jiřího Mahena (dříve Zemské vojen-
ské velitelství). Dobový popis stavby uvádí, že na železobetonovou 
budovu bylo spotřebováno padesát vagonů železa, čtyřicet vagonů 
dřeva, dvě stě vagonů cementu a asi osm tisíc vagonů štěrku, drtě a 
písku. Později byla vlastnická práva domu Poštovská č. 6 převede-
na Františkem Hrdinou na manželku Marii Hrdinovou a vedlejší 
dům Poštovská č. 4 na syna Vladimíra.  Pokračování příště

Barevná minulost pasáže aLfa

www.alfapassage.cz

V roce 1903 byl fotograf v ulicích Brna vzácností. Vstup z Grosser Platz (dnes nám. Svobody) do Rudolfsgasse (dnes Česká). V roce 1344 byly v místech domu 
uprostřed lázně, v roce 1442 železářství… S lékárnickou živností byl dům U zlatého orla spjat v letech 1716 – 1961. 
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Ještě 11 let po pořízení levé fotografie byla Husova (tehdy Husova třída + Pod Kalvárií + Skalní) slepá. Končila pár metrů za dnešním Šilingrovým 
náměstím. Jezdilo se vlevo, koleje tudy ještě nevedly a na Denisovy sady se vcházelo uzamykatelnou brankou v plotě. 

V neděli 6. ledna 1929 v 10 
hodin dopoledne byla u příle-
žitosti 100 let výročí úmrtí pá-
tera Josefa Dobrovského (1753 
až 1829) odhalena na budově 
kláštera Milosrdných bratří 
(vlevo od vchodu do kostela sv. 
Leopolda) pamětní deska z čer-
ného mramoru se zlaceným 
písmem. Hlavní proslov tehdy 
pronesl literární historik a pro-
fesor literatury Arne Novák. Po 
slavnosti následovala společná 
pouť k  hrobu Josefa Dobrov-
ského na Ústředním hřbitově. 

  TENKRÁT A  DNES
1930

                  M a r t i n o V Y  Ú L o V k Y

VČeReJŠeK DneS

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

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

•	výroba	zakázkového	nábytku	
	 z	masívního	dřeva
•	dřevěná	schodiště

Husova dnes

V  roce 1816 nesla dnešní ulice Vídeňská název 
Wenzelsgase (Václavská). V  tomto roce nechal pe-
kařský mistr Václav Bauer postavit přibližně 150 m 
za dnešním gymnáziem na Vídeňské, směrem k měs-
tu, Kapli sv. Václava, kde původně mnoho let stával 
Kostel sv. Václava. Stavbu tehdy provedl stavitelský 
mistr Václav Jacob, autorem interiérové výmalby byl 
Jan Kopřiva. V polovině roku 1817 byla kaple vysvě-
cena. Od konce 2. sv. války však kaple začala postupně 
chátrat, v 60. letech 20. stol. byla při demolici nejstarší 
části Vídeňské ulice zbourána. V okolí této kaple (která 
nahradila kostel) se směrem k ulici Vojtova nacházel 
Starobrněnský hřbitov, o  němž jsou první písemné 
zmínky už v roce 1314! Starobrněnský hřbitov sloužil 
nejen obyvatelům Starého Brna, ale také např. Starého 
Lískovce a od roku 1784 také nemocnicím U sv. Anny, 
klášteru Alžbětinek a  klášteru Milosrdných bratří. 
V letech 1855 – 1866 musel být dokonce rozšířen, poté 
byl však v roce 1883 (po otevření Ústředního hřbito-
va) zrušen. Na Starobrněnském hřbitově byl původně 
mimo jiných významných osobností pohřben Josef 
Dobrovský (1753 – 1829). Jeho ostatky byly v  roce 
1909 přeneseny na Ústřední hřbitov. Exhumace hrobu 

Josefa Dobrovského se tehdy zúčastnil také speleolog 
a archeolog Karel Absolon. Víte, kde kaple sv. Václa-
va (a  v  jejím okolí do  roku 1883 hřbitov) ještě před 
pár lety stála? Přibližně před vchodem do domu č. 39 
ve Vídeňské ulici.

ZTRACENÁ KAPLIČKA

Kaplička na Vienergasse (dnes Vídeňská) v roce 1912.

Kaplička na Koněvově (dnes Vídeňská) v roce 1962.
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Martin: Za co Vás uči-
telé ve škole trestali?

Zdeněk: Za  upovída-
nost. Pořád jsem se bavil 
a  vyrušoval. Bohužel se 
mi brzy změnil hlas, tak 
moje bručení ostře vyni-
kalo mezi tenkými hlásky 
spolužáků. Při vyklízení 
půdy jsem našel žákov-
skou knížku ze 4. třídy, 
jen za druhé pololetí jsem 
měl 27 poznámek. Měl 
jsem jednou stokrát napsat „při vyučo-
vání nemám vyrušovat.“ Vzal jsem 2 tuž-
ky nad sebou a krásně psal jeden řádek 
dvakrát. Za  dva dny jsem přinesl další 
poznámku. Čtveřice předmětů - matika, 
fyzika, chemie a geometrie mi soustavně 
ničila život a brala čas ke studiu o filmo-
vání.

Martin: Proč jste si zvolil profesi reži-
séra?

Zdeněk: Protože jsem od mala miloval 
filmy. Nevynechal jsem ani jediný, který 
se u nás v Hošticích promítal v bývalé tří-
dě na faře. Na přístupno – nepřístupno se 
nehrálo, za 1 Kč jsem seděl se svými ka-
marády v první lavici s otevřenou pusou 
a  hltal všechno, co se promítalo. Ve  vsi 
jsme také hráli ochotnické divadlo. Byla 
to moje vášeň. Víc mě však zajímala prá-
ce paní režisérky Sládkové. Jak to dělá, 
jak to chystá, proč takhle a ne jinak. Ča-
sem jsem jí v tom „pomáhal“ a ona, chu-
dák slušná, mě nikdy nevyhodila. Doma 
se mi smáli, ale já u  svého přesvědčení 
zůstal. 

Martin: Co je na nehercích nejlepší?

Zdeněk: Jejich neokoukanost a  při-
rozenost. Samozřejmě, že nemůžu 
po  80leté babce chtít, aby hrála jako 
Růžičková nebo Jirásková, ale musím se 
snažit zbavit ji strachu a trémy, aby byla 
sama sebou. Přátelská atmosféra ve  štá-
bu, kdy se k nim všichni filmaři chovají 

hezky a vstřícně jim pomá-
há, takže jejich výkon před 
kamerou je věrohodný. 
Dobrý neherec je nad zlato. 

Martin: Který český neži-
jící komik má Váš obdiv?

Zdeněk: Je jich víc, z dam 
paní Růžena Šlemrová, uště-
kaná milostpaní, z pánů Ol-
dřich Nový, Jindřich Plach-
ta, Jaroslav Marvan. Každý 
jiný, každý skvělý. 

Martin: Kterého jídla si dáváte o „troš-
ku“ více?

Zdeněk: Moc rád jím, jsem nadše-
ný všežravec, takže vše, co mi chutná, 
se může na  talíři objevit ve  větší míře. 
Miluju vejce, rajčata, luštěniny, zeleni-
nu, česnek, těstoviny, polévky a omáčky. 
A grilované kuře! Prostě, když je hlad, je 
i šunka dobrá… (pozn. redakce - Zdeněk 
se začal smát a za břicho se popadat).

Martin: Chtěl byste natočit filmovou 
komedii v Brně? Jedna z městských částí 
se jmenuje Žabovřesky. 

Zdeněk: Proč ne? Když byla Nuda 
v  Brně, proč nenatočit třeba Srandu 
v  Brně? Žabovřesky jsou i  u  Budějovic, 
takže já říkám, Žabovřesky – Babovřes-
ky jsou všude. Brno v posledních letech 
zkrásnělo, má své kouzlo a spoustu míst, 
která by filmu slušela. V Brně jsou moc 
fajn lidi a to je to hlavní! 

Martin: Co vzkážete čtenářům Stříbr-
ného Brna?

Zdeněk: Buďte šťastní, v pohodě a měj-
te radost ze života. Jak říká Míša Kuklová 
– mít rád bližního svého, těšit se z  ma-
ličkostí, těšit se na každý den a nenechat 
zlost, závist a  hloupost cloumat vaším 
Majestátem. A všem Brňanům vzkazuji, 
že nejsem Pražák, ale z Hoštic u Volyně, 
tudíž jižní Čech! Mějte se a smějte se. 

 Váš Zdeněk Troška.

• s t ř í b r n ý  r o z h o v o r •
ZDENĚK TROŠKA

Český režisér, scénárista a rodák z Jižních Čech.

Tato ulice vznikla v polovině roku 1893 a byla tehdy pojmeno-
vána podle polohy ulice na okraji parku – Parkstrasse. Od konce 
roku 1918 nesla název Sadová a od března 1939 opět Parkstras-
se. Svůj dnešní název nese od září 1946. Víte, o kterou ulici se 
jedná? Na svahu za domem č. 22 sáňkovala Greta Tugendhat. 

zapomenuté ulice

I DOMY PROMlOUvAjÍ...
V tomto domě se narodil do vyso-

ce intelektuální rodiny Rudolf (Rudy) 
Kovanda (1949–1989). Bydlel ve třetím 
poschodí jen se svojí maminkou Marií, 
s  níž chodil často na  procházku. Lidé 
se za nimi otáčeli, protože Rudy tehdy 
vypadal jako malý andělíček. Nepatřil 

sice k nejbystřejším, to však později excelentně vyrovnával svojí svě-
táckou, veselou a kamarádskou povahou. Byl zaměstnán v brněn-
ské cementárně, chvíli pracoval v tiskárně v Příční ulici. Měl však 

nesporný hudební talent. Svoji pozdější 
slávu si vydobil hlavně zpěvem a také 
velkým přátelstvím s Frantou Kocour-
kem (1947 – 1991). Velmi oblíbeným 
štamgastem byl např. v „Sokecu na pri-
glu“, (bufet Sokolák na  brněnské pře-
hradě), častým hostem byl U Formana. 
Zřejmě nejslavnějším byl v roce 1975, 

kdy se Franta Kocourek rozhodl, že z Rudyho udělá Zlatého slaví-
ka. Franta tehdy skoupil snad celý brněnský náklad Mladého světa 
a po všech známých i neznámých rozeslal tisíce hlasovacích kupónů, 
do nichž lidé vyplňovali Rudyho Kovandu. Další lidé pak rozváželi 
koresponďáky po různých městech, aby razítka nebyla jen z Brna. 
Rudy tehdy získal neuvěřitelných 27. 000 hlasů! Na tuto Frantovu 
recesi se přišlo až na poslední chvíli a hlasy byly skartovány. Rudy si 
z toho ale nic nedělal a na Vánoce přijal od brněnských kamarádů 
šerpu „Goldnového fógla.“ Rudy se rád napil piva, což se mu stalo 
osudným. U Žebětína ho srazil autobus, ze kterého před chvílí nejis-
tým krokem vystoupil. Je pochován na Ústředním hřbitově. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎

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
        ... reklamu do Stříbrného Brna?    Ano, zařídím ... 

Jan Ducháček alias 
Vlasta Burian
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Rudy Kovanda

Jaselská 11
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www.svatyvojtech.cz

•Vaše starosti přenechte našemu služebnictvu

pf  2020pf  2020

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

Věra studovala na  Česko-
slovenské obchodní akade-
mii, byla dcerou profesora 
Antonína Hrůzy (1865 – 
1950), který byl oblíbeným 
vysokoškolským pedagogem 
na  Vysoké škole zvěrolékař-
ské v  Brně. S  intelektuálně 
zaměřenou slečnou Věrou 
se Karel Čapek poprvé setkal 
koncem roku 1920 v  lite-
rárním salonu spisovatelky 

bližně ve stejné době se Karel 
Čapek ve  Švandově divadle 
seznámil s  druhou osudovou 
ženou – Olgou Scheinpfl ugo-
vou (1902 – 1968). Jejich zpo-
čátku pracovní vztah se však 
brzy vymkl kontrole a  Karel 
Čapek se ocitl v  situaci, kdy 
by s  oběma slečnami udržo-
val nejraději přátelské vztahy. 
Také proto, že mu právě teh-
dy zdraví příliš nepřálo. Tuto 

Krásná neznámá 
       věra Hrůzová

situaci však těžce nesly obě 
slečny a  také přísná matka 
Karla Čapka, Božena Čapko-
vá těmto jeho vztahům ne-
byla nakloněna vůbec. Ko-
respondence mezi Karlem 
a  Věrou pokračovala. Josef 
Skoupil Věře slíbil, že jí splní 
jakékoliv přání, a že jí zajis-
tí takový život, ve  kterém 
se bude věnovat všemu, co 
má ráda. Slečna Věra se roz-

• Věra Hrůzová byla předobrazem pro princeznu Wille 
ve zfi lmovaném románu Karla Čapka Krakatit. Také ná-
zev tajemné země Zahur, je zajímavá přesmyčka dívčího 
příjmení Hrůza. 
• Vnučky Věry Hrůzové vzpomínaly, že viděly, jak jejich 
babička Věra spálila ve mlýně v kamnech balíček dopisů 
od Karla Čapka, který byl převázaný růžovou mašličkou. 
• Slečnu Věru Karel Čapek mnohokrát navštívil také 
v Brně.
• Karel Čapek o blízký vztah s Věrou velmi usiloval. Dlou-
ho litoval, že se nenaplnil. 
• Kuriózní je, že Věra s Karlem si v dopisech vykali.
• Josef Skoupil po smrti Karla Čapka říkal, že zemřel je-
jich dobrý přítel. 
• Zálibu v pěstování kaktusů vzbudila v Karlu Čapkovi 
právě Věra.
• K rodinným přátelům Hrůzových patřila mj. také Lucie 
Bakešová, zakladatelka Spolku domu útěchy. 

ZAJÍMAVOSTI

Pro mnohé neznámá Věra Hrůzová (1901–1979) byla první osudo-
vou ženou geniálního spisovatele, dramatika a  novináře Karla Čapka 
(1890–1938). 

Anny Lauremannové. A  se-
tkání to bylo osudové, za-
milovali se do sebe na první 
pohled. Jen pár dní nato na-
psal Čapek Věře první dopis. 
Nejsilnější období dopisová-
ní mezi Věrou a Karlem bylo 
v  letech 1920 – 1925. Krátce 
po  seznámení s  Čapkem se 
však Věra zasnoubila s  hra-
bětem Dohalským a  dopi-
sování mezi nimi na  krát-
ký čas ustalo. Zasnoubení 
a  následný sňatek byl však 
brzy zrušen, což Věra nes-
la velmi těžce. Pro mladou 
dívku velká osobní rána. Ko-
respondence s  Karlem Čap-
kem se obnovila a  nabrala 
ještě větší intenzity. Dopisy 
byly plné tajemné lásky. Věra 
měla po studiích, žila v Brně, 
šťastná ale nebyla. V  Brně 
se také seznámila s  Josefem 
Skoupilem, majitelem mlýna 
ve  Skalici nad Svitavou. Při-

❶ ❷
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KalenDÁRium

JAROSLAV JEŽEK (*25. 9. 1906 
Žižkov – †1. 1. 1942 New York), 

geniální hu-
dební skladatel, 
klavírista, diri-
gent a dvorní 
skladatel dvo-
jice V+W. Na 
jedno oko ne-
viděl a druhým 

těžko rozlišoval snad jen světlo a 
stín. Přesto byl vášnivým karetním 
hráčem. Na konci září 1931 byl 
spolu s  Osvobozeným divadlem 
v  Brně. Odpoledne před před-
stavením navštívil s  Františkem 
Filipovským brněnskou Velkou 
cenu. Sice téměř nic neviděl, o to 
lépe ale slyšel. Tehdy zvítězil Louis 
Chiron. Večer v  hotelovém baru 
hotelu Passage (dnes Slovan) složil 
za necelou hodinu jednu z  nej-
slavnějších skladeb Bugatti step. 
Ráno před snídaní ji všem poprvé 
přehrál, všichni jen zírali a skládali 
hlubokou poklonu. Se svou milo-
vanou Frances se oženil pár dní 
před svou předčasnou smrtí. 

MIRA FIGAROVÁ (*14. 8. 1917 
Brno – †13. 1. 2013 Brno), vyni-

kající tanečnice, 
sólistka, chore-
ografk a a ba-
letní pedagožka 
baletu brněn-
ského Národ-
ního divadla. 
Držitelka Ceny 

města Brna a Ceny Th álie za ce-
loživotní mistrovství. Rytmickou 
školu Elišky Hyprové navštěvovala 
od svých 10 let. V tehdejším Zem-
ském divadle v Brně vystupuje od 
svých 12 let pod vedením Ivo Váni 
Psoty. Po dvouletém pražském 
angažmá (1934 – 1936) se vrátila 
zpět do Brna a členkou baletní-
ho souboru ND byla až do roku 
1961. V  letech 1946 – 1976 byla 
profesorkou brněnské konzerva-
toře. Vychovala desítky tanečnic 
a tanečníků, kteří se stali ozdobou 
českého tanečního umění. V  Kr. 
Poli je po ní pojmenována ulice 
Miry Figarové. Je pochována na 
Ústředním hřbitově. 

•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

Venku kvílí meluzína, 
             napijte se raděj vína! 

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

hodla a  za  Josefa Skoupila, 
majitele mlýna, se v polovině 
roku 1923 provdala. Odešla 
s ním natrvalo do Skalice nad 
Svitavou. O svém rozhodnutí 

❶ Věra Hrůzová.
❷ Světoznámý spisovatel 

Karel Čapek.
❸ Sedmnáctiletá 
 Olga Scheinpflugová.
❹ Chátrající obytná část 

skalického mlýna dnes, 
s pamětní deskou mezi 
dolními okny.

❺ Dirigent Rafael Kubelík.
❻ Spisovatel Arne Novák.
❼ Továrník v Boskovicích 
 a mecenáš Antonín 
 Cibulka.

výrobce oděvů a  mecenáš 
boskovické kopané Antonín 
Cibulka. Mlýn ve Skalici nad 
Svitavou několikrát navštívil 
také Karel Čapek, který man-
želům Skoupilovým přivezl 
mj. vzácný obraz od  malíře 
Václava Špály nebo do  mlý-
na zajistil koupi vzácného 
perského koberce. Občas 
Věře poslal svoji knihu s vě-
nováním. Věra ráda bruslila 
na rybníku u mlýna, sporto-
vala, manžel jí nechal vybu-
dovat tenisový kurt a koupil 
koně, které poté začali cho-
vat. Korespondence mezi 
Věrou a Karlem pomalu uti-
chá, poslední dopis do Skali-
ce přišel v únoru roku 1931. 
Věra Hrůzová – Skoupilová 
měla se svým manželem 3 
děti. Ve  mlýně spokojeně 
žili do  roku 1950, kdy jim 
byl veškerý majetek zaba-
ven. Zpočátku žili v  malém 
domku naproti mlýnu a Josef 
Skoupil prodával na  bosko-
vickém vlakovém nádraží 
v  okénku jízdenky. Věra se 
s  dětmi postupně přestěho-
vala do  pražských Střešovic, 
kam za nimi těsně před svou 
smrtí (1957) přišel i  Josef 
Skoupil. Všichni pohromadě 
zde žili ve  velmi skromných 
podmínkách. Svého manžela 
Josefa Věra přežila o 22 let. 

Věra v  příštím dopise infor-
movala „svého“ Karla, který 
neměl o  ničem ani ponětí. 
Věra Hrůzová – Skoupilová 
i  nadále Karla Čapka velmi 
milovala a  jejich korespon-
dence pokračovala i po sňat-
ku. Karel byl její první láskou 
a na tu se nezapomíná. Man-
želství krásné a vzdělané dív-
ky z vyšší společnosti a maji-
tele mlýna bylo sice nezvyklé, 
Věra se však brzy stala man-
želovou věrnou pomocnicí 
ve správě majetku. Ve mlýně 
pořádala četná společenská 
setkání, mnohdy té nejlepší 
prvorepublikové společnosti. 
Do  skalického mlýna jezdil 
profesor literatury a  lite-
rární historik Arne Novák, 
světoznámý houslista a  diri-
gent Rafael Kubelík, členové 
šlechtické rodiny Mensdorff  
– Pouilly, malíř Emil Kotrba 
nebo také továrník, krejčí, 

❸

❹

❺

❻

❼
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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 plná předsevzetí
Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

Spousta z  nás má 
na Nový rok několik před-
sevzetí a nejčastějším bývá 
držet se fi t a  dělat něco se 
svou postavou. A  pokud 
rádi pijete dobrou kávu, 
vynechejte mléko, cukr 
a  přidejte pohyb. Chcete-
li mít veselou mysl a  po-
zitivní myšlení, sáhněte 
po zrnkách čerstvě pražené 
kávy a  připravte si lahod-
né a  voňavé espresso plné 
antioxidantů. Tělo se pří-
jemně připraví na  fyzic-
kou zátěž, kofein stimuluje 
nervovou soustavu, lépe 
se spalují tuky, oddálí se 
únava a zbystří se myšlení 
a koncentrace. Ještě může-
te doplnit šálkem zeleného 
čaje či doplňkem stravy pro 
prohřátí těla a  cvičení pů-
jde raz dva.

Brůna z Tvarožné by v lednu slavil narozeniny

Na  prosincový Sraz 
přátel Stříbrného 

Brna jsem šel přes Koneč-
ného náměstí, abych se 
přesvědčil, jestli už fun-
gují nové (kulaté) hodiny, 
které byly koncem listopa-
du nainstalovány přesně 
na  místo, odkud byly ty 
původní (hranaté) před 
dvěma lety „odinstalová-
ny.“ Nefungují. Škoda. 
Zvedl jsem tedy hlavu, 
abych se podíval na krásné 
hodiny, o kterých snad ani 
nikdo neví. Jsou zakom-

ponovány ve věžičce domu, 
který už více než 120 let 
stojí na spojnici ulic Veveří 
– Jiráskova (Eichhorngasse 
- Tivoli-Gasse). Nefungují. 
Škoda. Za  tři minuty půl 
druhé už ukazují prý přes 
30 let! Obyvatelé (např. 
z Jiráskovy 59) tedy mohou 
mít dojem, že se čas zasta-
vil a tím pádem vlastně ne-
stárnou. Což není špatné! 
Teď už ale k realitě. Věřím, 
že se brzy dočkáme hodin, 
které budou pěkné, a  také 
funkční. Ne, jako tomu je 
na  náměstí Svobody, kde 
hodinový stroj vzbudil 
řadu rozporuplných poci-
tů a  mnohdy také emocí. 
Ve chvíli, kdy píši tyto řád-
ky, jsou hodiny na „Koneč-
ňáku“ ještě zabalené a obe-
střené tajemstvím. Zkuste 
se tedy těmito místy ve vol-
ném čase projít a zjistit zdali 
očekávání naplnilo vaše 
představy. V době, která je 
bohužel plná spěchu, je pře-
ce lepší vzhlédnout na ulici 

k  hodinám, nežli sledovat 
čas na  mobilu, který zpra-
vidla lovíme z tašky. Hodi-
ny na  ulici se mohou stát 
také místem, kde si dáme 
schůzku s  někým blízkým. 
Památná věta – sejdeme 
se u  hodin – zazněla také 
v  celé řadě fi lmů. O  svých 
dojmech (a  nejen o  nich) 
z nových hodin si můžeme 
popovídat 6. ledna na  ob-
vyklém místě v  obvyklém 
čase. 

Stříbrné setkání

Přestože má Jaromír Crha (1922 
– 1982) na svém kontě velmi málo 
fi lmových rolí (celkem 6), do naší ki-
nematografi e se zapsal navždy. Zřej-
mě neexistuje člověk, který by neznal 
pološíleného kývajícího se Brůnu se 
sekerou v  ruce. Tuto životní roli mu 
nabídl brněnský rodák, režisér Jiří Se-
quens (1922 – 2008), který tehdy hle-
dal herce malé postavy s  démonicky 
podivnou tváří. Našel ho v Horáckém 
divadle v Jihlavě, kde Crha i se svým 
handicapem (byl silně nedoslýchavý) 
až do své smrti patřil k nejpřednějším 
oporám tohoto oblastního divadla. 
Víte, že se Jaromír Crha narodil ve 
Tvarožné u Brna? V  Brně se vyučil 
slévačem a toto povolání skutečně 
také dlouho vykonával. Několik let 
působil v brněnském Městském diva-
dle mládeže. Jiří Sequens byl při teh-
dejším natáčení doslova fascinován, 
protože nejznámější scénu hororové-
ho charakteru, kdy se Brůna se seke-
rou kýve ze strany na stranu, si Crha 
na místě z  ničeho nic sám vymyslel. 
Pohyb předvedl a režisér byl ohro-
men. Až budete díl s názvem „Stud-
na“ ze seriálu Třicet případů majora 
Zemana sledovat, užijte si pocit bez-
pečného strachu. Ve skutečnosti ať vás 
ovšem nic takového nepotká, přestože 
byl tento díl natočen podle skutečné 
události! 

Park Schreberovy zahrád-
ky vznikl na  spojnici 

dnešních ulic Jugoslávská 
a Lesnická, na ploše bývalého 
Zábrdovického 
hřbitova. Hřbi-
tov byl koncem 
roku 1883 uza-
vřen a  v  roce 
1907 byl pře-
měněn na za-
hrádkářskou 
kolonii. První v 
tehdejším Rakousko-Uher-
sku! Tzv. „Šrébráky“ sloužily 
k trávení volného času. 
V roce 1965 byla u vstupu 
do parku odhalena portrét-
ní socha v  nadživotní veli-
kosti spisovatele a novináře 
Julia Fučíka (1903–1943), 
jejímž autorem byl brněn-
ský sochař Miloš Axman 
(1926–1990). V  roce 1990 
došlo k  odstranění sochy 
z  parku a  poté ji neznámý 
pachatel odcizil. Snažně vás 
prosíme, pokud se ve vašem 
obydlí, chatě či zahradní 
kůlně Fučík nachází, volejte 
do redakce. 

Nové ještě zabalené hodiny.

Neexistující hodiny (vlevo).

Starý Brůna 
(Jaromír Crha) 
ve své životní roli.

Studna

Se svým synem (herec Jo-
sef Kubíček) poté zápasil 
ve studni.

Nefunkční hodiny 
(přes 30 let).
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Může se stát, aby v kostele měl 
svůj náhrobek ďáblův služebník? 
A aby se na  jeho ztvárnění po-
dílel jeden z  nejvýznamnějších 
umělců renesanční doby Al-
brecht Dürer? Byla to snad jeho 
protislužba za poskytnutí přímo 
ďábelského daru – geniálního 
talentu? Ano, toto vše je možné, 
ale ten kostel musí stát v městě 
Brně. Tady se totiž bizarnos-
tem daří. A  existence „čertova 
náhrobku“ v  kostele sv. Jakuba, 
jak praví legenda, skutečně bi-
zarní je. Ale jak už to s  legen-
dami bývá, pravdy je na  ní jen 
část. Přesto je tato pověst velmi 
zajímavá a  stojí za  objasnění. 
Být pohřben v kostele sv. Jaku-
ba patřilo k největší cti, které se 
zemřelému mohlo dostat. Pouze 
nejváženější měšťané a  promi-
nenti mohli mít náhrobní ka-
meny osazené ve zdech kostela. 
Přestože během častých úprav 
vnitřního vybavení chrámu bylo 
mnoho náhrobníků přemístěno 
a  odstraněno, několik význam-
ných osobností je zde má do-
dnes. K  nejzajímavějším z  nich 
patří náhrobní kámen, jenž měl 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

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

1586 – 1596 zhotovit pískovcový 
náhrobník (198 x 136 cm), který 
byl bez popisu umístěn v kostele 
sv. Jakuba. V roce 1596 byl však 
na faru dosazen přísně katolický 
farář Jan Chenetius, působící 
v kostele až do roku 1606. Když 
Kryštof Čert 13. září roku 1600 
zemřel, nebylo mu umožněno 
být pohřben ani v kostele sv. Ja-
kuba a nikdo se neodvážil jej po-
hřbít ani v žádném z brněnských 
katolických hřbitovů. Dne 16. 
9. 1600 byla tedy rakev s  tělem 
Kryštofa Čerta vyvezena na voze 
za  asistence tří trubačů a  dvou 
radních Běhounskou branou 

kdysi uzavírat hrobku rodiny 
brněnského rychtáře a  stavi-
tele Kryštofa Čerta († 1600). 
Proslulý člen rodu Čertů, sta-
vitel a brněnský rodák Jan Čert 
(Hans Tschert, *1470, †1552), 
působil na  počátku 16. století 
ve  Vídni jako královský stavitel 
silnic a mostů. Podílel se rovněž 
na  úpravách vídeňského hradu 
a dolnorakouských zámků. Nej-
více však vynikl při opevňování 
císařské Vídně po  tureckém 
obléhání roku 1529. Patřil k teh-
dejším intelektuálům a  huma-
nistům, s nimiž udržoval velmi 
úzké kontakty. K  jeho osobním 
přátelům patřil také významný 
malíř a  všestranný umělec Al-
brecht Dürer, s nímž se seznámil 
zřejmě na říšském sněmu v No-
rimberku roku 1522. Všestranný 
Dürer s Janem Čertem jako sta-
vitelem fortifi kací konzultoval 
i  problematiku geometrie, sta-
vitel na oplátku získal od malíře 
informace v  nauce o  perspek-
tivě. Tehdy také malíř navrhl 
a  v  dřevorytu zhotovil Čertův 
rodinný znak. Ten je i  součástí 
kamenného náhrobku ve  sva-

tojakubském kostele, který dal 
vyrobit pravděpodobně syn Jana 
Čerta – Kryštof. Představuje di-
vého muže s loveckým rohem, se 
dvěma chrty, gryfy držící v levé 
přední noze svíjejícího se hada 
a  schéma Pythagorovy věty. 
Kryštof Čert se narodil ve Vídni, 
kam se rodina Čertů odstěhova-
la v r. 1509. Po smrti Jana Čer-
ta se jeho potomci vrátili zpět 
do Brna a z Kryštofa se stal dlou-
holetý brněnský měšťan, radní 
a  rychtář. Vyznáním však byl 
nekatolík – luterán. Vzhledem 
k  dobrým vztahům se svatoja-
kubskou farností si dal mezi léty 

 Čertův náhrobek v kostele

do  Řečkovic, kde byl pohřben 
na hřbitově určeném pro neka-
tolíky. Náhrobník v kostele sv. Ja-
kuba sice zůstal, ale nebyl nikdy 
ani označen Čertovým jménem 
a tudíž ani využit k uložení jeho 
ostatků, či ostatků někoho z jeho 
rodiny.

Ke složitosti příběhu Čertova 
náhrobníku přispívá i názor he-
raldiků, kteří dle aliančního ští-
tu, připisují náhrobní desku ženě 
z rodu Čertů – Regině Premové 
Sejsenické z  Tarnovic. A  není 
to zdaleka poslední zvláštnost, 
která se k celé problematice vzta-
huje. Četnost mnoha symbolů, 
včetně zednářských ve svorníku 
klenby nad náhrobkem nazna-
čují mnoho skrytých sdělení. 
Existence Čertova náhrobku 
v kostele sv. Jakuba je tedy zatím 
opředena tajemstvím a legenda-
mi, jež stále čekají na své vysvět-
lení.

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

Interiér kostela sv. Jakuba

Čertův náhrobek

Detail Čertova náhrobku

Čertův náhrobek
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{{{{  CO SE CHYSTÁ NEjEN v BRNĚ   }}}}

pRVoRepuBliKoVé 
SlaDKé 
mÁmenÍ

Kaštany se smetanou 
Nejprve vymodelujeme si 
z kaštanové hmoty velké kašta-
ny, které pak potáhneme v čo-
koládové máčecí hmotě a sice 
tak, aby okraj zůstal čistý, bez 
hmoty. Když kaštany ztuhnou, 
hmotu z nich částečně vyškrá-
beme a naplníme je šlehanou 
smetanou.  

        ... reklamu do Stříbrného Brna?    Ano, zařídím ... 

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

PŘIJĎTE DO  DOMU UMĚNÍ 
NA  MALINOVSKÉHO NÁMĚS-
TÍ. Reprezentativní a  velmi rozsáhlý 
výběr děl Theodora Pištěka je insta-
lovaný v  celém prostoru domu UŽ 
JEN DO  12. LEDNA 2020! Malířský 
projev Theodora Pištěka získal uznání 
v nejrůznějších kulturních, domácích 
i mezinárodních centrech. Zároveň 
dosáhl nejvyšších možných ocenění 
za kostýmní návrhy pro filmy, za film 
Amadeus Miloše Formana získal 
v  roce 1984 Oskara, jeho kostýmní 
výprava filmu Valmont byla oceně-
na Francouzskou filmovou akademií 
v roce 1990. Theodor Pištěk je známý 
i jako tvůrce uniforem Pražské hradní 
stráže z éry prezidenta Václava Havla. 
Brněnská kulturní obec má možnost 
shlédnout dílo tohoto malířsky ori-
entovaného a  romantismem ovliv-
něného umělce ve  větší míře poprvé. 
Tvorba Theodora Pištěka má schop-

nost oslovit široké publikum. Pomáhá jí v tom zájem o člověka, o jeho osud a příběh. 
Výstava ukazuje širokou škálu autorovy tvorby, kterou pro výstavu zapůjčily státní 
a krajské galerie, dvě desítky soukromých sběratelů i sám umělec. Adresa: Malinov-
ského náměstí 2.

PŘIJĎTE NAHLÉDNOUT DO  MIKROSVĚTA MEZIVÁLEČNÉ A  PODNIKA-
TELSKÉ ELITY. V  galerii Celnice je do  26. ledna 2020 k  vidění výstava s  názvem 
FABRIKY A FABRIKANTI, která přibližuje mikrosvět meziválečné podnikatelské eli-
ty. Přijďte se seznámit s  textilními magnáty židovského původu z  rodin Fuhrmannů, 
Himmelreichů, Lőw-Beerů, Stiassni, Tugendhatů a  Zwickerů. Mj. uvidíte nově obje-
vené archivní dokumenty, obchodní korespondenci, faktury, telegramy… Galerie Cel-

nice je bezbariérová, volně přístupná od úterý do neděle 
v čase 10 – 18 hodin. Nachází se v zahradě vily Lőw-Beer 
v ulici Drobného 22.

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ - MAGICKÝ PŘÍBĚH vychá-
zející ze skutečných událostí, se odehrává na  Moravských 
Kopanicích v obci Žítková. Strhujícím způsobem pojednává 
o osudu žen jednoho rodu, který sahá až do 17. stol. k pro-

cesům s čarodějnicemi a končí v současnosti. Tyto tajemné 
ženy byly nadané nadpřirozenými schopnostmi. Uměly léčit, 
zaříkávat, věštit, přičarovat lásku, ale také uřknout, což jim 
v každé době přinášelo mnohé strasti, a zvlášť pak v časech 
totality. Kdy: 23. ledna v 19 hod. a 31. ledna v 18 hod. Kde: 
Městské divadlo Brno, Lidická 16. 

30. ledna v 15:30 vystoupí v Galerii Žlutý kopec v Masa-
rykově onkologickém ústavu Trio dechové komorní har-
monie Brno ve složení Zdeněk Mikulášek, Jaroslav Strmiska 
– klarinety, Aleš Novotný – fagot. Koncert nese název Ame-
lie ze Žluťáku. Určitě přijďte! 

Th eodor 
Pištěk

Žítkovské 
bohyně
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Dlouhá léta byla Marie Josefa Hőgerová (1868 – 1950) pro geniálního divadelního a filmového herce Karla 
Hőgera (1909 – 1977) nejdůležitějším člověkem. Byla dcerou brněnského tkalcovského pomocníka Františka 
Fialy a od svých 4 let sirotkem. 4. 12. 1892 se v kostele nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích provdala za 
Františka Hőgera (1843 – 1923), který v té době pracoval jako topič v juliánovské vápence. Před rokem 1895 
pracovala v Husovicích jako služebná a po společném přestěhování na královopolské Mojmírovo nám., si 
v domě, ve kterém žili, otevřela koloniál se zbožím smíšeným. Kvelb, který se stal brzy nejen u místních velmi 
oblíbeným (útraty nejednou psala na futro), však byla nucena před 2. sv. válkou zavřít. Poté, až do roku 1940 
provozovala na brněnském hlavním nádraží stánek s cukrovím a novinami. Téhož roku odešla natrvalo do 
Prahy za synem Karlem a starala se o něj až do své smrti. Byla jeho hospodyní, kuchařkou (Karel měl rád 
„sladký“), finančním ministrem a sekretářkou. Karel Hőger až do své smrti vzpomínal, jak mu maminka 
nejen při procházkách neustále něco vyprávěla. Nejraději měl historky z maminčina mládí: „Jóó to bylo vo 
Silvestru ve druhym roce. Přišel pro mě Lojza Mrštík, ať du tančit. Potvora jeden. Myslel, že su svobodná, byla 
sem vdaná. Jó Kadliku, byla tenkrát psina.“ Marie Högerová měla celkem 13 dětí, Karel byl jejím posledním. 

SlAvNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY
Dobrosrdečná 

Marie Hőgerová

Rudolf Hőger, syn

Karel Hőger, syn

Alois Mrštík, ctitel

PÍŠEME NA POKRAČOVÁNÍ

Hádanka pro fajnšmekry

Rudolf Těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

Střílení v celé vesnici, nás 
tehdy inspirovalo ke střeleckým 
závodům. Upevnil jsem láhev 
jeden a půl litru na zástrčku u 
stodoly. První jsem střílel já ze 
vzduchovky. Nevím, zda jsem 
trefi l, nic se nestalo. Potom 
střílel tatíček z fl obertky, láhev 
pukla. Konečně střílel strýc z vo-
jenské pušky a láhev se vypařila. 
Naštěstí jsme stříleli z verandy, 
která byla výš než vrata. Šli 
jsme po stopách střely. Projektil 
proletěl - první vrata, stodola, 

druhá vrata. Protože rána šla 
šikmě z kopce, za druhými vra-
ty vletěla do země, kde se odra-
zila o kámen, znovu vzlétla a 
skončila ve vratech konírny, kde 
ji zadržel závěs vrat. Jinak by 
asi zranila koně. Jednoho dne 
při hře na zahrádce, neúnavný 
Pozorek podřimoval na sluníč-
ku. Spal jen tak na jedno oko, 
když nás přišel navštívit veliký 
řeznický pes. Pozorek, aby nás 
chránil, hned se na něho vrhl s 
vrčením a štěkotem. Jenže to byl 
takřka maxipes a ten Pozorka 
velice zřídil. Nevíme, jak by to 
s ním dopadlo, kdyby teta oba 
psy nepolila studenou vodou. 
Pozorek byl celý porvaný, kul-
hal a vypadal zdravotně velmi 
špatně. Tatíček na nízké půdě 
nad chlévy ustlal Pozorkovi ze 
slámy postel a tam ho uložil. My 
jsme tam chodili s vodou na pití, 
psa jsme krmili, až se uzdravil. 
Příští rok na jaře, však Pozorek 
dopadl hůř. Šel se napít vody do 
louže u studny přes silnici. Když 
se vracel, vběhl pod auto a to ho 
přejelo, zůstal ležet jako mrtvý. 

 (Pokračování příště) 

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒

Víte, že táta významného fi l-
mového a divadelního herce 
Ladislava Freje, Ladislav Frej 
st., začínal svoji kariéru restau-
ratéra jako vrchní v  kavárně 
Švýcarský dvůr na Starém Brně 
vedle Starobrněnské radnice? 
Poté si otevřel vlastní restauraci 
ve Slatině v Olomoucké 80, kde 
také celá rodina bydlela. Rodina 
herce Ladislava Freje st. pochází 
z Králova Pole, 
kde se narodil 
také Ladislav. 

Švýcarský 
dvůr vpravo

peRliČKa na zÁVĚR

✒

•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

Venku kvílí meluzína, 
             napijte se raděj vína! 

Chlebíčky, minichlebíčky, 
jednohubky, kanapky, 
předkrmy, 
obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.
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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, ve kterém brněnském kos-
tele je umístěna tato pamětní 
deska se seznamem obětí 1. sv. 
války? Nachází se vlevo v hlavní 
lodi kostela a má rozměry cca 3 
krát 2, 5 m. Umístěna zde byla 
v roce 1922. Po 2. sv. válce byla 
přemalována. Zrestaurována a 
znovu odhalena byla v roce 2011!

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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Příští číslo vyjde 1.února 2020 Tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

taK to mÁ BÝt BRNĚNŠTÍ
MIlÁČCI

Vtip
originální psík Felix s originálním 

dortem s jahodami. hmmm… 

777 122 009

vám zajistí na tel.

 In
ze

rci
 s a

tm
os

fér
ou starého Brnazákaznící 

vás nevšímavě míjejí? 

SKUTEČNĚ 
účinná inzerce 

✆ 777 122 009

Mít kliku se hodí! 
Zámkařství JiRo, 

to je kvalita. 

V předzahrádce rodného domu Laďky Kozderkové, v ulici Jana Uhra 26, byla 
v sobotu 30. listopadu 2019 slavnostně odhalena plastika, která bude připomínat 
dvě významné osobnosti neodmyslitelně spjaté s  Brnem. Laďku Kozderkovou 
(1949–1986) a jejího tátu Ladislava Kozderku (1913–1999). Laďka Kozderková 
byla naše nejpřednější muzikálová zpěvačka. Mimořádné hudební nadání projevo-
vala už od útlého věku, svoji první píseň nazpívala s Orchestrem Gustava Broma ve 
svých dvanácti letech! Po vystudování brněnské konzervatoře a krátkém angažmá 
v Rokoku byla sólistkou Hudebního divadla v Karlíně. Byla také oblíbenou hereč-
kou a vynikající kuchařkou. Ladislav Kozderka byl vynikající klavírista, dirigent 
a hudební skladatel. Až do roku 1974 působil v Československém rozhlase Brno. 
Byl autorem dlouhé řady úspěšných skladeb. Patřil k osobnostem, které významně 
formovaly podobu brněnské populární hudby. Na rodinu Kozderkových dodnes 
s úsměvem vzpomínají sousedé z mnoha okolních domů. Plastika na vás může 
působit poněkud šokujícím dojmem, zachycuje však umělecké směřování a také 
povahové rysy otce a dcery. Symbolizuje sluneční disk vycházející z klavíru, který 
může současně připomínat kotouč pily. Ostatně, přesvědčte se sami.

NEZAPOMENUTELNÁ


