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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

v prvorepublikovém duchu

Vaše přízeň - naše odměna po celý rok 2022Vaše přízeň - naše odměna po celý rok 2022Vaše přízeň - naše odměna po celý rok 2022Vaše přízeň - naše odměna po celý rok 2022
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EZÁVIS
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redakce@stribrnebrno.cz • telefon: 777 122 009 • www.stribrnebrno.cz 

                                                                              Číslo 1 • ročník IV. • leden 2022

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

OČIMA ČTENÁŘE

Vlastička a Zdenička z Oltecu prodávají výtečné 
starobrněnské ARTKY - sušenky plné umění, ovesných 
vloček a koření! Více se dozvíte v cukrárně Tutti Frutti 

na „Mendláku“… 

čtěte na stranách 6 a 7

Jak 
Jaroslav 
k hudbě 
přišel

zemřel 
před 80 

lety
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Bruslím příšerně! 
Ale procházka po zamrzlé hladině 

byla krásná… kdysi.“

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Matně si pamatuji, že jsem na brněnské přehradě 
kdysi bruslil, ale ta vzpomínka je tak vzdálená 
a nejasná, jako vzpomínka na samotný led.“ 

ONDŘEJ BLAHO 
MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO 

A DOBRÉHO RÁNA NA ČT
„Nebruslil a přiznávám se, že mi to ani nevadí, pro-
tože nejsem zdatný bruslař. Rozjedu se a to zastavení 
většinou bolí. Ale třeba bude po dlouhé době zima 

pořádná a potrénuju právě na pryglu.“ 

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„…ne, nebruslil, ale celou jsem ji projel 
po ledu na běžkách. 

Ale to bylo ještě v době, 
kdy holkám rostly vlasy…“ 

Jediný
redaktor

„Lepší se utahat 
než zrezivět.“
Stanislav Zindulka

sůl moudrosti

�MARTIN�CIBULKA�

„Stříbrné Brno vám 
přeje šťastné vykročení 

do roku 2022!“

OTŘESNÝ PŘÍPAD
Habrovanský hostinský a 
řezník Filip Smutný (1818 – 
1857) měl milostný poměr 
se služebnou Marií šimáč-
kovou, což mu jeho mladá 
a pohledná manželka Fran-
tiška Smutná (1819 – 1850) 
neustále vyčítala. Po jedné z 
hádek, v noci z 3. na 4. září 
1850, Smutný ozbrojený řez-
nickou sekyrou a řeznickým 
nožem, zabil v jejich domku 

nejdříve jedno z dětí, poté 
manželku, další dcerku a 
nakonec milovanou malič-
kou Josefk u, která v té době 
měla pouhých 5 měsíců a pár 
dní. Poté kolem mrtvých těl 
rozestavěl hořící lojové svíč-
ky, sepsal písemné doznání a 
poslední vůli, v níž mj. stálo, 
že své cennosti odkazuje za 
vytrpěnou ostudu Marii ši-

máčkové. Jako motiv zabití 
svých dětí uvedl, že nemo-
hl děti nechat naživu poté, 
kdy manželka  je mrtvá a on 
propadne katovi. Vedle dopi-
su položil peníze na pohřeb, 
pečlivě zamkl dům a odešel 
se vydat soudu.

Pokračování příště 

BRNĚNSKÉ 
          I NEBRNĚNSKÉ 
HŘÍCHY
          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, MAFRA, čtenáři

B r u s l i l i  j s t e  n ě k d y  n a  b r n ě n s k é  p ř e h r a d ě ?

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí... Jak to vidí...

 

Adéla Koudelová (1858 – 1946) byla 
kmotřenkou u sv. biřmování mojí 
mamince a její starší sestře. Maminka 
pocházela z Červené Lhoty u Třebíče, 
kam také k nim na statek kmotřenka 
jezdila. Maminka se jmenovala Adéla 
Ferdová (křestní jméno jí zvolili její ro-
diče podle kmotřenky) a vždy v zimním 
období studovala jako šestnácti, sedm-
nácti a osmnáctiletá školu u Domini-
kánek a při tom bydlela v Brně u své 
kmotřenky na Veveří ul. č. 17. Moc si 
jí vážila, měla ráda a často na ni vzpo-
mínala. Chodívaly spolu do divadla, 
do Besedního domu na koncerty, četly 
knížky… Určitý den v týdnu (tzv. ka-
retní den) chodívali do bytu na Veveří 
kněží ze semináře a všichni společně 
hráli karty. Ve výroční dny narozenin, 

svátků a úmrtí jejího manžela a synů 
dávali a rozsvěcovali svíčky u jejich 
portrétů, které měla v bytě vystavené (v 
té době už měla kmotřenka Adéla Kou-
delová jen snachu Miladu, manželku 
nejstaršího syna). Adéla Koudelová 
rozená Jelínková se narodila i zemře-
la v Brně. Po sňatku s JUDr. Josefem 
Koudelou (26. 6. 1877 v kostele Nane-
bevzetí Panny Marie na Starém Brně) 
odešla do Prostějova, kde působila ve 
spolku Vlastimila. Po šesti letech se 
celá rodina přestěhovala zpět do Brna, 
do zmiňovaného bytu v ulici Veveří č. 
17. V letech 1891 - 1921 byla starost-
kou a protektorkou Ženské vzdělávací 
jednoty Vesna. Byla také zakládající 
členkou Spolku Domu útěchy v Brně. 
Spolupracovala s osobnostmi ženského 

emancipačního hnutí na Moravě, také 
s  pedagogem a ředitelem škol Vesna 
v  Brně Františkem Marešem. Měla 5 
synů - dva se narodili v Prostějově, tři 
v Brně - Václav, Josef, Jaroslav, Karel a 
Jan. Za jejího života všichni předčasně 
zemřeli a v roce 1913 paní Adéla ovdo-
věla.  Za svoji mnohaletou vytrvalou 
práci byla oceněna udělením Alžbětina 
řádu. Paní Adéla Koudelová je pocho-
vána v  rodinné hrobce na Ústředním 
hřbitově. Jako vzpomínku mám doma 
ještě nějaké předměty, dopis, knížku 
s  věnováním a fotograª e kmotřenky, 
paní Adély Koudelové. 

SE SRDEČNÝM POZDRAVEM 
A PODĚKOVÁNÍM ZA STŘÍBRNÉ 

BRNO DAGMAR HAVLENOVÁ 

Vzpomínku na kmotřenku (tak se jí v rodině říkalo) poslala do redakce paní Dagmar Havlenová 

Rok 1890 - paní Adéla Koudelová 
s manželem Josefem a čtyřmi z pěti 
synů. Václav ještě nebyl při pořizo-
vání této fotogra� e na světě.
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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
Alfa pasáž, Poštovská 4 
(uvnitř pasáže) 
tel. 724 187 015

Bria.cz • www.bria.cz • Ing. Erik Měkyna

• Prodej a servis počítačů a notebooků      
• Opravy, instalace, odvirování, záloha dat
• LCD monitory, adaptéry, klávesnice, myši
• Tiskárny, náplně a tonery, � ashky, kabely
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Odpolední špička v  Nádražní ulici v  roce 1960. Vpravo Státní pojišťovna - Palác pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurta, dostavěný v  roce 1938. Dole vpravo Mléč-
né speciality, uprostřed kino Čas, při ústí do Masarykovy třídy je světelná reklama na MALCAO, které posiluje. Reklama byla ve výšce 3. až 4. poschodí a blikala lidem do oken.

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

T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á S !

Indické pokrmy –
exotický zážitek na talíři!

ROZVOZ JÍDEL • JÍDLO S SEBOU
DENNÍ MENU • DÁRKOVÉ POUKAZY

www.alfapassage.cz
Alfa pasáž 
     je jen jedna! 

☛ Bohatá nabídka knih všech žánrů

☛ Vždy čerstvé květiny a půvabné dekorace

☛ Hřejivé šály a kvalitní šátky

☛ Česká autorská móda a doplňky

☛ Plavky, volnočasové a sportovní oblečení

☛ Opravy a prodej hodin, klenotnictví

  Poštovská 8c • Brno

     je jen jedna!      je jen jedna!      je jen jedna!      je jen jedna!      je jen jedna!      je jen jedna! 

☛☛ Bohatá nabídka knih všech žánrů
Bohatá nabídka knih všech žánrů

Vždy čerstvé květiny a půvabné dekorace

Vše pod jednou střechou

Na fotograª i je 327 lidí, včetně 
policistů a řidičů automobilů, 
směřujících do Benešovy. Ces-
tující v tramvajích by nespočítal 
ani věhlasný profesor matema-
tiky, Brňan Kurt Gődel! Mezi 
pasažéry by totiž nepropadl ani 
pětník, už tehdy stál komfort při 
cestování za zlámanou grešli. 
Nádražní ulice tehdy nesla 
název náměstí Československé 
armády, Benešova byla třídou 
1. máje, Masarykova třídou 
Vítězství. 
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24. ledna 1892 (130 let!) byla 
v Besedním domě na elisabethplatz 
(Komenského nám.) založena Ob-
chodnická jednota v Brně. Ustavují-
cí valná hromada se konala za účasti 
70 osob. Celkem bylo za členy při-
hlášeno 134 osob. Valnou hromadu 
řídil předseda zařizujícího výboru 
a disponent koloniálního obchodu 
Hugo Ftáčník. Hlavním referentem 
byl obchodní zástupce Bedřich Jed-
lička. Předsedou se stal generální zá-
stupce banky Slavia Josef Svatopluk 
Wurm, místopředsedou továrník 
perleťových knofl íků Josef Beneš. 

                  M A R T I N O V Y  Ú L O V K Y

VČEREJŠEK DNES

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

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

Nový rok jedině s novým... 
kloboukem Dantes

Klobouky
Dantes

Nový rok jedině s novým... 

KloboukyKlobouky
DantesDantes
Klobouky
Dantes
KloboukyKlobouky
Dantes
Klobouky

Nový rok jedině s novým... 

KDO O ÚSPĚCHU INZERCE POCHYBUJE, PROHRÁL JIŽ PŘEDEM BITVU S KONKURENCÍ!

Na levé fotografi i z roku 1907 vidíte měšťanský Neuheimův dům s 1,5metrovou sochou ve výklenku. Od roku 1958 je dům památkově chráněn a socha zmizela. Dnes už 
domy v Panské z řady nevystupují a místo domu s krásným vjezdem pro kočáry je dnes vchod do Špalíčku. Všimněte si dámy v okně vpravo nahoře. Měla skvělý výhled 
do Ferdinandovy a také na sochu!

  TENKRÁT A DNES
1907

Charbulovu ulici zv. „Char-
bulka“ známe všichni. Ne každý 
ale ví, po kom se jmenuje. Strojní 
zámečník, kontrolor ve výslužbě 
a veřejný pracovník Jan Char-
bula (1876 – 1942) byl členem 
Sokola Brno iV., s  manželkou 
Marií a dětmi bydlel v Černovi-
cích, v ulici Boelckegasse (dnes 
elišky Krásnohorské) č. 14. Na 
udání byl zatčen pro tzv. schva-
lování atentátu na Reinharda 
Heydricha. Prakticky ihned byl 
popraven v  Kounicových kole-
jích. Ve stejný den (2. 6. 1942) 
byla v  Kounicových kolejích 
popravena jeho milovaná dcera 
Vlastimila (1905 – 1942), která 
tehdy měla devítiletou dceru 
Dagmar. Vlastimila – rovněž 

členka Sokola Brno iV. a vrchní 
kancelářská ofi ciantka - se spolu 
s bratrem Rudolfem podílela na 

provozování sokolského loutko-
vého divadla v  tehdejší školní 
ulici v Černovicích. Bylo tehdy 
největším loutkovým divadlem 

Dnes

Rodinná tragédie Charbulových
v Brně! Vlastimila Charbulová 
v jedné brněnské lékárně opatřo-
vala bratrovi léky a přitom se ne-
opatrně zmínila o Heydrichově 
smrti. Přítomný konfi dent gesta-
pa ji okamžitě udal. Rudolf Char-
bula (1910 – 1942) patřil od dub-
na 1939 k příslušníkům Obrany 
národa. Také on byl dlouholetým 
členem Sokola Brno iV. V průbě-
hu okupace působil jako přísluš-
ník fi nanční stráže v  Dačicích. 
Dekretem zemského fi nančního 
ředitelství v  Brně byl přeložen 
z Dačic do Brna. V Brně byl však 
brzy zatčen, vězněn v Brně, Vra-
tislavi a Olomouci. Pro špatný 
zdravotní stav (následky vězně-
ní) byl odeslán z Vratislavi zpět, 
cestou ale náhle zemřel. Neštěstí 
bylo v rodině Jana Charbuly víc 
než dost. Nevím, jak ho tenkrát 
vůbec mohli unést. 

Vlastimila Charbulová 
byla popravena v Kounicových 
kolejích. Bylo jí necelých 37 let. 

Jan Charbula s manželkou Marií 
a dětmi – Vlastimilou a Rudolfem.



ZAPOMENUTÉ ULICE

I DOMY PROMLOUVAJÍ...
V  tomto domě žila starostka 

a protektorka Ženské vzdělávací 
jednoty Vesna Adéla Koudelová 
(1858 – 1946). Byla velmi zbož-
ná, se svými nejbližšími chodí-
vala do brněnských kostelů, na 
hřbitov, na procházky na Zelný 
trh apod. Byla to paní zámožná, 
ale přitom nenáročná, skromná, 
drobnější postavy, nepotrpěla si 
na nějaké šperky (které naopak 
rozdávala) a nápadné oblečení. 
Jako starší dáma chodila vždy 

v tmavých šatech a s malým černým kloboučkem. Nad vcho-
dem do tohoto domu je dodnes patrný její monogram AK. 
V chodbě na pravé straně byly schody do patra - pár schodečků 
přímo na dvoreček a vlevo od vchodových dveří větší výklenek. 
Tam stávala socha Panny 
Marie a paní Adéla tam 
dávala vždy čerstvé květiny, 
tak často, aby to bylo vždy 
pěkné, v zimě v květináči 
chryzantémy, zelené vět-
vičky apod. Byla zakládající 
členkou Spolku domu Útě-
chy v Brně. Měla pět synů, 
všichni však zemřeli za její-
ho života. Veškerý svůj ma-
jetek odkázala církvi. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎
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Nejlepší 
zákusky 
a dorty
Veveří 14, Brno 
tel.: 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel. 601 522 397
Alfa pasáž, Poštovská 4 
(uvnitř pasáže) 
tel. 724 187 015
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Panská 9, Brno
Otevřeno každý den 
a někdy i o víkendu 
Více na: www.hulkarna.cz 
nebo volejte 
na tel.: 774 725 644

Tuto benzínovou stanici si zcela určitě mnozí z vás pamatu-
jí. Jistě si také pamatujete, že tehdy v Brně normálně padal 
sníh… Víte ale, kde přesně tato pumpa v centru Brna byla, 
a ze které ulice ji fotograf v roce 1960 zachytil? Pozůstatky 
této benzinky jsou zde vidět ještě dnes! Víte, jaký typ vozidla 
právě tankuje a kolik stál tehdy litr benzínu? Volejte, pište… 

Dnes

Veveří 17

Fotografi e 
z biřmování - rok 1934

Fyzioterapeutka Michaela Žváčková radí, 
jak správně používat vycházkovou hůl
☛ Vycházková hůl je ide-

ální pro lidi, kteří při 
chůzi potřebují mírné 
odlehčení. Hůl odlehčí 
zhruba 25% hmotnosti 
těla.

☛ Vycházková hůl se po-
užívá na zdravé straně 
těla. Například, když 
máte bolestivý levý ko-
lenní kloub, hůl držíte 
na pravé straně.

☛ Správná výška vycház-
kové hole by měla být 
taková, že ruka by 
měla být jen mírně po-
krčená v lokti. 

☛ Pokud bude vycház-
ková hůl příliš vysoká 
nebo nízká, bude prav-
děpodobně docházet 

k bolestem ramenního 
kloubu, krční páteře, 
bederní páteře...

☛ Z důvodu stabilního 
úchopu je vhodné vy-
cházkovou hůl držet 
tak, že ukazováček 
směřuje podél hole 
dolů.

☛ Správný stereotyp chů-
ze by měl být přiroze-
ný, aby ramena byla 
rozložena do šířky 
a při chůzi v rovině, 
vzpřímené držení těla, 
hlava v prodloužení 
páteře, loket mírně 
pokrčený, loketní jam-
ka směřuje dopředu a 
zápěstí je v neutrální 
pozici s ukazováčkem 
směřujícím podél hole.

www.hulkarna.cz • Prodejna - Brno, Panská 9, tel.: 774 725 644, 
e-mail: info@hulkarna.cz • Otevírací dobu najdete na e-shopu www.hulkarna.cz

HŮLKÁRNA.CZ 
NABÍZÍ ŠIROKÝ VÝBĚR VYCHÁZKOVÝCH HOLÍ, 

KLOBOUKŮ A BEKOVEK 
PRO KAŽDODENNÍ VYUŽITÍ I PRO SLAVNOSTNÍ PŘÍLEŽITOSTI

váčková radí, 
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Když se malý Jaroušek (1906 – 
1942) narodil a podíval se na 
svět, obdivoval se kdekdo jeho 
krásným očím. Byly jasně mod-
ré. Na pravém bylo pozorovat 
blízko zorničky tmavou tečku. 
Matka brzy postřehla, že se dítě 
rádo dívá do prudkého světla a 
přibližuje příliš těsně k  obličeji 
věci, které si chtělo prohlédnout. 
Její neklid rostl, když dítě časem 
tyto zvyky nezměnilo. Odvážila 
se s ním k  lékaři, když mu byl 
rok, ale po lékařském ošetření 
zíral chlapec znovu do prud-
kého světla a přibližoval zase 
k očím věci, které ho zajímaly. 

To bylo zřejmě zlé znamení. 
Po dvou letech dítě zanesla na 
oční kliniku, kde lékaři matce 
doporučili, aby ho tam necha-
la. Oko s  tmavou tečkou bylo 
zachváceno šedým zákalem 
a muselo být operováno. Po 
operaci zůstal Jaroušek 14 dní 

v  nemocnici, plakal bolestí i 
žalem, protože nechápal, proč 
ho matka opustila. To bylo 
radosti, když si ho matka po 
dvou týdnech odnesla domů 
v  náručí s  ovázaným okem. 
V  odstupu mnoha let není již 
jasné a nemůže být nikomu kla-
deno na vinu, proč se lékařský 
zákrok nesetkal s  úspěchem. 
Když se totiž po určené lhůtě 

obvaz sňal, oko bylo zarudlé 
a nemocné, až běda! Odbor-
níci poté zjistili, že pravé oko 
je ztraceno a levého se zákal 
zmocnil z  velké části. K  dal-
ší operaci už nedošlo, rodina 
se bála nového rizika. Po této 
ráně však přišla další. Jarda 
onemocněl spálou a brzy na to 
dostal hnisavý zánět obou uší, 
který se nevyhojil. Následkem 
byla nedoslýchavost. Nikdo 
ještě netušil, že má navíc jed-
nu zcela zakrnělou a druhou 
zbytnělou ledvinu. A aby toho 
nebylo málo, dostavil se vyso-
ký krevní tlak. Přesto všechno 
Jarda vyrůstal jako každé jiné 
dítě, i když ho zraková vada 
odloučila od kamarádů na 
ulici a připoutala ho víc k do-
movu. Brzy objevil knofl íky, 
kterých bylo v krejčovské rodi-
ně všude plno. S těmi si hrával 
večer i v noci, zřejmě proto, že 
nerozeznával zcela spolehli-
vě denní světlo od večerního 
šera. Každý večer maminka 
Jardovi zpívala. Žil si spokoje-
ně a nechápal, proč ho dospělí 
pořád tak obletují. V neděli se 
obyčejně celá rodiny vydala na 
procházku. Když poprvé Jarda 
uslyšel hudbu ze zahradního 
pavilonu v Riegrových sadech, 
byl očarován. Nikomu se ne-
podařilo ho odlákat. Marně 
mu ve vedlejší restauraci sli-
bovali cukroví, kávu, koláče. 
Vydržel tam i o přestávkách, 
čekaje s rozechvěním na další 
čísla programu. Odvlekli ho 
domů až večer. Takhle se to 
pořád opakovalo, chlapec se 
nehnul od muzikantů děj se 
co děj. Jednou po schůdcích 
sestupoval kapelník, pohladil 
neodbytného ctitele po vla-
sech – z Tebe bude muzikant! 
Po čase se táta Jarouška zeptal: 
„Čím bys chtěl být, Jaroušku?“ 
„Skladatelem, tatínku!“, odpo-
věděl chlapec nadšeně. Tatínek 
mu to rozmlouval, ale Jarda 
nechtěl ani slyšet, chtěl být je-
dině skladatelem. V době, kdy 
vypukla 1. sv. válka, navštěvo-
val Jarda slepecký ústav. Naučil 
se číst hmatem, poznával hru 
na klavír, violoncello, klarinet 
a citeru. Když skončila válka 
a Jardův otec Adolf se vrátil, 
trvalo ještě 2 roky a kousek, 
než ušetřil na starší piano. 
Chlapec byl šťasten. Adolf Je-
žek zavedl synka k hudebnímu 
pedagogovi, ten však naznačil, 
že to k  ničemu není. Táta ale 
důvěřoval více synkovi a svě-
řil ho hudební škole. A dobře 
udělal. ředitelova dcera Jardu 
připravila k přijímací zkoušce 
do konzervatoře. Zkoušce se 

podrobil v roce 1924. Zkušeb-
ní komise byla udivena výbě-
rem přednesových skladeb, 
navíc chlapcem s  velkou zra-
kovou vadou. Byli ohromeni. 
Komise se zeptala, zdali také 
komponuje, odpověď byla ale 
záporná. instinkt profesorů byl 
však správný. Z jiné zkušebny 
si přizvali K. B. Jiráka a Aloise 
Hábu, aby si ověřili svůj soud. 
Výsledek potvrdil jejich odhad 
dokonale. Nevídaný úspěch. 
Ježek byl přijat do kompoziční 
třídy. šťastné období Ježkova 
života začalo. Když v roce 1926 
zemřel Jaroslavův otec Adolf, 
ztratila rodina živitele a byla 
postavena před otázku, jak a 
z  čeho žít. Jaroslav byl tehdy 
teprve 2 roky na konzervatoři 
a nemohl ještě vydělávat. A tak 
jako dříve za války chopila se 
matka s dcerou vedení domác-
nosti. Jaroslavova sestra byla 
vyučenou švadlenou, převzala 
tedy s matčinou pomocí otco-
vu živnost. Obě ženy se roz-
hodly, že nasadí všechny síly, 
aby Jarda mohl dostudovat. 
Všichni tři žili velmi skromně. 
V té době Ježek začal kompo-
novat. Hned první píseň, kte-
rou na konzervatoři předvedl, 
na všechny okamžitě zapůso-
bila svým šibalstvím. Poslu-
chači si poručili opakování. 

Profesor šín Ježka pochválil 
a povzbudil jej k  další práci. 
Jaroslav pečlivě zatajil, že již 
předtím zhudebnil Listopad 
Otakara Th eera. Začal shánět 
podobné texty, až objevil Ne-
zvala. Na něj jej upozornil zřej-
mě e. F. Burian, s nímž se Ježek 
už tehdy úzce přátelil. Vítězslav 
Nezval se stal pro Ježka mod-
lou. Zamiloval si ho a nikdy ho 
nepřestal do konce života uctí-
vat. Později básníka požádal, 
aby si poslechl jeho písně, a 
když přišel, přehrál a přezpíval 
mu jednu po druhé. Nezval byl 

Hudební skladatel, houslista 
a Ježkův profesor na pražské 
konzervatoři Josef Suk

Básník, zpěvák, herec, hudební 
skladatel, dramaturg, drama-
tik, významný režisér a přítel 
Jaroslava Ježka E. F. Burian

Vznětlivý Moravan a Ježkův 
přítel Vítězslav Nezval

Elegán Jarda Ježek před 
Osvobozeným divadlemJak 

Jaroslav 
k hudbě 
přišel
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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

Damodara
veganské 

a bezlepkové 
potraviny

kupujte na
vsehomlynek.cz

KALENDÁRIUM

KAREL ČAPEK (*9. 1. 1890 
Malé Svatoňovice – † 25. 12. 

1938 Praha) 
te l e fonova l 
z a č á t k e m 
srpna 1905 
sestře Heleně 
do Brna a po-
prosil ji, zda 

by mu nesehnala nějaký levný 
podnájem. Měl už totiž před-
jednané, že může nastoupit 
na První české gymnázium 
na třídě Kpt. Jaroše (tehdy 
Schmerlingova). Helena za-
jásala a díky známostem její-
ho manžela, a také s trochou 
štěstí, se jí podařilo sehnat už 
za 14 dní podnájem v  krás-
ném domě v Jaselské 5. Když 
tehdy Karel přijel do Brna a 
dozvěděl se, že Helena byd-
lí hned vedle (Jaselská 17), 
zářil štěstím! Byt byl zařízen 
skromně, to ale Karlovi neva-
dilo. Trávil v něm málo času, 
po večerech se učil. Měl rád 
společné procházky Brnem, 
navštěvoval kavárnu Moravia 
(zaniklá Akademická kavár-
na), Bellevue, Brichtovu ka-
várnu… Karel Čapek říkával, 
že Brno ho inspirovalo k prv-
ním literárním krokům. 

BOŽENKA ŠEBETOVSKÁ 
(*6. 1. 1919 Lanžhot – † 13. 

4. 1982 Brno) 
byla význam-
ná lidová zpě-
vačka, která 
šířila nádheru 
písniček ne-
jen z Podluží, 

a která byla ve své době zná-
mější, než naše tehdejší ikony 
pop-music. Její hlas byl krás-
ný jako ona sama, říkalo se jí 
podlužácký slavíček. Děvčica, 
radost pohledět! Téměř celý 
svůj život prožila v Brně. Od 
roku 1934 (to jí bylo 15 let!) 
spolupracovala s  brněnským 
rozhlasem, který tehdy sídlil 
v  budově Tělocvičné jednoty 
Sokol v Kounicově 20. Prá-
vě odtud zněl její hlas také 
v  době protektorátu. Zpívala 
s Jožkou Severínem, vystupo-
vala s  Brněnským rozhlaso-
vým orchestrem lidových ná-
strojů (BROLN). Její hlas už 
navždy zůstane v  našem zla-
tém fondu pěveckého umění. 
V roce 2005 jí byla na průčelí 
budovy v Kounicově 20, tedy 
na místě, kde Boženka půso-
bila, odhalena bronzová pa-
mětní deska. 

překvapen. „Ježku, to je krás-
né!“, řekl mu. „Zahrej to ještě 
jednou…“ Vznětlivý Moravan 
slyšel své verše přeneseny do 
rozkošné hudby, která se do-

konale shodovala s  povahou 
jeho poezie, měla její duhové 
barvy, lehký vtip a jemný smu-
tek. Nezval mladému skladate-
li tiskl ruku v nadloktí z rado-
sti tak silně, že mu až vytlačil 
na kůži modřiny. Ježek bolest 
blaženě trpěl a unesen i pře-
kvapen tak nečekaným úspě-
chem, předváděl svá první 
díla znova a znova. Sblížili se, 
neboť poznali, jak se navzájem 
podobají. Jejich přátelství ni-
kdy nepolevilo. Ježek spatřoval 
v  Nezvalovi velkého básníka 
a vzhlížel s  obdivem k  jeho 
bohatýrskému a rozmarné-
mu zjevu. Nezvala v  Ježkovi 
dojímalo rozpukávající vzác-
né nadání a jeho lidská bez-
brannost. Rozestíral nad ním 
ochranná křídla. Ježek se po-
malu stával známým – zatím 
ve společnosti – spíše svými 
improvizacemi než skladbami. 
Dovedl své posluchače ne-
smírně bavit. Předváděl např. 

písničku šla Nanynka do zelí 
v  domnělém pojetí různých 
skladatelů, podle toho, o jaké-
ho si kdo řekl: Mozart, Liszt, 
Wagner, Smetana, Strauss i 

Karel Hašler. Jeho improviza-
ce měly pohotovost, nápady a 
humor a posluchače uváděly 
do bujné veselosti. Měl však 
v  zásobě druhé překvapení, 
které vlastně udivovalo ještě 
více. Na čtyři dané tóny dovedl 
bez dlouhého rozmýšlení vy-
tvořit před posluchači jakou-
koli hudební formu, o kterou 
ho kdo požádal. Ať si vymyslel, 
kdo co chtěl, na Ježka nevyzrál! 
Jeho jméno se stávalo známým 
ještě dříve, než vystoupil před 
obecenstvem na veřejnosti. A 
právě improvizace ho přived-
ly na jeviště. Ježek chodíval 
do zákulisí Osvobozeného 
divadla. Jednou se stalo, že 
odpadlo číslo hraného pásma 
a nebylo, čím jej nahradit. e. 
F. Burian se horečně radil s re-
žisérem Honzlem, jak rychle 
ucpat nemilou mezeru, která 
uvede obecenstvo do neklidu 
a vezme mu náladu. „Co kdy-
bychom tam poslali Ježka s jeho 

improvizacemi?“, navrhl Bu-
rian. Honzl nechtěl ani slyšet. 
Jak by se mohl špatně vidoucí 
a nedoslýchavý Ježek pohybo-
vat po jevišti a navázat spojení 

s hledištěm. Burian však vsadil 
na Ježka a vyhrál. Totiž vyhrál 
především Ježek, neboť jeho 
vystoupení, které si Burian 
vynutil, vyznělo triumfálně. 
Pásmo bylo zachráněno a ob-
jevila se nová hvězda. Ježka si 
všimly noviny a jméno nového 
skladatele raketově letělo mezi 
lidi. Ježkova spolupráce s Vos-
kovcem a Werichem se rozvi-
nula naplno v roce 1928. Snad 
jim řekl instinkt, ona nezbytná 
vlastnost umělcova, že vedle 
nich vyrůstá osobnost, která 
jim pomůže vytvořit to, oč 
usilují. Ježek, autor klavírního 
koncertu, znamenitý impro-
vizátor a skladatel scénických 
hudeb, zdál se jim pravým mu-
žem v pravou chvíli. Voskovec a 
Werich, ačkoli neměli hudeb-
ního vzdělání, hudbu milovali 
a byli si vědomi, že polovina 
úspěchu patří jí, třeba si to po-
sluchači neuvědomují. Werich 
vybídl Ježka, aby sestavil „pun-

tíky na čárkách tak, aby to dalo 
melodii“ a Ježek vytvořil své Tři 
strážníky. Ježek opět zvítězil na 
celé čáře a začal se objevovat na 
plakátech Osvobozeného diva-

dla jako jeho nový autor. A co 
tomu říkal např. Josef Suk? Ten-
to vyrovnaný a laskavý člověk 
pozoroval Ježka s  úsměvem. 
Nesnažil se uplatňovat svůj vliv 
na osobitém a neobvyklém ta-
lentu. Ježek mu nosil svá díla 
a Suk si je se zájmem prohlížel, 
aniž na nich cokoli podstatné-
ho měnil. Činnost v  Osvobo-
zeném divadle mu schvaloval, 
neboť její dosah chápal. Po 
večírku na konzervatoři, kde 
se hrály skladby mistrových 
žáků, Suk Ježka políbil a řekl 
žertovně: „Ježečku, koukej, ať 
jsi druhým Beethovenem!“ Je-
žek se k mistrovi naklonil: „To 
myslíte, mistře, abych ho ještě 
dohonil v  hluchotě?“ Suk si 
zapálil cigaretu a řekl: „Ale co 
Tě napadá. Myslil jsem tím, že 
jsi génius, Bohem nadaný mu-
zikant, ze kterého nám může 
vyrůst velký mistr.“

Příště druhá část – návštěva 
Brna a cesta do Ameriky

Nerozluční kamarádi
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	 vždy	čerstvě	pražená	káva
	 z	nejlepších	plantáží	světa

	 jednodruhové	kávy	(100%
	 arabica)	i	vyvážené	směsi

	 zážitkové	degustace	kávy

	 kávové	speciality	od	mistrů

	 prvotřídní	moravská	vína,
	 domácí	dortíky	a	další	
	 vybrané	lahůdky

	 jedinečné	kávy	
	 pro	restaurace	a	kavárny

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť

po–pá: 15–22 h
so–ne: 14–22 h

tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

  

� Pavel
Kosta

kavárník,�pražírník
a�degustátor

kávy

Sloupek o kávě

...to se nutně odrazilo i ve způso-
bu výchovy dívek, neboť pro ně 
vytvářel kultivované, uměním 
zkrášlené a citově bohaté pro-

středí, v němž se samy mimo-
volně pohybovaly a vstřebávaly 
nenápadně do sebe zásady živo-
ta plného krásy a jejího citlivého 
vnímání. Soustředil totiž kolem 
Vesny řadu umělců výtvarných, 
literárních i hudebních, pořádal 
ve Vesně kulturní večery pro 
žákyně i pozvané hosty, umož-

ňoval dívkám časté návštěvy di-
vadel, výstav a koncertů a snažil 
se i samotné prostředí školních 
budov a penzionátu zařídit a vy-

bavit tak, aby i tam byly žákyně 
a posluchačky obklopeny vkus-
ným a hodnotným kulturním 
prostředím. Není proto divu, 
že i jedním z nejbližších Mare-
šových přátel - a je třeba říci, že 
doslova celoživotním - byl už 
výše zmíněný architekt Dušan 
Samuel Jurkovič (1868-1947), 

jenž se velkou měrou zaslou-
žil nejen o zajímavé řešení a 
vybavení interiérů školních 
místností a místností Velkého 
i Malého dívčího penzionátu, 
ale po roce 1919 také o prospěš-
nou účast Františka Mareše na 
organizaci slovenského dívčího 
spolku Živena 
v Turčianském 
Sv. Martině, a 
to až do Ma-
rešova návratu 
do Brna v roce 
1939. František 
Mareš se také 
nemalou mě-
rou zasloužil 
o vznik České 
vysoké školy 
technické v 
Brně v roce 
1899. Je známé jeho vystoupení 
27. 11. 1898 v Besedním domě, 
kdy před více než tisícem po-
sluchačů ve svém projevu ostře 
kritizoval námitky brněnské 
německé radnice proti zřízení 
české techniky v Brně. Zúčastnil 
se také aktivně akcí na podporu 
jejího vzniku v roce 1899, např. 
6. 1. v Telči, 8. 1. v Litovli, 15. 1. 
v Mohelně, či 3. 2. v Blansku, 

ale i 22. 4. v Rakovníku a 22. 
5. v Novém Bydžově po boku 
dalších osobností (Dr Adolfa 
Stránského, prof. Dr. Antonína 
Rezka, JUDr. Otakara Pražáka 
aj.) Je také známo, že to byl on, 
kdo umožnil od 1. 9. 1899 nově 
založené České vysoké škole 

technické využít 
právě dostavěnou 
budovu Vesny na 
Jaselské ulici č. 9 
a pronajmout si v 
ní přízemí a 1. pa-
tro jako „skromný 
útulek“, jak sám 
říkal, pro první 
učebny této nové 
české vysoké školy 
v Brně do doby, 
než si sama svou 
budovu bude 

schopna postavit. Ostatně Fran-
tišek Mareš si sám poté na sa-
mém začátku 20. století vyzkou-
šel i roli studenta této vysoké 
školy, když si právě na ní doplnil 
ve zkráceném čase své vzdělání 
v matematice, fyzice a chemii. 
Osobně se podílel vydatně též 
na založení „Klubu přátel umě-
ní v Brně“ dne 14. ledna 1901. 

Pokračování příště

Pravda 
o kávě

Brněnská
NEJ

Sládek brněnského městského pi-
vovaru a reformátor pivovarnictví 

FRANTi-
šeK OND-
řeJ POU-
Pě (1753 
– 1805) jako 
první v  ev-
ropě (!) za-
vedl použí-

vání teploměru při vaření piva. Měl 
zásadu - pšenice na koláče, oves pro 
koně, ječmen na pivo. V Brně se 
stal učitelem těch, kdož se chtěli u 
něj vzdělat a poučit ve výrobě piva 
a do Brna za ním proto dojížděli. 
V  roce 1801 vydal dokonce od-
bornou knihu. S manželkou Marií 
Annou Poupětovou měl devět dětí. 
Bydlel přímo v pivovaru, který se 
nacházel přibližně v místech sou-
běhu dnešních ulic Dominikánské 
a Starobrněnské. Františkův mladší 
bratr Jan  Poupě se u svého staršího 
bratra Františka vyučil, poté u něj 
zůstal ještě rok jako sladovnický 
mistr. Jejich otec František Poupě 
byl kovářem v Českém šternberku. 
Nejznámější brněnský sládek byl 
pochován na Městském hřbitově 
při Kounicově ulici. 

Smutný osud stavitele Műllera 
Palác Hotel Passage postavil podle projektu Bohu-
slava Fuchse v  letech 1927 – 1928 známý brněnský 
stavitel Antonín Műller (1869 – 1930). Vybudoval jej 

v  nákladu 20 milionů Kč 
podle vzoru světoznámých 
švýcarských hotelů a slav-
nostní otevření proběhlo 
na samém konci roku 1928. 
Vedením podniku pověřil 
svého syna Vladimíra Műl-
lera (1895 – 1930). Anto-
ním Műller však se svým 
synem necelé 2 roky po ote-
vření tragicky zahynul při 
havárii letadla u Bedřichova 
u Jihlavy, sraženého k zemi 
větrnou smrští. Po této tra-

gédii se vedením hotelu ujala Antonínova dcera Věra 
Odstrčílková (1900 - ?), jež jej vedla až do konce 2. 
sv. války. Po roce 1948 hotel přešel pod RaJ Brno a 
byl přejmenován na Slovan. Kde jsou staré dobré časy, 
kdy v hotelu pravidelně bydlel Voskovec, Werich, Fili-
povský, Ježek, Horníček a řada dalších bardů. V noč-
ním baru prý složil Jaroslav Ježek slavnou skladbu Bu-
gatti step, nebo také Tmavomodrý svět! Také se sem 
chodilo na Big Band Gustava Broma. V roce 1930 stál 
jednolůžkový pokoj od 25 Kč, dvoulůžkový od 65 Kč, 
apartmány od 170 Kč. Podnik měl vlastní elektrárnu, 
žehlírnu, prádelnu, všechny pokoje byly s tekoucí tep-
lou a studenou vodou, ústředním topením a mnohé 
s telefonem! Věra Odstrčílková byla manželkou štáb-
ního kapitána letectva Dobroslava Odstrčílka. Na-
rodila se v Obřanech, zemřela neznámo kdy a kde. 
Smutné je, že dnes je hotel Passage bez pasáže.

Vzpomínka na laskavého Františka        5. díl

Přiměřená konzumace kvalitní a dobře 
připravené kávy je díky antioxidantům 
prevencí proti mnoha nemocem. Až 
tři šálky denně jsou bez rizika i v tě-
hotenství či pro kojící ženy. Odborné 
studie prokázaly, že střídmé pití ně-
kolika šálků kávy denně zabraňuje 
bakteriím způsobujícím kazivost 
zubů. Nejrychlejší nástup kofeinu má 
espresso vypité nalačno. Závislost na 
kávě? Spíše větší tolerance na působe-
ní kofeinu. Euforie posilujícího účin-
ku po vypití šálku postupně slábne a 
nutí k dalšímu, ale většina lidí svou 
kávovou vášeň drží na konstantní 
úrovni do zdravých 8 šálků denně. 
Hubnutí po zelené kávě? Skutečná 
výtěžnost alkaloidů a antioxidantů 
ze zrn je tak mizivá, že nejde o zá-
zračný lék na ztrátu hmotnosti. Af-
rické arabiky jsou výrazně kyselejší, 
s výrazným aromatem a chutí oproti 
příjemně hořce čokoládové až jemně 
oříškové chuti a vůni káv z Brazílie. 
Tak si dopřejte šálek čerstvé kávy pro 
skvělou náladu a prima den.

František Mareš (zcela vpravo) se přátelil také s Leošem 
Janáčkem (zcela vlevo). Fotografie byla pořízena v roce 1917 

Františkův přítel –  
architekt Dušan Samuel 

Jurkovič

Hotel Passage v Nové ulici

Věra Odstrčílková 
- dcera,
pozdější 
majitelka

Antonín Műller, 
stavitel a majitel 
hotelu Passage
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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

Pravda 
o kávě
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e-mail: hlavenka33@seznam.cz 
tel.: 732 155 727

Setkání jsou 
pořádána 

ve spolupráci 
s brněnským 
Technickým 

muzeem

     Kdy:  30. ledna 2022 • 27. února 2022
• (vždy 7–11.45 h)

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno

 27. března 2022

Největších změn, a je třeba 
podotknout, že velmi 

necitlivých, doznalo náměstí Svo-
body na konci 19. a začátkem 20. 

století. Byla odstraněna Merkuro-
va kašna a zbořen kostel sv. Miku-
láše i s městskou váhou a strážni-
cí. Další zásadní změny přineslo 
rozšíření ulic ústících do náměstí. 
Palác Mitrovských byl odstraněn 
a na jeho místě vznikla rozšířená 
ulice Běhounská. Likvidací dvou 
měšťanských domů u Kostelní 
uličky v roce 1901 byla vytvoře-
na široká ulice kolem kostela sv. 
Jakuba, dnešní Rašínova. Domy 
u  Zámečnické ulice ustoupily 
nové širší komunikaci s tramvajo-

vou tratí. Z uzavřeného náměstí, 
kde se od jeho založení odbývaly 
trhy, ve středověku stávaly chleb-
né a masné lavice a kramáři na-

bízeli ve svých krámcích široký 
sortiment zboží, se stal komu-
nikační uzel charakteru rozlehlé 
křižovatky. Kostel sv. Mikuláše byl 
založen v první třetině 13. století 
jako filiální ke kostelu sv. Jakuba 
pro kolonisty románského půvo-
du a nově příchozí obyvatelstvo 
ze západu evropy. Ve 14. století 
prošel zásadní přestavbou, která 
mu vtiskla gotickou podobu s té-
měř čtvercovou lodí a pětibokým 
kněžištěm. Vnější rozměry kos-
tela dosahovaly 27 metrů délky a 

16 metrů šířky. V době švédského 
obléhání sloužily jeho prostory 
jako hospic (lazaret), provozo-
vaný kapucíny, kteří přišli o svůj 
klášter před hradbami města. 
Velmi svérázný způsob přístav-
by byl u kostela proveden v roce 
1655. K jeho severní straně byla 
přistavěna budova městské váhy, 
kde bylo ukládáno a převažováno 
zboží dovážené do města. Tato 
stavba byla ke kostelu doslova 
“přitisknuta” a celou svojí výškou 
ho zastínila. Na druhé straně ně-
kolik metrů vzdálena byla posta-
vena strážní budova městské vo-
jenské posádky – městská stráž. 
Za přispění brněnských obchod-
níků, pro které byl sv. Mikuláš 
patronem, byl v roce 1726 kostel 
obnoven. Zásadními stavebními 
změnami prošel během barokní 
přestavby podle projektu Fran-
tiška Antonína Grimma v  roce 
1760. Tehdy byla přestavěna celá 
čelní fasáda, včetně nové věže, ale 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

již za necelých třicet let byl kos-
tel v rámci josefínských reforem 
zrušen. Od roku 1787 sloužil jako 
vojenské skladiště, po jeho obvo-
du vyrůstaly nevzhledné kupecké 
krámy, a objekt začal chátrat. His-
torie kostela sv. Mikuláše trvající 
šest set let skončila v roce 1869, 

kdy byl zbořen společně s měst-
skou váhou a strážnicí a Brno tak 
přišlo o další cennou památku. 
Při demolici kostela v roce 1869 
byly pod dlažbou nalezeny dva 
náhrobní kameny. Jeden z  nich 
patřil náhrobku kněze Vojtěcha 
z Krosny, rektora této kaple, který 
zemřel v roce 1399. Oba kame-
ny jsou nyní zasazeny ve zdivu 
objektů Moravského zemského 
muzea na Biskupském dvoře. 
Barokní sochy sv. Mikuláše a sv. 
Martina z  průčelí kostela jsou 
dnes umístěny ve výklencích 
kostela sv. Maří Magdaleny na 
Masarykově třídě. Zbytky zákla-
dů byly předlážděny a středem 
bývalého kostela byla vedena 
tramvajová trať. K  dovršení de-
molice pozůstatků této památky 
přispěl také nálet spojeneckého 
letectva 19. prosince 1944, kdy do 
obvodu základů kostela dopadly 
dvě čtvrttunové bomby a těžce 
poškodily archeologické situace 
v prostoru bývalého presbytáře. 

    Kostel sv. Mikuláše 
na náměstí Svobody

Unikátní starosvětská kresba - takto 
vypadalo dnešní náměstí Svobody

Barokní sochy z průčelí jsou dnes ve výklencích kostela 
sv. Maří Magdaleny
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PRVOREPUBLIKOVÉ 
SLADKÉ 
MÁMENÍ

Pišingrové řezy
Z dobré pišingrové hmoty na-
plníme 5 – 6 oplatkových plátů, 
které nějakým prknem (čistým 
a rovným) zatížíme a necháme 
stuhnouti. Po stuhnutí naře-
žeme z nich dlouhé řezy, které 
pak potáhneme v  čokoládě 
a libovolně rozřežeme do čajo-
vého. 
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Setkání jsou 
pořádána 

ve spolupráci 
s brněnským 
Technickým 

muzeem

     Kdy:  30. ledna 2022 • 27. února 2022
• (vždy 7–11.45 h)

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno

 27. března 2022 DONUCOVACÍ PRACOVNA
Jako první instituce svého druhu 
na celé Moravě byla 1. 11. 1841 
zřízena v Lidické (tehdy Grosse 
Neugasse) č. 63 Zemská do-
nucovací pracovna. Fungovala 
jako ústav určený k zadržování 
a nápravě tzv. asociálních živlů. 
Byly zde zadržovány osoby od-
souzené pro potulku, vyhýbání 
se práci, nedodržování předpisů 
policejního dozoru, žebrotu a 
příživnictví, zejména prostituci. 
Brněnská donucovací pracovna 
měla kapacitu 250 osob. Tato 
stavba už bohužel neexistuje. 

PERLIČKA NA ZÁVĚR

Očekávalo se, že takové poslání na 
sebe vezme zkušený evžen Soko-
lovský, který v  srpnu 1990 přijal 
funkci uměleckého šéfa divadla. 
Během dvou sezon připravil Soko-
lovský čtyři inscenace. Nejzajíma-
vější z  nich byla barokní hra Vác-
lava Kocmánka Actus pobožný o 
narození Syna božího Pána našeho 
Ježíše Krista (1990). Podobně jako 
Hamlet iV., také Actus pobožný 
zřejmě navazoval na slavnou insce-
naci Sokolovského v Mahenově di-
vadle v šedesátých letech Komedie 
o umučení… (nasvědčovala tomu i 
pohostinská dramaturgie Bořivoje 

Srby), ale ani ona se nestala onou 
očekávanou „událostí“ a hra se pří-
ležitostně uváděla v období Vánoc. 
Nedá se přehlédnout, že se Soko-
lovský uchýlil do Večerního Brna 
poté, co jako režisér silně prorežim-
ních televizních seriálů (Nejmladší 
z  rodu Hamrů, Muž na radnici, 
Okres na severu…) po listopadu 
1989 nedostal v  televizi další prá-
ci. Měl nepochybně tvůrčí zenit za 
sebou, ale úspěšné působení v kar-
línském Hudebním divadle (Divo-
tvorný hrnec) dokládalo, že pořád 
disponuje dostatečnou tvořivou 
potencí, aby mohl dělat dobré diva-

dlo. Zřejmě bylo třeba soustředit se 
na renesanci souboru. To však vy-
žadovalo oboustrannou trpělivost 
a čas. Když pak sezona 1991 - 1992 
přinesla značně rozpačité výsledky, 
rozhodl se provozovatel, Magistrát 
města Brna, se souhlasem Minister-
stva kultury 21. srpna 1992 činnost 
Divadla u Jakuba ukončit. Bylo to 
rozhodnutí poněkud ukvapené, 
soubor je přijal s  pocitem křivdy. 
evženu Sokolovskému tak bylo 
dáno, aby byl nejen u skvělých za-
čátků Večerního Brna, ale i u jeho 
smutného konce. 

VEČERNÍ BRNO • VEČERNÍ BRNO • VEČERNÍ BRNO
aneb BETELNĚ ZAŠITÝ GAJGLE

text: Zdeněk Smejkal

Souhvězdí Večerního Brna

Waldemar Matuška Miroslav Horníček Milan Lasica Ljuba Hermanová Ladislav Frej

Karel Augusta Július Satinský Jiří Štědroň Jiří Pecha Eva Pilarová

závěrečná část



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

Bodrá Moravanka, fi lmová a divadelní herečka BLAŽeNA HOLišOVÁ (1930 – 2011) se narodila 
v Nenkovicích u Kyjova do rolnické rodiny. Jako vyučená švadlena pracovala krátký čas v Prostějově, 
poté se na několik let usadila v Brně. i zde nějaký čas seděla za šicím strojem, víc a víc ji však lákalo 
divadlo. Přes dělnickou přípravku se dostala na JAMU, kterou vystudovala. K jejím spolužákům patřil 
např. Ladislav Lakomý nebo Bořivoj Navrátil. Působila v Divadle Julia Fučíka a až do roku 1960 ve 
Státním divadle Brno. Poté přešla do pražského Národního divadla. Ztvárnila přes 100 fi lmových rolí, 
hrála v mnoha seriálech. Pro svou náturu se hodila do rolí žen z lidu, které si neberou servítky. Mis-
trovsky ztvárnila energické manželky, matky, tety, babičky… Nezapomenutelné jsou její hlášky: „To je 
dost, žes nás taky jednou vyvez! Žes udělal něco pro rodinu!“, nebo „To zas bude v álejích nablito…“ 
K jejím nejčastějším hereckým partnerům patřili Vladimír Menšík, Rudolf Hrušínský, Josef Bláha, už 
v roce 1957 (tehdy ještě bydlela v Brně) byla v psychologickém dramatu škola otců partnerkou Karla 
Hőgera. Nezapomenutelná Blažena Holišová byla podle slov kolegů moc milá paní s dobrým srdcem 
a velkým smyslem pro humor. Zemřela v Praze po dlouhé nemoci. 

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Ladislav Lakomý, 
spolužák

Vladimír Menšík, 
kolega, kamarád

Hádanka pro fajnšmekry

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.

Volejte nebo pište
na 777 122 009☎

Blažena Holišová
fortelná ženská

Bořivoj Navrátil,
spolužák

Autorem postavy Světlonoše je český 
sochař, medailér a grafi k Josef Václav 
Pekárek (1873 – 1930). Světlonoš se 
nachází ve druhém poschodí seces-
ní budovy z roku 1900. Pěkný dům 
s  velmi bohatou historií, kovanými 
vraty a mohutným Světlonošem sto-
jí v poměrně klidné ulici, jejíž název 
vám samozřejmě neprozradím. Vo-
lejte! 

Moravský politik a právník AUGUST WIESER (* 17. 5. 1847 
– Brno †27. 3. 1916 Brno) vykonával funkci brněnského sta-
rosty nezvykle dlouhou dobu, a sice od roku 1894 až do své 
smrti v roce 1916, tedy 22 let! Vystudoval gymnázium v Brně 
a práva na univerzitě ve Vídni. V době jeho působení se Brno 
značně rozrostlo, stalo se velkoměstem. Vznikly nové čtvr-
ti, např. Černá pole, úřednická čtvrť za Úvozem a veřejnosti 
byl dán do užívání nový březovský vodovod. Bylo zavedeno 
elektrické osvětlení a elektrická dráha. August byl od roku 
1883 zástupcem vrchního ředitele hypoteční banky pro 
Moravu.  Byl německé národnosti. S první manželkou Idou 
Wieserovou měl dvě dcery – Marii a Augustu. Ida zemřela 
předčasně na srdeční vadu. Druhou Augustovou manželkou 
se stala Justine Wieser, sňatek uzavřeli v březnu 1908 v koste-
le sv. Jakuba. Novomanželé bydleli na Jakubském nám. č. 1. 
August zemřel předčasně v Sanatoriu dr.  ̧ orsche (dnešní 
SurGal Clinic) v Drobného 38, je pochován na Ústředním 
hřbitově. 

B R N Ě N Š T Í  S T A R O S T O V É

Moravský politik a právník AUGUST WIESER (* 17. 5. 1847 AUGUST WIESER (* 17. 5. 1847 AUGUST WIESER

Devátý starosta
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BRNĚNŠTÍ
MILÁČCI

Příští číslo vyjde
    1. února 2022

KDO TO VÍ, ODPOVÍ

Stříbrné Brno na schodech, 
po kterých se dostanete 
k tzv. Pramenu zdraví. 

Nenápadné a poměrně úzké 
schody začínají v málo frekvento-

vané ulici, jejíž název možná 
ani neznáte, a to přesto, že jsou 

v samém centru Brna! Nápovědou 
může být malinká vzdálená 

věžička uprostřed fotografie, která 
je na domě, v němž bydlel 

pan Načeradec! 

KDO O ÚSPĚCHU INZERCE POCHYBUJE, PROHRÁL JIŽ PŘEDEM BITVU S KONKURENCÍ!

Luxus s historií

Václav Laurin Václav Laurin 
(1865–1930)

Václav Klement Václav Klement 
(1868–1938)
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1905 – 1960 – 2020

2BI  3369

Neúnavný, sebevědomý, přátelský 
a také ostražitý boxer Atos miluje 
dlouhé procházky a svého pána. 
Bouřlivě vítá všechny návštěvy 

a večeří výhradně z lavóru! 
Po večeři se dlouho olizuje, 

chvíli odpočívá, poté si dokáže hrát 
dlouhé hodiny… 

Fotografi i svého miláčka 
poslal do redakce 

pan František Brázda z Pisárek. 

Tyto noviny čtou převážně Brňané, ovšem díky internetu mají čtenáře také v Ivančicích, 
Kuřimi, Boskovicích, Tišnově, Znojmě, Hodoníně, Vyškově, Slavkově u Brna, Zlíně, Telči, Plz-
ni, Jihlavě, Jedovnicích, Pardubicích, Blansku, Olomouci, Ostravě, Praze, Vídni, Helsinkách, 
Paříži… Také v Německu, Kanadě, Švýcarsku, Austrálii, Anglii, Švédsku, USA, Číně nebo na 
Slovensku. Nově také v Hrušovanech u Brna, Adamově, obci Prašice u Topoľčan. Dejte vědět, 
kde čtete Stříbrné Brno vy. Všechny vás zdravím, ať žijete kdekoliv! 

Vtip


