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Noblesní hotýlek
v prvorepublikovém duchu 

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

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

Zveme vás k poklidnému podzimnímu pobytu...

Naše hvezda
první velikosti
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„V mládí jsem noční procházky
měla ráda. Teď už mám strach. Změnilo

se Brno, lidé nebo já?“ 

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Když v noci přijedu z koncertu
a nemůžu zaparkovat, užívám
si noční procházku Brnem…“

ONDŘEJ BLAHO 
MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO

A DOBRÉHO RÁNA NA ČT 

„Snad všechna místa v Brně jsou krásná jak za dne,
tak za tmy, při nočních toulkách se vyhýbám jen
okolí hlavního nádraží. Na takové dobrodužství

se mám moc rád. “ 

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Ne, i nočním Brnem jezdím
na skládacím kole Eska z roku 1977

a užívám si to…“ 

Jediný
redaktor

„Nevím, čím se bude bojovat
ve třetí světové válce,
ale ve čtvrté to budou
klacky a kameny.“ 

Albert Einstein

 MARTIN CIBULKA 
„Ke čtení Stříbrného Brna

doporučuji sklenku
Svatomartinského vína.

Na vaše zdraví!“ 

ZBYTEČNÁ OBĚŤ
AUTOMOBILOVÉHO
NEŠTĚSTÍ

Vydavatel: Martin Cibulka, Brno
Evidenční číslo přidělené 
min. kultury ČR: MK ČR E 23713
Náklad: 
Foto: archiv vydavatele, Brněnská
encyklopedie, Česká televize, MZA, 
ČRo Brno, NFA, MAFRA, čtenáři

Máte rádi procházky nočním Brnem? 

Zapomenutý herec, režisér
a divadelní ředitel
Josef Strouhal (1863 - 1940)

SŮL MOUDROSTI

…Josífek pátral, kudy by 
vnikl do sálu a nebyl přitom 
zastaven ředitelčiným německo

… z hlediska ekonomického 
to bylo plýtvání, protože 
posílaly své vozy oba sbory, 
odvést například zraněného 
mohl však jen jeden, další vůz 
byl na místě zbytečný. Svou 
úlohu zde sehrával  i
nacionalismus a také zbytečné 

soupeření o prestiž, kdo 
přijede rychleji na místo 
nehody či neštěstí. Pokus 
ředitele pomocné stanice čs. 
Červeného kříže zřídit alespoň 
společný telefon pro hlášení 
nehod, aby se domluvili, kdo 
na místo pojede, odmítl ředitel 
německé záchranné stanice s 
prohlášením, že „záchranná 

stanice je jediná německá 
država v Brně a že je to to 
jediné, co ten Němec má: když 
padne na ulici, odveze ho do 
nemocnice jeho německá 
záchranná společnost“. Václav 
Merunka se narodil ve Vídni, 
pracoval jako řidič sanitního 
vozu pomocné stanice čs. 
Červeného kříže v Brně. Až do 
své předčasné smrti bydlel v 
ulici Tržní č. 2. 

Příště - Pokus o vraždu manželky 

-maďarsko-českým esperantem: „Sakmen-
tišime potvorum, ja fás mušaláte vyhodyt!“ 
Tahle Zőllnerovská stagiona pomohla 
rozhodnout Strouhalův osud. Když mu pak 
ve škole, po prudkém výstupu v ředitelně, 
zapovězeli ochotničení, rozhodl se dokončit 
studia v Praze. O prázdninách se do Čech 
vydal pěšky - v Praze se ztratil jako zrnko 
máku. Všechen volný čas trávil v divadle, 
vábilo ho víc, než latina a řečtina. Pojal úmysl 
vykročit za bludičkou herecké slávy. Od 
tohoto předsevzetí ho neodvrátila ani roztrž-
ka s rodinou a odmítnutí další podpory od 
brněnského dobrodince Rubleckého. 
Hereckého křtu se Strouhalovi dostalo u 
spolku Jana Postla, odkud koncem roku 1881 
odešel k Františkovi Ludvíkovi, s nímž se brzy 
dostal do Kladna. Po krátkém vojenském 
intermezzu zamířil k řediteli Košnerovi, 
následovala společnost Václava Svobody, 
Václava Choděry, Jana Kozlanského, Františ-

ka Josefa Čížka. Strouhalova herecká pověst 
rostla, s ní rostlo i jeho sebevědomí. V roce 
1885 v Brně působil divadelní ředitel 
František Pokorný, který Josefa Strouhala 
angažoval. V Brně se naplno rozvinulo 
Strouhalovo nadání. Po roce se ředitelování v 
Brně ujal Pavel Švanda ze Semčic, který 
okamžitě převzal Strouhala do svého soubo-
ru, v němž tehdy působil Eduard Vojan. Po 
Vojanově odchodu do pražského Národního 
divadla se Strouhalovi role jen hrnuly. Byl 
rozhodnut zůstat věrný skromnému českému 
divadlu, tolik potřebnému v poněmčelém 
Brně. Toto rozhodnutí ho smířilo s otcem i s 
Rubleckým. Když po Švandově předčasném 
úmrtí (1891) došlo k rozkladu souboru, 
rozmrzelý Strouhal se zabýval myšlenkou, že 
divadla nechá. Když tu se potkal se svým 
někdejším direktorem Františkem Ludvíkem, 
připravujícím odvážný divadelní podnik.  

 Anketa Stříbrného Brna

Jak to vidí...

Pokračování příště.

Eliška Zőllnerová se
narodila v Maďarsku,
často hostovala v Brně.

BRNĚNSKÉ 
I NEBRNĚNSKÉ 

HŘÍCHY

B-1936

3. část
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nejlepšÍ
zÁkusky
a dorty  
Veveří 14, Brno 
tel.: +420 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel.: +420 601 522 397
Alfa pasáž, Poštovská 4 
(uvnitř pasáže) 
tel.: + 420 724 187 015

Adresa: Štefánikova 35, Brno • tel.: +420 724 323 211 • www.lightofindia.cz

T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á S !

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN • DENNÍ MENU
rozvoz jídel • dárkové poukazy

Pohodlně se u nás usaďte,
kouzlo Indie přichází...

www.alfapassage.cz

Vlasta Fialová bydlela v Alfě
do svých posledních dnů

Barevná minulost nejstarší brněnské pasáže
… vzhledem k tehdejší době se jednalo o velmi moderní bydlení 
v centru Brna. Byty byly vybavené ústředním topením, teplou 
vodou a záchody se splachovacím zařízením. Nájemci mohli 
využívat sklepy a garáže v suterénu a prádelny a sušárny v 
nejvyšších patrech. Zcela určitě jim vyhovovalo, že mohli skoro 
“v bačkorách“ vyjít do pasáže. Alfa byla vždy oblíbená mezi 
herci, herečkami, architekty a dalšími kumštýři, zřejmě k 
nejslavnějším obyvatelům patřila �lmová a divadelní herečka 
Vlasta Fialová (1928 - 1998). Palác Alfa hrál důležitou roli také z 
pohledu městského plánování. Vybudování průchodu přes 
nádvoří bývalého obchodního a nájemního domu nadace 
Valentina Gerstbauera (dům U Čtyř mamlasů) propojilo nám. 
Svobody s přilehlými ulicemi, zejména s ulicí Poštovskou. 

Pokračování příště

FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU
Rozměrná okna kavárny Opera, přinášející do hlavního
kavárenského sálu v přízemí dostatek světla a vzduchu,
bylo možno do Kobližné ulice (podobně jako u jiné 
Kumpoštovy kavárny Savoy) spustit téměř až na úroveň
chodníku a opticky propojit interiéry s letní zahrádkou, 
odkud byl působivý výhled na jednu z nejživějších
brněnských křižovatek. Zcela vlevo je část tabulky
značící ulici Sukovu.

Ještě 2 roky po pořízení této pěkné fotografie (1956) jezdily ulicí Kobližnou tramvaje. Jejich trať byla v létě roku 1958 zrušena. Před 
dnes již neexistující kavárnou Opera na rohu Kobližné a Divadelní byl nástupní ostrůvek, po kterém není ani památky. Kavárna Opera 
byla ve třicátých letech pokládána za nejlepší vizitku brněnského kavárnictví, její zrušení se dá považovat za nešťastné rozhodnutí… 

Více na: www.kvalitnirukavice.cz  
tel.: +420 603 249 729

Řidičské 
rukavice
– skvělý dárek 
pro gentlemany 

a krále silnic.

A TO NENÍ VŠECHNO! 
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MARTINOVY ÚLOVKY

Český filozof, vysokoškolský profesor 
filozofie a psychologie na FF 
Masarykovy univerzity v Brně a 
Univerzity Komenského v Bratislavě 
Josef Tvrdý (1877 – 1942), se narodil 
do rodiny malozemědělce v malé obci 
Tuř u Jičína. Po několika letech se

rodina přestěhovala do Jičína, kde Josefův otec Josef 
Tvrdý st. pracoval jako pomocník v drogerii. Josef Tvrdý 
studoval na tamním gymnáziu, poté na Filozo�cké 
fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1901 – 1914 učil na 
vyškovském gymnáziu, byl činný v Pokrokové straně a 
Sokole. 2. 6. 1908 se Josef oženil s Miladou Balcárkovou z 
Lulče (studentka brněnské Vesny), která měla smysl pro 
vyšší vzdělání a neobyčejně ho podporovala ve snahách 
�lozo�ckých. Manželé neměli děti, a tak se plně mohli 
věnovat politické a osvětové práci. Od roku 1918 učil na 
II. státním gymnáziu v Brně. V listopadu 1920 

získal na Univerzitě Karlově doktorát �lozo�e a v květnu 
1922 se habilitoval z �lozo�e na FF Masarykově univerzi-
ty. Zároveň v Brně působil jako soukromý docent, 
přednášel na �lozo�cké fakultě, v letech 1931 - 1939 řídil 
Státní pedagogickou akademii, byl činný v Osvětové 
besedě, Jednotě �lozo�cké aj. Josef Tvrdý žil s manželkou 
Miladou v Lipové ulici (dnes Tvrdého) č. 8. Jeho další 

práce ukončilo zatčení gestapem. V létě roku 1941 
brněnské gestapo spisovalo seznam univerzitních 
profesorů. 17. prosince večer navštívilo byt Tvrdých v 
Lipové, profesor ale nebyl doma. Zatkli  ho hned druhý 
den ráno. Po krátkém věznění v Kounicových kolejích 
jako politický vězeň, zapojený do odboje českých 
vysokých škol, byl 4. února 1942 převezen do koncen-
tračního tábora Mauthausen. Zde byl vězněn pod číslem 
1218. Podle úmrtního oznámení zemřel v Mauthausenu 
13. března 1942 ve 14:35 hodin. Urna s  jeho popelem je 
uložená v rodinné hrobce na hřbitově v Lulči. Prof. PhDr. 
Josef Tvrdý byl členem České akademie věd a umění, 
Královské české společnosti nauk, Národní rady 
badatelské, Šafaříkovy učené společnosti, Sokola… Ulice, 
v níž žil až do svého zatčení, je od roku 1946 pojmenována 
po něm. V roce 2015 mu byl před vchodem do jeho 
posledního bydliště zasazen tzv. Kámen zmizelých, jeho 
jméno je také na pamět-
ní desce v budově 
Filozo�cké fakulty 
Masarykovy univerzity 
v ulici Arne Nováka. 
Paní Milada Tvrdá se 
dožila 88 let, zemřela v 
roce 1974. 

Jaký byl   život pana
profesora Josefa Tvrdého

TENKRÁT A DNES

Na obou fotografiích vidíte Purkyňovu ulici od Dobrovského ke Skácelově. V roce 1961 tudy ještě nejezdily tramvaje 
a trolejbusy odbočovaly z Purkyňovy do ulice Dobrovského. Na křižovatce nebyly semafory a před bytovkami žádný 
smrk či borovice. Řada listnáčů byla vykácena, první dům vpravo nahradila novostavba a Milanu Kunderovi, který 
se narodil ve třetím domě vpravo, bylo tehdy 32 let. 

SLEDUJTE NÁS NA 
www.kloboukovyklub.cz

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

Ženy v klobouku Dantes
nepřehlédnete!

Klobouky
Dantes

VČEREJŠEK DNES
5. listopadu 1950 byl před 
budovou Místodržitelského paláce 
na náměstí Rudé armády (dnes 
Moravské náměstí) slavnostně 
odhalen pomník maršála 
Malinovského. Hlavním řečníkem 
byl předseda Ústředního národního 
výboru města Brna Bohumil Ubr. 
O deset let později byl pomník 
přesunut na Malinovského náměstí 
do parčíku před Domem umění, 
kde stojí dodnes. Autorem 
pomníku je prof. Vincenc 
Makovský, autorem architekto-
nického řešení pomníku na novém 
místě ing. arch. Mojmír Kyselka. 

v roce 1961 dnes

Bria.cz • www.bria.cz • Ing. Erik Měkyna
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kdo o úspěchu inzerce pochybuje, prohrál již předem bitvu s konkurencí!
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I DOMY PROMLOUVAJÍ...
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Skladatel, trumpetista a dirigent 
Mirko Foret (1922 - 1998) se 
narodil ve Svitávce a zemřel v 
Brně. V tomto domě žil až do své 
smrti. Patřil k zakládajícím 
členům Orchestru Gustava 
Broma, působil v Rozhlasovém 
orchestru Studio Brno, Českoslo-
venském rozhlasu a televizi. 
Pravidelně účinkoval v 
brněnských tanečních kavárnách 

Slovan, Rozmarýn, Evropa, Alfa, občas vystoupil v Praze. V 
sedmdesátých letech odjel na dlouhodobé angažmá do Finska a 
Švédska, kde vystoupil s tehdy začínající skupinou ABBA. 
Tanečním orchestrem Mirko Foreta prošla řada vynikajících 
hudebníků - Mojmír Bártek, 
Zdeněk Novák, Felix 
Slováček, Gűnter Kočí, 
Vladimír Popelka, Oldřich 
Blaha, Lubomír Novosad, 
Miroslav Hanák, Jan Slabák, 
Zbyšek Pantůček… Mirko 
byl nadšeným tenistou, 
pravidelně hrával v Jundrově 
a na Riviéře. Byl také 
zkušeným zahrádkářem v 
židenických Akátkách. S 
manželkou Annou měl 
dceru Evu a syna Miroslava. 

Bouřlivák a bohém
Dominik Pavlíček

Dominik Pavlíček (1877 - 1952) se narodil i zemřel v Brně. V mládí se živil jako novinář, přispíval 
do řady deníků a týdeníků - Moravská orlice, Moravské listy, Máj…, přechodně redigoval některé 
noviny a týdeníky - Lidové noviny, Moravské listy, Neděle, také řadu obchodních, řemeslnických 
a zájmových časopisů - Lověna, Rybářské listy, Les a lov…, v letech 1929–1933 vydával brněnský 
časopis Realitní kancelář. Až do roku 1948 vlastnil realitní a �nanční kancelář, nejprve ve Smeta-
nově ul. č. 4, poté v Kounicově č. 27. Spisovatel Jaroslav Marcha (1880 – 1961), který ho znal od 
roku 1905 z redakce Lidových novin, o něm výstižně napsal, že to „byl mladý, brunátný muž s 
kudrnatými vlasy, kouřící věčně svou „porculánku“, robustní, zemitý a originální člověk, který 
bydlel hned v Brně, hned v Žabovřeskách a hned zase na Ořešíně, který se hned podepisoval jako 
člen Máje a psal povídky o různých děvčiskách (jak jim soustavně říkal), hned byl zase zvěřinářem 
a dodavatelem dřeva, hned vydával beletristickou "Neděli", hned zase noviny pro řezníky, hned 
organizoval obchod se surovými kožemi a pak byl zase tajemníkem a redaktorem listů pro hajné a 
lesní personál, byl to veselý stárek o hodech na Besedním domě, který skončil ve starých šancích 
ve své realitní kanceláři.“ Dominik Pavlíček byl před 1. světovou válkou velký bohém a bouřlivák 
s blízkým vztahem k přírodě. Jeho rajónem byly lesy a vesnice severně od Brna, odkud čerpal 
náměty pro svoje povídky. Přátelil se s lesníky řečkovického a soběšického revíru, po řadu let si od 
ořešínské obce pronajímal rybníček v Rakovci, kde choval ryby. V lednu 1916 založil v Brně 
Moravskou družinu skautů, stal se jejím vůdcem a 
vedl její první prázdninový tábor v Lelekovicích. Po 
1. světové válce se usadil a v letech 1923–1924 si 
nechal postavit v Lerchově ulici č. 9 rodinnou vilu 
navrženou architektem Bohuslavem Fuchsem. 
Domin (pseudonym) Pavlíček byl synem 
brněnského obuvnického mistra, jeho matka Anna 
(roz. Svobodová) byla služebnou. V roce 1918 se 
bouřlivák Dominik oženil s operní a operetní sólistkou 
brněnského Národního divadla Marií Běhalovou, v 
roce 1944 však ovdověl. Jeho druhou manželkou se o 
dva roky později stala Antonie Marádová. Vila v 
Masarykově čtvrti (Pavlíčkův rodinný dům) na 
souběhu ulic Lerchova - Mahenova byla jednou z 
prvních realizací Bohuslava Fuchse po jeho příchodu 
do Brna. Od roku 1958 je kulturní památkou. Do 
dlouhé řady Dominikových kamarádů a přátel patřil 
také pantáta Škarohlíd, o něm však zase někdy příště. 

ZAPOMENUTÉ ULICE
Místo barokního 
domu, ve kterém byl 
hojně navštěvovaný 
hostinec, je dnes 
travnatá plocha. 
Prastará ulice pod 
tehdejší středověkou 
farní školou, a také 
schody, však existují 
dodnes! Ulice vznikla 
ve 14. stol. a dostala 

název Sub schola. O 100 let později nesla název Kanovnická. V 
roce 2013 bylo na tuto travnatou plochu umístěno sousoší 
svatých Cyrila a Metoděje. Už víte? 

Volejte Martinovi +420 777 122 009

Dominikův kolega
z Lidových novin
spisovatel a novinář
Jaroslav Marcha

Pavlíčkův rodinný dům
v Masarykově čtvrti
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kdo o úspěchu inzerce pochybuje, prohrál již předem bitvu s konkurencí!

Laďka Kozderková se narodila 26. června 1949 v Brně. Její maminka byla původně zpěvačka, ale po narození dcer - Alenky, Blanky a nejmladší 
Laděnky, se musela s uměleckou kariérou rozloučit a plně se věnovat domácnosti. Hlavou rodiny byl tatínek - Ladislav Kozderka, známý brněnský 
muzikant, dirigent, skladatel a také rozhlasový redaktor. Tatínek Kozderka vedl všechny tři dcery k hudbě. Dával jim sám hodiny klavíru, ale až u 
té nejmladší, získal jistotu, že v ní dřímá silný talent. Začal pro ni psát písničky, a když bylo Laďce dvanáct, odvážil se ji poprvé postavit před velký 
big band a rozhlasový mikrofon. 

kroky podvědomě směřovaly k 
hudebnímu divadlu -  muziká-
lu. Vůbec poprvé si tento žánr 
vyzkoušela počátkem roku 1968 
v brněnské Redutě, v původním 
českém muzikálu Gentlemani. 
Jako zpěvačka měla Laďka už o 
poznání víc zkušeností. Natáče-
la gramodesky, chystala se na 
svou první Bratislavskou lyru a s 
orchestrem Karla Krautgart-
nera absolvovala několik 
koncertních turné. Návrat z 
tříměsíčního zájezdu po 
Sovětském svazu byl pro 
Laďčinu rodinu doslova 
nezapomenutelný. Celá rodina 
čekala na letišti. Sotva Laďka 
vystoupila z letadla, vrhla se 
všem kolem krku a vykřikla: 

Svůj první hit, písničku Na 
klouzačce, natočila Laďka 
Kozderková v roce 1961 s 
Orchestrem Gustava Broma na 
první dobrou. Brzy následovaly 
další a z malé Laďky se pomalu 
ale jistě začala stávat zpěvačka. 
Když bylo Laďce čtrnáct, 
vypadala s přehledem na 
čtyřiadvacet a na natáčení do 
brněnského rozhlasu ji musela 
doprovázet maminka, aby si 
muzikanti příliš nedovolovali. 
Na konzervatoři studovala zpěv 
a herectví a naučila se ovládat 
hlas doslova jako hudební 
nástroj. Už tehdy cítila, že píseň 
se musí nejen zpívat, ale také 
vyprávět jako příběh. A aniž to 
možná sama tušila, její  

Naše hvězda
PRVNÍ VELIKOSTI

Já vás všechny tak miluju! A 
čekám miminko! 13. července 
1968 se provdala za 
trumpetistu Richarda Kuber-
náta a počátkem následu-
jícího roku se jim narodila 
dcera Lada. Richard byl 
fenomenální muzikant a byl 
navíc o 25 let starší. Manželství 
znamenalo i stěhování do 
Prahy, kde Richard působil. 
Laďka získala angažmá v 
populárním divadle Rokoko a 
zařadila se vedle es tehdejší 
populární hudby, jakými byli 
Waldemar Matuška, Karel 
Štědrý, Karel Hála a mnoho 
dalších. Ti všichni na ni 
později vzpomínali jako na 
bezvadnou parťačku, která 

nepokazila žádnou legraci. 
Uměla se totiž pořádně 
odvázat. Jistou lehkovážnost ve 
chvílích volna si Laďka mohla 
dovolit, při práci však byla 
příkladný profesionál. Měla 
absolutní sluch a zvládala i 
těžké pěvecké úkoly s jistotou a 
současně i nadhledem. Často se 
stávalo, že přišla do studia, 
natočila první verzi dané písně 
a všichni byli spokojeni. Jen 
ona ne. Hudební režisér, 
dramaturg nebo zvukový mistr 
ji marně přemlouvali, že 
opakování nemá cenu. Laďka si 
ale vždy prosadila svou. Další 
její nespornou předností byla 
žánrová pestrost. Uměla 
zazpívat stejně dobře pop, 
blues, jazz, dechovku, kabaret-
ní kuplet i prvorepublikový 
šlágr. Mezi muzikanty se tomu 
říká „od Bacha po Vlacha“, a to 
Laďka splňovala doslova. 
Faktem ale je, že počátkem 
sedmdesátých let se zvolna 
vytratila ze světa pop music, 
hledala se a našla v žánru, který 
kdyby neexistoval, musel by 
být kvůli ní vynalezen. Když v 
roce 1972 skončilo na příkaz 
shora divadlo Rokoko, přešla 
do Hudebního divadla v 
Karlíně. Kolegové vzpomínali, 
že její příchod do souboru 
připomínal protrženou přehra-
du. Všude jí bylo plno, s 
každým si hned tykala. Její 
první rolí na karlínském jevišti 
byla temperamentní černoška 
Queenie v muzikálu Loď

komediantů. V té době se 
Laďka rozvedla s Richardem 
Kubernátem a vzala si kolegu 
z Rokoka Vlastimila Bedrnu. 
Po Lodi komediantů bylo 
jasné, že je v muzikálu doma a 
svoje kvality prokazovala v 
každém dalším představení, 
ve kterých hrála mj. s 
Oldřichem Novým. Její 
životní role - Hello, Dolly! - 
přišla v roce 1982. Přípravě na 
tuto hlavní roli věnovala 
maximum. Pochodovala 
doma po pokoji, zkoušela 
texty, zpívala, rozčilovala se, 
bouchala do klavíru, aby vše 
sedělo a fungovalo. Role jí 
běžela hlavou i ve spánku. 
Stálo to však za to. Hello, 
Dolly! v podání Laďky 
Kozderkové byla velkým 
úspěchem. Následovaly 
slavné Zvonokosy, ve kterých 
jí autoři napsali roli krásné a 
svůdné Judity Čuprové už 

přímo na tělo. Fenomenálně 
zazpívala píseň o smrti nevin-
ného blázna a nikdo už 
nepochyboval, že na jevišti 
stojí první dáma českého 
muzikálu. Vždy, když se 
blížilo další představení  
Zvokokos nebo Hello, Dolly!, 
říkala: „Těší se ve mně celej 
člověk!“ Ztvárnila atraktivní 
dámu, která se lékaři svěřuje s 
delikátním problémem - neví, 
jestli může mít se svým 
ctitelem jen „techtle“ nebo i 
„mechtle“. Slavná televizní 
scénka, ve které si diváci 
okamžitě vybaví Jiřího Líra a 
Laďku Kozderkouvou. Právě 
televize v obrovské míře 
využívala bohatou škálu jejího 
talentu. Zpívala, hrála 

v komediálních skečích, 
pohádkách i dětských 
pořadech. Její hlas byl 
důvěrně známý i rozhlasovým 
posluchačům. Rád s ní 
spolupracoval třeba pověstný 
maximalista Jiří Horčička. 
Ten ji v roce 1983 svěřil hlavní 
roli v rozhlasové hře Ztracený 
hlas. K narůstající popularitě 
přispěl také �lm. Oslovovali ji 
převážně tvůrci komedií, 
protože dobře věděli, že je 
jednou z mála hereček, která 
si umí udělat legraci i sama ze 
sebe. Po mnoha epizodních 
rolích přišla i první a zároveň 
bohužel jediná hlavní role, a 
to v bláznivé komedii 
Hodinářova svatební cesta 
korálovým mořem. Filmování 

Doma u klavíru se svými sestrami. Laďka sedí tátovi na klíně.
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Dvacetiletá Brňačka
Laďka Kozderková
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měla Laďka ráda a k dobré 
náladě občas přispěla 
například tím, že na plac 
přinesla hrnec plný vepřových 
řízků. Udělala jich tolik, aby si 
vzal opravdu každý a měla 
radost, že všem chutná. Laďka 
vzpomínala: „Když jsme s 
Libuší Švormovou v kavárně 
natáčely jemně opilecké scény, 
vůbec mě nenapadlo, že Jako 
jed bude můj poslední �lm v 
životě.“ Jako blesk z čistého 
nebe zasáhla do jejího života 
zákeřná nemoc. V roce 1984, 
kdy se jí v divadle, televizi i u 
�lmu začalo mimořádně dařit, 
onemocněla rakovinou. Bylo jí 
35 let. Nemoc se podařilo 
zastavit a Laďka mohla opět 
naplno pracovat. Stále překy-
povala energií a elánem. Ale 
najednou jakoby všechno, co 
dělala, získalo ještě další hlubší 
rozměr. V očích i hlase byla 
vidět a slyšet pokora, poznání 
ceny života a moudrost. Doka-
zují to písně Duha, Co bude 
dál, nebo Tři vteřiny a snad 
nejvíce píseň Já už vím, kterou 
zpívala v květnu 1986 v 
televizním pořadu Abeceda. 
Právě touto písní se rozloučila 
s publikem, které ji milovalo. 
Nejen Laďka, ale i její blízcí, 
kolegové a přátelé věděli, že 
znovu bojuje se zhoubnou 
nemocí. Nestihla ani 
dozkoušet roli Sladké Sue v 
muzikálu Sugar.  Musela 
znovu na operaci. V létě přišlo 
poslední, krátké vítězství. 
Natáčela v rozhlase, namlou-
vala televizní večerníček, 
dabovala. V září začala v 
divadle zkoušet muzikál 
Cikáni jdou do nebe, v  televizi 
natočila pohádkovou popope-
ru Plaváček. Poté musela 
znovu do nemocnice. Na 
jeviště vstoupila naposledy v 
bolestech 2. října 1986 a 
naposledy tehdy zazpívala 
píseň o smrti nevinného 
blázna Vincka. O pár dní  

STŘECHY OD KŮLNY AŽ PO STODOLU
PERGOLY, CHATY, VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE, ZASTŘEŠENÍ

HR WOOD, Žatčany 43, 664 53 Žatčany 
Tel.: +420 731 320 276 • hrwood@hrwood.cz • www.hrwood.cz

později se nechala na revers uvolnit z nemocnice a 
manžel ji zavezl k rodinnému hrobu na 
Vinohradském hřbitově. Klekla si a začala rejžákem 
drhnout mramorové obložení. Šokovanému 
manželovi tehdy řekla: „No co, chci do čistýho.“ 
Laďka Kozderková zemřela 17. listopadu 1986. Bylo 
jí pouhých 37 let. Teprve o dva roky později vyšlo 

její první pro�lové album. Na 
jeho zadní stranu napsal Miloš 
Kopecký tato slova: „Nedejte se 
mýlit ničím, co se stalo. To 
může člověka rozzlobit, ale 
nesmí nás to rozteskňovat. To 
bychom byli strašně proti 
Laďce Kozderkové. Řekněme 
si, že odjela někam k moři a že 
se jednou vrátí.“

Co jste zřejmě věděli:
Laďka se narodila a bydlela 
v ulici Jana Uhra č. 26. 
Do základní školy chodila 
v Kotlářské.

Laďčinou profesorkou na 
brněnské konzervatoři byla 
významná brněnská 
herečka Vlasta Fialová.

Se svým druhým manželem 
hercem Vlastimilem 
Bedrnou měla ještě dceru 
Vlastimilu. 

Laďka byla, jak se v Brně 
říká, „Betelná koňa“. 

KALENDÁRIUM
Cecilie Strádalová (3. 11. 
1923 Ostrava - 25. 10. 1994 

Brno) 
pocházela z 
h u d e b n í 
rodiny, její 
otec byl 
flétnistou v 
orchestru 
olomoucké 

opery. Ve svých 19 letech 
poprvé zazpívala v rozhlase. 
Když byla za války konzervatoř 
uzavřena, musela Cecilie odejít 
na práci do letecké továrny. S 
otcovou pomocí však byla do 
olomoucké opery brzy přizvána 
jako elévka. Po skončení 2. sv. 
války absolvovala s brněnskou 
operou řadu zájezdů do Francie, 
Lucemburska, Barcelony, 
Lipska… Hostovala ve 
Slovenském Národním divadle, 
až nakonec natrvalo zakotvila v 
Brně. Na zdejší opeře setrvala 
až do svého odchodu do 
důchodu v roce 1982. Své 
postavy na jevišti tvořila čistě, 
zřetelně a harmonicky. Velmi 
dobře rozuměla dramatické řeči 
Janáčka, Verdiho, Mozarta, své 
role vždy vybavila dokonalým 
hereckým výkonem. Byla 
přirozeně vlídná, usměvavá a 
skromná umělkyně. Operní 
pěvkyně Cecilie Strádalová je 
pochována na Ústředním 
hřbitově.

František Tomáš Bratránek 
(3. 11. 1815 Jedovnice - 2. 8. 

1884 Brno) 
základní školu 
a gymnázium 
vystudoval v 
Brně. Od roku 
1834 byl 
č l e n e m 

augustiniánského řádu v klášteře na 
Starém Brně. Byl německy píšícím 
spisovatelem a vysokoškolským 
profesorem německé literatury, 
historikem a filologem. Jeho 
národnost je sporná, zpočátku mluvil 
výhradně česky, sám se později 
přiklonil k němčině a pro některou z 
národností se odmítal rozhodnout. K 
jeho spolubratřím patřili František 
Matouš Klácel, Johann Gregor 
Mendel a Pavel Křížkovský. V roce 
1848 se sblížil s Českomoravským 
bratrstvem, jehož členy byli mj. 
Božena Němcová, Jan Helcelet a 
Ignác Jan Hanuš. V roce 1853 byl 
František jmenován řádným 
profesorem německé literatury na 
Jagellonské universitě v Krakově. 
Později se stal děkanem filozofické 
fakulty a nakonec rektorem. V roce 
1881 se vrátil do starobrněnského 
kláštera, kde tři roky poté zemřel. 

Laďenka v bílých šatičkách s rodiči a sestrami

Se svým druhým manželem, hercem Vlastimilem Bedrnou
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Brněnská
NEJ

Divadlo Reduta je považová-
no za nejstarší divadlo ve 
střední Evropě. Jednalo se 
původně o měšťanský dům 
(ještě v polovině 14. stol. zde 
stály nejméně 4 menší 
měšťanské domy!), který v 
roce 1425 koupili Liechten-
steinové a užívali ho do roku 
1600. Poté jej prodali Karel a 
Maxmilian z Liechtensteinu 
městu Brnu, které ho upravilo 
na tzv. Velkou Tavernu. V 
roce 1608 (24. srpna), zde v 
nové krčmě byl dokonce 
přivítán se všemi poctami 
arcivévoda Matyáš, jemuž 
moravští stavové holdovali 
jako svému moravskému 
markraběti. Tuto událost prý 
připomínala také pamětní 
deska, která byla umístěna na 
pravém rohu průčelí budovy 
a v roce 1881 slavnostně 
odhalena. Pro svůj německý 
text však byla v roce 1918 
odstraněna a doposud nena-
lezena. Víte, že budova 
Reduty na Zelňáku má 
domovní znamení U zlatého 
hroznu? 

Hvězdný Otakar si hrával na Nebíčku
…později, zatímco kamarádi ve volném 
čase hráli čutanou, mě pomalu ale jistě 
okouzlilo loutkové divadlo. Každý den 
jsem ušetřil korunu za přesnídávku, abych 
si mohl loutku koupit. Bylo mi snad 9 let. 
Postupně jsem měl celý ansámbl, mamin-
ka mi na ně šila šaty, já jsem vyřezával a 
podlepoval kulisy, vyrobil pódium, 
proscénium a za Jardovy pomoci jsem 
sestrojil velmi složitý osvětlovací park. 
Nastudoval jsem nejtěžší loutkovou hru, 
Jiráskova Pana Johanesa. Požádal jsem 
bratra a maminku, aby mi příští neděli 
uvolnili a připravili zadní největší pokoj, 
protože bude premiéra pro mnoho diváků. 
Kamarád Tonda Šebesta (syn velkou-
zenáře v Zámečnické) mi pomáhal nosit 
židle ze všech pokojů a čekalo se. Byly dvě 
hodiny po poledni, mělo se začít a nikde 
nikdo. Bylo mi hrozně. Za půl hodiny se 

začali loudat dva, tři, osm, deset… Seděli, stáli, pokoj byl úplně nabitý. Koutkem oka 
jsem zahlédl, jak se „čumilům“ měnily obličeje, smích jim umrzl, vtipy přestaly a 
začali zvědavě a pozorně sledovat představení jako moji první diváci. Měl jsem svou 
první premiéru. Byla slavná. Na Dominikánském náměstí později odpoledne, když už 
bylo prázdno, jsme si hrávali „na Nebíčku“, jak se říkalo terase u kostela vroubené 
sochami. Tam jsem s několika kamarády režíroval a hrál dramatické scény, které jsem 
si vymýšlel. Všichni mě poslouchali, a to už mě nepustilo… „Oťas“ (tak se mu říkalo) 
zcela jistě netušil, že za pár let bude režírovat největší hvězdy stříbrného plátna, 
jakými byly např. Adina Mandlová (velká kamarádka a později prý milenka), Lída 
Baarová, Nataša Gollová, Karel Hőger, Zdeněk Štěpánek, Saša Rašilov, Hugo Haas a 
mnoho dalších. Už ve svých 15 letech Otakar poprvé ochutnal kavárenské prostředí, 
kdy s Tondou Šebestou začal chodit do kavárny Opera. Dali si obvykle čtvrtku bílého, 
četli noviny, časopisy a debatovali o budoucnosti. 

Otakar Vávra prožil mládí v Brně

 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.: +420 543 217 400

www.saggio.cz

Dr. Ignatz Schűtz (1868 – 1927) se narodil v Březové, od roku 
1910 až do své smrti bydlel v Jánské ulici č. 12. Byl šachista, 
šachový žurnalista, velký propagátor šachu, matematik, fyzik 
a spisovatel. Coby předseda brněnského šachového spolku 
„Deutscher Schachverein“ pořádal do roku 1914, kdy 
klubovou činnost přerušila 1. sv. válka, pravidelná setkání v 
kavárně Margaretenhof v Běhounské ulici. Zasadil se o 
porozumění a spolupráci českých a německých šachových 
sdružení a podařilo se mu dokonale sjednotit brněnskou 
šachovou obec. V roce 1919 zřídil v německém listu Tagesbo-
te denní šachovou rubriku „Schachzeitung“, která díky 
fundovanému zpracování i osobitému stylu přispěla k 
popularizaci šachu na Moravě. Dvakrát denně přinášela 
zevrubné šachové zprávy z celého světa, obšírné referáty o 
jednotlivých utkáních všech větších turnajů, nejnovější partie 
odborně glosované, často i humorem oživované. Ve stejném 
roce také zorganizoval první šachové mistrovství Brna. Byl v 
přátelském kontaktu s většinou slavných šachových mistrů 
své doby. Schützova osobnost byla tehdy uznávána a 

obdivována v celé střední Evropě. Kromě šachu se věnoval především matematice a zabýval se politickou a 
náboženskou problematikou. Zapomenutý brněnský šachový mistr Ignatz Schűtz je pochován na 
Židovském hřbitově. 

Ignáce nikdo nevyšachoval! 

Dr. Ignatz Schűtz

Jánská 12 - v tomto domě bydlel
Ignatz Schűtz až do své smrti

Týden bez kávy? Pro málokoho, 
kdo rád pije kávu denně, je tato 
představa příjemná. I když 
víme, že občasný detox pomáhá. 
Týden bez kávy, to asi budeme 
pořád spát. Pravdou je, že 
energie nám bude skutečně 
chybět, ale jen pár dní. Pak si 
tělo zvykne.  Při pití rozumného 
množství kávy, nejvíce osmi 
šálků denně, čerstvé a dobře 
připravené, má pro naše tělo 
spoustu výhod. Káva prospívá 
játrům, potlačuje bolest, krátko-
době zvyšuje bdělost a snižuje 
únavu a vyčerpání. Kofein 
zrychluje metabolismus, rychleji 
spalujeme tuky a káva snižuje 
riziko vzniku cukrovky. 
Nevýhodou je mírná dehydra-
tace, zvýšení tlaku a pro některé 
jedince nespavost. Abstinenční 
příznaky detoxu však po pár 
dnech ustanou. A po týdnu si 
opět s úsměvem a chutí dáte svou 
oblíbenou kávu. Zkuste famosní 
Catimor, s vůní kořenitých 
citrusů a medově sladce kyselou 
chutí pomela a sušeného ovoce. 

Pavel Kosta
kavárník, pražírník

a degustátor
kávy

PÁR DNÍ BEZ KÁVY

Sloupek o kávě

kdo o úspěchu inzerce pochybuje, prohrál již předem bitvu s konkurencí!

2 . část

Zámečnická 1 - ve druhém
poschodí tohoto domu všechno začaloPokračování příště

Café Margaretenhof později
Adria v Běhounské ulici
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Tramvajová štola pod Špilberkem

Nedokončený tunel pod horou Špilberk

Tunel pod špilberským kopcem

Chlebíčky, minichlebíčky, 
jednohubky, kanapky, 
předkrmy, 
obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.

St
ud

en
á

ku
ch
yn
ě

www.lahudka-brno.cz

Petra Marcová Adresa:
Přemyslovo nám. 8

Brno-Slatina
tel.: +420 603 269 611

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.: +420 777 687 109
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno

Opravy zlatých 
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

www.zlatnictvi-lurska.cz
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Ř Í L E Ž I T O S T
!Výměnná setkání 

sběratelů 
aut a vláčků – těšíme se na 

velké i malé...
bude co měnit, co obdivovat 

a nad čím SK
V
Ě
LÁ

 P

Ř Í
LEŽ I TOST!

e-mail: hlavenka33@seznam.cz
tel.: +420 732 155 727

Setkání jsou 
pořádána 

ve spolupráci 
s brněnským 
Technickým 

muzeem

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
Kdy:         27. listopadu 2022                18. prosince 2022
                  19. února 2023                      (vždy od 7-11:45 h)

Nedokončený tunel pod horou Špilberk, 
opředený mnoha legendami, patří dobou 
svého vzniku k nejmladším podzemním 
stavbám, které byly ve skalním masivu 
špilberského kopce provedeny. Jeho 
historie se začíná odvíjet na konci 
sedmdesátých let minulého století a tehdy 
také končí, neboť záměr, kvůli němuž byl 
proveden, nebyl realizován. Druhá polovina 
sedmdesátých let 20. století byla v řešení 
systému hromadné městské dopravy 
poznamenaná lidskou tragédií z roku 1976, 
která provázela havárii vodovodního řádu 
na Pekařské ulici. Tato událost, při níž 
zahynula v rozbahněné kaverně 
pětačtyřicetiletá žena, pravděpodobně také 
souvisela se záměrem odlehčit tramvajovou 
trasu mezi Mendlovým náměstím a 
Husovou ulicí. Strmé stoupání Pekařské 
ulice činilo tramvajové dopravě nemalé 
potíže a komplikovalo i dopravní situaci 
osobních a nákladních automobilů. Návrh, 
který měl tuto situaci řešit, byl součástí 
projektu tzv. rychlé tramvaje. Jeho podstata 
spočívala ve vybudování tunelu pod 
špilberským kopcem, který by spojoval 
spodní část Pekařské ulice s ulicí Joštovou. 
Podle dokumentace měla tramvaj vjíždět do 
tunelu v místech dnešní proluky na 
Pekařské č. 90, v mírném pravotočivém 
oblouku projet špilberský masiv a v prostoru 
křížení Marešovy ulice a Joštovy třídy opět 
vyjíždět na povrch. Celková délka navrho-
vané trasy byla 650 metrů a rozměr tunelu 
dosahoval 10 metrů šířky i výšky. V první 
fázi realizace tohoto díla byla v roce 1978 
zahájena z Pekařské ulice ražba průzkumné 
tzv. levé patní štoly. Po provedení necelých 
500 metrů plánované trasy byl celý projekt 
roku 1979 zastaven. Jaké důvody k tomuto 
rozhodnutí vedly, není přesně jasné, ale 
zřejmě se priority tehdejšího plánování 
přesunuly do jiných oblastí a projekt rychlé 
tramvaje ztratil na aktuálnosti. Z celého 
projektu zůstala pouze na Pekařské ulici 
nezastavěná proluka a na jejím konci při 
úpatí svahu vstup do opuštěné štoly 
zarůstající křovím. Na dně pro�lu 
nedokončené štoly dnes mezi rezavými 
kolejnicemi volně stéká slabý 

proud vody z puklinových pramenů. Výztuž z ocelových 
pro�lů a železobetonových desek je zčásti zkorodovaná a 
částečně deformovaná tlakem mohutného nadloží. Na stěnách 
betonových desek svítí bílé krasové útvary sintrových náteků, 

další tvoří jezírka na skalním podkladě. Po 
200 metrech od úrovně vstupu je provede-
no několik bočních rozrážek ve tvaru 
písmene T, zasahujících až do oblasti 
pravé opěry zamýšleného tunelového díla. 
Na první pohled je však zřejmé, že práce 
při ražení štoly vyžadovala značné úsilí, 
což potvrdili i pamětníci této zvláštní 
stavby. Destičková odlučnost horniny a 
tvrdost špilberského diabasu ničila nástro-
je a zpomalovala postup ražby. Realizace 
štoly byla provedena tzv. klasickou ražbou 
pomocí trhacích prací, při nichž se celý 
pro�l ručně navrtá do hloubky 1,8 až 2 
metry a vrty se nabijí trhavinou. Po 
odstřelu se rubanina naloží důlním 
bagrem na vozíky a důlní lokomotivou se 
vyveze k portálu štoly. Trhací práce 
musely být také částečně omezeny, neboť 
hrozilo nebezpečí statických poruch 
objektů na Sladové a Pellicově ulici. 
Statická opatření a obava z možných 
otřesů způsobených provozem tramvajo-
vého spojení pod špilberskou horou 
pravděpodobně také přispěly k 
předčasnému ukončení tohoto díla. Osud 
tramvajové průzkumné štoly je dnes těžko 
odhadnutelný. Přestože záměr vést trasu 
tramvaje skalním masivem Špilberku je 
stále otevřený a někdy v budoucnu snad k 
němu i dojde, zcela jistě to nebude ve 
směru trasy stávající štoly. Zatím jediný, 
zato však velmi kuriózní a také samozřejmě 
neo�ciální se zdá být záměr spojený s 
existencí hluboké hradní studny. Vzdále-
nost mezi těmito dvěma podzemními 
stavbami je totiž necelých 80 metrů, což 
bylo inspirací k myšlence zřídit další a 
zřejmě i technicky proveditelnou a velmi 
neobvyklou cestu na hrad. Nedokončená 
štola by posloužila jako trasa důlního 
vláčku, kterým by návštěvníci projeli 
horou až k nově proražené chodbě spoju-
jící obě podzemní stavby. V době pros-
klených a šplhajících hydraulických zdviží 
by způsob návštěvy Špilberku hradní 
studnou pokračoval až na hlavní nádvoří a 
byl by jistě zajímavý a turisticky atraktivní. 
Jeho realizace je však zatím pouhým 
úsměvným snem z oblasti technické �kce. 
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obličej a snesl tělo do pokoje, kde jej uložil na postel. Rána ale stále krvácela, tak 
ještě odnesl na půdu zakrvácený polštář. Pak se v klidu převlékl do svátečních 
šatů, ze zásuvky, kde měla Dvořáková úspory, opatrně sebral všechny peníze, 
dům zamkl a klíč uložil na místo, kam ho vždy s druhým nájemníkem ukládali. 
Potom si ve městě koupil bílou mašli na krk, stavil se pro svoji přítelkyni, služku 
Františku Kováříkovou a spolu šli do dvorany Besedního domu na masopustní 
věneček, kde si do rána užívali taneční zábavy. Další den odjel Dvořák k tetě do 
Kralic, kde také navštívil taneční zábavu, a když se vrátil, tvářil se před sousedy 
i strážníky překvapeně, jako by o události neměl tušení.  Policisté všechna 
fakta z nové výpovědi důkladně prověřili, a kromě jejich potvrzení zjistili ještě 
další zajímavosti. Minulost Josefa Dvořáka totiž nebyla až tak nevinná, jak si 
všichni okolo mysleli. Na půdě domku, kde žil pouhé tři měsíce, byl ve skrýši 
nalezen šicí stroj v hodnotě 80 zlatých, který Dvořák nedávno odcizil 
vojenskému krejčímu, u něhož pracoval, nějaké šatstvo a mimo peněz i 
šestiranný revolver. Detektivům se pak dokonce podařilo až v Žabovřeskách 
najít starou bylinkářku, u které se Josef Dvořák nedávno sháněl po nějakém 
účinném jedu, takže se zdálo, že myšlenky na vraždu domácí zřejmě klíčily 
delší dobu. Soudní porota zasedla v dubnu. Shodou náhod byl jejím 
předsedou Václav Dvořák, který tak měl za úkol soudit Josefa Dvořáka za to, 
že zavraždil svojí domácí Marii Dvořákovou. Násobná shoda jmen však v 
tomto případě nehrála žádnou roli a soudní porota po pečlivém zvážení 
vyřkla verdikt, trest smrti provazem. Byla sice ještě šance, že panovník tento 
trest změní jako už mnohokrát na dlouholetý žalář, ale rozrušenému Josefu 
Dvořákovi už zase začal v hlavě zrát ďábelský plán. Odlomil a schoval několik 
dílů ze železné postele a vyčkával příležitosti, kdy bude moci přepadnout 
dozorce a s pomocí jeho klíčů uprchnout. Naštěstí se s plánem svěřil jednomu 
ze spoluvězňů, kterého chtěl získat na svoji stranu, a tak byl díky včasnému 
upozornění tohoto svědomitého vězně život dozorce zachráněn.

Zahájení provozu koňské
tramvaje

L A S K O M I N Y  S L E Č N Y  H A A S O V É
  KOBLIHY JAKO OBLÁČEK

17. srpna 1869 byl v Brně zahájen 
pravidelný provoz koňské tramvaje. 
Tato novinka byla velmi úspěšná, 
zejména v neděli, kdy vozy jezdily 
přeplněné, si ji chtěl každý vyzkoušet. 
Do vozů se vstupovalo po přední 
plošině, zadní sloužila pro výstup. 
První brněnská koňská tramvaj měla 
tehdy téměř 8 km, vedla z Kiosku 
(Moravské nám.) do Kr. Pole. Lístek 
stál 15 krejcarů, děti jezdily za polovic 
a děti nesené na rukou zdarma. První 
koněspřežná tramvaj zahájila provoz 
městské hromadné dopravy v Brně. 

Kdo by odolal nadýchanému koblížku z 
kynutého těsta s naplněným středem a 
křupavou vnější vrstvou… Voňavé 
koblihy plněné nejrůznějšími marme-
ládami jsou většinou spojovány s časem 
masopustu, v dnešní době jsou ale k 
dostání po celý rok jako oblíbené sladké 
pečivo na každou příležitost. Tuto 
smaženou pochoutku si dopřávali již 
staří Římané, kteří koblihy nazývali 
„globule“. V době středověku se koblihy 
smažily na Tučný čtvrtek, kterým 
vrcholí masopust. Díky vysoké oblibě se 
později zformovaly skupiny    

mouky, vraz do hrnku 10 žloutků a jedno 
celé vejce, dej k tomu čtvrt žejdlíka vlažné 
nezvařené smetany, čtvrt libry rozhřátého 
učistěného nového másla, 4 lžíce dobrých 
hustých kvasnic, 2 lžíce cukru, na kterém 
jsi byla ostrouhala citronovou kůru, 
trochu to osol, vše dohromady rozkloktej 
a zadělej tím tu mouku; těsto však 
nevytloukej, ale vše jen pěkně rozmíchej; 
pak dej vždy kus těsta na vál, rozválej ho 
rukou asi na prst tlustě, vypíchej z něho 
formičkou kulaté lístky jak velké chceš, do 
prostřed každého vlož kousek 
zavařeninky, pak opět vypíchej tolik 

lístků, přikrej jimi ty s tou zavaře-
ninkou, okolky prstama přitlač, 
koblihy ještě jednou vypíchej, aby 
byly hezky kulaté, klaď je na moukou 
posypaný servít a nech je kynout; 
když jsou skoro ještě jednou tak 
vysoké nech rozpálit převařené máslo 
a klad do něho kobližky spodní 
stranou vzhůru, ne však mnoho 
najednou, aby měly vůli, a přikrej je 
pokličkou; když jsou na té straně dost 
červené, obrat je, ale již je nepřikrývej; 
tak smaž, až jsou všecky, pak je posyp 
cukrem a dej je na tabuli.

tzv. kobližníků, kteří se ujali příprav 
masopustních koblih, zmínky o nich 
pocházejí již ze 14. století. Koblihy se 
rozšířily po celém světě, kde jsou 
oblíbeným celoročním pamlskem. V 
Rakousku je na konci 17. století 
připravila cukrářka Cäcilie Krapfen, 
po které se pojmenovaly. Oblíbené 
jsou také v Polsku (pączki), Německu 
(berliner) či v Itálii (bombolone). Tak 
neváhejte a zadělejte na těsto podle M. 
D. Rettigové. Nebudete litovat! 
JAK NA TO: 
Dej na mísu libru prohřáté a prosáté 

Šmálka, část dnešní ulice Mezírka.
V některém z těchto domků byla vdova Dvořáková zavražděna. 

Text Michal Simandl

Když 18. února roku 1890 vstával krejčovský 
pomocník Antonín Hochmann do práce, nahlédl 
do světničky svojí domácí. Na místo obvyklého 
pozdravu jej však čekal úděsný pohled. Sedma-
padesátiletá vdova Marie Dvořáková ležela 
nehybně na posteli a obličej měla zbrocený krví. 
Hochmanna nejprve napadlo, že se jí stala nějaká 
nehoda, například že v opilosti spadla ze žebříku, 
protože bylo známo, že si paní Marie ráda přihnula. 
V každém případě se však rozhodl nález ohlásit na 
nejbližší strážnici a za chvíli se už na místo scházela 
soudní komise. Jejím členům ale připadaly rány na 
hlavě zemřelé příliš podezřelé na to, aby byly 
způsobeny pádem. Navíc svědkové vypovídali, že se 
všeobecně vědělo, že zemřelá měla pěkné úspory, a 
tak pro jistotu nechali tělo odvézt na pitvu a 
domeček na Šmálce (část dnešní ulice Mezírka) 
prozatím hlídal strážník. Druhý den již bylo jasno. 
Soudní lékaři Herzl a Zuska potvrdili, že rány na 
hlavě nezpůsobil pád, ale údery pomocí nějakého 
těžkého tupého nástroje. Policie rozjela obvyklé 
pátrání. V první řadě důkladně prohledala byt a 
potvrdila, že pokud zde byly nějaké peníze, byly 

pryč. Zřejmě šlo tedy o loupežnou vraždu. Jako 
pachatelé nejprve přicházeli v úvahu lidé, kteří žili v 
těsném sousedství Dvořákové. V domku byl kromě 
Hochmanna ještě jeden nájemník, Josef Dvořák, 
jehož příjmení se jen náhodou shodovalo se 
jménem zavražděné. Na policejní služebnu se tento 
hubený až neduživý mladík dostavil hned druhý den 
sám a ochotně vypověděl, jaké zvyky a známosti 
Dvořáková měla a že on sám byl celou noc na 
ostatcích. Ani výslechy sousedů nic podezřelého 
nepřinesly. Pátrání se účastnil sám městský rada 
Alois Makowsky, tehdejší policejní ředitel. Jeho 
instinkt mu napovídal, že Dvořák nemluvil tak 
úplně pravdu, a tak se do jeho opakovaných 
výslechů pustil sám. Brzy se mu díky logické 
argumentaci podařilo, že se Dvořák do svých 
výpovědí tak zamotal, že už nebylo možné dále 
zapírat a muž sdělil, jak se událost opravdu odehrála.  
V onen večer vylezla Marie Dvořáková na půdu, kde 
dávala kočkám do misek krmení. Dvořák tam vylezl 
za ní, a když k němu byla obrácená zády, několikrát 
ji silně udeřil do hlavy kusem dřeva, který používají 
krejčí jako podklad při žehlení. Hadrem jí pak otřel 



Evžen Škarda (1905 – 1975) byl synem majitele známé brněnské dílny uměleckého 
sklenářství Eugena Škardy (1867 - 1931). V době studií působil jako asistent architekta 
Jiřího Krohy. V roce 1934 si založil vlastní projekční kancelář, věnoval se především 
navrhování rodinných domů. Během 2. sv. války navrhoval také interiéry, po válce 
transformační stanice, nájemní domy a administrativní budovy. Byl vedoucím 
Krajského architektonického ateliéru brněnského Stavoprojektu, jehož byl spoluza-
kladatelem. V letech 1961 - 1972 působil na Vysokém učení technickém v Brně jako 
profesor na katedře urbanismu a v letech 1965 – 1969 byl jmenován proděkanem 
oboru architektury. Publikoval v časopise Architektura ČSSR. Prof. Ing. arch. Evžen 
Škarda je autorem např. textilní továrny Stiassny a Neumark (Vlněna) a mnoha 
nájemních a rodinných domů mj. v Masarykově čtvrti. K jeho zřejmě nejlepším 
stavbám patří vila manželů Láskových ve Vinařské ulici, která byla postavena v letech 
1937 – 1938 jako svatební dar pro Rozálii Láskovou. Architekt Evžen Škarda se 
narodil na Starém Brně ve Školní (dnes Leitnerova) ulici č. 7, až do své smrti bydlel s 
manželkou Emanuelou Škardovou v Žabovřeskách v ulici Náhorní č. 7. 

S t ř í b r n é  B r n o    s t r a n a  11

BRNĚNŠTÍ ARCHITEKTI, STAVITELÉ A PROJEKTANTI 

H á d a n k a  p r o  f a j n š m e k r y

Volejte nebo pište na telefon: +420 777 122 009

Toto unikátní kamenné dvojité 
vřetenové schodiště se nachází ve 
věži, jejíž stavba byla započata 
koncem 15. stol. V roce 1592 byla 
věž Antonínem Gabrim zvýšena 
o část s hodinami a dosáhla tak 
dnešních 92 metrů. Víte, o které 
věži v srdci Brna je řeč? 

slavnÉ brnenskÉ dÁmy

Nina Divíšková
šarmantní dáma s velkým smyslem pro humor

Dokončení mého posledního telefonického rozhovoru s Ninou Divíškovou (1936 - 2021), který se uskutečnil před 
třemi lety. Tentokrát něco o její mamince. „…počkejte, Martine, zapálím si cigaretu. Víte, jak jsem už říkala, 
tatínek byl velký sportovec, dobrodruh, potápěč, byl všechno. Maminka však byla intelektuálka. Narodila se v Brně 
a byla o osm let mladší než táta. Jmenovala se Elmarita (1910 - 2003) a řeknu Vám, jak to její jméno vzniklo. 
Babička, tedy její maminka, chodila po Brně s bříškem úplně ve stejnou dobu jako maminka budoucího slavného 
režiséra Elmara Klose. Zároveň také porodily. A babička z přátelství k paní Klosové, tehdy říkala: Elmar, tak dáme 
Elmarita! Maminka byla vynikající tanečnice, později taneční pedagožka a choreogra�a brněnského Národního 
divadla. Velmi často do našeho domu v Černých Polích docházely dívky a mladé slečny, maminka je zasvěcovala 
do tajů ladných pohybů. Taneční škola mojí maminky fungovala i během 2. sv. války, až do znárodnění. Maminka 
patřila k dámám, které tehdy působily na kulturním i společenské poli prvorepublikového Brna. Předčasná smrt 
jejího manžela (1956), mého tatínka, nás tehdy všechny hluboce zasáhla. Mně bylo dvacet.“  Poté se paní Nina 
odmlčela, po chvíli jsme se zdvořile rozloučili, a to bylo naposledy, kdy jsem ji slyšel. Ze světa odešla šarmantní 
dáma, která se zrodila u nás v Brně. 

Karel Divíšek se svoji rodinou v parádním pokoji
ve své vile v ulici Slepá 33a. Zleva - Tamara, Nina, Elmarita a Karel. 

PO DOMLUVĚ PŘIJEDEME I ZA VÁMI

PhDr. Maria Fajtlová
Hrnčířská 13, 602 00 Brno

Starožitnosti
Vykupujeme za hotové:

telefon: +420 777 602 613 | e-mail: fajtlovamaria@centrum.cz
Otevřeno: Po-Pá 11:00-17:00 hodin

Obrazy a gra�ku, rámy, sochy, jednotlivé kusy nábytku, hmoždíře, mlýnky, svícny, formy, 
�gurky z porcelánu, keramiky nebo kovu, předměty ze stříbra a alpaky, stolní lampy, 
lustry, hodiny, betlémy, staré pohlednice a fotogra�e, staré reklamní cedule, gramofony, 
podpisy a rukopisy slavných osobností, staré hračky, staré koberce a přehozy, vyšívané 
ubrusy a další.
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KDO TO VÍ,  ODPOVÍ

Stříbrné Brno na více než sto let 
starých schodech, které“zdobí“jednu z 

ulic Starého Brna, v níž mnoho lidí 
nepotkáte. Svůj název nese podle 

blízké polohy dávno zaniklé sladovny 
pivovaru, která byla v Pekařské ulici č. 
80. Schody jsou od začátku ulice až do 
jejího konce, tam vás čeká překvapení 

v podobě dalších velmi strmých 
schodů… 

Příští číslo vyjde
1. prosince 2022

vtip

Kočička Stázka – Bělinka 
má ráda hodné lidi,  
škrabání za oušky a 
dobré j ídlo.  Žije až v 

Hostěrádkách - Rešově a 
zdraví všechny kočky a 

kocoury z Brna! 

Fotogra�i poslal pan 
Jarmil,  na jehož zahradě 

se Stázka prohání jako 
pravá šelma… 

BRNĚNŠTÍ
MILÁČCI

Tyto noviny čtou převážně Brňané,  ovšem díky internetu mají čtenáře také v Ivančicích, Kuřimi, 
Boskovicích, Tišnově, Znojmě, Hodoníně, Vyškově, Slavkově u Brna, Zlíně, Telči, Plzni, 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, v Třebíči, Chebu, Želešicích, 
Poličce, Přízřenicích, Pelhřimově a Senoradech. Dejte vědět,, kde čtete Stříbrné Brno vy. 
Všechny vás zdravím, ať žijete kdekoliv! 


