
S t ř í b r n é  B r n o  •  s t r a n a  1

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

U nás je podzim jako malovaný...

ZCELA N
EZÁVIS

LÉ

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

                                                                              Číslo 10 • ročník III. • říjen 2021

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

OČIMA ČTENÁŘE

JIŘÍ AUDES – vynikající zpěvák, 
syn legendárního barytonsaxofonisty Josefa Audese, 

předního člena Orchestru Gustava Broma. 
„Se Stříbrným Brnem se rád 
vracím do minulého století.“ 

Damodara
veganské 

a bezlepkové 
potraviny

kupujte na
vsehomlynek.cz

Tajemná
Božena

čtěte na stranách 6 a 7

TajemnáTajemnáTajemná
BoženaBožena
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

 „Doufám, že se toho dožiju. 
Ulice Veselá a její blízké okolí vypadá již hodně 

dlouho nevesele!“ 

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Doufám a věřím, že ano, 
protože tam chci mít premiéry 

svých skladeb!“ 

ONDŘEJ BLAHO 
 MODERÁTOR DOBRÉHO RÁNA NA ČT 2 

A PROGRAMOVÝ ŘEDITEL 
HITRÁDIA CITY BRNO

 „Jestli se nedostaví, bude to ještě větší ostuda 
než představení asi pětadvaceti maket 

sportovních stadionů.“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Ano!“

Jediný
redaktor

„Umění slouží, 
ale neposluhuje.“ 

Emil František Burian

sůl moudrosti

�MARTIN�CIBULKA�

„Říjnové podvečery 
jsou nejlepší 

se Stříbrným Brnem!“

VYLOUPENÍ
PISÁRECKÉ VILY
Čtyři maskovaní lupiči 15. lis-
topadu roku 1918 ve večerních 
hodinách přepadli vilu manže-
lů Ripkových v  ulici Bleylebe-
nova (dnes Veslařská) č. 244. 
Spoutali je a  okradli. Podle 
některých předmětů naleze-
ných na místě činu se soudilo, 
že pachateli mohli být vojenští 
zběhové, kteří se v té době po-

tulovali v okolí Jundrova. První 
pátrání naznačovalo, že jeden 
z  lupičů se večer vloudil do 
vily, když využil doby, kdy šly 
pokojská a  služka spát. Pustil 
dovnitř své komplice, spoutali 
domovnici, pokojskou a  služ-
ku, pak šli do bytu manželů 
Ripkových. oba je strhli na 
zem, spoutali a ucpali jim ústa. 
Ripkovi důstojnickou rukavicí, 
jeho ženě špinavým kapesní-
kem. Jemu poté sebrali z kap-
sy zlaté hodinky, stáhli z prstu 
briliantový prsten a  revolvery 
jej donutili k  vydání klíče od 
pokladny. 

BRNĚNSKÉ 
          I NEBRNĚNSKÉ 
HŘÍCHY
          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, Česká televize, MZA, 
ČRo Brno, MAFRA, čtenáři

Myslíte, že se Janáčkovo kulturní centrum skutečně dostaví?"

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí... Jak to vidí...

…kříž, pod nímž tekly 
potoky nejcennější české 
krve, kříž, který na práv-
nické fakultě - do jejíhož 
základního kamene presi-
dent osvoboditel zaklepal 
zlatá slova - četl zpupný 
nápis „Deutschland si-
egt an allen Fronten fűr 
Europa“, kříž, který vět-
rem se stáčel k šibenicím
a výstřelům v  kaunico-
vých kolejích, je smeten 
navždy. krev našich mu-
čedníků je pomstěna. Vi-
dinou bohatýra Muromce 
vrhla se na užaslé hordy 
německých vrahů rudá 
armáda a železnou pěstí 

rozdrtila bandy netvorů. 
Zachránil jsi tonoucí-
ho? Tvé jméno? „o to tu 
neběží.“ Jste to všichni, 
všichni dohromady, kteří 
jste kráčeli na popraviště 
hrdě a se vztyčenými 
hlavami, vy všichni, kteří 
jste se stavěli s  pohle-
dem pevným před na-
mířené na vás hlavně, 
k přichystaným špalkům 
a šibenicím. Vy všich-
ni, umučeni na Špil-
berku, v  kaunicových 
kolejích, Pod kaštany, 
vy, z  vybitých Ležá-
ků, Lidic, litovelského 
Javoříčka, vy všichni 

z  našich samot, vesni-
ček a měst, kteří jste za 
nás umírali ve Vratislavi 
a ve všech koncentrač-
ních táborech - jste po-
mstěni. Hrdinové, před 
nimiž se sklání celý národ, 
kolik vás bylo? Nedopočí-
táš se. Běž dům od domu, 
klepej, zastav se i v  těch 
nejmenších dědinkách. 
Všude stejná tragedie 
a všude jiná. Bude věcí 
písmáků a kronikářů, 
aby na každém místě 
a v každé chalupě zachy-
tili a zachovali budou-
cím německé zločiny.  
 Jaroslav Chrudina

Několik měsíců po skončení 2. sv. války Brňan Jaroslav Chrudina (1888 - 1974) píše…            2/2

Vila manželů Ripkových, ve kte-
ré došlo v roce 1918 k přepadení 
a oloupení.

Pokračování příště

Zpupný nápis na právnické fakultě během 2. sv. války.
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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
Alfa pasáž, Poštovská 4 
(uvnitř pasáže) 
tel. 724 187 015

	 Kavárna	
				s	prvorepublikovou
	 noblesou,	
	 do	které	
	 se	budete	
	 rádi	vracet

Na „Zelňák“ na dopolední procházku chodíval také bělovlasý mistr Janáček s notesem v ruce, s holí zavěšenou na ruce. Oděn do světlých šatů, na hlavě plátěnou brigadýrku, kravatu přeho-
zenou přes širokou sponu. Jeho potutelné jiskrné oči pozorovaly ruch a živelnost rynku, všude kupy brambor, zelené saláty, třešně rudé jak dívčí rty. Košaté líšeňky svó brněnštinó vyvolávaly…

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

T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á S !

Prožijte nevlídný podzim 
ve vlídném prostředí...

ROZVOZ JÍDEL • JÍDLO S SEBOU
DENNÍ MENU • DÁRKOVÉ POUKAZY

ww
w.
alf
ap
as
sa
ge
.cz

Zajímavou vzpomínku na pasáž Alfa 
poslal do redakce pan Jiří Táborský. „V pade-
sátých letech bylo v prvním poschodí zřízeno 
nahrávací studio Photofon, které bylo určeno 
k pořizování zvukových záznamů, například 
gratulací k sňatku, narozeninám a podobným 
příležitostem. Tehdejší mládež brzy zjistila, že 

zde bylo možné pořizovat zvukové záznamy hudby, která byla 
oficiálně považována za nežádoucí, propagující tzv. měšťanský 
a imperialistický západ. Brzy po roce 1948 zmizely z  trhu 
nahrávky na deskách Decca a Mercury a mládež neměla 
možnost poslouchat jazzovou hudbu na domácích rozhla-
sových stanicích a byla odkázána na poslech amerických 
okupačních stanic, např. AFN Munich a BDN Network, 
které však vysílaly na středních vlnách, kde poslech nebyl pří-
liš kvalitní.“  Pokračování příště

Barevná minulost 
PASÁŽE ALFA

Víte, kde se tato mozaika nachází?

Rok 1903 - Krautmarkt
…milostpaní, kópijó te střešně, jinde takový nedostanó! Só dobrý, só dobrý. Nemakajó 
na to paničko, nemakajó, eště přenesó ňákýho bacela. Salát, salát! To že só malé hlávke? 
Hergot, běž kloko vode mě a nedožiré. Mě se zdá, že je ňáké chmaták. To je ale banda… 
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30. října 1911 (110 let!) Gustav 
Frištenský (1879 – 1957) po vítěz-
ném turné v  Jižní Americe zápasil 
opět v Brně. Na řeckořímských zápa-
sech ve velkém sále Besedního domu 
porazil mistra Vídně Tripollta na 
lopatky za 24 minut! Na programu 
tehdy byly zápasy čtyř dvojic, Gustav 
zápasil jako druhý. Svého soupeře 
zdolal „až“ ve třetím kole. Jedno kolo 
= 10 minut. Gustavovi bylo tehdy 32 
let. Titul Zasloužilého mistra sportu 
dostala legenda českého i světového 
zápasnictví až rok před svou smrtí 
a to si náhodou vzpomněli… 

                  M A R T I N O V Y  Ú L O V K Y

VČEREJŠEK DNES

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

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

Klobouk Dantes = pravá 
podzimní elegance!

Klobouky
Dantes

Klobouk Dantes = pravá 

KloboukyKlobouky
Dantes
Klobouky
Dantes
Klobouky

Klobouk Dantes = pravá 

KloboukyKlobouky
DantesDantes
Klobouky
Dantes
KloboukyKlobouky
Dantes
Klobouky

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

Na levé fotografi i stojí nájemní dům s kavárnou Esplanade. Vlevo ulice Rooseveltova, vpravo pokračuje mírně klesající Jezuitská. Podnik vznikl přestavbou starší ka-
várny Habsburg a stal se vyhledávaným místem setkávání městské intelektuální elity. Provoz kavárny byl defi nitivně ukončen při náletech v listopadu 1944 a následnou 
asanací bloku domů. Dnes je zde travnatá plocha. 

  TENKRÁT A DNES
Rok 1927 - kavárna Esplanade 

Až do roku 1908 stávala na rohu dnešního Do-
minikánského nám. a ulice Veselé kaple sv. Cyrila 
a Metoděje a sv. Václava. Protože její část založil 

listinou ze dne 25. března roku 1297 král Václav 
II. na Rybném trhu jako kapli Panny Marie, byla 
také nazývána královskou kaplí. Ve 14. stol. byla 

kaple Panny Marie spojena s přilehlou ještě starší 
kaplí sv. Václava. V roce 1322 věnoval Jan Lucem-
burský kapli královně Elišce Rejčce. kaple byla 

stavebně připojena k tzv. markra-
běcímu domu a o rok později obě 
budovy Eliška Rejčka převedla do 
majetku cisterciaček ze Starého 

Brna. když byla koncem roku 1783 josefínskými 
reformami kaple zrušena, z  komplexu budov se 
stala kasárna a z kaple se stalo vojenské skladiště. 

I přes nesouhlas tehdejších obyvatel Brna a přes 
velké naléhání památkové komise ve Vídni, byla 
kaple s  celou severní stranou Dominikánského 
nám. (tehdy Dominikanerplatz) v  dubnu roku 
1908 zbořena. o osud kaple se zajímal dokonce 
i následník trůnu Ferdinand d´ Este! Při bourání 
bylo vše pečlivě označováno. Veškeré cenné čás-
ti jsou dodnes uloženy v městském muzeu. Celý 
prostor po kapli a kasárnách zůstal tehdy nezasta-
věný přes 20 let. 

Kaple v roce 1904, dva roky před zahájením provozu 
tramvajové linky do Zámečnické

Bourání kaple v roce 1908, dva roky po zahájení provozu 
tramvajové linky do Zámečnické

Ztracená kaple

Smutný pohled - bourání 
kaple sv. Václava

Dnes – nic
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ZAPOMENUTÉ ULICE

I DOMY PROMLOUVAJÍ...
V  tomto překrásném historickém 

domě v samém srdci Brna se narodila bu-
doucí prvorepubliková filmová a divadel-
ní hvězda Světla Svozilová (1906 – 1970). 
Narodila se jako nemanželská dcera 
čtyřiadvacetileté Brňačce Julii Kubešové, 
která nechala v nedalekém kostele sv. Ja-
kuba malou Světlušku pokřtít. Světluše 
byla velmi pohybově nadaná a také umě-
la krásně zpívat! Patřila k zakládajícím 
členům Osvobozeného divadla, kde se 

naplno rozvinul její komediální talent. K filmu ji přivedl Vlasta Buri-
an, v jehož divadle v letech 1930 – 1934 působila. Až do odchodu do 
penze byla členkou souboru Divadla na Vinohradech, kde se setká-
vala mj. s další Brňačkou Vlastou Chramostovou. Také např. Ladislav 
Pešek (rovněž Brňan) si se Světlou nejednou zahrál, často spolu na 
filmovém plátně tvořili manželský pár. Její herecký talent jste mohli 
spatřit v  komedii Mravnost nade 
vše (1937), kde mistrovsky ztvár-
nila věrnou manželku Karolínu 
profesora Karase (Hugo Haas). 
Byla také Terezou Proškovou v Čá-
pově Babičce, sňatkovou podvod-
nicí v Krejčíkových Čintamanech 
a podvodnících, nebo matkou 
Pecoldovou v seriálu Sňatky z ro-
zumu (1968). Tato herečka s poně-
kud temnou minulostí je pochová-
na na Vyšehradském hřbitově. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎
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bude co měnit, co obdivovat 
a nad čím 
žasnout... 

bude co měnit, co obdivovat 
a nad čím 
žasnout... 

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

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
Kdy: 24. října, 21. listopadu, 19. prosince... 

(vždy 7–11.45 h)

Setkání jsou 
pořádána 

ve spolupráci 
s brněnským 
Technickým 

muzeem

V  roce 1912 
nesla tato vcelku 
prázdná ulice 
název Antons-
gasse, chlapci 
mohli hrát před 
domem kopa-
nou a provádět 
různé piškuntá-
lie. Dům vpravo 
(byl v  něm hos-
tinec) nahradil 
nový šestipo-
schoďový s  ná-

stavbou, má lososovou barvu a v přízemí jsou malé potraviny. Jednosměrná 
ulice je dnes přeplněná auty a chodník je na obou stranách. Už víte? 

Běhounská 7

První písemná zmínka o sta-
robylém hostinci U Modrého 
lva pochází z  roku 1243 (778 
let!). odjakživa poskytoval po-
cestným, směřujícím po pra-
staré obchodní stezce do Brna, 
odpočinek. Hostinec patřil pů-
vodně městskému písaři a no-
táři a v  letech 1323 – 1782 byl 
v  majetku kláštera cisterciaček 
na Starém Brně. Modrý lev byl 

velkým a honosným podnikem 
a dokonce se v něm vařilo pivo. 
Měl čtyři konírny pro přibližně 
80 koní, neustále nachystaný 
obrok a vodu, v  prvním patře 
byly na svou dobu přepycho-
vě zařízené pokoje pro hosty 
a k  hostinci patřila i zahrada 
s ovocným sadem, jenž nabízel 
možnost příjemného posezení. 
Vedle koníren byla na dvoře 

prostorná kůlna, do níž se vlez-
lo několik kočárů. Dvůr byl na 
noc zavírán těžkými vraty. Bu-
dova měla středověké základy, 
po třicetileté válce byla nově 
vystavěna v  barokním stylu. 
Modrého lva postupně vlast-
nilo několik majitelů, jedním 
z  nich byl Tomáš Pataníček, 
jenž celý objekt koupil v  roce 
1782 od zrušeného kláštera 
za 2400 zlatých. Svého času 
měl hostinec přezdívku U po-
sledního haléře, prý proto, že 
nemírnému pití se zde oddá-
vali nejen bohatí, ale i chudí. 
Zájezdní hostinec byl známý 
v  širém okolí, a to nejen kvů-
li své poloze blízko řeky, přes 
kterou byl ve 14. stol. postaven 
tzv. Dlouhý most. Přes něj za-

čal pravidelně jezdit do Miku-
lova a zpět dostavník, zvaný 
Mikulovský parník. Po zřízení 
železnice a vzniku nových typů 
ubytování však začala sláva zá-
jezdního hostince U Modrého 
lva pomalu upadat. Zůstala 
jen hospoda, několik malých 
obchůdků (prodej tabáku, řez-
nictví, provaznictví…), pokoje 
se pronajímaly nájemníkům a v 
roce 1934 byl kdysi slavný hos-
tinec zbourán. říká se, že při 
návštěvě Brna v  něm bydlela 
Božena Němcová, ale kdo ví… 
k hostinci se také váže zřejmě 
nejznámější brněnská pověst, 
kdy se ve dveřích jednoho dne 
objevil vandrující řeznický to-
varyš, jenž… Pokud si vzpome-
nu, tak více se dozvíte příště… 

Lesk a pád Modrého lva

Zájezdní hostinec U Modrého lva kolem roku 1920 na křižovatce dnešních ulic Křížová - Václavská

Dvůr zájezdního hostince U Modrého lva

Původní kamenná plastika lva 
byla na hostinci pod pátým 
oknem zleva až do roku 1934
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koncem roku 1850 byl manžel 
spisovatelky Boženy Němcové 
Josef Němec povýšen na komi-
saře 1. třídy v Uhrách s ročním 
platem 600 zlatých. Brzy nato se 
však dozvěděl, že jej chtějí poslat 
do maďarského města Eger, což 
v rodině vyvolalo velké diskuze. 
odvolal se, a také uvedl, že tam 
nejsou vhodné školy pro děti, 
a že neovládá jazyk. Přes jed-
nu známou z Vídně byl Němec 
nakonec ustanoven samostat-
ným správcem sekce ve městě 
Miškolci. 
S  tím se Němec smířil, jeho 
žena však nikoliv. Neustále se 
mluvilo o potížích s  vedením 
dvojí domácnosti, o značných 
peněžních výlohách… Božena 
Němcová nakonec souhlasila, 
ale prosadila si, že se přestěhuje 
do Prahy. Najali si dvoupoko-
jový byt a rozloučili se. Němec 
odjel do Miškolce, Němcová 
zůstala v Praze. Byla roztrpčená, 
že ji manžel nechápe, na druhé 

Portrét z roku 1853

Nejpravděpodobnější místo narození Boženy Němcové

straně však byla šťastná, že je 
volná. Přesto, že musela vědět, 
s  jak nepatrnými příjmy bude 
žít, svůj život si představovala 
růžově. Čím dál víc vzpomí-
nala na svoji babičku, ještě o ní 
ale nepsala. Tehdy psala docela 
něco jiného. Majitelce krupař-
ského krámu, kde nakupova-
la, píše: „Buďte tak laskava a 

můžete-li, zapůjčte mi až do 
úterka dvě zlatky nebo jednu. 
Potřebuju peníze a dostanu je 
teprv v  úterý, nevím tedy, ani 
koho bych obtěžovala. Vy mně 
to nejspíše uvěříte a odpustíte. 
Také Vás prosím, byste mi ještě 
dva čtvrtce mouky k ostatním 
na dluh dala do úterka. Neměj-
te mi tu žádost za zlé, srdečným 
pozdravem zůstávám Vaše… 
Božena Němcová.“ Byla zou-
falá, bezradná, skoro nejedla a 
dítě ve vysoké horečce posla-
la k  doktoru Čejkovi, který ji 
poté doma vyšetřil a mimoto 
zpozoroval, že doma není ani 
chleba ani krejcaru. Přátelé při-
spěchali na pomoc a divili se, 
jak skromně žije. Neměli ani 
tušení, v  jaké je bídě. Brzy po 
uzdravení listonoš přinesl dopis 
z Uher od muže a také trochu 
peněz v  obálce bylo. Němec 
jí psal, aby za ním přijela do 
Miškolce, jenže mezitím přišlo 
jedno pozvání také z Brna, kam 
ji tehdy zvalo Českomoravské 
bratrstvo, které právě chystalo 
svůj první sjezd. Především 
však mnich augustiniánského 
kláštera František Matouš klá-
cel (1808 – 1882) a syn souke-
níka s  francouzskými předky, 
pedagog Jan Helcelet (1812 
– 1876). Němcovou pozvání 
velice zaujalo a přihlásila se za 
členku. Na brněnském vlako-
vém nádraží ji čekal nedočkavý 
Helcelet, vedle něj stál důstojný 
a klidný klácel, kolega z klášte-
ra a jedna sestra. Nastoupili do 
kočáru a údolím Svratky jeli 
do myslivny pod Mniší horou 
(pozn. redakce, v  těchto mís-

tech se dnes rozkládá zoologic-
ká zahrada). U dobrého vína 
pod širým rozjasněným nebem 
prožili krásný večer. František 
klácel se s  Helceletem před-
stihovali v  pozornostech. Jak-
mile se po odporoučení sestry 
s kolegou z kláštera ocitli sami, 
odvezli Němcovou do redakce 
Moravských novin, kde měla 

připravený nocleh. Důvěrné 
hovory však pokračovaly i tam, 
přičemž klácel čím dál více 
ustupoval mužnému Helceleto-

vi, který pro Němcovou jen ho-
řel. Za svítání ji oba doprovodili 
zpět k  vlaku. Veselejší Božena 
Němcová se vydala konečně 
na cestu za svým manželem 
do Miškolce. Veselejší zřejmě 
proto, že v  brněnské redakci 
nebyla celou noc trojice Něm-
cová – Helcelet – klácel stále 
pohromadě. klácel tu noc strá-
vil v klášteře a vrátil se až brzy 
ráno. Jan Helcelet posléze Bože-
ně Němcové píše: „A co se týká 
nás dvou? Nuž, jak to mám 
vyřknouti, nemaje to sám ještě 

Božena Němcová s dětmi v roce 1852. Zleva - Jaroslav, Karel, 
Hynek, Th eodora

Manžel Boženy Němcové Jo-
sef Němec

      Božena

Tajemná

Vídeň 1820 
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KALENDÁRIUM

ZDENĚK ROTREKL (*1. 
10. 1920 Brno – † 9. 6. 

2013 Brno) 
se narodil 
do rodiny 
obchodníka 
se zahrad-
nickými po-
třebami. Po 

maturitě byl totálně nasa-
zen, po 2. sv. válce zahájil 
studium na Filozofi cké fa-
kultě Masarykovy univer-
zity. V  dubnu 1949 byl za-
tčen a ve vykonstruovaném 
procesu odsouzen k  trestu 
smrti. Cestou milosti mu 
byl trest změněn na doži-
votí. Po třinácti letech byl 
na amnestii propuštěn, poté 
pracoval v Brně jako dělník 
na výkopech. V  roce 1968 
byl rehabilitován. opět se 
zúčastnil kulturního dění, 
spolupracoval s brněnským 
rozhlasem, televizí, Lidovou 
demokracií a po listopadu 
1989 se zapojil do veřejné-
ho života. Básník, spisovatel 
a literární historik Zdeněk 
Rotrekl je držitelem dlouhé 
řady poct a vyznamenání, 
v  roce 2002 obdržel Cenu 
města Brna. Je pochován na 
Ústředním hřbitově. 

JIŘINA STEIMAROVÁ (*24. 
1. 1916 Praha – †7. 10. 2007 

Praha) po-
cházela z  vý-
z n a m n é h o 
h e r e c k é h o 
rodu. Rodin-
né prostředí ji 
ovlivnilo nato-

lik, že se již jako pětileté děvčátko 
rozhodla být herečkou. Půjčila 
si tehdy od domovníkovic klu-
ka kalhoty, košili, uvázala si po 
pirátsku šátek a začala řádit jako 
Zorro Mstitel. Druhý den do-
stala výprask, ale jen tak na oko, 
protože jejím dědečkem byl 
slavný herec, režisér a divadelní 
ředitel Vendelín Budil, tatínkem 
herec Jiří Steimar, maminkou 
herečka Annie Steimarová. Jiřina 
měla ještě bratra Miloše, za nímž 
jezdila do Brna. Miloš stejně jako 
Jiřina zdědil po rodičích herecké 
nadání, zemřel však tragicky ve 
svých 27 letech. Synem paní Ji-
řiny byl herec Jiří kodet, herečka 
Evelyna Steimarová a Julie Juha-
nová. Její vnučka Anna Polívko-
vá, Barbora kodetová a Vendula 
Rytířová se herecké profesi věnují 
dodnes. Zasloužilá umělkyně Ji-
řina Steimarová je pochována na 
olšanských hřbitovech. 

u sebe jasné. Předně dle mínění 
mého nepotřebuješ se za onu 
noc styděti, neboť i já ji nelituju. 
Jen prosím Tě nezažehnávejme 
toho malého okřídlence hned 
věrností! Štěstí lásky snad již 
samo sebou jest okamžité. Ani 
já ani Ty nejsme tak nevázaní, 
že bychom v tom snad na věky 
výmezně zalíbení nacházeli. 
Nechejme si to na svátky. Až 
nás zase příhodná doba svede, 

hodlám Tě zase s dobrým svě-
domím zulíbati, jak v  onu sla-
víkovou noc… do té doby… co 
bychom si marně smlouvami a 
úmluvami tu trochu poezie ži-
vota v prózu překládali? Prosím 
Vás, nedělejme z  té lásky něja-
kou vědu! Neřešme to!“ To, co 
se v brněnské redakci přihodilo, 
ty dva sblížilo. Němcová věří 
v Helceletovu lásku, zatímco on? 
Sešli se až za čtvrt roku, v létě, na 
Horách Matky Boží nad Českou 
Třebovou. Pobyt zde zprostřed-
koval František Matouš klácel, 
mj. také proto, že to bylo jeho 
rodiště. Helcelet zde prý zůstal 
na noc jen na jeho přemlouvání. 
klácel však strávil noc v soused-
ní dřevěné komůrce a ráno měl 
oči vybdělé a uplakané. Němco-
vá chtěla, aby jejich společná noc 
na horách zůstala jejich tajem-
stvím. Nezůstala. V  dopise se 
vše od Helceleta dozvěděl žárlivý 
student medicíny a posléze lékař 
Hanuš Juřenka. on totiž také 

patřil k  Boženiným důvěrným 
přátelům. A tak velká láska Bo-
ženy Němcové skončila. V  létě 
roku 1851 se Němec dočkal 
povýšení na vrchního komisaře 
c. k. fi nanční stráže. Božena se 
za svým mužem rozjela, ještě 
předtím ale šla v doprovodu své 
přítelkyně, spisovatelky karoli-
ny Světlé, na lékařskou poradu 
k doktoru Čejkovi, který povídá: 
„konečně Vám mohu pověděti, 

co jsem Vám chtěl říct už dávno. 
Jak dlouho již působíte v  české 
literatuře? Jestli se nemýlím, celé 
desetiletí! Ne-li více! A dosud 
kde nic tu nic. Nejvyšší čas, abys-
te se dala do pořádné práce a 
sběratelský svůj úkol postoupila 
lidem, kteří nic jiného a lepšího 
nedokážou! Jste na základě ne-
všedních svých schopností po-
vinna jiného nám vypravovati 
než bajky. k  čemu váháte stále 

se do románu pustiti. Vždyť je 
Vám nějaký rok přes třicet, a 
to se necítíte býti dosti zralou, 
abyste pověděla světu, co o něm 
si myslíte – aby jiní myšlenkami 
Vašimi povzbuzeni také o něm 
přemítati počali?“ Božena před 
ním tehdy stála jako malé děvče. 
Bylo brzy ráno, kdy Němcová 
s  dětmi dorazila za manželem 
do Balašských Ďarmot (tam byl 
mezitím přeložen) u maďarsko-

slovenských hranic. Němec byl 
rád, že s dětmi přijela, ale zlobil 
se, že mu nedala předem vědět. 
Němec najal zahradu a lecos do 
ní nechal zaset. Jednou v neděli 
se ve vedlejší vesnici při cikánské 
hudbě tancoval čardáš a na zpá-
teční cestě se pochodovalo přes 
lesy, louky, vinice a pole. Božena 
Němcová, již plná všemožných 
chorob, se začala pomalu uzdra-
vovat. Začátkem června 1853 
přišel Němec předčasně z úřadu 
domů. Byl suspendován. Zba-
ven místa i příjmu. Byl podezřelý 
z velezrady a bylo zahájeno soud-
ní vyšetřování. Z Balašských Ďar-
mot se nesměl bez vyššího sou-
hlasu vzdálit. „Ministr fi nancí se 
dozvěděl“, že manželka někdejší-
ho komisaře fi nanční stráže a ny-
nějšího vrchního komisaře Josefa 
Němce podporovala jako česká 
spisovatelka snahy vlády nepřá-
telské, jež vyvíjel v roce 1848 její 
muž. Čtyři měsíce po suspendaci, 
v říjnu roku 1853, zemřel v Praze 

na souchotě nejstarší syn Hynek. 
Němcová, stále ještě pobývající 
s  manželem v  Uhrách, stačila 
přijet do Prahy na poslední chvíli, 
kdy už její syn umíral. Veškerá 
korespondence byla policií zadr-
žována, tudíž se neměla možnost 
dozvědět o Hynkových zdravot-
ních potížích. Živého ho viděla 
pouhé dva dny. Nejstaršího syna 
pohřbila a tři mladší děti taktak 
uživila. Nepsala, nemohla si kou-
pit ani papír. Nebyl nikdo, kdo by 
měl zájem její rukopisy tisknout, 
čtenářů citelně ubylo. Manžel jí 
z Uher posílal 15 zlatých měsíčně. 
Pomáhali jí staří přátelé, neopus-
til ji Jan Evangelista Purkyně ani 
František Palacký s  manželkou 
Terezou. Němcová tehdy zača-
la více než jindy myslet na své 
dětství. Stalo se pro ni tématem 
každého dne. Na svém největším 
literárním díle začala pracovat 
po Hynkově smrti. V nejhorším 
období svého života. Spisovatel-
ka Božena Němcová Babičku 
dokončila a odevzdala naklada-
teli panu Pospíšilovi. Němec byl 
nakonec penzionován a vrátil se 
do Prahy, jenže dlouhotrvající 
manželská krize přešla v trvalou 
odluku, kdy se Němcová odstě-
hovala do Litomyšle. Zbývalo 
jí pár týdnů života. Byla těžce 
nemocná. Přesto pořád praco-
vala na korekturách svých knih. 
koncem roku 1861ji Němec 
zřejmě na naléhání přátel odvezl 
z Litomyšle do Prahy, kde však 
záhy zemřela. 

JEDNA ZAJÍMAVOST 
ZA VŠECHNY: 
Dodnes není s  určitostí 
jasné, kdy a kde se Bože-
na Němcová narodila. Na 
toto téma existuje několik 
teorií. A podobnými ta-
jemstvími je celý život Bo-
ženy Němcové protkaný 
jako stříbrnou nití…

Kněz a fi lozof František Ma-
touš Klácel

Boženina přítelkyně Karoli-
na Světlá

Syn Boženy Němcové Karel 
Němec

Jan Helcelet, lékař, moravský 
přírodovědec, novinář, revo-
lucionář a politik
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	 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

Určité oblasti Etiopie, kolébky kávy, 
jsou doslova oslavovány svými vyni-
kajícími kávami. Specifické mikrokli-
ma části oblasti Yirgacheffe a zpraco-
vání mokrou či naturální metodou 
dává vyniknout jedinečně čisté chuti, 
s dokonalou kyselostí, květinovými 
tóny, dotekem lesního bobulového 
ovoce a komplexním dozvukem cit-
ronového čaje. Pěstitelé navazují na 
znalosti předků a oživují umění tra-
dičního zpracování zrn pro báječnou 
chuťovou stopu připraveného nápoje.  
Zajímavým rituálem přípravy kávy 
se pyšní rod Oromo, Evropany zvaný 
Galla, kteří upražená zrna (někdy i 
se slupkami kávových třešinek) roz-
drtí a smísí s tukem zvířat. Vytvarují 
do malých koulí, které s sebou nosí na 
lovecké výpravy. Dodají potřebnou 
energii, výživu a stimulují k lepší 
soustředěnosti. Přes noc se často má-
čejí různě zralá zrna ve vodě a ráno je 
připraven intenzivní výluh podobný 
slunečnímu čaji. Zkuste také někte-
rou z lahodných etiopských káv. 

V krátké době tam složil také 
zkoušku způsobilosti z III. 
a II. odboru pro měšťanské 

školy a státní zkoušku z hry 
na housle pro hudební výu-
ku, což mu umožnilo, aby na 
přímluvu a vřelé doporučení 
svého profesora a školního 
rady Antonína Vorla – otce 
Zdeny Vorlové - Vlčkové 

(1872-1954), první české dr-
žitelky diplomu profesorky 
kreslení na středních školách 

v Rakousku-Uhersku, jež 
se stala později na tři roky 
(1900-1903) profesorkou vý-
tvarné výchovy na Vesnině 
škole - převzal už pro školní 
rok 1888/1889 místo ředite-
le „První české pokračovací 

školy dívčí Ženské vzdělávací 
jednoty Vesna v Brně“, kterou 
do té doby – od školního roku 
1886/1887, kdy byla založena 
– řídil z ochoty a zájmu pro-
fesor Slovanského gymná-
zia v Brně František Bartoš. 
Prof. Alois Gregor o tom 
píše: „Byla to jistě odvaha, že 
Mareš opustil „jisté“ místo na 
státním ústavě a převzal říze-
ní školy soukromé, hmotně 
nezajištěné a nadto s úkoly ne 
pevně ještě stanovenými, ale 
Mareše, který byl v pravém 
slova smyslu duch tvůrčí, 
vedla k tomuto rozhodnutí 
nepochybně představa, že 
může jít na soukromé škole 
cestami a cestičkami dosud 
nevyšlapanými a že může 
sám zorganizovat školu tak, 
aby co nejlépe odpovídala 
soudobým potřebám ženské 
mládeže.“ Velkou zásluhu 
o to, že se František Mareš 
skutečně ředitelem Vesni-
ny školy stal, měla Eliška 
Machová - jež byla od roku 
1885 jednatelkou ŽVJ Vesna 
a spoluzakladatelkou oné její 
první školy, která Františkovo 
jmenování prosadila na pří-

slušných školských úřadech  
i přes jeho tehdejší mládí dva-
ceti šesti let. Ukázalo se, že 
tento krok byl krokem šťast-
ným. Prospěl nesmírně nejen 
samotnému Františku Mare-
šovi, ale zejména této škole  
a celému spolku Vesna  
v Brně. Navíc se František 
Mareš stal postupně vý-
znamnou osobností české-
ho kulturního Brna vůbec 
a iniciátorem nejrůznějších 
zajímavých a kvalitních 
kulturních akcí v něm.  
 Pokračování příště

Káva z mlhavého údolí

Brněnská
NEJ

18. říJNA RokU 1866 byla 
v  ulici Schwedengasse + Na 
hradbách (dnes Rooseveltova 
13) založena první česká střední 
škola v Brně. 18. 7. 1867 byl usta-
noven první profesorský sbor  
a 22. 7. 1867 byl jmenován prv-
ním ředitelem karel Wittek 
(1824 – 1902). Prvními členy 
profesorského sboru byli: The-
odor Lazar, Vojtěch kotsmich, 
moravský historik a první český 
zemský školní inspektor na Mo-
ravě Václav Royt, Adam Stašek 
a Vladimír Šťastný. První škol-
ní den (1. 10. 1867) byl zahájen 
slavnostní bohoslužbou v jezuit-
ském kostele a dále pak vokální 
mší uvedenou zpěváckým spol-
kem Besedy brněnské. Budova 
školy byla tehdy postavena na 
místě zrušených městských hra-
deb. Pedagog a ředitel škol Ženské vzdělávací jednoty Vesna František 

Mareš

Smutný osud brněnského obuvníka
Židovský obuvník Zikmund Lipmann Haas 
(1871 – 1944) pocházel z  východočeských 
Holic, kolem roku 1895 se však natrvalo usa-
dil v Brně. Pracoval u 
brněnské filiálky tex-
tilní firmy Taussik a 
Sohn. V Brně se brzy 
seznámil s  půvabnou 
slečnou olgou Epstei-
novou (1876 – 1933), 
která pocházela z Rus-
ka. 27. března 1898 
uzavřeli v  brněnské 
synagoze sňatek. Za 
rok se jim narodil 
syn Pavel, 2 roky poté 
Hugo. Celá rodina 
tehdy žila v Gomperz-
gasse (dnes Bezručo-
va) č. 5. V  roce 1907 
si Zikmund otevřel 
vlastní obchod s obuví 
v  dnešní Zámečnické 
č. 2, kde měl malou 
dílničku s  verpánkem 
a postupně se mu 
podařilo otevřít další 
dvě pobočky na Fer-
dinandově (dnes Ma-
sarykova) třídě č. 32 
a na Nádražním nám. (dnes ulice Nádražní). 
Zde tehdy sídlily nejlepší brněnské obchody! 
Svoji firmu hrdě pojmenoval „obuv českého 
průmyslu U Zajíce“. Velkým obchodním na-

dáním sice neoplýval, o čemž po Brně kolova-
la řada vtipných anekdot a veselých příběhů, 
nic si z toho ale nedělal, protože i on měl vel-

ký smysl pro humor. 
k  tomu vedl i své 
syny, kteří později pů-
sobili v  uměleckém 
světě a zděděný smy-
sl pro humor se jim 
docela dobře hodil. 
Především Hugo nás 
o tom přesvědčil ne-
sčetněkrát a na obra-
zovkách přesvědčuje 
dodnes. Známý br-
něnský obuvník Zik-
mund Haas byl 29. 
března 1942 ze svého 
posledního bydliště 
(Smetanova 28) de-
portován do Terezí-
na, kde byl o dva roky 
později zavražděn. Ze 
stejného bydliště byl 
do Terezína rok před 
svým otcem depor-
tován také Zikmun-
dův starší syn Pavel. 
Talentovaný hudební 
skladatel Pavel Haas 

byl zavražděn v roce 1944 v osvětimi. Na br-
něnského obchodníka a obuvníka Zikmunda 
Haase, jenž dal české kultuře dva významné 
umělce, by se zapomínat rozhodně nemělo. 

Vzpomínka na laskavého Františka        2. díl

1927
 - první 
střední 
škola 
v Brně.

Eliška Machová (1858 - 1926), 
učitelka a spoluzakladatelka 
Vesniných škol v Brně 

Brněnský obuvník Zikmund Lipmann Haas byl 
synem holického obuvníka Samuela Haase. Na 
fotografii (sedící) s milovanými syny
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Jedním z hlavních rozdílů 
mezi obsluhou pohostin-
ských zařízení v  minulosti 

a dnes je to, že stále větší 
množství podniků provozu-
jí obchodní kapitálové (ne 
osobní) společnosti, jejichž 
předmětem činnosti mnoh-
dy není pouze hostinská čin-
nost. Pokud tedy náhodou 
daný podnik z nejrůznějších 
důvodů zkrachuje, tak se 
společnost, která tento pod-
nik provozovala, začne vě-
novat něčemu zcela jinému. 
Jestliže však náhodou nějaký 
podnik naopak začne „přes-
příliš“ prosperovat, tak se 
klidně může stát předmětem 
prodeje jiné společnosti. V 
současnosti jde tedy přede-
vším o business, a již nikoli 
o nějaký způsob života, jako 
tomu bylo dříve. Dalším ty-
pickým jevem posledních 
let je, že se majitelé podniku 
často přímo nepodílí na jeho 

chodu. Již pouze v ojedině-
lých případech se lze setkat 
s  tím, aby majitel podniku 

zároveň i obsluhoval hosty. 
Díky tomu se vytrácí blíz-
ký vztah majitele ke svému 
podniku a zejména ke svým 
hostům. Dříve se hosté znali 
se „svým“ výčepním pomalu 
více než se svou manželkou, 
měli k němu úzký vztah a 
důvěru. Chodili se za ním 
nejen napít a najíst, ale i po-
vykládat a svěřit se mu se 
svými životními strastmi a 
radostmi. V dnešní době je 
bohužel tento vztah ve vět-
šině podniků narušen jistým 
„neosobním prostřední-
kem“, a sice obsluhou, která si 
chce především vydělat (po-
případě přivydělat při stu-
diích) nějaké peníze. Vedle 
toho, že si v současnosti jen 
velmi těžko můžeme vytvo-
řit vztah s majitelem daného 
podniku, tak bohužel není 

snadné tento „štamgastský“ 
vztah vybudovat ani s ob-
sluhou, poněvadž v případě 

značné části podniků dochá-
zí k jisté „cirkulaci“ obsluhy. 
Tuto obměnu si lze vysvětlit 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

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

zásadně dvěma skutečnost-
mi – rychlost dnešní doby, 
která se projevuje i v poměr-
ně častém střídání zaměst-
nání, a nízké mzdy v oblasti 
pohostinství, jejichž pod-
statnou složku tvoří pro-
měnlivé tringelty. Přes výše 
uvedenou „kritiku“ je však 
závěrem nutné konstatovat, 
že v poslední době došlo u 
obsluhy k veliké profesiona-
lizaci. Vedle stále lepšího vy-
stupování, oblékání či jazy-

kového vybavení personálu, 
můžeme sledovat jisté zkva-
litnění také u způsobu ser-
vírování jídel a nápojů. Tato 
skutečnost je pro další vývoj 

pohostinství zcela zásadní, 
jelikož obsluha je jedním 
z nejvýznamnějších prvků 
každého podniku. Dobrá 
obsluha je totiž schopna 
nějaký ten vlas v polévce či 
prasknutou žárovku na toa-
letách „okecat“, díky čemuž 
se pravděpodobně host do 
daného podniku opět vrá-
tí. Pokud je však obsluha 
špatná, tak se host zpravidla 
nevrátí ani za výtečným jíd-
lem či stylovým interiérem. 

Snad si jednoho dne tuto 
nenahraditelnou roli ob-
sluhy uvědomí všichni pro-
vozovatelé pohostinských 
zařízení…

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

OBSLUHA BRNĚNSKÝCH POHOSTINSKÝCH ZAŘÍZENÍ DNES

Vyšňořená obsluha v restauraci Alberta Bauera

Motýlek býval samozřejmostí... 

1927
 - první 
střední 
škola 
v Brně.
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PRVOREPUBLIKOVÉ 
SLADKÉ 
MÁMENÍ

Punčové koblížky 
Dva piškotové, kulaté, vypích-
nuté spodečky naplní se pomocí 
vypichovače dobrou punčovou 
nádivkou. Naplněný korpus po-
táhne se pak růžovým fondantem 
a když oschne, ostříká se čokolá-
dou křížem krážem. Navrch se 
pak pokládá do pusinky z máslo-
vého krému zavařená třešně. 
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bude co měnit, co obdivovat 
a nad čím 
žasnout... 

bude co měnit, co obdivovat 
a nad čím 
žasnout... 

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

Kde: Budova ombudsmana, Údolní 39, Brno
Kdy: 24. října, 21. listopadu, 19. prosince... 

(vždy 7–11.45 h)

Setkání jsou 
pořádána 

ve spolupráci 
s brněnským 
Technickým 

muzeem

ZANIkLÉ TANČíRNY
Už v roce 1890 se v prostorách Fran-
couzské ulice č. 34 nacházela měš-
ťanská tančírna, jejíž úroveň však po 
letech začala upadat, až zcela zanik-
la. Poté zde byly zřízeny klempířské 
dílny, které ale byly brzy zavřeny. Ve 
stejných prostorách byla opět zřízena 
velká taneční místnost, jenže vinou 
častého střídání nájemců (bylo jich 
postupně deset) podnik živořil. Až 
v  roce 1933 začal brněnský vinárník 
Mojmír Smola tento podnik od zá-
kladů přebudovávat a zřídil zde novou 
moderní tančírnu MAXIM. Ani tato 
tančírna už mnoho let neexistuje. 

PERLIČKA NA ZÁVĚR

Na přelomu šedesátých a sedm-
desátých let se herecký soubor ze 
značné části vyměnil. Z  původní 
gardy zůstali Ladislav Suchánek, 
Dobroslav Riegel, Marie Beránko-
vá, Zdeněk Blažek, pár sezón i Sta-
nislava klapková. Ti spolu s nově 
příšedšími Ivanem Hojarem, Mi-
lanem Holubářem, Rudolfem ko-
kešem, Jaroslavem Fertem, Jiřím 
Tauberem, Arankou Lapešovou 
a Zdeňkou Halákovou vytvořili 

v  podstatě soubor nový a nesli 
v něm hlavní tíhu interpretačních 
úkolů. V tom jim přechodně po-
máhali Světlana Těšitelová, Miloš 
Milštajn, Jindřich Světnica a karel 
Mišurec. Tento nevelký soubor, 
nečítající nikdy víc, než 19 členů, 
byl vystaven velké zátěži, neboť 
při pěti šesti premiérách za sezonu 
byl nucen hrát na 235 představe-
ní ročně. V  důsledku náročného 
provozu a absence kmenového 
režiséra-pedagoga nebylo tomuto 
ansámblu vlastně nikdy dopřáno, 
aby umělecky dozrál. Ani pokusy 
omladit soubor se nedařily, neboť 
mladí herci, nikoli netalentovaní, 
záhy odcházeli, například proto, 
že je vábilo generační divadlo. 
Jejich fl uktuace nesourodost sou-
boru jen prohlubovala. Během 
doby vznikl začarovaný kruh, kdy 
při absenci náročné a důsledné 
osobnosti stálého režiséra-pe-

VEČERNÍ BRNO • VEČERNÍ BRNO • VEČERNÍ BRNO
aneb BETELNĚ ZAŠITÝ GAJGLEaneb BETELNĚ ZAŠITÝ GAJGLE

6. část

dagoga nebyli herci vedeni ani 
motivováni k individuální přípra-
vě a k  samostatnému tvůrčímu 
projevu a naopak takto profi lo-
vaný soubor kvalitního režiséra 
k  trvalému angažmá nelákal. 
Teprve v  průběhu osmdesátých 
let se dařilo mladé schopné herce 
nejen získávat, ale i udržet, čímž 
se soubor v  nejcitlivější složce 
začal stabilizovat. Patřili k  nim 
Lenka Filipová, Hana Zaoralová, 
Věra Šuráňová, Přemysl Přichys-
tal, Jaromír Tlalka, který přišel 

z  karlovarského Divadla Vítěz-
slava Nezvala, Ladislav Běhůnek, 
Radim Sasínek, Pavel Bartůněk a 
Pavel Liška. každý z nich proká-
zal svou zdatnost tím, že vytvořil 
alespoň jednu dobře zvládnutou 
náročnou roli, někteří jich měli 
za sebou dokonce několik. Přede-
vším o ně se opírala tolik potřebná 
generační obměna souboru, usku-
tečňovaná za pochodu. V sezoně 
1980 – 1981 byl na místo stálého 
režiséra přijat Leonard Walltez-
ký. Ač měl dosud zkušenosti jen 

z  práce s  amatérským souborem 
(nebyl to však ledajaký soubor, 
nýbrž znamenité Divadelní studio 
Josefa Skřivana), projevil zdravý 
smysl pro specifi čnost satirické-
ho divadla ve své první inscenaci, 
v  Nušičových Truchlících pozů-
stalých (1908). k náročnější práci 
a k  jednotnému interpretačnímu 
stylu vedl herce i ve Voskovcově 
a Werichově méně vyhledávané 
Pěsti na oko, v Brdečkově odvážně 
zvoleném Limonádovém Joeovi 
(1982) a v inscenačně nesnadných 
Rozhovorech se Sókratem E. Rad-
zinského (1982). Přes tyto dílčí 
úspěchy se však záhy ukázalo, že 
Walltezký není tou kýženou reži-
sérskou osobností, kterou Večerní 
Brno bytostně potřebovalo. Co by 
taková osobnost mohla pro sou-
bor znamenat, naznačil po Jiřím 
krejčíkovi opět Modrý anděl, nej-
zdařilejší inscenace těch let. Byla 
dílem Milana Páska, režiséra, kte-
rý slynul tím, že vyžadoval želez-
nou disciplínu, a přitom řadu let 
úspěšně působil jako pedagog na 
JAMU. Večerní Brno ovšem tako-
vou formativní osobnost potřebo-
valo nikoli na jednu pohostinskou 
režii, nýbrž pro trvalou práci nebo 
aspoň dlouhodobou spolupráci. 
V protikladu k Modrému andělu 
vyprodukoval Walltezký Těžkou 
Barboru, nejslabší inscenaci sezó-
ny. V souvislosti s ní vypukly v di-
vadle na jaře 1984 dlouho neřeše-
né rozpory a Walltezký byl nucen 
na další režijní práci rezignovat. 
Na začátku roku 1985 odešel na 
odpočinek ředitel Slavík. Po skon-
čení sezóny opustila Večerní Brno 
dramaturgyně Jana Vančurová. 
Toužebně očekávaná stabilizace se 
opět rozplynula. Na místo ředitele 
byl povolán otto řídký, který byl 
nakrátko ve Státním divadle na 

dramaturgické stáži. Funkcí dra-
maturga byl opět pověřen Rudolf 
Žák. Novým kmenovým režisé-

rem byl jmenován mladý Pavel 
Havránek, který své první režisér-
ské zkušenosti sbíral v Horáckém 
divadle. Pohotově nastudoval 
Statievův Autobus. Jeho premiéra 
před prázdninami 1984 překvapi-

la. Hra byla uvedena bezprostřed-
ně po Těžké Barboře a ukázalo 
se, že to byla nejlepší inscenace 
sezóny, působivá satira, navazující 
na hlavní linii ideově uměleckého 
usilování Večerního Brna v  po-
sledním desetiletí. Po zásluze také 
na podzim 1984 reprezentovala 
Večerní Brno na jubilejní přehlíd-
ce ke 100. výročí brněnského diva-
delnictví.    Pokračování příště. 

text: Zdeněk Smejkal

Ladislav Suchánek, jeden z nejvý-
znamnějších herců Večerního Brna  

Brňan Zdeněk Blažek se proslavil 
také v komedii Na samotě u lesa, 
v níž jej starý přítel děda Komárek 
přepral

Vynikající herečka, dabérka a pe-
dagožka Aranka Lapešová
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FRANTIŠkA kYSELkoVÁ (1865 – 1951) se narodila v kamenici u Jihlavy, zemřela v Brně, kde také stu-
dovala na učitelském ústavu. Studium dokončila v roce 1884. Pocházela z učitelské rodiny Josefa klimeše. 
Františka byla učitelkou, etnografk ou, sběratelkou lidových písní, blízkou spolupracovnicí Leoše Janáčka a 
také pedagoga a brněnského sbormistra Hynka Bíma. 2. 8. 1887 uzavřela sňatek s učitelem, členem brněnské 
městské rady a předsedou školské a kulturní komise Františkem kyselkou (1859 – 1949), který byl nevlast-
ním bratrem MUDr. Jaroslava Bakeše. V letech 1887 – 1916 žila v ořechově u Brna, kde se starala o své děti 
– Jaroslav, Bohumil, Ludmila a Mojmír. V roce 1917 se paní Františka s Františkem přestěhovali do Brna, 
do ulice Svatopluka Čecha č. 28. Paní Františka za svůj život nasbírala téměř 5 000 lidových písní, byla jejich 
významnou moravskou sběratelkou. Jako jedna z prvních pořídila v roce 1909 záznamy písní na fonograf. 
Sbírala také kroje, výšivky, pohádky, tance, zvyky. k nejznámějším členům této významné brněnské a velmi 
rozvětvené rodiny patřili její syn, brněnský architekt Mojmír kyselka (1902 – 1974) a vnučka Marie kysel-
ková (1935 – 2019), která ztvárnila nezapomenutelnou princeznu se zlatou hvězdou. Františka je pochována 
v čestném hrobě na Ústředním hřbitově. 

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

František Kyselka, 
manžel

Marie Kyselková, 
vnučka

Hádanka pro fajnšmekry

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.

Volejte nebo pište
na 777 122 009☎

Františka Kyselková
princeznina kouzelná babička  

Hynek Bím, 
spolupracovník

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 Tel.: 736 714 082
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Tel.: 736 714 082
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Prodám
barevnou 
laserovou 

tiskárnu A3 

XEROX
Phaser 
7500DN
v dobrém 

stavu

Tel. 608 718 605

Tento pomník, připomínající boje ra-
kouské monarchie proti Turkům a do-
bytí Bělehradu, byl přibližně před 120 
lety umístěn před budovu bývalého 
německého gymnázia v ulici Wawrova 
(dnes Hybešova) na Starém Brně. Poz-
ději byl přemístěn na místo, na kterém 
je dodnes. Malá nápověda – pomník 
zůstal na Starém Brně a nikdo si ho ne-
všímá! Volejte…  

Než se stal CHRISTIAN D´ELVERT (*11. 4. 1803 Brno – 
† 11. 1. 1896 Brno) brněnským starostou podruhé, kdy 
v této funkci působil v letech 1870 – 1876, krátký čas byl sta-
rostou po pátém starostovi Karlu Giskrovi podruhé zvolený 
druhý starosta Rudolf Ott, jenž si však brzy sbalil © dlátka a 
hned po něm Christian v roce 1870 nastoupil do funkce. Mj. 
byl zaměstnán jako koncipista moravskoslezského guber-
nia, poté krajský komisař Brněnského kraje. S jeho pomocí 
vznikl dnešní Wilsonův les a jako starosta usiloval o výstav-
bu sirotčince, který byl koncem roku 1872 v  dnešní ulici 
Gorkého č. 14 otevřen. Byl brněnským historikem, mecená-
šem, patriotem a od roku 1861 je čestným občanem města 
Brna. S manželkou Magdalenou bydlel v Pekařské 5 a od 
roku 1843 v č. 3. Místem úmrtí obou manželů je však dům 
v ulici Bašty č. 6 (tehdy Franzensberggasse). Ke stému vý-
ročí d´Elvertova narození mu byla na fasádě tohoto domu 
v roce 1903 slavnostně odhalena pamětní deska, která však 
po letech zmizela a dodnes je asi u někoho doma! 

B R N Ě N Š T Í  S T A R O S T O V É

Než se stal CHRISTIAN D´ELVERT (*11. 4. 1803 Brno – 

Šestý starosta
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BRNĚNŠTÍ
MILÁČCI

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

Příští číslo vyjde
    1. listopadu 2021

KDO TO VÍ, ODPOVÍ

Stříbrné Brno na prastarých 
Dómských schodech s portálem, 
tzv. „Oslím hřbetem“. Víte, odkud 
a kam tyto schody vedou a kolik 
jich celkem je? Vedle schodů 
(vpravo) stála už v polovině 
14. stol. kapitulní hospoda 

„U veliké dýmky“, Brňané jí však 
odjakživa říkali „U fajfky“…

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

Luxus s historií

Václav Laurin Václav Laurin 
(1865–1930)

Václav Klement Václav Klement 
(1868–1938)

1905 – 1960 – 2020 1905 – 1960 – 20201905 – 1960 – 2020

Váš autorizovaný prodejce vozů šKoda

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

1905 – 1960 – 2020

2BI  3369

FEŠÁK HUBERT z Nových Sadů. Po-
vedenou fotografi i svého miláčka 

poslala paní Marie. 
Hubert se rád nechává česat, rád 
se kouká z okna, má rád svůj klid 

a návštěvy důsledně ignoruje!

Tyto noviny čtou převážně Brňané, ovšem díky internetu mají čtenáře také v Ivan-
čicích, Kuřimi, Boskovicích, Tišnově, Znojmě, Hodoníně, Vyškově, Slavkově u Brna, 
Zlíně, Telči, Plzni, Jihlavě, Jedovnicích, Pardubicích, Blansku, Olomouci, Ostravě, Pra-
ze, Vídni, Helsinkách, Paříži… Také v Německu, Kanadě, Švýcarsku, Austrálii, Anglii, 
Švédsku, USA, Číně nebo na Slovensku… Dejte vědět, kde čtete Stříbrné Brno vy. 
Seznam míst budu průběžně zveřejňovat. Všechny vás zdravím, ať žijete kdekoliv! 

Vtip
Další z důvodů, 
proč pštros strká 
hlavu do písku...


