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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

 I v srpnovém žáru u nás zůstanete svěží!

zcela n
ezávis

lé

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

                                                                              Číslo 8 • ročník II. • srpen 2020

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

čtěte na stranách 
6 a 7

Dobrá káva 
a Stříbrné Brno = excelentní 

pohoda!
Slečna Eva z Caffé del Saggio v Helceletově 2

očima čtenáře

   (nejen) FRantiŠeK
a 
JeHo ŽenY
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Markéta Jetelová 
moderátorka a redaktorka

„Na malebném venkovském koupališti v Újezdě 
u Brna. Koupaliště už neexistuje, modré okraje ba-
zénu, žlutá limonáda, vůně krému Nivea a spousta 

kamarádů. Vzpomínky zůstaly.“

Zdeněk král 
hudební skladatel a klavírista

„V dětství jsem nebydlel v Brně, ale se svými 
dětmi se teď nejčastěji koupeme na Riviéře 
nebo na krásném vnitřním i venkovním 

koupališti na Kraví hoře.“

ondřeJ Blaho 
 moderátor dobrého rána na Čt 2 

a programový ředitel hitrádia City brno
„Vyrůstal jsem v Břeclavi, takže jsem každý den 
přešel cestu a s tátou skočil do Dyje. Co se Brna 

týče, koupaliště Riviéra nemá konkurenci.“

aleš SvoBoda 
znaleC brněnského podzemí

„Dětství jsem prožil v Náměšti nad Oslavou 
a koupat se dalo v místním rybníku. Byl čistý, 
bez sinic a pesticidů a bylo to fajn. Myslím ale, 

že už to je dávno jinak.“

Jediný
redaktor

„Láska je jako němo-
hra. Nikdy nevíme dost 
jistě, které gesto co zna-
mená.“   Vítězslav Nezval

sůl moudrosti

 Martin Cibulka 
„Srpnová neděle je 

se Stříbrným Brnem 
ještě hezčí.“    

Cena 30 Kč za pokoj se mu však 
zdála vysoká. Hotel Evropa 

byl tehdy vlastně novostavbou z  let 
1898 – 1899 a už při jeho dokončo-
vacích pracích došlo k tragédii, kdy 
zřícené schodiště usmrtilo tři lidské 
životy. Tragédie z 31. července 1933 
poznamenala budovu natrvalo mj. 
tím, že vytržená fasáda hotelu smě-
rem do Jánské už nebyla obnovena 
do původní podoby a byla opravena 
jen účelově. Výbuch v hotelu Evropa 
dodnes patří k  nejtragičtějším udá-

lostem meziválečného Brna. A  jak 
dopadl tehdejší majitel hotelu Franz 
Schopp s  manželkou? Výbuch pře-
žili s  notnou dávkou štěstí. Provo-
zovali několik brněnských kaváren 
a patřili mezi vážené občany města 
Brna. Paní Schoppová v  okamžiku 
výbuchu seděla v hotelové restaura-
ci u okna a sledovala pondělní život 
na ulici. Po výbuchu viděla, jak sutiny 
začaly padat na chodník před restau-
raci a celá ulice se zahalila obrovským 
mrakem prachu. Kromě velkého 
šoku vyvázla se svým manželem bez 
újmy. 

Příště – Neobjasněná vražda

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, čtenáři

Kde jste se v dětství v létě nejraději koupali? 

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí...

Srpnová vzpomínka na Kamenný most přes Svratku 

Hotel Evropa

Dobrý den, 
teprve nedávno jsem se dozvěděl, 

že se most přes Svratku na  Starém 
Brně jmenuje „Kamenný.“ Mám 
na  něj vzpomínku, a  to z  21. srpna 
1968, která by stála za  zveřejnění. 
Bydleli jsme tenkrát na Starém Brně, 
v  Ypsilantiho ulici č. 4. Byli jsme 
s manželkou v radostném očekávání, 
koncem září jsme očekávali zrození 
potomka. Přišel ten den, 21. srpen, 
a když jsme se dozvěděli ráno, co se 

od  hodiny před půlnocí 20. srpna 
odehrává, tak jsme si šli v první řadě 
stoupnout do  už sáhodlouhé fronty 
na chleba a déle skladovatelné potra-
viny, abychom v případě něčeho (ani 
jsme pořádně nevěděli čeho), byli 
zabezpečeni alespoň jídlem. Potom 
se různě po  Brně protestovalo proti 
okupaci spřátelených armád Var-
šavské smlouvy. Do  toho přicházely 
zprávy, že byl zastřelen táta malého 
kluka u  Růženina dvorku, nebo že 

zastřelili kluka u  benzinky v  Bohu-
nicích. Ve  sdělovacích prostředcích 
probíhaly zprávy o  únosu našich 
představitelů do  Moskvy. Jeden den 
přišla i  taková informace, že jestli se 
Brno v  protestech nezklidní, tak že 
jsou na  Červeném kopci připravená 
děla a že je ruský velitel Brna, na jeho 
jméno už si nevzpomenu (asi Koma-
rov), nebude váhat použít. Naštěstí 
se tak nestalo. 28. srpna večer začala 
po  domě na  Ypsilantiho běhat četa 
Rusáků, mlátila na dveře jednotlivých 
bytů a  hledala vysílačky. Na  náš byt 
taky mlátili, a když nic nenašli a ode-
šli, tak kolem 23:00 hod. se manželce 
z prožitého rozrušení hodně přitížilo 
v  souvislosti s  porodem. Volali jsme 
proto sanitku na převoz do porodnice, 

a když pan šofér zjistil, že je to jenom 
přes most k  Milosrdným bratří, tak 
nám málem vynadal, že jsme tam 
mohli dojít pěšky. Zapomněl, a  po-
tom se nám omlouval, že most je 
pro Rusáky strategický bod, že tam 
mají kulometné hnízdo a že všechny 
přes den šacují, kdo chce projít, natož 
v noci. A tak manželka jela sanitkou, 

na  které vlály z  každé strany vlajky 
s červeným křížem. Dcera se potom 
narodila až 2. září 1968. Těch Rusáků 
u mostu nám bylo postupem doby až 
líto, když jim nevozili žádné jídlo a oni 
na zahnutý hřebík a provaz se snažili 
v řece chytnout nějakou rybu. Mysleli 
si asi, že jsou někde na Donu, nebo 
kde na velké řece u nich. Jiří Heřman

Původní kamenný most přes Svratku

Vídeňská směrem k Poříčí v roce 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

www.alfapassage.cz

Po znárodnění budovy Alfa pasáže bylo kino Alfa přejmenováno na kino Praha. Až 
teprve v devadesátých letech bylo kinu navráceno jeho předválečné označení. Když bylo 
kino po válečném bombardování opraveno, jeho provoz byl 15. dubna 1945 zahájen 
měsíčním promítáním ruských reportážních filmů. Návrat k normálnímu provozu se 
uskutečnil 2. června 1945 filmem DěvuchA z hor. Provoz kina byl ukončen v dub-
nu 2001 a jeho prostory byly adaptovány pro potřeby brněnského haDivadla. Autorem 
projektu byl ateliér rAW (Tomáš rusín a Ivan Wahla), který se společně s adaptací pro-
stor pro divadlo podílel i na rekonstrukci pasáže, ve které byly obnoveny některé původní 
funkcionalistické detaily. o válečných škodách, které postihly také palác Alfa (dva přímé 
zásahy způsobily naprosté rozmetání některých obchodů, ateliérů…), se dozvíte příště. 

Barevná
minulost 
pasáže aLfa

Detail rekon-
struovaného 
zábradlí v Alfě

Pohled k Petrovu směrem od jihu v roce 1908. Vpravo německá obecná chlapecká a dívčí škola. Asi 400 metrů za selkou na poli je dnes velmi frekventovaná ulice Opuštěná, k níž se její 
název opravdu nehodí. Název vznikl podle polohy ulice původně na samém okraji osídleného území. Na poli, kde se selka jistě nadřela, jsou dnes autobazary a mnoho dalších firem. 

	 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

Ať vaše paní nevaří! Pozvěte ji k nám na exotiku...
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

V letech 1919– 1939 byla 
dnešní Opuštěná Bezejmenná
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Těžko uvěřitelná proměna. Na levé fotografii Klášterní nám. + Klášterní ulice, v pozadí Bűrgergasse (dnes Křížová). Uprostřed je věžička Starobrněnské radnice 
a vzorně stojící děti na nerovném prašném terénu. Vpravo Mendlovo nám. s dráty nad hlavou a nevzhledným blokem domů uprostřed. 

16. srpna 1899 byl na dvoře věz-
nice na  Cejlu popraven oběšením 
tuřanský obuvník – loupežný vrah 
Antonín Zaorálek. Před necelým 
půlrokem zavraždil sekyrou brněn-
ského hodináře Antonína Podrazi-
la, z jehož dílny v uličce u Zelného 
trhu poté uloupil hodinky a klenoty. 
Odsouzen k smrti byl po dvou mě-
sících, po necelých čtyřech měsících 
popraven. Cesta od  vraždy k  vy-
konání rozsudku byla tehdy velmi 
rychlá. Popravu vykonal vídeňský 
kat Karl Sellinger, přítomno bylo 
přibližně 500 diváků!

  tenKRát a dneS
„Mendlák“ 1880

                  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

V žáru léta pijte víno, 
           svěží, lehké, Terezčino! 

„Mendlák“ dnes

Rodinná firma pěti bratrů Eislerových 
koupila od  Augustiniánského kláštera 
na Starém Brně velkou část pisáreckého 
svahu a  tyto pozemky později nabízela 

židovským stavebníkům. 
Stavební firma Artura Eis-
lera (1887 – 1944) tehdy 
patřila k největším v Brně, 
měla až 1. 000 zaměstnan-
ců! V létě roku 1929 zahá-
jili stavbu slavné vily Tu-
gendhat, dokončena byla 
za  14 měsíců. Významný 
brněnský architekt Otto 
Eisler (1893 – 1968) si 
na  svém pozemku v  ulici 
Neumannova 10 postavil 
v  letech 1930 – 1931 ro-
dinnou vilu s  překrásnou 
zahradou a  tenisovými 
kurty. Při svých zájezdo-
vých představeních u  něj 
přespávali Voskovec s We-
richem. Začátkem dubna 

1939 však Ottu zatklo gestapo a věznilo 
jej na  Špilberku. Vilu poté zabral kri-

minální rada brněnského gestapa Otto 
Koslowski se svou rodinou a stala se tak 
ze dne na den jednou z nejobávanějších 
adres tehdejšího Starého Brna. Otto Eis-
lerovi se po necelých dvou měsících po-
dařilo ze Špilberku uprchnout a  dostal 
se až do Norska. Po obsazení Norska ho 
přesunuli do Osvětimi, kde zahynuli jeho 
bratři Artur a Leo (1890 – 1943). V Osvě-
timi se setkal s dalším bratrem Mořicem 
(1888 – 1971). Podstoupili spolu pochod 
smrti do Buchenwaldu, kde je na posled-
ní chvíli osvobodila americká armáda. 
Oba bratři se poté vrátili do Brna, kdy 
Otto začal vést firmu dalšího zemřelého 
bratra Huga (1884 – 1944). Otto se vrátil 
do  své vyrabované vily, kterou několik 
měsíců dával do pořádku. Mj. tehdy při-
šel o  všechny starožitnosti, kterých byl 
velkým sběratelem. Otto Eisler byl vyni-
kajícím kreslířem, navrhoval a vyřezával 
loutky, byl nadšeným zahradníkem, cho-
vatelem zvířat a pěstitelem kaktusů. Víte, 
že brněnský architekt Otto Eisler byl prv-
ním ředitelem brněnské zoo, a podle jeho 
projektu byl postaven mj. pavilon opic? 

OBÁVANÁ ADRESA
Otto Eisler

Otto 
Koslowski

Neumannova 10 
– na pozemku žily laně 
a byl zde také dům zahradníka 
s teráriem pro aligátora
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zapOmenuté ulice

i domY PRomloUvaJÍ...
Až do své smrti bydlel v tomto domě 

středoškolský profesor, historik města 
Brna a první ředitel gymnázia na Kře-
nové František Šujan (1859 – 1944). 
Při svých studiích na pražské univerzitě 
(1879 – 1883) byl při jejím rozděle-
ní (1882) náhodně zapsán jako první 
posluchač české univerzity. Od  roku 
1883 byl literárně velmi činný. Přispíval 

do Historického sborníku, Českého časopisu historického, Ča-
sopisu moravského muzea zemského, Hlídky, Časopisu matice 
moravské a mnoha dalších. Je autorem řady dějepisných učebnic 
pro střední školy. Pracoval v mnoha národních, kulturních a hos-
podářských spolcích brněnských i moravských, často přednášel 
i v dělnických spolcích. Byl velkým podporovatelem chudé stu-
dující mládeže, ještě před odchodem do penze věnoval chudým 
studentům značnou finanční 
částku. Po  vleklém a  kompli-
kovaném konkurzním řízení 
byl ustanoven prvním ředite-
lem gymnázia v Křenové ulici, 
kde bylo zahájeno vyučování 
18. 9. 1907. S manželkou Janou 
měl tři děti. František Šujan je 
pochován na Ústředním hřbi-
tově, je po něm pojmenováno 
Šujanovo náměstí a v budově 
školy na Křenové má pamětní 
desku. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎

Fr
an

tiš
ek

 Šu
jan

Klobouky Dantes

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

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

Až půjdete od milenky, 
nezapomeňte tam klobouk. 

Je to přece pravý Dantes! 

Na  fotografii z  roku 1952 
je ulice, která vznikla v 17. 
stol. Byla tehdy pojme-
nována Unterm Puhlík 
(Pod Puhlíkem). O  100 
let později nesla název 
Malá Pekařská, o  pár let 
později také Provaznický 
kopec, nebo Pod Kalvárií. 
Během 2. sv. války nesla 
název Berggasse. Víte, jak 
se ulice na vrstevnici dolní 
části svahu petrského ná-
vrší jmenuje? Domy vlevo 
už neexistují. 

Sokolská 8

I Tatranky slaví narozeniny
Po skončení 2. sv. války ne-

bylo prakticky nic dobrého 
sladkého k  dostání, navíc fir-
ma Opavia už dlouho prahla 
po něčem novém. V roce 1945 
byla spuštěna výroba Tatranek, 
které však měly původně tvar 
trojúhelníku. Měly připomí-
nat slovenské hory. Skládaly 
se ze šesti plátků, které se ma-
zaly lískooříškovým krémem. 
Na obvod Tatranek se nanáše-
la čokoláda, problém byl však 
v  tom, že vše probíhalo ručně 
po  jednom kuse. Vyrábělo se 
tehdy přibližně 40 kg Tatranek 
denně, což nemohlo uspoko-
jit neustále se zvyšující zájem 
o  tuto novinku. V  roce 1957 
problém vyřešil zaměstnanec 
Vilém Škvarlo, který jednodu-
chým a  přitom geniálním ná-
padem prakticky ze dne na den 
zvýšil denní výrobu Tatranek 
na  dvě tuny! Nápad spočíval 
ve dvou dvoumetrových kolej-
ničkách (šinkách), které za  50 
korun Vilémovi vyrobil jeho 
kamarád, údržbář Karel. Vilém 
Škvarlo za  svůj vynález dostal 
29. 000 korun, což byly tehdy 
velké peníze. Ruční mazání 
skončilo, výroba byla zmecha-
nizována. Brzy nato se změnil 
také tvar Tatranek. Původní 
trojúhelníkové Tatranky se rov-

něž balily ručně do  celofáno-
vých obalů, bylo mnoho odřez-
ků, výroba byla neefektivní. Byl 
zaveden obdélníkový tvar, jaký 
známe dnes. Tatranky tehdy 
stály korunu a  šedesát haléřů! 
K oříškové náplni později při-
byla ještě čokoládová a arašído-
vá. V roce 1960 vznikla verze, 
která měla čokoládu po  celé 
ploše, vzhledem k  velké spo-
třebě čokolády však bylo od její 
další výroby nakonec upuštěno. 
Opět vyrábět se začala po roce 
1989. Na  první pohled to vy-
padá, že za  75 let se Tatranka 
příliš nezměnila, opak je však 
pravdou. Podíl náplně oříšků 
a  arašídů klesl, váhový podíl 
čokoládové polevy na  obvodu 
se snížil, zvýšil se procentuál-
ní podíl vody a  cukru, počet 
plátků se snížil ze šesti na pět, 
o ceně, která se pomalu zvyšuje 
neustále, je lépe mlčet. I přesto 
Tatranky zůstávají symbolem 
dětství, výletů a  radostných 
chvilek. Nelze jim upřít tradici, 
a také to, že do života dospělých 
i dětí prostě patří. V České re-
publice se v současné době sní 
více než 41milionů Tatranek 
za rok! Všimli jste si, že jednot-
livé kusy Tatranek jsou na oba-
lu označeny množným číslem, 
Tatranky? 

Tatranky se skládaly z plátů, mezi 
které se ručně mazal krém

Tatranka - Tatranky

Tatranky 
už nejsou 
co bývaly

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
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Pocházel z  rodiny advoká-
ta a  známého organizátora 
kulturního a  spolkového ži-
vota v  Brně JUDr.  Františka 
Hodáče (1845 – 1930), je-
hož zaměstnavatelem byl 
JUDr. Alois Pražák (Pražákův 
palác). Pod vlivem kulturního 
rodinného prostředí vydal 
František Xaver ještě za studií 
sbírku básní a  redigoval dva 
studentské moravskoslezské 
almanachy. Od r. 1919 vyučo-
val na Českém vysokém učení 
technickém v Praze, kde byl v 
roce 1922 jmenován profeso-
rem. Působil také na technice 
v Brně. Měl ještě bratra Jaro-
slava a  sestru Marii. Manžel-
kou Františka Xavera Hodáče 
byla vynikající malířka Adéla 
Hodáčová (1883 – 1969), s níž 
měl syna Ivana a již zmiňova-
nou Natašku Gollovou. Jeho 

manželka však nebyla jedinou 
ženou v jeho životě. S půvab-
nou vynikající divadelní he-
rečkou Andulou Sedláčkovou 
(1887 – 1967), která však ještě 
před tím byla první milenkou 
Hugo Haase (1901 – 1968), 
měl dceru Marcelu Sedláčko-
vou (1926 – 1969), která se 
tím pádem stala nevlastní se-
strou Nataši Gollové. Andula 
Sedláčková byla ženou, do níž 
se prý muž zamiloval už jen 
z  vyprávění jejího manžela. 
Měla nepopsatelný půvab, leh-
ce pohyblivý hlas stvořený pro 
perlivou konverzaci a zvláštní 
dar reagovat na  partnerovu 
hru. Byla vzorem elegance, 
oblékala se podle poslední 
pařížské módy, ženy ji velmi 
obdivovaly a mnohé se jí chtě-
ly podobat. Byl rok 1923, kdy 

z  Brna do  Prahy „natrvalo“ 
přišel miláček žen, již tehdy 
slavný Hugo Haas. Ještě téhož 
roku se Andula Sedláčková 
stala jeho první (pražskou) 
milenkou. To, že byla teh-
dy ještě vdaná za  architekta 
Maxe Urbana, zřejmě niko-
mu z  nich nevadilo. Hugo 
svoji první lásku dokonce 
představil mamince, snad si 
tehdy myslel, že se Andula 
rozvede, a  že se jejich cesty 
spojí. Jak to ale bývá, všech-
no dopadlo jinak. Začátkem 
roku 1925 se po  představení 
ve  Vinohradském divadle 
na  večírku poprvé setka-
li Andula Sedláčková a  již 
tehdy velmi významný po-
litik František Xaver Hodáč. 
Andula byla ženou opravdu 
nevšedních půvabů, kterým 
i  on zcela podlehl. Bylo mu 
tehdy 42 let, jí 38. Za  nece-
lý rok se narodila Marcelka 
Sedláčková, první a  zároveň 
jediné dítě krásné Anduly. 
O tom, kdo byl jejím otcem, 

se tehdy hodně a  dlouho 
spekulovalo. Veřejnost viděla 
otce v  Hugo Haasovi, hovo-
řilo se také o  Jiřím Steima-
rovi, spekulovalo se dokonce 
o Janu Masarykovi. Dokonce 
prý ani sama Andula netuši-
la, kdo je otcem Marcely. Pro 
paní Adélu Hodáčovou to 
tehdy musela být rána. Ani 
tato nečekaná situace však 
jejich manželství nerozbila. 
Možná proto, že se František 
o  celou rodinu skvěle staral 
a  díky svým příjmům ji do-
kázal dobře finančně zajistit. 
Toto lidské „selhání“ dnes 
postavě F. X. Hodáče nijak 
neubližuje a po 95 letech pů-
sobí spíše roztomile. Marcela 
Sedláčková po  válce hledala 
herecké uplatnění, objevila 
se i ve filmu, kvalit své slavné 
mámy však nikdy nedosáhla. 
V  létě roku 1949 trávila An-
dula s  dcerou Marcelou léto 
na chatě, kam za nimi přijeli 
přátelé, kteří Marcele prozra-
dili, že uvažují o  emigraci. 

Prof.  JUDr.  František Xaver 
Hodáč *1883 Brno †1943 Zlín, 
významný brněnský politik, ná-
rodohospodář, pedagog a  otec 
hvězdy stříbrného plátna Nataši 
Gollové (1912 – 1988). Vynikal 
velkou rozmanitostí zájmů, 
značnou povahovou impulziv-
ností, věnoval se mnoha činnos-
tem, mnohdy však najednou. 
Měl vřelý vztah k umění. 

❶

❷

❸

❺

Zároveň žádali Marcelu o po-
moc. Marcela znala místního 
lesníka, se kterým o případné 
emigraci nedávno hovoři-
la. Obrátila se na  něj, jenže 
netušila, že onen lesník byl 
agentem StB. Začátkem září 
byli všichni zúčastnění zatče-
ni a Marcela byla odsouzena 
na  12 let vězení. Propuštěna 
byla jen díky amnestii prezi-

denta Antonína Zápotocké-
ho. Odseděla si 3 roky. Vrá-
tila se domů s  podlomeným 
zdravím. Vrátit se do  umě-
leckého života se jí ale neda-

řilo, občas hrála v oblastních 
divadlech, poté prodávala 
v  květinářství a  nakonec se 
živila jako metařka. K  tomu 
se ještě starala o svou nemoc-
nou matku. V roce1968 emi-
grovala se svým tehdejším 
přítelem hercem Soběslavem 
Sejkem do Švýcarska. Oba se 
však brzy vrátili. Marcela svůj 
životní úděl bohužel neunes-
la a 12. dubna 1969 ve věku 
čtyřiceti tří let si dobrovol-
ně vzala život. Svou slavnou 
matku přežila o pouhé 2 roky. 
A jak na to vzpomínala Nata-
ša Gollová? „Byla jsem tehdy 
mladá a  mnoho si nepama-
tuji. Že mám nevlastní sestru, 
to jsem věděla jistě. Rodiče se 
snažili mi tu situaci mnoho-
krát vysvětlit.“ Ať už to bylo 
jakkoliv, všichni zúčastnění, 
stejně jako Nataša Gollová, 
odpočívají blízko sebe na Vy-
šehradském hřbitově. S  vý-
jimkou Hugo Haase, který 
se jako jediný vrátil do Brna. 
Odpočívá na  Židovském 
hřbitově. 
Jaký Byl FraNtišEk 
XaVEr HoDáč:

❹

   (nejen) FRantiŠeK
a 
JeHo ŽenY
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kalendÁrium

lEoš JaNáčEk (*3. 7. 1854 
Hukvaldy – † 12. 8. 1928 

O s t r a v a ) , 
světoznámý 
hudební skla-
datel, dirigent, 
p e d a g o g , 
první čestný 
doktor Masa-

rykovy univerzity a velký pěs-
titel, především okurek. Byl 
také neúnavným organizáto-
rem brněnského kulturního 
života. Narodil se jako deváté 
dítě ze čtrnácti do  učitelské 
rodiny. 45 let svého života 
strávil na  Starém Brně, kam 
přišel ve svých 11 letech. Mlá-
dí strávil v  Augustiniánském 
klášteře, poté navštěvoval sta-
robrněnskou obecnou školu. 
Na Starém Brně se oženil, zde 
se mu narodily a zemřely obě 
děti. Zpočátku bydlel v  Měš-
ťanské (dnes Křížové) ulici, 
v  roce 1882 se s  manželkou 
přestěhoval do  pavlačového 
domu uprostřed Klášterního 
(dnes Mendlova) nám. Jeho 
poslední brněnskou adresou 
byla dnešní Smetanova 14, 
kde měl psa Čerta, a v předza-
hrádce se dařilo zmiňovaným 
okurkám. 

iNGEBorG (iNGE) Stol-
loVá (*11. 2. 1930 Breining, 

Německo – † 
24. 8. 1958 
Brno), svě-
t o z n á m á 
z á v o d n i c e 
na  sajdká-
rách, která 

však se svým spolujezdcem 
v  roce 1958 na  Velké ceně 
Československa havarovala 
a  zahynula přímo na  místě 
havárie. Jejím spolujezdcem  
byl Francouz Jacques Drion 
(1921–1958), který na  ná-
sledky havárie zemřel druhý 
den v  brněnské nemocnici. 
Ve  druhém kole jeli dokon-
ce na  druhém místě, avšak 
při stíhání vedoucí dvojice 
ve  čtvrtém kole havarovali. 
Nezvládli zatáčku, narazili 
do patníků a stroj byl i s jezd-
ci vymrštěn do  vzduchu. 
V  městské části Žebětín, 
v  Kohoutovické ulici u  kři-
žovatky se Starou dálnicí, 
je dřevěný kříž s  cedulkou 
s černým rytým písmem a fo-
tografiemi obou závodníků. 
Pomníček s  křížem sem byl 
umístěn 24. 8. 2008, tedy 
přesně 50 let od  tragického 
úmrtí mladé Ingeborg. 

❶	 Vlivný politik František Xaver Hodáč v prosinci r. 1942

❷	Marcela Sedláčková (vpravo) s  kamarádkou, herečkou 
Věrou Skálovou

❸	 Svatební fotografie Adély a F. X. Hodáče z 10. 7. 1909

❹	 František Xaver Hodáč, táta Nataši Gollové, Marcely 
Sedláčkové a Ivana Hodáče

❺	 Údolní 7, dům spjatý s rodinou F. X. Hodáče

❻	 Nataša Gollová, hvězda stříbrného plátna

❼	Marcela Sedláčková, dcera Františka Xavera Hodáče

❽	 Andula Sedláčková, první milenka Hugo Haase, později 
Františka Xavera Hodáče

❾	 Andula Sedláčková, matka Marcely Sedláčkové, bývalá mi-
lenka Hugo Haase

❿	Hugo Haas v r. 1923 se svojí matkou a milenkou Andulou 
Sedláčkovou

Jsme tu pro vás Již 13 let 
a baví nás to čím dál víc!
Nabíz íme :
•	Výběrové,	čerstvě	pražené	kávy	
	 z	českých	pražíren	
	 i	italskou	směs	arabicu	s	robustou.
•	Dortíky,	lahůdky	naší	výroby	i	od	
vyhlášených	odborníků.

•	Snídaně	po	celý	den.
•	Obědové	polévky.	

Vše, co se 
týká kávy, 
milujeme

www.gimmicafe.cz i  facebook
Otevřeno po–pá 7.30–19.30 h, so 8.30–18.30 h • Adresa: Slovanské náměstí 1, Brno

V meziválečném období pat-
řil k  nejvýznamnějším před-
stavitelům československého 
hospodářského života. Měl 
pozoruhodné umělecké, vě-
decké a  organizační vlohy. 

Měl velké literární nadání, mj. 
psal výstižné divadelní kriti-
ky. Měl dlouhou řadu přátel 
ve vysokých uměleckých kru-
zích. Pracoval doslova ve dne 
v noci. Jeho tajemníci museli 
přijímat noční telefonáty z Pa-
říže, Ženevy, Brna, Prahy… 
Mnohdy spal třeba jen ho-
dinu denně. Jedině tak se dá 
vysvětlit, co všechno za  svůj 
život stihl. Špatná životosprá-
va se však začala podepisovat 
na  jeho zdraví. Během 1. sv. 
války umožnil získat velké 
zakázky firmě Baťa. Úzce 
spolupracoval se zakladate-

lem Lidových novin Adolfem 
Stránským a také jeho synem 
Jaroslavem Stránským. Hodáč 
výrazně ovlivňoval obchodní, 
průmyslovou a finanční poli-
tiku státu. Od počátku nacis-

tické okupace až do své smrti 
udržoval kontakty s domácím 
odbojem. Aby unikl pozor-
nosti gestapa, přestěhoval se 
do Zlína. Ve Zlíně řídil náro-
dohospodářské oddělení Stu-
dijního ústavu Baťových závo-
dů a byl členem dozorčí rady. 
Zároveň pokračoval na  roz-
sáhlé monografii o  Tomáši 
Baťovi, kterou však nedokon-
čil, protože náhle zemřel. 
a JEště Něco NaVrcH:
František se narodil v Rudolf-
ské (dnes Česká) č. 28. Během 
studií na filozofické fakultě byl 
posluchačem profesora a  vý-

znamného českého historika 
Jaroslava Golla (1846 – 1929), 
který se později stal jeho tchá-
nem. František své dceři Nata-
ši vykal, ona mu však tykala. 
Františkova máma, Gabriela 
Hodáčová, byla dcerou brněn-
ského kupce Ferdinanda Kal-
liny a byla ženou v domácnos-
ti. Je pochována na Ústředním 
hřbitově. Františkův dědeček 
Václav Hodáč byl knížecím 
sládkem v  Roudnici nad La-
bem. Téměř s  celou Hodá-
čovou rodinou je spjat dům 
v Údolní 7 (tehdy Turnergasse 
s původním číslem 3), ve kte-
rém od  roku 1890 František 
Xaver Hodáč bydlel. Bydlel 
v  něm také Františkův otec, 

brněnský advokát František 
Hodáč, v roce 1890 se v něm 
narodila Františkova sestra 
Marie, v  roce 1910 Františ-
kův syn Ivan, o 2 roky později 
dcera Nataša… František Xa-
ver Hodáč byl členem dlouhé 
řady zájmových a odborných 
organizací. Procestoval celou 
Evropu, navštívil i USA. Fran-
tiškova manželka Adéla Ho-
dáčová svého manžela přežila 
o 26 let. Zemřela v roce 1969, 
tedy ve  stejném roce, kdy si 
Františkova nemanželská dce-
ra Marcela dobrovolně vzala 
život. Tehdy už byla první čes-
ká filmová hvězda a divadelní 
star Anna (Andula) Sedláčko-
vá 2 roky po smrti. 

❻ ❼ ❽ ❾

❿
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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

Nepředstavitelné? Právě to-
lik je už fatální dávka kofeinu 
pro organismus. Pro některé 
lidi už při pár šálcích espress 
přichází po  první soustředě-
né a „nakopávací“ fázi jemný 
třes, roztěkanost a  nervozita. 
Větší problém je však extrém-
nější dávka kofeinu v kávovém 
klystýru, různých nápojích 
z  dlouhodobě macerovaných 
zrn nebo neopatrná konzuma-
ce zelených nepražených zrn.  
Vybírejte proto pečlivě druh 
kávy, rozvrstvěte si konzumaci 
během celého dne a připravuj-
te co nejzdravější kávový nápoj 
pro největší prožitek a pohodu. 
Letní Caffesmoothie – pro-
mixujte zmrzlinu, borůvky, 
led a  espresso s  vůní borůvek 
z  Konga. Do  sklenky přidejte 
hoblinky hořké čokolády, při-
lijte smoothie, přihoďte pár 
borůvek a  vychutnejte si bá-
ječný drink.

1. 1. 1915 
byla založena 
první skaut-
ská družina 
na  území Brna 
pod  názvem 
Kukačky. Za-

kladatelem byl tehdejší knihkupec-
ký příručí Josef Tvrdý (1877 – 1942). 
Schůzky se konaly každou neděli 
v bytě Josefa Tvrdého v ulici Giskra 
– Strasse (dnes Kounicova). Poté, co 
musel Josef Tvrdý odjet na ruskou 
frontu, stal se novým vůdcem druži-
ny Dr. Brychta. Členové družiny byli 
vesměs žáci prvního českého státní-
ho gymnázia na dnešní tř. Kpt. Jaro-
še – Daniel Kučera, Fráňa Kopeček, 
Stanislav Prachař, Franta Hanzelka 
a  další. Univerzitní profesor filo-
sofie a psychologie Josef Tvrdý byl 
v  prosinci 1941 zatčen gestapem 
a  po  krátkém věznění v  Kounico-
vých kolejích převezen do  Mau-
thausenu, kde 13. 3. 1942 v  14:35 
zahynul. Na domě v ulici Tvrdého 8, 
kde žil se svojí manželkou Miladou 
(1886 – 1974) až do svého násilného 
odvlečení, je pamětní deska a před 
vchodem do  domu tzv. Kameny 
zmizelých. 

DOBRÁK OD KOSTI JOSEf BEyVl
Sto šálků 
kávy

V  předminulém čísle 
Stříbrného Brna jsem 

se na  str. 3 zmínil o  dolní části 
Kobližné ulice, kde stával jed-
noposchoďový dům, v němž se 
nacházela hojně navštěvovaná 
kavárna Café Wien. Právě kvůli 
této zapomenuté kavárně a  je-
jímu blízkému okolí mi poté 
volalo několik desítek čtenářů. 
Všichni měli prakticky stejný 
dotaz, kde přesně kavárna byla 
a také, že o ní nikdy neslyšeli. Jed-
noposchoďový dům s kavárnou 
stál přesně v místech horní části 
obchodního domu Centrum 
(Baťův palác), který v době poří-
zení fotografie samozřejmě ještě 
neexistoval. Vchod do  kavárny 
byl z  Pohořelce (tehdy Na  po-

hořelci). Vlastně ani nevím, jestli 
je dnešní Pohořelec ulicí, nebo 
náměstíčkem, nebo jakousi spoj-
nicí (prostranstvím) mezi domy. 
Také nevím, kdy zde vlastně ho-
řelo, protože název této „ulice“ je 
odvozen od starého pojmenová-
ní místa v  blízkosti hradeb, vy-
staveného nejčastějším útokům 
dobyvatelů a  pokusům o  zapá-
lení města. Jak jsem tehdy psal, 
Kobližná bývala o  mnoho delší 
a mnoho let tudy jezdila tramvaj, 
což se dnes mladým lidem zdá až 
neuvěřitelné. Fotografie pochází 
z konce 19. stol. a přibližně upro-
střed Pohořelce bývala veřejná 
studna, která je vidět na  pravé 
straně fotografie. Na pravé straně 
fotografie také vidíte německou 

reálku (Střední odborná škola 
a  Střední odborné učiliště ob-
chodní) v  Jánské (tehdy Johan-
nes-Gasse) č. 22. Tato budova, 
v  níž v  letech 1859–1868 vyu-
čoval přírodním vědám Gregor 

Mendel (1822–1884), byla jako 
nová samostatná budova posta-
vena v roce 1856. Zajímavé je, že 
byla postavena (podle projektu 
architekta Ludwiga von Főrstera) 
na  místě vyhořelého městské-
ho pivovaru se sladovnou, což 
může souviset (ale také nemusí) 
s pojmenováním blízkého Poho-

řelce. Bourání historické zástavby 
Kobližné ulice a Pohořelce začala 
až v roce 1905 a za necelé dva roky 
přišla řada také na domky, místo 
kterých dnes stojí OD Centrum. 
Kdy přesně byla zapomenutá 

kavárna Café Wien otevřena 
a  do  kterého roku fungovala, 
však nevím. Víte, že v  nadstav-
bě mohutné rohové věže reálky 
v Jánské byla kdysi astronomická 
observatoř?  Vrchol věže, která se 
dodnes tyčí k nebesům na ostrém 
úhlu  nároží Jánské – Měnínské je 
na fotografii nahoře uprostřed. 

Nároží Café Wien těsně před 
       zbouráním. Na stejném místě 
                 je dnes vchod do OD 
                   Centrum, naproti vchodu
                                             je OD Vichr

Café Wien Na pohořelci

Josef Beyvl byl synem pošt-
mistra v  Lomnici nad Popel-
kou, kde se 7. června 1906 
malý Pepíček narodil. Divadlu 
a různým piškuntáliím propadl 
už v raném dětství. S ochotníky 
začal hrát už jako malý chlapec. 
Táta se na Pepíka hněval, chtěl 
totiž, aby byl jeho syn tzv. pod 
penzí, nejlépe na místě státního 
úředníka. Bez ohledu na tatín-
kův hněv Pepík utekl z domo-
va a dal se ke „komediantům.“ 
Působil mj. u Karla Želenského, 
Karla Jičínského, Josefa Bur-
dy… Po  krátkých pražských 
angažmá zakotvil v  roce 1940 
na 11 let v Brně. Zde prožil ce-

lou válku a dočkal se osvoboze-
ní. V brněnském Národním di-
vadle působil až do roku 1951. 
A  právě během brněnského 
působení se Josef Beyvl dostal 
k  filmu, kdy se na  něj režiséři 
chodili dívat a nabízet mu role. 
Po dvou snímcích (Tři knoflíky 
- 1945 a Malá historie - 1946), 
se nabídky začaly hrnout. Reži-
sér Karel Steklý mu nabídl titul-
ní roli soudního rady ve vese-
lohře Soudný den (1949), poté 
si zahrál vrchního inspektora 
ve  Slavíčkově dramatu Dnes 
o půl jedenácté (1949). Od pa-
desátých let se na  filmovém 
plátně objevoval pravidelně. 
Nezapomenutelný Josef Beyvl 

byl menší zavalité postavy, veli-
ce temperamentní, s šibalskými 
plamínky v očích. Jeho herecké 
umění si můžeme připomínat 
např. v Chalupářích, avšak do-
dnes jeho zřejmě nejvýraznější 
postavou je vykutálený hostin-
ský v pohádce Obušku, z pytle 
ven! (1955). Spolupracoval také 
s  rozhlasem, byl vynikajícím 
dabérem, jeho nezaměnitel-
ný hlas je naštěstí zachycen 
na mnoha audio nosičích. Josef 
Beyvl měl rád estrády, ve  své 
době nechyběl v  žádném zá-
bavném televizním pořadu. 
Zasloužilý umělec Josef Beyvl 
zemřel v  Praze 10. července 
1978 ve svých 72 letech. 

Vykutálený hostinský

setkÁnÍ na pOHOŘelci
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          Jižní stranu prostranství kostela 
sv. Jakuba, mezi někdejší Hřbi-
tovní (dnes Rašínovou) a  Bě-
hounskou ulicí, tvořily již v 15. 
století objekty dvou domů. 
Prvním z nich, na rohu Hřbi-
tovní uličky, byla svatojakubská 
škola. Na straně druhé, na rohu 
ulice Běhounské, nedaleko 
hřbitovní brány stál jeden z nej-
proslulejších a také nejstarších 
hostinců ve  městě s  dodnes 
známým názvem U  Černého 
medvěda. Restauraci a kavárnu 
navštěvovali hlavně příslušníci 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

vyšších vrstev, hotel byl oblí-
ben převážně cizinci, zejména 
šlechtického původu. Hostinec 
byl značně rozlehlý. Ve  dvou 
patrech objektu bylo v polovině 
18. století zařízeno dvacet svět-
nic, tři kuchyně a stáj pro třicet 
koní. Kavárna se pyšnila vyni-
kající kvalitou pověstné “med-
vědí” kávy. Byla připravována 
ve zvláštním přístroji, který ro-
zemletou kávu dvakrát luhoval 
horkou vodou. Postupem času 
však hostinec stálým střídáním 
majitelů upadal a v roce 1865 

patřil již jen k druhořadým ho-
telům. Jeho činnost byla ukon-
čena roku 1890, kdy jej kou-
pila firma bratří Thonetů, aby 
na  jeho místě postavila nový 
objekt (později se známou ka-
várnou Savoy). Tragický osud 
Černého medvěda se naplnil 
při zahájení demolice, kdy se 
kolem desáté hodiny večer 
za děsivého rachotu a skřípění 
budova zřítila. Sutiny zasy-
paly Běhounskou ulici a  ha-
siči i  dvě setniny přivolaných 
vojáků prováděli nejnutnější 
bezpečnostní opatření. Nikdo 
z kolemjdoucích nebyl zasypán 
a  žádný z  dělníků pracujících 
na  stavbě nechyběl. Po  šesti 
dnech však trestanec zaměst-
naný odvozem suti objevil 
v troskách roztříštěnou lidskou 
hlavu. Podle nalezené pracovní 
knížky byl v mrtvole identifiko-
ván svobodný zedník František 
Švéda, přijatý toho dne na stav-
bu. Vybral si jeden z bývalých 
pokojů na přespání, a to se mu 
stalo osudným. Proti hostinci 
U Černého medvěda na  sou-

dům byl v  roce 1907 zbořen 
a  na  jeho místě v  ustoupené 
uliční čáře zbudován secesní 
nájemní dům s kavárnou Café 

Adria. Po druhé světové válce 
bylo přízemí i patro upraveno 
na  restaurační provoz s  oblí-
benou Rybí jídelnou. V  sou-
časné době je zde vyhlášená 
cukrárna s příjemnou letní za-
hrádkou a indickou restaurací 
v patře. 

běhu ulic Běhounské, Kozí 
a  Jezuitské stával měšťanský 
dům s  oblíbenou Spranzovou 
kavárnou. Byla velmi útulná, 

s výbornou obsluhou a navště-
vovali ji především důstojníci 
z  nedalekých jezuitských ka-
sáren (původně herburský 
klášter). Součástí kavárny byl 
i  prosklený pavilónek přista-
věný k  severní straně domu, 
nazývaný “opičí klec”. Tento 

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

Jakubské náměstí – historie oblíbeného místa restaurací a kaváren

	 Kavárna	
				s	prvorepublikovou
	 noblesou,	
	 do	které	
	 se	budete	
	 rádi	vracet

• Dbáme na pohodlný střih a kvalitu
•Každý kus z naší dílny je originál

•Materiály jsou především přírodní

• Dbáme na pohodlný střih a kvalitu
•Každý kus z naší dílny je originál

•Materiály jsou především přírodní

T e l . :  7 3 6  2 2 6  8 2 8 N a j d e T e  N á s  v  p ř í z e m í 
a l f a  p a s á ž e

Děkujeme, 
že podporujete 
          českou 
             výrobuBuďte         kočka!

čÁST 1.

Thonetův palác

Kavárna Spranz
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{{{{		Co Se CHYStá neJen v BRnĚ   }}}}

prVOrepuBlikOVé 
sladké 
mÁmenÍ

Citronový desert
Dva plátky z  terstské hmoty 
naplníme marcipánkou, rozře-
děnou zavařenou citronovou 
šťávou a  ochutněnou citrono-
vou chutí. Plátek se pak rozřeže 
na obdélníčky, které se potahují 
fondantem citronově obarve-
ným a ochutněným. Vrchní plo-
cha ozdobí se ovocem. 

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

Sebestředný starosta
Oskar Judex (1894–1953) se velmi  
angažoval v nastupujícím nacistickém 
hnutí. 15. 3. 1939 přišel na  radnici 
s vyhláškou, kterou se vyhlásil staros-
tou města Brna. Dosavadního staros-
tu Rudolfa Spaziera vyzval, aby odešel 
na  dovolenou. Spazier neuposlechl, 
snažil se úřadovat dále, a  proto byl  
23. 3. 1939 předvolán na Gestapo, kde 
dostal příkaz nezasahovat do správy 
města. Oficiálně byla pravomoc sta-
rosty do rukou Judexe vložena 3. 7. 
1939 nařízením říšského protektora. 
Po válce byl odsouzen k doživotnímu 
žaláři. Vězněn byl mj. na Cejlu. 

perlička na zÁVěr

Již po devatenácté se sjede do zámeckého parku ve Slavkově u Brna více než tisícovka historických auto-moto veteránů. Na největší tuzemský sraz historických 
vozidel je vstup umožněn už od 7:00 hodin! Podrobné informace naleznete na stránkách www.veteranfest.cz. kdy: v sobotu 5. září 2020. kde: Slavkov u Brna, 
Palackého nám. 1 – areál zámeckého parku. Z Brna do Slavkova u Brna trvá cesta automobilem cca 25 minut a dálniční nálepka není potřeba, protože se dá jet 
tzv. po staré cestě. Neváhejte a přijeďte! Bude to pěkná podívaná. 

VýstaVa sukulentů
                      a jiných 
       exotických rostlin

Sukulenty, kaktusy a další exotické rostliny 
vystavují specializovaní pěstitelé 

ve spolupráci s Botanickou zahradou 
PřF MU Brno 

a AF MENDELU.

Po dobu výstavy je pro návštěvníky 
zajištěn podej rostlin z přebytků, 
poradenská služba, příjemné 
prostředí a možnost prohlídky 
všech expozic botanické zahrady. 

Výstava bude doplněna o keramiku z dílny studentů zuš Veveří  pod vedením Běly Zemánkové.
Další informace: hanacek@mendelu.cz

4.–11. září 2020 od 9:00 do 17:30 
ve sklenících Botanické zahrady PřF Mu Brno

(roh ulic Veveří a Kotlářská)

Botanická
zahrada

Jazzový 
večer se 
svatebním 
tématem 
a hudební 
skupinou 
Django Jet
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Krásná a dnes zcela zapomenutá Elena Hálková (1907–1985) se narodila v Žilině, kde už od mládí 
působila v ochotnickém souboru. Po maturitě na bratislavském gymnáziu přešla do Brna na Stát-
ní konzervatoř. Zde absolvovala v roce 1929 u profesorky Emy Pechové. Elenina rodina se přátelila 
s T. G. Masarykem, jemuž při návštěvách zpívala jeho oblíbené moravské lidové písně. První a velmi 
krátké angažmá získala v bratislavském Národním divadle, poté přešla natrvalo do Prahy. Tady po-
tkala hereckého barda Zdeňka Štěpánka, za kterého se po několika měsíční známosti provdala. Spolu 
tvořili krásný pár, jejich manželství bylo doslova ukázkové. O to větší překvapení pro všechny bylo, 
když se v roce 1940 rozvedli. Důvody jejich rozchodu jsou dodnes nejasné, zůstali však přáteli. Filmaři 
Elenu využívali pro výbornou znalost českého i slovenského jazyka, jejím prvním filmem byl Jánošík 
(1935) v režii Martina Friče. Prošla postupně několika pražskými divadly, kvůli nemoci však v roce 
1972 odešla do penze. Poté na ni zapomněli i filmaři. Zapomenuta a bez žádných oficiálních ocenění 
zemřela v Praze. Jejím dědečkem, se kterým se však bohužel nikdy nesetkala, byl významný český 
básník, dramatik, publicista a zakladatel moderní české poezie Vítězslav Hálek (1835–1874). 

SlavnÉ BRnĚnSKÉ dámY

Vítězslav Hálek, dědeček

Jana Štěpánková, 
dcera

Zdeněk Štěpánek, 
manžel

Píšeme na Pokračování

Hádanka pro fajnšmekry

Rudolf Těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

Jednou jsme tak pochodovali 
a nevím, co to do nás vjelo, vrh-
li jsme se do zahrady Vladíkovy 
vily a  vykopali jsme všechna 
sklepní okénka. Na mě se bohu-
žel nedostalo, přišel jsem pozdě. 
Rudek měl větší štěstí, vykopl 
dvě. Když ovšem přišla stížnost 
domů, dle řeči Rudkovy to bylo 
naopak. Teta mně hrozila, že 
bude na mě žalovat. Dal jsem 
se do pláče a teta mě vystrčila 
na ulici a volala na děcka s po-
směchem, jaký jsem hrdina. 

Do mě vjel vztek, že jsem dostal 
takovou sílu, že jsem se jí vytrhl 
a v předsíni jsem zvedl litinový 
hrnec, kam se dávaly odpadky 
pro prasata a  vztekem jsem 
jím praštil o zem, že se rozletěl 
na kousky. K večeru přijel otec 
z  Brna. Teta žalovala. Otec 
vzal řemen, chytil mě za ruku 
a druhou mě velmi nemilosrd-
ně vyplácel. Později na střední 
škole jsem vždycky na  tento 
výprask vzpomínal, když jsme 
cvičili kolovadla. Po  výplatě 
jsem nemohl alespoň týden 
sedět. Podobný výprask jsem 
dostal ještě jednou, když jsme 
se vozili na ledových krách při 
jarním tání. Doufal jsem, že 
také někdy dojde na  Rudka. 
Bylo to tehdy, když nám na-
padlo hrát si na piráty a udělat 
si koráb. Sehnali jsme velikou 
bednu, chodili jsme do  lesa 
na pryskyřici, kterou jsme chtě-
li koráb vysmolit. Když jsme se 
domnívali, že je jí dost, začali 
jsme ji tavit u přítele Vasmana 
v kyblíčku na hraní u nich v ku-
chyni na sporáku.

 (Pokračování příště) 

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒ ✒

Znak řeznického cechu je poslední 
připomínkou na vyhlášené masné 
krámy, které zanikly v  roce 1891. 
Vedla k nim uzoučká ulička z dneš-
ní Masarykovy, tehdy nesla název 
Markthallengasse. Brzy nato byla 
ulička rozšířena do  dnešní podo-
by a dostala název U tržnice. Víte, 
na kterém domě tyto sekery jsou? 

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

elena hálková
pocházela z generace Lídy Baarové a Adiny Mandlové

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Jsme tu pro vás již od r. 1936.

Opravíme hodiny,
hodinky, budíky všech
historických epoch.

Adresa: Veveří 36, Brno
Tel.: 541 214 946, 603 858 924

www.hodinarstvi-strnad.cz

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Jsme tu pro vás již od r. 1936.

www.hodinarstvi-strnad.cz
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Tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

BRnĚnŠtÍ
miláčCi

Čmelák ze Zelňáku 
(z horní části)

Narozdíl od včely může bodnout 
opakovaně, je však mírumilovný! 
Případy bodnutí čmelákem jsou 
velmi vzácné. Chraňme čmeláky. 

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

Příští číslo vyjde  1.září 2020
Vtiptak tO Být nemÁ

1905 – 1960 – 2020 1905 – 1960 – 2020

ŠKODA – luxus s historií
1905 – 1960 – 2020

Václav Laurin 
(1865–1930)

Václav Klement 
(1868–1938)

Emil Škoda 
(1839–1900)

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

2BI  3369

Sobotní ráno 
v moravské metropoli – 
neutěšený pohled, který bolí! 

(Jakubské náměstí 11. 7.  7:42 hodin)

„Víte, pane kolego, všechno si od těch 
učenejch šťouralů nechám líbit, ale 
tahle Darwinova teorie, že by člověk 
pocházel z opice, ta se mi zdá přece 
jen kapánek za vlasy přitažená!...“


