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Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

čtěte na stranách 
6 a 7

PRODEJ ŽIVÝCH 
A CHLAZENÝCH RYB 

Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6, 

Brno-Královo Pole

www.rybarna.cz

RYBÁRNA ŠOPÍK
založeno 1996

veLkÝ bÁsNík z HusoviC

ONDŘEJ BLAHO
moderátor Dobrého rána 

na ČT 2 a programový ředitel 
Hitrádia City Brno.

„Brno se musí umět a to
Stříbrné se musí číst!“
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA
„Jako mladá a tehdy docela hezká 

demonstrující studentka. Vzduch voněl 
svobodou, bylo v nás tolik naděje!“

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

 „V té době jsem studoval konzervatoř v Tep-
licích v Čechách a aktivně jsem se účastnil 

demonstrací. Veřejně jsem ale – vzhledem ke 
své introvertní povaze – nikdy nevystupoval.“

KATEŘINA KONEČNÁ 
 KASTELÁNKA VILY STIASSNI

 „V teple, 
protože jsem se měla 
narodit až za několik 

měsíců.“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Na brněnských náměstích v té neuvěřitelné 
pozitivní atmosféře v naději na politické 

změny. Bylo to výjimečně opojné a obávám se, 
že tento pocit už znovu nezažiju.“

Jediný
redaktor

Pamatuj si, že dokud 
budeme generálům platit 
víc než učitelům, nebude 
na světě mír.

Jan Masaryk

sůl moudrosti

 MARTIN CIBULKA 
Ať je venku 

jakkoliv, čtěte 
Stříbrné Brno. 

o  Josefu Metelákovi se 
pátralo ve  Vídni a  do-
konce i  v  Paříži. „Pepa“ 

byl vlastně mezinárodně hle-
daným zločincem. Brněnští 
četníci v  čele s  komisařem 
Lumírem Kramplem měli asi 
po  týdenním pátrání po  Me-
telákovi jedinou stopu. Starší 
manželé Peškovi, kteří tehdy 
bydleli v  Jundrově, na  ko-
misařství nahlásili, že u  nich 

doma zazvonil cizí muž. Chtěl 
prý napít, a  že spadl z  kola 
a  zranil se. Manželé Peško-
vi mu dali vodu a  náplast. 
Poté údajně odešel směrem 
do  jundrovských lesů. Dal-
ší stopa přišla až po  dlouhé 
době a  jaké bylo překvapení, 
až z  druhého konce republi-
ky! Majitel domu v Plzni Alois 
Vaník tehdy nahlásil, že mu 
bez zaplacení zmizel podná-
jemník a navíc mu pravděpo-
dobně ukradl doklady. Když 
v  rozhlase slyšel popis hleda-
ného Meteláka, dal si všechno 
dohromady. Tento podnájem-
ník měl prý podlitiny, jizvy 
v  obličeji po  pořezání a  také 
jizvu na  hrudi. „Pepa“ mezi-
tím napsal na brněnské komi-
sařství dopis. V něm stálo, že 
do poštovní loupeže byl vlast-
ně vtažen svými komplici, a že 
se asi sám přihlásí a  prokáže 
svou nevinu. Komisař Krampl 
na to však nedal a nařídil i na-
dále sledovat bydliště Metelá-
kovy manželky a  dcery Lud-
mily v Poličce. 
  Pokračování příště 

BRNĚNSKÉ 
          I NEBRNĚNSKÉ 
HŘÍCHY

P

          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 a Česká televize

jak jste prožívali dny po 17. listopadu 1989?

Unikátní a dosud nezveřejněný 75 let starý 
autentický dopis z listopadu roku 1944. 

Profesor František Drahný, který hrůzné 

časy 2. sv. války prožíval ve svém bytě v ulici 
Hohlweg č. 47 (dnes Úvoz) píše 30. 11. 1944 
svému pražskému příteli, profesoru obchodní 
akademie Františku Syřišti.

Milý příteli!
Děkuji Ti za milý lístek a účast jím nám projevenou. 

Už tedy píšu o té hrůze náletu 20/11 v pondělí asi mezi 
12 – 13 hod. Za tu hodinu celé Brno a jeho předměstí, 
kromě Králova Pole a Žabovřesk, utrpěly řadou zásahů 
hrozné škody na majetku i životech. Neznám čísla, ale 
několik tisíc rodin má rozbořené, vypálené neb aspoň 
vyražením oken a rozmetáním bytového zařízení de-
molované byty, v nichž nemůže obývati, dokud staveb-
ní komise nezjistí, není-li jich obývání životu nebezpeč-
no. Prošel jsem zatím jen vnitřní město, v předměstích 
jsem nebyl, elektrika dosud nejezdí ani na nádraží. 
Zásahy dostalo hlavní nádraží, je pobořeno. Hlavní 

třída a hlavní náměstí jsou ještě dnes zataraseny suti-
nami ze zasažených a pobořených domů, z nichž někte-
ré vyhořely např. Jepa a rohový 5-patrový činžák vedle 
Živnobanky. Také všechny ulice vycházející z hlavního 
náměstí mají pobořené domy. Moravská banka měla 
skleněnou fasádu, ta je dole, Baťův palác, Aso, Babka 
a Brouk mají roztříštěná skla. Rovněž 10-tisíce oken 
je vysypáno. Skelné tříště smetené na hromadách je ne 
na fůry, ale na vagony a z celého města na více vlaků. 
Okna a výklady se narychlo zašalovávají prkny, lepen-
kou, dýhami a ponechávají se jen malá okénka, která se 
zasklí, aby do místnosti šlo aspoň trochu denního svět-
la. Nálet začal několik minut před 12 hod. Hned prv-
ní bomby, snad náhodou, rozbily hlavní vodovodní 
potrubí a tak požáry, které vznikly po zásazích, se 
rychle rozšířily i na sousední domy nezasažené. 

Pokračování příště

Pokračování  z minulého čísla
 Anketa Stříbrného Brna

 jak to vidí...
jak jste prožívali dny po 17. listopadu 1989?

 jak to vidí...

Pamatujme na naše předky

Horst Wessel Strasse (dnes Husova) pohled na 
rozstřílené zničené domy bez oken a střešních 
tašek v ulici Berggasse (dnes Kopečná)
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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

www.kloboukovyklub.cz

Adresa:
Náměstí Svobody 
v pasáži Omega, Brno

Otevřeno:
pondělí až pátek 9 –19 hodin 
sobota 9 –14 hodin

Klobouky Dantes

 

 

Sledujte nás na

Ať si venku 
klidně fouká, 
klobouk – 
ten se neokouká! 

 

 

PŘÍBĚH VILY STIASSNI
Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.

Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky

 

www.vila-stiassni.cz

Ernst Wiesner (1890-1971) byl vynikajícím architektem, který v Brně realizoval řadu 
staveb, mezi kterými vyniká především budova krematoria na Ústředním hřbitově. 
V brněnské čtvrti Pisárky pak realizoval několik rodinných vil, většinou pro židovské 
majitele. Jedná se například o vilu Münz, Stein, Neumark, Haas, vilu Herminy Weiglové a největší z nich je 
pak vila manželů Alfreda a Hermine Stiassni. Oslovit Wiesnera bylo tehdy otázkou prestiže, což manželé 
velmi dobře věděli. Chtěli jít s dobou, ale zároveň měli velmi rádi tradiční prvky, proto se ve vile Stiassni 

kloubí moderní puristický až funkcionalistický 
exteriér s velmi tradičním, až zámecky laděným 
interiérem. Stále zůstává otázkou, co vše 
v interiéru vily můžeme Wiesnerovi přisuzovat, 
protože v určité fázi stavby se stáhl a jeho místo 
převzal někdo jiný. Kdo to byl, si povíme opět 
příště. Více na www.vila-stiassni.cz

Antonín Uřídil 
1867 –1933

Leni Riefenstahl – hvěz-
da  filmu Bílé opojení

Kvůli rozsáhlosti projektu a tím vzniklé finanční zátěži však 
musela být v dubnu roku 1931 stavba pasáže Alfa rozfázována 
na tři části. Pozemek byl rozdělen na pět parcel, na kterých se 
v  rozmezí šesti let postupně stavěly jednotlivé domy. Realiza-
cí stavby byl pověřen čerstvý absolvent ČVUT Karel Bezrouk. 
V první fázi byly postaveny domy na nároží ulic Poštovské č. 10 
a Jánské č. 11 a 13 a současně s nimi navazující dům v Poštovské 
č. 8. Stavba byla dokončena 29. ledna 1932 a provoz byl oficiál-
ně zahájen prvním promítáním filmu Bílé opojení v suterénním 
biografu. Od tohoto data se v dobovém tisku začaly objevovat 
inzeráty nabízející bydlení a pronájem kancelářských a obchod-
ních prostor v komplexu Alfy.  Pokračování příště

Barevná minulost pasáže aLfa

www.alfapassage.cz

Fotograf stál před 120 lety zády k dnešnímu Zemskému domu. Vlevo, místo domu, který už neexistuje, začíná dnešní Kounicova. V dalším rohovém domě je 
vyhlášená kavárna Antonína Uřídila a v pravé části fotografie je vstup do dnešní Lidické. Moravské nám. (tehdy Kiosk) se změnilo zgruntu.
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zapomenutý HuberT LamPLoTa

Pohled z dnešní ulice Divadelní (tehdy Pilgramgasse) směrem ke vstupu do ulice Orlí (tehdy Adlergasse). Na rozbombardovaný rohový dům byl kon-
cem roku 1944 smutný pohled. Dnes zde stojí moderní prosklený objekt a také mnoho aut.

Na sv. Martina roku 1838 
přijel na brněnské hlavní ná-
draží úplně první vlak v histo-
rii. Šlo tehdy o zkušební jízdu 
z  Rajhradu do Brna. V tento 
den se uskutečnily tři zkušební 
jízdy s  lokomotivou Moravia. 
Tato událost se moc nepřipo-
míná, je zastíněna slavnost-
ním příjezdem prvního vlaku 
z  Břeclavi v  červenci 1839. 
Lokomotivu při zkušební jízdě 
řídil hlavní projektant železnič-
ních tratí rakouského císařství 
Karl Ghega. 

  TENKRÁT A  DNES

1944

                  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.

od listopadu nás najdete na nové adrese: Salajní 30, Brno-Líšeň

Divadelní dnes

Káva Lamplota se zrodila v  Brně na  přelomu 
předminulého a minulého století. Brzy získala pří-
zvisko „český Meinl“. První obchod otevřel Hu-
bert Lamplota (1877–1958) v roce 1902 na Obil-
ním trhu naproti porodnici. Poté přesunul své 
podnikání do České 6 (tehdy Rudolfská) naproti 
Stopkově pivnici a na Rašínovu (tehdy Kostelní). 
Během dalších let otevřel v  Brně další pobočky 
(Masarykova, Křenová, Zelný Trh) a  vybudoval 
velkoobchod s kávou a čajem. V Lidické 77 (teh-
dy Nová) otevřel pražírnu a dílnu na výrobu ká-
vostrojů Lamka. Na  jeho vynález, který dosáhl 
věhlasu nejen v  Evropě, ale také ve  světě, dosud 
žádný podnik nepřišel! Šlo o speciální galvanické 
pokovování vnitřních stěn kávových konvic a šál-
ků, které používal mj. u výroby kávové soupravy 
„Lamka“. Prodával také v Opavě nebo Bratislavě. 
V době hospodářské krize Lamplota zajistil obživu 
mnoha rodinám. Byl významným brněnským me-
cenášem. Velkopodnikatel Hubert Lamplota mířil 
opravdu vysoko. Po celý rok 1938 byla tváří Lam-
ky Adina Mandlová. Po roce 1948 mu byl veškerý 
majetek zabaven. Měl velmi malou penzi a přivydě-

lával si úklidem ve svém bývalém penzionu a výro-
bou a prodejem březových košťat. Dnes pro mnohé 
zapomenutý Hubert Lamplota je pochován v rod-
ných Letovicích. Víte, že na originální  Lamku se 
můžete přijít podívat mj. do kavárny Saggio v ulici 
Helceletova 2? 

Adina 
Mandlová 
byla 
po celý 
rok 1938 
reklamní 
tváří  tzv. 
Lamky

Hubert Lamplota s manželkou Annou roz. Chládkovou
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Martin: Jste přesný jako „švýcarské ho-
dinky?“

Pavel: Snažím se být přesný a trochu to 
přenáším na své okolí.

Martin: Přišel jste někdy, coby hodinář, na 
rande pozdě?

Pavel: No na rande se ženou 
jsem snad pozdě nikdy nepřišel. 
Dal jsem si vždycky velkou rezer-
vu a tak jsem přišel spíš o 15 minut 
dřív. 

Martin: Co máte na hodinách a 
hodinkách nejraději?

Pavel: Pokud máte na mysli me-
chanické hodinky, tak jejich nezá-
vislost.

Martin: Co nejkurióznějšího 
jste objevil po otevření hodinek?

Pavel: Nejkurióznější bylo, když 
jsem po otevření kapesních ho-
dinek uvnitř nalezl hodinářskou 
značku mého dědečka Rudolfa, 

který tyto hodinky opravoval v roce 1944. A 
v druhých kapesních hodinkách jsem našel 
mraveniště. 

Martin: Co říkáte na hodiny – nehodiny 
na náměstí Svobody? 

Pavel: Je to krásná technická věc. Škoda 
jen, že se na nich velmi těžce ode-
čítá čas. 

Martin: Jaké nejvzácnější ho-
diny jste opravoval? A opravil jste 
je?

Pavel: Byly to podlahové ho-
diny z  19. století pocházející ze 
Schwarzwaldu. Jejich celodřevě-
ný stroj se skleněnou zvonkohrou 
mě trošku potrápil, ale nakonec 
se oprava zdařila. 

Martin: Co vzkážete čtenářům 
Stříbrného Brna?

Pavel: Nevyhazujte staré ho-
dinky a hodiny. Nechte je opravit. 
Třeba tím uděláte někomu radost.

• s t ř í b r n ý  r o z h o v o r •
Pavel Strnad

Brněnský hodinář, opraví i zdánlivě neopravitelné

Tato ulice vznikla v květnu roku 1865 a dostala název Am Bergl. 
Od konce roku 1918 nesla český název Na kopečku a během 2. sv. 
války Beischlägerstrasse. Po osvobození (1945) opět Na kopečku. 
Svůj dnešní název nese od září 1946. Víte, o kterou ulici se jedná? 
Vlevo jsou ještě pozůstatky po bombardování r. 1944. 

zapomenuté ulice

I DOMY PROMlOUvAjÍ...
Z tohoto domu byl gestapem násilně odvlečen a poté 29. 3. 1942 

deportován (v transportu měl číslo 622) do Terezína táta slavných 
synů Pavla a Huga, Zikmund Haas (1871 – 1944). Byl zdatným 
obchodníkem s obuví a švec. Pocházel z Holic a měl ještě čtyři sou-
rozence. Nad svými brněnskými obchody měl logo „Obuv českého 
průmyslu U zajíce“. Rád zpíval, svou rodinu velmi miloval a měl rád, 

Volejte Martinovi 777 122 009☎

✁

✁

•	výběrová	káva	
	 z	pražírny	Jizba
•	poctivá	
	 rozpouštěná	
	 čokoláda
•	domácí	
	 šlehačka
•	cheesecaky
•	řasokoule	
	 a	další	
	 dobroty	
Naše akce 
sledujte 
na facebooku 

Adresa: Jádro Cafe, 
Purkyňova 35b, 
Brno-Královo Pole. 
Tel.: 737 849 136 
www.jadrocafe.cz

      Útulná 
   art kavárna 
  Jádro v Brně 

50
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 Přemyslovo nám. 22
 Brno-Slatina 
 tel.: 770 111 077
www.restaurant-goa-slatina.cz   

INDICKÁ KUCHYNĚ JAK MÁ BÝT 
ROZVOZ JÍDLA • DELIVERY 

DÁRKOVÉ POUKAZY • DENNÍ MENU
 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

když bylo veselo. Své dva syny posílal 
jak do českých, tak do německých 
škol. Haasovi byli hrdí na to, že jsou 
česká rodina a dávali to stále a všu-
de najevo. Doma se mluvilo vždy 
jen česky. O osudech svých synů, 
které měl nadevše rád, a které už 
poté nikdy nespatřil, se až do své 
násilné smrti nedozvěděl. Zik-
mund Haas byl zavražděn v kon-
centračním táboře v Terezíně 13. 
5. 1944. Velmi smutné je, že ze stej-
ného domu byl o rok dříve násilně 
odvlečen Zikmundův syn Pavel, 
který zahynul v roce 1944 v Osvě-
timi. „Tak vidíš. A teď si všichni od 
divadla budou u nás kupovat boty!“ 
Tuto nezapomenutelnou větu dával 
později Hugo Haas k dobrému, když 
ve společnosti vzpomínal na svého 
tátu. Hugo tehdy donesl domů čer-
stvě podepsanou smlouvu s brněn-
ským Národním divadlem. 

Přesný Pavel Strnad

Zikmund Haas (sedící) se svý-
mi syny Pavlem a Hugem

Smetanova 28

HodinářStví S rodinnou tradicí 
je tu Pro váS již od roku 1936.
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Když mu bylo 13 let,  
bydlel už s  tatínkem opět 
v  Brně-Husovicích. Chystal 
se na husovickou měšťanku. 
Z  té vyšel, byla 1. sv. vál-
ka. Tehdy se jí říkalo „Velká 
válka.“ Teprve později do-
stala pořadové číslo – první. 
Ve  Velké válce bojoval také 
Františkův táta, František 
Halas st. Dostal se do  rus-
kého zajetí a  prodělal celou 
sibiřskou anabázi. V té době 

chodil František do  školy. 
Nejraději vzpomínal na své-
ho nejoblíbenějšího učitele 
Karla Mrázka, který ho nau-
čil číst. A František četl. Byl 
knížkami posedlý. Přečetl 
kdeco. Pan učitel Mrázek 
tehdy zařídil, aby šel do uče-
ní do  brněnského knihku-
pectví Arnošta Píši. Tomu-
to zásahu František vděčil 
za všechno. Bylo tehdy mno-
ho hladu a  bídy. Knihy mu 

však pomáhaly snášet tyto 
časy lehčeji. Četl tak inten-
zivně, že když nebylo doma 
čím svítit, četl pod lucerna-
mi na ulicích. Knihy se staly 
jeho osudem. Pracoval jako 
příručí v knihkupectví, poté 
se stal úředníkem úrazo-
vé pojišťovny. Celých 12 let 
bydlel František jen s babič-
kou. V  takovém malém hu-
sovickém výměnku. A právě 
jeho babička (dožila se 90 
let) byla předlohou k  Básni 
Staré ženy. 

Smutná odpoledne ne-
dělní, smutná starými 
paními, které se belhají 

Co jSte Možná nevěděli:
☛	Za sbírku Tvář byl František Halas oceněn a odměněn částkou 5 000 korun. Peněz se 

však zřekl. Napsal tehdy, že v době, kdy se lidé musejí krvavě bít o kus chleba, se cítí 
být těmito penězi nespravedlivě favorizován. Poslal je tehdy stávkujícím kovodělní-
kům.

☛	 Jako pseudonym si zvolil rodné příjmení své maminky – Pelikán.
☛	Měl bratra Augustina, který byl na světě pro vrozenou slabost pouhých 16 dní. 
☛	V říjnu roku 1949 měl nastoupit pobyt v  lázních v Poděbradech. K  tomu však už 

nedošlo. Zemřel předčasně 27. října v 18:30 na srdeční slabost ve svých 48 letech.
☛	 Je pochován na kunštátském hřbitově. 
☛	Moravský a český lid měl Františka Halase rád. 
☛	 Jeho manželka, kunsthistorička Libuše Halasová (1908–1958), rodným jménem Rej-

lová, v době sňatku bydlela v dnešní Mahenově ulici č. 3. V té ulici, ve které žil později 
Františkův přítel Jiří Mahen. 

☛	Františkovi a Libuši se narodili dva synové, František a Jan. 

František Halas se narodil 3. října 1901 ve  zna-
mení vah. na  svět přišel v  Husovicích, tehdy ještě 
samostatné obci, která se za nějakých deset let stala 
dokonce městem. Za první republiky však Husovice 
spolklo Brno. Rod Halasů pochází z Kunštátu a blíz-
kého okolí. Halasy se to tam jen hemží. jeho předko-
vé byli tkalci, ševci, podruzi, kteří táhli do měst. ta-
tínek Františka Halase byl textilní dělník a maminka 
také. dřela se tak, až umřela. ve  svých 29 letech. 
Františkovi bylo tehdy 8 let. Brzy nato se František 
s  tátou odstěhoval do  Svitávky. tam se otec znovu 
oženil. František měl velmi rád vodu, les, přírodu… 

Poezie je samou krví svobody
k oknům, starou cestou vy-
šlapanou v  koberci. Starou 
cestou mezi stolem a  lůž-
kem, mezi zrcadlem a foto-
grafiemi, mezi židlí a faleš-
nou palmou, opřeny potom 
o rám okenní, dívají se dolů 
do  ulic. odtud ta bezútěš-
nost, odpolední nedělní…

Poezii začal František Ha-
las psát, když do Brna přišel 
Jaroslav Seifert. Byla doba 
plná šarvátek a demonstrací. 
Tehdy vyšla Seifertova prv-
ní knížka – Město v  slzách. 
František nikdy nezapomněl 
na okamžik, kdy mu na juli-
ánovských lukách Seifert tiše 

❶

❷

❸
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KalenDÁRium

RiCHaRd FedeR *26. 8. 1875 
Václavice – †18. 11. 1970 Brno. 

Pocházel z rodi-
ny podomního 
prodejce Josefa 
Federa, ma-
minka Josefa 
byla v  domác-
nosti. Měl sedm 
sourozenců. U 

Richarda se projevilo výjimečné 
nadání. Po maturitě pokračoval 
na filozofické fakultě Karlovy uni-
verzity v  Praze. Rabínská studia 
ukončil ve Vídni doktorátem. Jako 
rabín působil v Kojetíně, Roudni-
ci nad Labem, Lounech a Kolíně. 
Zde také vyučoval až do roku 
1938. Jako rabín sloužil dál. V roce 
1942 byl s  celou rodinou trans-
portován do Terezína. Zahynula 
jeho manželka, jejich děti a všichni 
příbuzní. Zůstal zcela osamělý. Do 
roku 1953 působil v Kolíně, poté 
byl zvolen zemským rabínem se 
sídlem v Brně. Je pochován na Ži-
dovském hřbitově, je po něm po-
jmenován Park Richarda Federa. 

laďKa KoZdeRKová *26. 
6. 1949 Brno – †17. 11. 1986 

Praha. Vyni-
kající zpěvačka 
a herečka s po-
hybovým talen-
tem, humorem, 
n a d h l e d e m 
a  moudrostí. 
Narodila se 

do muzikantské rodiny, kdy jí hu-
dební tón udával její táta, brněn-
ský dirigent a  hudební skladatel 
Ladislav Kozderka. Už od  útlého 
věku projevovala mimořádné hu-
dební nadání, ve škole jí šel výbor-
ně mj. také vrh koulí. Laďka měla 
absolutní sluch. Svou první písnič-
ku – Na klouzačce, která se stala 
okamžitě hitem, nazpívala s  Or-
chestrem Gustava Broma ve svých 
12 letech. Odchod do Prahy zna-
menal začátek spolupráce s  Čes-
koslovenskou televizí a rozhlasem. 
Na  své rodné a  milované Brno 
však Laďka nikdy nezapomněla. 
V pouhých 37 letech podlehla on-
kologickému onemocnění.

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

    • Nabízíme sudová a lahvová vína                       
od moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
Máme pro vás dobrou radu: 
pijte víno v listopadu! 
 
                                    

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

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

řekl verš: „A  pod hvězda-
mi na  všechny rány nějaký 
balzám jest.“ Hvězdy nad 
brněnskými komíny tehdy 
jiskřily. A  je docela možné, 
že to byl právě Seifertův pří-
klad, který v  něm rozdmý-
chal utajenou žádostivost 
taky si omočit básnický brk. 
První lyrickou poznámku 
mu otiskl opravdu Jaroslav 
Seifert. Když později vyšly 
Františkovy první verše, po-
žádal celý rozechvělý Jiřího 
Mahena, aby mu o nich něco 
povzbudivého řekl: „Co to 
Franz, v  té kotrbě máte?“ 
Řekl tehdy Mahen Halasovi. 
Tím byl odbyt jeho básnic-
ký křest. Zřejmě největším 
odpůrcem Halasových básní 
byl S. K. Neumann. Přede-
vším na  Báseň Staré ženy, 

jako odpověď napsal Báseň 
Starých dělníků. Bylo to však 
tehdy nedorozumění. Oba 
četli stejná slova, rozuměl 
jim však každý jinak. A  tak 
Halas sedl a napsal ještě jed-
nu báseň – Dělnice. 

v  ránech ještě spících, 
vstáváte starostlivě, pak 
postavíte tiše na  plotnu 
hrnec té věčné žbryndy. 
tomu nejmladšímu zaváže-
te botky, přičísnete malou 
a  podíváte se do  hřebín-
ku. Když vejde do  kuchyně 
muž, trošku, opravdu jen 
trošinku, se usmějete. vy-
cházíte z domu a hlavou se 
vám honí, zas má ten kluk 
podrážky pryč. Co jen mám 
večer vařit? jestlipak ten 
můj dostane konečně prá-
ci? Už zase bude činže. Co 
to jen mají s  tou válkou? 
… snad se mne zeptáte, vy 
na Cejlu potkávané, odkud-
pak on to tak zná? a to vám 
řeknu: „taková jako vy jste, 
byla i moje maminka.“ 

Maminka Františka Ha-
lase, posluhovačka a  tovární 
dělnice Leopoldina Hala-
sová (1880–1909), rodným 
jménem Pelikánová, zemřela 
ve  svých 29 letech na  TBC 
plic v  Brně-Husovicích. Byla 
dcerou obuvníka. Tatínek 
František (1880–1960), byl 

❶	Obec Husovice v roce 
1906

❷	František Halas v roce 
1943

❸	Brněnský knihkupec 
Arnošt Píša

❹	František Halas (vpravo) 
s Jaroslavem Seifertem

❺	Básník a spisovatel Jaro-
slav Seifert

❻	Hrob Františka Hala-
se a jeho paní Libuše 
v Kunštátě

❼	Básník, novinář a spiso-
vatel Jan Zahradníček, 
blízký přítel Františka 
Halase

tovární dělník v  Husovicích, 
ve Svitávce, poté opět v Brně. 
Svého syna přežil o  11 let. 
Během 2. sv. války, kdy psal 
František Halas své největší 
básně, šlo po  něm gestapo. 
Naštěstí jen výjimečně, niko-
liv důsledně. Přispíval do od-
bojových domácích i  zahra-
ničních tiskovin a také hodně 
překládal. Přebýval porůznu, 

a  to tak, že o  něm mnohdy 
nevěděli ani nejbližší. Heyd-
richádu prožil v  Kunštátu 
a před zatčením ho zachránil 
pobyt v sanatoriu u známého 
doktora v Tišnově. Už tehdy 
se František léčil na  srdeční 
chorobu. Patřil k  největším 
českým básníkům, který 
říkal, že „poezie je samou 
krví svobody“.

❹

❺

❻

❼
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Zemská donucovací pracovna, 
první instituce tohoto druhu 
na Moravě, byla otevřena 1. lis-
topadu 1841 v  Brně v  Lidické 
(tehdy Grosse Neugasse) č. 63. 
Donucovací pracovna fungova-
la jako ústav určený k zadržová-
ní a nápravě osob odsouzených 
za  potulku, vyhýbání se práci, 
žebrotu, příživnictví, prostitu-
ci a  nedodržování policejních 
předpisů. Brněnská pracovna 
měla kapacitu 250 osob. Delik-
venti byli využíváni na  různé 
pomocné a  manuální práce. 
Na  venkovní práce byli delik-
venti na pracovní místo vedeni 
veřejně v  zástupu pod dohle-
dem policie. Ta je na  místě 
po celou dobu práce také střeži-
la. Budova donucovací pracov-
ny bohužel zanikla v roce 1973. 
Do této doby budova stála jen 
pár metrů za  hasičským sbo-
rem v Lidické, před odbočkou 
do Burešovy ulice. 

Brněnská
NEj

•	 vždy	čerstvě	pražená	káva
	 z	nejlepších	plantáží	světa

•	 jednodruhové	kávy	(100%
	 arabica)	i	vyvážené	směsi

•	 řízené	degustace	kávy

•	 vše	pro	Vaši	domácí
	 přípravu	(kávy	i	kávovary)

•	 kávové	speciality	od	mistrů

•	 prvotřídní	moravská	vína
	 přímo	od	vinařů

•	 domácí	dortíky	a	další
	 vybrané	lahůdky

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť

po–pá: 15–22 h
so–ne: 14–22 h

tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Aspoň jednu kávu denně
Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

František Halas často na-
vštěvoval své přátele, debatoval 
o politice a vyjadřoval velké ide-
je socialismu. Později, oboha-
cen svou cestou po  Rusku, šířil 
do  dálek svými díly krásu soci-
alistické společnosti. Mezi svý-
mi, rád obyčejně posvačil salám 
a za hesla alespoň jednu dobrou 
černou kávu denně, vychutnal si 
i  ji. A  často doplnil oblíbenými 
plněnými koláčky z  Hané nebo 
sklenkou vína. 

Víno a  káva má mnoho  
společného. Spousta chuťových 
a aromatických složek spolehlivě 
nabudí vaše smysly a dobré vzá-
jemné snoubení dá vyniknout 
příjemnému prožitku. Zkuste tře-
ba některé plnější svatomartinské 
a  espresso z  Indie nebo Haiti, 
doplňte dobrou čokopralinkou 
z  ekvádorské čokolády a  budete 
překvapeni hrou chutí a vůní. Tak 
brzo u  šálku skvělé čerstvé kávy 
a sklenky dornfelderu.

První Setkání přátel Stří-
brného Brna bylo plné 

vzpomínání. Řeč přišla mj. 
také na to, že od soboty 5. 
října se Brňané mohou po-
sadit na zcela novou lavič-
ku Václava Havla. Jedná se 
v pořadí o třicátou, která byla 
nainstalována právě v Brně. 
Víte, že historicky první byla 
slavnostně odhalena 2. října 
2013 ve Washingtonu? Ta 
naše brněnská byla odhalena 
na Kapucínských terasách 
pod Katedrálou sv. Petra a 
Pavla v  den, kdy by Václav 
Havel oslavil třiaosmdesáté 
narozeniny. Odhalila ji pri-

mátorka města Brna Markéta 
Vaňková s  rektorem JAMU 
a blízkým přítelem Václava 
Havla Petrem Oslzlým. Ka-
pucínské terasy s  Václavem 
Havlem velmi úzce souvisí, 
a to proto, že sem velmi rád 
chodíval. A navíc je s  Diva-
dlem Na provázku spojuje 
Ulička Václava Havla. Podo-
ba laviček je všude na světě 
stejná, kdy stolkem, který je 
spojen se dvěma zahradní-
mi židlemi, prorůstá strom 
(nejčastěji lípa). Na okraji 
stolku je v  češtině a v  ang-
ličtině Havlův nejznámější 
citát: „Pravda a láska musí 

 6. října zemřela v nedožitých 93 letech vý-
znamná česká divadelní a  filmová herečka, 
držitelka Řádu T. G. Masaryka za vynikající 
zásluhy o demokracii a lidská práva, zaslou-
žilá umělkyně, žena s nelehkým osudem a br-
něnská rodačka Vlasta Chramostová (1926 
–2019). Byla dcerou brněnského elektroin-
ženýra Vladimíra Chramosty (1889–1962) 
a soukromnice Marie Chramostové (1894–?). 
Jejími profesory na  brněnské konzervatoři 
byli Rudolf Walter a  Zdeňka Gräfová. V  té 
době paní Vlasta bydlela v Botanické 27. Až 
do konce sezóny 1950 hrála v brněnském Ná-
rodním divadle, poté odešla do  Prahy, kde 
byla až do  roku 1970 jedním z  pilířů Vino-
hradského divadla. Poté jí byla pro statečné 
občanské postoje a nesouhlas s vpádem vojsk 
Varšavské smlouvy zakázána veškerá činnost. 
V listopadu 1989 byla jednou z hlavních tvá-
ří sametové revoluce. Tehdy si vzpomněla 
mj. na  profesora Jana Patočku, který říkal: 
„Víte, kde se mění dějiny? Uvnitř každého jed-
notlivce.“ V  letech 1991–2010 byla členkou 
souboru pražského Národního divadla. Se 
svým manželem, významným brněnským 
sochařem Konrádem Babrajem (1921–1991) 
měla syna Konráda, který však v  roce 1963 
tragicky zahynul při automobilové nehodě. 
Je pochován na Ústředním hřbitově. V roce 
1971 paní Vlasta spojila svůj život s předním 
českým kameramanem Stanislavem Milotou, 
který letos v únoru zemřel. Právě tehdy Vlas-
tu život přestal bavit. 

vZPOMÍNKA

*  17. listopadu 1926
 †  6. října 2019

zvítězit nad lží a nenávistí.“ 
Naše brněnská lavička vyšla 
celkem na 300. 000 Kč a sta-

rat se o ni bude Veřejná zeleň 
města Brna. Budeme doufat, 
že vydrží co nejdéle v dobrém 
stavu, a že bude sloužit jen 
dobrým lidem. Ať bude ven-
ku jakkoliv, příští setkání se 
uskuteční 4. listopadu!

Stříbrné setkání

Třicátá lavička 
Václava Havla.

Uličkou 
Václava Havla 
k jeho lavičce.

vlasta 
Chramostová
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Hostinec U  tří kohou-
tů v  nárožním domě ulice 
Masarykovy a  Kapucínské-
ho náměstí byl zřízen v  roce 
1795 hostinským Františkem 
Schmidtem. již počátkem 17. 
století však v  tomto domě, je-
hož historie sahá až do středo-
věku, bývala taverna.

Nový zájezdní hostinec zříze-
ný Františkem Schmidtem byla 
dvoupatrová stavba s  velkými 
vraty rámovanými barokním 
portálem a  samostatným vstu-
pem v  přízemí. Vybaven byl 
stájemi pro dvacet devět koní, 
klenutou kolnou pro vozy, dláž-
děným dvorem se studnou a pro-
storným hostincem. Z ulice vedly 
schody do  dvou suterénních 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech   
+ motivační odměny.

Bezpečností služba přijme na své 
zakázky Brno a okolí osoby s částečným 
či plným invalidním důchodem nebo oso-
by se zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ) 
na HPP zkrácený nebo plný úvazek:

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ, OSTRAHU, 
RECEPČNÍ A PRACOVNÍKY 

ÚKLIDU.

Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz

Nebo přijďte na osobní schůzku: 
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5.

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

od listopadu nás najdete na nové adrese: Salajní 30, Brno-Líšeň

průjezdu vytrubovali “jede, jede 
poštovský panáček…”.

V  roce 1893 získali hostinec 
Rudolf a  Růžena Stodůlkovi, 
kteří se snažili obchodní činnost 
oživit. Pořádali tu každovečerní 
zábavy s  mnoha lidovými zpě-
váky, humoristy a  šansoniéry 
a postarali se tím o oživení br-

něnského nočního života. Hos-
tinec nabízel ve  své inzerci 
příjemné hotelové pokoje a vý-
borně zařízenou restauraci, 
zásobenou prvotřídním pivem 
a jemnými víny. Lokál byl velmi 
oblíben zejména cestujícími, to-
várníky a obchodníky, kteří si tu 
krátili čekání na ranní vlak. Při 
dobré náladě pak docházelo ze 
strany hostů i k speciální objed-
návce, tzv. “jízdy do Vídně”, což 
byla láhev šampaňského v ceně 
dvou zlatých, tedy právě tolik, 
kolik stála jízdenka do Vídně.

Hostinec výtečně prospe-
roval, proto se majitel Rudolf 
Stodůlka rozhodl starý objekt 
v  roce 1897 zbořit a  na  jeho 
místě vystavět podle projektu 
Jakuba Gartnera dnešní pseu-
dobarokní budovu s přebujelou 
dekorací na fasádě a s plastikou 
tří kohoutů nad hlavní římsou. 
Hostinec pak již nesloužil k uby-
továvání, zůstala zde pouze 
restaurace v  přízemí a  kavárna 
v patře objektu. Někdejší hostin-
skou činnost připomínala ještě 
v devadesátých letech minulého 
století vyhlášená Černohorská 
pivnice v  přízemí a  suterénu 
domu. S novým tisíciletím však 
i  tato hospoda ukončila svoji 
činnost a objekt je nyní prona-
jímán nájemcům s  rozličným 
zaměřením. krámů. V  jednom z  nich pro-

vozoval hostinský Funtan pivní 
sklep určený spíše nenáročným 
návštěvníkům z  nižších vrstev, 
kteří se zde mohli levně najíst 
a napít. Kromě tohoto sklepa byly 
v  domě čtyři další malé sklípky 
a jeden velký sklep na osmdesát 
beček vína, zděná lednice a do-
movní stoka. V  prvním a  dru-
hém patře byly dvě předsíně, 
dvě kuchyně, jídelna, pokoj pro 
sklepnice a  šestnáct hostinských 
pokojů s okny do ulice. Dále zde 
byla velká hodovní síň, tři obytné 

místnosti pro hostinského a  byt 
služebných. Půda sloužila jako 
sýpka. U  nároží bývala kašna 
na vodu, přistavená ke zdi, v roce 
1867 ji však nahradil litinový vý-
tok. Ve výšce prvního patra byla 
umístěna nika s plastikou Panny 
Marie s Ježíškem a pod ní kovový 
vývěsní štít se třemi kohouty.

Prosperující hostinec U  Tří 
kohoutů zakoupil v  roce 1822 
statkář Lorenz Padowetz a inte-
riéry dal vybavit a vylepšit “vyš-
ším komfortem”. Hostinec zůstal 
jeho majetkem i tehdy, když ved-
le něj dal postavit vlastní hotel. 
Jako majitelka byla v roce 1849 
uvedena jeho manželka Amálie. 
V té době býval kolem hostince 
velmi rušný provoz, neboť od-
tud odjížděly dostavníky do Jih-
lavy, Znojma, Náměště i dalších 
míst. Postilióni v  poštovských 
uniformách zde pravidelně při 

www.kloboukovyklub.cz

Adresa:
Náměstí Svobody 
v pasáži Omega, Brno

Otevřeno:
pondělí až pátek 9 –19 hodin 
sobota 9 –14 hodin

Klobouky Dantes

 

 

Sledujte nás na

Ať si venku 
klidně fouká, 
klobouk – 
ten se neokouká! 

Restaurace U Tří kohoutů

Původní hostinec
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JSME TU PRO VÁS JIŽ 12 LET 
A BAVÍ NÁS TO ČÍM DÁL VÍC!
N A B Í Z Í M E :
• Výběrové, čerstvě pražené kávy z českých pražíren 
 i italskou směs arabicu s robustou.
• Dortíky, lahůdky naší výroby i od vyhlášených odborníků.
• Snídaně po celý den. • Obědové polévky. 

Vše, co se 
týká kávy, 
milujeme

www.gimmicafe.cz i  facebook
Otevřeno po–pá 7.30–19.30 h, so 8.30–18.30 h • Adresa: Slovanské náměstí 1, Brno

Do našeho kolektivu hledáme posilu 
pro přípravu snídaní, dezertů i pomoc s obsluhou.
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{{{{		CO SE CHYSTÁ NEjEN v BRNĚ   }}}}

pRVoRepuBliKoVé 
SlaDKé 
mÁmenÍ

Zázvorky 
0,5 kg mouky, 8 žloutků, 8 
dkg zázvoru jemného, 30 dkg 
cukru, 3 celá vejce, trocha 
amonia  
Ze všeho se udělá těsto, které 
se vyválí a známým vypicho-
vačem vypíchají se zázvorky, 
které se na mastných plechách 
pekou. 

        ... 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

HledánÍ ZtRaCenÉHo ČaSU  Mahe-
novo divadlo. Nenechte si ujít 17. listopadu od 
19 hod. slavný román geniálního francouzské-
ho spisovatele a hypochondra Marcela Prousta, 
který vznikal s přestávkami 14 let a dokončen 
nebyl nikdy. Autor se v  něm pokusil zobrazit 
proměny francouzské společnosti na přelomu 
19. a 20. století. V  Mahenově divadle se o to 
v  Česku vůbec poprvé pokusí básnivý režisér 
J. A. Pitínský. Opře se přitom nejen o Prous-
tův román, ale také o jeho okouzlující adaptaci, 
kterou pro londýnské Royal National Th eatre 
v roce 2000 vytvořili dramatik a nositel Nobe-
lovy ceny za literaturu Harold Pinter a režisérka 
Di Trevis. Inscenace je vhodná od 15 let. 

tRHY na ZelŇáKU jen do 9. liStoPadU! Nenechte si ujít trhy na Zelňáku, kde svo-
ji produkci prodávají zemědělci a obchodníci s  ovocem a zeleninou, farmářskými produk-
ty, občerstvením a dalším zajímavým sortimentem. Letošní prodejní sezóna končí v  sobotu 
9. listopadu. 

vÝStava eXotiCKÉHo PtaCtva 
a dalŠÍCH CHovanÝCH ZvÍŘat. 
Ve dnech 8 – 17 listopadu se v Botanické 
zahradě Přírodovědecké fakulty Masa-
rykovy univerzity koná prodejní výsta-
va exotického ptactva, morčat a dalších 
chovaných zvířat. Akce je vhodná nejen 
pro děti, rodiče a prarodiče. Adresa: Kot-
lářská 2, Brno. Vstupné 100 a 50 Kč. Ote-
vřeno každý den 9 – 18 hod. 

Svět HlavolaMŮ aneB CHCete Si vYZKoUŠet jaK váM 
to MYSlÍ? Až do 17. listopadu můžete v Letohrádku Mitrovských na-
vštívit interaktivní výstavu, na které uvidíte více než 120 exponátů hla-
volamů, retrohlavolamů a také nejstarší hlavolamy světa. Můžete vyluštit 
první křížovku s  původním zněním. Zajímavostí je největší evropský 
hlavolam Big Pelikan nebo obří ježek v kleci. Adresa: Letohrádek Mit-
rovských, Veletržní 19. Vstupné 90 Kč, snížené 70/60/25 Kč. 
Obří ježek v kleci čeká na vás

StŘÍBRnÝ tiP! PoPRvÉ v HiStoRii můžete Svatomar-
tinská vína ochutnat už v  pátek 8. listopadu! Dlouhodobě 
deklarovaná podmínka striktně stanovující první prodeje 
a ochutnávky Svatomartinských vín 11. 11. je prolomena! 
Přijďte na skleničku do útulné Vinotéky U Terezky. Usmě-
vavá šenkýřka Terezka se na vás bude těšit od 11 hodin do-
poledne. A věřte, že bude veselo. Adresa: Vinotéka U Terez-
ky, Grohova 17. 

17. liStoPadU 2019 
si připomeneme 30 let 
od Sametové revoluce. 

Přijďte v neděli  
ve 13 hodin 

na náměstí Svobody 
na „Brněnský  

sedmnáctý.“

BRněnSKá RŮže ve vile StiaSSni! Vila Stiassni, Slávek 
Rabušic, Vonekl s.r.o. a střední zahradnická škola Rajhrad vás 
zvou na 24. ročník mezinárodní fl oristické soutěže Brněnská 
růže 2019. Soutěž se bude konat v pátek 15. listopadu po celý 
den. V tento den bude vila pro veřejnost uzavřena! Výstava 
soutěžních prací pro veřejnost potrvá po celý víkend 16. - 17. 
listopadu přímo na prohlídkové trase vily. Těšte se také na do-
provodný program. V sobotu 16. listopadu v 15 a 17 hod. bude 
velká módní přehlídka klobouků Radky Chabičovské. Adresa: 
Vila Stiassni, Hroznová 14. Více na www.vila-stiassni.cz

PŘijďte 5. liStoPadU v 16:30 Hodin do Gale-
Rie žlUtÝ KoPeC v Masarykově onkologickém ústavu na 
představení audioknihy Modlitba argentinských nocí Marka 
Orko Váchy. Akce se koná ve spolupráci s Radiem Proglas. Jste
srdečně zváni.

Romanopisec 
Marcel 
Proust

Andulka vlnkovaná 
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valja Petrová (1900–1976) se narodila v Olomouci do zámožné rodiny Hacarových. Umělecké sklony 
projevovala už od mládí, soukromě studovala zpěv, herectví a také hru na klavír. Od roku 1925 půso-
bila v brněnském Zemském divadle jako operetní subreta. V roce 1930 přešla do Prahy, kde postupně 
působila snad na všech tehdejších scénách. Současně hrála také ve Vídni a Varšavě. O předválečném a 
poválečném soukromém životě Valji Petrové se mnoho neví, snad jen, že byla dvakrát vdaná. Její osudy 
jsou dodnes opředeny velkým tajemstvím. Jisté však je, že v roce 1940 kulhavý ďábel Josef Goebbels těsně 
před odjezdem rychlíkem z Prahy do Berlína stihl s herečkami a zpěvačkami navštívit mnoho podniků 
a notně upraven poté nasedal do soukromého kupé. Doprovod mu tehdy dělala právě Valja Petrová. Co 
se ve vlaku tehdy odehrálo, se už asi nikdy nedozvíme, leporelo si však asi neprohlíželi. Až do roku 1961 
zpívala a hrála v Hudebním divadle v Karlíně, poté příležitostně vystupovala na estrádách. Hrála cel-
kem v pěti fi lmech, jejím posledním byla Poslední růže od Casanovy (1966). Za svou uměleckou činnost 
(vyjma vlakové eskapády) byla oceněna titulem Zasloužilé umělkyně. Po ukončení kariéry se vrátila do 
rodné Olomouce, kde v nedožitých 77 letech zemřela. 

SlAvNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY
Tajemná operetní subreta 

valja Petrová

Lída Baarová, kolegyně

Joseph Goebbels, 
zločinec a  milenec

J. Plachta, kamarád

PÍŠEME NA POKRAČOVÁNÍ

Hádanka pro fajnšmekry

rudolf Těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

Všude nás doprovázel na 
procházkách, protože na kaž-
dém rohu pečlivě označoval 
svoje teritorium, vynalezl pro 
něho tatíček přezdívku „Neú-
navný Pozorek“. Měl nás děti 
velice rád a když jsme někdy 
měli býti tělesně potrestáni, 
museli Pozorka napřed uvá-
zat, což mělo tu výhodu, že 
vykonavatele trestu přešla za-
tím zlost a trest skončil pouze 
domluvou. Tatíček, který bý-
val velmi vážný, někdy jakoby 

zapomínal na nějaké trápení 
a dovedl s námi laškovat. Tak 
například jsem se ho tázal, jak 
vznikají peníze, odpověděl, že 
se sejí. Aby to dokázal, done-
sl jednoho dne semeno (dnes 
se domnívám, že to bylo slu-
nečnicové). Šel s námi na za-
hrádku, tam jsme je zaseli do 
dvou důlků a za týden jsme v 
důlcích vyhrabali krejcary a 
šestáky, pouze drobné peníze 
asi proto, že jsme je z nedo-
čkavosti předčasně vyhrabali. 
Ještě jsem zapomněl vysvětlit, 
proč píši s námi. Teta Taran-
zová měla syna o dva měsíce 
mladšího, tedy bratrance, se 
kterým jsem žil v Bílovicích 
šest let jako s bratrem. Tato 
krásná léta mládí začala být 
narušována četnými spory 
mezi otcem a matkou, která 
nás asi v roce 1915 opustila 
a tak jsme zůstali s tatíčkem 
sami. V té době jsem začal 
chodit do školy. V první třídě 
jsme měli výbornou učitelku 
Šimíčkovou, velikou vlasten-
ku.  (Pokračování příště) 

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒

Víte, že Spejbl slaví 100 let? A víte, 
že křestním jménem je Josef? 
Když ho v roce 1919 řezbář Karel 
Nosek stvořil z  lipového dřeva, 
netušil, že se tato loutka dostane 
do celého světa. Spejbla si u Kar-
la Noska tehdy objednal loutko-
herec Josef Skupa (1892–1957), 
který Spejbla obecenstvu poprvé 
představil v roce 1920. Spejbl se 
měl tehdy stát karikaturou pře-
chytralých měšťáků. Syn Hurví-
nek se narodil v roce 1926. 

peRliČKa na zÁVĚR

✒

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

    • Nabízíme sudová a lahvová vína                       
od moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
Máme pro vás dobrou radu: 
pijte víno v listopadu! 
 
                                    

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

Studená kuchyně
Petra Marcová

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky,
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře,

bagety, saláty.

www.lahudka-brno.cz

Otevřeno:
po, út, st 6–14 h,
čt, pá 6–16 h, so 8–9.30 h

Adresa:
Přemyslovo nám. 8, Brno-Slatina

Tel.: 603 269 611

Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno

víte, na které náměstí se 
od roku 1976 jiří Mahen 
ve zcela uvolněném po-
stoji dívá? jeho bronzová 
portrétní socha v nadži-
votní velikosti je za koste-
lem sv. tomáše a mnoho 
lidí o ní neví.

Volejte nebo pište
na 777 122 009.☎
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Příští číslo vyjde 1.prosince 2019 Tyto noviny jinde než 
v brně neseženete

taK to mÁ BÝt BRNĚNŠTÍ
MIlÁČCI

Vtip hnědou kozu domácí s kůzletem poslal  
honza Klikar z Židenic. 

zřejmě z farmářských trhů.  

777 122 009

vám zajistí na tel.
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fér
ou starého Brna

Stříbrné Brno na starobylých ky-
vadlových podlahových hodinách. 

Přijďte si na Veveří 36 
poslechnout, jak tajemně bijí. 

Pozorný čtenář v „osmičce“ 
blízko zastávky Vlhká.

Náměstí Svobody 
listopad 1989 
– jak to tenkrát 
vlastně bylo...   

Fotografi e poskytl 
Vít Mádr

 ...a jak to bude dál?


