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Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

BOREK KAPITANČIK, moderátor ČRo 
Brno „Stříbrné Štatl? 
Tak to je goldnový!“

čtěte na stranách 
6 a 7

MÍLA Z PORCELÁNU

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

„Přece Karla Hőgera. Za ním bych se 
i rozběhla! Snad by se mi 
do památníku podepsal.“

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Jako hudební skladatel především Leoše 
Janáčka. také t. A. Edisona, jehož žárovky 

byly v Mahenově divadle jako první v Evropě.“

KATEŘINA KONEČNÁ 
 KASTELÁNKA VILY STIASSNI

„Nikoho konkrétního. 
Mě by více lákalo přenést se 

v čase a zažít atmosféru 
doby první republiky.“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Měšťana Johanna Sendla, spojovaného 
s výstavbou protichůdného vřetenovitého 
schodiště do věže sv. Jakuba a rekordmana 

v pití vína. 12 mázů na posezení!“

Jediný
redaktor

Mladá generace má 
pocit, že s ní přichází lep-
ší svět. Stará garda má 
pocit, že s ní ten lepší svět 
odchází.

Karel Čapek

sůl moudrosti

 MARTIN CIBULKA 
Stříbrné Brno – 
četba pro dlouhé 
podzimní večery.

oté, co uloupená pokladna 
zůstala ve voze, a lupiči se 
dali na útěk, začali je pro-

následovat lidé, kteří se právě 
koupali v  řece a celou drama-
tickou událost měli možnost 
zhlédnout. většina z  nich pro-
následovala dvojici mužů a jed-
nu ženu, jeden zločinec se však 
vydal opačným směrem. Dav 
lidí v koupacích úborech tuto vy-
pečenou trojici nakonec dostihl a 

obklíčil. vzápětí na místo přijeli 
četníci v  čele s  brněnským ko-
misařem Lumírem Kramplem. 
„Pepa“ ale mezi obklíčenými 
nebyl. Komisař Krampl okamži-
tě věděl, že vybourané auto se 
značkou B2223 patří právě Jo-
sefu Metelákovi. Okamžitě na-
řídil pátrání v okruhu 5 km, to 
se však ukázalo bezvýsledným. 
Ani pozdější desetikilometrový 
okruh nepřinesl žádné výsled-
ky. Komisař bohužel musel 
konstatovat, že po Metelákovi 
se slehla zem. Četníci věděli, že 
Metelák má u sebe 3 000 korun 
z  vyloupené pošty v  Pisárec-
ké ulici (tehdy Schreibwald). 
Postupně prověřovali všechny 
Metelákovy kontakty, kde se 
mohl skrývat, nebo kam mohl 
utéct. věděli například, že jeho 
manželka se 17letou dcerou 
Ludmilou bydlí v Poličce. Mohl 
také utéct do Rakouska, kam 
dříve jezdíval se svými kumpány. 
tamní policie po něm však už 
taky dlouho pátrala kvůli zloči-
nům, které Josef Metelák spá-
chal ve vídni. 

Pokračování příště

BrNĚNSKÉ 
          I NEBrNĚNSKÉ 
HŘíCHY

P

          I NEBrNĚNSKÉ 

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

Koho byste v Brně chtěli potkat?

Není mi dobře? volám 
lékaře? Kde mám zdravotní 
dokumentaci? Co užívám 
za léky? tyto závažné situa-
ce vám pomůže vyřešit I. C. 
E. KARtA. Přivolaný lékař 
bude mít okamžitě kom-
pletní přehled o vašem 
zdravotním stavu a lécích 
a může vám ihned po-
moci bez zbytečného stresu. 
tento jedinečný a celorepub-
likový projekt je pomocní-
kem v těchto krizových situ-
acích. tzv. Seniorská obálka 
je určena především osobám 
dříve narozeným a žijícím 
osamoceně. tiskopis si seni-
or vyplní sám, dle svého uvá-
žení, principem semaforu. 
S vyplněním karty vám mo-

hou pomoci vaši blízcí nebo 
praktický lékař. Nejdůleži-
tější informace jsou červeně, 
doporučené žlutě a méně 
závažné zeleně. Ovšem čím 
více informací např. o lécích 

nebo alergiích bude vyplně-
no, tím lépe obálka poslouží! 
Samozřejmostí je kolonka 

pro kontakty na osoby blízké. 
Seniorská obálka je opatřena 
magnetem, kdy si ji můžete 
umístit na ledničku, popř. na 
vnitřní stranu vchodových 
dveří vašeho bytu a je zdar-

ma! Pro Seniorskou obál-
ku si můžete přijít mj. na 
Dominikánskou ulici č. 
2, na tzv. MINIÚŘAD, 

hned vlevo za vrátnicí měst-
ské části Brno-střed. Usmě-
vavé dámy, které se na vás 
těší každý pracovní den, vám 
rády poradí a pomohou. Od 
pondělí do čtvrtka dokonce 
až do šesté hodiny podve-
černí a v pátek do dvou od-
poledne. Můžete také volat 
na čísla 542  526  378 nebo 
542 526 379. 

Pokračování  z minulého čísla

I. C. E. KarTa

Možná přijde i doktor Jandera

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí... Jak to vidí...
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FOTOGraFIE Z paMÁTNíKu

Pohled na Grosser Platz (dnešní nám. Svobody) v roce 1891. Uprostřed snímku je ještě úzká Hřbitovní ulička, třetí dům od uličky vpravo již neexistující Palác 
Mitrovských. Zbořen v roce 1901. Vstupní portál i s balkonem byl však zachován a dodnes zdobí vstup do tzv. d´Elvertova křídla na Biskupském dvoře. 

I  když v  dnešní době také 
vznikají podobné multifunkční 
a  komerční prostory například 
nákupních center, jejich princip 
a vliv na městský prostor je přesně 
opačný než u  těchto meziváleč-
ných staveb, jakou je právě Alfa 
pasáž. Často se obracejí k  městu 
hladkými neproniknutelnými fa-
sádami a veškerý život se odehrá-
vá v  umělém vnitřním prostředí. 
Na místo, kde se nacházejí, nejsou 
napojeny, nevyživují jej, jen z něj 
vysávají život a  energii. Měst-
ská pasáž však naopak proudění 
podporuje a vybízí k němu svými 
výkladci a  otevřenými průchody, 
díky kterým může být svobodným 
veřejným prostorem i chráněným 
útočištěm zároveň. Když v dubnu 
roku 1931 městská rada povolila 
zbourání zbytků starých budov, 
stavba pasáže Alfa mohla být za-
počata.  Pokračování příště.

www.alfapassage.cz

Barevná minulost 
paSÁŽE alFa

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

Adresa:
Náměstí Svobody 
v pasáži Omega, Brno

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

Klobouky Dantes

 

 

Sledujte nás na

Podzim, 
to je krásný čas, 
zvlášť když klobouk 
zdobí vás! 

STŘÍBRNÉ
BRNO?

REKLAMA 
ZA HUBIČKU!

777 122 009

➦	➦	➦	➦	➦	➦	➦	➦	➦	➦	➦	➦	➦	➦	➦	➦	➦	➦	➦

 

 

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

Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky

 

www.vila-stiassni.cz

Manželé Stiassni návrhem svého nového domova pověřili 
tehdy velmi populárního architekta Ernsta Wiesnera, 
který stavbu v letech 1927–1929 realizoval. Ernst Wiesner 
se narodil 21. ledna 1890 ve slovenských Malackách a zemřel 15. července 1971 
v  Liverpoolu. Studoval na  vídeňské akademii, po  první světové válce se vrátil 
do Brna, kde začal realizovat své první stavby – s hladkou fasádou, bez dekoru 
– a  byl jedním z  prvních brněnských architektů, kteří se začali zamýšlet nad 
funkčním rozvržením vnitřních prostor, což je ve  vile Stiassni znát a  během 
návštěvy vás na  dispoziční řešení celého domu průvodci upozorní. Pod jeho 
rukama tak vznikala první puristická díla na  území Československa, která 
připravovala půdu pro brněnský funkcionalismus. Wiesner usiloval především 
o čistotu, oproštění staveb od přílišného dekoru a zdobení, což v případě interiéru 
vily Stiassni zcela nevyšlo. Jak došlo k  tomu, že interiér s  exteriérem zcela 
nekorespondují, si řekneme příště. Více na www.vila-stiassni.cz

Původní barokní šlechtické paláce
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Až na továrníka Alfreda Lőw-Beera (1872 – 
1939) se všem příslušníkům této bohaté židov-
ské rodiny podařilo 2. sv. válku přežít. Zachrá-
nilo je včasné rozhodnutí opustit Brno před 
blížícím se nacismem. Alfred se na  poslední 
chvíli snažil zabezpečit rodinný majetek, proto 
nestihl včas emigrovat jako jeho příbuzní, včet-
ně manželky Marianny a jejich tří dětí. Maxe, 
Hanse a Grety, majitelky vily tugendhat. Začát-
kem března 1939 se mu ještě podařilo osobně 
převést cenné papíry, rodinné cennosti a hoto-
vost z brněnské banky Union do živnostenské 
banky v Praze. 15. března byl zatčen a vyslýchán 
gestapem. Příkaz k zatčení tehdy vydal aktivní 
účastník okupační správy JUDr. Karl Schwabe. 
(Schwabe byl v  roce 1946 v  Brně popraven). 

Nevyjasněné 
úmrtí Alfreda 
Lőw-Beera

Jesuitengasse (Jesuitská) v roce 1906. Pohled z dnešní Mozartovy. Milé domky nahradily neosobní domy, působivé okenice zmizely a kočičí hlavy jakbysmet. 
Dámy uprostřed by se asi divily. A ta auta…

6. 10. 1919 (100 let) byli 
Karla Mahenová a Jiří Mahen 
oddáni v  obřadní síni Nové 
radnice. Karla s Jiřím šli ze své-
ho bytu v České 13 na Novou 
radnici pěšky, zde už na  ně 
čekala rodina a  svědkové. Jiří 
měl šedý oblek a nový šedý ve-
lurový klobouk, Karla byla ob-
lečena v tmavých šatech, měla 
černý sametový klobouk a bílé 
rukavice. Držela růžové gla-
dioly. Svědkové poté pozvali 
novomanžele na  slavnostní 
oběd k Polenkům.

  TENKrÁT a  DNES

Alfred byl ještě týž den propuštěn. 
Druhý den ráno byl však ve své vile 
(Parkstrasse – dnes Drobného 22) 
opět zatčen a odvezen k dalšímu vý-
slechu. Před šestou hodinou večerní 
byl opět propuštěn. Musel však ode-
vzdat cestovní pas a bylo mu uděle-
no domácí vězení. Alfred si obstaral 
falešné doklady na jméno Friedrich 
Schweigler a  o  velikonočních svát-

cích odjel vlakem z Brna do Prahy. v Praze 
přesedl na vlak, který mířil do Švýcarska. 11. 
4. 1939 však bylo jeho tělo nalezeno u želez-
niční trati nedaleko Stříbra v okrese tachov. 
Co se tehdy ve  vlaku stalo, nebylo dodnes 
spolehlivě objasněno. Jeho osudy těsně před 
smrtí však musely být velice dramatické. Al-
fred byl dokonce pohřben ve Stříbře na míst-
ním hřbitově, jenže pod falešným jménem. 
Když příbuzní zjistili, že Alfred do Švýcarska 
nedorazil, najali si britského elitního agenta 
Paula Dukese, který měl za úkol Alfreda vy-
pátrat. ten ve Stříbře dosáhl exhumace ostat-
ků a  zjistil, že se skutečně jedná o  Alfreda. 
Díky němu byl Alfred Lőw-Beer 19. 5. 1950 
pohřben na brněnském židovském hřbitově. 

Jezuitská v roce 1906

                  m a r t i N o v Y  Ú L o v K Y

VČeReJŠeK DneS

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

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

Alfred Lőw-Beer s manželkou Mariannou

Alfred Lőw-Beer na zahradě své vily

Jezuitská dnes
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Martin: Co bylo na studiu na JAMU nej-
lepší?

Josef: Odpovím slovy Michala Prokopa: 
„to na kolejích tenkrát byly časy, už ráno za-
čal večírek,“ a ještě bych citoval píseň Pavla 
Bobka: „život byl permanentní flám.“

Martin: Co se vám vybaví, když se řekne 
Husa na provázku?

Josef: Jednoznačně Peter Scherhaufer, 
který mě na „Provázek“ vzal. Hrál jsem zde 

v  několika inscenacích a  často na  režiséra 
i divadlo vzpomínám.

Martin: Existuje něco, co vás na  městě 
Brně fascinuje?

Josef: Na rozdíl od Prahy v Brně vždy po-
tkám nějakého známého. 

Martin: Se kterým nežijícím komikem 
byste se chtěl setkat na jevišti?

Josef: Měl jsem rád starou gardu. Jiřího 
Sováka, vladimíra Menšíka, Lubomíra Lip-
ského, Miloše Kopeckého, vlastimila Brod-
ského… S těmi bych si rád zahrál. Splnilo se 
mi to pouze s panem Lipským.

Martin: Kdy vám jako herci bylo opravdu 
úzko?

Josef: Když jsem po třech týdnech šel hrát 
se čtyřmi zlomenými žebry, které jsem si zlo-
mil kvůli tomu (a to Brňáky určitě potěší), že 
jsem česal hrušky na hruškovici. 

Martin: Řešil jste v  dabingu kuriózní si-
tuace?

Josef: Při dabování seriálu Dva a půl chla-
pa se často musely dávat pauzy, protože jsem 
se tak smál, že jsem nemohl mluvit. Je to ge-
niálně napsané. 

Martin: Co vzkážete čtenářům Stříbrného 
Brna? 

Josef: Choďte do divadla, protože jste jed-
ni z nejlepších diváků a rádi za vámi jezdí-
me!

• s t ř í b r n ý  r o z h o v o r •
Josef Carda
Herec, bavič, moderátor a dabér

tato ulice vznikla počátkem roku 1867, kdy byla pojme-
nována Augustinergasse. Po osvobození (1945) se její název 
změnil na Augustinská. Svůj dnešní název nese od října roku 
1950. Smutné je, že vyfotografovat  tuto jednosměrku bez aut, 
se už zřejmě nikomu nepodaří. víte, o kterou ulici se jedná? 

zapomenuté ulice

I DOMY prOMlOuvají...
v  tomto malém domě se narodil budoucí spisovatel, novi-

nář, malíř, ilustrátor, sběratel brouků, zakladatel čs. ragbyového 
sportu a „táta“ Ferdy Mravence Ondřej Sekora (1899 – 1967). 
Byl sportovním redaktorem a kreslířem v  Lidových novinách 
v Brně, pracoval také v časopisu Sport, Dikobraz nebo v deníku 
Práce. Kreslil pro časopisy Mateřídouška, Ohníček a Pionýr. Jeho 
táta Ondřej, odborný učitel v Kr. Poli, zemřel, když bylo malému 
Ondřejovi 7 let a maminka Anna, dcera brněnského solicitáto-

Volejte Martinovi 777 122 009☎

Nám. Míru 2, Brno 
Otevírací doba
Po–Pá 12–19  
So–Ne 10–19 S tím

to kupónem obdrží
te 

druhou kávu zd
arm

a

1+1

✁

✁
 Zákusky• zmrzlina 

káva• víno 
a další dobroty

Novinky 
sledujte 

na FB.

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

    O T E V Ř E N O  K A Ž D Ý  D E N    T Ě Š Í M E  S E  N A  VÁ S !

                     DENNÍ MENU
                                  ROZVOZ JÍDEL

                    DÁRKOVÉ POUKAZY

                     DENNÍ MENU                     DENNÍ MENU
                                  ROZVOZ JÍDEL
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                                  ROZVOZ JÍDEL
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                                  ROZVOZ JÍDEL
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                                  ROZVOZ JÍDEL

                    DÁRKOVÉ POUKAZY
                                  ROZVOZ JÍDEL                                  ROZVOZ JÍDEL

                    DÁRKOVÉ POUKAZY
                                  ROZVOZ JÍDEL

                    DÁRKOVÉ POUKAZY
                                  ROZVOZ JÍDEL

ra zemřela v  roce 1957. Ondřej 
měl ještě 5 sourozenců. Proslulá 
postavička Ferdy Mravence se 
poprvé představila veřejnosti už 
v roce 1927! Málokdo však ví, že 
ke vzniku Ferdy, ho inspirovala 
návštěva biografu v  Paříži, kde 
poprvé spatřil Myšáka Mickey-
ho. Za války byl Ondřej Sekora 
vězněn v  pracovních táborech, 
kde se setkal mj. s  Oldřichem 
Novým. Přátelství poté udržovali 
ještě mnoho let. Zasloužilý umě-
lec Ondřej Sekora je držitelem 
řady ocenění a vyznamenání.  
v roce 1999 byla vydána ke sté-
mu výročí jeho narození stříbrná 
mince v hodnotě 200 Kč a přítisk 
k  poštovní známce. Jako první 
přeložil do češtiny pravidla hry 
ragby (1926). 

Josefovy hrušky
Peter Scherhaufer (1942–1999) 
významný režisér, pedagog a spo-
luzakladatel Husy na provázku.

Svatopluka Čecha 20



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

Míla se narodila v  roce 
1933 v  Třebíči jako Bohu-
mila. Tatínek byl obchodník 
a maminka měla zavedenou 
půjčovnu krojů, kterou zdě-
dila po  své mamince. Malá 
Míla zde trávila většinu 
času. Oblékala se do  šatů 
princezen. Jednoduchý ži-
vot však neměli, protože 
mezi tehdejší bohaté rodi-
ny nepatřili. Malý krámek 
a půjčovna krojů Myslíkovu 
rodinu sice uživily, ale roz-
hodně to nebylo na  nějaké 
rozhazování. 

Míla měla divadlo moc 
ráda už od  malička a  velmi 
těžce nesla, že ji v  třebíči 
neustále opomíjeli. Mrzelo 
to i  její maminku, protože 
půjčovala a  také šila her-
cům kostýmy. Když se ale 
Míla rozhodovala, že chce 
jít na  akademii, a  že chce 
být herečkou, tak byli rodiče 
proti. tehdy se říkalo: „No 
jó, ženská od divadla. ta žije 
bůhví jak, pije a  má určitě 

plno mužských…“ Mílino 
rozhodnutí tedy neprošlo. 
Nakonec si Míla prosadi-
la, že půjde na dramaturgii.  
v podstatě ani moc nevěděla, 
co to ta dramaturgie je. S tím 
ale maminka souhlasila.

Když byla Míla v  Brně 
před přijímací komisí, ze-
ptali se jí: „Tak nám, slečno 
řekněte, co dělá ten dra-
maturg?“ Míla na to: „Noó, 
dramaturg určuje, co se ten 
den večer hraje.“ Komise: 

„To asi nebude ono, to není 
úplně přesně!“ Mysleli si, že 
si z  nich Míla dělá legraci. 
„A něco jste četla, studova-
la, o té dramaturgii?“ Míla: 
„No to mě přece tady naučí-
te vy!“ Komise to vzala jako 
báječnou hereckou etudu 
a přijali Mílu do prvního roč-
níku herectví. Ještě jako jedn-
advacetileté studentce JAMU 
nabídl jako zajímavé milé 
dívce režisér václav Wasser-
man roli v  komedii Nejlepší 

MÍLA Z PORCELÁNU❶

❷

❸

CO JsTe MOžNá Nevěděli:
☛	Poprvé šla do školy Míla v den, kdy vypukla 2. sv. válka. 
☛	Studium na JAMU ji velice bavilo. vystudovala s vyznamenáním.
☛	velice ráda četla. Uměla výborně anglicky. 
☛ve svých 44 letech měla za sebou už 80 rolí! 
☛	Když dostala nabídku z Městských divadel pražských, odmítla. Měla dost jiné práce – 

filmování.
☛	Hrála ve více než 160 filmech a 30 seriálech.
☛	Komedie Holky z porcelánu se natáčela v porcelánce v Klášterci nad Ohří 
     a městské scény v žatci.
☛	Na své filmy se nedívala. Když se jí rozbila televize, novou už si nekoupila.
☛ Její poslední rolí byla maminka Šafránková v Básnících (1993).
☛	Měla jezevčici Betynku.
☛	Přesto, že se nikdy nelíčila, velmi na sebe dbala.
☛v závěru života trpěla depresemi, cukrovkou a také Parkinsonovou chorobou.
☛	Zemřela zcela osamělá v roce 2005 ve své pražské garsonce. 
☛	Pochována je v Polné u Jihlavy na hřbitově svaté Barbory.
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KalenDÁRium

PAvel HAAs *21. 6. 1899 
Brno †17. 10. 1944 Osvětim, 

hudební skla-
datel, vynika-
jící klavírista a 
soukromý uči-
tel klavíru. Byl 
žákem Leoše 
Janáčka, u nějž 
v roce 1922 ab-

solvoval mistrovskou třídu. Pavel 
občas pomáhal svému otci Zik-
mundovi v jeho obchodě s obuví. 
Byl starším bratrem významné-
ho českého herce a režiséra Hugo 
Haase. 17. 10. 1935 se na Nové 
radnici oženil s  lékařkou Soňou 
Jakobsonovou, 2 roky poté se jim 
narodila dcera Olga. 2. 12. 1941 
byl Pavel Haas transportem pře-
vezen do terezína, 16. 10. 1944 
do Osvětimi, kde vzápětí zahy-
nul, v den výročí svatby, v plyno-
vé komoře. v roce 2000 mu bylo 
in memoriam uděleno čestné 
občanství města Brna. 

vlAsTA MATUlOvá *31. 10. 
1918 Brno – †18. 4. 1989 Pra-

ha, významná 
česká divadel-
ní a  fi lmová 
herečka, která 
milovala di-
vadelní prkna 
a hraní ve fi lmu 

považovala za  druhořadé. Jejími 
profesory byli Ema Pechová nebo 
Rudolf Walter. Častým hereckým 
partnerem v Brně a poté v Praze jí 
byl mj. Karel Hőger. Krásná vlas-
ta pocházela z idylického manžel-
ství známého židenického holiče 
Jana Matuly a kadeřnice Kateřiny 
Matulové. Na  jaře roku 1939 při 
pohostinském představení v  Lu-
hačovicích vlastu poprvé spatřil 
tehdejší šéf pražského Národního 
divadla Jan Bor, herec Eduard Ko-
hout a Jarmila Kronbauerová, kte-
ří zde byli na dovolené. Brzy nato 
vlasta ve svých 21 letech zamířila 
do Národního divadla, kde půso-
bila až do odchodu do penze. 

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

    • Nabízíme sudová a lahvová vína                       
od moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
Když se venku připozdívá, 
dobré víno u nás bývá. 
 
                                    

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

člověk (1954) v hl. roli s vlas-
tou Burianem. tak jako pro 
Mílu to byla role první, pro 
krále komiků jedna z  po-
sledních. Mílinou velkou de-
vízou byla vynikající dikce. 
Měla velice jadrný jazyk. Byla 

temperamentní a  energická. 
Jevištní řeč ji v  Brně vyučo-
val pedagog a  režisér Rudolf 
Walter. 

Nabídky se začaly hrnout 
jak z  Divadla bratří Mrští-
ků, tak později z brněnského 
Národního divadla. Právě 
v dnešním Mahenově divadle 
si Míla našla svého jediného 
manžela, o 25 let staršího ta-
lentovaného herce zdejší scé-
ny Štěpána Zemánka (1908 – 
1969). Sňatek uzavřeli v roce 
1955 ještě v  průběhu studií 
na  brněnské Nové radnici. 
Štěpán Zemánek byl však 

hodně společenský, měl rád 
dobré víno a chodíval domů 
notně upraven. Míla říkáva-
la, že jejich manželství bylo 
italské, manžel na  ni žárlil 
a  neměl rád, když se na  ni 
cizí muž jen třeba usmál. 
Manželství se po  roce roz-
padlo a paní Míla se už nikdy 
nevdala. žádný nový vztah 
už nechtěla a navíc věděla, že 
nemůže mít děti. 

Když začala Míla točit čím 
dál více fi lmů, divadlo ji už 
svazovalo. Filmování si veli-
ce oblíbila. Čím dál více byla 
obsazována do komediálních 
rolí. Pamatujete na  Hol-
ky z  porcelánu (1974), Jak 
utopit Dr.  Mráčka… (1974) 
nebo Marečku, podejte mi 
pero! (1976). v roce 1962 se 
na  Karlovarském fi lmovém 
festivalu seznámila s  fi nský-
mi fi lmaři, se kterými se zno-
vu setkala v Karlových varech 
v  roce 1968, kde byl uváděn 
fi lm Rozmarné léto. Film se 
jim velice líbil, chtěli ho kou-
pit a Mílu pozvali do Finska. 
Nabídku přijala a vycestova-
la. Finsko si zamilovala nato-
lik, že o něm napsala několik 
cestopisů. Herectví nakonec 
pověsila na  hřebík a  stala se 
spisovatelkou. Např. za  kni-
hu Lásko, bože, lásko, obdr-
žela cenu Zlaté stuhy. Avšak 
po  napsání poslední knihy 
v  dobrém jsme se sešli …, 
se z ostravského nakladatele, 
který se nabídl, že jí knihu 
vydá, vyklubal podvodník. 
Paní Míla podepsala tak vy-
chytrale sepsanou smlouvu, 
kvůli které nedostala ani ko-
runu. A  jestli se prý poku-
sí o  jakékoliv zpochybnění 
smlouvy, neuvidí ani peníze 
ani text knihy. to byla pro 
paní Mílu zřejmě poslední 
rána před začínajícími depre-
semi. Doplatila tak na  svou 
důvěřivost. v mysli nám však 

zůstane jako neobyčejná he-
rečka, která dokázala ztvárnit 
role záporné (např. paní Was-
sermannovou v  komedii Jak 
utopit Dr. Mráčka), či laska-
vou maminku Šafránkovou 
v Básnících, což byla její role 
poslední. 

❶		Jedenáctiletá Míla 
 s mladším bratrem 
 Pavlem

❷	Míla Myslíková s manže-
lem Šťepánem Zemánkem 
v roce 1955 v Brně

❸	Svatební foto Míly Myslí-
kové a Štěpána Zemánka

❹	Rudolf Walter, režisér 
 a pedagog

❺	Václav Wasserman – 
 režisér, objevitel

❻	Míla z porcelánu

❼	Míla Myslíková 
 (1933 – 2005)

❺

❹

❻

❼

❶		Jedenáctiletá Míla 

Víte, 
že v kavárně 
BON BON 
na nám. Míru 2 
dostanete 
s kupónem 
ze str. 5 
k jakékoliv kávě 
druhou 
zdarma?

STRNAD
Opravíme hodiny, 
hodinky, budíky všech 
historických epoch.

Telefon: 
541 214 946, 603 858 924

Adresa:

www.hodinarstvi-strnad.cz 

Jsme tu pro vás již od r. 1936.
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vÍCe Než 100 leT zasypa-
ný unikátní železniční kamenný 
viadukt, vedoucí od řeky Svrat-
ky k  hlavnímu brněnskému 
nádraží, je zároveň nejstarším 
a  největším ve  střední Evropě! 
Po  jeho části přijela do  Brna 
i  první parní lokomotiva. Je 
dlouhý téměř 700 metrů, má 
72 oblouků a  dokonce jsou 
na  něm ještě pořád položené 
koleje. Stavba tohoto technicky 
mimořádného díla tehdy tr-
vala zedníkům a  kameníkům 
přibližně 4 a půl měsíce a byla 
dokončena v roce 1838. Autory 
tohoto ukrytého klenotu jsou 
slavní bratři Kleinové, jedni 
z nejvýznamnějších brněnských 
průmyslníků své doby. Několik 
oblouků, sloužících jako most, 
můžete spatřit i dnes. Jsou pa-
mátkově chráněné. vůdčí osob-
nost rodiny Kleinů Franz Klein, 
je Čestným občanem města 
Brna. 

Brněnská
NEj

• vždy čerstvě pražená káva
 z nejlepších plantáží světa

• jednodruhové kávy (100%
 arabica) i vyvážené směsi

• řízené degustace kávy

• vše pro Vaši domácí
 přípravu (kávy i kávovary)

• kávové speciality od mistrů

• prvotřídní moravská vína
 přímo od vinařů

• domácí dortíky a další
 vybrané lahůdky

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť

po–pá: 15–22 h
so–ne: 14–22 h

tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Káva z porcelánu
Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

Kvalitní porcelán je nedílnou 
součástí kávové kultury už dlou-
hý čas. Dnes je preferován silno-
stěnný porcelán, správné velikosti 
a  tvaru dle servírování espressa, 
lunga, cappuccina či dalších ká-
vových nápojů. Perfektní tvar 
a  tloušťka stěn dává vyniknout 
aroma a  chuti kávy, udrží správ-
nou teplotu a prožitek je o mnoho 
lepší. Historicky se první šálky 
na kávu objevily v Osmanské říši 
a  postupně se vyvážely z  hrn-
čířských center také do  Evropy. 
Brno drží primát první kavárnou a 
servírováním do zdobeného turec-
kého porcelánu, později se dovážel 
i čínský. turci a později Italové při-
pravovali kávové nápoje nejprve 
v průjezdech měšťanských domů, 
po  čase v  menších prostorech 
a  dali tak základ rozvoji budou-
cích kaváren. Přijďte také na šálek 
pravé turecké kávy v  originálním 
zdobném porcelánu a vychutnejte 
si výjimečnost okamžiku. 

ůbec první po  dis-
tribuci stříbrného 
Brna napsal pan Bar-

toš, který byl velmi potěšen 
vzpomínkou na  obchodní 
dům AsO. vybavilo se mu, 
že on také jezdil po prvních 
jezdících schodech v republi-
ce. Následovala řada dalších 
telefonátů, které mne velmi 
potěšily. Mnoho čtenářů 
a  milovníků tajemné histo-
rie Brna poté volalo a  psalo 
ohledně srazů přátel Stříbr-

ného Brna. Návrhů na místo 
konání této oblíbené akce 
bylo mnoho. A jak sami jistě 
dobře víte, zavděčit se všem 
možné není. Po součtu všech 
návrhů zvítězila francouzská 
restaurace L´Eau vive (živá 
voda) v  ulici Petrov 2. tato 
restaurace, první tohoto typu 
v  republice, se nachází v  za-
pomenuté části centra Brna 
a nabízí nám útulný salónek 
a  velmi oblíbenou zahrádku 
plnou růží. víte, že restaura-

  Stříbrné setkání
ce je provozována v bývalých 
prostorách M klubu? výhled 
ze zahrádky na  věže Petrova 
(přistavěné v  roce 1905) je 
vskutku famózní a  zároveň 
tyto věže působí jako ochrán-
kyně všech dobrých lidí nejen 
pod nimi. 

Rád bych vás tedy pozval 
na historicky první sraz, kte-
rý se bude konat v pondělí 7. 
října od  17 hod. Máte-li čas, 
přijďte!

v
Podzimní Petrov 

nad Biskupským dvorem

Spící  věže 
Petrova

Adresa: Veveří 12, Brno
Tel.: 541 213 740, 608 826 446

E-mail: jiro@zamkarstvi-jiro.cz

Přijde-li nezvaný host, 
JiRo klíče = bezpečnost.

• Zhotovujeme všechny druhy klíčů a autoklíčů
• Opravy zámků a autozámků
• Realizace systému generálního klíče
• Prodej bezpečnostních vložek - FAB, EVVA, 

Mul-t-Lock, trezorů
• Montáž zámků, nouzové otevírání

Klíče na ulici Veveří zhotovujeme již od roku 1936 
(tehdy Eichhorner Strasse)!

Přijde-li nezvaný host, 
JiRo klíče = bezpečnost.

Přijde-li nezvaný host, 
JiRo klíče = bezpečnost.

www.zamkarstvi-jiro.cz



S t ř í b r n é  B r n o  •  s t r a n a  9

Petrov je jedno z míst, kde 
dějiny Brna začínají a  kde se 
historie i  současnost nesma-
zatelným způsobem zapisuje 
do podvědomí obyvatel i ná-
vštěvníků našeho města. Jmé-
no „Petrov“ návrší získalo 
podle chrámu sv. Petra a tvoří 
společně se Špilberkem nejvý-
raznější dominantu, zvedající 
se na jižním okraji historické-
ho jádra města.

Pokud přicházíme na Petrov 
ve směru od Šilingrova náměs-
tí, stoupáme ulicí Biskupskou 
až k zatravněné ploše trojúhel-
níkového tvaru, kde se cesta 
rozdvojuje. Napravo stoupá-
me dále ke  katedrále a  nalevo 
směřujeme dolů Petrskou ulicí 
na  Zelný trh. Právě na  tomto 
místě u schodů stála v polovině 
14. století Svatopetrská ško-
la a  ulička pod ní se nazývala 
„Pod školou“. Stály zde celkem 
čtyři domy, které patřívaly kně-
žím, řediteli kůru, kostelníkovi 
a  kapitulní hospodě „U  veliké 
dýmky“, které však nikdo ne-
řekl jinak než „U fajfk y“. Domy 
byly do  Biskupské ulice pří-
zemní, avšak do uličky patrové. 
v osmdesátých letech 19. stole-
tí byly zbourány a dochovaly se 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech   
+ motivační odměny.

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

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ, OSTRAHU, 
RECEPČNÍ A PRACOVNÍKY 

ÚKLIDU.

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

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

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

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

STŘÍBRNÉ
BRNO?

REKLAMA 
ZA HUBIČKU!

777 122 009

Hostinec U Veliké dýmky na Petrově

působením tlaku podzemních 
vod do zvětralé diabasové ská-
ly a  puklinami tohoto masivu 
prýští na  povrch. Proto i  ten-
to sklep je neustále zaplavo-
ván spodní vodou a ta, pokud 

není odčerpána, vytváří zde 
přirozenou vodní nádrž. Pro-
to bylo nutné při průzkumu 
tohoto sklepení použít nafu-
kovací člun a při svitu svítilen 
proplouvat pod klenbou, po-
rostlou krápníkovou výzdo-
bou, která vznikla průsakem 
povrchových vod. Odtud tedy 
zřejmě pramení vznik legendy 
o „jezeru pod Petrovem“.

Původně sklepy sloužily 
potřebám hostince a  pod-
le sortimentu v  reklamě listů 
Moravské orlice z  roku 1867 
patřila „staroznámá pivnice 
U velké dýmky“ na Petrově se 
svým „dobře odleželým ležá-
kem“ k  velmi vyhledávaným. 
Na stravu se návštěvníci mohli 
předplatit a také se zde přijíma-
ly zakázky na  celá vědra piva. 
v sobotu byly servírovány čers-

tvé domácí jitrnice. Pravidelný-
mi návštěvníky hospody bývali 
„počestní mistři řemeslníci“, 
kteří se zde zastavovali zvláště 
v  neděli po  mši nebo po  po-
žehnání na  ranní či večerní 
doušek. Pohostinnost této re-
staurace mohl ocenit i  Alfons 

Mucha, který zde za svých stu-
dií v Brně bydlel.

Průzkum sklepních prostor 
pod bývalou hospodou „U fajf-
ky“ proběhl začátkem devade-
sátých let. Při něm došlo k vy-
čištění obou studní, vyspravení 
zdiva i podlahy, která byla dlou-
hodobým působením vody té-
měř zničena, a bylo obnoveno 
schodiště, ukončené vstupní 
šachtou. Přístup do těchto míst 
je nyní umožněn pouze oce-
lovým poklopem, umístěným 
v zatravněné ploše.

jen sklepní prostory, přístupné 
nyní pouze poklopem, umístě-
ným v travnaté ploše.

tento sklepní prostor stře-
dověkého původu, je částečně 
vytesán ve  skalním masivu 
a  částečně dozděn cihelnou 

vyzdívkou. Jeho největší zvlášt-
ností jsou však dvě velmi 
vydatné studny, které se zde 
nacházejí. vydatnost studní 
je v  tomto případě dána vý-
skytem tzv. puklinových pra-
menů. tyto prameny vznikají 

Hostinec U faj� y v roce 1880

Sklepy pod Faj� ou

www.kloboukovyklub.cz

Adresa:
Náměstí Svobody 
v pasáži Omega, Brno

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

Klobouky Dantes

 

 

Sledujte nás na

Podzim, 
to je krásný čas, 
zvlášť když klobouk 
zdobí vás! 

STRNAD
Opravíme hodiny, 
hodinky, budíky všech 
historických epoch.

Telefon: 
541 214 946, 603 858 924

Adresa:

www.hodinarstvi-strnad.cz 

Jsme tu pro vás již od r. 1936.
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{{{{		CO SE CHYSTÁ NEjEN v BrNĚ   }}}}
NAvŠTivTe MAHeNŮv PAMáTNÍK v  Masary-
kově čtvrti. Dům, ve  kterém Jiří Mahen (1882–1939) 
žil se svojí manželkou Karlou až do  jeho předčas-
né smrti nabízí knihovnické služby, pořádá kulturní 
akce, besedy, přednášky a  literární pořady. 
Prohlédnout si můžete Mahenovu pracovnu, která 
se dochovala v  původním stavu. v  předpokoji se na-
chází expozice o  jeho osobnosti a  díle. Dům prošel 
na  jaře náročnou rekonstrukcí, půdní prostory jsou 
světlejší a  vzdušnější. Můžete trávit čas ve  stejných 
místnostech, kde kdysi žil svůj každodenní život Jiří 
Mahen se svou rodinou. vila je otevřena v  úterý, 
ve  čtvrtek a  v  neděli, vždy od  10–12 a  13–18 hod. 
v ulici Mahenova 8. 

Navštivte ve dnech 17.–20. října vÝsTAvU CiTRUsŮ A sUBTROPiCKÝCH A TROPiC-
KÝCH UžiTKOvÝCH A  MAsOžRAvÝCH ROsTliN. tradiční výstava citrusů a  jiných 
užitkových rostlin připravená ve spolupráci s klubem Citrusáři Brno. výstava se koná ve sklení-
cích Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Je možné zde zakoupit 
různé užitkové rostliny včetně některých vystavených. Adresa: Kotlářská 2, Brno. vstupné 100 
a 50 Kč. 

pRVoRepuBliKoVé 
SlaDKé 
mÁmenÍ

Pasianc do čajového 
30 dkg cukru, 30 dkg mouky, 
5 celých vajec   
vejce s cukrem se na ohni vy-
šlehají a pak se zasype mouka. 
Pusinky se stříkají na mastné 
a moukou posypané plechy, 
které se nechají v  sušárně za-
schnout a pak rychle v  horké 
peci zapékati.

        ... 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

Nenechte si ujít FAR-
MáŘsKÉ TRHY v žide-
nicích, které se konají 19. 
října na  spojnici ulic Lí-
šeňská a  Nopova za  Děl-
nickým domem. Nejen 
na děti čeká skákací hrad, 
malování na  obličej, živá 
hudba, živá zvířátka a ob-
čerstvení. vstup je zdar-
ma!

O BRNě vážNě i NevážNě…A s ČeRTeM! víte, proč se 
naše město nazývá Brno? že obyvatele Líšně kdysi ohrožoval 
strašlivý drak? A že jeden šikovný kolářský mistr před dávnými 
lety dokázal během jediného dne vyrobit kolo a  dokutálet ho 
z Lednice až na brněnskou radnici? Za deštivého odpoledne se 
v jednom přívětivém brněnském hostinci setkají tři pocestní, kte-
ří si pro ukrácení svého čekání na lepší počasí vyprávějí o brněn-
ských záhadách a dějinách. Jedním z vypravěčů je vysloužilý čert, 
takže si můžete být jisti, že o zábavu, napětí a překvapení bude 
postaráno! Přijďte v sobotu 19. října do Divadla Reduta na Zel-
ném Trhu. Představení začíná přesně dvě hodiny po poledním.  

15. října v 15.30 vystoupí v Galerii žlutý kopec v Masarykově 
onkologickém ústavu hudební skupina Old BOYs POUT-
NÍCi. těšte se na  písničky Poutníků, Roberta Křesťana, vla-
dimíra Mišíka, Michala Prokopa a dalších. Čeká vás příjemná 
folková hudba plná vzpomínek. Jste srdečně zváni. 

KlÍČe s seBOU. Každé říjnové úterý od 17 hod. se koná tematická 
prohlídka na téma 30. výročí sametové revoluce. Přijďte se ohléd-
nout a připomenout si, jak moc se Brno od té doby proměnilo. 
Zavzpomínáme společně na světelné noviny, prvomájové průvody, 
kina, divadla a další formy zábavy. vstupné 100 a 50 Kč. více in-
formací v Informačním centru v Panenské 1. tel.: 513 039 035.

Jiří Mahen
Divadlo Reduta v polovině 19. století

Pozor! Masožravá 
Adéla ještě nevečeřela.
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Zcela zapomenutá operetní zpěvačka a herečka, velmi atraktivní a půvabná brunetka JOžKA KOl-
dOvsKá (1905–1962), roz. Smolová, zpočátku působila v  kladenském divadle. Svým krásným až 
tajemným zjevem okamžitě upoutala diváky nejen v divadle, ale i ve fi lmu. Svým postavám dokázala 
vdechnout cosi tajemného. Její poslední rolí byla zdravotní sestra v melodramatu Pacientka Dr. Hegla 
(1940) po boku Otomara Korbeláře. tehdy zřejmě nikdo netušil, že coby herečka brněnského Národního 
divadla, si přivydělává jako barmanka v podniku, ve kterém se scházela lepší německá společnost a řada 
vysoce postavených gestapáků. Mnohdy se stalo, že notně upraveni němečtí úředníci Jožce v alkoholo-
vém opojení vyzradili tajné informace, které ona později využila ve prospěch svých divadelních kolegů. 
v brněnském Národním divadle působila až do roku 1954. v Brně také spolupracovala s Rozhlasem, 
postupně se ovšem stáhla do soukromí a nakonec se na ni zcela zapomnělo. Díky tomu není známé její 
přesné datum úmrtí. Z manželství s režisérem a hercem Jiřím Čtrnáctým (uzavřeno 4. 4. 1926 v Zábrdo-
vicích a rozloučeno v roce 1936) je známá pouze její tehdejší brněnská adresa, což byla ulice vranovská 
č. 33. velká vlastenka Jožka Koldovská zemřela v Brně neznámo kdy a kde. 

SlavNÉ BrNĚNSKÉ DÁMY

Jožka Koldovská
operetní zpěvačka 
a herečka

F. Klika, svatební svědek

Otomar Korbelář, kolega

V.  Jiřikovský, ředitel ND

PÍŠEME NA POKRAČOVÁNÍ

K této hádance není třeba nápovědy. snad jen, že jsou plechoví, ne-
kokrhají a pod nimi se točila vynikající Černá Hora. víte, kde jsou? 
 Volejte nebo pište na 777 122 009.

Hádanka pro fajnšmekry

Rudolf Těsnohlídek

Rudolf těsnohlídek 
(1882–1928)

V létě roku 1914 jsme odje-
li k tetě Taranzové do Bílovic 
na letní byt. Protože vypukla 
válka, tatíček se domníval, že 
v Bílovicích nám bude lépe a 
tak jsme tam zůstali trvale. 
Domek, ve kterém jsme byd-
leli, ten ještě stojí, je na něm 
pamětní deska na otce. Jenže 
okolí se velice změnilo. Před 
domkem byla malá zahrádka, 
kde byly dva stromy, hruška a 
usychající jabloň. Pod hruš-
kou stával stůl a dvě lavečky. 

Na protější straně silnice byla 
rovněž zahrádka a v jejím 
výklenku byla studna. Na za-
hrádce jsme si někdy hrávali, 
častěji však na dvoře, kde byla 
veliká veranda. Na zahrádce 
se hodně prášilo ze silnice, ač 
tehdy jezdilo velmi málo aut. 
Bydleli jsme v traktu ve dvoře 
a před našimi okny byla zmí-
něná veranda, takže v našem 
pokoji nebylo přímé světlo a 
pokoj byl velmi vlhký. První 
vzpomínku na Bílovice mám, 
jak jsme byli na rodinné pro-
cházce a jak jsem se velice 
polekal stáda krav, když nás 
potkalo na mostě před nynější 
Sokolovnou a otec mě vzal na 
ramena. Potom s věkem při-
bývalo vzpomínek. Měli jsme 
pejska, říkám, že jsme měli, 
ačkoliv byl vlastně Taranzův, 
žili jsme tehdy jako jedna ro-
dina. Pejsek byl čistokrevný 
oříšek, který byl celý černý, jen 
nad očima měl hnědé skvrny, 
jimž jsme my děti říkaly brej-
ličky a hnědé psí dečky.

 (Pokračování příště) 

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒

☎

víte, že v  roce 1851 založil 
velkoobchodník Moritz Bauer 
(1812–1895) na pozemcích 
dnešního výstaviště Starobrněn-
ský cukrovar? Až na vilu majite-
le, tzv. Bauerův zámeček, který 
stojí dodnes, všechny původní 
budovy při výstavbě brněnské-
ho výstaviště zanikly. v  roce 
1925 byl interiér zámečku pře-
stavěn podle světoznámého 
architekta a brněnského rodáka 
Adolfa Loose (1870–1933). 

peRliČKa na zÁVĚR

✒

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

    • Nabízíme sudová a lahvová vína                       
od moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
Když se venku připozdívá, 
dobré víno u nás bývá. 
 
                                    

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

Studená kuchyně
Petra Marcová

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

bagety, saláty.

www.lahudka-brno.cz

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

Adresa:
Přemyslovo nám. 8, Brno-Slatina

Tel.: 603 269 611

Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno
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Příští číslo vyjde 1.listopadu 2019 Tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

taK to mÁ BÝt BrNĚNŠTí
MIlÁČCI

Vtip
veverku s oříškem poslala paní 
Jarmila z Ústředního hřbitova

777 122 009

vám zajistí na tel.

 In
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fér
ou starého Brna

zákaznící 
vás nevšímavě míjejí? 

sKUTeČNĚ 
účinná inzerce 

✆	777 122 009

Stříbrné Brno se v autě nečte! 
Vydržte to až domů.


