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Toto číslo
vyšlo
v nákladu
10 000 ks

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

Silber Brünn

OČIMA ČTENÁŘE

Vánoce
na Péřáku
a Karlovo
úsměvné
dětství

„Ačkoliv jsem ze z Plzně, nyní mě
baví objevovat tajemství Brna“
Sl. Kristina Prochásková,

tisková mluvčí spolku Brněnský sedmnáctý

čtěte na stranách 6 a 7

Noblesní hotýlek
v prvorepublikovém duchu
•Zveme vás k prožití romantických nocí i dnů
•Vaše starosti přenechte našemu služebnictvu

Že je venku zima? U nás se zahřejete!

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
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DOBRÝ DEŇ, VÁŽENÁ REDAKCIA NOVIN „STŘÍBRNÉ BRNO“
Mailík a v ňom príloha „Stříbrné Brno“ som dostala od priateľa z Brna. Najskôr som videla len
niečo starodávne, ale pozriem na dátum a ten je z
tohto roku. Upútalo ma to a pre mňa, zaujímavé
články som si prečítala a ešte aj budem čítať. Napr:
o Karlu Hašlerovi, Vila jako z pohádky, o vežičke na Špilberku, o umelcovi Onrejovi Sekora a aj
ostatné. Články sú písané veľmi pútavo, že som sa
od nich nemohla odtrhnúť a to nepreháňam! Tak
fantastické čítanie - noviny- som ešte nevidela a to
už mám 74 rokov.
P. S.
Zbožňovala som „Rádio Brno“ pani Slabákovú
a teraz aj Vás.
Veľká vďaka! Vďačná čitateľka Marika

Moje spomienky na Brno. Ako školopovinné dieťa, som chodila cez prázdniny do Brna, Kšírova
91, Horní Heršpice, ku známym mojej tety. To mi

Jediný
redaktor

utkvelo v pamäti. Mali psa foxteriéra Astu - Astičku, záhradu plnú broskví. Vodili ma po Brne, na
Špilberk, na Brnenskú priehradu, parníkom na Veveří Bitýšku a na obed do reštaurácie Opera, alebo
do reštaurácie Grand hotel oproti starému autobusovému nádražiu. A v tejto reštaurácii Grandu som
ochutnala koňakovú zmrzlinu, ktorú som nikde
viac neochutnala, lebo ju nikto nerobil. Tiež ma
vzali na výlet do Slavkova u Brna na zámok a na
miesto, kde vyhral bitku Napoleon Bonaparte s ruskými vojskami. Moja teta aj so strýkom boli hospodský v malej dedinke Blažovice u Brna, kde som
im každé prázdniny chodila pomáhať. Veľmi ma to
bavilo, že som mohla točiť pivo, obsluhovať starých
pánov, ktorí hrali „mariáš“. Tých som ale mohla
sledovať len od výčapného pultu, lebo nemali radi,
keď pri nich niekto stál a hlavne nie za chrbtom.
Sedával tam aj starý mládenec, ktorý veľmi pekne
spieval. Myslím, že sa volal Jarko. A ako to už býva,

zahľadela som sa aj do sympatického chlapca, zaľúbila som sa, ale manželom sa stal chlapec z iného
kúta republiky, zo severných Čiech. Láska k Brnu
je teda z mojej mladosti. A láska k Moravanke, Jožka Černý, Mistříňanke, to je akosi samozrejmé, ich
spev vždy zahnal chmáry z duše a urobil deň krajší
aj keď slzy tiekli po tvári. Raz sme sa aj s manželom
a malými deťmi vybrali do Brna na výlet a na obed
sme išli do reštaurácie v Opere, myslím, že Grand
vtedy opravovali. Medzi dverami nás odchytil čašník, spýtal sa na naše prianie, uviedol ku stolu pre
päť osôb. Malým deťom priniesol podsedáky, aby
dočiahli na stôl a mohli papať z tanierov. Pamätajú
si to dodnes. No, ako môžem nepodeliť sa s Vami o
takéto nádherné a milé zážitky a spomienky z Brna.
A kde si čítam a budem sa tešiť na ďalšie čítanie
„Stříbrné Brno“ je dedinka Prašice, okres Topoľčany.

Anketa Stříbrného Brna

Jak to vidí...
Co si myslíte o modrých parkovacích zónách v centru Brna?

…vilu v Pisárkách, ve které
byl Adolf Josef Ernst Ripka
spolu s manželkou Hermínou v listopadu 1918 přepaden a oloupen, nechal postavit v roce 1883. Hermine
Anna Elisabeth Ripka (1853
– 1937) byla jeho druhou ženou a tak jako její manžel se
narodila v Brně. Byla dcerou

BRNĚNSKÉ
I NEBRNĚNSKÉ
HŘÍCHY

MARTINCIBULKA

„Stříbrné Brno dárek, který se
dobře čte!“

sůl moudrosti

VYLOUPENÍ
PISÁRECKÉ VILY

MARKÉTA JETELOVÁ

ZDENĚK KRÁL

MODERÁTORKA A REDAKTORKA

HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Jednoduchá matematika:
Čím více je ve firmách a rodinách automobilů,
tím více se spotřebuje modré barvy…“

„Bydlím v centru a 10 let jsem neměl kde
zaparkovat. Teď, když v noci přijedu z koncertu,
nemusím objíždět půl Brna.“

městského radního Franze Salesia Phillipa Zuische.
Adolf Josef Ripka a Hermine
Anna spolu měli čtyři děti.
Překrásná vila ve stylu německé renesance, ve které
došlo před více než 100 lety
k brutálnímu přepadení a
oloupení, byla v ulici Bleylebenova (dnes Veslařská) postavena podle návrhu předního rakouského architekta
Augusta Prokopa.

„Všichni silní lidé
milují život.“
Jan Neruda

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

ALEŠ SVOBODA
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Tak za prvé: Jezdím na kole.
Za druhé: Má oblíbená barva je šedozelená.
A za třetí: Myslím,
že nápad je to dobrý…“

ONDŘEJ BLAHO

MODERÁTOR DOBRÉHO RÁNA NA ČT 2
A PROGRAMOVÝ ŘEDITEL
HITRÁDIA CITY BRNO

„Pokud by lidem žijícím v centru skutečně zaručovaly
jisté parkovací místo, pak by byly naprosto v pořádku.
V současné podobě mi to přijde nedotažené.“

Příště – Otřesný případ
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU

Na místě, které bylo zvoleno jako stavební pozemek pro Německý dům, na dnešním Moravském náměstí, stával od roku 1809 neoklasicistní kiosek
- dřevěný pavilon. Podle této stavby se část náměstí nazývala Kiosk. V době 2. sv. války budova Německého domu sloužila výhradně činnostem
nacistických organizací, což způsobilo, že se dům stal v očích českých Brňanů symbolem zla…
Lažanský platz + Am Kiosk - rok 1894

26. dubna 1888 bylo zažádáno o stavební povolení, 10. května v této věci zasedala komise. 18. května byl pozemek pro stavbu Německého domu ohraničen a 2. července bylo postaveno stavební oplocení. Stavba byla zahájena 6. srpna 1888. Na stavbu bylo nakonec vynaloženo 430 000 zlatých, což bylo zhruba třikrát více, než stál Besední dům…

Kavárna
s prvorepublikovou
noblesou,
do které
se budete
rádi vracet

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

Indický pokrm zahřeje
tělo i duši!
ROZVOZ JÍDEL • JÍDLO S SEBOU
DENNÍ MENU • DÁRKOVÉ POUKAZY
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Vše pod jedn
ídaně
☛ originální sn koláda
☛ exklusivní čousky a dorty
☛ famosní zák é kvality
v
☛ vína špičko telné večery
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☛ nezapo
klubu
☛ v tanečním

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

Brno
Poštovská 8c •

z

www.alfapassage.c

Alfa pjaesnájžedna!
je
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MARTINOVY ÚLOVKY

Děvče s čertem v těle

Ljuba

Vynikající herečka, muzikálová
a operetní zpěvačka a šansoniérka
Ljuba Hermanová (1913 – 1996) se
narodila v Neratovicích a zemřela
v Praze. Byla pověstná svou životní
vitalitou. Působila na mnoha pražských i mimopražských scénách,
v Paříži, Vídni, a často navštěvovala
také Brno. Krátce působila v brněnském Národním divadle a v letech
1964 - 1965 byla členkou souboru
Večerního Brna. V době brněnského působení bydlela v ulici Hansmannova 32. Paní Ljuba se celkem
čtyřikrát provdala, měla dlouhou
řadu přátel, známých a kamarádů,
k nimž patřil mj. také Hugo Haas,
s nímž na začátku kariéry prožila
milostný románek. S Hugo Haasem
udržovala až do jeho předčasné smrti písemný styk. Jeden z posledních
dopisů, který Hugo své dávné lásce
poslal ze svého vídeňského bytu
krátce po poslední návštěvě Prahy,

Hugo

Moc se mi v Praze líbilo, furt se mi o
tom zdá, tak se asi budu muset brzy
zase vypravit k Vám na kus řeči.
nese datum 15. prosinec 1963. Paní Připrav si něco pro zasmání. Tvůj
Ljubě bylo tehdy 50 let, Hugovi 62. vtip: …“já ještě neumím chodit“ je
Ljůbezná Ljubo:
furt ještě nepřekonán.
Trvalo to sice trochu dlouho, ale co
Pac a pusu Tvůj Hugo
se vleče, neuteče. Po tom představení
jsem někam letěl a stejně jsem přišel
Paní Ljuba si zahrála také
pozdě. Měl jsem být v Národním a v mnoha filmech - Peníze nebo
utekl jsem k Tobě. Tak se už nezlob. život, Vražda v Ostrovní ulici,
Chci Ti jen dodatečně říci, že jseš vel- Nezlobte dědečka, Včera neděle
kej šlágr, že moc umíš a že dáš všem byla… Zřejmě nejvíce ji vystihoděvčatům flek. Byl jsem vážně pře- val film z roku 1933 Jsem děvče
kvapen, jak to prima válíš, jak máš s čertem v těle. Plná optimismu
mne i publikum v kapse a jak jseš účinkovala až do pozdního věku.
moderní v projevu. No zkrátka - mů- Zasloužilá umělkyně Ljuba Heržeš kdykoliv bys chtěla, si dát své stře- manová je pochována na Vyševíce přes noc pod moji postel. A ten hradském hřbitově.
mladej Havel je moc velkej talent. A
Tvoji spoluhráči jsou moc fajn kluci. Děvče s čertem
Když jsem zaslechl, jak Tě obecenstvo v těle Ljuba
Hermanová
po představení chválí, neudržel jsem
se a řekl jsem jim, že jsem tě to všechno naučil. Tak už prej máš bejvalýho
pana manžela v troubě a číháš na
příštího. Ty se holka nikdy nepolepšíš.

TENKRÁT A DNES
1901

věžička byla
➘ Tatopůvodně
i na

Dnes

levém rohu, při
bombardování
v listopadu 1944
byla ale zasažena
a celá se zřítila.
Při opravě
už se levá
věžička
nedostavěla.

Na levé fotografii z roku 1901 vidíte zřejmě nejkrásnější palác na Velkém náměstí (dnes nám. Svobody). Vlevo měl hodinářství Fr. Moravus, v 1. poschodí byla Živnostenská banka a také směnárna, vpravo měl obchod Josef Bauer. Několik týdnů po pořízení této fotografie byl palác Mitrovských zbourán a nahrazen o mnoho vyšší
budovou, která stojí dodnes.

VČEREJŠEK DNES
Od 29. prosince 1881 byla v Besedním domě na Elisabethplatz
(dnes Komenského nám.) z bezpečnostních důvodů zakázána
veškerá divadelní představení.
8. prosince téhož roku totiž vyhořelo Okružní divadlo (Ringtheater)
ve Vídni. Toto neštěstí, zaviněné
nedostatečným technickým vybavením, zastavilo pro výstrahu na
čas provoz v mnohých divadlech.
Divadelní činnost byla v „Besedňáku“ zakázána po sedmi letech,
první česká divadelní sezona zde
byla zahájena v říjnu 1874.

Klobouky
Dantes
Ten, kdo Dantes daruje,
tak skutečně miluje!
Adresa: Náměstí Svobody v pasáži Omega, Brno
Otevřeno: pondělí až pátek 9–19 hodin, sobota 9–14 hodin

Sledujte nás na

www.kloboukovyklub.cz
KDO O ÚSPĚCHU INZERCE POCHYBUJE, PROHRÁL JIŽ PŘEDEM BITVU S KONKURENCÍ!
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I DOMY PROMLOUVAJÍ... Okresní hejtmanství

Herec, režisér, pedagog, recitátor, překladatel, dramatik, skladatel
a divadelní ředitel Rudolf Walter
(1894 – 1966) se narodil v Dačicích
a zemřel v Brně. Jeho otec Rudolf byl
v Dačicích obchodníkem, maminka
Olga zpěvačkou a klavíristkou, která
v Brně otevřela první českou operní
školu! Rudolf Walter bydlel zpočátku
v Gorkého 23, až do roku 1960 v Gorkého 54. Jako herec a režisér působil
v brněnském Národním divadle, později byl šéfem činohry.
Na brněnské konzervatoři v oboru herectví vyučoval přes 200
herců - Vlasta Fialová, Vlasta Matulová, Naděžda Gajerová,
Otakar Dadák, Miroslav Doležal, Zdeněk Kampf, Miroslav Zejda… Často spolupracoval s brněnským rozhlasem, hrál v několika filmech režiséra Václava Kršky. 2. 7. 1921 uzavřel v kostele sv. Tomáše sňatek s Marií
Gorkého 54
Pechovou, dcerou významných
brněnských herců Emy a Ladislava Pechových. Rudolfovým
švagrem byl od toho okamžiku
jeden z nejlepších českých herců Ladislav Pešek. O rok později se jim narodila dcera Olga,
budoucí režisérka a spisovatelka. Rudolf Walter odpočívá na
Ústředním hřbitově po boku
své manželky, tchyně a tchána.

Rudolf Walter

ZAPOMENUTÉ ULICE

aneb 150 let od dostavění
Staveniště na místě asanované
pekárny naproti místodržitelství
na dnešním Moravském nám.
koupil v roce 1865 brněnský stavitel Moritz Kellner (1824 Brno
- 1909 Brno). Ten zde postavil v le-

(1868 – 1935). Na jaře následujícího roku byla nová část budovy
předána k užívání. Za německé
okupace byl v budově umístěn
německý oberlandrát (nejnižší
úřad německé okupační správy)

Kellnerův palác před rokem 1900
tech 1869 – 1871 velkolepý palác, a po válce v něm sídlily úřadovny
který sloužil nejen jako jeho sídlo, politické správy. V 70. letech 20.
ale i jako nájemný dům. V původ- stol., kdy v budově sídlil Okresní
ním domě byly v 1. a 2. poschodí
Masarykovanárodní
3, tehdyvýbor Brno venkov, byl
trojice bytů. V roce Hermann-Gőring-Strasse
1902 palác ke Kellnerovu paláci připojen
koupil rakouský stát a umístil do sousední dům č. 1 v Joštově uliněj Okresní hejtmanství, později ci. V dvorním traktu proběhlo
zde sídlila Zemská školní rada. Po- v posledních desetiletích několik
doba Kellnerova paláce se změnila necitlivých zásahů, rozsáhlá a
v roce 1924. Byl o patro zvýšen, nákladná rekonstrukce proběhla
stavitelem této nástavby a dalších v letech 2003 – 2006 pro potřeby
drobných úprav byl Josef Křelina Nejvyššího správního soudu ČR,

který zde sídlí dodnes. Na místě
novinového stánku (dole na větší
fotografii) stojí od roku 2010 socha Spravedlnosti. Moritz Kellner
patřil ve své době k největším stavebním podnikatelům na Moravě,
jeho firma se specializovala na
stavbu obytných domů. Kellner
je však také stavitelem kaple sv.
Anny v Pekařské ulici, německého gymnázia v Hybešově ulici
atd. Moritz byl předsedou Spolku
stavitelů na Moravě a ve Slezsku,
členem městského zastupitelstva,
městský radní, a také např. čestný
hejtman brněnských ostrostřelců.
Jeho jméno je taktéž zmíněno na
pamětní desce v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Husově 14,
vpravo na stěně podesty schodiště.
Zapomenutý stavitel, majitel realit
a Brňan Moritz Kellner se dožil 85
let a ve svém domě na dnešním
Moravském náměstí č. 6 žil zřejmě
až do své smrti. Až půjdete s těmito novinami kolem Kellnerova paláce, který mimochodem dodnes
patří k nejvýznamnějším stavbám
v centru Brna, zvedněte hlavu, otevřete noviny na správné straně a
uvidíte, co všechno se za těch 150
let od dostavění změnilo.

Vlevo tiskárna R. M. Rohrer, vpravo Okresní hejtmanství, nahoře Špilberk, dole novinový stánek

Na fotografii z roku 1888 vidíte prázdnou prašnou ulici
Bahnring. Uprostřed fiakr, stromořadí po obou stranách
a nikde ani noha. Později nesla název Palackého tř., Charlotty Masarykové nebo Třída 1. máje. Dnes tudy jezdí tramvaje, autobusy, automobily a je tu poněkud přelidněno. Svůj
dnešní název nese tato neklidná třída od roku 1990. Už víte?

☎ Volejte Martinovi 777 122 009

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

EŽI TO
ÍL
S
Ř

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
Kdy:19. prosince 2021 • 30. ledna 2022
27. února 2022 • (vždy 7–11.45 h)

T!

Nejlepší
zákusky
a dorty
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K
S
P
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Výměnná setkání
sběratelů
aut a vláčků – těšíme se na
velké i malé...
bude co měnit, co obdivovat
a nad čím
žasnout...

Setkání jsou
pořádána
ve spolupráci
s brněnským
Technickým
muzeem

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

arel Hőger se narodil jako
třinácté dítě do domu
č. 13 a třináctka se stala jeho
šťastným číslem. Karlova maminka Marie říkávala, že se narodil 14. 6. a 17. 6. byl pokřtěn,
ačkoliv na křestním listě je datum 23. 6. 1909. Prý to tehdy
na faře popletli. Jediné jisté je,
že ke Karlovi přidali ještě jméno Maria.
V době Karlova narození bylo
jeho tátovi (tehdy ještě příjmením Heger) Františkovi 66 let!
Narodil se 23. 11. 1843 soukenickému mistru Vincenci Hegerovi (ještě za vlády Ferdinanda
Dobrotivého) a jeho manželce
Rozálii, roz. Krejčí. Karlova maminka Marie Josefa se narodila
v roce 1868 v Prostějově, byla
dcerou tkalcovského pomocníka a od čtyř let byla sirotkem.
Svatbu měli o Vánocích v roce
1892 v Brně - Zábrdovicích. František Hőger
pracoval jako topič
v kruhové cihelně
v Medlánkách, Marie byla služebnou.
To už manželé
Hőgerovi bydleli
v Kr. Poli na Mojmíráku, v domě,
kterému se říkalo
Péřák, podle původního majitele
Antonína Persche,
jenž byl synem prvního královopolského
starosty Antonína Persche.
V tomto domě (původně statek
přestavěný na obytný dům) se
narodil Karel Hőger jako třinácté a zároveň poslední dítě dobrosrdečné Marii Hőgerové. Na
Péřáku byla velká zahradní restaurace. V předním traktu bydlela chudina, která patřila z velké
části k zákazníkům Karlovy
maminky. Marie Hőgerová zde
Pětiletý Karel Hőger (vpravo)
s bratrem Rudolfem

Vánoce
na Péřáku

Velký český herec
s mimořádně citlivým
projevem a kultivovanou
výslovností

a Karlovo
úsměvné
dětství
provozovala kvelb. Prodávala
povidlí, vuřty, salámy, mýdla
Otto, polévkové koření, sezonní
ovoce, cukroví, na dvoře měla
bečky s vínem. Platební morálka však byla nevalná. Položky
se často psaly křídou na futro a
mnohdy byly nedobytné. Vzadu bydlívali herci, mezi nimi i

paní Jurná - babička herce Jaroslava Vojty. Ta prý jednou donesla paní Hőgerové na úhradu
účtu kožich, který byl však starý
a vypelichaný. Po bližším prozkoumání jej odmítla a raději
další položky zapisovala do
sešitu. „Podívé se, Kadlíku, ti
herci zezadu neplatijó, fšecko

jim píšu na futro“, stěžovala si
paní Marie svému synkovi. Celý
dům, včetně půdy, měl Karel
důkladně prozkoumaný. Na
půdě jednou našel starou citeru,
kterou si opravil a hrával na ní.
Za podvečerů dospělí sedávali
na schůdkách a bavili se o všem
možném. Všichni mladí vždy
poslouchali s otevřenou pusou.
Obyvatelstvo Péřáku se znalo do
nejintimnějších detailů. Péřák
byl Karlovým jakýmsi generálním štábem a místem, kde se
zrodila spousta originálních klukovských nápadů i úsměvných

vá. Kluci se domů vraceli často
potlučení a maminky k tomu
přidaly ještě pořádný pohlavek.
Mnohdy do kvelbu zabloudily
všelijaké ztracené existence z nedaleké „Dupárny“, kde řádila brněnská „plotna“. Vnímavý Karel
pochytil jejich žargon a uložil si
do povědomí mnoho zdejších
i neznámých tváří a životních
osudů a později, když hrával
loutkové divadlo, mnohé z toho,
co odkoukal, použil. Zpočátku
v maminčině obchůdku, později v Přikrylově kuželně, kde bylo
vždy plno malých diváků a kam

Péřák, rodný dům
Karla Hőgera.
Mojmírovo nám. 13
Fotografie je
z roku 1950.

lumpáren. Jednou Karel dostal
nápad. S bratrem Rudolfem a
dalšími chlapci si v maminčině kvelbu „půjčili“ pendrekové
rourky (cukrlata ve tvaru makarónů) a těmi sladkými rourkami
upíjeli víno z bečky na dvoře.
Jenže rourky se brzy rozmočily a
spadly do bečky. Pendrek v bečce zkvasil a po čase si zákazníci
„libovali“, jaké to prý má paní
Hőgerová výtečné víno. Někdy
si chlapci z Péřáku naplnili kapsy
grimlama (kamení) a šli bojovat
s kluky ze sousedních Řečkovic.
Tehdy byly všude kolem louky,
kozí chlívky, prašné cesty a snad
právě proto měl Karel vždy raději polní kvítí než orchideje.
Řečkovice, Husovice i Židenice
byly tehdy odděleny polem a

se na ně chodili dívat i ochotníci
z dělnického divadla Bratrství.
V jeho sále, který tehdy ještě nebyl v Semilassu, ale v hostinci U
Jiříčků, později hotel Kulíšek a
Merkur, si Karel zahrál v osmi
letech ve Vojnarce synka Jeníka.
Tímto jevištěm prošel i Jaroslav
Vojta a další budoucí profesionálové. Karlovy nezbednosti se
ovšem neomezovaly jen na Péřák a jeho okolí. Ušetřena jimi
nebyla ani škola. Chlapci jednou
vypodložili katedru malými kuličkami, protože věděli, že pan
učitel, nežli se dá do zkoušení,
rád se o ni opře. Opřel se a v tom
se katedra rozjela jako husitský
bojový vůz. Jednou v učebnici
vylepšili podobiznu Karla IV.
světáckým cylindrem, nebo Ma-

Obchůdek paní Hőgerové.
Vzácná fotografie.
v těchto pásmech si často chlapci
z Péřáku dokazovali svoji mužnost. „Panenkomarjáhosténská,
kluci, vy se mně ešče jednó zabijete!“, hubovala paní Hőgero-

rii Terezii nakreslili francouzský
knírek. Kdo ví, jestli si Karel na
tyto klukoviny vzpomněl, když
studoval na učitelském ústavu
na břehu řeky Svratky na Starém
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Brně. Karlovi rodiče na své děti
nikdy nevztáhli ruku, neužili
hrubého slova a nikdy neprojednávali před dětmi své trampoty. Nikdy neměli na růžích
ustláno, žili prostý život, ale neměli nikdy bídu. Svým dětem

zlatil ořechů, co jsem se navěsil
na stromeček laciných cukrovinek. Maminka pekla vánočky
i drobné pečivo. Náš skromný byt
voněl rybou na černo, smaženou i pečenou. A zatímco tohle
všechno maminka připravova-

Karel Hőger v kruhu učitelů v Lomnici u Tišnova.
V letech 1928-1930 byl na zdejší škole učitelem.
vždy opatřili vše, co potřebovaly. Měli své děti rádi moudrou
láskou, přenášejíce na ně svůj
láskyplný vzájemný vztah. Karel Hőger si to každoročně připomínal, když nadešly Vánoce.
„Ty pro nás nebyly svátky horečného shánění, kdy nedostatek
citů je nahrazován nákladností
a počtem dárků, jak tomu nyní

Marie Hőgerová, Karlova
maminka, v roce 1942.
To už bydlela v Praze.
bývá hlavně u mladých rodičů,
zaměstnávajících se často jinými žádostmi a kouzly života. Já
jsem byl dítě starých rodičů, pro
které je rodina hlubinou bezpečnosti i smyslem života. I u nás se
házel střevíc přes hlavu, třáslo se
stromy a nosila se jim výslužka,
aby napřesrok dobře rodily. Co
jsem se sám nalepil řetězů z barevných papírů, co jsem se na-

la, vypravili jsme se s tatínkem
k jeho cihlářské peci-kruhovce,
kde to tak pěkně hřálo, když venku často mrzlo, až praštělo. Pak
jsme se šli projít, tatínek si dal
štamprličku šedivé, mně dal
líznout jen tak trochu, a potom
jsme se vraceli pomalu domů.
Z těch Vánoc vyzařovalo snad
vše dobré, co si člověk přinesl
do života, i smysl pro poezii,
pro krásno. Na rozdíl od mnoha tehdejších i dnešních dětí
jsme si nikdy nic nepřály. Snad
jsme věděly, co nám rodiče
mohou při svých omezených
finančních možnostech dát, a
měly jsme zkušenost, že obvykle splnili naše očekávání. Mezi
vánoční dárky patřily vždy
knížky, které jsme si prohlížely
a četly brzy po večeři, výjimečně bohaté. Také jsme pozorovaly, že se rodiče sami obdarovávali pramálo, povětšině
to byly věci, které potřebovali.
Vánoce u nás byly dny tiché a
krásné radosti. Vzpomněl jsem
si na jedny Vánoce, chodil jsem
tehdy do první třídy. První světová válka byla už v běhu, psal
se rok 1915. Maminka vstávala za časného rána a chodila
do fronty pro kousek masa, pro
pytlíček mouky a pro nahnilé

brambory jezdila na venkov
ke keťasům mlynářům a sedlákům, jimž musela vždycky
přinést něco na výměnu - peníze nechtěli. A přece i tenkrát
byly k Vánocům bílé vánočky a
ze sirupu maminka vykouzli-

v roce 1940 natrvalo přestěhoval do Prahy. Své rodné Brno
však nosil v srdci navždy.
A JEŠTĚ NĚCO...
OTÝLIE
SKLENÁŘOKarlova maminka se brzy VÁ-MALÁ (*12. 12. 1844
přestěhovala za svým synem
Vídeň - †
do Prahy, kde v roce 1950
23. 2. 1912
Praha)
je
dodnes považována za
jednu z nejvýznamnějších českých divadelních
hereček. Narodila se v rodině vojenského lékaře Jana
Malého. Když rodina přesídlila do Čech (Otýlii bylo
Prvním Karlovým významným filmem bylo romantické drama
asi 8 let), studovala zpěv u
Za tichých nocí (1940), ve kterém se poprvé setkal s Lídou Baarovou.
Františka Pivody a pokrala vánoční cukroví. Chléb byl zemřela. Během krátké doby čovala v divadelních lekcích
napůl z kukuřice, která vrzala znalo čilou stařenku s čis- u Elišky Peškové, provdané
mezi zuby. Vařila se z ní i kaše. tou moravštinou celé okolí Švandové. Když se v roce
I mýdlo jsme doma vařili. Ze Bubenče. Ráda poklábosila 1884 zahajoval provoz v Diškol byly lazarety. Mnoho na- s pošťačkou, třeba o tom, že vadle na Veveří, byla slavná
šich sousedů odešlo na vojnu „každé pátek se u nás vařil Otýlie přizvána pro první
a už se nevrátili. Dětská srdce celé kotel kaše. Chodili k nám představení v něm. Hrátoho byla až po okraj plná. žebráci s hrnkama. Nabrala la v titulní roli Kolárovy
Cožpak jsem mohl při těch sem dycky šufánkem a každy- Magelony, nadšené projevšech starostech myslet ještě na mu dala. Jeden muské dával vy brněnského obecenstva
mnohokrát zastavily hru
Mojmírovo náměstí
potleskem při otevřené scév době narození
ně. Zůstala v Brně do druKarla Hőgera
hého dne, aby se obecenstvu
představila ještě jednou
a opět v titulní roli. Do Brna
se ráda vracela. Byla profesorkou dramatické školy a
Pražské konzervatoře, vyučovala v operní škole zřízené Bedřichem Smetanou. Je
pochována na Olšanských
hřbitovech.
nějaké hračky? Mým jediným
vánočním přáním bylo, aby už
tohle jednou skončilo, aby přestala ta hrozná válka.“ Velká
herecká osobnost a legenda
českého dramatického umění
Karel Hőger, jehož pramínky
herectví vyvěraly v Králově
Poli, kde jako malinký doprovázel maminku na mnohá
ochotnická představení, se

KALENDÁRIUM

pozor, aby žádné nešel dvakrát.
Dyž se najedli, donesla sem
slaměnko plnó štyráků. Do
škole se tenkrát chodit nemoselo. Má nevlastní sestra měla
v Olomócu vobchod. Vzala si
mě k sobě. Hrozně sem se styděla. Šak to má Karel po mně.
Máte vidět, jak on se stydí…“
Národní umělec Karel Hőger
zemřel v roce 1977 v Praze.

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

KAMIL FUCHS (*4. 12. 1930
Brno – † 13. 8. 1995 Brno)
byl synem významného architekta Bohuslava Fuchse.
Architekt, urbanista a pracovník v oboru památkové péče Ing. Arch.
Kamil Fuchs, CSc se v tvůrčím
prostředí otcova atelieru pohyboval už od 40. let 20. stol. Kamil
Fuchs je autorem repliky stavby
Zemanovy kavárny, autorem
projektu rekonstrukce Měnínské brány, podle jeho projektu
byla upravena brněnská restaurace U lucerny. Je spoluautorem
pamětní desky Jana Kotěry v Lidické 49, pamětní desky A. B.
Mitrovského ve vstupní hale Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu, J. Auersperga a Ch. C.
Andrého tamtéž. Pro své rodné
Brno připravil celou řadu návrhů, obnov a úprav důležitých
historických míst. Je pochován
na Ústředním hřbitově v čestném hrobě po boku svého otce.
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Vzpomínka na laskavého Františka
Poté na podzim roku 1919 odešel
na Slovensko, aby i tam pomáhal
ještě dalších dvacet let zakládat a
rozvíjet ono tehdy tolik potřebné
kvalitní vzdělávání žen a dívek. Také

Protektorka spolku Vesna Julie
Fantová-Kusá
jeho zásluhou vzkvétal v Turčianském Sv. Martině poté významný
„Ústav pre výchovu sociálnych a
zdravotnických pracovníčok a učiteliek ženských odborných škol“,
jenž vznikl původně z osvětového
působení spolku „Živena“ na Slovensku. Je třeba také připomenout,
že se ředitel František Mareš po
svém nástupu do funkce věnoval
nejen organizátorské práci, ale
že dokázal také pro tyto Vesniny školy už na samém konci 19.
století zajistit výstavbu potřeb-

ných školních budov, a to se vším
potřebným vybavením, včetně
penzionátu. První budova školy
vznikla doslova do roka a do dne
(otevřena 16. 9. 1889) na dnešní
Údolní ulici č. 10, jejímž stavitelem
byl Julius Zedník. Další tři budovy
následovaly v 2. polovině 90. let 19.
století: v roce 1895 to byla budova
penzionátu v zahradě na Údolní
ulici č. 10 (stavitel Antonín Tebich),

poté v roce 1897 vznikla pro školu
průmyslovou třetí budova Vesny,
jež byla s tímto pozemkem propojena na dnešní Jaselskou ulici č. 7
(stavitel Antonín Tebich, sgrafitová
dekorace Josefa Šímy a „Dvoranka“ vyzdobená Jožou Uprkou)
a ji pak následovala čtvrtá školní
budova v sousedství na Jaselské č.
9 pro Vesninu školu literní, kterou
projektoval arch. Antonín Pfeiffer

Budova
Vesny
v roce
1909
v Jaselské
(tehdy
Augustinergasse)

brněnská
NEJ

4. díl

a průčelí výtvarně dotvořili Josef V.
Pekárek a Karel Novák.
Těmito stavbami se uvolnily obě
budovy na Údolní ulici č. 10 a
mohly být přebudovány na tzv.
Malý a Velký penzionát, na jehož
zařízení se poté podílel velkou
měrou arch. Dušan Samuel Jurkovič po svém příchodu do Brna
v roce 1899. Nemalou zásluhu na
tom všem měla i tehdejší starostka
ŽVJ VESNA Julie Kusá Fantová,
jež projekty a stavby podpořila
finančně. Svůj podnětný podíl
měl František Mareš i na vzniku
dvou moderních funkcionalistických budov Vesny na Lipové ulici
v Brně - Pisárkách, a to Domovu
Elišky Machové a Školy pro ženská
povolání, jež obě vznikly v letech
1928-1930 podle projektů prof.
arch. Bohuslava Fuchse a ing. arch
Josefa Poláška. František Mareš
byl ovšem - kromě svých pedagogických a organizátorských činů
- zároveň i znalcem a podporovatelem umění (nejen hudebního,
v němž byl sám vzdělán ve hře
na housle i na violoncello v době
svých studií a jež příležitostně i
veřejně uplatnil) a věnoval této
činnosti veškerý svůj volný čas.
Pokračování příště

Jan Hlávka (1819 – 1895)
se vyučil soukenickému řemeslu, z tkalcovského
mistra se
vypracoval
v majitele
továrny
na výrobu
vlněného
zboží. Jeho zboží bylo pro svou kvalitu oblíbeno a šlo rychle na odbyt.
Obrat Janova kapitálu dosahoval
ročně 50 000 zlatých. Sídlo jeho firmy bylo na Josefově č. 71 (dnes Bratislavská ulice), s manželkou Barborou a dětmi bydlel na Cejlu č. 51.
A právě v jeho domě na Cejlu byla
založena první česká mateřská
školka! Jan byl podporovatelem
chudých českých obyvatel Brna,
spoluzakladatelem Cyrilo-Methodějské záložny v Brně, spoluzakladatelem Filharmonické besedy
v Brně, na stavbu Besedního domu
věnoval stavební místo. Byl zakladatelem Českého čtenářského
spolku a Sokola v Brně, do roku
1870 byl jeho starostou. V Masarykově čtvrti je po něm pojmenována
ulice - Hlávkova.

Jaký učitel, takový žák

Hudební skladatel, pedagog,
hudební kritik
a první životopisec Leoše Janáčka Jan Kunc
(1883 – 1976) se
narodil v Doubravici nad Svitavou a zemřel
v Brně. V letech
1898 – 1902 navštěvoval Učitel- Hudební skladatel Vítězslav
ský ústav na Sta- Novák dával Janu Kuncovi
rém Brně, poté soukromé lekce
varhanický ústav, kde byl jeho učitelem Leoš
Janáček. Jan Kunc patřil k významným organizátorům kulturního života v Brně. Přátelil
se se spisovatelem Janem Herbenem, dramaZnámý neznámý hudební skladatel
tikem Jiřím Mahenem nebo architektem DuJan Kunc
šanem Jurkovičem. V roce 1919 mu sám Leoš
Janáček na právě vznikající brněnské konzervatoři nabídnul místo tajemníka a profesora skladby, později zde působil jako ředitel. K jeho žákům
patřil mj. Pavel Haas. Za německé okupace byl Jan Kunc
předsedou Klubu moravských skladatelů, v roce 1947 byl
jmenován děkanem na JAMU. Svou dráhu završil jako
profesor na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity,
kde přednášel teoretický kontrapunkt a hudební formy.
Přispíval do časopisu Hudební revue a do Lidových novin. V Brně bydlel postupně na těchto adresách: Úvoz
52, Nerudova 9 a Čápkova 14. Známý neznámý hudební
skladatel Jan Kunc byl za celoživotní dílo v roce 1958 vyznamenán Cenou osvobození města Brna. Je pochován na Leoš Janáček byl učitelem
Jana Kunce
Řečkovickém hřbitově.

Sloupek o kávě
Vánočka
a káva

s máslem



Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

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

Málokdo si umí představit divočejší
kombinaci. Ale „neprůstřelná káva“
s hrudkou másla s namazanou vánočkou je oblíbená v Británii na svátečním
stole. Avšak již mnohem dříve se takto
pila káva třeba v Nepálu či Jemenu
a Ethiopii. Kávový nápoj dodá tělu
vzpruhu a energii, prospívá srdci a je
ideální pro začátek dne. Máslo lehce potlačí hořkost a zjemní chuť. Do
sváteční vánoční kávy můžete přidat
špetku skořice nebo zázvoru a dosladit
zdravým čekankovým sirupem. Zkuste i variantu oblíbenou ve Vietnamu
či Thajsku. Dvojité espresso nebo překapanou kávu z nejlepší vietnamské
oblasti s troškou kondenzovaného mléka a navrch vaječný žloutek s cukrem.
A milovníci mléka, zkuste našlehat
mléko, kapku dýňového pyré a kondenzovaného mléka, pravou vanilku se
zázvorem nebo muškátovým oříškem
a přelít espressem z výrazné venezuelské kávy. Navrch trošku sladké husté
smetany. Krásný předvánoční a sváteční čas s čerstvě praženou kávou.
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Kde se konaly tajné schůzky?
Letohrádek po roce 1900. Už tehdy
zde fungovala mateřská školka

Martina Cippse, kterou od
něj později koupili moravští stavové za účelem zřízení
včelařské školy. K tomu ale
nikdy nedošlo, a tak zahra-

du koupil generál Antonín,
svobodný pán Mitrovský.
Antonín Arnošt, svobodný
pán Mitrovský, se narodil
v roce 1735 v Banské Štiavnici. Dlouhá léta působil
v armádě v mnoha hodnostech, naposledy jako generál,
v roce 1766 se stal také c. a
k. komořím. Jeho vojenská
kariéra skončila v roce 1778,
kdy při dělostřeleckém útoku
přišel o nohu a byl předčasně
penzionován. Poté přesídlil
do Brna a hned v následujícím roce koupil usedlost se
zahradou na Starém Brně,
kde v letech 1779 - 1794 vyrostla budova letohrádku se
skvostnou zahradou, ohraničenou náhonem řeky Svratky.
Antonín Arnošt se mimo jiné
stal jedním z hlavních mecenášů brněnské univerzity a
byl rovněž členem brněnské
lóže Svobodných zednářů,

kteří se zde pravidelně scházeli. Autorství stavby není
dodnes jednoznačně určeno!
Letohrádek je stavbou umělecky velmi kvalitní a vizuálně zajímavou. Půdorys
budovy je pozdně barokní,

Letohrádek ještě bez vstupního schodiště, vlevo však už funguje BUFET,
později restaurace Napoleon

Studená
kuchyně

Antonín Arnošt hrabě Mitrovský z Nemyšle
(1735 - 1813) zemřel v Brně

Letohrádek
Mitrovských
(historický název – Aréna)
byl postaven v soukromé zahradě císařského soudce Jana

osově komponovaný. Oválný
ústřední sál je vyvýšen nad
okolí a ukrývá iluzivní freskovou výzdobu, která vytváří
dojem výhledu do exotické
krajiny s bujnou vegetací, ale
jsou v ní i velice nenápadně
zakomponovány zednářské
symboly. Autorem výmalby
je pravděpodobně malíř Ignaz Mayer ml. (1763–1842),
který pracoval na obdobných
zakázkách na pernštejnském
panství rodiny Mitrovských.
Předměstská vila, zasazená
do překrásné zahrady, v níž
se velice dařilo mj. ananasům,
byla za hraběte Antonína Arnošta Mitrovského velmi proslulá zejména díky společenským slavnostem, kterých se
zúčastňovala brněnská aristokratická smetánka. Také císař
František I. a dokonce Napoleon Bonaparte! V roce 1814
(brzy po Antonínově smrti)
letohrádek Mitrovští prodali
a postupně se zde vystřídalo
několik majitelů. V zahradě
(tehdy se jí podle majitele říkalo Smetanova) bylo zřízeno

zahradní divadlo, jemuž se
říkalo Aréna, a které pojalo
přes 1000 diváků! Po zániku
divadla zde byl krátký čas
hostinec, ten však neprosperoval. Poté byla stavba zakoupena pro potřeby města. V
roce 1883 zde vznikla školka,
která objekt užívala až do 60.
let 20. století. Právě v té době
byla zahrada zbavena svého
ohrazení, zmenšena a upravena ve volný parčík, kam byla
druhotně umístěna barokní
plastika boha války Marta.
Strženy byly jak zahradní
stavby (skleník - oranžerie),
tak budovy tvořící zázemí k
letohrádku. V letech 1979 1987 se uskutečnila generální
rekonstrukce objektu a následně byl letohrádek několik
let využíván Muzeem města
Brna. Od roku 2007 je objekt
v soukromých rukách a opět
slouží pro kulturní účely.
A pozor! Výhradně v Letohrádku Mitrovských, a to
přímo na pokladně, si můžete
od prosince zakoupit zbrusu
novou unikátní brožuru nazvanou - Letohrádek Mitrovských v Brně. Rozhodně stojí
za přečtení, navíc v ní najdete
spoustu krásných fotografií.

Petra Marcová PřemyslovoAdresa:
nám. 8

Chlebíčky, minichlebíčky,
Brno-Slatina
jednohubky, kanapky,
Tel.: 603 269 611
Otevřeno: po, út, st 6–14 h
předkrmy,
obložené mísy a talíře, čt, pá 6–16 h, so 8–9.30 h
bagety, saláty.
www.lahudka-brno.cz

Zlatnictví
Marcela
Lurská

Opravy zlatých
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: 777 687 109
www.zlatnictvi-lurska.cz
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno
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Pyramidy
Piškotový plátek rozřízneme na
polovic a pomerančovou šťávou
navlhčíme a slepíme meruňkovou zavařeninou. Potom oválky
potáhneme oranžovým fondantem. Vrchní plocha ozdobí se zavařenou pomerančovou kůrou a
angelikou. Další ozdoba vystříká
se z čokolády a máslového krému.

8. část

text: Zdeněk Smejkal

kritizovat. Bude plytká, bezzubá a komunální, neboť si otupí
své ostří na jevech, které kritika
sice také zaslouží, ale zdaleka
nejsou záležitostmi podstatnými…“ Pavel Dostál svůj autorský postoj nepochybně obhájil.
Zároveň však osvětlil marnost
dvacetiletého usilování Večerního Brna, které chtějíc dostát
své jedinečnosti (jediného satirického divadla v republice)
nemohlo své poslání napl-

ňovat. Vyplynulo zcela jasně,
že to nebyla otázka talentů
autorů, dobré vůle vedení divadla a schopností ansámblu,
nýbrž především záležitost sebeobranných limitů těch, kdo
vyhlašovali „ normalizaci“, ve
skutečnosti však komunistickou knutu (kožený bič) utužovali. Bezděčně přitom vyplývá
mimořádnost tvůrčích počinů
z první poloviny šedesátých
let - zejména Hamleta IV., hry

EŽITO
ÍL
S
Ř

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
Kdy:19. prosince 2021 • 30. ledna 2022
27. února 2022 • (vždy 7–11.45 h)

Výměnná setkání
sběratelů
aut a vláčků – těšíme se na
velké i malé...
bude co měnit, co obdivovat
a nad čím
žasnout...

nostem – Jakubu Demlovi a
MUDr. Rudolfu W. Hynkovi. To
všechno však mělo ráz vedlejší
„přidružené“ výroby. Co se dálo
v rozhodující produkci pro dospělé diváky? Obecenstvo zaujala komedie Jaroslava Dietla Slečnu pro jeho excelenci, soudruzi
(1990), byť uvedená čtvrtstoletí
od svého vzniku. Verneova Cesta kolem světa za osmdesát dní
ve vynalézavé dramatizaci Pavla
Kohouta (1991) a hra populárního amerického komediografa
Neila Simona Tři ve tři (1991).
Každou pohostinsky režíroval
jiný režisér (Rudolf Fleischner,

Drak je drak, Akce H a Krále
Vávry - které přece také vznikly v podmínkách přísného ideologického dohledu na kulturu
a myšlení. Prvním krokem,
jaký po listopadu 1989 zainteresovaní divadelníci učinili,
bylo rozpuštění neorganického konglomerátu Brněnská
divadla. Večerní Brno se 1.
dubna 1990 opět osamostatnilo. Na základě konkurzního
řízení stanul v jeho čele Josef
Tauber. Kmenovým dramaturgem se stal prozaik a
dramatik Jan Žáček.
Divadlo upustilo od
satirické specializace
a pod staronovým
názvem Divadlo u
Jakuba se nastavilo
na běžný činoherní program. Tím si
ovšem své postavení
nijak neusnadnilo,
neboť se v Brně stalo další činoherní
scénou. Záhy pocítilo, že se dosavadní
diváci od něho odvracejí. Začalo proto
pronajímat divadelní
prostory mimobrněnským
soubo- Dramaturg a scénárista Divadla u Jakuba
rům. Zvýšilo počet Jan Žáček
dopoledních představení, kdy Richard Mihula, František Zanejvětší oblibě u dětského pu- charník) a zdálo se, že zaběhblika se těšila rozverná hudeb- nutá praxe pohostinských režií
ní hříčka O kočičím zpívání bude i v nových podmínkách
(1991), napsaná Karlem Hoﬀ- pokračovat. Přitom naděje na
mannem, zhudebněná Ladi- obrození souboru „zgruntu“ se
slavem Kolářem a režírovaná stejně jako dříve upíraly k vyJaroslavem Fertem. A z podně- hraněné umělecké osobnosti,
tu herečky Aranky Lapešové se která by s veškerou vehemencí
ve foyeru uskutečnila dokonce potřebné změny prosazovala a
dvě literární pásma věnovaná soubor cílevědomě budovala a
zamlčovaným tvůrčím osob- vedla. Příště závěrečná část.

T!

PRVOREPUBLIKOVÉ
SLADKÉ
MÁMENÍ

aneb BETELNĚ ZAŠITÝ GAJGLE

V ĚL Á
SK
P

Za těchto okolností dospělo
divadlo ke 30. výročí svého založení. Při této příležitosti se
obnovila premiéra Hamleta IV.
Režisér Evžen Sokolovský vyšel
z předpokladu, že od původního uvedení hry v roce 1962 se
ve společnosti nic podstatného
nezměnilo a že tedy ani na textu ani na pojetí inscenace není
třeba nic měnit. Návrat ke kořenům nesplnil očekávání plné
nadějí. Titulky recenzí Na Elsinoru nic nového a Ach, kdeže
loňské sněhy jsou, signalizovaly,
že dřívější satirická vervnost a
zaklíněnost do soudobých společenských poměrů a pocitů ze
hry vyvanula a nová se nenavodila. Reakce a malý zájem tento
soud potvrdily. Na tomto místě
je potřeba uvést dovětek k inscenaci Neumírejte, prosím, jste
v pořadí. Jak bylo připomenuto,
kritika se o ní vyslovila s uznáním, zároveň však konstatovala,
že „filozoficky hluboká předloha s výrazně tvrdým kritickým
ostřím se večerněbrněnskou
polohou proměnila v lehčí, povrchnější kompozici kabaretních rysů… s notnou dávkou
satiry vlastně komunální.“ Na
tuto výtku reagoval Pavel Dostál
článkem, kalamburně napovídajícím zásadní problém: Satira?
Ale ovšem! Ovšem ale… Upřesnil nejprve, že nejde ani tak o
směr satiry jako spíše o fakt, zda
lze v současnosti satiru v jejím
pravém smyslu psát a provozovat“ A naplno vyslovil, co se dosud jen naznačovalo a namnoze
všelijak zastíralo: „ Pokud budou v naší společnosti existovat
skupiny nekritizovatelných…
nemůže kritika a samozřejmě
ani satira plnit své základní společenské poslání, tj. uměleckými
prostředky něco nebo někoho

Setkání jsou
pořádána
ve spolupráci
s brněnským
Technickým
muzeem

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

PERLIČKA NA ZÁVĚR

BRŇAN FRANTA „FLINTA“
Jeho pravé jméno nikdo neznal, ještě
ve 30. letech minulého století však znali
všichni jeho. Svoji štaci měl na „Zelňáku“,
kde posluhoval trhovcům, uklízel a zametal. Jeho doménou byly předvánoční trhy,
kdy se prodávaly stromky. Jednou mu
brněnští vejtahové dali ze dřeva vyřezávanou pušku. Franta si ji hodil přes rameno, s blaženým úsměvem rázoval mezi
stromky a dělal hajného. Odtud vznikla
nezapomenutelná přezdívka „Flinta“. Brněnští cánci si z něj mnohdy dělali legraci,
jednou mu dokonce dali šňupat pálivou
papriku. Na dobráka Frantu „Flintu“
vzpomínají Brňané dodnes!
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BRNĚNŠTÍ STAROSTOVÉ

Osmý starosta

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Vlasta Fialová
pravověrná Brňačka

Zdeněk Kampf,
partner

Úředník, poslanec a místodržitelský rada Gustav Moriz Winterholler (*14. 4. 1833 Staré Brno † 29. 7. 1894 Brno) zastával
funkci brněnského starosty od roku 1880 až do své smrti. Zabýval se především vzděláním a výchovou, humanitní péčí a
zasloužil se o zřizování městských mateřských škol. Z jeho
podnětu bylo zavedeno elektrické osvětlení v dnešním Mahenově divadle. Řešil bytovou otázku nezámožných lidí. Za
jeho působení došlo k mnoha úpravám, rozšiřování a zvelebování města. Byl právníkem německé národnosti, bydlel
na Zelném trhu, Šilingrově nám. 2, v Pisárecké 3 a na Starobrněnské 13. Byl předsedou mužského pěveckého spolku
Brünner Männergesang-Verein a německé Lesehalle, radou
Vlasteneckého zemského a dámského pomocného spolku
Červeného kříže na Moravě atd. S manželkou Antonií měl
dva syny - Gustava a Fridricha. Osmý starosta města Brna
byl pochován na Ústředním hřbitově ve středu čestného kruhu, po roce 1918 byl jeho hrob vyřazen a v roce 1987 zrušen.
Od roku 1882 je Čestným občanem města Brna.

Hádanka pro fajnšmekry

Barokní sloup se sousoším Madony
byl vztyčen pravděpodobně v roce
1680 na původním nároží ulic Křížové a Rybářské. Za zmínku stojí fakt,
že tento sloup vznikal téměř současně
s morovým sloupem na nám. Svobody - počátek 80. let 17. stol. - v souvislosti s morovou vlnou, která našim
městem tehdy prošla. Od roku 1951
však sloup stojí jinde! Víte kde?

☎

Volejte nebo pište
na 777 122 009

Ladislav Lakomý,
kolega a kamarád

Robert Vrchota,
partner v Divé Báře
Paní Vlasta vzpomíná: „Když jsem byla maličká, chtěla jsem být kominíkem, protože leze po střechách a neumývá se. Když jsem se ale později dozvěděla, že i kominík se umývá, no tak jsem se pak hned chtěla stát tou
„filmovou star.“ Vlasta Fialová (1928 – 1998) byla dítětem divadla, vyrůstala v Divadle na Veveří. Její táta, sám
herec a zpěvák, říkával: „Holka, najdi si nějaké slušné zaměstnání.“ Po letech se paní Vlasta přiznala, že zkoušku
na konzervatoř dělala tajně. Oporu tehdy našla v panu profesorovi Rudolfu Walterovi a jeho paní Marii, kteří
Vlastu znali ještě jako malé dítě. Po prvním příchodu do divadla Vlastě přidělili šatnu, ve které se na svoje výstupy připravovala její maminka. Paní Vlasta uměla krásně zpívat, byla pohybově velmi nadaná a měla ohromný
smysl pro humor. V divadle hrála úžasné role, točila filmy, účinkovala v rozhlase, stala se z ní jedna z nejzaměstnanějších hereček. Nejen svým pozdějším žákům uměla poutavě vyprávět příhody, které se kdy udály v divadle.
V roce 1955 se jí narodil syn Jiří. Tehdy šla z jedné role do druhé. S výchovou jí velmi pomáhala maminka
a také teta. Když Vlasta malého Jirku večer ukládala do postýlky, říkala mu: „Spinkej, maminka jde lidem dělat
do divadla kašpárka…“ Paní Vlasta žila až do svých posledních dnů v útulném bytě v pasáži Alfa s krásným výhledem na své milované Brno, které i přes četné nabídky, mj. z pražského Národního divadla, nikdy neopustila.
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KDO TO VÍ, ODPOVÍ

Stříbrné Brno na schodech (je
jich 45), po kterých se dostanete
k Betlémskému kostelíku. Schody
jsou v ulici, kterou si mnozí z vás
pamatují pod názvem Školní a jsou
rozdělené na 2 hlavní části, protože
je protíná rušná Pekařská. Víte
dnešní název ulice, jejíž začátek je
u Křídlovické? Betlémský kostelík
stojí už 126 let na místě staré
a velmi slavné zahradní restaurace
Malý Práter, která se rozprostírala
na svahu pod Špilberkem. Kostelík
byl postaven především z finančních darů a sbírek.
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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. Dejte vědět,
kde čtete Stříbrné Brno vy. Všechny vás zdravím, ať žijete kdekoliv!

Vtip

BRNĚNŠTÍ

MILÁČCI

Sob polární se v Brně běžně
nevyskytuje, mnozí lidé ho ale
mají na vánočních svetrech, ponožkách, čepicích, povlečeních,
ubrusech, hrncích či jako dekoraci nebo v plyšovém provedení.
Víte, že největším nepřítelem
soba polárního je člověk?

Miláčku,
dostalo se mi do auta
trochu vody...

Luxus s historií
1905 – 1960 – 2020
Václav Laurin
(1865–1930)

2BI 3369

Václav Klement
(1868–1938)

Váš autorizovaný prodejce vozů šKoda

1905 – 1960 – 2020

1905 – 1960 – 2020

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

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

