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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

Srpnové dny i noci jsou u nás nezapomenutelné...

ZCELA N
EZÁVIS

LÉ

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

                                                                              Číslo 8 • ročník III. • srpen 2021

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

OČIMA ČTENÁŘE

„Z minulých časů se máme 
pořád co učit…“

PETRA MARCOVÁ – majitelka 
provozovny Lahůdka-Brno, 

Přemyslovo nám. 8

www.jacobbrno.cz
Brno, Jakubské nám. 7

ŽIVÉ NÁPOJE NA ŽIVÉM MÍSTĚ

• Naturální vína
• Fermentované nápoje
• Min. 12 otevřených
 lahví na skleničku 
• Zahrádka na „jakubáku“ 
 pod kostelem
• E-shop, prodej s sebou
• Pokoje/apartmány/
 terasy 

Zastavte se 
               okoštovat.
Těšíme se na vás!
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Jak šel čas v České 1 aneb Jahodový koktajl z jablek Čtěte na stranách 
4 až 7
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Lidí, kteří za chůze pojídají kebaby, hamburgery, 
hranolky, koblihy a jídlo jim padá na zem. 

Tím dochází ke krmení přemnožených holubů. 
Ladislava Špačka na vás!“

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„V pozitivním smyslu je v Brně 
mnoho kaváren. V negativním smyslu 

mnoho rozkopaných ulic…“ 

ONDŘEJ BLAHO 
 MODERÁTOR DOBRÉHO RÁNA NA ČT 2 

A PROGRAMOVÝ ŘEDITEL 
HITRÁDIA CITY BRNO

„Příliš mnoho maket sportovních stadionů, 
doufám, že konečně alespoň ten multifunkční 

na BVV se skutečně postaví.“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„V Brně je příliš mnoho kaváren, restaurací, 
parků a akcí, kde je příliš mnoho 
mladých lidí… což je báječné!!!“

Jediný
redaktor

„Nejlínější je svě-
domí. Málokdy se 
v někom hne.“

Josef Vlastimil Burian

sůl moudrosti

�MARTIN�CIBULKA�
„Se Stříbrným Brnem je 

krásná nejen srpnová nedě-
le, ale i pondělí, úterý, středa, 

čtvrtek, pátek a sobota.“ 

VRAŽDA 
STRÁŽNÍKA 
MACOURKA
Všechno nasvědčovalo tomu, 
že vicestrážmistr Macourek 
byl napřed zavražděn, a teprve 
poté bylo jeho tělo pár minut 
před desátou hodinou večer-
ní vhozeno do řeky. Tento čas 
totiž ukazovaly jeho hodinky, 
které se zcela jistě zastavily 
krátce poté, kdy do nich vnik-
la voda. Podle krvavých stop 

nalezených na břehu řeky bylo 
zjištěno místo, kde byl četník 
zavražděn a  vhozen do řeky. 
Pátrání po pachatelích suro-
vé vraždy po takzvané horké 
stopě však zůstalo bez úspě-
chu. Teprve, když několik dní 
po vraždě agenti brněnské 
tajné policie pátrali po pa-
chatelích jisté větší krádeže 
a  konali za tím účelem do-
movní prohlídky u  známých 
zlodějů a  vojenských zběhů, 
nalezli při domovní prohlídce 
u  zběha a  zloděje Leopolda 
Pauzera v  Komíně revolver 
a  boty zavražděného četníka 
Macourka. Pauzer se při vý-
slechu doznal k vraždě četníka 
a prozradil i své tři společníky, 
rovněž vojenské zběhy. Vraž-
du však vzal jen na sebe. Ná-
sledně zadržení zběhové pak 
vypověděli, jak k vraždě došlo. 
Když četník Macourek zjistil, 
že všichni čtyři jsou vojenští 
zběhové, zatkl je a chtěl je od-
vést do Žabovřesk na četnic-
kou stanici.
  Pokračování příště

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

Čeho je podle vás v Brně příliš mnoho?

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí... Jak to vidí...

O významném nálezu více než 200 let 
starého zápisníku skladatele Antonína 
Rejchy (1770 - 1836) s  radostí informo-
vala Moravská zemská knihovna (MZK) 
a Francouzská národní knihovna (BnF), 
které před nedávnem připravily společnou 
virtuální výstavu „Antonín Rejcha zno-
vunalezený“. Skladatelův zápisník velké 
badatelské hodnoty, o jehož existenci se 
dosud nevědělo, byl nalezen na konci 
března v Paříži za kuriózních okolností. 
Na začátku příběhu byla pařížská oby-
vatelka Pauline Paris, která si u popelnic 
svého domu všimla položené krabice s his-
toricky vyhlížejícími dokumenty. Vzhle-
dem ke svému zájmu o historii si krabici 
odnesla domů, aby prostudovala její ob-
sah. Mezi dopisy a dalšími dokumenty 

z období let 1914-1918 objevila zápisník 
neznámého původu. Zápisník sám o sobě 
neobsahoval žádné údaje ukazující n a 
jeho autora, ale byla k němu přiložena 
obálka s Rejchovým podpisem a komen-
tářem, že se jedná o „signature de Reicha“, 
tedy „podpis Rejchy“. Nálezkyně autora 
identifi kovala na internetu, když nara-
zila na uvedenou aktuální výstavu An-
toine Reicha redécouvert (francouzskou 
jazykovou mutaci) a obrátila se na jejího 
spoluautora François-Pierre Goye z BnF. 
„Zápisník byl zřejmě omylem vyhozen 
vzdálenou rodinou Antonína Rejchy 
spolu s dalšími mladšími rodinnými do-
kumenty. Sousedka jej díky své zvídavosti 
nalezla a nakonec za pomoci naší výstavy 
na internetu identifi kovala. Je nesmírně 

chvályhodné, že se jej rozhodla bez váhání 
darovat do sbírek Francouzské národní 
knihovny, kde je nyní k dispozici badate-
lům,“ uvádí k okolnostem nálezu správce 
Rejchova fondu v BnF a spoluautor výsta-
vy, François-Pierre Goy. „Jedná se o jediný 
zápisník tohoto druhu dochovaný od An-
tonína Rejchy, který na několika stranách 
obsahuje poznámky k právě tvořeným 
skladbám a notované záznamy souvisejí-
cí s jeho pedagogickým působením. Tento 
nález je unikátní nejen svými okolnostmi, 
ale i svým obsahem, který bude předmě-
tem dalšího výzkumu,“ uvádí k badatel-
skému významu objevu Jana Franková, 
spoluautorka výstavy z MZK. „Říká se, 
že štěstí přeje připraveným. Zdá se, že 
v  případě Rejchova zápisníku to platí 
dvojnásob. Když jsme uvažovali o přene-
sení expozice z původně plánované fyzické 

podoby do virtuální, tušili jsme, že bude 
mít mnohem větší dosah, ovšem v tomto 
případě jsme více než mile překvapeni“, 
komentoval nález zápisníku ředitel MZK 
Tomáš Kubíček. Antonín Rejcha byl široce 
uznávaným profesorem skladby, symfo-
nickým i operním skladatelem, přítelem 
Ludwiga van Beethovena a prvním ro-
dilým Čechem zvoleným za člena Fran-
couzské akademie krásných umění.

Radoslav Pospíchal
Moravská zemská knihovna

Český 
hudební 
skladatel 
a pedagog 
Antonín
Rejcha

Díky virtuální výstavě o Antonínu Rejchovi získala Francouzská národní 
knihovna dosud neznámý zápisník tohoto hudebního skladatele a teoretika
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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

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

Věřte nevěřte, takhle vypadalo ještě kolem roku 1900 ústí do dnešní Besední ulice ze Solniční. Ulice tehdy nesla název Kaserngasse (U kasárny), protože až sem zasahovaly budovy prvních vojen-
ských kasáren v Brně, vybudovaných v letech 1726 – 1735. Někteří z vás si zřejmě budou pamatovat tuto ulici jako Kasárenskou. Kasárna se táhla Panenskou ulicí až na Dominikánské náměstí. 

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 !

Letní exotická večeře? 
Jedině u nás!

ROZVOZ JÍDEL • JÍDLO S SEBOU
DENNÍ MENU • DÁRKOVÉ POUKAZY

ww
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alf
ap
as
sa
ge
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… známé luxusní dámské a pánské holičství, kam jsem kaž-
dý druhý týden pravidelně chodil, bylo v Alfě po celou dobu 
mého brněnského působení. Pečlivé ostříhání dle poslední 
módy, s umytím hlavy, masáži a vyfoukáním, vše za 25 Kčs 
a provedeno velice zručnou a příjemnou holičkou! Dalším 
velice důležitým místem v Alfě bylo Zvukové nahrávací stu-
dio Supraphon, nahoře na galerii, převážně známé jen zasvě-
ceným milovníkům západní hudby. Ve studiu bylo možné 
nechat si vyrobit kopii jakékoliv gramofonové desky. Cena 
za jednu kopii byla sice 200 Kčs, což v té době bylo strašně 
moc peněz, ale mít vlastní desku s Glenn Millerem nebo El-
visem stálo za to. I já jsem studio několikrát navštívil a nechal 
si tam okopírovat nějaký nedostupný klenot! Bylo také velmi 
podivné, že tato „ideologická diverze“ jinak až moc bdělým 
soudruhům zcela unikla.  Pokračování příště

Barevná minulost 
PASÁŽE ALFA

Josef Wolf má 82 
let, od roku 1966 
žije ve Švédsku a 
jak sám říká, své 
milované Brno 
si tehdy v srdci 
odvezl s sebou.

Zcela vpravo je levá zeď Besedního domu, za ním Pražá-
kův palác, zhruba uprostřed fotogra� e je mezi budovami 
uzoučká ulička, kterou se dalo projít do Veselé. Vlevo teprve 
vyroste hotel Slavia a všechny budovy na levé straně budou 
srovnány se zemí. Víte, kdo si v těchto kasárnách odkroutil 
několik měsíců vojenské služby? Přece Jaroušek Vojta! 

 směr Veselá
➙
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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

Dantes není jen klobouk, 
Dantes je styl...

Klobouky
Dantes
KloboukyKlobouky
Dantes
Klobouky
Dantes
KloboukyKloboukyKlobouky
DantesDantes
Klobouky
Dantes
KloboukyKlobouky
Dantes
Klobouky

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

Klinika plastické chirurgie v Krá-
lově Poli na Berkově ulici vznikla 

po znárodnění Sanatoria MUDr. Jana 
Navrátila po roce 1948, nejprve figu-
rovala pod názvem Juranova nemoc-
nice. Zakladatel sanatoria MUDr. 
Jan Navrátil se narodil v rodině po-
loláníka v Dražůvkách u Hodonína. 
Studium lékařství absolvoval na Kar-

lo - Ferdinandově univerzitě v Praze. 
Praxi získal zejména jako chirurg na 
bojištích dvou válek – balkánské a 
první světové. Činnost sanatoria byla 
tudíž zaměřena na chirurgii. Sanatori-
um bylo Janem Navrátilem založeno 
v roce 1912 (Berkova ulice tehdy nes-
la název Smetanova), nynější podoba 
hlavní budovy je stejná, jaká byla po 
přestavbě v meziválečném období. 
Stavba byla umístěna do okrasné 
zahrady, přecházející do ovocného 
sadu. Součástí areálu byla i zelenino-
vá zahrada se skleníkem. Zde byl v 
šedesátých letech minulého století ze 
Srbské ulice vystavěn obytný dům. Ke 
konci války bylo sanatorium částeč-
ně vybombardováno. V letech 1945 
-1948 bylo opraveno a modernizo-
váno za vedení mého otce, MUDr. 
Milana Navrátila, který je vedl od 
smrti Jana Navrátila v roce 1938. V 
době znárodnění byli vlastníky sana-
toria moje babička, Anna Navrátilová 
a můj otec, MUDr. Milan Navrátil. 
Milan Navrátil byl syn mé babičky z 
prvního manželství se spisovatelem a 
novinářem Rudolfem Těsnohlídkem. 
S ním žil v Bílovicích až do začátku 
středoškolských studií na gymnáziu 
v Brně. K matce do Králova Pole se 
přestěhoval, aby nemusel dojíždět. Po 
smrti Rudolfa Těsnohlídka (1928) byl 
Janem Navrátilem adoptován. V té 
době mu také bylo změněno jméno 
na příjmení Navrátil. Obě osobnosti – 
MUDr. Jana Navrátila, i mého dědeč-
ka Rudolfa Těsnohlídka znám pouze 
z vyprávění nebo z četby. Pamatuji si 
pouze babičku Annu Navrátilovou, 
na tehdejší dobu moderní ženu. Roz-
vedená ještě za Rakouska-Uherska, 
silná kuřačka. My děti jsme ji měly 
rády, žertovala s námi a učila nás hrát 
karty. Před znárodněním spolupra-

covalo vedení sanatoria s předními 
brněnskými odborníky. Z oblasti 
chirurgie bych uvedl zejména zajíma-
vou osobnost prof. MUDr. Bohdana 
Hejduka, účastníka domácího a za-
hraničního odboje, který v roce 1950 
odešel do emigrace a proslul zejména 
jako osobní lékař etiopského císaře. 
V oblasti porodnictví to byli zejména 

prof. MUDr. František Horálek a prof. 
MUDr. Ludvík Havlásek. Tito odbor-
níci v sanatoriu v mnoha případech 
operovali své soukromé pacienty. 
V době války a do znárodnění se 

kromě chirurgie sanatorium výrazně 
zaměřovalo na porodnictví. Po zná-
rodnění v roce 1948 byl národním 
správcem ustanoven Doc. MUDr. 
Václav Karfík (později profesor). 
Znárodněných sanatorií bylo v Brně 

a okolí několik. Naše sanatorium si 
pan docent vybral z důvodů dobrého 
stavu, umístění v krásné zahradě a 
skvělého vybavení (např. operační sál 
vybaven od UNRA). Za něj provede-
ná přestavba spočívala v rekonstrukci 
našeho bytu, který byl pomocí příček 
přestavěn na lůžkové dětské odděle-
ní, přestavby ústavní kaple obložené 
mramorem na koupelnu a zasypání 

studny – ta se ke konci války velmi 
osvědčila jako nezávislý zdroj vody. 
Sanatorium bylo přejmenováno na 
Juranovu nemocnici. Posléze byl 
uváděn název Ústav plastické chirur-
gie. Ten potom přešel pod fakultní 
nemocnici jako Klinika plastické a 
estetické chirurgie. Nejsem lékař a 
necítím se povolán obsáhleji psát o 
odborném zaměření ústavu po jeho 

znárodnění. Z literatury lze vyčíst, 
že pod vedením již profesora Kar-
fíka zde byla prováděna zejména 
popáleninová chirurgie a operace 
rozštěpů. V pozdějších letech byla k 
hlavní budově ze zadní strany při-
stavěna budova ambulance. Poslední 
úprava někdy v sedmdesátých letech, 
kdy kliniku vedl profesor Bařinka, 
spočívala ve stavbě nového pavilonu 

aneb

V oblasti porodnictví to byli zejména 

aneb
Historie 
kliniky 
Návrat 
do detství  

Majitel a zakladatel sanatoria 
MUDr.  Jan  Navrátil (1879 - 1938).

MUDr. Jan Navrátil a MUDr. Milan Navrátil (vpravo) v sanatoriu 
při chirurgickém zákroku

Vstupní chodba se schodištěm k bytu MUDr. Jana Navrátila
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drogerie na Orlí

•	Jsme	s	vámi	více	
	 než	100	let!			
•	Ceny	příznivé,	
	 úcta	k	tradici,	
	 široký	sortiment.	
•	Snažíme	se	nabídnout	

to,	co	jinde	marně	
hledáte.

Orlí 7, Brno
Tel.: 542 210 924
Otevřeno: po–pá 8 – 18

Pohled na sanatorium ze zahrady

mikrochirurgie, který je situován do 
zahrady objektu. Je patrno, že se ústav 
dále zaměřoval na mikrochirurgii 
a nyní se zde provádí i estetická chi-
rurgie. Z osobních vzpomínek uvedu 
dvě – jedna z roku 1960. Tehdy v Ma-
riánských Lázních, u naší tety, zemře-
la naše babička – Anna Navrátilová. 
Pohřeb se konal v Praze a napadlo 
nás, že by na rakev mohla dostat kyt-
ku ze „své“ zahrady. Zajištěním kytky 
byla pověřena moje o šest let starší 
sestra Hana. Ta se vydala do zahrady 
objektu. Potkala se s tamějším za-
hradníkem, který byl zaměstnancem 
sanatoria ještě před znárodněním a 
my děti (mám ještě staršího bratra 
Jana) jsme ho znaly jako „pana Fran-
tiška“. Když mu sestra vysvětlila, proč 
jde do zahrady, domluvil si s ní pan 
František schůzku na pozdější dobu 
a přinesl jí velkou, krásnou kytici. A 

tak měla babička na pohřbu kytici od 
profesionála z květin z „její“ zahrady. 
Další vzpomínka pochází asi z roku 
1991. V restituční záležitosti jsme 
spolu s odhadcem já a moje sestra 
procházeli zahradu. I když jsme byd-
leli nedaleko, po našem „vyhnání“ 
jsme objekt nenavštěvovali. V začát-
cích restitučního řízení, které se pro-
táhlo na dvanáct let, jsme měli pocit 
návratu do našeho dětství a vzpomí-
nali jsme – „Tady býval angrešt, co 
byl tak krásně sladký …“ a podobně. 
Jak to celé dopadlo? V roce 1999 byla 
restituce po několikaletých jedná-
ních vyřízena a byla naplněna litera 
zákona „ o zmírnění majetkových 
křivd“. Toho se majitelé z roku 1948 
nedočkali. A nám dědicům narušené 
dětství a mládí plné diskriminace již 
nikdo nahradit nemohl. 

Ing. František Navrátil

Majitel a zakladatel sanatoria MUDr. Jan Navrátil

Dnes již neexistující domácí kaple umístěná 
v Sanatoriu MUDr. Jana Navrátila

F o t o g r a f i e  z e  s v é h o  a r c h i v u  p o s k y t l i  p r o f .  M U D r .  F r a n t i š e k  H o r á l e k  a  r o d i n a  N a v r á t i l o v ý c h .
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Jídelna – Bufet – Gril Bar – 
Expresso – Koktajl – Zmrzli-
na, tato slova nad blikajícími 
(občas také neblikajícími) 
šipkami časem vybledlé čer-
vené barvy nás od roku 1959 
každý den vítala při vstupu 
do České ulice. O dalších 
neodmyslitelných zakrouce-
ných neonových poutačích 
ani nemluvě. Přiznávám se, 

návštěva Sputniku patřila 
i k  mojí oblíbené činnosti. 
Musím také konstatovat, 
že kdykoliv jdu dnes okolo, 
podívám se nejen na schody, 
po kterých jsem často cho-
dil, a které měly ještě před 
pár lety svou typickou světle 
červenou až starorůžovou 
ošlapanou barvu. Vzpomí-
nám si také na velmi těžké 

závěsy hned za vchodem, 
se kterými jsem jako kluk 
měl co dělat, aby mně řádně 
nevyfackovaly. Z  dnešního 
pohledu je vlastně neuvě-
řitelné, že Sputnik měl ote-
vřeno každý pracovní den 
5 – 22 hod. a každý den sem 
zavítalo průměrně 10  000 
návštěvníků. O blaho zá-
kazníků se staralo přibližně 

120 zaměstnanců, převáž-
ně žen! Zajímavé také bylo, 
že stejně, jako bylo pestré 
věkové spektrum návštěv-
níků, stejně tak různorodý 
byl objednávaný sortiment. 
Slečny v  šatičkách stály u 
pultu s jahodovým koktaj-
lem v  bílém porcelánovém 
půllitru s dělníky v montér-
kách s drštkovou polévkou, 

Obchodní dům ASO s prvními jezdícími schody.

Dům v České 1 dnes .

Legendární Sputnik navštěvovalo průměrně 10 000 lidí denně! 

Běžný ruch před Sputnikem .

rohlíkem a pivem. Pamatu-
jete na vynikající topinky, 
vaječné smaženky, vlašák 
s  feferonkovým, rýžový ná-
kyp, buchtičky se šodó, zmi-
ňovaný bezkonkurenční ja-
hodový koktajl, který byl sice 
z  jablek, ale o tom se tehdy 
jako nevědělo. Také játra na 
grilu s hranolkami a tatarkou, 
bramboráky, pečené klobásy, 
nebo pravý nanukový dort 
se šlehačkou politý čokolá-
dou. Další takovou legendou 
byl Mléčný bar na náměstí 
Svobody, kde dámy od brz-
kého rána nalévaly vynikají-
cí čerstvé kakao hliníkovým 
šufánkem (pro Pražáky – na-
běračkou) z  velkého kastró-
lu do bílých porcelánových 
hrnků. K tomu jsem si dával 
2 loupáčky, které tehdy ještě 
chutnaly. V „Mléčňáku“ byl 
nezapomenutelný vanilkový 
puding s čerstvou šlehačkou 
a jahodami, chlebíčky, chle-
by ve vajíčku, ostatní pečivo 
a také palačinky, poháry a 
zákusky. Pamatujete na Pipi 
Gril? Kromě grilovaných ku-
řat se zde prodávalo také pivo 
a ostatní alkohol. Mnohdy 
se zde už od rána srocovali 
různí dělníci a také zaměst-
nanci pozemních staveb. 
Dnes si zde můžete koupit 
boty. Další takovou legendou 
byla Rybena, Mléčný bar na-
proti nádraží atd. Ve všech 
zmiňovaných stravovacích 
provozech člověk dostal 
české jídlo za dobrou cenu. 
Lidově řečeno, kam se hra-
bou dnešní řetězce rychlých 
občerstvení, ve kterých jídlo 
chutná jako umělá hmota, 
ze které odkapávají konzer-
vanty, barviva a prapodivné 
zvýrazňovače chutí. Nechtěli 
byste vrátit staré dobré časy, 
dobře se najíst a být hrdí na 
to, že „americká“ jídla prostě 
a jednoduše nepotřebujeme? 
V rozsáhlé budově na adrese 
Česká 1 se do roku 1918 na-
cházela První rakouská pojiš-
ťovna proti úrazům. Později 
byla pojišťovna přeměněna 
na kino Republika, které bylo 
na jaře roku 1931 ozvučeno 
a jehož majitelem byl velmi 
podnikavý člověk, ředitel ad-
ministrace Lidových novin 
Karel Jarušek (1877 – 1944). 
Po několika letech provozu 
bylo kino zrušeno a v roce 
1935 získala tyto prostory 
fi rma Ander a syn, která 
v nich zřídila obchodní dům 
ASO s  prvními jezdícími 
schody v republice! V celém 
domě tehdy byly velmi krás-

Jak šel čas 
v České 1 
aneb 
Jahodový
koktajl 
z jablek
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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

né prodavačky, na čemž si 
pan Ander zřejmě zakládal. 
V přízemí byla jídelna (ještě 
před Sputnikem), kde slušný 
oběd stál cca 6 Kč. Po 2. sv. 
válce bylo celé průčelí domu 
upraveno. ASO fungovalo 

ještě na jaře roku 1959, na 
podzim už zde trůnil zmiňo-
vaný Sputnik. Není bez zajíma-
vosti, že poslední 3 roky svého 
života bydlel nad Sputnikem 
RNDr. Jaroslav Císař (1894 – 
1983), který byl v letech 1918 

– 1919 osobním tajemníkem 
prezidenta T. G. Masaryka. 
V podkroví tohoto domu byly 
také tři ateliéry. Jeden obýval 
architekt Miloslav Kopřiva 
(1894 – 1968), který je autorem 
protějšího Obchodního domu 

Baťa, úprav nedalekého domu 
č. 22 na nám. Svobody (Toma-
nova cukrárna) atd. Miloslav 
měl v  ateliéru místo nábytku 
šikovně poskládané bedny 
od pomerančů. Druhý ateli-
ér obýval akademický malíř 

Přízemí bufetu Sputnik v České 1. Přípravna studené kuchyně je v plném proudu. 

Mléčný bar, tzv. Mléčňák na nám. Svobody, 
patřil s nedalekým Sputnikem k absolutním 

špičkám rychlého občerstvení. Jídelna v 1. poschodí bufetu Sputnik v České 1.

Rýžový nákyp se švestkami a 
nadýchanou bílkovou čepicí.

František Hlavica (1885 – 
1952), který několikrát por-
trétoval mj. prezidenta T. G. 
Masaryka. Třetí ateliér obýval 

malíř a grafik František Podešva 
(1893 – 1979), jehož manžel-
kou se stala později spisovatelka 
Marie Podešvová (1901 – 1995). 
Mimochodem, pamatujete na 
Bolero bar? Také on k  domu 
v České 1 nesmazatelně patřil. 

O tom však zase 
někdy příště

V Mléčňáku na nám. Svobody byla fronta prakticky po celý 
den. Po pravé ruce paní pokladní je čerstvé a poctivé máslo.

Všední odpoledne před Ry-
benou. Skladba aut - Avia, 
Trabant, Škoda 105, Škoda 

1000 MB, Škoda 1203, 
Wartburg, Dacia, Lada...

Koho by dnes napadlo, že 
Pipi Gril byl tam, kde si 

dnes můžete koupit boty.

Poctivé buchtičky se šodó, 
dnes buchtičky s krémem...

	 Kavárna	
				s	prvorepublikovou
	 noblesou,	
	 do	které	
	 se	budete	
	 rádi	vracet



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

	 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

Teplé měsíce jsou tady a hodí se 
vyzkoušet různé osvěžující nápo-
je. Trendy je fermentovaný bylin-
kový tonic na ledu, přelitý skvě-
lým jednoduchým nebo dvojitým 
espressem ze šťavnaté Panamy, 
Kenyi nebo výrazné Peruánské 
kávy. Zajímavá je také „káva 
za studena“, hruběji namletá, 
Honduras nebo Kongo, zalité 
studenou vodou a fermentované 
až 12 hodin. Vynikne osvěžu-
jící chutí, s příjemnou aciditou 
a jemnou čajovou hořkostí, avšak 
vylouhuje se mnohonásobně více 
kofeinu a taninu což nemusí kaž-
dému sednout. Klasikou je frap-
pé, připravené z dvojitého shotu 
nebo oblíbená varianta navíc se 
zmrzlinou. Pro osvěžení a hlavně 
to správné „nakopnutí“ je nejú-
činnější káva na lačno, s cukrem 
navíc zvyšuje pozornost a půso-
bí na paměť. Pohrejte si s kávou  
a připravte originální letní drink 
z čerstvých zrnek.

Stanislav Valehrach zemřel  
v pouhých 28 letech a je jed-
nou z nejznámějších obětí 
srpnových událostí 1969. Sta-
nislav se v Židenicících vyučil 
dřevomodelářem. Jeho nej-
větším koníčkem byl sport, 
mj. působil jako trenér hoke-
jového mužstva dorostenců, 
výrazně se také angažoval 
v  práci pro tělovýchovnou 
organizaci Sokol, k  jeho ko-
níčkům patřilo i ochotnické 
divadlo. Narodil se 30. dubna 
1941 v Kovalovicích u Brna, 
dne 21. srpna 1969 krátce 
po 17. hodině byl při útoku 
příslušníků VB a Lidových 
milicí proti demonstrantům 
v Orlí ulici zezadu smrtelně 
zasažen projektilem ráže 7,65 
mm. Podle pozdějšího pitev-
ního protokolu utrpěl „prů-
střel pravé plíce a pravé srdeč-
ní předsíně se zakrvácením 
hrudníku“. V případě usmr-
cení Stanislava Valehracha, 
a také osmnáctileté Danuše 
Muzikářové, bylo sice zahá-
jeno vyšetřování a proběhly 
standardní kriminalistické 
úkony jako nařízené soudní 
pitvy, ohledání místa činu a 
výslechy svědků, ovšem pou-

ze z řad zasahujících bezpeč-
nostních složek. V případě 
Stanislava Valehracha byla 
provedena také rekonstrukce 
činu. Veškerá tehdejší šetření 
však skončila ve slepé uličce 
a s doporučením z vyšších 

stranických míst byla zasta-
vena. Při obnoveném šet-
ření po listopadu 1989 bylo  
možné pouze konstatovat, že 
v Orlí ulici zasahovala a stří-
lela jednotka Lidových mi-
licí ze Šmeralových závodů 
v Brně. Konkrétní pachatel 
zůstal bohužel dodnes ne-
známý. Standa tehdy přijel do 
Brna kvůli svým svěřencům 
ze sportovního oddílu, měl 
obavy o jejich bezpečnost. 
V rozbouřeném centru Brna 
se potkal s  davy demonst-

rantů a v Orlí jej trefila kulka 
do hrudníku. Dalších osm 
jedinců bylo tehdy v  ulicích 
Brna postřeleno. V roce 1991 
byla na místě činu (Orlí 20) 
umístěna bronzová pamětní 
deska s  postavou padající-
ho bojovníka v  levém dol-
ním rohu a tímto nápisem:  
V TĚCHTO MÍSTECH BYL 
21. SRPNA 1969 ZASTŘE-
LEN STANISLAV VALE-
HRACH * 30. 4. 1941. Až 
půjdete kolem Stanislavovy 
desky, aspoň na chvilku se 
zastavte na místě, kde zcela 
zbytečně vyhasnul život mla-
dého člověka… 

Přesto, že základové zdivo 
kaple sv. Mořice pochází 
přibližně z roku 1300, prv-

ní písemná zmínka o ní je 
z  roku 1365. Byla jednou 
ze sedmi hřbitovních kaplí, 
které se nacházely v  okolí 
svatojakubského kostela, 
a zároveň z  nich byla nej-
větší. Na svém místě stála 
522 let (od první písem-
né zmínky), poté musela 
v roce 1887 ustoupit svatbě 
německé Dívčí obecné a 
měšťanské škole korunní 
princezny Štěpánky. Brzy 
poté vznikla také dnešní 
ulice Rašínova, která znač-

ným rozšířením (průrazem 
do nám. Svobody) nahra-
dila do té doby velmi úzkou 

uličku Hřbitovní. Ačkoliv 
byl farní kostel sv. Jakuba 
vymezen pro německé ob-

STÍN TAJEMNÉ KAPLE
Kafe za studena

čany, kaple sv. Mořice byla 
uváděna jako česká. Kolem 
roku 1475 byla kaple spo-
jena se sousedním domem 
kartuziánů. Bylo vystavěno 
schodiště a prolomen nový 
vchod, osazen pozdně go-
tickým portálem. Barokní 
přestavbu provedl pravdě-
podobně zednický mistr 
a přední brněnský stavitel 
Mořic Grimm (1669 – 
1757). Místo, kde hřbitovní 
kaple sv. Mořice stávala, je 
dnes zcela civilní. Denně tu 
chodí tisíce lidí a rozesmá-
tých dětí. Říká se, že někdy 
je lepší nevědět. Kdyby však 
znali příběh tajemné kap-
le, možná by je to přimělo 
k  zastavení a zamyšlení. 
Ano, i taková záhadná mís-
ta v  Brně jsou a jen málo-
kdo zná jejich minulost.

Brněnská
NEJ

První ulicí v Brně, která dostala 
svůj název podle osobnosti, je 
dnešní ulice Masarykova. Sta-

lo se tak 11. 
září 1836. Od 
středověku 
nesla název 
Ž i d o v s k á , 
protože pro-

cházela brněnskou židovskou 
čtvrtí a ústila do Židovské brány. 
Říkalo se jí také Sedlářská podle 
starého řemesla sedlářů. Na po-
čest tehdejšího panovníka Fer-
dinanda V. Habsburského byla 
v roce 1836 slavnostně pojmeno-
vána jako ulice „Ferdinandova“. 
Bylo to vůbec poprvé, kdy ulice 
dostala jméno po osobnosti. Sta-
lo se tak po písemném svolení 
panovníka. Slavnost se konala za 
osobní účasti císaře Ferdinanda 
V. Habsburského (zv. Dobroti-
vý) a  celé jeho dvorské družiny 
při jeho oficiální návštěvě Brna 
ve dnech 17. – 21. 8. 1836. Ve 
stejném období byla rekonstruo-
vána stará Židovská brána, která 
byla po skončení rekonstrukce 
pojmenována bránou „Ferdi-
nandovou“. 

Proč zemřel Stanislav Valehrach

Pamětní deska v Orlí 20 je ve výšce očí.

StandaValehrach.

Kaple sv. Mořice.

Po kapli ani 
památky, 
i když...



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

Pověstný hostinec stával 
pravděpodobně mezi 

dvěma dvory jednoho z nej-
větších brněnských činžov-
ních domů v Kopečné ulici 
č. 37. Dům, který se také na-
zýval “Schellenberský”, vznikl 
pravděpodobně v roce 1748 
na místě sedmi malých po-
lozbořených domků. Poprvé 
byl v historických pramenech 
zmíněn v roce 1749. Tehdy 
objekt i s přilehlou zahradou 
koupila od advokáta Karla 
Schellenberga ovdovělá hra-
běnka Alžběta Waldorfová 
a zřídila v něm klášterní ne-
mocnici alžbětinek. Velmi 
brzo se však ukázalo, že se 
dům k tomuto účelu nehodí, 
a proto hraběnka Waldorfová 
zakoupila louku a chmelnici 
u řeky Svratky pod Červe-
ným kopcem. V letech 1751 
až 1754 na ní dala postavit 
pro řád sester sv. Alžběty 

klášterní nemocnici, která 
i s konventem stojí na svra-
teckém břehu dodnes. Dům 
U Sedmi Švábů našel tehdy 
nové využití, když v něm 
brněnský městský a krajský 
fyzikus dr. Karel Linz zřídil 
školu pro lazebníky a porod-
ní babky. Ledárnu rozsáhlých 
sklepních prostorů domu 
tehdy využil jako márnici pro 
přechovávání mrtvol a příze-
mí jako přednáškovou pitev-
ní síň pro lazebníky. Zde se 
studenti učili na nebožtících 
trhat a spravovat zuby, na-
pravovat zlomeniny konče-
tin, které byly zemřelým pro 
tyto účely záměrně lámány. 
Po zrušení nemocnice v roce 
1784 se tento barokní dům 
stal opět soukromým majet-
kem a byl přeměněn na roz-
sáhlý činžák. Měl dva vchody 
a vnitřní prostor v mírném 
svahu dělil vestavěný objekt 

na dva dvory. Horní, menší 
dvůr byl přístupný velkou 
branou z Kopečné ulice a z 
něj se po schodišti sestoupi-
lo do spodního prostorného 
dvora se studnou uprostřed. 
Tento větší dvůr byl přístupný 

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

Hostinec U Sedmi Švábů
branou z ulice Školní (dnes 
Leitnerovy). Dvory obklopo-
valy jednopatrové a přízemní 
objekty s mnoha schodišti a 
malými byty převážně pro 
chudší část místních obyvatel. 
V polovině 19. století byl čin-
žák v souvislosti s rostoucím 
nedostatkem bytů nadstaven 
o dvě další patra do podoby 
jednoho z největších pavla-
čových nájemních domů v 
Brně. V roce 1886 dům vy-
hořel. Tehdy zde žilo 650 lidí 
ve 120 bytech. Při rozšiřování 
Kopečné ulice byl v roce 1954 
zbořen uliční trakt a v roce 

1958 i příčný objekt předělu-
jící oba dvory. Byla to právě 
ta část, kde zřejmě v polo-
vině 19. století prosperoval 
pověstný hostinec U Sedmi 
Švábů. Hostinec byl vyhláše-
ný velmi levnými a chutný-
mi jídly, výbornými nápoji 
a podle legendy dal jméno 
celému domu. V polovině 19. 

století tuto hospůdku zřídil 
hostinský, který měl kro-
mě profesní obratnosti také 
velký smysl pro humor. Pro 
pobavení svých hostů dal na 
stěnu zavěsit velkou plochou 
skříňku s dvířky, jejíž vnitřní 
zadní stěnu tvořilo zrcadlo. 
Nad skříňku nechal vymalo-
vat šest typických Švábů s ko-
pím na ramennou ze starých 
německých báchorek. Nový 
příchozí pak obvykle upo-
zornil hostinského na chybu 
v počtu a žádal-li vysvětlení, 
byl přiveden před skříňku, 
kde pak v zrcadle spatřil 

„sedmého Švába“, k pobavení 
celé společnosti. Dům, který 
byl ještě nedávno útočištěm 
nemajetných podnájemní-
ků a studentů však bohužel 
zanikl. Na jeho místě vyrostl 
nový obytný komplex, který 
dávnou i nedávnou minulost 
těchto míst bude nadále při-
pomínat již jen názvem.

Kafe za studena
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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

Dům U Sedmi švábů v roce 1907.

Dole uprostřed pěkná auta na 
nevzhledném provizorním parkovišti.
Vlevo Kopečná, vpravo Leitnerova.
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PRVOREPUBLIKOVÉ 
SLADKÉ 
MÁMENÍ

Ovocné řezy
Upečeme dva linecké spodky, 
které slepíme dobrou meruň-
kovou marmeládou a povrch 
rovněž potřeme. Okraj uděláme 
buď z marcipánové hmoty, neb 
máslovým likérovým krémem. 
Dovnitř pokládáme různé ovoce 
dle toho, jaké máme k dispozici a 
zalejeme agarem.  

Děkujeme, 
že podporujete 
          českou 
             výrobu

  Buďte kočka!
Tel.: 736 226 828   Najdete nás v přízemí Alfa pasáže

Naše modely vám padnou 
jako ulité. Přijďte!
Pohodlný střih, kvalita, 
přírodní materiály...

Děkujeme, 
že podporujete 

             výrobu

  Buďte kočka!  Buďte kočka!

Děkujeme, 
že podporujete 
          českou 
             výrobu

Trest za vraždu
Brněnský měšťan a majitel hostin-
ského domu na Dolním trhu (dnes 
nám. Svobody) Štěpán ze Stracho-
tína zorganizoval se svými čtyřmi 
služebníky v  roce 1354 loupežné 
přepadení dvou kupců z  Jevíčka, 
kteří se u něj ubytovali. Přišli o 70 
kop grošů, poté o život. Za tento 
zločin následoval mimořádný trest. 
Po mučení, doznání a vynesení 
rozsudku, byl Štěpán vláčen koněm 
po městě a nakonec byl v řetězech 
zavěšen na šibenici přímo před jeho 
domem, kde před zraky přihlížejí-
cích pozvolna umíral. 

PERLIČKA NA ZÁVĚR

Pohostinskou nezbytností Večer-
ního Brna se staly režie, z nichž se 
divadlo nevymanilo celých deset 
let. Patří k Zejdovým zásluhám, že 
to nebyli ledajací režiséři, kteří zde 
hostovali. Ján Roháč se specializo-
val na režie herců-autorů. Dobře 
utajené housle byly vždy osvěžující 
a podnětnou spoluprací Mirosla-
va Horníčka s  Večerním Brnem. 
Dobře utajené housle, v brněnském 
hantecu „Betelně zašitý gajgle“, 
byly zárukou kvality a dobré nálady, 
spojené s nezapomenutelným poví-
dáním Miroslava Horníčka (1918 
– 2003). Pro geniálního Horníčka 
však bylo velkým problémem uvést 
název svého pořadu v hantecu. Ne, 
že by jej neuměl vyslovit, z jeho úst to 
však znělo při vší úctě přinejmenším 
nepřirozeně, až úsměvně, což nejed-
nou sám uznal. Brňané jej však měli 
rádi, stejně jako on je. Jeho historky, 
které rád k dobru přidával, jsou ne-
zapomenutelné a mnozí z  vás jste 
pana Horníčka na této scéně jistě 
zažili. Pozoruhodná byla také vy-
stoupení Milana Lasicy a Júlia Satín-
ského, kteří poté, co se jim zamezilo 
působení na Slovensku, našli dvou-
leté angažmá ve Večerním Brně. 
Ladislav Smoček inscenoval vlastní 
hru Podivné odpoledne dr. Zvonka 
Burkeho. Tomáš Záruba, za nímž se 
skrýval proskribovaný Jan Kopecký, 
zpracoval satiry české gotiky pod 
názvem Žák Partéka, též Nezbeda 
zvaný a Václav Špidla je znamenitě 
inscenoval. Ve Fischerově satirickém 
muzikálu Byl jednou jeden, divácky 
velmi úspěšném, nabídl V. Špidla 
vděčnou roli soudobého „krysaře“ 
– zpěváka popmusic Waldemaru 
Matuškovi (1932 – 2009). Kromě 
jmenovaných se jednou až třemi in-
scenacemi uvedli fi lmový režisér Jiří 
Krejčík, Pavel Rímský, Richard Mi-
hula, Luboš Ogoun a Jaroslav Horan. 
Přínosná byla zejména Krejčíkova 
práce na Manželství po francouzsku 
(1973), kdy celý soubor pocítil, co by 

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

4. část

mu mohla dát silná umělecká osob-
nost. Střídání u režisérského pultu 
soubor nepochybně obohacovalo o 
zkušenost z práce s různými režiséry. 
Z druhé strany však vedlo ke slohové 
nejednotnosti, k narůstající eklektic-
ké bezkoncepčnosti. Když M. Zejda 
v  létě roku 1974 nečekaně zemřel, 
nasadil nový ředitel Svatopluk Slavík 
rozhodující páku právě zde. Je prav-
da, že už předtím byl vypracován 
rozbor neuspokojivé situace divadla 
a na jeho základě načrtnut dlouho-
dobý plán jejího řešení, ale spíš než 

Zejdova snaha to byla iniciativa S. 
Slavíka, který zde působil jako ex-
terní dramaturg od podzimu 1972 
a od června 1974 byl angažován jako 
dramaturg interní. Také je pravda, že 
za Zejdova vedení se hledala opora 
v  textech Osvobozeného divadla – 
vedle již zmíněného Kata a blázna 
a těžké Barbory to byl Caesar v režii 
J. Horana – ale na tento zdroj se ne-
dalo spoléhat jako na dramaturgický 
základ ani přes zvýšený zájem publi-
ka. Večerní Brno ostatně od uvádění 
her z dílny Osvobozených na řadu let 

upustilo. Větší jistotu se zdála nabízet 
sovětská satira dvacátých let, jejíž dvě 
ukázky uvedl Žák se Zejdou, avšak i 

ona byla příliš zaklíněna do své doby 
a nemohla nahradit výrazný vztah 
k domácí aktuální skutečnosti, kte-
rý Večernímu Brnu citelně chyběl. 
Slavík při svém nástupu do ředitel-
ské funkce znovu od základů pro-
myslel postavení divadla a přiklonil 
se k  jeho původnímu satirickému 
poslání. Správně si uvědomil, že si 

Večerní Brno udrží své místo mezi 
ostatními scénami jen tehdy, vytrvá-
li u své specializace i za změněných 
podmínek. Odtud staronové úsilí o 
„komorní scénu humoru a satiry“, 
která by v  souladu s  proklamova-

nou kulturní politikou strany a státu 
vytvářela zdravé kritické ovzduší a 
v  satirických obrazech tepala pře-
žitky maloměšťáctví a zpátečnictví, 
využívajíc pestré palety humoru, 
satiry, grotesky, parodie, kabaretu, 

muzikálu apod. Při realizaci tohoto 
programu, která neustále narážela na 
řadu svízelných překážek, počínalo 
si Večerní Brno nejúspěšněji, když 
navazujíc na uvádění sovětských her 
NEPovského období sahalo - leckdy 
průkopnicky - po současné sovětské 
tvorbě a po současné tvorbě ostat-
ních socialistických zemí. Všechna 

tato díla znamenala v  době svého 
uvedení nejen politický čin, ale do-
vedla zaujmout i obecenstvo a v de-
setiletí 1974 až 1984 prezentovala 
hlavní linii tvůrčího usilování Večer-
ního Brna.  Pokračování příště

text: Zdeněk Smejkal

Miroslav Horníček 
ve Večerním Brně.

Július Satinský (vlevo) 
a Milan Lasica ve Večerním Brně.
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Jiřina Šejbalová (1905 – 1981) měla obrovský herecký talent, velkou lidskou dobrotu, zároveň byla lidovým člo-
věkem. Byla velký formát, přesto si nikdy na nic nehrála a neměla žádné hvězdné manýry. Pocházela z tzv. dobré 
rodiny. Dědeček měl sochařskou dílnu, zároveň měl velmi vřelý vztah k hudbě, stejně jako její maminka. Táta 
měl výtvarné geny, studoval na mnichovské výtvarné akademii. Druhý dědeček byl operním korepetitorem. 
Herecký a komediální talent se u Jiřinky začal projevovat už při rodinných oslavách, večírcích, kde vždy vystu-
povala, zpívala a ráda se předváděla. Už jako 16tiletá šla na pražskou konzervatoř, kde studovala u profesorky 
Branbergerové. Jiřinka chtěla být zpěvačkou. Poslední 2 roky studovala oddělení dramatické. Po absolutoriu 
získala své první angažmá v brněnské opeře. Zde se velmi znamenitě uvedla. Po roce jí bylo naznačováno, že 
by ji chtěli i v operetě, což se jí moc nelíbilo. Zároveň se jí vrátilo onemocnění hlasivek, které zřejmě zanechalo 
trvalé následky. Ovšem později, jako pro činoherní herečku, mělo toto onemocnění velmi pozitivní význam. Její 
hlas byl podmanivý, neopakovatelný až silně erotický. S brněnskými přáteli se tehdy loučila s těžkým srdcem. Její 
nejbližší ji doprovázeli až k vlaku, který Jiřinku vrátil zpět do Prahy. Doma skoro dostala vyhubováno. Ale jen tak 
na oko, protože rodiče Jiřince herectví velmi přáli a měli ji rádi. 

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Jan Pivec, kamarád 
a kolega

Doubravka Branbergero-
vá, profesorka zpěvu

Hádanka pro fajnšmekry

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.

Volejte nebo pište
na 777 122 009☎

Jiřina Šejbalová
Kouzelná herečka i kuchařka

Jiřina v Nezralých 
malinách

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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Prodám
barevnou 
laserovou 

tiskárnu A3 

XEROX
Phaser 
7500DN
v dobrém 

stavu

Tel. 608 718 605

Toto krásné domovní znamení se na-
chází nad vchodem do ještě krásnějšího 
barokního paláce. Palác s velmi zajíma-
vou historií stojí v horní části náměstí. 
Koncem 18. stol. v  něm byl hostinec 
U krásné otrokyně a ještě před pár lety 
jste si v  přízemí mohli koupit třeba 
housle. Před třemi lety prošel celý dům 
rekonstrukcí a jeho návštěva opravdu 
stojí za to. Už víte?   

Velkoprůmyslník, zemský a říšský poslanec a spolumajitel textilní 
továrny na Bělidlech (Staré Brno) a v Alexovicích u Ivančic Alfred 
Skene (*15. 5. 1815 Verviers - Belgie †14. 5. 1887 Vídeň), se zasloužil 
o velké úpravy dnešní Nádražní ulice směrem k ulici Hybešově, o 
výstavbu nových školských budov a zavedení tělocviku do vyučová-
ní. V době starostování pokračoval v regulačním plánu města Brna, 
zahájil reformu chudinské správy. Funkci starosty vykonával v letech 
1864 – 1866. Pocházel ze skotské šlechtické rodiny, která v revoluč-
ním roce 1830 přesídlila z odtrženecké Belgie do Rakouského císař-
ství a usadila se především na jižní Moravě. Nedaleko své brněnské 
továrny zdědil po bratrově smrti Palác Karla von Skeneho v dnešní 
Hybešově č. 43. Jeho jméno nesla část dnešní Nádražní ulice a ve ská-
le pod Petrovem jsou dodnes patrné pozůstatky jeho pamětní desky, 
která je však nezvěstná. V roce 1866 Alfred zděděný rodinný palác 
v Hybešově ulici prodal a natrvalo se s celou rodinou přestěhoval do 
Vídně, kde také zemřel. V roce 1860 byl vyznamenán rytířským řá-
dem císaře Františka Josefa. 

B R N Ě N Š T Í  S T A R O S T O V É

Velkoprůmyslník, zemský a říšský poslanec a spolumajitel textilní 

Čtvrtý starosta
Miroslav Horníček 
ve Večerním Brně.
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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. září 2021
TAK TO BÝT NEMÁ

 

„Hotel Passage 
bez pasáže. 

Je to vůbec možné?
 I Jan Werich
 by se divil…“ 

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

Vtip
Za co, pane policajt?
Zákaz zastavení u zastavárny
je očividný nesmysl, který inteligentní člověk 
musí ignorovat.“

Tato koza 
ještě před pár 
lety žila na 
dvoře domu 
v Údolní 17. 
Pravidelně 
byla vídána 
v špilberském 
parku, kde se 
pásla. Už tomu tak prý není. Nebo 
ji někdo z vás letos spatřil? Dejte 
vědět do redakce…


