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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

I v nevlídném listopadu je u nás hřejivá atmosféra!

ZCELA N
EZÁVIS

LÉ

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

                                                                              Číslo 11 • ročník III. • listopad 2021

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

OČIMA ČTENÁŘE

BARBORA, LUCIE 
A TAKY BOŽENA 

„V Brně je sladký život!“
(Cukrářství Martinák, Veveří 14)

Damodara
veganské 

a bezlepkové 
potraviny

kupujte na
vsehomlynek.czčtěte na stranách 6 a 7čtěte na stranách 6 a 7čtěte na stranách 6 a 7čtěte na stranách 6 a 7čtěte na stranách 6 a 7

TEMPERAMENTNÍ
BRŇAN
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Brněnský Bronx a hlavní nádraží. 
Dějí se tam věci, 

až přechází zrak…“ 

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

 „V Brně se zdaleka vyhnu ulicím Bratislavská, 
Cejl, Francouzská…, čili 

tzv. brněnskému Bronxu.“

ONDŘEJ BLAHO 
 MODERÁTOR DOBRÉHO RÁNA NA ČT 2 

A PROGRAMOVÝ ŘEDITEL 
HITRÁDIA CITY BRNO

„Hlavní nádraží. Víc není třeba dodávat.“ 

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Nemám rád území “nikoho“ mezi Trnitou 
a Opuštěnou. Už jen názvy ulic mne odrazují…, 

ale myslím, že toto území brzy zmizí 
s výstavbou nového nádraží.“

Jediný
redaktor

„V hudbě život 
Čechů.“

Bedřich Smetana

sůl moudrosti

�MARTIN�CIBULKA�

„Pošmourný 
listopad rozjasní 
Stříbrné Brno.“ 

VYLOUPENÍ
PISÁRECKÉ VILY
 …ležícím a  spoutaným 
manželům zakryli pohled 
polštářem a noční košilí a za-
čali loupit. Ukradli asi 14 až 
16 tisíc korun v  hotovosti, 
mnoho dalších cenností, růz-
né druhy doutníků, cigaret 
a  tabáků a poté zmizeli. Na 
místě činu byl nalezen krví 
potřísněný vojenský batoh, 

oběti byly spoutány šňůrami 
od stanů, z toho se usuzova-
lo, že loupež provedli vojen-
ští zběhové. Při nedávném 
pátrání v  případu vraždy 
četnického strážmistra Josefa 
Macourka (v minulých čís-
lech Stříbrného Brna) se mj. 
také zjistilo, že služebná ve 
vile Ripkových byla milen-
kou jednoho z  lupičů a byla 
s  nimi spolčena! Kdo byli 
manželé Ripkovi. Adolf Josef 
Ernst Ripka (1845 – 1924) se 
narodil i zemřel v  Brně. Byl 
členem významné brněnské 
velkopodnikatelské rodiny 
ve výrobě barviv a také čle-
nem ředitelské rady První 
moravské spořitelny v Brně.
Velkoobchodníkem a pod-
nikatelem ve výrobě barviv 
byl už jeho dědeček Josef 
Max Ripka (1779 – 1853), 
v rodinné tradici pokračoval 
i Adolfův otec Adolf Ripka 
(1812 – 1884), který se velmi 
zasloužil o úpravu cest v Pi-
sárkách a jejich okolí.

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

Existuje v Brně místo, kterému se raději zdaleka vyhnete?

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí... Jak to vidí...

v prvé řadě Vám upřímně 
děkuju za obsah i formu 
Vámi vedeného Stříbrného 
Brna. Obzvlášť (ale nejen) 
pro pamětnické generace 
je Stříbrné Brno úžasným 
čtením plným vzpomínek, 
na které by člověk sám už 
nepřipadl. Poněvadž jsem 
dětství prožil v samém 
středu Brna (v Panské ulici 
12-14), mám obzvláštní 
vztah mj. k hotelu Internati-
onal, jehož stavbu jsme jako 
kluci sledovali od prvních 
chvil, kdy začalo hloubení 
sond, z nichž tryskala voda. 
To však není předmětem 
mého psaní Vám. Jedná 

se mi o neblahý osud letní 
terasy hotelu International, 
která v 60. letech (zejména 
v době letních akcí na BVV) 
kypěla životem - kavárenský 
provoz pod slunečníky, živá 
hudba a zpěv, ale i tanec na 
kruhovém parketu upro-
střed terasy. Byl to závidě-
níhodný unikát uprostřed 
města, který rádi navštěvo-
vali nejen hoteloví hosté. S 
přibývajícími léty však pro-
voz ochaboval, až skončil 
úplně. Vyvrcholením úpad-
ku byla „nedávná“ proměna 
kdysi tak pěkného a hojně 
využívaného místa v cosi, co 
připomíná vyschlé řečiště. 

Místo terasy je zde nyní na-
vážka kačírků, dokonce i na 
dříve zatravněných částech 
svahů. Předpokládám, že 
vedení hotelu toto podivné 
řešení poctivě zvažovalo, ale 
proč se k němu odhodlalo, 
by stálo za vysvětlení. Je asi 
velice naivní doufat, že se 
bývalá sláva letní terasy ještě 
může vrátit, byť bych se její-
ho znovuzrození dožil velice 
rád.

Zdravím�Vás�srdečně�
a�přeju�pevné�zdraví�

i�hodně�dobrých�nápadů�pro�
Stříbrné�Brno

S úctou a vděčností 
Aleš Máchal, Brno

V Á Ž E N Á  R E D A K C E  S T Ř Í B R N É H O  B R N A ,

Pokračování�příště

Ve�Veselé�ulici�už�mnoho�let�není�veselo.�Pěkný�a�kdysi�hojně�využívaný�prostor�
za�hotelem�International�je�už�řadu�let�nepěkný.�Na�fotografii�z roku�1967�jsou�
debatující�spokojení�Brňané�v�parčíku�na�lavičkách.�Na�zahrádce�hotelu�
International�bývalo�plno,�večer�se�zde�popíjelo,�tančilo�a�veselilo�
(jak�jinak�ve�Veselé�ulici),�nic�z toho�už�dlouho�není�pravda.�
Vlevo�je�obchodní�dům�Vkus.�Abych�nezapomněl!�
Od�poloviny�loňského�roku�nese�toto�prostranství�
oficiální�název�Náměstí�Ludvíka�Kundery,�
zatím�to�zde�ale�vypadá�jako�na�staveništi…�
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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

	 Kavárna	
				s	prvorepublikovou
	 noblesou,	
	 do	které	
	 se	budete	
	 rádi	vracet

Na fotografii vidíte Dominikánské nám. ještě se starou zástavbou směrem od budovy Nové radnice. Pod rampou kostela sv. Michala fungují obchůdky, uprostřed velká poulič-
ní lampa a veřejná studna, vlevo ještě úzká Zámečnická. Ani jeden ze šesti domů už neexistuje, na konci 19. stol. je nahradily nové, převážně o patro vyšší a také o mnoho širší… 

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 !

 Originální chuť i vzhled – 
to je indická kuchyně!

ROZVOZ JÍDEL • JÍDLO S SEBOU
DENNÍ MENU • DÁRKOVÉ POUKAZY

ww
w.
alf
ap
as
sa
ge
.cz

…ve Photofonu byly nahrávky reali-
zovány na nahrávací disky standardní 
rychlostí 78 ot. za minutu. Technicky 
někdy nepříliš dokonalé nahrávky však 
mladým přinášely radost nahrávek 
třeba Louise Armstronga C´est si bon, 
Wilhemina a řadu dalších. Také někte-

ré brněnské orchestry a zpěvačky používaly Photofon 
k demonahrávkám svých skladeb. Postupně stoupal 
věhlas tohoto studia v Alfa pasáži i do jiných měst, 
např. do Bratislavy! Nahrávací disky značky Emi 
Disc byly pro študáky značně drahé, a tak došlo na 
experimentální zkoušky s materiálem novodur, rent-
genovými snímky apod. Tolik krátká vzpomínka na 
působení Photofonu v prvním poschodí pasáže Alfa.    
 Zdraví Jiří Táborský

Barevná minulost 
PASÁŽE ALFA

Nahrávací studio Photofon 
se nacházelo v 1. poschodí

Tento starý měšťanský dům vždy patřil bohatším majitelům a šlechtickým rodům, 1. 1. 1823 zde bylo zřízeno policejní ředitelství s reprezentačním 
bytem pro policejního ředitele. Dům byl zbořen na konci 19. stol., poté nahrazen novou „moderní“ budovou, která stojí dodnes, a ve které nejen 
na chodbách v patrech vrzají podlahy… 

➼bytem pro policejního ředitele. Dům byl zbořen na konci 19. stol., poté nahrazen novou „moderní“ budovou, která stojí dodnes, a ve které nejen ➼bytem pro policejního ředitele. Dům byl zbořen na konci 19. stol., poté nahrazen novou „moderní“ budovou, která stojí dodnes, a ve které nejen 
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Prvního listopadu 1911 (110 let!) 
vzniklo v  Králově Poli v nárožním 
domě (Štefánikova – Domažlická) 
kino Vitagraf. Prvním provozova-
telem byl Eduard Odehnal. Po jeho 
smrti v provozu pokračovala za při-
spění různých společníků jeho žena, 
poté Anna Veselá a nakonec Jana 
Szpaková. Kino postupně neslo růz-
ná jména, od roku 1948 neslo název 
Květen. Nejznámější však bylo pod 
lidovým názvem „Kistna“. Bylo malé, 
s  nevyhovujícím zázemím. V  létě 
roku 1950 v něm byl ukončen pro-
voz a v září téhož roku bylo zrušeno.

                  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

Elegance a dokonalý styl 
– to je Dantes!

Klobouky
Dantes

Elegance a dokonalý styl 

KloboukyKlobouky
Dantes
Klobouky
Dantes
Klobouky

Elegance a dokonalý styl 

KloboukyKlobouky
DantesDantes
Klobouky
Dantes
KloboukyKlobouky
Dantes
Klobouky

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

Na levé fotografi i vidíte dům na rohu ulic Údolní (tehdy Talgasse) – Úvoz (tehdy Hohlweg) několik okamžiků po bombardování v listopadu 1944. Nedávno dům prošel 
rekonstrukcí, přibyla půdní vestavba a celkově vypadá dobře. Pohled na něj ruší sloupy veřejného osvětlení držící dráty, zábradlí, semafory a neskutečný provoz. Foceno 
ještě před východem slunce!

  TENKRÁT A DNES
Listopad 1944

Světoznámý architekt Vla-
dimír Karfík (1901 – 1996) byl 
dvorním architektem Tomáše 
Bati a tzv. Baťův palác vznikl 
mezi Kobližnou, Ján-
skou, Pohořelcem a 
Malinovského nám. 
přímo na jeho ob-
jednávku. Vladimír 
Karfík, který se právě 
vrátil z  USA, počítal 
původně s  24 patry, 
kvůli statickým pro-
blémům a neshodám 
s vedením města Brna 
nakonec Baťa stavbu zastavil 
v  první třetině. Palác měl být 
nejvyšší budovou nejen v Brně, 
nakonec má „jen“ 8 pater. Po-
stavit první mrakodrap v  Ev-
ropě na exponovaném nároží 
Kobližné ulice toužil Tomáš 
Baťa už od roku 1926, stavba 
byla započata o 4 roky pozdě-

ji. Fasáda byla horizontálně 
členěna zrcadlovými pásy, pa-
rapety se svítícími reklamami 
kryl opaxit. V budově byly dva 

rychlovýtahy, cen-
trální vytápění, 
v  suterénu pro-
dejna pneu. Dále 
čištění a opravna 
obuvi a kinope-
dikůra! V přízemí 
prodejna a 
správkárna 
punčoch, 
v  prvním 

až čtvrtém patře prodej-
ny s  obuví a pedikúry, 
kam pravidelně chodila 
moje babička. V  pátém 
patře se nacházela opět 
opravna obuvi, v šestém 
jídelna s  překrásnou 
vyhlídkou a nad ní byly 
kanceláře. V  roce 1944 

byla fasáda v  důsledku bom-
bardování poškozena. Dnešní 
nehezký vzhled fasády pochází 
z  roku 1966, kdy byly použity 
tehdy jediné dostupné typizo-
vané prvky. Původní elegantní 
fasáda je tak navždy ztracena. 
Tomáš Baťa rok po dostavbě 
svého brněnského paláce tra-
gicky zahynul při leteckém 
neštěstí, významný český archi-

tekt Vladimír Karfík 
žil až do své smrti 
v Brně. Víte, že v Ba-
ťově paláci v Kobliž-
né ulici 4 roky pra-
coval v  reklamním 
oddělení budoucí 
světoznámý fi lmový 
režisér Karel Zeman 
(1910 – 1989)? O 
něm a jeho Cestě do 
pravěku zase někdy 
příště…  

Srpen 2021

Všichni se ptají, co v Centrumu mají?
  Obchodní�dům�fi�rmy�

Baťa�v�Kobližné�ulici�
ještě�s�kolejemi
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Architekt�Vladimír�Karfík�
(1901–1996) 
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ZAPOMENUTÉ ULICE

I DOMY PROMLOUVAJÍ...
Tento dům byl postaven až po 2. 

sv. válce. Vyrostl na místě původního 
domu, který byl v listopadu 1944 zcela 
vybombardován, a v  němž bydlel vý-
znamný pracovník brněnského Radi-
ojournalu a námořní telegra� sta Alois 
Brejcha (1892 – 1948). Naštěstí tehdy 
nebyl doma. Sousední domy kupo-
divu nebyly poškozeny, Alois Brejcha 
byl však ze dne na den bez střechy nad 
hlavou. Až koncem května 1945 se na-

stěhoval do domu v ulici Pellicova 2b. Své bohaté zkušenosti z ná-
mořní války (1918) zachoval a přenesl posluchačům rozhlasu ve 
velkém rozhlasovém pásmu, jež připravil s šéfrežisérem Josefem 
Bezdíčkem. V roce 1929 byl Alois jmenován vedoucím technické-
ho provozu Radiojournalu Brno. Také byl pověřen rozhlasovým 
přenosem, který posluchačům zprostředkoval pohřeb preziden-
ta T. G. Masaryka (21. 9. 1937). 
Začátkem roku 1948 se u Aloise 
začaly projevovat první příznaky 
onemocnění, které zřejmě pod-
cenil. 12. března 1948 trpěl v Ra-
diojournalu silnými bolestmi, 
následující den u sv. Anny náhle 
zemřel. Osobnost Aloise Brejchy 
je zachycena v několika knihách. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎
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žasnout... 

Výměnná setkání 
sběratelů 

aut a vláčků – těšíme se na 
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bude co měnit, co obdivovat 
a nad čím 
žasnout... 

bude co měnit, co obdivovat 
a nad čím 
žasnout... 

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

Setkání jsou 
pořádána 

ve spolupráci 
s brněnským 
Technickým 

muzeem

Kdy: 21. listopadu 2021 • 19. prosince 2021
• (vždy 7–11.45 h)

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno

30. ledna 2022

Na� fotografi�i� poříze-
né� po� roce� 1900� vidí-
te� vstup� z  náměstí� do�
ulice.� Víte,� ze� kterého�
do� které?� Chodník�
před� pravým� domem�
už� dávno� neexistu-
je,� soška� v  1.� poscho-
dí� jakbysmet� a� místo�
milých� obchůdků� je�
banka.� Existují� však�
obě� věžičky,� pod� levou�
později� sídlila� Veřejná�
bezpečnost,� Pomocná�

stráž�Veřejné�bezpečnosti,�pomocníci�Pomocné�stráže�Veřejné�
bezpečnosti…�

Časy starých pavlačových domů 
jsou nenávratně pryč, vzpomínky 
nám však nikdo nevezme. Pavlačo-
vých domů bývalo v Brně opravdu 
mnoho, a věřte, že v  každém se 
našla minimálně jedna tzv. „pavla-
čová drbna“. Ta věděla všechno, i to, 
co nebyla pravda. Dům na Mend-
lově nám. č. 9 by mohl vyprávět 
ještě dnes. Byl postaven v tehdejší 
Měšťanské ulici jako dvouposcho-
ďový dům honosného vzezření. 
Tento dům se stal brzy domovem 

velkého vlastence, horlivého pod-
porovatele divadla a českého kul-
turního života, stolařského mistra 
Jana Křtitele Rudiše (1817 – 1891). 
Na stolaře se vyučil u svého otce 
Johanna, který byl rovněž stolař-
ským mistrem na Starém Brně. Jan 
si svoji stolařskou dílnu, která se 

nacházela vzadu ve dvoře, každou 
neděli zametl, uklidil a přizpůsobil 
tak, aby si lidé z  dvorních pavla-
čových přístavků a blízkého okolí 
mohli sednout na prkna rozlože-
ná po sudech a špalcích a mohli 
přihlížet českým hrám, které jim 
hráli Rudišovi tovaryši, nezřídka 
pod jeho vedením. Rudiš hrál také 
výborně na housle a do protějšího 
augustiniánského domu chodíval 
hrávat do kvarteta k  Pavlu Kříž-
kovskému. Do Rudišovy dílny 
chodíval také mladý Vincenc 
Brandl nebo Konrád Kunz. Jan si 
nechal dokonce namalovat oponu 
známým brněnským malířem Jo-
sefem Zeleným. V tomto domě se 
brzy začaly setkávat všechny vrstvy 
českého obyvatelstva, včetně členů 
předních brněnských měšťanských 
rodin. Všechno má ovšem svůj čas. 
Divadlo a dílna postupem času za-
nikly, dvůr byl obestavěn dalšími 
trakty, ve kterých byly později malé 
dělnické byty. Měšťanská ulice po-
smutněla. Podpoře českého kultur-
ního života se však Rudiš věnoval 
až do své smrti. Starobrněnský sto-
lařský mistr Jan je držitelem řady 
vyznamenání, poct a medailí. Byl 

    V tom 
starém 
   domě

Srpen 2021

velkým podporovatelem českých 
mateřských školek, chudých žáků a 
dobročinných organizací. V jeho díl-
ně byl vyroben nábytek do nemoc-
nice U sv. Anny, vybavil nábytkem 
brněnské německé gymnázium, 
psychiatrický ústav v  Černovicích, 

nebo také věznici na Mírově. Zapo-
menutý Brňan Jan Křtitel Rudiš je 
pochován na Ústředním hřbitově, 
v Masarykově čtvrti je po něm po-
jmenována ulice – Rudišova. Až pů-
jdete do kostela Nanebevzetí Panny 
Marie na Starém Brně, zastavte se 
na chvíli u chrámových vrat. Tato 
vrata jsou rovněž dílem Rudišovým, 
vytvořil je zcela sám a zdarma, a to 
ve své dílně ve starém domě naproti. 

Pavlače,�které�pamatují�všechno.�Dole�průjezd�
na�dnešní�Mendlovo�nám.

Ja
n�

Kř
tit
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Ru

di
š�
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91
)

Kolik� lidských� příběhů� se� zde�
muselo�odehrát...

Manželka�
Josefa�Rosina�Rudišová

Masarykova 3, tehdy 
Hermann-Gőring-Strasse



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

Žil příliš rychle a odešel předčasně 
v  pouhých třiapadesáti letech. Lidé 
ho milovali, nejen jako zpěváka, ale i 
jako člověka. Kromě zpívání byl do-
slova posedlý jakýmkoliv sportem. 
Nejen jako divák, ale i jako aktivní 
sportovec. Nikdy a nikde si nenechal 
ujít příležitost zakopat si. Měl rád 
víno, ženy a zpěv.

MILAN CHLADIL (1931 – 1984) 
byl synem přísného otce, brněn-
ského krejčovského mistra a měl 
v sobě něco, co ostatní neměli. Měl 
zlato v hrdle, neodolatelné charisma, 
schopnost být v pravý čas na pravém 
místě a byl nabitý nezdolnou energií. 
Dobře a rychle navazoval kontakty 
s okolím. Přátelství pro něj bylo nej-
důležitější v životě. Kdo by si pomys-
lel, jaký hlas v něm dřímá, když se 
jednoho mrazivého únorového dne 
prodral na svět a rozkřičel se. Kdo ví, 
zda už tehdy v jeho hlase někdo roze-
znal charakteristický témbr budoucí 
hvězdy. Byl jediným synem a rodiče 
si ho hleděli a vedli ho přísně. Bylo to 
za první republiky, a tak jej tatínek, 
vážený majitel krejčovského salonu, 

oblékal „jako panenku“. Milan se 
prý ani moc nevzpouzel. Ještě za 
války prodělal silnou revmatickou 
horečku a několik dní se pohyboval 
mezi životem a smrtí. Přežil. A zdálo 
se, že tahle zlá nemoc nezanechala 
žádné následky. Milan se zotavil a za 
čas nebylo po nemoci ani vidu ani 
slechu. Tatínek si pro něj vymyslel 
budoucnost lékárníka, myslivce, 
a taky mistra krejčího. Tak to také 
nakonec dopadlo. Jak Milan říkával: 
„Vyrůstal jsem mezi nitěmi…, takže 
bylo jasné, že se stanu taky krejčím.“ 
Už v pubertě si však zamiloval fot-
bálek a brzy to dopracoval na ak-
tivního člena SK Židenice. Sport, to 
bylo jeho. Toto jeho klučičí nadšení 
mu vydrželo celý život. V té době 
se udála ještě jedna důležitá věc. U 
Chladilů pronajímali pro přilepše-
ní rodině pokoj studentům a taky 
konzervatoristům. Mladičkého 
Milana starší kamarádi lákali. Bavili 
se o zajímavých věcech, poslouchali 
skvělou muziku a brzy ho zatáhli do 
brněnského hudebního světa. Díky 
nim poznal swing. Okamžitě si jej 
zamiloval. Měl příjemný hlas a tak 
začal zpívat. Ostatně i Milanův otec 
chodíval do sboru. Milan se pustil 
do zpěvu s  amatérskou kapelou 
v Rajhradě a právě tam ho objevil 
Erik Knirsch (1928 – 2018), který 
se ještě jako student brněnské kon-
zervatoře rozhodl založit orchestr. 
Tehdy bylo Milanovi 17 let a jeho 
život se začal nenápadně rozjíždět 
jiným směrem. Tatínkovi to samo-
zřejmě po chuti nebylo, přiletěla prý 
i nějaká facka, když zjistil, že jeho 
syn zpívá po večerech v brněnské 
kavárně. „Syn a komediant!“ Měl 
ovšem pravdu, věděl jako živnost-
ník, že řemeslo má zlaté dno. Na-
konec šli na chlapskou domluvu.“ 
Synek se vyučí a pak si může dělat, 
co chce.“ A Milan to splnil. Nejen, že 
se vyučil pánským krejčím, ale ještě 
návdavkem vystudoval obchodní 
školu. Po večerech zpíval a získával 
si první příznivce. Tehdy po něm 
taky začaly pokukovat holky. Byl 
rok 1954, kdy byl Milan v brněnské 
kavárně objeven pro svět. Legenda 
praví, že sem po koncertě přišel na 
večeři kapelník známého pražského 
orchestru Zdeněk Barták a Ferdi-
nand Havlík, a když uslyšeli Mila-
na zpívat, okamžitě ho angažovali. 
Praha ho sice lákala, ale byl už tehdy 
zamilovaný do milé a dlouhonohé 
Aninky. Jak se říká, měl vážnou 
známost. Když ale zazní volání di-
vokých husí… Cestou do Prahy 
mu ve vlaku někdo ukradl kufr a tak 
první měsíc, než si na něco vydělal, 
chodil v  těch jediných pumpkách, 
které měl na sobě. Možná právě to, 
že nešlo všechno hned, ho posílilo. 
Konečně se osamostatnil, byl pryč 
od rodičů a měl možnost ukázat, 
že na to má. Nejen, že každý večer 

zpíval, ale kromě toho si přivydělá-
val v kapele jako technik. K tomu se 
mu ještě dařilo pokračovat ve stu-
diu zpěvu na pražské konzervatoři 
u věhlasného profesora Karenina. 
A to přesto, že všichni říkali, že to 
nepotřebuje. Měl smělý hlas, který 
zněl přirozeně a profesionálně. Mi-
lan na to však nedal, zapřel se a začal 
koketovat i s belcantem. Granada - 
to byla píseň, se kterou prorazil do 
povědomí širší veřejnosti. Nabídka 
od tehdy nejprestižnějšího Orches-
tru Karla Vlacha na sebe nenechala 
dlouho čekat. Když pro něj však 
zpíval poprvé, měl velkou trému. 
… „zpívat s Vlachem, to byl můj 
klukovský sen, jehož naplnění jsem 
nemohl uvěřit. Byl jsem šokován. 
Najednou jsem zjistil, že zpívám 
naprosto něco jiného, než jsem měl 
a chtěl. Stačilo jméno Vlach a mně 
se rozklepala kolena i hlas. Místo 
chlapského tenoru jsem vyluzoval 
rychlé vibrato. Tak se stalo, že píseň 
Granada jsem zpíval jako eunuch. 
Byla to hrůza. Navíc jsem vystupo-
val po Cortésovi, který měl krásný 
basbaryton, a já místo zpěvu pištěl 
a kňučel. Musím poděkovat Vla-
chovi a kapele, že nade mnou nelo-
mili hůl, ale že mě podrželi.“ Takhle 
na své začátky vzpomínal Milan 
Chladil v  časopisu Melodie. Brzy 
měl Milan dobré kontakty s rozhla-
sem a taky se Supraphonem. Než 
se ale do rozhlasu, televize a na gra-
mofonové desky Milanovy písničky 
dostaly, ještě chvíli to trvalo. Oprav-
dový průlom nastal ve chvíli, kdy 
do Vlachova orchestru přišla Yvetta 
Simonová. Duet O nás dvou, který 
se zapsal do dějin českého popu, vy-
střelil Milana s Yvettou do absolut-
ních výšin. Hudbu napsal skladatel, 
trumpetista a dirigent Pavel Bayerle 
a slova nikdo jiný, než známý kon-
ferenciér Vladimír Dvořák. Byla to 
šťastná shoda okolností, jež dala do-
hromady dvojici, která se dobře vy-
jímala na televizní obrazovce a jejich 
hlasy k sobě dokonale ladily. Ženy 
obdivovaly Milana a muži Yvettu. 
To už byl ženatý se svou milovanou 
Aninkou a měli dceru Alexandru. 

BRŇAN
TEMPERAMENTNÍ

Populární zpěvačka 
Yvetta Simonová

Milan měl rád lidi a lidé 
měli rádi jeho

TEMPERAMENTNÍTEMPERAMENTNÍTEMPERAMENTNÍTEMPERAMENTNÍTEMPERAMENTNÍTEMPERAMENTNÍTEMPERAMENTNÍTEMPERAMENTNÍTEMPERAMENTNÍ
BRŇANBRŇANBRŇANBRŇANBRŇANBRŇANBRŇANBRŇANBRŇAN

Kapelník Karel Vlach
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KALENDÁRIUM

MILOŠ HYNŠT (*19. 12. 
1921 Chudobín u Litov-

le – † 1. 11. 
2010 Brno), 
v ý z n a m n á 
o s o b n o s t 
poválečné-
ho divadla, 
režisér, herec 

a dlouholetý pedagog na 
JAMU, jehož tvorba ovliv-
nila několik generací herců a 
režisérů. Po absolvování br-
něnské konzervatoře působil 
nejprve v  Jihlavě, Ostravě a 
v  brněnském Svobodném 
divadle. V  roce 1959 se stal 
šéfem Mahenovy činohry. 
Spolupracoval s  Evženem 
Sokolovským, Ludvíkem 
Kunderou nebo Bořivojem 
Srbou. Po nástupu norma-
lizace byl z Brna vypovězen, 
útočiště nalezl mj. v  Uher-
ském Hradišti, Gottwaldově, 
Liberci, Ostravě…. Po roce 
1989 začal vydávat řadu pu-
blikací a skript, zaměřil se na 
divadelně teoretickou a pře-
devším literární činnost. Za 
celoživotní zásluhy byl uve-
den do Síně slávy Mahenovy 
činohry. Gentleman Miloš 
Hynšt zemřel v  nedožitých 
89 letech. 

VLASTA CHRAMOSTO-
VÁ (*17. 11. 1926 Brno – † 

6. 10. 2019 
Praha), vý-
znamná česká 
fi lmová a di-
vadelní hereč-
ka, které bylo 
za normali-

zace zakázáno vykonávat její 
povolání. Po absolutoriu na 
brněnské státní konzervatoři 
působila ve Státním divadle 
Brno, v brněnském Svobod-
ném divadle a také v olomouc-
kém Městském divadle. Až do 
svého odchodu do Prahy byd-
lela v Botanické ul. č. 27. Jediné 
dítě, které měla s významným 
brněnským sochařem Konrá-
dem Babrajem (1921 – 1991), 
zahynulo v roce 1963 při auto-
havárii. Syn Konrád je pocho-
ván na Ústředním hřbitově. 
Po příchodu do Prahy se paní 
Vlasta stala členkou Divadla 
na Vinohradech, hrála také 
v  řadě nezapomenutelných 
fi lmů - Past, Až přijde kocour, 
Bílá paní, Spalovač mrtvol... Je-
jím doživotním partnerem se 
stal český kameraman a signa-
tář Charty 77 Stanislav Milota.

A přišla doba, kdy se tyhle dvě jeho 
nejdůležitější ženy přestěhovaly za 
ním do Prahy. Zajímavé bylo, že poz-
ději bydleli ve stejném věžáku, jako 
Karel Vlach s Yvettou. Na Milanovy 
pověstné legrácky se nejen v  Brně 
vzpomíná dodnes. Nejrůznější žer-
tíky a sázky o cokoliv, jej doslova 
proslavily. Jednou pozval své kama-
rády na večeři a v restauraci předem 
domluvil, aby místo masa obalili 
do podoby řízků kousky ručníků. 
Ať přijel kamkoliv, se všemi si hned 
tykal. Bez rozpaků vtrhnul k řediteli 
jakéhokoliv závodu a vzápětí odtud 
vycházel s  náručí darů. Stejně tak 

dokázal rozvířit atmosféru v restau-
racích, kdy vběhnul do kuchyně, 
laškoval s kuchařkami a nahlížel jim 
pod pokličky. Nikdy si na nic nehrál, 
byl zkrátka v  dobrém slova smyslu 
tak trochu velké dítě. Velmi rád shro-
mažďoval věci. Měl jich plnou garáž. 
A když někdo něco potřeboval, „za-
hrabal“ a donesl. Rád dárky dostával, 
rád je taky dával. Se stejnou vervou, 
s  jakou dělal legrácky a sportoval, 
taky strašně rád zařizoval. Z dnešní-
ho pohledu byl neuvěřitelně čino-
rodým manažerem. Kromě toho, že 
zpíval u Vlacha, vystupoval s Yvettou 
i sám v nejrůznějších rozhlasových a 
televizních pořadech, nahrával, vy-
myslel, že budou jezdit i po vesnicích 
s malou kapelou. Správně usoudil, že 
tu pravou popularitu jim udělá právě 
vesnice a malá města. I když Yvetta 
tomu nebyla příliš nakloněna, doslo-
va ji vláčel po celé republice. Stalo se, 
že mnohdy měli dvě vystoupení za 
den. S vděkem na Milana vzpomína-
la televizní hlasatelka Milena Vostřá-
ková, kterou zachránil, když ji z tele-
vize vyhodili. Měl hned na všechno 
řešení. Řekl jí, že bude jezdit s nimi na 
zájezdy jako konferenciérka a hotovo. 
Milan si neustále užíval života plnou 
silou. Žil velice intenzivně a všichni si 
zvykli na to, že nikdy neztrácí energii, 
že je pořád fit. Všechny pak zaskočilo, 
co se stalo. Kapela Ládi Slunéčka teh-
dy jela prázdninové turné a byl před 
nimi poslední koncert v Kašperských 

Horách. Byl 28. červen 1984. Po 
koncertě odjížděl Milan sám au-
tem do Prahy a to bylo naposledy, 
kdy ho viděli živého. Pozdější pitva 
potvrdila, že mu doslova puklo srd-
ce. Doktoři se divili, jak mohl s tak 
zdevastovaným srdcem vůbec žít. 

Snad se to srdce v dětství poničené 
revmatickou horečkou napájelo 
energií všech, kdo ho měli rádi. Bylo 
mu pouhých 53 let. Na pohřbu bylo 
plno, pan Vlach to glosoval: „Měl 
by ten Milan radost. I naposledy 
má vyprodanej barák!“

Nezapomenutelný  konferen-
ciér a autor textu písně 

O nás dvou 
Vladimír Dvořák (1925–1999)

Yvetta Simonová a Milan Chladil

O nás dvou... Legendární televizní hlasatelka Milena Vostřáková (1934 - 2011)
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� Pavel
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a�degustátor

kávy

Sloupek o kávě

O jeho úspěšné celoživotní 
činnosti svědčí i to, že při svém 
nástupu do funkce ředitele oné 

Vesniny školy převzal v r. 1888 
toliko dvě třídy se 136 žáky-
němi, ale po svém třicetiletém 
působení v této funkci předával 
městu Brnu v roce 1919 už 13 
různých škol a kurzů na vyso-
ké odborné úrovni, které tehdy 
navštěvovalo 4217 dívek. V 
Brně bylo až do r. 1881 školství 
jen německé a s českým vyšším 
vzděláním pro dívky se nepo-
čítalo. Působilo tu sice několik 

německých soukromých vzdě-
lávacích ústavů, ale teprve od 
roku 1885 se začaly (a zpočátku 
jenom na brněnském předměs-
tí!) zakládat pro děti i obecné 
školy české, ale jen v rozsahu 
základního stupně. Proto bylo 
velkým průlomem do tohoto 
systému, když Ženská vzdělá-
vací jednota VESNA otevřela 
16. září 1886 v Brně (na dnešní 
Jaselské č. 2) onu první třídu své 
spolkové dívčí školy české, která 
nabízela dívkám možnost vzdě-
lávat se i nadále, rozšiřovat si 

svůj kulturní rozhled a získávat 
vědomosti, navíc ve své mateř-
ské řeči. Není divu, že zájem o 
tuto školu byl mimořádný ne-
jen v Brně, ale i mimo ně, a pro-
to z onoho původního počtu 
55 prvních žákyň I. třídy jejich 
počet už v dalším školním roce 
vzrostl na více než dvojnásobek. 
A právě tehdy, 1. září 1888, se do 
čela této nové školy, jež teprve 
začala hledat svou tvář, postavil 
jako ředitel František Mareš. Už 
během prvního roku působení 
celou školu nově přeorganizo-

val. Vznikla tak škola literní, 
jež dívkám prohlubovala vše-
obecné vzdělání v řadě oborů, 
a praktická výuka pro vedení 
domácnosti se odbývala v pra-
covnách a dílnách. Zavedl také 
odpolední a večerní kurzy pro 
dívky a ženy již výdělečně čin-
né, nebo zaměstnané v rodinné 
domácnosti. Kurzy postupně 
lokalizoval také do brněnských 
předměstí (např. Židenic, Ko-
márova, Králova Pole či Huso-
vic), aby byly pro zaměstnané 
ženy časově dostupnější. Poté, 
co se z  původní školy stalo v 
roce 1901 „Dívčí lyceum“, uvedl 
v život i rozdělení správy škol: 
sám si ponechal vedení lycea 
a správu penzionátu, průmys-
lovou školu převzal profesor a 
spisovatel Karel Elgart-Sokol, 
měšťanskou a hudební školu 
svěřil profesoru Josefu Něm-
covi, odborné učitelské ústavy 
Elišce Kozlové a obchodní ško-
ly s kurzy Žofii Zvěřinové. Sám 
však celou dobu zůstal oním 
spojovacím článkem a vůdčím 
duchem programového zamě-
ření dívčího vzdělávání v letech 
1900-1919.
� Pokračování�příště

Liberica – mužná káva

Brněnská
NEJ

Ještě v roce 1963 se v malém „za-
strčeném“ krámku v  Brandlově 
ulici č. 4 nacházelo poslední svě-
telné panoráma v Českosloven-
sku! Podobné zařízení tehdy bylo 
jen v Paříži, ale zdaleka prý ne-
bylo tak pěkné, jako to naše br-
něnské. Na malé výkladní skříni 
byl velký nápis Barevné obrazy 
z celého světa. Uvnitř, v zatem-
nělé místnosti, se nacházel velký 
kruhový papundeklový buben, 
po jehož obvodu byla kukátka a 
kolem dokola poskládané opolš-
tářované thonetky. Uvnitř bubnu 
se pohybovaly plastické panora-
matické obrázky s  vysvětlivka-
mi. Jakmile se ozvalo cinknutí, 
obrázky se posunuly. Fotografie 
byly opravdu prvotřídní a kaž-
dý týden byl jiný program! Kdy 
přesně bylo toto unikátní zaříze-
ní zrušeno nevím, jisté však je, že 
mnozí z vás si je pamatují. Nevá-
hejte, pište a volejte! 

První�ředitel�Vesny,�významný�
kulturní� pracovník� a� dobrý�
člověk�František�Mareš� (1862�
-�1941)

Ulice s příběhem
Z původních domků v Panenské ulici už neexistu-
je ani jeden. A také je o mnoho kratší. V krásném 
domě č. 3 se narodil pedagog, kněz a arcibiskup 
vídeňský - Vinzenz Eduard Milde (1777 – 1853). 
K 100. výročí narození (1877) mu byla na domě 
odhalena pamětní deska, kterou však 4. 2. 1919 

krátce po setmění tři neznámí legionáři z domu 
násilím odstranili. Domovnice Marie Knirschová 
výtržníky tehdy málem chytila při činu, okamži-
tě po této události učinila oznámení strážníkovi 
Antonínu Sigmundovi, který ihned informoval 
místní vojenské velitelství. Bylo tehdy prakticky 
naproti přes ulici. Deska byla poté domovnici na 
její žádost vydána do úschovy. Dnes deska odpo-
čívá v Muzeu města Brna a Milde je pochován 

ve Vídni v dómu Sv. Štěpána. Všimněte si, že ani 
Alois Gődel při kresbě tohoto domu nezapomněl 
na onu pamětní desku v přízemí mezi okny. Ve 
stejném domě, v malé světnici, v době svých stu-
dií bydlel se svým kamarádem Julkem budoucí 
světoznámý secesní malíř Alfons Maria Mucha 
(1860 – 1939). V době sňatku (1900) se z Prahy 
do této slavné Panenské uličky přistěhovala čes-
ká divadelní herečka Olga Holovská. Krátký čas 
ve stejném domě (v zadním traktu) také bydlel 
obuvnický mistr Alois Mrštík s manželkou Fran-
tiškou a jejich syny. Panenská ulice byla proslulá 
také několika nevěstinci, kdy nad vchody do nich 
svítily červené lucerničky. Škoda této ulice, která 
má svůj příběh, a bohužel upadla v úplné zapo-
mnění. 

Vzpomínka na laskavého Františka        3. díl

Interiér brněnské Vesny

V druhé polovině 19. století se díky 
nadšencům a později zdatným ob-
chodníkům, podařilo z divoce ros-
toucích kávovníků vytvořit bohatě 
plodící plantáže na zlatém pobřeží. 
Postupně se odrůda rozšířila do okol-
ních států a expandovala až do In-
donésie, kde však nejsou stejně dobré 
podmínky pro růst. Po čase neúrody 
a následných občanských válkách 
ji téměř nahradila arabika. Keře se 
pomalu zotavují a nabízejí skvělá 
zrna. Dnešní téměř 1% produkované 
v Libérii, z původních kávovníků s ne-
opakovatelnou kvalitou zrnek, nabízí 
unikátní chuť syté hořkosti, zemitého 
podtónu, avšak s malým množstvím 
kofeinu. Její výrazná chuť ale není pro 
každého a nese přídomek „mužná 
káva“- barako, jak ji zas pojmenovali 
pěstitelé z Filipín. Vyzkoušejte šálek 
skvělé kávy z Libérie z farmy Soumou 
kmene Kpelé, jež si zakládá na tradi-
cích při sběru a zpracování zrn pro 
nejlepší rozvinutí chutí a vůní.

Brandlova�ještě�s�kolejemi!

Vinzenz�
Eduard�
Milde

Pamětní�deska�odpočívá�v�Muzeu�města�Brna

Rodný�dům�
Mildeho�v�
Panenské�3.�
Kresba�Aloise�
Gödela�před�
rokem�1900
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Mezi hojně rozšířené typy 
pohostinských zařízení 
v  minulosti patřily zájezd-

ní hostince, ve kterých 
bylo možné přenocovat. V 
roce 1780 se dle Leopolda 
Masura v Brně nacházelo 
jedenáct větších zájezdních 
hostinců. Postupně se ten-
to typ podniků stal neod-

myslitelnou součástí Brna. 
Mezi nejznámější a největší 
zájezdní hostince se řadily 
především hostince U čer-
ného medvěda, U černého 
orla, U zlatého jelena, U 
tří knížat či U tří kohoutů. 
Dnes je tento typ podniků 
již nadbytečný, neboť obča-
ny Brna rozvezou v noci au-

tobusy téměř až ke vchodu 
jejich domů, přičemž lidé, 
kteří v Brně nemají byd-

liště, se zpravidla ubytují v 
hotelích, které do jisté míry 
nahradily právě zájezdní 
hostince. K této „obměně“ 
začalo docházet v 19. stole-
tí. Prvním brněnským hote-
lem v dnešním slova smys-

lu se stal hotel Padowetz 
(tehdy nazývaný U císaře 
rakouského), který vznikl 
roku 1839. Následován byl 
hotelem Neuhauser (1851), 
Grandhotel (1870), Slavia 
(1893) a Evropa (počátek 
20. století). Poté v histo-
rickém jádru vznikl kupří-
kladu hotel Astoria, Avion, 

či Plzeňský dvůr, který byl 
později přejmenován na 
hotel U Jakuba. V době ko-
munismu byl otevřen ho-
tel International, a to roku 
1962. Po roce 1989 vznikly 
hotely Royal Ricc, Comsa 
(nyní Barceló) nebo nejno-
věji Grandezza na Zelném 
trhu. Opomenout nelze 
ani „hotel“ Pegas, který se 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

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

zřejmě nejvíce blíží středo-
věkým zájezdním hostin-
cům, a dále hostely Jacob a 
Mitte, jež představují spíše 
takovou „levnou“ ubytovnu 
pro studenty. Specifi ckým 
druhem hotelu dříve bývaly 
tzv. hodinové hotely, které 
sloužily i k  něčemu „více“ 
než jen pro přespání hostů. 
K těm nejznámějším v Brně 

Liberica – mužná káva
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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

HISTORIE BRNĚNSKÝCH HOSTINCŮ

Hostinec U Tří kohoutů

patřily hotely U zlaté hvězdy 
a Nový svět. Stejně jako byly 
zájezdní hostince nahrazeny 
hotely, tak hodinové hote-
ly postupně nahradily strip 

bary a night cluby. V sou-
časnosti se v historickém já-
dru nachází dva, a to Siluette 
a Cavern club, přičemž cel-
kově je v Brně kolem dvace-
ti strip barů a night clubů. 
V podstatě však byly ho-
dinové hotely nahrazeny, 
pouze co se jejich označo-
vání týče, neboť jejich smysl 
zůstal i nadále stejný…

Hotel Padowetz
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PRVOREPUBLIKOVÉ 
SLADKÉ 
MÁMENÍ

Pomerančové oválky
Piškotový plátek rozřízneme na 
polovic a pomerančovou šťávou 
navlhčíme a slepíme meruňko-
vou zavařeninou. Potom oválky 
potáhneme oranžovým fondan-
tem. Vrchní plocha ozdobí se za-
vařenou pomerančovou kůrou a 
angelikou. Další ozdoba vystříká 
se z čokolády a máslového krému. 
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bude co měnit, co obdivovat 
a nad čím 
žasnout... 

bude co měnit, co obdivovat 
a nad čím 
žasnout... 

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

Setkání jsou 
pořádána 

ve spolupráci 
s brněnským 
Technickým 

muzeem

Kdy: 21. listopadu 2021 • 19. prosince 2021
• (vždy 7–11.45 h)

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno

30. ledna 2022 ZANIKLÉ  PŘEDHRADEBNÍ  HŘBITOVY
Před hradbami, přibližně pod schodiš-
těm u hotelu Grand, byl malý hřbitov 
kolem kostelíka sv. Martina a v  jeho 
těsné blízkosti, tam, kde je dnes spleť 
kolejí na střeše podchodu před nádra-
žím, býval hřbitov židovský. Oba tyto 
hřbitovy zanikly v 15. stol. Svatomar-
tinský zřejmě při obléhání Brna husity 
a židovský po vykázání Židů z  krá-
lovských měst roku 1454. Hřbitov se 
nacházel také kolem kostela Všech sva-
tých na Pekařské při ústí do Kopečné 
ulice. Tento hřbitov, spolu s kostelem 
na tzv. Provaznickém vršku, vzal za své 
při obléhání Brna Švédy v roce 1645. 

PERLIČKA NA ZÁVĚR

Dalo se pochybovat, zda mladý 
režisér, jehož od věkového prů-
měru mladší části ansámblu 
dělilo pár let, se může soubo-
ru stát zároveň vychovatelem. 
Když se mu však kromobyčejně 
podařila i další režie hry Pavla 
Dostála a Richarda Pogody 
Gaudeamus igitur (1985), mu-
zikálu se studentskou okupační 
tematikou, vkládaly se do něho 
velké naděje. Hlavně ovšem 

proto, že se v  této hře výraz-
ně etabloval kolektiv mladých 
herců, kteří tak naznačili svoje 
možnosti. Také v  Zojčině bytě 
Michaila Bulgakova (1985) 
prokázal soubor, že „rezonu-
je“ s  překypující jevištní obra-
zotvornosti Josefa Morávka, 
tehdy ještě posluchače režie na 
JAMU. (Podnikavý mladý reži-
sér si opatřil původní necenzu-
rovaný text, což ovšem nikomu 
nenahlásil.) Oba počiny mla-
dých režisérů jako by naznačo-
valy, že nové vedené problémy 
přechodu zvládá a že se soubor 
v té nejdůležitější složce konso-
liduje. Významným přínosem 
byl sám muzikál Gaudeamus 
igitur dvojice P. Dostál – R. Po-
goda. Po delší době se na prkna 
Večerního Brna dostal původní 
český zdařilý výtvor. Neméně 
závažné bylo, že oba tvůrci ve 
spolupráci s brněnskou satiric-
kou scénou pokračovali. Neby-
lo to nijak samozřejmé, neboť 

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

7. část

Dostál se stal po roce 1968 oso-
bou nežádoucí a pracoval v to-
várně. Pravda, A fénix povstane 
z popela, pánové, (1986) o ne-
bezpečí atomové války autoři 
poněkud uspěchali a jeho vý-
slednému tvaru nepomohla ani 
řada úprav. Zato hra Neumírej-
te, prosím, jste v pořadí (1986), 
byla opět nesporným tvůrčím 
činem. Vznikla na základě 
práce běloruského dramatika 
Kondtrata Krapivy Brány ne-
smrtelnosti a k její aktualizační 

adaptaci spojil P. Dostál své síly 
s  Vratislavem Spilkou, který 
úpravu také pohostinsky reží-
roval. Objev elixíru nesmrtel-
nosti (vzdáleně korespondující 
s Čapkovou Věcí Makropulos) 
se autorům stal záminkou 
k  analýze soudobé morálky 
v  průřezu celé společnosti od 
státních byrokratů po anonym-
ní dav. Přitom forma úsečných 
blackoutů dala hře bystrý spád. 
Hořkému závěru, že lidstvo 
v  soudobém stavu není hod-

no nesmrtelnosti, napomohla 
vyznít hlavně čtveřice starších 
i mladších interpretů Leopold 
Franc, Zdena Haláková, Hana 
Zaoralová a v  písňových par-
tech Lenka Filipová. Hru, uve-
denou s  velkým váháním teh-
dejších schvalovacích orgánů, 
označila soudobá kritika jako 
předěl, vytyčující základní smě-
řování tehdejší divadelní satiry. 
Z dnešního odstupu je patrno, 
že to byl v  historii Večerního 
Brna jeho poslední úspěšný 
zdvih. Pavel Dostál mezitím 
na sebe upozornil i jako režisér 
Voskovcovy -  Werichovy - Jež-
kovy Balady z hadrů (1986), o 
jejíž osobité scénické pojedná-
ní usiloval podporován v  tom 
souborem, který se mu podaři-
lo zaujmout. Večerní Brno s ní 
podniklo i zájezd do Vídně, kde 
hru s úspěchem předvedlo na-
šim rodákům. P. Dostálovi také 
připadá zásluha, že byla dokon-
čena Horníčkova hra Premiéra 
aneb Nad smetištěm hvězdy 
(1988), kterou zároveň jako re-
žisér obdařil působivým jevišt-
ním aranžmá. Koláž moudrých 
monologických zamyšlení sta-
rého herce a jiskřivých dialogů 
s mladou šansoniérkou, přijalo 
obecenstvo neobyčejně vřele, 
jako by tušilo, že se s M. Hor-
níčkem po dvaceti letech (od 
Dobře utajených houslí) na této 
scéně loučí. Je třeba náležitě 
zdůraznit, že představení Gau-
deamus igitur, Balada z  had-
rů, Neumírejte, prosím, jste 
v pořadí, Zítra touhle dobou a 
Nad smetištěm hvězdy bývala 
vyprodaná a že sama Balada 
z hadrů se dočkala více než sto 
dvaceti repríz. Pohostinské 
působení P. Dostála, bývalého 

ministra kultury, ve Večerním 
Brně v druhé polovině osmde-
sátých let zjevně překrylo poz-
dější inscenace P. Havránka a J. 
Morávka. Jako periodická krize 
postihla Večerní Brno koncem 
osmdesátých let další reorga-
nizace. Od května 1988 byly 
soubory Divadla bratří Mrští-
ků, Satirického divadla Večerní 
Brno a Loutkového divadla Ra-
dost spojeny v  jeden neustro-
jený celek, nesoucí název Br-
něnská divadla. Šlo o opatření 
povýtce administrativní, které 
tvůrčí práci žádný prospěch 
nepřinášelo. Uprostřed sezony 
v lednu 1989 byl náhle odvolán 
O. Řídký, který od fúze divadel 
fungoval jako umělecký šéf Ve-
černího Brna. Uprázdněný post 
zaujal herec Jiří Tauber. Od 
počátku sezóny 1988 – 1989 

byli jako dramaturgové anga-
žováni dva renomovaní pražští 
divadelníci Otakar Roubínek a 
Ondřej Šrámek. Jakkoliv jméno 
prvního z  nich se dá spojit se 
záslužným vedením Mrožko-
vých policajtů (1988) a jméno 
druhého s Velkým kombináto-
rem (1989), ukázalo se, že jejich 
podnětné dvousezonní působe-
ní, bržděné dojížděním, bylo příliš 
krátké, než aby vedlo k  trvalým 
podstatným změnám v praxi diva-
dla.  Pokračování�příště

text: Zdeněk Smejkal

Ředitel� Večerního� Brna,� herec� Jiří�
Tauber

Leopold�Franc�ve�Večerním�Brně
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MARIE HÜBNEROVÁ (1865 – 1931) - roz. Ruff erová se narodila ve Slatině nad Zdobnicí, od svých 11 
let však žila v Brně. Byla vychovávána v sirotčinci v Zábrdovicích, vedeném řádovými sestrami, v němž 
byla připravovaná na práci služebných, děveček a dělnic. Když bylo Marii 17 let, utekla ke Košnero-
vě divadelní společnosti. V roce 1893 se v Brně provdala za novináře a tehdejšího ředitele brněnského 
Národního divadla Václava Hübnera, s nímž pak prožila mnoho šťastných a spokojených let. Od roku 
1895 (tehdy se manželé přestěhovali do Prahy) paní Marie působila ve Švandově divadle, poté přešla do 
Národního divadla, kde hrála až do své smrti. Během 1. sv. války počalo její skvělé vyprávění pohádek 
pro děti, její následovnicí byla Růžena Nasková. Už jako zkušená herečka založila divadelní školu, z níž 
vyšla např. Olga Scheiunpfl ugová, Jarmila Kronbauerová, Zdeňka Baldová, Eva Vrchlická a řada dalších 
skvělých hereček. Spolupracovala s rozhlasem, její monology byly vydány na gramofonových deskách. 
Jako vůbec první naše herečka obdržela Státní cenu za herectví. Komediální talent jí vynesl oblibu u lido-
vého publika, tehdy se jí říkalo „Mošna v sukních“. Jedna z našich nejslavnějších hereček první poloviny 
20. stol. je pochována na Olšanských hřbitovech, od roku 1946 nese její jméno ulice v Řečkovicích. 

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Václav Hübner, 
manžel

Růžena Nasková, 
následovnice 

Hádanka pro fajnšmekry

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.

Volejte nebo pište
na 777 122 009☎

Marie Hübnerová
pohádková žena  

Olga Scheinpfl ugová, 
žačka

Tel.: 736 714 082
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Prodám
barevnou 
laserovou 

tiskárnu A3 

XEROX
Phaser 
7500DN
v dobrém 

stavu

Tel. 608 718 605

Víte, které náměstí zdobily a zcela 
jednoduše ukazovaly čas tyto krás-
né hodiny? Na současném hodi-
novém stroji, stojícím o pár metrů 
vedle, je odečítání času výrazně 
složitější i pro samotného autora 
a kvůli černé, téměř šestimetrové 
atrakci, jsme terčem posměchu i za 
oceánem. Socha, která má koule, 
zde stojí od roku 2010. 

Moravský právník, advokát, poslanec a syn vojenského lé-
kaře KAREL VAN DER STRASS (*7. 5. 1817 Nový Jičín – 
† 29. 5. 1880 Brno), byl brněnským starostou v letech 1876 
– 1880, a až do roku 1880 byl zároveň poslancem dolní ko-
mory říšské rady ve Vídni. Karl byl německé národnosti. 
Jako brněnský starosta věnoval pozornost převážně školství, 
výuce a zdravotnictví. V roce 1877 zahájil provoz druhé ko-
něspřežné pouliční dráhy v Brně. S manželkou Emilií, která 
jako Karl pocházela z Nového Jičína, bydlel až do své smrti ve 
Starobrněnské 21. Emilie byla ženou v domácnosti. Karel byl 
vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy. Během 2. sv. 
války nesla dnešní ulice Kudelova název Van der Strassova, 
a také v roce 1884, kdy tato ulice vznikla, byla po sedmém 
brněnském starostovi pojmenována. Karel byl původně po-
chován na Městském hřbitově při Kounicově ulici, později 
byly jeho ostatky přeneseny na Ústřední hřbitov. Po roce 
1918 byl však jeho čestný hrob č. 5 vyřazen a dnes ani není 
známo, kde je bývalý brněnský starosta pohřben. 

B R N Ě N Š T Í  S T A R O S T O V É

Moravský právník, advokát, poslanec a syn vojenského lé-

Sedmý starosta

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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BRNĚNŠTÍ
MILÁČCI

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

Příští číslo vyjde
    1. prosince 2021

KDO TO VÍ, ODPOVÍ

Stříbrné Brno na schodech, které když 
zdoláte (je jich hodně), ocitnete se 

v ulici, na níž stojí vila Tugendhat. Ve 
spodní části schodiště můžete obdivo-
vat skupinu nájemných domů stavitele 
Františka Aloise Dvořáka, v horní části 
sluneční hodiny, o nichž ví málokdo. 

Toto místo za procházku opravdu stojí 
a to nejen proto, že schody slaví 115 

let! Víte, kde jsou?

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)

1905 – 1960 – 2020 1905 – 1960 – 20201905 – 1960 – 2020

Váš autorizovaný prodejce vozů šKoda

autonova Brno s. r. o.
Masná 418/20, 602 00 Brno
Tel.: +420  543 42 42 11
www.autonova.cz

1905 – 1960 – 2020

2BI  3369

Tento papoušek -  Lori horský - se 
narodil koncem letošního července 
v brněnské zoo. Doroste do velikosti 
30 cm, dožívá se kolem 20 let. Je 

krásně zbarvený, což ovšem v těchto 
novinách nemůžete posoudit. 

O důvod víc, proč Mniší horu navští-
vit. Mají otevřeno 365 dní v roce! 

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
Když�se�chceš�konečně�vyspat...


