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www.svatyvojtech.cz

Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

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

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

Nejkrásnější podzim je u nás...

zcela n
ezávis

lé

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

                                                                              Číslo 10 • ročník II. • říjen 2020

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

očima čtenáře

čtěte na stranách 
6 a 7

žena s jiskřivou energií

Veronika Fojtů
„Z dívenky z krabičky Granka 

vyrostla půvabná žena. 
Dívčí pohled jí zůstal…“

PRODEJ ŽIVÝCH 
A CHLAZENÝCH RYB 

Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6, 

Brno-Královo Pole

www.rybarna.cz

RYBÁRNA ŠOPÍK
založeno 1996
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Markéta Jetelová 
moderátorka a redaktorka

„Nesouhlasím! Brno by bylo rozkopané nejen nad 
zemí, ale i pod zemí. Moravanům není 

třeba kopírovat Prahu.“

Zdeněk král 
hudební skladatel a klavírista

„Myslím, že Brno by si metro 
zasloužilo. 

Je to přece Metropole.“

ondřeJ Blaho 
 moderátor dobrého rána na Čt 2 

a programový ředitel hitrádia City brno
„Mně osobně bohatě stačí 

to na Poštovské ulici      , ale věřím, 
že výstavba toho opravdového, by ulehčilo mnoha 
lidem cestování do vzdálenějších městských částí.“

aleš SvoBoda 
znaleC brněnského podzemí

„Souhlasím, ale nesmí 
být v podzemí!“

Jediný
redaktor

„V politice není nic 
bezúhonně čistého.“  

  Jaroslav Hašek

sůl moudrosti

 Martin Cibulka 
„Čím hůře je venku, 
tím lépe je doma se 
Stříbrným Brnem.“     

NEOBJASNĚNÁ 
VRAŽDA
Klesá k zemi, je na místě mrtvá. 
Bylo jí pouhých 18 let. Přitom 
žádný povel k  použití zbraně 
dán nebyl, což bylo v rozporu 
se služebními zákony. První 
fáze vyšetřování začala bezpro-
středně po této děsivé události. 
Tím, jak postupně nabíhala 
normalizace, však snaha o ob-
jasnění tohoto případu upa-
dala. Dokonce některé úkony, 

které měly být provedeny, 
provedeny nebyly. Těsně před 
koncem roku 1969 byl celý 
případ přerušen s  výsledkem 
„pachatel neznámý“. Tatínek 
Danuše, pan Jaroslav Muzikář, 
se hned v  srpnu spojil s  kapi-
tánem od policie, který tento 
případ tehdy vyšetřoval (pozn. 
redakce – jméno kapitána není 
zveřejněno záměrně z  důvodu 
osobní ochrany). Chtěl, aby se 
vše objasnilo, tak dělal, co mohl. 
Když služebnu navštívil poprvé, 
viděl tam kulku, kterou byla Da-
nuše zastřelena.  Když tam přišel 
podruhé, kulka zmizela. Tento 
projektil byl vyňat z hlavy Danu-
še při pitvě. Z určitých svědectví 
vyplývá, že se měl ztratit hned 
druhý den po pitvě z  budovy 
Soudního lékařství. Otázkou je, 
zda znalecké zkoumání skuteč-
ně proběhlo. Je také možné, že 
originál tohoto zkoumání spolu 
s kulkou, byl „jako ztracen“ nebo 
odcizen. Také orgány inspekce 
Ministerstva vnitra prý tento 
případ vyšetřovaly, jenže spis se 
dosud nepodařilo najít. 

Pokračování příště 

BRnĚnSKÉ 
          i neBRnĚnSKÉ 
HřÍCHY

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

Souhlasíte, aby bylo v Brně metro? 

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí...

Kunderovi věnovali svoji knihovnu i s archivem moravské zemské knihovně v Brně 
Ministr kultury mluví o  mimo-

řádné kulturní události.
Milan Kundera, který patří mezí nejvý-

raznější světové spisovatele a jehož dílo se 
dočkalo na čtyři tisíce vydání, se společně 
se  svou manželkou Věrou rozhodl věno-
vat svoji knihovnu i s archivem Moravské 
zemské knihovně (MZK) v Brně. Na pod-
zim tohoto roku by měla být Kunderova 
knihovna včetně rozsáhlého archivu pře-
vezena z  pařížského bytu manželů Kun-
derových do  MZK, kde bude čtenářské 
a odborné veřejnosti sloužit ke studiu i pro 
vědecké účely. Tato léta budovaná knihov-
na zahrnuje knižní dílo Milana Kundery 
publikované v  češtině i  ve  více než čty-
řiceti světových jazycích, a  bude nadále 
rozšiřována na základě dohody se správci 
autorských licencí o další česká i zahranič-

ní vydání. Součástí věnované knihovny 
je i  exkluzivní archiv obsahující články 
psané Milanem Kunderou, články o něm, 
kritiky Kunderových knih sbírané v prů-

běhu let jeho vydavateli u nás i v zahraničí, 
množství výstřižků z novin, autorizované 
fotografie nebo i  kresby z  ruky Milana 
Kundery. Tento archivní materiál bude čte-
nářům MZK přístupný primárně v digitál-
ní podobě. Rozhodnutí Milana Kundery 
uvítal ministr kultury Lubomír Zaorálek, 
který dar označil za mimořádnou kultur-

ní událost a dodal: „Milan Kundera vždy 
tvrdil, že autor a nikdo jiný je absolutním 
pánem svého díla. A tak to, že se právě tuto 
svou celou tisícisvazkovou knihovnu roz-
hodl věnovat české instituci, je obrovskou 
událostí. Vidím v tom velikou symboliku. 
Vždyť to budeme my, kdo bude mít k to-
muto dílu nejblíže a zároveň tento dar snad 
ukazuje, že i  Milan Kundera měl a  má 
nejblíže k této zemi.” Milan Kundera v sou-
vislosti s darem uvádí: „Myslím, že knížky 
patří do  knihovny, takže je logické, že je 
do  Moravské zemské knihovny dávám.“ 
Moravská zemská knihovna dlouhodobě 
spolupracuje s  manželi Kunderovými, 
v loňském roce připravila například repre-
zentativní výstavu Milan Kundera neztra-
cen v překladu i s exkluzívním katalogem, 
či vydala česko-francouzskou publikaci 

Dílo Milana Kundery v překladech, která 
mimo jiné obsahuje i bibliografii Kunde-
rova překladového díla.  Už před několika 
lety se zrodila rovněž myšlenka převzetí 
knihovny a  jejího badatelského zpřístup-
nění. „Dar knihovny Milana Kundery je 
nejenom vzkazem českým čtenářům, ale 
vlastně i komentářem jeho vztahu k Brnu, 
tedy k  jeho rodišti. A  Moravská zemská 
knihovna je institucí, která si zaslouží 
tento dar spravovat,“ komentuje událost 
ředitel MZK Tomáš Kubíček. Po komplet-
ním soupisu a katalogizaci knihovny má 
MZK v plánu během příštího roku sbírce 
vyhradit místo v  samostatné studovně, 
která ponese označení „Knihovna Milana 
Kundery“. Ta se stane základem kulturní 
značky, pod níž bude nejenom k dispozici 
knihovna sama, ale současně se v rámci ní 

budou pořádat autorská čtení, debaty se 
spisovateli, odborné diskuse o  literatuře 
i kultuře, a to nejenom o české, ale i o svě-
tové. Tedy přesně v  duchu Kunderova 
světového významu. Věra Kunderová při 
příležitosti věnování knihovny připomně-
la, že nejde o izolovanou událost, a to neje-
nom v souvislosti s tím, co připravila MZK 
již v minulém roce, ale na podzim se čeští 
čtenáři a  diváci mohou těšit na  vydání 
překladu Kunderova posledního románu 
Slavnost bezvýznamnosti v  brněnském 
nakladatelství Atlantis. Prozradila také, 
že Milan Kundera připravuje s překlada-
telkou Annou Kareninovou k  českému 
vydání román Nevědění.  A v brněnském 
Národním divadle se na 23. října chystá 
obnovená premiéra Kunderova absurd-
ního dramatu Majitelé klíčů z roku 1962. 
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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

Řidičské 
rukavice 
– skvělý dárek 

pro gentlemany 
a krále silnic.

A TO NENÍ VŠECHNO! 
Více na: www.kvalitnirukavice.cz  

Tel.: 603 249 729

Tradiční česká výroba A TO NENÍ VŠECHNO! Tradiční česká výroba A TO NENÍ VŠECHNO! Tradiční česká výroba
ww

w.
alf
ap
as
sa
ge
.cz

Opravy pasáže Alfa po bombardování v  listopadu 
1944 si v následujících letech vyžádaly nemalé finanční 
náklady. Škoda byla tehdy vyčíslena na více než čtyři a půl 
milionu korun a další důsledky způsobené bombardová-
ním (snížení nájemného, zvýšení hypotečních úroků, 
udržovací náklady apod.) zvýšily škody téměř dvojná-
sobně. Dva přímé zásahy způsobily naprosté rozmetání 
některých obchodů a ateliérů na galerii a zasypaly sutí 
přízemí a suterén. Tlaková vlna také rozbila okenní tabu-
le, skleněné výkladce a velkou část opaxitového obložení. 
Monumentální životní dílo brněnského stavitele Fran-
tiška Hrdiny se rozpadalo před očima. Alfa byla jednou 
z nejvíce poškozených budov centra města, návrat k nor-
málnímu provozu byl proto značně obtížný a pro majitele 
nebylo lehké pokrýt velké finanční ztráty.   
 Pokračování příště

Barevná minulost 
pasáže aLfa

Americký bombardér  
B-24 Liberator nad Brnem

Legendární „hříbek“ (gampl) stál na nám. Svobody v letech 1926 – 1964. Jeho autorem byl brněnský architekt Oskar Poříska (1897 – 1982). V jeho podzemí byly veřejné záchodky, 
v nožce prodejna tabáku, novin a suvenýrů, na klobouku byly světelné reklamy. Sloužil také jako tramvajová zastávka, úkryt před deštěm, nebo plakátovací plocha. Je ho velká škoda. 

	 Přemyslovo	nám.	22
	 Brno-Slatina	
	 tel.:	770	111	077
www.restaurant-goa-slatina.cz		 

Denní menu • Rozvoz jíDel 
DáRkové poukazy

 

T ě š í m e  s e  n a  v á s

Geislerova	34
Brno-Židenice	

tel.:	602	505	551
www.restaurant-goa.cz

Vůně, chutě, barvy - to je indická kuchyně! 
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

Oskar Poříska

Rok 1927
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Vlevo vstup do Johannesgasse (dnes Jánská) s původními nejen rohovými domy. Už dlouho před pořízením fotografie fungovala lékárna U červeného raka, jejíž znamení bylo 
tehdy umístěno nad krásnou lucernou. Jánská byla užší a lidé k sobě měli blíž. Na pravé fotografii je lékárna U červeného raka, ve které je kavárna, a na ulici není ani noha. 

8. října 1820 (200 let) přepadlo 
ve špilberském vězení více než 
20 trestanců hlídače a stráže, pře-
mohlo je a dalo se na útěk přes 
Úvoz a Hlinky směrem k Pisár-
kám. Stráže vězně pronásledovaly 
až k mostu přes Svratku, kde došlo 
k ostrému střetu, při němž byl je-
den vězeň postřelen a ostatní po-
chytáni. Dvěma vězňům se však 
podařilo uprchnout a slehla se po 
nich zem. V důsledku tohoto útě-
ku byl od onoho dne celý Špilberk 
uzavřen, nebylo možné vstupovat 
ani do vnějších dvorů pevnosti.  

  tenKRát a dneS
1898

                  M a r t i n o v y  ú l o v k y

včerejšek dnes

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

ÚTulNá viNoTéka
          u Terezky

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

Recept na podzimní splín?    
            Vyberte si z našich vín!  

dnes

Stavitel, starosta první sokolské župy 
moravské, poslanec, konzervativní politik 
a průkopník češství v Brně Florián Zedník 
(1824 – 1879) má na Starém Brně „svoji“ 
ulici, jejíž důvod pojmenování - Zedníko-
va, dnes zná jen málokdo. Florián Zedník 
nosíval dlouhé hanácké vlasy, pro které byl 
často nazýván „patriarchou Moravy“. Stu-
doval v rodných Určicích, v Brně a také ve 

Vídni. Florián Zedník už jako civilní inže-
nýr vystavěl Pražákův palác (zde se musel 
tehdy vyrovnat se značným terénním roz-
dílem mezi dnešní Husovou a Veselou), 
cukrovar ve Šlapanicích u Brna, sladovnu 
v Újezdě aj. V roce 1867 byl zvolen po-
slancem zemského sněmu za brněnský, 
tišnovský a ivančický okres. O 10 let poz-
ději podal brněnskému starostovi Van 
der Strassovi petici za zřízení české školy. 
Zedník byl členem Čtenářského spolku a 
předsedou Českého politického spolku. 
Ve svém vlastním domě v Joštově č. 7 po-
skytl prostory pro tělocvičnu Sokolu. Kon-
krétně šlo o celé sklepní prostory původ-
ního rohového domu ulic Joštova - Česká. 
Florián v tomto domě také trvale bydlel, 
později s manželkou a dětmi. V roce 1870 
jednota přesídlila do nové a prostornější 
tělocvičny v sále Stavovského domu (dnes 
Nová radnice). Jeho manželkou byla Fran-
tiška Zedníková (1827 – 1890), která byla 
ženou v domácnosti. Starala se o jejich 3 

dcery a 2 syny. Po předčasné 
smrti svého manžela (krvá-
cení do mozku) se přestěho-
vala z Joštovy na Obilní trh č. 
3, kde bydlela až do své smrti. 
Florián Zedník byl původně 
pochován na Městském 
hřbitově v  Kounicově ulici, 
dnes odpočívá na Ústředním 
hřbitově. Ve šlépějích svého 
otce pokračoval syn Julius, 
který byl stavitelem v  Brně 
a částečně také syn Vladi-
mír, který byl stavitelským a 
zeměměřičským příručím. 
Zedníkovy dcery - Božena, 
Ludmila a také Žofie žily 
velice skromně, působily 
v sociální oblasti. Až půjde-
te procházkou nenápadnou 
Zedníkovou ulicí, vzpomeň-
te si na Zedníka s velkým Z. 

ULICE ZEDNÍKA S VELKÝM Z

Původní dům 
v Joštově 7 - dům 

Floriána Zedníka
Do Zedníkovy ulice se dostanete z Veletržní vpravo 
dole hned za rohem. Fotografie je z roku 1965.
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IVAN HLAS

     vynikající  hudebník, písničkář, skladatel a milý člověk

zapomenuté ulice

i domY PRomloUvajÍ...
V tomto domě bydlel při své prv-

ní a zároveň poslední návštěvě Brna 
geniální hudební skladatel Bedřich 
Smetana (1824 – 1884). Bylo mu 
tehdy 49 let a v Brně strávil pouhé 3 
dny. 15. – 17. června 1873. Prostorný 
byt v  tomto domě mu tehdy nabídl 
horlivý organizátor hudebního ži-
vota v Brně a velký propagátor hudby 

Bedřicha Smetany JUDr. Josef Illner. Uspořádal Smetanovi 
koncert v Besedním domě, kdy nadšené a aplaudující publi-
kum nechtělo Smetanu pustit z pódia. Illner Smetanu po celé 
3 dny hostil a doprovázel ho na všech procházkách městem. 
Bedřich Smetana býval vždy elegantně oblečen, nosíval pře-
vážně barevné fraky přiléhající k tělu. Jednou z výjimek byla 
Smetanova návštěva Brna, kdy měl oblečený na procházkách 
městem široký zvonovitý kabát, v  bocích mírně nabíraný. 
Nejnápadnější byla podšívka – byla červená. To byla tehdy 
velká zvláštnost, takovým kabátům se říkalo Carbonari Man-
tel – plášť karbonářský, odbojnický, jaký nosívali italští revo-
lucionáři. Svým úborem 
se lišil od svého okolí, 
v oné době to byl projev 
značné osobní odvahy. 
V Joštově 7 je mezi okny 
nenápadná pamětní 
deska, která skutečnost 
Smetanova pobytu zde 
připomíná. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎

Be
dř

ich
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Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

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

Klobouky za skvělé ceny 
– pro dámy i gentlemany!  

Klobouky
Dantes

V  roce 1930 dostala tato 
třída název Švancarova, 
od roku 1939 Dr-Lin-
denthal-Gasse, nebo také 
Prastorfergasse. Embéčko, 
trabant, volha, motocykl 
Jawa, nebo autobus znač-
ky Karosa už tudy mnoho 
let nejezdí, mj. také proto, 
že tudy vedou koleje smě-
řující k  nádraží. Dnešní 
název nese tato třída od 
roku 1965, kdy byla po-
jmenována podle fran-
couzského města. 

Joštova 7

Martin: Původně jste se vyučil knihkupcem. Jste 
i knihomolem? 

Ivan: Ono to za  mých časů bylo hodně pro-
pojené. Knihkupec musel 
být i knihomol, knížky, které 
nabízel, musel znát. Mít je 
přečtené anebo o nich aspoň 
něco vědět. Takže záběr po-
měrně široký. Já jsem navíc 
nebyl v  roce 1969 připuštěn 
ke klasickému vzdělání, volba 
jít na  knihkupce ani nebyla 
moje. Ale zaplať pánbůh za to. 
Asi všechno mé samovzdělání 
pochází z knížek. Ale klasický 
knihomol úplně nejsem, roz-
ptýlila mě muzika.

 Martin: Co Vám jde leh-
čeji. Skládání hudby nebo 
psaní knih?

Ivan: Musím přiznat, že psaní je pro mě utrpe-
ním. Nevím proč, mám to už odmala. Slohovou 
práci na jedničku jsem lépe dovyprávěl, než napsal. 
Ale najdou se chvilky, kdy to i baví, toho se snažím 
rychle využít. To muzika přilétá sama a svobodně, 
je radost si s ní hrát. A teprve na tu hudbu, podle 
toho jak dýchne, nebo co mi ukáže, píšu text. Tako-
vé obrázky a příběhy, co se mi pod dojmem z té mu-
ziky objeví. A pak to buď jde, a když ne, málokdy 
se vracím. Je to hezký pocit, když se všechno hezky 
sejde. Miluji harmonii.

Martin: Co jste se v Lidové škole nenaučil?
Ivan: Začnu tím, co jsem se snad naučil. A  to 

je právě ctít harmonii. Takže z  té klasické kytary 
vlastně trochu čerpám dodnes. A  co jsem se ne-
naučil? Všechno další co hraji. Musel jsem hlavně 

poslouchat a  koukat kolem 
sebe. Těch úžasných učitelů je 
na  světě plno. Jenom hlavně 
neztratit chuť dělat něco podle 
sebe.

 Martin: Vystupujete 
s  Norbim Kovácsem a  Oli-
nem Nejezchlebou v  IVAN 
HLAS TRIU. Jaké přednosti 
mají Vaši kolegové?

Ivan: To Trio je veliké štěs-
tí. Nejen, že Norbi a Olin jsou 
úžasní instrumentalisté, ale 
každý sám za  sebe hudební 
osobnosti. Takže mají vlastní 
tvorbu, své hudební projekty, 

tím pádem mezi námi panuje rovnováha. Rovnou 
bych řekl harmonie. Nějak se nám to stalo a pova-
žuji to za velkou radost. Přinesete novou písničku 
a nemusíte se bavit o technice, ale o pocitu. A kon-
cert by měl být legrace a ne pohled na muzikanty, 
kteří dřou a trpí. Jeden z přínosů Norbiho a Olina 
– všechno co hrají, vypadá lehce.

Martin: Který je Váš nejoblíbenější prvorepubli-
kový herec (herečka) a proč?

Ivan: Nad touhle otázkou jsem musel déle pře-
mýšlet. To není sranda. Napřed mě napadl Jindřich 
Plachta. I proto, že napsal Pučálkovic Aminu, pů-
vabnou knížku mého dětství. Ale navážno je to 
Hugo Haas, už kvůli životnímu příběhu, očím, jestli 
to můžu u chlapa soudit, a civilnímu herectví. Žád-
ný dryák, jako někteří.

Martin: Kam v Brně nejraději chodíte? 
Ivan: Jako všude. Mám v Brně plno kamarádů 

a kamarádek. Na místě tím pádem úplně nezáleží. 
Jsem ve  městě bohužel většinou krátce, takzvaně 
pracovně. Nejvíc potěší posezení s dobrými lidmi 
v nějaké normální hospůdce. Je dobře, že se ještě 
najdou.

Martin: Co vzkážete čtenářům Stříbrného Brna? 
Ivan: Přeji čtenářům Stříbrného Brna příjemný 

stříbrný vítr do vlasů a hlavně zdravíčko. Jak fyzic-
ké, tak hlavně psychické. Ale tělesného a duševního 
zdraví mělo Brno vždycky dost, tak vlastně jen tak 
dál.

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

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

	 výroba 
 zakázkového nábytku 
 z masívního dřeva

S t ř í b r n é  B r n o  •  s t r a n a  5

Ivan Hlas 
se Stříbrným 

Brnem.

Norbi - Ivan - Olin.

Kuličky měly 
výpadek. 

Stříbrné Brno 
nikoliv!
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Kamkoliv Dana Medřická 
(1920 – 1983) přišla, naplnila 
se celá místnost energií. Smála 
se, gestikulovala a  vyprávěla. 
Nikdy nikam nepřišla pozdě. 
Vždy byla perfektně připrave-
ná. Krásně o  Daně Medřické 
mluvil také Karel Hőger, se 
kterým se setkávala v  diva-
dle, před kamerou, v  televizi 
i v osobním životě. Poprvé se 
však setkali v Brně.

Dana měla krásné dětství, 
s  láskou o něm vyprávěla. Na-
rodila se 11. července 1920 
v Praze, v době, kdy se formo-
vala mladá Československá re-
publika. Danin tatínek Jaroslav 
byl účetním, maminka Marie 
byla ženou v domácnosti. Sta-
rala se o malou Danu a  jejího 
o 8 let staršího bratra Jaroslava. 
Žili velice skromně. Výcho-
vu obou dětí nechával tatínek 
na  milostivé paní, jeho vliv se 
ukázal poprvé až ve chvíli, kdy 
Daně zakázal jít na  konzerva-
toř. „Dáňa“, jak se jí tehdy ří-
kalo, měla doma místo hraček 

velkou krabici s  odloženým 
oblečením. Stávala hodiny 
před zrcadlem, převlékala se 
do  různých rolí, profesí, nebo 
pohádkových bytostí. Už jako 
malá měla v  sobě bezpro-
střednost a chuť předvádět se. 
Maminka vzala Danu ještě 
v  předškolním věku na  diva-
delní představení do Národní-
ho divadla. Tím Danina záliba 
ve vtělování se do jiných osob 
dostala nový směr. V osmi le-
tech si poprvé vyzkoušela hrát 
před obecenstvem. Toužila jít 
na  konzervatoř, v  patnácti le-
tech na ní chtěla složit zkoušky 
a  gymnázium opustit, ale její 
otec nekompromisně zavelel, 
že dokud nebude mít jeho dce-
ra maturitu, na studia na kon-
zervatoři může zapomenout. 
Dana v té době hrála tajně pod 
pseudonymem Dáša Čecho-
vá a při jednom vystoupení ji 
spatřil slavný básník, dramatik, 
překladatel, libretista a  diva-
delní režisér Jaroslav Kvapil. 
Okamžitě upozornil na mladý 

talent ředitele činohry Zem-
ského divadla v  Brně Václava 
Jiřikovského, který Danu po-
zval do  Brna. Dana nabídku 
s radostí přijala a konzervatoř 
už nikdy nedokončila. Složila 
maturitu, bohužel se psal rok 
1939, doba, kdy Českosloven-
sko ovládla německá armáda. 
Ať se dělo cokoli, největší Da-
ninou oporou a  rádcem byla 
její maminka. Zajímavé je, 
že o  tom, kdo Danu do  Brna 
doporučil, se dozvěděla až 
o  mnoho let později. Psal se 
rok 1940, Dana poprvé opusti-
la rodinu, opustila Prahu a vy-
dala se do  Brna za  divadlem. 
Na  ředitelnu Zemského diva-
dla v Brně zaklepala začátkem 
dubna. Ve  stejný den poprvé 
spatřila ve večerním představe-
ní Karla Hőgera. Přišla za ním 
a svěřila se mu, že hledá v Brně 
podnájem. Karel Hőger prá-
vě v  tu dobu odcházel z Brna 
do  angažmá do  pražského 
Národního divadla, tak Daně 
přenechal nájemní smlou-

vu na  malou garsonku. Bratr 
Dany Medřické (Jaroslav) zase 
pomohl Karlu Hőgerovi sehnat 
byt v  Praze. Později se Dana 
s Karlem potkávali nejen v di-
vadle, ale také před kamerou 
i v rozhlase. V Brně také Dana 
potkala svou celoživotní přítel-
kyni a častou partnerku na je-
višti Vlastu Fabianovou. Hrála 
a  spřátelila se s  Vladimírem 
Lerausem, nebo Vítězslavem 
Vejražkou, kteří v té době také 
bydleli v Brně. Brno jí přirost-
lo k  srdci. Vzpomínala na  něj 
vždycky s láskou. Daninou vů-
bec první brněnskou rolí byla 
Slávka Hlubinová v  Šrámkově 
Měsíci nad řekou. Touto rolí 
se o několik let později prosla-
vila na filmovém plátně. Velmi 
ráda vzpomínala na  režiséra 
Josefa Skřivana (1902 - 1942), 
který režíroval její první br-
něnské představení. Vzpomí-
nala na  něj jako na  čestného, 
laskavého a statečného člověka. 
To už byl Josef Skřivan několik 
měsíců zatčený, když přijela 

žena s jiskřivou energií do  Prahy na  návštěvu k  Med-
řickým jeho manželka Jiřina. 
Bylo jen několik dnů po atentá-
tu na Reinharda Heydricha a ja-
kákoliv nepřihlášená návštěva 
byla trestána zastřelením všech 
členů rodiny. Jako naschvál byt 
Medřických navštívila němec-
ká hlídka. Všichni tehdy strnuli 
hrůzou. Jediná Dana, která se 
před pár dny vrátila z Brna, za-
chovala chladnou hlavu. Paní 
Skřivanovou zastlala do své po-
stele, a  když vstoupili němečtí 
oficíři do jejího pokoje, zastihli 
Danu v lehkém negližé, jak leží 
v  posteli a  učí se text hry. Její 
půvab je natolik rozptýlil, že 
od prohlídky upustili a z pokoje 
odešli. Hned po válce se Dana 
snažila dostat k E. F. Burianovi. 
Nabídl jí angažmá v  Brně, ale 
Dana odmítla. Už se nechtěla 
stěhovat. Navíc potkala he-
reckého barda Václava Vydru 
(1902 – 1979), za  kterého se 
v  říjnu roku 1945 provdala. 
Daně bylo čerstvých 25 let. 

StříPKy zE ŽiVOtA
Prvním manželem Dany 

Medřické byl velký český herec 
a divadelní režisér Václav Vydra 
(1902 - 1979). Byl o 18 let star-

ší. Jejich prvorozený 
syn, který dostal jmé-
no po  svém tatínkovi, 
Václav, po  roce bohu-
žel zemřel. Tragickou 
zprávu se Dana do-
zvěděla ve  chvíli, kdy 
stála na prknech a lidé 
jí aplaudovali. Dana 
byla neuvěřitelně silná 
a  nezdolná. Za  deset 
let se narodil druho-

❷

❸ ❹ ❺

❶
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kalendÁrium

VOJtĚcH JEStřÁB (*8. 
10. 1922 Brno – †  24. 3. 2003 

Brno), vyso-
koškolský pe-
dagog, spiso-
vatel, básník, 
překladatel, 
konferenciér, 
velký recesis-

ta a jeden z  nejbližších ka-
marádů spisovatele Milana 
Kundery. Jestřáb byl synem 
poštovního úředníka a lout-
koherce Vojtěcha Jestřába. 
K jeho spolužákům na gym-
náziu na tř. Kpt. Jaroše pat-
řili např. básník a spisovatel 
Zdeněk Rotrekl, básník a 
překladatel Ivan Blatný… 
Před koncem 2. sv. války byl 
zatčen Gestapem a brutálně 
vyslýchán v  Kounicových 
kolejích. Po osvobození stu-
doval na Masarykově univer-
zitě, v  roce 1949 získal dok-
torát. Přispíval do časopisů, 
psal kritiky, verše, rozhlasové 
hry, odborné posudky, pře-
kládal z  angličtiny, němčiny 
a ruštiny. Bydlel v Nerudově 
12, konec svého života trávil 
na chatě ve Vanči a ve svém 
adamovském bytě. Je pocho-
ván na Ústředním hřbitově. 

cEciliE StRÁDAlOVÁ 
(*3. 11. 1923 Ostrava – † 

25. 10. 1994 
Brno), vyni-
kající sólistka 
J a n á č k o v y 
opery, jedna 
z  opor sou-
boru v  jeho 

vrcholném období. Vyrůsta-
la v  hudebním a divadelním 
prostředí, její otec byl flétnis-
tou operního orchestru olo-
mouckého divadla. Ke zpě-
vu tíhla už od dětství. Jejího 
talentu si všimla první dáma 
olomouckého operního sou-
boru Ludmila Červinková, 
která poté začala Cecilii učit. 
V  roce 1942 poprvé zpíva-
la v rozhlase a téhož roku se 
stala posluchačkou brněnské 
konzervatoře. Po násilném 
uzavření konzervatoře byla 
totálně nasazena v  německé 
letecké továrně. Za pomoci 
otce se jí podařilo dostat do 
sboru olomoucké opery. Před 
koncem 2. sv. války na pozvá-
ní ředitele brněnského diva-
dla Oty Zítka Cecilie hostuje 
v  Janáčkově opeře. Brnu už 
zůstala věrná až do své smrti. 
Je pochována na Ústředním 
hřbitově. 

❶	 Václav, Dana a Václav.
❷	 S  Helenou Bušovou ve  svém prv-

ním velkém filmu Počestné paní 
pardubické v roce 1944.

❸	 Dvouletý Václav Vydra s rodiči.
❹	 S  kolegou a  životním kamarádem 

Karlem Hőgerem v roce 1971 ve fil-

mu Romeo a Julie na konci listopadu.
❺	 Václav Vydra, Dana Medřická 

a Václav Vydra – šťastná rodina.
❻	 Dana Medřická zemřela ve věku 62 

let.
❼	 Režisér, herec a Danin kamarád Jo-

sef Skřivan zahynul v Osvětimi.

❽	 Ředitel brněnského Národního di-
vadla Václav Jiřikovský zahynul  
v Osvětimi.

❾	 Divadelní režisér, dramatik, básník, 
překladatel a libretista Jaroslav Kva-
pil.

❿	 Tajemně krásná Dana Medřická.

PRODEJ ŽIVÝCH 
A CHLAZENÝCH RYB 

Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6, 

Brno-Královo Pole

www.rybarna.cz

RYBÁRNA ŠOPÍK
založeno 1996

rozený syn, který dostal opět 
jméno Václav. Václav Vydra 
(*1956) se vydal ve  šlépějích 
svých rodičů, na  divadelních 
prknech a  televizních obra-

zovkách nás svými výkony 
ohromuje dodnes. Danin 
manžel Václav Vydra a  táta 
herce Václava Vydry zemřel 
v roce 1979 po dlouhé nemo-

ci. Poté do  Danina života po-
zvolna vkráčel velmi vzdělaný 
španělský obchodník, profesor 
Artemio Precioso Ugarte, který 
byl Daniným dlouholetým ob-
divovatelem a po každém před-
stavení (když byl právě v  Pra-
ze) na  ní čekal před divadlem 
s  velkou kyticí růží. Ve  stejné 
době, kdy paní Dana ovdověla, 
ovdověl také Artemio. Po čase 
se Dana rozhodla vzít si Arte-
mia za manžela. Společně pro-
cestovali velký kus Evropy, byli 
spolu šťastní. V  době, kdy se 
Dana rozhodovala mezi živo-
tem doma, nebo ve Španělsku, 
rozhodl za ní osud. Dana Med-
řická zemřela na  infarkt. Štěstí 
prožít po  boku Artemia bylo 
Daně Medřické dopřáno pou-
hého půldruhého roku. Ve velké 
české herečce Daně Medřické 
ztratilo české divadlo a film jednu 
z  nejvýznamnějších osobností 
v historii. Přesto, že v brněnském 
divadle pobyla jen krátce (necelé 
tři roky), pro její další umělec-
ký vývoj mělo zdejší působení 
nesmírný význam. V roce 1966 
získala titul zasloužilé umělkyně, 
v brněnském Národním divadle 
byla uvedena do Síně slávy. 

A JAKÁ BylA DANA MEDřic-
KÁ ŽENA – HEREčKA MýMA 
OčiMA? Nebyla prvopláno-
vou krasavicí, jako např. Adina 
Mandlová… V  jejím případě 
to však vůbec nevadilo, proto-
že měla omračující charisma. 
Všimli jste si, že po  celý život 
nezměnila účes? Celý život 
používala stále stejnou značku 
parfému. Dokázala ztvárnit 
charakterní a kultivované ženy 
a  její herectví bylo přímočaře 
uvěřitelné. S  noblesním nad-
hledem se dokázala vypořádat 
s  rolí prostitutky Fróny v  de-
tektivce 13. Revír (1946). Stejné 
brilantnosti však dosahovala 
v  poloze komediální, až břitce 
ironické. Možná tušíte, že mám 
na  mysli roli MUDr.  Fastové 
z  vynikajícího seriálu Nemoc-
nice na kraji města. Způsob, ja-
kým dokázala tzv. natvrdo usa-
dit noblesního primáře Sovu 
v  podání Ladislava Chudíka, 
byl obdivuhodný. Vzpomeňte, 
jak mu drsně říkala: „Vy ušlech-
tiloune jeden ušlechtilej!“ Byl to 
doslova herecký koncert. Jsem 
přesvědčen, že i teď hraje paní 
Dana Medřická v  hereckém 
nebi první housle. 

❼ ❽

❻

❾ ❿

NOVe 
OTEVrENO
Unikátní výběr noblesních holí 
...aneb „špacírštoků.“

Panská 9, Brno. Otevřeno každý 
den a někdy i o víkendu. 
Více na: www.hulkarna.cz 
nebo volejte na tel.: 774 725 644



S t ř í b r n é  B r n o  •  s t r a n a  8

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

  

 Pavel
kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

„Pro inspiraci potřebuji 
jen ticho, klavír a skvělou 
kávu,“ říkal svého času Jo-
hann Strauss. A měl pravdu. 
Mnoho odborníků se sho-
duje, že na dobrý nápad je 
třeba čas a to správné roz-
položení, proto si udělejme  
v klidu šálek dobré kávy, 
energie a nápady přijdou 
sami.

A na pozdní babí léto se k 
dobrým nápadům skvěle hodí 
Mexická káva „tres leches“. 
Navštivte vaši oblíbenou pra-
žírnu, pořiďte organická me-
xická zrnka a můžete začít. 
Připravte aspoň dvě dvojitá 
espressa a pomalu přilij-
te (asi 1 dcl) ohřáté a smíse-
né kondenzované mléko se 
smetanou. Navrch poctivou 
šlehačku, jemné čokoládové 
hoblinky s jemně mletou sko-
řicí či anýzem. Slaďoučká po-
choutka je připravena.

Nový územní plán v  Brně byl 
schválen v roce 1958. Obsahoval teh-
dy skvělou novinku: Vytvoření pěší 
zóny v České ulici. Po rozsáhlé rekon-
strukci náměstí Svobody a  zboření 
tzv. „Gamplu“ neboli Hříbku v  roce 
1964, byla tato pěší zóna prodloužena 
až do Masarykovy třídy a vznikla tak 
pověstná „Čára“. Její první část v Čes-
ké ulici se tak stala první pěší zónou 
nejen v Brně, ale v  celém Českoslo-
vensku! Architekt Josef Němec, který 
se podílel na vypracování územního 
plánu, novou pěší zónu v  roce 1959 
vyfotografoval z  balkonu dnešního 
Domu u Tomana na nám. Svobody č. 
22. 3. září stejného roku byl také zahá-
jen provoz oblíbené restaurace Sput-
nik, kterou hned po vstupu do České 
opravdu nešlo přehlédnout. Nezapo-
meňte! „Sejdeme se na Čáře!“

ODVÁŽNÁ ALICE – 2. část
nejlepší zdroj 
inspirace

Nedávno přišla do redak-
ce fotografie od Ing. No-

váčka s  milým povídáním, 
a také s otázkou, jestlipak vím, 

co to na  přiložené fotografii je 
a  popřípadě kde to je. Abych 
pravdu řekl, natrápil jsem se. 
Okamžitě jsem věděl, že objekt 
na fotografii není v centru Brna, 
to ale bylo asi tak všechno. Ja-

kousi nápovědou po  zvětšení 
fotografie bylo, že nahoře je 
pevné zábradlí, které přece mu-
selo být na objekt přidělané do-
datečně. A  také kočička, která 
prozradila, že je to určitě v ně-
jaké starší brněnské čtvrti, kudy 
podle drátů u objektu jezdí tro-
lejbus a dole to vlastně vypadá 
jako zastávka. Troufám si tvrdit, 
že Staré Brno znám dokonale 
a takový objekt u trolejbusu zde 
určitě není. Masarykova čtvrť 

je vyloučena, také Židenice ne-
připadají v úvahu, Královo Pole 
jakbysmet, Komín, Žabovřesky, 
Slatina, Vinohrady, Starý Lísko-

vec, nic. Prostě nic. Druhý den 
mě napadlo, že by to mohl být 
pilíř, který kdysi podpíral most. 
Vzpomněl jsem si na  Vranov-
skou ulici v  Husovicích, kudy 
vlastně občas jezdím a tam byl 

přece železniční most, po  kte-
rém jezdil vlak do  Tišnova! 
Okamžitě jsem se na  to místo 
zajel podívat a  jakou jsem měl 
radost, když jsem památný pilíř 
z  fotografie spatřil ve  skuteč-
nosti. Jen kočička na něm právě 
nebyla. A naproti tomuto pilíři 
je ještě jeden! Na místě jsem si 
uvědomil, jak je to vlastně jed-
noduché, jen to chce pořádně 
zapátrat v  paměti. Železniční 
most přes Vranovskou ulici 

v  Husovicích byl součástí tra-
ti vedoucí z  Brna do  Tišnova, 
pravidelná doprava zde byla 
zahájena už v roce 1885! Z dů-
vodu velkého stoupání směrem 
ke  Královu Poli, které vlakům 
činilo značné obtíže, byla dráha 
nakonec odkloněna na Obřany 
a  most s  přilehlou výhybnou 
zůstaly nevyužity. Pod dohle-
dem Veřejné bezpečnosti a pra-
covníků Dopravního podniku 
města Brna byl 23 m dlouhý 
a  40 tun vážící most v  roce 
1964 demontován a  jeho díly 
byly poté využity na  Dolním 
nádraží. Masivní zděné pilíře, 
které dodnes vyčnívají na obou 
stranách Vranovské ulice, jsou 
k vidění už 56 let a určitě stojí 

v rámci procházky za obhlídku! 
Možná, že potkáte i  kočičku, 
která ví o těchto pilířích nejvíc!

Alice Wienerová se s Oldři-
chem Novým postupně sblížila 
a v létě roku 1928 spolu začali 
oficiálně chodit. Sice spolu ještě 
nebydleli, jen jakoby kopírovali 
podobné adresy. Když Oldřich 
Nový přišel do Brna, jeho první 
adresou byla Vachova (tehdy 
Růžová) 6. Z  Růžové se kon-
cem roku 1924 přestěhoval na 
dnešní Veveří 18. Odtud se na 
jaře 1931 přemístil na Veveří 
75, kde bydlela Alice před ním. 
Za půl roku se Oldřich opět stě-
huje, a sice do ulice Na vyhlídce 
(dnes Nerudova) 12. Poslední 
brněnskou adresou Oldřicha 
Nového byla ulice Stojanova 
3, kam se za ním konečně při-

stěhovala také Alice. Na této 
adrese bydleli společně (Alice 
zpočátku bydlela v bytě pod by-
tem Oldřichovým) až do roku 
1934, kdy oba odešli do Prahy. 
O 2 roky později byla svatba. 
Životní osudy Alice Wienerové, 
zejména období jejího příchodu 
s Oldřichem Novým do Prahy, 
jsou dodnes opředeny mnoha 
legendami, z nichž se však vět-
šina z nich nezakládá na prav-
dě. Jisté ovšem je, že Alice měla 
bratra Rudolfa Wienera (1905 
– 1944), který byl v  roce 1941 
deportován do Terezína a odtud 
do Osvětimi, kde zahynul. Před 
deportací pracoval jako úřed-
ník. Maminka Alice a Rudolfa 
Franciska Wiener (1876 – 1943) 
pocházela z Milevska a jako ra-
kouská státní příslušnice (poz-
ději německá státní příslušnice) 
nikdy nezískala československé 
státní občanství a musela neu-
stále žádat o prodlužování po-
bytu. Byla ženou v domácnosti. 
V  roce 1942 byla deportována 
do Terezína, odtud do Osvěti-
mi, kde v roce 1943 zahynula. O 
osudech Samuela Eduarda Wie-
nera (manžel Francis a táta Ali-
ce a Rudolfa a tchán Oldřicha 
Nového) toho není moc známo. 

Narodil se v roce 1874 ve Víd-
ni, zemřel v roce 1941 v Praze. 
Jako ředitel České banky Union 
(bankéř ve výslužbě) měl např. 
v roce 1937 měsíční penzi 5. 000 
Kč. Alici v  životě potkalo tolik 
ran, proto není divu, že její psy-
chický stav se ubíral nedobrou 
cestou. Ostatně bylo o tom na-
psáno mnoho. Nechci být v roli 
hodnotitele, nikdo z  nás nežil 
její těžký život. Jedno je však 
jisté. Oldřich Nový, přestože byl 
ženami obletovaný, ji nikdy ne-
opustil. Klidně mohl, to by ale 
patřil ke zbabělcům, kterých je 
mezi lidmi dost. Oldřich svoji 
odvážnou osudovou Alici přežil 
o 16 let. 

SETKÁNÍ POD ZMIZELÝM MOSTEM NEJEN S KOČIČKOU

ních vín znamenaly pro vinaře 
ztrátu odbytišť. Na plochách 
někdejších vinohradů se začaly 
pěstovat průmyslové plodiny, 
ovoce, brambory i obilí skýtající 
lepší možnost obživy. Největší 
katastrofa však nastala v  roce 
1860, kdy se k nám z Ameriky 
dostala mšice révová a většinu 
evropských vinic nakazila révo-
kazem. Velké množství vinič-
ních tratí muselo být zničeno. K 
dovršení pohromy pak přispěla 
první světová válka, a tak v roce 
1930 zaujímaly vinice nejmenší 
plochu v celé vinařské historii. 
Jejich obnova opět započala od 
třicátých let 20. století a pokra-
čuje úspěšně až do dnešních 
dnů, kdy se moravská vína do-
stala svými vysoce jakostními 
víny na světovou úroveň.

 

První pěší zóna v ČR rok 1959.

Vranovská ulice v Hu-
sovicích dnes vypadá 
úplně jinak, a to nejen 
kvůli zmizelému mostu

Husovická kočko-
vitá šelma střeží 
prostor 
pod pilířem 

Tuto fotografii masivního 
zděného pilíře poslal do 
redakce Ing. Nováček

Železniční most přes 
Vranovskou ulici v roce 1963

Stojanova 3 - poslední brněnská 
adresa Oldřicha Nového a Alice 
Wienerové
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Odpověď na otázku, jaká 
vína se v  Čechách a na 

Moravě v  minulosti pěstovala 
a jaké chuti dosahovaly tehdejší 
oblíbené odrůdy, je velmi těž-
ká. Přesto však lze především 
z  klášterních kronik a archiv-
ních dokumentů vyčíst mnoho 
zajímavostí. Velký počet pěs-
tovaných odrůd dal vzniknout 
různým směsným vínům po-
jmenovaným nejčastěji pod-
le místa obcí. Vína tak měla 
pro jednu odrůdu více názvů. 
Pravděpodobně nejstarší víno 
pěstované na Moravě pochází 
z Francie. Byla to chrupka bílá 
neboli „časládor“. Další odrů-

dy byly dovezeny z  Německa, 
Rakouska a  Uher. Nejběžněj-
ším vínem byla směska bílých 
a modrých hroznů, tzv. růžák 
s  názvem „Moravín“. Oblíbe-
ný rýnský ryzlink se nazýval 
„Rezlín, Lipka či Starosvětské“. 
Z  Německa pocházela velmi 
lahodná „Němčina“, dneš-
ní Rulandské šedé. Oblíbená 
odrůda dovezená z  Rakouska 
se nazývala „Vídeňka“ nebo 
taky „Běl“. Z  Uher pocházela 
„Klenice“, z  Alsaska „Bronišť, 
dnešní Tramín bílý. Z moselské 
oblasti bylo oblíbené víno „Elb-
ling“ nebo také „Tarant bílý“ či 
„Elvin“. Bílá vína měla mnoho 

nejrůznějších pojmenování: 
„prinčt, cinifal, katuba, beraní 
ocas, buzín moučník či trolin-
ské“. Od 15. století se začínají na 
Moravě více prosazovat i čer-
vená vína. K  nejoblíbenějším 
patřila frankovka, v  místním 
názvosloví „šeřina, neskorák, 
skaličák, lampart“ nebo „šryk 
černý“. Mezi další červená vína 
patřilo roučí, karmazín, červe-
ný arab, tarant červený, beranec, 
drumín, tarant černý a inkous-
tové, které „…bylo tak černé, 
že se jím psáti může“. V oblibě 

byla také sladká vína jako „Me-
doun“, těžký a sladký „Malvaz“ 
dovážený z Řecka nebo sladké 
a velmi drahé červené dezertní 
víno „Ryvola“. Třicetiletá válka 
(1618–1648) znamenala pro 
moravské i české vinařství po-
čátek úpadku. Poničené vinice 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

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

S
tu

d
en

á
ku

ch
yn

ě

www.lahudka-brno.cz

Petra Marcová Adresa:
Přemyslovo nám. 8 

Brno-Slatina
Tel.: 603 269 611

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

Zlatnictví 
 Marcela 
Lurská
Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: 777 687 109
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno

Opravy zlatých 
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

www.zlatnictvi-lurska.cz

HISTORIE MORAVSKÝCH VÍN

již nebyly obnoveny v původ-
ních rozlohách, práva vinařů 
byla poškozována, ceny vín a 
konkurence sousedních zemí 
vedly ke snižování produk-
ce. Mnoho moravských vinic 
zpustlo. Přesto se v  18. století 
ještě jednou vinařství na krát-

kou dobu pozvedlo. Zrušení 
roboty roku 1848 a nástup 
průmyslové revoluce však při-
nesl postupnou ztrátu zájmu o 
vinařství a výměry vinic opět 
klesaly. Rozvoj pivovarnictví, 
nálev „kořalky“, výroba ovoc-
ných a dovoz levných zahranič-

ních vín znamenaly pro vinaře 
ztrátu odbytišť. Na plochách 
někdejších vinohradů se začaly 
pěstovat průmyslové plodiny, 
ovoce, brambory i obilí skýtající 
lepší možnost obživy. Největší 
katastrofa však nastala v  roce 
1860, kdy se k nám z Ameriky 
dostala mšice révová a většinu 
evropských vinic nakazila révo-
kazem. Velké množství vinič-
ních tratí muselo být zničeno. K 
dovršení pohromy pak přispěla 
první světová válka, a tak v roce 
1930 zaujímaly vinice nejmenší 
plochu v celé vinařské historii. 
Jejich obnova opět započala od 
třicátých let 20. století a pokra-
čuje úspěšně až do dnešních 
dnů, kdy se moravská vína do-
stala svými vysoce jakostními 
víny na světovou úroveň.

 

Největší sbírka modelů aut 1:18 v Evropě!

Více než 1180
modelů aut 
všech generací 
– policejní série, 
hasičské sbírky, 
nákladní vozy, traktory… 
Vhodné pro děti, mládež, dospělé, dříve narozené 
a pro všechny ostatní, kteří jsou dlouho mladí… 

Otevírací Út-Pá:  15:00-19:00 
doba: So-Ne: 10:00-18:00
www.minigaragebrno.cz

Adresa: Tábor 14, Brno 616 00 
email: info@minigaragebrno.cz 
telefon: +420 725 924 228 

Nejlepší 
zákusky
a dorty
Veveří 14, Brno 
tel.: 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel. 601 522 397
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{{{{		Co Se CHYStá nejen v BRnĚ   }}}}

prvorepuBlikové 
sladké 
mÁmenÍ

Trojhranné pyramidy
Na malý trojhranný spodek upe-
čený z lineckého těsta naneseme 
máslový krém, ochutněný ara-
kem, do kterého jsme rozsekali 
hodně ovoce z  hustého cukru. 
Tyto pyramidy po ztuhnutí 
omočíme v  máčecí čokoládové 
hmotě a dáme do papírových 
košíčků.

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

ti VOli
Po 15. březnu 1939 se v Brně zařizovalo 
všechno důkladně po německu. Začalo 
se jezdit vpravo, což způsobilo mnoho 
těžkých nehod. Psát o nich se ale nesmě-
lo. Všechny orientační tabule byly vy-
měněny za dvojjazyčné. Napřed němec-
ké potom české. Nápisy byly změněny  
i na veřejných záchodcích. Předělány 
byly tabule na zastávkách. Na tram-
vajích bylo napřed německy, že není 
dovoleno za jízdy seskakovat. Průvodčí 
s oblibou vyvolávali na náměstí Tivoli 
napřed německy „Tivoli“ a potom čes-
ky „Ti voli!“ Za tento žert byli tehdy  
Brňané průvodcům vděční. 

perlička na zÁvěr

100 lEt 43. PĚšíHO PluKu V BRNĚ
„Věnováno památce všech vojáků pěšího pluku 43, kteří v noci z 21. 

na 22. ledna 1933 zabránili fašistickému puči a bojovali za svobod-
né Československo“. Tak zní text pamětní desky umístěné u hlavního 
vchodu Svatoplukových kasáren v brněnských Židenicích, kterou sem 

nechal v roce 2017 
umístit Klub vojenské 
historie 43. pěší pluk 
Brno. Ten letos u pří-
ležitostí stého výročí 
oficiálního vzniku 
pěšího pluku 43  při-
blíží ve spolupráci s 
Technickým muzeem 
v Brně jeho dějiny a 

významné události z období 1920–1939 na výstavě s názvem 100 let 
43. pěšího pluku v Brně. A to včetně oné osudové noci, kdy kasárna 
napadla skupina členů Národní obce fašistické pod vedením bývalého 

důstojníka čs. armády Ladislava Kobsinka. Při krátké přestřelce přišel 
o život jeden útočník a několik dalších bylo zraněno. Když útočníci 
narazili na rozhodný odpor vojáků, postupně se rozutekli pryč. Větši-
na byla pochytána v blízkosti kasáren, o něco později byli v zahraničí 
zajati i vůdci akce. „Náš klub se již bezmála čtvrt století snaží navazo-
vat na tradice původního pluku a především pečovat o památku jeho 
příslušníků. Zajímá nás hlavně historie ozbrojených československých 
složek 1. poloviny 20. století, ale později přibyly i aktivity čerpající z 
obou světových válek,“ přiblížil činnosti Klubu předseda spolku Mi-
lan Laštůvka. Na výstavě se návštěvníci seznámí nejen s historickými 
souvislostmi, ale i s artefakty, které vlastní členové klubu a vztahují se 
přímo k historii pluku. Návštěvníci uvidí originální uniformy, repliku 
bojového praporu, součástky výstroje a výzbroje z období 1. republiky, 
dobové fotografie a osobní drobnosti vojáků. Kdy: už jen do 18. října 
2020. Kde: technické muzeum v Brně, Purkyňova 105. Kudy a jak: 
tramvají č. 12 – zastávka technické muzeum. 
Majitelé klíčů v Mahenově divadle

MilAN KuNDERA - světový spisovatel, důsledně rozvíjející „zne-
uznávané dědictví Cervantesovo“ a tradici středoevropského románu, 
přičemž toto svébytné „umění“ – s důrazem na rabelaisovsky nevážný 
pohled na svět – zkoumá i jako brilantní esejista, je zároveň autorem tří 
divadelních her. Dramaturgie divadel však mohly donedávna pomýšlet 

pouze na „poctu Denisi Diderotovi“ Jakub a jeho pán. K ní roku 2008 
díky inscenaci Ladislava Smočka přibyla Ptákovina. Až nyní, po více 
než půl století, budeme mít Kunderovo dramatické dílo opět kompletní 
i scénicky. Je to slavnost pro české divadlo. Majitelé klíčů (1962) vzni-
kají z kvasu tzv. dramatické dílny Národního divadla, která vydala mj. 
Hrubínovu Srpnovou neděli či Topolův Jejich den. Zaujmou kompozič-
ní precizností, již známe z rovné desítky Kunderových románů. Příběh 
Jiřího Nečase, který za protektorátu schová v bytě svého tchána dívku 
na útěku a zároveň v kapse svých kalhot schová klíče od tohoto bytu 
– to jsou spojité nádoby velkých a malých dějin, vznešených gest a pří-
zemních pohnutek. A zároveň obraz současného světa, za jehož okny 
stále mašírují nacisté. Nejen dedikace Otomaru Krejčovi, ale především 
vlastní čtyři předepsané scénické vize nás nenechají na pochybách, že 
prostor Mahenova divadla je tím, jaké si jedna z nejlépe napsaných čes-
kých her žádá. Premiéra - pátek 23. října 2020 – začátek v 19 hodin. 
Další termíny – 24. 10., 27. 10., 4. 11. 

 
 

tradiční Motortechna Brno – 24. října 2020, 
8 – 15 hodin,

BVV – pavilon z a přilehlé okolí (vchod 10. branou) 

Kasárna v Židenicích dnes vypadají úplně 
jinak a před hlavním vchodem je celodenní 

velmi rušivý provoz.
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Maruška se narodila 24. 3. 1921 jako nejstarší dcera Josefa Kudeříka ve Vnorovech. Její maminka Františka – 
roz. Kubíková byla velmi sečtělá a výřečná, vynikala jako malérečka kraslic a vnorovského lidového ornamentu. 
Po přestěhování do Brna se Maruška zapojila do komunistického odboje proti nacistům. Později pracovala v jeho 
vedení. V Brně rozšiřovala letáky a s dalšími mladými lidmi organizovala různé sabotážní akce. V té době bydlela 
v domku v ulici Kamenná 21. 5. 12. 1941 zatklo Marušku gestapo. Po dlouhých a těžkých výsleších v Brně i v Pra-
ze, kdy Maruška téměř nepromluvila a nikoho neprozradila, následoval 16. 11. 1942 soud ve Vratislavi. Soudu se 
tehdy zúčastnili oba rodiče. Byla odsouzena k trestu smrti stětí sekyrou. Po vyřknutí tohoto ortelu následovaly 
dlouhé čtyři měsíce pobytu v cele kandidátů smrti č. 62.  V této cele napsala celkem 32 dopisů, které vynesla její 
kamarádka a na celé akci se podílela také jedna obětavá dozorkyně. Své dopisy nazvala „Zlomky života a myšlení“. 
Poprava se konala v pátek 26. 3. 1943 v 18:42 hodin, dva dny po jejích 22 narozeninách. Potupný způsob popravy 
tehdy otřásl celou společností. Zavládl velký smutek. V roce 1972 natočil režisér Jaromil Jireš celovečerní film o 
osudu dívky, zejména o jejím pobytu v cele smrti s názvem …a pozdravuji vlaštovky. Do hlavní role (Marušky 
Kudeříkové) obsadil Magdu Vášáryovou. 

SlavnÉ BRnĚnSKÉ dámY

Ludmila Felsenbergová, nej-
lepší Maruščina kamarádka

Magda Vášáryová, sloven-
ská herečka a diplomatka

Píšeme na Pokračování

Hádanka pro fajnšmekry

Rudolf Těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

Třetím mučedníkem byl 
Rygošek, jak píše i otec, že 
při mém cvičení hrozně vyl 
a konečně to bylo celé okolí, 
které trpělo, když mě slyšelo 
hrát. Dva roky jsem se učil, 
dvoje housle jsem rozbil a na-
učil jsem se velice falešně hrát 
„Když jsem plela len“. Jednu 
dobrou stránku mělo i to. V 
zimě se pro mě tatíček u pana 
Kosíka stavoval. Rád chodil 
bruslit a bral mě s sebou. Teh-
dy nebyly brusle k dostání a 

tak mě vždy s některým pří-
telem vozil po ledě. Měl jsem 
z toho radost, protože mě to 
připadalo rychlé. Jednou při té 
příležitosti, jak jsem slézal na 
led, na břehu jsem uklouzl a 
padl na housle, které jsem roz-
sedl. Tak to bylo ve skutečnosti 
a ne jak mnozí, pomlouvační 
jazykové, např. Fr. Kartous, 
tvrdili, že jsem na houslích 
sáňkoval. Domů od pana Ko-
síka jsem chodil kolem Bílovic-
kého mlýna, kde otec rozdělo-
val některé dny potravinové 
lístky, tak jsem se pro něho sta-
voval. Myslím, že to byla kan-
celář slečny Kandlerové, která 
asi byla zaměstnána ve mlýně 
a otci s rozdělováním lístků 
pomáhala. Byla ke mně velice 
hodná a dávala mně prošlé 
lístky, které byly různých barev 
a já, na dírkovačce jsem cvakal 
kolečka, která jsem s kluky po-
třeboval pro různé účely. Tajně 
jsem si přál, aby se stala mojí 
maminkou, a když čtu otcovu 
knihu Paví oko, myslím, že to 
nebylo jen moje přání. 
 (Pokračování příště) 

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒ ✒

Víte, kde se nachází pozůstatky 
pamětní desky, která sem byla umís-
těna kolem roku 1880? Patřila jed-
nomu z brněnských starostů. Denně 
kolem neviditelné desky projíždí 
stovky tramvají! Na jednom z  ná-
stupních ostrůvků se otočte zády 
k tramvaji a uvidíte, co ostatní nevi-
dí. To budete koukat!  

Volejte nebo pište
na 777 122 009.☎

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

Maruška kudeříková  
Hrdinka, na kterou se zapomnělo…

	 Kavárna	
				s	prvorepublikovou
	 noblesou,	
	 do	které	
	 se	budete	
	 rádi	vracet

Bronzová 
socha 
v nadživot-
ní velikosti 
bosé 
a prostovla-
sé Marušky 
byla na tř. 
Kpt. Jaroše 
odhalena 
v roce 
1977.
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Tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

BRnĚnštÍ
miláčCi

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

příští číslo vyjde
  1. listopadu 2020
tak to mÁ Být

Čerstvé cappuccino, 
čerstvá domácí bábovka, 

čerstvé stříbrné brno 
a čerstvě otevřená 

veveří ulice – 
Cukrářství 
Martinák, 
veveří 14. 

Určitě přijďte! 

Slepec: 
dámy, už 

se na vaši 
bezstarost-

nost nemohu 
dívat. vždyť 

tadyhle 
ňákej člověk 
nejen se na 
vás kouká, 

ale ještě 
si vás chce 

vyfotografo-
vat.

ochránci  a trhači 
dívčích srdcí 
z Újezdu u brna

Vtip


