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Vánoční čas na Vysočině 
– luxus v dárkových poukazech!

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

– luxus v dárkových poukazech!

Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

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

ZCELA N
EZÁVIS

LÉ

OČIMA ČTENÁŘE

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

                                                                              Číslo 4 • ročník I. • prosinec 2019

toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

čtěte na stranách 
6 a 7

NEJVĚTŠÍHO PÍSNIČKÁŘE

JIŘÍ AUDES, jedinečný zpěvák, syn 
barytonsaxofonisty Josefa Audese, 

předního člena 
Orchestru Gustava Broma.

"Ty stříbrné časy 
byly přímo zlaté."

Jakubské nám. 7, Brno
Tel.: 542 210 466
www.jacobbrno.cz   

Do ostatních hotelů 
se jezdí přespat,   
k nám se jezdí 

pro zážitek!
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Kostel sv. Augustina pro jeho jednoduchost, 
čistotu, minimalismus a atmosféru. 

Méně bývá více a někdy úplně nejvíc.“

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

 „Petrov, na který se dívám každé ráno z okna, 
Červený kostel, kolem něhož jsem chodíval 
do školy na JAMU a zábrdovický, který má 
atmosféru, kde se hrála moje Missa brevis.“

KATEŘINA KONEČNÁ 
 KASTELÁNKA VILY STIASSNI

„Svatého Jakuba, mám na něj krásné 
vzpomínky z doby, 
kdy jsem pomáhala 

s restaurováním tamních oltářů.“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ
„Kostel sv. Jakuba – prošel jsem ho 
od základu až po lucernu ve věži. 

Ukrývá spoustu tajemství 
a nevyřešených záhad…“

Jediný
redaktor

Chcete-li dokázat něco 
velkého, musí jít napřed 
vaše víra.

Oldřich Nový

sůl moudrosti

 MARTIN CIBULKA 
„Lidem se zlatým 

srdcem přeji 
stříbrné Vánoce.“ 

louhodobým sledo-
váním bydliště Me-
telákovy manželky a 

dcery Ludmily v Poličce sázel 
brněnský komisař Krampl 
na to, že se tam „Pepa“ přece 
musí jednou objevit. Po čase 
se opravdu v  Poličce objevil 
a ubytoval se v hotelu U hra-
deb pod falešným jménem 
Jan Přikryl. Četnické stanice 
z Jimramova, Svratky a Sněž-

ného se chystaly na velký 
zátah. Připravena byla také 
eskortní hlídka z Brna. Podél 
cesty, kde Metelákova žena 
s dcerou bydlely, se téměř na 
každých 50 metrech ukrý-
valy hlídky. Josefa Meteláka 
nakonec až po desáté hodině 
večerní zatkl sám brněnský 
komisař Lumír Krampl. Soud 
s  Metelákem na vyloupené 
poště v brněnské ulici Schreib-
wald (dnes Pisárecká) se konal 
až v  říjnu téhož roku (1939). 
Teprve v  ten den se „Pepa“ 
dozvěděl, že v  uloupené po-
kladně nebyly žádné peníze, 
ale jen známky a poštovní ce-
niny v celkové hodnotě 7. 000 
korun. Metelák tehdy u soudu 
prohlásil, že za dva roky věze-
ní, které dostal, mu to opravdu 
nestálo. Josef Metelák byl ještě 
v roce 1940 odsouzen za další 
spáchané zločiny k dalším třem 
letům vězení. Co s  ním však 
bylo dál, se neví dodnes! Začala 
2. sv. válka a je docela možné, 
že jako mnozí další kriminál-
níci, skončil v koncentračním 
táboře. Pokračování příště 

BRNĚNSKÉ 
          I NEBRNĚNSKÉ 
HŘÍCHY

D

          I NEBRNĚNSKÉ 

vydavatel: Martin Cibulka, Brno
evidenční číslo přidělené 
min. kultury ČR: MK ČR E 23713
Náklad: 10 000 ks, měsíčník
foto: archiv vydavatele, Brněnská
encyklopedie a Česká televize

Který brněnský kostel máte nejraději?

Hasiči se skoro jen na oheň museli dívat. Teprve 
večer kolem páté dostali vodu do hadic. Voda z těch 
umělých nádrží byla velice rychle spotřebována. 

20/11 večer, když se setmělo, byl pohled na  město 
hrozný. Snad na  30 snad na  více místech vynikaly 
plameny a záře do tmy. Světlo nesvítilo, voda netek-
la, proud u nás šel tak slabě, že se na něm nedalo 
vařit. Největší potíž byla s vodou. Hodinu jsem stál 
ve frontě u studny, než jsem dostal trochu vody. My 
jsme náhodou byli všichni doma, nešli jsme do krytu, 
až Miloš zapnul radio Špilberk a tam hlásili Angrif 
… Brűnn. A už bylo slyšet rány. Žena právě vylila 
polévku a chtěli jsme obědvat. Ale ani jsme se polév-
ky netkli a utíkali jsme do sklepa. Asi 50 m od nás 
byl zasažen veliký rohový činžák, zřítil se, mračno 
prachu zatemnilo ulici až u nás. V protějších domech 
se vysypala okna. U  nás ne, k  nám už přišla vlna 
několika odrazy zeslabená. Zasaženy byly 3 kostely, 
4 kina, Úrazová nemocnice (zabity 4 sestry, 1 lékař, 
pacienti ku podivu všichni šťastně vyvázli), klášter 

na Údolní ul. vyhořel, 1. oddělení porodnice, mrtva 
1 sestra, ředitelství stát. drah (vyhořelo), čes. národní 
divadlo pobořeno, škola pro ošetřovatelky, reál. gym-
názium a  obecné školy na  Veveří, zeměpis. ústav 
čes. univerz. na Giskrově ulici (vyhořel), ale teď tam 
byl internát pro Hitlerjugen. Policejní ředitelství se 
skládá ze 3 domů, oba krajní dostaly velké zásahy, 
pobořeny, jedna bomba vnikla do krytu a zabila tam 
60 osob, na němec. obec. škole na Starém Brně za-
hynulo v krytu 55 dětí i s učiteli. Také nejvyšší soud 
byl těžce postižen, v krytu bomba zabila presidenta 
a 16 osob, z toho 8 vrchních radů. Jinde padly bomby 
do veřej. krytů.  

V  jednom byla výbuchem nadzvednuta klenba 
a pak sesunuta tak, že 12 osobám, které tam seděly, 
uskřípla neb rozmáčkla hlavy.

 Pokračování příště

Pokračování  z minulého čísla
 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí...
Který brněnský kostel máte nejraději?

 Jak to vidí...

Pamatujme na naše předky

roh Kaplangasse (dnes Marešova) a  talgasse 
(dnes Údolní) krátce po  bombardování v  listo-
padu 1944.

Pokračování z minulého čísla

❆❆
❆
❆❆

❆❆❆

❆❆❆
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU

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

Klobouky Dantes

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

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

Každý o tom 
tajně sní: 
Klobouk, 
dárek noblesní!

 

 

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

Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky

 

www.vila-stiassni.cz

Stavba vily Stiassni bývá přisuzována architektu Ernstu Wiesnerovi. Již méně se ale 
mluví o tom, že si zadavatelé stavby, manželé Stiassni, přáli mít interiéry tradičnější, 
než byla představa architekta, proto na Wiesnerovo místo nastoupil někdo jiný, a to 

v  dnešní době prakticky neznámý vídeňský designér nábytku Franz 
Wilfert, který dotvořil podobu interiérů na  přání rodiny. Stále ale 
objevujeme nové a  nové informace, které nás vedou ke  zjištění, že 
podoba interiérů šla z  velké většiny právě za  Wiesnerem a  Wilfert 
dotvořil již jen onu pomyslnou třešničku na dortu. Traduje se historka, 
že Wiesner ukončil spolupráci na vile v okamžiku, kdy po něm paní 
domu, paní Hermine, požadovala v zahradě vybudovat umělou jeskyni, 
tzv. grottu. Právě tehdy pravděpodobně Wiesnerovo pochopení pro 
tradiční podobu vilových interiérů skončilo. To, ale i mnoho dalšího, 
se dozvíte na prohlídce vily Stiassni. Tak nás neváhejte navštívit. Více 
na www.vila-stiassni.cz.

Smutný pohled na
OD Jepa – podzim 1945 

Druhá fáze stavby pasáže Alfa zahrnovala realizaci domu 
v Poštovské č. 6. Povolení k užívání stavby bylo Františku Hrdino-
vi uděleno v listopadu 1933. Bylo také nutné dokončit a zastřešit 
pasáž, aby se zabránilo vyplavení suterénu deštěm a zpříjemnila 
se možnost svobodně z  pasáže navštěvovat obchody a biograf. 
Pasáž hrála důležitou roli také z pohledu městského plánování. 
Vybudování průchodu přes nádvoří bývalého Gerstbauerova 
nadačního domu (dnešní dům U Čtyř mamlasů) propojilo nám. 
Svobody s  přilehlými ulicemi, zejména s  ulicí Poštovskou, kde 
donedávna sídlil poštovní úřad. Při stavbě navazujícího obchod-
ního domu JEPA v roce 1933 vznikla myšlenka vybudovat další 
průchod do nám. Svobody.  pokračování příště

Barevná minulost pasáže aLfa

www.alfapassage.cz

Vánoční strom do tmy září... rok 1938. Za necelé tři měsíce se z nařízení německých orgánů začalo jezdit vpravo, do Brna přijel Adolf Hitler a vypukla 
2. sv. válka. Tento strom byl posledním, který rozsvítil atmosféru na nám. Svobody před nastávajícími temnými válečnými časy. 
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Pohled do Jiráskovy (tehdy Tivoli-Gasse) ulice v roce 1904 z dnes již neexistujícího náspu na pahorku, kterému se říkalo Na Tivoli. Krásný fiakr je 
pryč, peřiny z balkonů a oken zmizely, zato přibyly semafory a spletence drátů nad hlavou. 

Na Štědrý den roku 1946, 
v 9: 00 hodin byl na křižovatce 
ulic Kobližná, Rooseveltova a 
Divadelní uveden do provozu 
vůbec první semafor v  Brně! 
Této mimořádné události byl 
tehdy přítomen oblastní veli-
tel SNB města Brna škpt. Jan 
Res, štábní strážmistr Planer, 
místopředseda brněnského au-
toklubu Ševčík, bezpečnostní 
referent Nečas a mnoho přihlí-
žejících občanů, kteří této no-
vince věnovali opravdu velkou 
pozornost. 

  TENKRÁT A  DNES
1904

                  m a R T i n o v y  Ú l o v k y

VČeReJŠeK DneS

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

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

•	výroba	zakázkového	nábytku	
	 z	masívního	dřeva
•	dřevěná	schodiště

Jiráskova dnes

Pár dní před Vánocemi roku 1940 byla honosná budova Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity násilně uzavřena a vzápětí se z ní stalo sídlo řídící úřa-
dovny gestapa pro Moravu. Veveří 70 (tehdy Eichhorner Strasse) se tak stala ze 
dne na den jednou z nejobávanějších adres tehdejšího Brna. Byly provedeny 
četné stavební úpravy, zmizely obrazy, vitráže a bronzová socha T. G. Masa-
ryka. Velké posluchárny byly rozděleny na dvě podlaží a přestavěny na díl-
ny, v nichž pracovali vězni z nedalekého koncentračního tábora Pod kaštany. 
Místo původní šatny v přízemí byla věznice s řadou kobek. O tři roky později 
byla v suterénu severního křídla zřízena gestapácká kantýna s barem Gestapo. 
Výzdobou baru byli pověřeni čeští umělci, vězněni v brněnských věznicích 
a v koncentračním táboře ve Svatobořicích. Měli znázornit výjevy ze staro-
germánské mytologie v podobě tzv. Reje čarodejnic. Umělci však dílo pojali 
jako konfrontaci, věrně vypodobnili a zkarikovali tehdejší nejvyšší brněnské 
představitele gestapa. Traduje se, že podle podobizen gestapáků zachycených 
na zdech baru, byli po válce někteří z nich dopadeni. Dílo našich umělců bylo 
po osvobození považováno za jednu z nejvýznamnějších památek na dobu 
okupace. Fresky v baru Gestapo byly zalíčeny až v 50. letech. Víte, že bar Ge-
stapo byl přesně v místech dnešní zaměstnanecké menzy Právnické fakulty 
Masarykovy univerzity? Jako barmanka si zde tehdy ke své mizerné divadelní 
gáži přivydělávala dnes již neprávem zapomenutá operetní a filmová herečka 
Jožka Koldovská (1905–1962), která však měla silné vlastenecké cítění. 

bar gestapo

Sídlo Gestapa - Veveří 70

Říšská orlice nad vchodem do budovy Právnické fakulty

Část výmalby 
v baru Gestapo

Otto Koslowski, kriminální rada brněn-
ského gestapa, byl popraven v roce 1947 

ve věznici na Cejlu
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Martin: Máte doma kocoura?
Josef: V současné době nikoliv, měli jsme krás-

ného zrzavého kocoura jménem Láďa, dožil se 14 
let a už to budou 3 roky, 
co nás opustil.

Martin: Co obdivuje-
te na obrázcích Vašeho 
dědečka?

Josef: Já osobně ob-
divuji obrovský rozsah 
díla, jeho obrázky jsou 
nezaměnitelné a ne-

napodobitelné a každý si v nich najde to své, 
např. vzpomínky na dětství, humor i vánoční 
pohodu.

Martin: Čím byl výjimečný Váš dědeček jako 
člověk?

Josef: Podle mého názoru, i když jsem se s ním 
bohužel nesetkal, byl výjimečný svou skromností 
a mimořádnou pracovitostí.

Martin: Jaké bylo přátelství Vašeho dědečka 
s Jaroslavem Haškem?  

Josef: Vycházeli spolu velice dobře, ač rozdílné 
povahy, zažili spolu mnoho legrace nejen v rámci 
společného bydlení, ale také při nejrůznějších vý-
letech. Obrovské množství ilustrací Josefa Lady 
k jeho dílu je toho důkazem. 

Martin: Zdědil jste po dědečkovi výtvarný ta-
lent?

Josef: Nezdědil, malování mně nikdy nešlo a 
naštěstí moje maminka Alena Ladová, dcera Jo-
sefa Lady a také úspěšná ilustrátorka, mě k tomu 
nikdy nenutila. Brzy jistě rozpoznala, že by to 
bylo marné. 

Martin: Kdy jste byl naposledy v Brně? 
Josef: Poslední brněnská výstava Josefa Lady 

proběhla na hradě Špilberku na přelomu let 
2013/14, jinak se ale díky našim známým dosta-
nu do Brna tak každý druhý rok. Naposledy jsem 
obdivoval vilu Tugendhat.

Martin: Co vzkážete čtenářům Stříbrného 
Brna? 

Josef: Moc vás zdravím, doufám, že se vám 
dílo Josefa Lady stále líbí a přeji vám, aby se ná-
draží konečně posunulo a fotbalisté postoupili do 
1. ligy!

• s t ř í b r n ý  r o z h o v o r •
Josef Lada

vnuk geniálního malíře Josefa lady (1887–1957)

Tato ulice, spojující 
dvě náměstí, vznikla 
ve 14. stol. a jako jed-
na z mála brněnských 
ulic si svůj původní 
název podržela do-
dnes. Až do konce 19. 
stol. však byla široká 
přibližně jen 5 metrů! 
Dnes je podstatně šir-
ší a téměř 36 let po ní 
kdysi dokonce jezdila 
tramvaj. Platea Sera-
torum, Schlossergas-
se, už víte?

zapomenuté ulice

I DOMY PROMlOUvAjÍ...
V  tomto domě bydlel během 

školního roku 1866/1867 budoucí 
první prezident Československé 
republiky Tomáš Garrigue Masa-
ryk (1850–1937). Na Komenské-
ho nám. 6 je v přízemí mezi okny 
vlevo od vchodu kamenná pamětní 
deska, která připomíná skutečnost, 
že v  této budově v  letech 1865– 
1869 T. G. Masaryk studoval. Bě-
hem školního roku, kdy bydlel 
v  České 14 (tehdy Rudolfsgasse), 
to měl jako 16ti letý chlapec do 
školy opravdu jen kousek. Jeho 
nejbližším brněnským přítelem a 
spolužákem byl Franz Le Monnier 
(1854–1925), syn tehdejšího brněn-
ského policejního ředitele Antona 
Le Monniera (1819 –1873). Tomáš 
Masaryk byl ve třídě brněnského 
gymnázia nejstarší a také největší. 
Považoval se za dospělého a často 

se dostával do konfliktů s profesory. Došlo to tak daleko, že 
jeden z incidentů málem skončil Masarykovým vyloučením 
ze všech rakouských ústavů. Stál za ním však policejní ředitel 
Anton Le Monnier a Masaryk mohl dokončit ročník. Násle-
dující rok vzal Masaryka Le Monnier s sebou do Vídně, kam 
se přestěhoval s celou rodinou a kde mohl v roce 1872 Tomáš 
Masaryk na akademickém gymnáziu úspěšně odmaturovat.

Volejte Martinovi 777 122 009☎

od fi rmy Damodara

od fi rmy 
☞Damodara.cz

Pro příznivce rostlinné stravy
Pochutiny bez lepku

Vnuk Josef Lada

Říšská orlice nad vchodem do budovy Právnické fakulty

Česká 14

T. G. Masaryk

Malíř Josef Lada

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

Jan Ducháček alias 
Vlasta Burian
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– luxus v dárkových poukazech!

Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

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

Karla jsem potkala v  jeho 
59 letech. Po Masarykovi byl 
zřejmě nejmilovanějším Če-
chem ve své době. Byl sym-

bolem svobody, byl statečný, 
měl magnetický vliv na lidi. 
Já jsem bydlela v Brně u ro-
dičů a o politiku jsem se 

vůbec nezajímala. Můj otec 
zvolil v roce 1932 Německou 
sociální stranu. Německými 
občany jsme se stali pár týd-
nů po německé okupaci. Obě 
řeči jsem uměla velmi dobře. 
Přesto, že Karel tohle všech-
no věděl, se do mě hluboce 
zamiloval a nebylo návratu. 
Ptal se mě, co znamenají 
ta dvě „t“ ve jméně Lotte. 
Jestli jsem Němka. Brzy si 
však uvědomil, že jsem an-
tifašistka. Rozhodli jsme se, 
že se vezmeme. Jenže v  té 
době musel každý donést 
potvrzení o čistotě rasy. Br-

něnské gestapo mu všechna 
povolení zamítlo. Také byl 
prý příliš starý a příliš zná-
mý. Vyzkoušel tehdy všechen 
svůj šarm, ale byl neúspěšný. 
Po mnoha poradách s  rodiči 
jsme se dohodli, že obejdeme 
pravidla. Napsali jsme svateb-
ní smlouvu, v níž jsme odložili 
legalizaci našeho manželství až 
po válce. Karel jezdil do Brna 
velmi často. Byla s ním legrace, 
všechny kolem nás okouzloval. 
Vůbec se nechoval jako šede-
sátiletý pán. Byl ještě ženatý, 
ale už v  rozvodovém řízení. 
Jeho žena Zdena Frimlová mu 
dělala velké potíže. Říkal, že 
jeho synové se mu nevydařili, 
tak jak si přál. Byl nadšený, že 
jsem v jiném stavu. Zamilovala 
jsem se do Karla, do jeho lásky, 
kterou mě obklopoval. Měla 
jsem velkou radost z pozornos-
ti na veřejnosti. Vedli jsme už 
společný život, byli jsme stále 
spolu. Byl zapleten do ilegální 
práce a nechtěl, abych o tom 
vůbec něco věděla. Gestapo ho 
zatklo a vzápětí propustilo, až 
když slíbil, že se nebude účast-
nit žádné podvratné činnosti. 
Také mu zakázali veškerou čin-
nost a hraní všech jeho písní. 
Za pár týdnů ho gestapo opět 
zatklo a vyhrožovalo. V  létě 
jsme spolu jeli na exteriéry do 
jakési české vesnice. Nic mi 
neříkal, choval se ale neopatr-
ně. Při natáčení zpíval. Jeden 
z režisérů ho tehdy udal. Od-

❶

❷

Jak vzpomínala 
na „svého“ karla 
lotte Jurdová  

poledne pro něj přijelo čer-
né auto a už jsem ho nikdy 
neviděla. Ještě ten den jsem 
navštívila nespočet míst a 
pokoušela se intervenovat. 
V  následujících dnech jsem 
obešla mnoho kanceláří, 
úřadů, bytů. Marně. Od Kar-
lova zatčení jsem byla cel-
kem 22krát vyšetřována na 
gestapu. Za nějaký čas jsem 
dostala krátkou zprávu, že 
Karla přemístili do Maut-
hausenu. Mohli jsme si psát 
dva dopisy měsíčně. Oka-
mžitě jsem ho informovala, 
že má syna. Obdržela jsem 
odpověď, že se raduje z jeho 
narození. Bylo to psáno ně-

❸

Hašlerův syn 
Thomas Hasler
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KalenDÁRium

Josef NovotNý (*4. 12. 
1881 Královo Pole – †30. 6. 1952 

Brno) byl sy-
nem klempíř-
ského pomoc-
níka v  Kr. Poli. 
V  roce 1896 
přišel jako 
skromný chla-
pec do učení do 

Barvičova knihkupectví. V  roce 
1909 byl přijat za společníka fir-
my a vznikl nový název „Barvič 
a Novotný.“ Po smrti Joži Barviče 
(1924) se stal Novotný majitelem 
a nadále udržoval původní český 
charakter firmy. Vydával knihy, 
založil obrazárnu, pořádal kon-
certy houslového mistra Jana Ku-
belíka. Věnoval se charitě, pod-
poroval studenty a byl jedním ze 
zakládajících členů Spolku Domu 
útěchy. V  létě roku 1951 byl  
zatčen kvůli tzv. protistátní  
činnosti, krátce po propuštění 
zemřel. V  Černých Polích je po 
něm pojmenována ulice – No-
votného. 

eMa Pechová (*1. 1. 1869 
Jičín – †2. 12. 1965 Brno), pochá-

zela z  jednoho 
z nejstarších a 
nejvýznamněj-
ších hereckých 
rodů u nás. 
Narodila se na 
Nový rok v  ji-
čínském Vald-

štejnském zámku. Její matka Ma-
rie Pešková, roz. Thámová se také 
narodila v Jičíně jako dcera koču-
jících herců v Zőllnerově společ-
nosti.  Ema v Jičíně vychodila 8 
tříd obecné školy a začala toužit 
po divadle. Do Brna se dostala 
s divadelní společností Františka 
Pokorného, který tehdy do Jičína 
zavítal. Brno se stalo jejím dru-
hým domovem a zůstala mu věr-
ná až do své smrti. Z manželství 
s  hercem Ladislavem Pechem 
(1866 – 1942) se jí narodila dcera 
Marie, herečka a profesorka na 
JAMU a syn Ladislav, význam-
ný český herec. Je pochována na 
Ústředním hřbitově. 

•Nabízíme sudová a lahvová vína od moravských vinařů.
•Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!

ÚTULNÁ VINOTÉKA
          U TEREZKY

•Nabízíme sudová a lahvová vína od moravských vinařů.
•Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!

Grohova 17, Brno • Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku: facebook.cz/prodejvinasdegustaci

Ať si venku padá sníh, 
                 pití vína není hřích.

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

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

mecky, ale neznělo to vůbec 
jako by to bylo od Karla. 

Byl studený prosinec (22. 
12. 1941). Německý voják 
přivázal Hašlerovi ruce k vo-
dovodní rouře a pod otevře-
ným nebem na něj pouštěl 
vodu tak dlouho, než se 
proměnil v  ledovou sochu. 
Byl zavražděn jeden z nejta-
lentovanějších Čechů. Karel 
Hašler zemřel pět týdnů po 
narození svého syna Thoma-
se. Oficiální příčinou smrti 
byl zápal plic.

❶ Karel Hašler s Lotte Jurdo-
vou v Brně.

❷ Po Starých zámeckých 
schodech až 

 do Brna.
❸ Písničkář Karel Hašler.
❹ Pojízdná reklama na 

Hašlerky na podvozku 
Pragy Piccolo.

❺ Vzácná fotografie. 
Karel Hašler obklopen 
hereckými bardy (nahoře 
uprostřed). 

❻ Herec, spisovatel a kama-
rád Rudolf Deyl.

❼ Karel Hašler s kamará-
dem-hercem Jaroslavem 
Vojtou.

KrásNá a doJeMNá 
báseň Pro Lottu 
od KarLa hašLera 
Lotto, ač jsem už lásky nehle-

dal, přece mi osud Tebe dal. 
V srdce mé vložil pravý květ, 

krásnější, než kdy viděl 
svět. 

Květ lásky k Tobě Lotto.
Láska je silná, odvěká, láska 

je život člověka.
Bez lásky srdce netvoří, zakr-

ní, zvadne, živoří.
Jsi můj život Lotto.

Lotte pracovala až do roku 
1949 na holandské ambasá-
dě, poté se synem emigro-
vala do Austrálie, později do 

USA. Hašlerův syn Thomas 
Hasler se o svém slavném 
otci dozvěděl až ve svých 
65 letech díky Arnoštu Lus-
tigovi. Thomas dodnes žije 
v  Americe, jeho maminka 
Lotte Jurdová je pochována 
na brněnském Ústředním 
hřbitově. 

Motto Karla Hašlera
Život je jako divadlo, 
jak herci na jevišti.
Po každém herci života 
přijde zas herec příští.
a tak to, žel, i s písničkou, 
s tou českou písní bývá,
někdo ji zná a zahodí – jiný 
ji zvedne a zpívá.

stříPKy o hašLerovi
*31. 10. 1879 Zlíchov, †22. 12. 1941 Mauthausen 

• Hašler se nikdy nevzdal toho, z čeho vzešel. Z obyčejného 
lidu. Celý život se pozlátku vyhýbal.
• Hašler měl zbraň – píseň. Tak porážel Němce.
• Pocházel z velmi chudých poměrů, jeho rodiče pracovali 
ve sklárně. Žili v malinkém domku.
• Maminka (Marie) Karla Hašlera zemřela, když bylo Kar-
líkovi 10 let.
• Karel se vyučil rukavičkářem. Později se z něj stal jeden 
z  nejvýznamnějších herců, skladatelů, textařů, spisovatelů, 
dramatiků, režisérů a především písničkářů před 2. sv. vál-
kou.
• Často hrál také v brněnském Národním divadle. 
• K  jeho největším kamarádům patřil slavný herec Rudolf 
Deyl starší. 
• Byl výborným tanečníkem a dobře hrál kopanou.
• Jeho písně, jako např. Ta naše písnička česká, Pětatřicát-
níci, Po Starých zámeckých schodech, se stále hrají. 
• Hašlerky (oblíbené cucavé bonbony proti chrapotu a kaš-
li), které jsou pojmenovány po Karlu Hašlerovi, se prodávají 
dodnes. Písemný souhlas o užívání jeho jména na bonbo-
nech je uložen v Národním muzeu.

❹

❺

❻

❼
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Prvního striptýzu se Brno 
dočkalo v  říjnu roku 1968. 

Odehrál se v  budově tehdejšího 
Rozmarýnu (přístavba Zemské-
ho domu). Vchod do varieté byl 
tehdy z  Žerotínova nám. V  této 
budově dnes sídlí Krajský úřad 
Jihomoravského kraje. Brno se 
striptýzu dočkalo dříve než Pra-
ha. O Krásu bez závoje, což byl 
název tohoto programu, byl velký 
zájem. Například striptérka Jana 
Šišková se chlubila mírami 103 
cm přes prsa a 60 cm v pase. Zřej-
mě také kvůli této činnosti, si už 
tehdy nechala prsa zpevnit ope-
rací. Historie tohoto brněnského 
varieté sahá až do období první 
republiky. Jezdili sem umělci 
z celé Evropy. Artistické výstupy, 
lákaly Brňany až do konce roku 
1989. Víte, že v Rozmarýnu pra-
videlně vystupoval mj. také Vlasta 
Burian? 

Brněnská
NEj

 vždy čerstvě pražená káva
 z nejlepších plantáží světa

 jednodruhové kávy (100%
 arabica) i vyvážené směsi

 zážitkové degustace kávy

 kávové speciality od mistrů

 prvotřídní moravská vína,
 domácí dortíky a další 
 vybrané lahůdky

 jedinečné kávy 
 pro restaurace a kavárny

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť

po–pá: 15–22 h
so–ne: 14–22 h

tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Vánoční káva
Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

Oblíbenými prvorepublikovými 
recepty byly vánoční dobroty z  čer-
stvé a  voňavé kávy, které vylepšily 
sváteční tabuli. Kávové pusinky, růz-
né tvary cukroví s máslovo - kávovou 
polevou, pečlivě tvarovaná rumo-
vo - kávová zrna či kávové rohlíčky 
a  makronky. Dobrá kávová zrna 
byla vyhledávaným artiklem a v růz-
ném ozdobném balení potěšila pod 
stromkem nejednoho požitkáře. Vyšší 
cena kávy z  lokálních pražíren dala 
prostor pro různé fi nančně dostup-
nější náhražky.Ve vybraných kavár-
nách byl oblíbený vánoční nápoj ze 
silné kávy s  trochou husté smetany, 
kapkou medu a likéru, navrch přida-
nou šlehačkou s nastrouhaným per-
níkem. V barech zase míchali horký 
nápoj z dobrého likéru nebo whisky, 
troškou ovocného moštu, skořice, ba-
dyánu a muškátového květu s hašler-
kou na  dně. Netradiční spojení in-
grediencí si spousta lidí zamilovalo. 
Vyzkoušejte i vy ve svém oblíbeném 
podniku. Sladké a voňavé Vánoce.

Listopadové Setkání přá-
tel Stříbrného Brna se konalo 
v  den, kdy Yvetta Simonová, 
dáma s  velkým „D“ slavila 
narozeniny. Vím, že u dam se 
nemá prozrazovat věk, zároveň 
však vím, že paní Yvetta by se 
na mě jistě nezlobila. Narodi-
la se v  Českém Brodě v  roce 
1928. Na  nedávné milé poví-
dání s  ní nikdy nezapomenu. 
Víte, že její nejzásadnější setká-
ní bylo s  Vladimírem Dvořá-
kem? Právě on dal dohromady 
duo Yvetta Simonová – Milan 
Chladil. Paní Yveta vzpomí-

nala: „Vladimír moderoval živé 
rozhlasové programy, které měl 
Karel Vlach každých 14 dní, 
a  mě tam tenkrát pozvali. To 
bylo v roce 1958! Tam už zpíval 
Milan Chladil a Vladimír Dvo-
řák nás poslouchal a  Vlachovi 
najednou řekl: Co kdyby ti vaši 
zpěváčci, aby ten program byl 
trochu pestřejší, zazpívali ně-
jaký duet? Vlach na  to: Duet 
nemáme a  nevím, jestli by se 
to hodilo… Dal nám po  chvíli 
písničku - Až budeš má. Nebyl 

to typický duet, 
ale tehdy to zpí-
val Rudolf Cortéz 
a  Allanovy sestry. 
S Milanem jsme to 
zazpívali a  Vladi-

mír říkal: Ale ty hlasy se docela 
dobře doplňují a dobře to zní, ty 
hlasy jsou k sobě opravdu vyni-
kající… Od  té doby jsme měli 
dueta.“ Paní Yvetta s  láskou 
také vzpomínala na  Gustava 
Broma: „Měla jsem ho moc 
ráda. Byl to výjimečný člověk. 
A ta jeho muzika. Taková kape-
la už u nás není. Když jsem jela 
s kapelou Karla Vlacha do Brna, 
Gustav Brom se na  nás přišel 
podívat. A  když jel Gustav se 
svou kapelou do Prahy, tak jsme 
si s  Vlachem jejich vystoupení 
nenechali ujít.“ Právě s Karlem 

Stříbrné setkání

PRVNÍ VÁNOCE BEZ KARLA GOTTA
Fakt, že se Karel Gott narodil v Plzni a většinu svého života bydlel v Praze, nic nemění na tom, že patřil 

do srdcí i nás Brňáků. Jeho koncerty byly v naší moravské metropoli vždy do posledního místa vyprodané. 
A publikum nezapřelo svoji upřímnou vřelost. Proč  však vzpomínat na Karla Gotta i ve vánočním obdo-
bí? Byl přece díky mnoha svým písním právě s tímto časem spojen. Kdo by neznal v jeho podání Adeste 
fi deles, Zní nad Betlémem Gloria a Caro Mio Ben. Kolik let nás jeho hlas v těchto písních provázel? Možná 
jsme při nich rozbalovali vánoční dárky, obdivovali vánoční stromeček, a nebo jen tak tiše vnímali 
jeho hlas klesající do hlubin a vznášející se do výšin jednotlivých tónů. Letos nás čekají první 
Vánoce, kdy umělec už není na pozemském světě. Nezmizel však beze stopy, protože vánoční 
písně, které nazpíval, tady zůstanou napořád. A protože i o Vánocích si máme vzpomenout na 
ty, které jsme měli rádi, nezapomeňme ani na tohoto umělce a také dobrého, slušného člověka. 
Jeho píseň Už z hor zní zvon v letošním roce (obrazně řečeno) poprvé zazní z nebe. Je to právě 
ta, která vyprovodila Karla Gotta na jeho poslední cestě. Tak si jí kousek připomeňme: „Už 
z hor zní zvon, už tmí se kraj a s ním tvůj syn šel spát. Všem přej týž sen, všem píseň hraj, mír 
strun, mír snů mám rád.“ 

Foto: Jiří Borový

Vlachem prožila paní Yvetta 
nejklidnější období ve  svém 
životě. Tvořili spolu harmonic-
ký pár až do jeho smrti v roce 
1986. Víte, že Karel Vlach paní 
Yvettě dlouho onikal? Tak ne-
zapomenou a  přijdou 2. 12. 
na sraz. Kam, to už snad vědí… 
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Yvetta Simonová

My dva a čas...

Karel Vlach
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Středověké městské tržiště 
založené na křížení starých ob-
chodních cest směřujících od 
Měnínské brány k hradu a od 
brány Židovské k bráně Brněn-
ské bylo největším veřejným 
prostranstvím v Brně. Tento 
důležitý komunikační uzel na 
svažitém terénu, který si dodnes 
zachoval svoji původní veli-
kost, byl od počátku 13. století 
obestavován po celém obvodu 
měšťanskými domy. Bydleli v 
nich řemeslníci a živnostníci, 
hokyníci, pícníci, platnéři, zrca-
delníci, koníři, železníci, cína-
ři, řezníci i městský medik. Po 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz
Nebo přijďte na osobní schůzku:
po–pá 8–16.30 h Brno–Židenice, Uzavřená 5

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ, 
OSTRAHU, RECEPČNÍ 
A PRACOVNÍKY ÚKLIDU

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

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech + motivační odměny

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

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

•	výroba	zakázkového	nábytku	
	 z	masívního	dřeva
•	dřevěná	schodiště

studené kuchyně. Nejčastěji to 
byly nářezy studeného masa a 
vuřtů, servírované “elegantně 
a gustiésně” na talíř. Přes ob-
časnou kousavou poznámku o 
tenkosti plátků byl tento sklep-
ní podnik hojně navštěvován, 
zvláště pravidelnými stolovými 
společnostmi. Přečkal i silnou 
konkurenci vinárny U Tří ko-
run, která prosperovala v příze-
mí stejného domu, přímo nad 
Hannakovým sklepem. Sklepe-
ní, kde koncem 19. století pro-

mnoho staletí byl tehdy zvaný 
Horní trh středem zájmu domá-
cích i zahraničních obchodníků 
a kupců. Přestože se zde ode-
hrávaly i závažné společenské a 
politické události, byl především 
hospodářským centrem města. 
Pravidelné konání trhů zaniklo 
v první třetině 20. století a sou-
časné stánky zelinářů jsou již jen 
vzdálenou připomínkou někdej-
šího významného městského tr-
žiště. Kupecký a trhovecký život 
si na dnešním Zelném trhu také 
nelze představit bez nejrůzněj-
ších hostinských zařízení, kde se 
obchody domlouvaly, uzavíraly 

a popřípadě i zapíjely. Zelný trh 
nabízel takových restaurací a ta-
veren hned několik a většinou se 
jednalo o podniky velmi známé 
a vyhlášené. Jedním z nich byl 
i Hannakův sklep v domě č. 6, 
založený roku 1843. Po dvanácti 
schodech sestupovali jeho četní 
návštěvníci do dlouhého klenu-
tého sklepa, kde se sedávalo u 
stolů ve dvou řadách s uličkou 
uprostřed. Hostinský byl ve vý-
čepu a paní hostinská obsluho-
vala bufet, proslulý specialitami 

Buďte kočka!
ODĚVY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ PRO ŽENY

TEL.: 736 226 828
NAJDETE NÁS V PŘÍZEMÍ ALFA PASÁŽE

❄

❄

❄ ❄

❄

❄
❄

❄

❄

❄

❄ ❄
Vždy, a rovněž 

v zimě bílé, 
obleče vás 

Šťastná chvíle

Hannakova sklepní pivnice na Zelném trhu

speroval Hannakův pivní sklep 
je stále zachováno a ještě před 
několika lety fungovalo jako 
denní restaurace a kavárna. Jeho 
interiér je však „na hony vzdá-
len“ tomu příjemnému, dřevěný-
mi obklady vybavenému a hos-
tinskými motivy vymalovanému 
sklepení, kde bez objednání stolu 
nebylo možné vychutnat specia-
lity paní Hannakové. V současné 
době je sklep nepřístupný a je 
otázkou zda někdy bude opět 
přitahovat místní podnikatele, 
jak tomu bylo ještě v první polo-
vině 20. století.

Hannakův Pivní sklep na Zelňáku Slavný dům č. 6

Štamgasti jsou vyšňoření i ve sklepě

Jakubské nám. 7, Brno
Tel.: 542 210 466
www.jacobbrno.cz   

Do ostatních hotelů 
se jezdí přespat,   
k nám se jezdí 

pro zážitek!
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{{{{  CO SE CHYSTÁ NEjEN v BRNĚ   }}}}

pRVoRepuBliKoVé 
SlaDKé 
mÁmenÍ

Měchuřiny se smetanou 
Z  páleného vaječného těsta 
upečeme si tak zvané měchu-
řiny (Windbeutel), někde tomu 
říkají také „větrníčky.“ Chlad-
né se rozříznou a plní šleha-
nou smetanou. Na větrníčcích 
si pochutnávala už královna 
Kateřina Medicejská (1519 
–1589). 

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

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

richard MŰLLer, MichaeL Kocáb a oNdřeJ souKuP v brNĚ! Tři výrazné osob-
nosti československé hudební scény se spojily a vyrazily na společné turné. Zahrají a zazpívají „šanso-
ny a jiné písně.“ Významnou část repertoáru tvoří písně z alba „V penzionu svět.“ Nenechte si ujít tuto 
hudební lahůdku. Kdy: 22. 12. v 19: 00 hod. Kde: Janáčkovo divadlo, Rooseveltova 1. 

MNe bLesK se doteKL. Polozapomenuté osudy muže, jehož život 
bolel. Kdo by neznal Lišku Bystroušku! Co ale víme o jejím autorovi? Jeho 
život je plný tajemství a osobních tragédií. Bojoval s depresemi a profesním 
nedoceněním jako novinář. První žena mu zemřela za nevyjasněných okol-
ností na svatební cestě, druhé manželství skončilo krachem. Za svůj krátký 
život však zanechal nesmazatelnou stopu v mnoha oblastech. Psal básně, 
prózu i dramata, pro děti i dospělé. Byl velkým znalcem argotu brněnského 
podsvětí. Založil tradici vánočních stromů a dětský domov Dagmar. Polo-
zapomenuté osudy tohoto muže připomene nejnovější inscenace v rámci 
volného cyklu Spílání Brnu. Kdy: 22. 12. v 19: 00 hod. Kde: Divadlo Re-
duta. 

PřiJĎte 12. ProsiNce v 15: 30 hod. na vánoční koncert Martina Hammerle Bortolottiho 
do Galerie Žlutý kopec v Masarykově onkologickém ústavu. Zazní vánoční písně z různých koutů 
světa a známé melodie. Nenechte si ujít jedinečný umělecký zážitek v kouzelné vánoční atmosféře. 

uŽiJte si NeJKrásNĚJší svátKy v roce 
Na  tradiČNích váNoČNích trZích, 
KterÉ budou trvat aŽ do 5. LedNa 2020! 
Chybí-li vám drobné dárky nebo se chcete zahřát 
sklenkou horkého nápoje, potom je srdce Brna tím 
pravým místem pro vás. Jen pozor na kapsáře, kte-
ří mají prsty všude a  jsou čím dál víc rafi novanější. 
A dobře se oblečte, ať vás neofoukne!

Přijďte v  sobotu 
7. 12. nebo v pátek 
27. 12. do Cabaretu 
des Péchés v  paláci 
Jalta. od 20:00 ho-
din vás bude bavit 
První česká pánská 
kabaretní a  bur-
leskní skupina - 
the roosters 
theatre. Prvky 
baletu, akrobacie, 
fi tness, burlesky 
i  cirkusu zasadili 
do unikátního stylu 
zábavy. Kombinace 
kabaretu a  burles-
que s ryze mužským 
elementem ve skupinových výstupech je ojedinělá nejen u nás, ale i ve světě. Cabaret des Péchés je 
místem netušených možností!

stříbrNý tiP! Navštivte v rámci předvánoční procházky 
oblast Černých Polí, která je památkami a překrásnými domy 
doslova protkána. Projděte (nejlépe před setměním) vstup-
ní branou z  ulice Drobného do  ulice Schodové a  na  chvíli se 
na prvním schodě zastavte. Spatříte skupinu nájemných domů 
stavitele, projektanta a stavebního podnikatele Františka Aloi-
se Dvořáka (1852–1925), jehož doménou byla právě tehdejší 
nová čtvrť v blízkosti Lužánek. Dá se říct, že Schodovou ulici 
vybudoval téměř celou. Každý zdejší dům má nějaký příběh, ta-
jemství, či neprobádanou minulost. Až do své smrti zde bydlel 
lékař a spisovatel František Hamza, významný dirigent, pedagog 
a dramaturg Zdeněk Chalabala, rada vrchního zemského soudu 
v Brně Johann Onz, novinář a šéfredaktor Lidových novin Bo-
huslav Štěchovský, akademický malíř František Švéda a mnoho 
dalších zajímavých osobností, na které dnes už jen vzpomíná-
me. Karel Divíšek (1902–1956) byl v Brně od roku 1930 prvním 
majitelem soukromé autoškoly v  Brně. Všestranný sportovec, 
krasový badatel, potápěč, letec, táta herečky Niny Divíškové 
a především veselý člověk, vyjel celou Schodovou ulici směrem 
nahoru velkým americkým terénním automobilem. Neuvěřitel-
né! Tehdy si zřejmě zkrátil cestu domů do ulice Slepé, kde žil 
až do své předčasné smrti. Vy nic takového nezkoušejte a raději 
pomalu pokračujte na konci Schodové vpravo po Černopolní, 
Helfertově a ulicí Antonína Slavíka se vraťte zpět na Drobného. 
O těchto krásných ulicích zase příště.

Odlehlá Schodová ulice

To je lidí!
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Je tomu přesně 50 let (16. prosince), kdy zemřela vynikající a neprávem zapomenutá malířka Adéla 
Hodáčová (1883–1969). Byla dcerou významného českého historika Jaroslava Golla (1846–1929), man-
želkou poslance, politika, pedagoga a národohospodáře Františka Xavera Hodáče (1883–1943), matkou 
automobilového závodníka a důstojníka československé armády Ivana Hodáče (1910–1993) a vynikající 
československé fi lmové a divadelní herečky Nataši Gollové (1912–1988). Paní Adéla byla žačkou malíře 
Antonína Slavíčka, s nímž později také spolupracovala. Velmi ráda četla, jejím zřejmě nejoblíbenějším 
autorem byl Lev Nikolajevič Tolstoj. Když se měla malá Nataška narodit, paní Adéla právě četla román 
Vojna a mír a díky hlavní hrdince Nataši Rostovové, dostala holčička jméno Nataša. Paní Adéla také pod-
stoupila několik studijních cest po Itálii a Belgii. V roce 1906 pracovala v pařížském ateliéru. Malířkou 
byla skutečně vynikající, některé její obrazy byly experty mylně považovány za díla Slavíčkova. Malovala 
až do roku 1921. Na poklidný život v brněnské Údolní ulici č. 7 (tehdy Jahngasse, původně měl dům 
č. 3), kde se obě její děti narodily, často a ráda vzpomínala. Adéla Gollová-Hodáčová je pochována na 
pražském Slavíně. 

SlAvNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY
Dcera významného historika a opomíjená malířka

adéla Hodáčová

Jaroslav Goll, otec

Ivan Hodáč, syn

Nataša Gollová, dcera

PÍŠEME NA POKRAČOVÁNÍ

Hádanka pro fajnšmekry

rudolf těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

Veliká vlastenka, paní učitel-
ka Šimíčková nás učila zpívat 
hymnu a  Hej Slované. Tatíček 
koupil Rudkovi foukací harmo-
niku, byl velice hudebně nadaný. 
A když přišla do Bílovic maďar-
ská vojenská posádka, Rudek 
z popudu otce hrával, když ko-
lem našich vojáci pochodovali, 
naši hymnu i Hej Slované. Bylo 
kvůli tomu velmi ostud, ale 
tehdy rodiče za děti nebyli tres-
táni. V zahrádce před domem, 
jsme na  jaře hrávali v  kuličky. 

Vždy se sešla veliká parta kluků 
a  bývala velmi hlučná zábava. 
Domnívám se, že tam otec zapi-
soval naše odborné termíny při 
hře v kuličky: na glc, na ……ně, 
které pak užil v Bystroušce, jak 
revírník Bartoš zastřelí prase. 
Také mně to připomíná naše 
střelecké závody. Strýc Taran-
za přijel z vojny na dovolenou, 
tuším o  Velikonocích. Všude 
se střílelo klíčema, to se odřely 
hlavičky zápalek do dutého klí-
če, ten se uvázal na  provázek, 
na druhý konec hřebík, který se 
lehce zastrčil do klíče. Potom po-
mocí provázku se udeřilo klíčem 
o zeď a vyšla rána. Někdy se klíč 
roztrhl a střepiny uvázly v lýtku. 
Horší to bylo s vojenskými pat-
ronami, které kluci kradli otcům 
vojákům, když byli na dovolené. 
To se zase provádělo tak, že pat-
rona se uložila na dvě rohatinky 
zapíchnuté do  země, zapálila 
svíčka a  položila pod patronu. 
Naštěstí jsme se vždy včas ukry-
li. Toto střílení v celé vesnici nás 
inspirovalo ke střeleckým závo-
dům. 

 (Pokračování příště) 

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒

Víte, že „tátou“ Hašlerek 
je velkopodnikatel cukro-
vinkami František Lhotský 
(1884–1954)? Souhlas Kar-
la Hašlera (1879 – 1941), 
aby bonbony proti chrapotu 
a kašli nesly jeho jméno, získal 
Lhotský 13. 12. 1920 přímo v ka-
baretu Lucerna. Hašler dobře 
věděl, že na takto zdarma šířené 
reklamě svého jména rozhodně 
neprodělá. Přiznejme si však, že 
Hašlerky už nejsou, co bývaly. 

peRliČKa na zÁVĚR

✒

•Nabízíme sudová a lahvová vína od moravských vinařů.
•Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!

ÚTULNÁ VINOTÉKA
          U TEREZKY

•Nabízíme sudová a lahvová vína od moravských vinařů.
•Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!

Grohova 17, Brno • Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku: facebook.cz/prodejvinasdegustaci

Ať si venku padá sníh, 
                 pití vína není hřích.

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

Tato bronzová portrétní busta 
v  nadživotní velikosti byla na 
jihovýchodní rozhledovou plo-
šinu u hradu Špilberku umístě-
na v roce 1902. Víte, koho zná-
zorňuje? Tento statečný muž 
zemřel na svém zámku v Jevi-
šovicích a pochován je v kostele 
sv. Jakuba.

Volejte nebo pište
na 777 122 009.☎

Chlebíčky z Lahůdky 
+ víno od Terezky 
= Silvestr jako Brno!
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Příští číslo vyjde 1.ledna 2020 tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

taK to mÁ BÝt BRNĚNŠTÍ
MIlÁČCI

Vtip britský kocourek Carlo 
na podzimní zahrádce za domem 

v hlinkách 34. 

777 122 009

vám zajistí na tel.

 In
ze

rci
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tm
os

fér
ou starého Brnazákaznící 

vás nevšímavě míjejí? 

sKUTeČNĚ 
účinná inzerce 

✆ 777 122 009

Kvalitní víno a dobré noviny, 
základ do každé rodiny! 
(U Terezky, Grohova 17)




