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Toto číslo
vyšlo
v nákladu
10 000 ks

Silber Brünn
OČIMA ČTENÁŘE

redakce@stribrnebrno.cz • telefon: 777 122 009 • www.stribrnebrno.cz
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LUCIE HAASOVÁ - paní učitelka
z Integrované střední školy automobilní Brno

Umím učit i péct dobroty
a mám ráda Brno. To je co?

Očitý svědek
Bedřich Golombek
pohodlně se
se usaďte
usaďte aa čtěte
čtěte na
na stranách
stranách 66 aa 77
pohodlně

Noblesní hotýlek
v prvorepublikovém duchu
•Zveme vás k prožití romantických nocí i dnů
•Vaše starosti přenechte našemu služebnictvu

Staňte se našimi
letními
hosty!
Bude nám ctí...

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

www.svatyvojtech.cz
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Jak se dostala septimánka Chalupová do Brna

Jediný
redaktor

pan Šimáček zašel do Svazového domu a
vybral si několik mladých tváří. Mezi nimi
byla i půvabná Jana Ebertová. Komedie
Cesta do hlubin študákovy duše byla jejím
prvním filmem, hrála v něm septimánku
Zdeňku Chalupovou, byla partnerkou již
zkušenému Rudolfu Hrušínskému. V té
době se rozloučila se školou, maturovala
Usměvavá
Jana Ebertová byla
zachycena
na několika
obálkách
nejen
filmových
časopisů .

(1920 - 2010)

… půl roku byla bez hlasu, sípala jako
nějaká stará babička. Přitom vypadala
jako nejzdravější dívka pod sluncem. Podstoupila těžkou operaci, poté byla dlouho
namáhavě léčena a na divadlo se mohla
chodit jen dívat. Po celou dobu si uvědomovala, že bez něj nemůže být. Těšila se
jako malé dítě, až jí lékař dovolí mluvit
nahlas a zahrát si někde nějakou malou
roli. Když se uzdravila, rozhodla se, že se
bude učit jevištní mluvě u nějaké zkušené
herečky. Onou herečkou byla členka Burianova kolektivu Lola Skrbová (1902 1978), která se vyznačovala mimořádným
citem pro hudebnost slova. Přibližně v té
době sháněl režisér Martin Frič skutečné
studenty pro svůj film „Cesta do hlubin
študákovy duše“. Jeho tehdejší pravá ruka

a považovala svůj školní úkol za splněný.
S kolegou Jindřichem Plachtou poté hrála
asi čtrnáct dní na Moravě a pak přijala
angažmá v divadle Akropolis. V té době
se stala novou dívčí tváří divadla a filmu.
Na jevišti brzy dosáhla velkých úspěchů
svou dívčí úsměvností a mládím, které
muselo okouzlit každého. Od roku 1948
hrála ve Státním divadle v Ostravě, odkud
po čtyřech letech přešla do Brna. Působila v Divadle Julia Fučíka a až do roku
1976 v Divadle bratří Mrštíků. V Brně se
také provdala za významného dirigenta
a pedagoga, brněnského rodáka Otakara
Trhlíka (1922 - 2005), s nímž měla syna
Michala a dceru Barboru. Velice úzce spolupracovala s brněnským rozhlasem, se
svým manželem cestovala po celém světě.

Jana Ebertová s Ladislavem Peškem
v pohádce Strakonický dudák.
Ke konci života trpěla zdravotními problémy,
přesto neztrácela zájem o aktuální dění. Zapomenutá Jana Ebertová, která se již ve svých
sedmi letech rozhodla býti herečkou, zemřela
v Brně ve věku devadesáti let.

Anketa Stříbrného Brna

Jak to vidí...
Kdy jste naposledy pluli po Brněnské přehradě parníkem a jaké to bylo?

„V žáru léta
vaši mysl osvěží
Stříbrné Brno“
MARKÉTA JETELOVÁ

ZDENĚK KRÁL

MODERÁTORKA A REDAKTORKA

HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„V jednom červencovém dopoledni.
Přes zábradlí jsem jako Rose DeWitt Bukater
z Titaniku nelezla, ale bylo to krásné…“

„Naposledy jsem plul s dětmi minulou
neděli a bylo to moc fajn. Fajn nebylo vyjet
pak z přeplněného parkoviště.“

„Každému z nás
je souzen jen
doušek z poháru
věčnosti.“
FRÁŇA ŠRÁMEK
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, NFA, MAFRA, čtenáři

… když prof. Procházku neviděl, vrátil se o den později
dopoledne na stejné místo, šel
do jeho bytu a manželce Anně
Procházkové si stěžoval, že prof.
Procházka zavinil jeho bídný
duševní stav. Poté odešel čekat
před dům, protože se domníval,
že pan profesor dorazí domů

BRNĚNSKÉ
I NEBRNĚNSKÉ
HŘÍCHY

MARTIN CIBULKA

sůl moudrosti

VRAŽDA
UNIVERZITNÍHO
PROFESORA

ALEŠ SVOBODA
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Naposledy před padesáti lety
se školní výpravou.
Budu to muset co nejdříve napravit…“

ONDŘEJ BLAHO

MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO
A DOBRÉHO RÁNA NA ČT

„Je to už pár let zpátky a bylo to při příležitosti
oslavy narozenin. Svítilo slunce, rum tekl proudem,
jen byla škoda, že jsem nemohl skákat do vody…“

na oběd. Mojmír Res pak prof.
Procházku zastřelil čtyřmi ranami. Pan profesor byl synem
učitele Jana Procházky. Za 1. sv.
války působil jako vojenský lékař
u divize pozdějšího moravského
zemského vojenského velitele
generála Aloise Podhajského. Po
válce se specializoval na psychiatrii. Byl přednostou psychiatrické
kliniky v Brně, mimořádným
profesorem psychiatrie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl členem Spolku
českých šachistů. Z manželství
s Annou Anastázií Mazačovou
(28. 1. 1930) vzešly dvě děti Hubert a Jitka. O Resovi lze říci,
že byl postrachem tehdejších
brněnských lékařů. Kolem roku
1925 utrpěl při sáňkování úraz,
při kterém přišel o oko. Od této
chvíle nebyl duševně v pořádku.
Pokusil se napadnout i jiného lékaře. Léčil se v Karlových Varech
i v psychiatrické léčebně v BrněČernovicích, odkud byl ale na
revers propuštěn.
Příště - Zbytečná oběť
automobilového neštěstí
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU
Radwitplatz (dnes Žerotínovo náměstí) v roce 1902

Takto vypadalo ústí do dnešní Veveří ulice v roce 1902. V levém domě bývala hospoda U kanonu, později U Marovských. Po celkové přestavbě
zde vzniklo Divadlo na Veveří. V rohovém domě uprostřed bývala Gaswinikerova knihtiskárna, ve vysokém domě Továrna na vozy (Wagenfabrik). Na místě těchto dvou domů dnes stojí Krajský úřad a zcela vlevo je tzv. Bílý dům.

Řidičské
rukavice

– skvělý dárek
pro gentlemany
a krále silnic.

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

Letní návštěva u nás
= gurmánský zážitek...

Tradiční česká výroba

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN • DENNÍ MENU
rozvoz jídel • dárkové poukazy
TĚŠÍME SE NA VÁS!

A TO NENÍ VŠECHNO!

Více na: www.kvalitnirukavice.cz
Tel.: 603 249 729

Nájemní dům v ulici Leitnerova 14 postavila firma Františka Hrdiny

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

www.alfapassage.cz

…v době největšího rozmachu zaměstnávala firma Františka
Hrdiny až sto padesát dělníků. Kromě řadových domků v Žabovřeskách stavěl také v ulicích Preslova, Tábor, Leitnerova,
Hybešova, Pekařská, Přívrat, Pod Kaštany, Eliášova… Dále
v Blansku, Troubsku, Nedvědici, Moravanech i v rodném
Hulíně. Stavitel a majitel pasáže Alfa pan František Hrdina
(1880 – 1960) stačil v letech 1907 - 1945 postavit neuvěřitelných 972 domů! Kromě staveb realizovaných jeho vlastní projekční kanceláří často také spolupracoval s jinými brněnskými
architekty, např. Oskarem Pořískou nebo Josefem Poláškem.
František Hrdina byl ještě navíc spolupodílníkem a majitelem
několika dalších podniků a výroben. Pokračování příště…
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MARTINOVY ÚLOVKY
univerzity v Brněnské ulici (dnes
Palackého). Tehdy se v ulicích poprvé objevila brněnská jízdní policie.
Představení předcházela mohutná
propagační kampaň. V Brně se proti
vystoupení ozval Moravský spolek
pro ochranu zvířat v reakci na vídeňské představení, kde prý Buffalo

jezdci), dále bývalí vojáci různých
armád, honáci a lovci. Obdiv vzbuzovali i zřízenci rychlým a zručným
vybudováním cirkusového města.
Brno bylo zaplaveno českými plakáty,
s negativní reakcí českého publika se
však setkalo německé průvodní slovo
během představení. Také reakce tisku
na představení neoplývaly
nadšením - podle nich se
jednalo o umělou směsici
výstupů, které se skutečnou
historií osídlování Divokého západu neměly mnoho
společného. Buffalo Bill, vlastním
jménem William Frederick Cody
(1846 - 1917) pocházel ze státu Iowa.
Jeho životní dráha zahrnovala profese
poštovního jezdce, vojenského zvěda
a kurýra, lovce a loveckého průvodce. V roce 1883 zřídil podnik s programem polovojenského charakteru,
hostoval ve více než tisícovce měst a
jeho představení shlédlo přes padesát
miliónů diváků! V Brně byl Buffalo
Bill coby šedesátiletý.

Jak Buffalo Bill
nedobyl Brno
Bill krotil divokého koně popruhem
osázeným bodci a střílel do živých
holubů. Do Brna tehdy přijeli třemi
vlakovými soupravami po patnácti
vagonech. Indiáni, koně a zřízenci
byli ubytováni v menších stanech.
Vlaky s výpravou byly velkým lákadlem pro tisíce zvědavců, lemujících
nejen nádraží, ale i cestu do Králova
Pole směrem na cvičiště. Hlavní část
průvodu tvořilo přes sto ozbrojených Indiánů na koních, jezdecká
elita souboru Rough Riders (Drsní

Buffalo Bill Brno nedobyl.
Během turné po Evropě uspořádala Buffalo Bill‘s Wild West Show tři
vystoupení také v Brně. Představení,
která měla znázorňovat život vymírajících indiánských kmenů, se konala
11. srpna 1906 v obrovském stanu s
umělým osvětlením a 12 000 sedadly na vojenském cvičišti, v místech
dnešní Veterinární a farmaceutické

Originální plakát z brněnského vojenského cvičiště - Z prérie do střední Evropy - poslední zahraniční turné.

TENKRÁT A DNES
Stejné místo dnes - Mendlovo náměstí. Fotografováno v 5 20 ráno
krátce před začínající
rekonstrukcí.

1907 - Klášterní náměstí
+ Měšťanská ulice

Starobrněnská
radnice

Demolice části tehdejší Měšťanské ulice začala v roce 1960 a skončila o 5 let později. Zřejmě nejvýznamnější budovou Starého Brna byla Starobrněnská radnice, po které dnes není ani památky. Stála v místech dnešních tramvajových zastávek směrem k Pekařské a naopak. V budově byla také
knihovna, škola, za vraty stará míra - loket a hned vedle kavárna Švýcarský dvůr.

Tel.: 603 471 671
Po–Pá 10-12:30 13:30-18

Nováčkova 9, Brno-Husovice

27. srpna 1911 uspořádal Spolek brněnských předměstí, který
vznikl v roce 1904, sjezd brněnských předměstí. Tohoto sjezdu
se zúčastnili zástupci Králova Pole,
Židenic, Husovic, Obřan, Černovic, Komárova a Líšně. Kromě různých komunálních otázek se zde
řešil i problém povrchu okresních
silnic, procházejících obcemi. Bylo
navrženo jejich dláždění místo dosavadního štěrkování. Jestli však
k onomu dláždění skutečně došlo,
se už zřejmě nikdy nedozvíme.
I když, člověk nikdy neví…

Bria.cz • www.bria.cz • Ing. Erik Měkyna

SUVENÝRY, DÁRKY,
UPOMÍNKOVÉ
A REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY

D OKONALOST
A TRAKTIVITA
N OBLESA
T RADICE
E LEGANCE
S TYL

Klobouky Dantes

VČEREJŠEK DNES

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

Sledujte nás na

www.kloboukovyklub.cz
KDO O ÚSPĚCHU INZERCE POCHYBUJE, PROHRÁL JIŽ PŘEDEM BITVU S KONKURENCÍ!
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I DOMY PROMLOUVAJÍ...

Karl Stohanzl

Do svých posledních dnů žil
v tomto domě major ve výslužbě, vojenský pilot v rakouskouherské armádě, tovární jezdec
brněnské Zbrojovky a automobilový závodník Karl Stohanzl
(1879 - 1945). Byl velmi populární osobností rakousko-uherského letectva, domovské právo
v Brně získal po 1. sv. válce. Tehdy byl již ve výslužbě, kdy se věnoval intenzivně automobilovému sportu a stal se členem Československého klubu
pro Moravu a Slezsko. Jako tovární jezdec Čs. Zbrojovky
v Brně se při mnoha závodech umísťoval převážně na předních příčkách, a to přesto, že byl o mnoho starší, než např.
Karel „Tunal“ Divíšek nebo Louis Chiron. Karl Stohanzl
byl synem jihlavského učitele Jakoba Stohanzla, maminka
Franziska byla dcerou soukenického mistra. V roce 1913
uzavřel sňatek s Olgou Suša
(1889 - 1945) - pocházela ze Čápkova 11
Slovinska - byla v domácnosti. Není známo, že by manželé
Stohanzlovi měli děti. Známá
je však skutečnost, že ve svém
bytě v ulici Pestalozzigasse
(dnes Čápkova) 11 ve stejný
den (28. 5. 1945) dobrovolně
ukončili život.

ZAPOMENUTÉ ULICE

Od 14. stol., kdy ulice
Hřebenářská vznikla,
se jí mnohokrát název
změnil. Psí, Haklůvka,
Raduitova, Kaplanova,
svůj dnešní název nese
od roku 1946. Na fotografii z roku 1902 stojí
na prašné cestě Brňané
klidně, protože není žádný provoz a nestojí zde
auta. Levý dům je dnes
vyšší, pravé domy vypadají docela jinak a místo
klidných Brňanů zde
parkují auta všelijakých
neklidných řidičů.

Na Žlutém kopci byl i Jan
V době největší slávy Osvobozeného divadla
navštívil Jan Werich (1905 - 1980) s celým
ansámblem Brno mnohokrát. Jistě tehdy
netušil, že právě v Brně na Žlutém kopci ho
čeká jedna z nejdůležitějších zkoušek v životě. Byl rok 1961, kdy primář onkologického
ústavu Zdeněk Mechl přivítal Jana s úsměvem a „ubytoval“ ho ve druhém poschodí
na pokoji č. 125. Jan Werich měl tehdy na
příklopce velký nádor. Byl ozařován tři měsíce, přesto kouřit nepřestal, pouze ho značně
omezil. A jak sám říkal, přešel na tzv. čvaňháky. Celou léčbu zvládal velmi hrdinně. I když
nemohl mluvit, neustále vyžadoval přítomnost personálu, s vypětím vykládal historky
z divadla i ze života a pokaždé utahal celé
oddělení. Během hospitalizace se skamarádil s pacientem panem Prúdkem. Werich byl
vášnivým rybářem a Zdeněk Mechl vzpomínal, že Jana vozil často na ryby do Ostrovačic,
a že s panem Prúdkem společně navštěvovali tamní vyhlášený hostinec. Také spolu
jezdili na Punkvu, kde měl Jan z dřívějška
známého porybného. Každá sobota i neděle
byla vyhrazena těmto výletům. K významné
události tehdy došlo také ve Večerním Brně,

13. dubna 1961 si Jan Werich „odskočil“ na
premiéru pásma parodií Revolver a polibky.
Když se to po divadle rozneslo, tréma účinkujících se zdvojnásobila. Nakonec všechno
dobře dopadlo, po představení se šlo přes
park do Klubu umělců, tehdy pod Domem
umění. I tam byl Jan Werich středem pozornosti, všichni mu s úctou naslouchali. Přestože z dnešního pohledu byla tehdejší technika
úsměvná, radioterapie byla úspěšná a dalších
více než deset let trval u Wericha perfektní
stav. Zpočátku jezdíval jedenkrát za měsíc na
Žlutý kopec na kontrolu. Po čase, vzhledem
k jeho vytížení, jezdil Prof. Hladký - tehdejší
šéf Nemocnice u sv. Anny za Janem na Kampu. Ke konci života podstoupil Werich v New
Yorku operaci krku, kde mu voperovali tzv.
slavíka. Od toho okamžiku už byla jeho nezaměnitelná dikce ta tam. Jan Werich zemřel
31. října 1980 v Praze.

Rok 1961 - exkluzivní fotografie
z pokoje č. 125

☎ Volejte Martinovi 777 122 009

Nová prodejna knih
o historii města Brna byla
otevřena na Orlí ulici č. 14
(přístup rovněž z Římského náměstí)

PRAŽÍRNA
galeriekavy.cz

VÝBĚROVÁ ARABICA PRAŽENÁ NA MÍSTĚ, 81–86 bodů

350 Kč/1 kg včetně
DPH

Adresa: Vídeňská 106 a, Brno • 950 m od OC Futurum směr Vídeň
K dispozici velké parkoviště • Tel.: 736 289 355

☛ Padesát jedinečných titulů o Brně
☛ Klidné a milé prostředí
☛ Ke každé knize je přiložena její charakteristika
☛ Knihy si můžete prohlížet jakkoli dlouho
K návštěvě nové knihomalebné prodejny vás zve
Nakladatelství Josef Filip, zal. 1938
Těšíme se na vás!
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Fašisté dostávali od říšských úřadů peníze, aby „pomáhali“ českému národu odreagovat své city na židech. Dělali to tak, že přepadali židy,
kteří náhodou šli např. po Joštově ulici a do krvava je zbili. Poté se vydávali v hloučcích do kaváren, a jestliže tam zastihli žida, ztropili
velkou výtržnost a žida zbili, zatímco policie se schovala, aby nebyla k nalezení, nebo spíše, schovala se ze studu, protože v té době byla
ještě celá – až na vedoucí úředníky – česká a měla smysl pro právo a bezpečnost lidí. Fašisté dosáhli jenom toho, že židé přestali chodit do
kaváren. Co dál? Jak vyvinout činnost? Obstarali si jakousi rakev, obstoupili ji jako funebráci a chodili s ní po Brně. Na té rakvi byl dokonce nápis, že v ní leží žid. Následkem těchto „nepokojů“ a toho, že si „české obyvatelstvo“ nepřeje setkávat se s židy, byla v Brně ustanovena
doba, kdy smějí židé nakupovat a byly určeny podniky, které byly ryze židovské. Mezi těmito podniky byla v Brně také kavárna Esplanade.
Rohový dům, v němž se nacházela kavárna Esplanade. Vlevo
dnešní Rooseveltova, vpravo pokračuje Jezuitská.
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Novinář, beletrista, spisovatel, předválečný redaktor
Lidových novin a účastník
odboje Bedřich Golombek
(1901 – 1961) vzpomíná:
jednoho odpoledne (úterý 15. srpna 1939) jsem se
v Brně setkal s holandským
žurnalistou, který měl na

mne doporučení od mých
holandských přátel. Chvíli
jsem s ním mluvil, ptal se
mne na poměry u nás, chtěl,
abych mu všechno upřímně řekl. Pravil jsem mu, že
ovšem může všechno sám
vidět, jestli vidět chce, zatím
že se ještě nic neděje, zatím že

Nenápadný vchod do kavárny ulice Švédská (Schwedengasse),
od roku 1946 Rooseveltova.

se jenom kradou naše veliké
podniky, a to že na ulicích
vidět není a v novinách že se
o tom nepíše. Vykládal jsem
mu, že český národ ani netuší, jak je každý den zbavován ohromného majetku,
a potom jsem mu líčil, jak
Němci lačně vyprazdňovali naše přeplněná vojenská
skladiště a jak nakládali
znamenité pistole vidlemi
na nákladní auta a jak ještě dosud nestačili vybrat ze
skladišť všechny ty ohromné
zásoby, co měla naše velmocenská armáda. Vykládal
jsem mu o celých jezerech
benzinu, kterým byl podepřen válečný potenciál Německa a o tancích, které byly
poslány do Itálie patrně jako
podíl na kořisti, popřípadě
jako výpalné za mlčení ve
věci rakouské. Tak jsme spolu
hovořili, když jsem dostal telefonickou zprávu, že se něco

děje u kavárny Esplanade.
Pojďte rychle se mnou, pravil
jsem Holanďanovi, něco uvidíte! Nebyl by to novinář, aby
na sebe rychle nehodil lehký
cestovní plášť a neuháněl se
mnou. Od vchodu do kavárny daleko na ulici směrem
k divadlu byl špalír Němců.
Byli tam slušně oblečení lidé,
páni, mohli to být advokáti,
majitelé domů, mohli tam
být zámožní živnostníci a
byly také mezi nimi jejich
ženy – Němkyně, které se
tehdy ještě nijak přepychově
nešatily. Nebyla tam žádná
lůza. Slušní byrgři, lidé, kterým byste každému dovolili
za normálních okolností, aby
si přisedli k vašemu stolu,
kterým byste druhdy byli dali
klidně připálit cigaretu anebo
byste jim byli ochotně ukázali cestu, kdyby se na ni byli
ptali. Opakuji znovu výslovně: nebyl mezi nimi ani jedi-

ný člověk, na němž bychom
byli viděli, že je lotr. Všichni
měli hákové kříže na kabátech a všichni byli v tak veselé
náladě, jako by byli očekávali
nějakého svého předáka, který má výjimečně smysl pro
smích a pro humor. Někteří ti
lidé ve špalíru se tak smáli, že
při tom až kroutili rameny a
chytali své ženy za paže, aby
neupadli, když se tak prohýbali. Byla tu zřejmě náramná legrace. Podívejte se, řekl
jsem holandskému kolegovi,
který nic netušil. Podívejte
se na Němce, když se baví a
jsou veselí. Uvidí se to málokdy! A dejte dobrý pozor, co
je přivedlo do té dobré míry!
V té chvíli vyběhl z kavárny
starší šedovlasý žid. Měl růžovou košili, byl bez kabátu,
za ním vlály bílé šle, kalhoty
měl vpředu rozepnuté a držel
je sevřenou rukou, aby nespadly. Když vyběhl, propukl
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špalír v jásot, a ti lidé, na
pohled, jak jsem řekl, zcela
slušní, zcela civilisovaní,
s kterými byste za normálních dob byli bez ostychu
mluvili, se rozpřahovali a
dávali tomu starému muži
celou silou pěstmi nebo
dlaněmi mohutné zátylce anebo ho kopali. Běžel
Slavný architekt Ernst
Wiesner patřil ke stálým
hostům kavárny
Esplanade.

tou ulicí a ze všech stran se
sypaly na něho rány. Nehlesl, ale najednou se svalil.
Nevydal hlásky a byl mrtvý!
Ale kupodivu! Nablízku
stála záchranná stanice a
čeští strážníci, kteří na to
všechno museli bezmocně
hledět, mohli zařídit jenom tolik, že ten člověk byl
rychle odvezen. Byl jsem
neobyčejně pohnut. Neviděl jsem dosud, ačkoliv
jsem zažil mnoho, neviděl jsem do té chvíle zabít
člověka jaksi tak veřejně a
z jakéhosi žertování. Počítal jsem, že se rozveselení
Němci nyní stydlivě rozejdou. Ale naopak. Vytáhli si nového žida. Pojďte
rychle pryč! Holanďan utí-

Inzerce

ve
Stříbrném
Brně

kal od toho místa jako by
on to byl, kdo zavraždil…
Zavražděným šedovlasým
mužem v růžové košili
před brněnskou kavárnou
Esplanade byl brněnský
rodák, prokurista JUDr.
Pavel Drexler (1889 –
1939). S největší pravděpodobností byl vůbec první
obětí rasové perzekuce
za okupace v Brně. Jeho
manželkou byla Gertrude
Briessová, dcera známého
židovského obchodníka a
majitele husovické sladovny Rudolfa Briesse (1869
– 1942). Pavel Drexler
byl dokonce společníkem tchánovy firmy. Pavel Drexler bydlel se svojí
manželkou Trudou a dcerou Ilse v Botanické ulici
č. 12. Před dvěma lety mu
byl před vchodem do jeho
posledního bydliště vsazen
„Kámen zmizelého“. Oběť
rasového útoku v kavárně Esplanade JUDr. Pavel
Drexler je pochován na Židovském hřbitově.

nesměli do biografů, v noci
nesměli chodit po ulicích,
nesměli do kaváren. Právě kavárna Esplanade byla jedinou
brněnskou kavárnou, do
které byl ještě v roce 1939
židům povolen přístup. K
prvnímu napadení židovských hostů v této kavárně uniformovanými členy
českého Národního tábora
fašistického došlo v květnu 1939. 15. srpna 1939 už
došlo k hromadnému obklíčení kavárny a dalšímu

obušky a klacky. Majitelem
velkolepé patrové kavárny
Esplanade byl známý brněnský kavárník Alois Strompf
(1871 – 1942), který se svojí
manželkou Sophií a jejich synem Siegfriedem zahynuli ve
Varšavě. Architektem zmizelé
kavárny Esplanade byl významný brněnský architekt
Ernst Wiesner (1890 – 1971).
Také on patřil ke stálým hostům této kavárny. Kavárna
definitivně ukončila provoz
při náletech roku 1944, kdy

Dvoupatrový sál s prosklenou střechou (kupolí).

Interiér velkolepé kavárny Esplanade.

CAFÉ ESPLANADE měla
vlastní cukrárnu
Kavárna Esplanade vznikla
v letech 1925 – 1927 při částečné přestavbě nájemního
domu na rohu dnešních ulic
Rooseveltova – Jezuitská,
která tehdy pokračovala až
ke Kolišti a na ni navazovala
Bratislavská. Vcelku nenápadný vchod do kavárny byl
z ulice Rooseveltova č. 7. Podnik vznikl přestavbou starší
kavárny Habsburg a velmi
rychle se stal vyhledávaným
místem setkávání městské
intelektuální elity. Po vstupu
nacistických vojsk do Brna
začali být židovští obyvatelé
fyzicky i slovně napadáni,

krutému napadení jejích
hostů českými fašisty a uniformovanými členy wehrmachtu, SA a SS. Při něm
došlo ke krvavým násilnostem na židovských hostech
(12 hostů muselo být převezeno pro vážná zranění
do nemocnice) a k úmrtí
zmiňovaného Pavla Drexlera. V ten den do kavárny
vtrhlo na 100 fašistických výtržníků, kteří byli vyzbrojeni

byl blok domů, ve kterém se
nacházela, těžce poškozen.
Zbytky třípatrového domu
a také domy sousední, byly
zbořeny v 60. letech, když začala stavba Janáčkova divadla. Na
místě, kde byla prvorepubliková
kavárna Esplanade, dnes roste
tráva a Jezuitská ulice už dávno
nesahá až ke Kolišti. Škoda, že už
si nemůžeme posedět a hezky
popovídat v legendární kavárně, která měla glanc.

STŘECHY OD KŮLNY AŽ PO STODOLU
PERGOLY, CHATY, VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE, ZASTŘEŠENÍ

se vyplácí
VYŽÁDEJTE SI
NABÍDKU
Telefon
777 122 009

HR WOOD, Žatčany 43, 664 53 Žatčany
Tel.: 731 320 276 • hrwood@hrwood.cz • www.hrwood.cz

KALENDÁRIUM
XENA LONGENOVÁ (3. 8.
1891 Strakonice – 23. 5. 1928
Praha), rodným jménem
Polyxena
Marková,
zapomenutá
divadelní a
kabaretní herečka a tanečnice.
Ve svých 19 letech odešla od
rodiny za Emilem Arturem
Longenem, za nějž se provdala. Jejich soužití však bylo
vzhledem k bohémskému stylu života velmi problematické,
mnohdy trpěli materiální a
finanční nouzí. Vystupovali
spolu na pražských a také brněnských scénách. Říká se, že
tehdejší brněnské scény prošli
téměř všechny. Vystupovali
také v Berlíně, Vídni, Terstu,
Paříži, Lublani… Po návratu
do Prahy působili mj. v kabaretu Červená sedma, poté se
opět vrátili do Brna. V roce
1925 angažoval Xenu a Artura
do svého divadla jejich přítel
Vlasta Burian. O 3 roky později však Xena svůj život dobrovolně ukončila skokem z okna.
Na její pohřeb přišel nevídaný
počet lidí, včetně E. E. Kische,
jenž pronesl smuteční proslov.
ALOIS SLOVÁK (1. 8. 1859
Boskovice – 23. 3. 1930
Brno), kněz,
profesor, vynikající vlastenecký kazatel, laskavý
přítel studující
mládeže, badatel po napoleonských bojích na Moravě a
předseda komitétu pro zřízení pomníku na slavkovském
bojišti. Proslul svými promluvami a kázáním při bohoslužbách v brněnském kostele u
jezuitů. Byl synem Eduarda
Slováka, majitele kožešnické
firmy. Dětství prožil v Boskovicích, poté studoval na Slovanském gymnáziu v Brně.
K jeho učitelům patřil filolog
František Bartoš, historik Václav Royt, a také Antonín Vašek,
otec básníka Petra Bezruče.
V době studií absolvoval kurs
pro výchovu hluchoněmých.
Alois Slovák bydlel na Obilním trhu č. 7 a nedaleká ulice
Slovákova je pojmenována
právě po něm. Zemřel v Nemocnici Milosrdných bratří,
smuteční rozloučení se konalo
v jezuitském kostele, poté byl
uložen do rodinného hrobu
v Boskovicích.

Stříbrné Brno • strana 8

Jak tatínek Jarouška Vojty divadlu propadl
… Jurný byl příliš autokritický, aby uvěřil, že
stačí ve dvaatřiceti letech náročným požadavkům české zemské scény. Vymluvil se na
nemoc a odřekl. Na opětovné pozvání se však
přece jen pražskému obecenstvu představil.
Bylo 14. října 1894 odpoledne, právě tehdy
vyměnil otcovo jméno za milované matčino
a poprvé vystoupil jako Alois Vojta. Prahu
ale nedobyl. Vyplatili mu skrovný honorář a
nechali ho odejít. Poté přišla výhra v podobě
mlynáře Vávry z Maryši. Vojta zde přidal tolik jemných nuancí, že udělal z role dušezpytnou analýzu. Vávrou postavil Vojta-Jurný na
jeviště jednu z největších rolí své herecké
dráhy a zároveň i jednu z nejtypičtějších ukázek svého hereckého charakteru. Později mu
bylo dopřáno předvést ji opět na jevišti Národního divadla, v očích kritických však neuspěl. Ať právem či neprávem, to už se nikdy
nedozvíme. Bylo mu třiatřicet, tehdy nemohl
tušit, že mu už příliš času nezbývá. Jednoho
večera si sedl se starým kamarádem Karlem Želenským do hostince u Fleků a vesele
si zazpívali. Druhý den ráno se Alois Vojta
rozhodl k návratu k Trnkovi. Po ročním angažmá se dozvěděl, že nový brněnský ředitel
František Lacina shromažďuje hereckou elitu pro svůj soubor. Angažoval např. manžele
Pechovy, Zvíkovského, Otýlii a Hanu Jelínkovou. To poslední jméno rozhodlo. Vojta se
vydal do Brna. Přišel však pozdě, Hana totiž
těsně před tím odjela. Aby zapomněl na zklamání, pustil se střemhlav do práce. Vojta pro-

4. čás t

nikal tkání moderních postav všemi smysly.
Našel sám sebe. Zpočátku ho nelíbivý hlas a
odvážnost podání zatlačovaly z popředí zá-

mého hereckého virtuosa. Byl nejsilnější
individualitou mezi venkovskými herci. Patřil už k ozdobám brněnské činohry, když

Alois Jurný - Vojta, otec Jarouška Vojty

Redaktor a spisovatel Josef Merhaut

jmu širokého obecenstva. V Brně se o něm
říkalo, že se liší od ostatních herců jako černý
baron od stáda. Vojta také nepolevil ve svých
názorech, dokud nepohnul kritika Moravské Orlice Josefa Merhauta k poznání, že
„slibuje se státi značným přínosem nového
stylu“. Brzy se v Brně začalo mluvit o Vojtově podmaňujícím umění. V létě cestoval se
společností po Moravě, v zimě hrál v Brně.
V té době bydlel v ulici Giskra-Strasse (dnes
Kounicova) č. 14. Nelíbivý, s chraptivým
hlasem, vyrostl v oporu souboru. Počali mu
přezdívat „vesnický Salvini“ podle světozná-

v roce 1903 přišla k Lacinovi znovu Hana
Jelínková. Zdálo se, že ti dva si byli souzeni. Míjeli se a potkávali od Haniných 16 let.
Teď jí bylo dvaatřicet, z Vojty byl čtyřicetiletý
vdovec se třemi dětmi. Vzali se 9. listopadu
téhož roku v kostele sv. Tomáše. Společně
působili u Františka Laciny dva roky, postupně však tato štace ztrácela počáteční
úroveň. Manželé Vojtovi se začali ohlížet
po jiném působišti. Jakousi novou možnost
nabízelo Švandovo divadlo, odkud bylo do
vytouženého Národního přece jen kousek.
Příště závěrečná část

Kde je Mozart?

Nejstarším doloženým fotografujícím cestovatelem z českých zemí byl botanik a lodní
lékař, Brňan Jindřich Blažej
Wawra (1831 - 1887). Byl
synem brněnského mlynáře
Antonína Wawry. Na svých
cestách hodně fotografoval a
věnoval se sbírkové činnosti
(botanika, etnografie, numismatika). Sbírky věnoval dnešnímu Moravskému zemskému muzeu, které je však po 2.
sv. válce s výjimkou numismatické sbírky převedlo do pražského Náprstkova muzea. Jako
lodní lékař se Jindřich účastnil
mj. cesty arciknížete Maxmiliána do Mexika (1864). Na
počest jeho objevů (170 botanických druhů) a k jeho poctě
bylo po něm pojmenováno 10
botanických druhů, je držitelem řady vyznamenání a řádů.
Od roku 1927 o jeho hrob na
Ústředním hřbitově pečuje
Botanická společnost, v letech 1898 - 1918 nesla dnešní Hybešova ulice na Starém
Brně jeho jméno - Wawrova.

Sloupek o kávě
SLADCE I BEZ CUKRU

Pavel
Kosta

Brněnský
sochař,
medailér a
restaurátor
Karl
Korschann.
Brněnský Německý dům byl slavnostně otevřen v květnu roku 1891. O 41
let později (24. 4. 1932) umístili na
schodiště 1. poschodí pěknou bronzovou bustu hudebního skladatele
W. A. Mozarta (1756 - 1791). Stála na
mramorovém soklu, na němž byla
připevněna bronzová deska s tímto
textem: Wolfgang Amadeus// Mozart//1756–1791//Errichtet//vom//
Mozart-Denkmal-Verein Brünn//
Gründerin Frau Prof. Marie Katholicky// Autorem busty byl brněnský
akademický sochař, medailér a restaurátor, prof. Karl Korschann ((1872
- 1943). K této slavnostní události byla
vydána také pohlednice! Marie Katholicky (1849 - 1931), jejíž jméno bylo na
desce zmiňováno, si během svého života dopisovala s řadou významných
hudebníků, mj. Brahmsem, Lisztem,
Čajkovským, Brucknerem, mnohé
z nich získala ke koncertování v Brně.
Marie Katholicky (rodným jménem

Brněnská
NEJ

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa

Busta W. A.
Mozarta se
nacházela na
schodišti 1. poschodí Německého domu
Soffé) byla vynikající pianistkou a zartova portrétní busta již neexistuprofesorkou klavírní hry, narodila se je, patrně byla zničena při bourání
i zemřela v Brně. Byla členkou řady Německého domu v roce 1945, ale
odborných a zájmových organizací, možná taky ne. Pokud byste čirou námj. předsedkyní Brünner Mozart- hodou, např. při návštěvě příbuzných
Gemeinde
Ortsgruppe
Brünnletounem
prohlíželi jejich půdu či sklep a bustu
Jindřich nebo
Brouček
s továrním
firmy
Baťa v roceSalzburg.
1927 Mo- objevili, určitě napište do redakce!
der
Mozartgemeinde

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

Jak připravit kávu aby nebyla příliš
hořká a nebyl třeba cukr? Často
lze použít přírodní sladidlo, třeba
stévii, kvalitní med nebo populární čekankový sirup, hořko sladké
chuti. Britové zas kávu zjemňují
dolitím mléka se smetanou půl
napůl, někteří dokonce slabým výluhem čaje. Pravá smetana v kávě
je vcelku dobře stravitelná díky
vyššímu obsahu tuků i pro ty co
trpí intolerancí laktózy. Navíc dobře připravený šálek kávy z čerstvě
umletých zrn při pravidelné konzumaci dokáže snížit vznik ledvinových kamenů téměř o polovinu.
Diuretický efekt a další bioaktivní
sloučeniny, podpořené přírodním
slazením nastartují receptory v
ledvinách a prospějí organismu.
Vědci tak vyvrací staré mýty o
střídmém pití kávy. Vychutnejte si
prima letní ledovou kávu se smetanovým mlékem a kapkou čekankového sirupu z vašich oblíbených čerstvě pražených zrnek.
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ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE
Židovská brána - akvarel J. Masura z roku 1911.

nostního bourání Ferdinandovy
brány v roce 1867 se zúčastnil
kromě mnoha jiných hostů i statkář Lorenz Padowetz, brněnský

jmenoval zájezdní hostinec, který
tu za Židovskou bránou již v minulosti stával. Tento vyhlášený
hotel však byl více znám podle li-

měšťan. Formální bourání začalo
o půlnoci, kdy několik reprezentantů měšťanstva vlastnoručním
uvolněním jednoho kamene
demonstrovalo konec časů, kdy
město svíraly neprodyšné hradby. Lorenz Padowetz se tohoto
slavnostního aktu zhostil také

dového názvu Padovec. Hotel byl
vybudován podle projektu Josefa
Jacobiho na místě dvou domů v
Židovské ulici a prostranství po
bývalém vnějším pásu brněnských hradeb. Představoval první
reprezentační hotelovou budovu
v Brně a její kvalitní architektura

bez obtíží, přestože byl v této
době již zcela slepý. Mezi městskou honorací byl však natolik
váženým mužem, že k této slavnosti byl přizván i s doprovodem
svých přátel. S historií Židovské a
později Ferdinandovy brány byl
totiž tento podnikatel úzce spjat.
V roce 1836, kdy byla Židovská
brána společně s částí hradeb a
množstvím budov v jejím okolí
stržena, vystavěl na nároží Židovské (dnešní Masarykovy) ulice
prvotřídní hotel s názvem U Císaře rakouského. Původně se tak

doznívajícího klasicismu patří
rovněž k velmi hodnotnému odkazu brněnského stavitelství 19.
století. Svůj věhlas hotel neztratil
ani po stoletém provozu a jistě
za to nevděčil jen velmi výhodné
poloze v blízkosti železniční stanice. Jako hotel sloužila budova
až do května 1945, kdy zde bylo
zřízeno tzv. repatriační středisko.
V dnešní době je objekt po mnoha přestavbách a úpravách využíván k administrativním účelům,
restauračním a obchodním provozům.

Židovská brána a Lorenz Padowetz

Beze slov...
rvní zpráva o Židovské bráně pochází z roku 1328,
ale vybudována byla mnohem
dřív. Vznikla pravděpodobně již
před polovinou 13. století společně s městskými hradbami a
byla zřejmě nejstarší brněnskou
branou. Pojmenování Židovská
získala díky své poloze v blízkosti
osady Židů, kteří sídlili v okolí ulice Františkánské a části ulice Masarykovy. Byla to také jediná brá-

na, kterou mohli Židé do města
vstupovat a kde se také vybíralo
židovské mýto. Při švédském obléhání v polovině 17. století byla
brána citelně poničena, ale poměrně rychle probíhající opravy
společně s několika přístavbami
jí v roce 1658 daly podobu, kterou si zachovala až do roku 1835.
Tehdy bylo rozhodnuto bránu
přestavět, neboť její zúžený průchod již nedostačoval rostoucí-

mu městskému provozu. Nová
brána byla dokončena v roce
1836 a na počest příjezdu císaře
Ferdinanda V. Dobrotivého do
Brna byla nazvána Ferdinandova. Novostavba klasicistní brány
však nesloužila dlouho. Zanikla
i s celým přilehlým hradebním
systémem za pouhých třicet let,
aby uvolnila místo širokému prostranství, kde se začalo budovat
nové železniční nádraží. Slav-
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Výměnná setkání
sběratelů
aut a vláčků – těšíme se na
velké i malé...
bude co měnit, co obdivovat
a nad čím
žasnout...

Setkání jsou
pořádána
ve spolupráci
s brněnským
Technickým
muzeem

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

Studená
kuchyně

P

Petra Marcová PřemyslovoAdresa:
nám. 8

Chlebíčky, minichlebíčky,
Brno-Slatina
jednohubky, kanapky,
Tel.: 603 269 611
Otevřeno: po, út, st 6–14 h
předkrmy,
obložené mísy a talíře, čt, pá 6–16 h, so 8–9.30 h
bagety, saláty.
www.lahudka-brno.cz

Zlatnictví
Marcela
Lurská

Opravy zlatých
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: 777 687 109
www.zlatnictvi-lurska.cz
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno
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… z dalších osudů hlavních
aktérů je třeba zmínit, že Marie Velgová byla již po 7 letech,
strávených v ženské trestnici v
Řepích u Prahy propuštěna, v
Brně se policejně přihlásila 25.
07. 1944. Dne 20. 01. 1946 se
nechala úředně přejmenovat na
Marii Havelkovou a konečně 05.
12. 1951 se provdala za jistého Jaroslava Židlíka, nar. 21. 09. 1896.
Brno pak pravděpodobně opustila a její další životní cesty nejsou
známy. Ani jedna z podaných
žádostí o milost nebyla vyslyšena
a Václav Černý si tak ve věznici
krajského soudu v Brně na Cejlu
odpykal celý dlouhý trest, svobodu získal až 18. 08. 1966. V archivu brněnského Ústředního hřbitova je k nalezení záznam o muži
téhož jména, jenž zemřel v Brně
dne 20. 11. 1958. Protože v tomto
případě souhlasí datum narození, lze se – pokud již předem

vyloučíme náhodu – domnívat,
že uvedení nesprávného letopočtu snad mohla způsobit chyba
při přepisování údajů z ručně
psaných dokumentů do elektronické databáze. I sami archiváři
tuto možnost
připouštějí,
odpovídající
rok úmrtí
by tak byl
až 1968. O
dceři Marie,
Marcele Velgové
je známo pouze
to, že byla (už
jako provdaná)
od 27. 04. 1988
vedena pod jménem Andrlová z
blíže neurčených

důvodů v databázích Státní bezpečnosti. Dramatické dějinné
události, které vzápětí následovaly, daly na celý případ téměř dokonale zapomenout a instituce
mnohokrát vychvalovaných i zatracovaných porotních
soudů
zanikla v našich
zemích defini-

ZÁVEREcNÁ
ZÁVEREc

cást

tivně v roce 1946. Spisovatel Jiří
Marek kdysi velmi výstižně prohlásil „porota je rodu ženského“
a sám Karel Čapek se k tématu
mistrně vyjádřil v povídce „Porotce“, jejíž námět se až neuvěřitelně podobá našemu příběhu
a nebýt roku vzniku díla 1927,
mohli bychom tvrdit, že se autor
nechal tímto případem přímo
inspirovat. A i když bychom se
rádi vyvarovali jakýchkoliv iraci-

obhájce, nýbrž i prostý soucit
„panstva v taláru“ s mladou a
půvabnou obžalovanou. Přestože jsou oba důvody snad lidsky
pochopitelné, byly cesty spravedlnosti v tomto případě značně
klikaté. Spisovatel Vojtěch Jestřáb
komentoval verdikt těmito kritickými slovy: „ale o rozsudky
polovičaté a s vadami na logice
nebyla ani v Masarykově a Benešově republice nijak nouze.“ Prastarý areál bývalé zemské
trestnice na Cejlu, který
vstoupil do historie po
skončení 2. světové války
také jako dějiště poprav
příslušníků brněnského
gestapa, odsouzených v
rámci činnosti Mimořádných lidových soudů,
dnes už dávno neslouží svému
původnímu účelu a historická
stavba trpí pod útoky sprejerů
a otřesy, způsobovanými okolo
projíždějícími tramvajemi. A
snad jen některý ze zaměstnanců zdejších soukromých firem,
v současné době budovu obývajících, by mohl potvrdit, zda
potemnělými chodbami dodnes
bloudí duch oběti jiného zločinu,
jehož pachatel zde byl rovněž
souzen. Poprvé jej prý spatřil novinář Rudolf Těsnohlídek – přízrak zavražděné dívky s hlavou
probodnutou jehlicí.

Mord

v Akademické

ulici
Marie Velgová,
roz. Havlíková,
bydlela v Sokolské 12

onálních závěrů, stojí za zamyšlení, že na začátku textu nastíněná
„definice nespravedlnosti“ zde
byla pojata přinejmenším velmi
zeširoka; skutečnost, že soud zcela pominul okolnosti zjednání
vraždy a v první instanci vůbec
připustil právně sporné „neodolatelné donucení“ jen dokazuje
nejen nepopiratelné charisma
samotné Marie Velgové a vysoce nadprůměrné schopnosti

Bývalá káznice na Cejlu.

LASKOMINY SLEČNY HAASOVÉ

NEZAPOMENUTELNÝ DORT DOBOŠ

D o b o š ů v dort patří mezi
hvězdy cukrářské historie – a není
se čemu divit, na lahodné spojení piškotových plátů, máslového
krému s čokoládou a karamelové
krusty zkrátka nejde zapomenout.
Historie dortu sahá již do 19. století, kdy jej představil maďarský
cukrář József C. Dobos a není tajemstvím, že si na něm pochutnávala i císařovna Sissi s manželem
Františkem Josefem I. Popularita
dortu velmi rychle rostla, nejenom
díky jeho skvělé chuti, ale také díky

jeho trvanlivosti, která se oproti
šlehačkovým dortům výrazně

Magdalena
Dobromila
Rettigová

prodlužovala. Zkuste si tento nenahraditelný dort upéct doma.
Pět plátků z dobošové dortové
hmoty slepíme máslovým krémem, do kterého přidáme trochu rozpuštěné čokolády neb kakaa
a trošku upražených
mandlí do oleje utřených. Na šestý plátek
naneseme pálený cukr a rychle za
tepla namaštěným nožem rozkrájíme na dílky. Při krájení musíme
postupovati opatrně a zručně. Sa-

mosebou se rozumí, že se musí při
tom postupovati rychle, aby nám
pálený cukr pod rukou neztuhl.
Když máme dílky rozkrájené, tak
položíme je na připravený
dobošový dort a kolem dokola máslovým krémem
okraje zarovnáme.
Tento lahodný dort můžete ochutnat v Cukrářství
Martinák, kde se drží původní receptury a používají pouze kvalitní
suroviny bez náhražek. Prvotřídnost
chuti je tak bezesporu zaručena.

PERLIČKA NA ZÁVĚR

PRVNÍ AMPUTACE
18. června 1828 byla ve špilberské trestnici provedena proslulá amputace italského karbonáře Pietra Maroncelliho
(bylo mu tehdy něco přes 30 let), která
je považována za jeden z prvních „odborně“ provedených zákroků tohoto
typu. Vězeň Maroncelli trpěl bolestmi
levého kolena delší dobu, v zimě 1828
upadl a bolesti se ještě zhoršily. Na
jaře jej na povolené vycházky museli
dokonce nosit, jediným východiskem
byla amputace. Po vyléčení dostal berle, umělou dolní končetinu obdržel
až v srpnu 1830, kdy byl ze Špilberku
propuštěn a převezen zpět do Itálie.
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BRNĚNŠTÍ ARCHITEKTI, STAVITELÉ A PROJEKTANTI

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Hanka Šmídová

půvabná a obětavá

Bohumil Šmída,
manžel

Bohuslav Fuchs (1895 – 1972) se vyučil zedníkem, poté studoval na Průmyslové škole stavební v Brně a na Akademii výtvarných umění v Praze, kde se
zpočátku živil také jako zedník. Poté pracoval tři roky v ateliéru Jana Kotěry.
V roce 1923 se vrátil natrvalo do Brna. Bohuslav Fuchs je autorem hotelu
Avion, Slovan, Zemanovy kavárny, základní školy na nám. Míru, Poštovního
úřadu v Nádražní ulici, Moravské banky (zejména exteriérů) na nám. Svobody,
Městských lázní v Zábrdovicích a v Kopečné, základní školy v Jugoslávské, Masarykova studentského domova v Cihlářské, tzv. Rohlíku v Kounicově, základní a mateřské školy v Křídlovické (původní projekt), Domova Elišky Machové v Lipové, Dětského domova Dagmar v ulici Zeleného. Je autorem mnoha
dalších brněnských rodinných vil zejména v Masarykově čtvrti, mj. vlastního
dvojdomu v ulici Hvězdárenské. V roce, kdy se natrvalo vrátil do Brna, se oženil s výtvarnicí Drahomírou Fuchsovou, roz. Střelcovou. O rok později se jim
narodila dcera Alena (taktéž výtvarnice) a v roce 1930 syn Kamil, pozdější významný brněnský architekt a pracovník v oboru památkové péče. Přední osobnost meziválečné brněnské architektury, Národní umělec Bohuslav Fuchs, má
od roku 1995 na souběhu ulic Lipová - Neumannova pomník s výčtem staveb.

Hádanka pro fajnšmekry

Tato pamětní deska byla slavnostně odhalena 24. 9. 2020 na domě,
v němž žil od roku 1981 až do své
smrti brněnský grafik a designér Jan
Rajlich (1920 - 2016). Dům, o němž
je řeč, má č. 4 a je na jedné z jednosměrek v těsné blízkosti Obilního
trhu. K domu je vhodnější jít pěšky,
poněvadž se zde nedá a vlastně nesmí parkovat…

☎

Volejte nebo pište
na 777 122 009

Jaroslav Vojta,
kamarád

Oldřich Nový,
kamarád
HANA ŠMÍDOVÁ byla jedinou manželkou významného producenta, (ne)herce, pedagoga, právníka a vynikajícího organizačního pracovníka československého filmu Bohumila Šmídy (1914 – 1989). Život Hanky
s Bohoušem byl vlastně jedním dlouhým filmem, zcela se přizpůsobila jeho práci, potřebám i volnému času.
Byla ženou v domácnosti. O svého Bohouše a jejich pejsky se vzorně starala ve dne i v noci, Bohouš častokrát
vzhledem ke své pracovní vytíženosti chodíval domů až k ránu. Jejich manželství bylo harmonické, avšak
bezdětné. Častokrát jezdila s manželem na služební cesty do Brna, odkud si pokaždé přivezla nějaký dárek.
Např. v létě roku 1961 se na zimním stadionu v Brně konala premiéra filmu - Kde alibi nestačí. Ani na této akci
Hanka nemohla chybět. Obědy a večeře (zřejmě nejraději navštěvovali restauraci hotelu Grand) s Bohoušem
a jejich přáteli byly pro ni příjemnou změnou. Celoživotní srdečné přátelství Hanku a Bohouše pojilo s Františkem Smolíkem, Oldřichem Novým, Jaroslavem Vojtou a mnoha dalšími bardy filmařského světa. Milovala
hory (na horách často trávila s Bohoušem přelom roku), lyžování a turistiku. S předčasným a nečekaným
odchodem milované Hanky se Bohouš nikdy nesmířil. Jediné, co mu její přítomnost v bytě připomínalo, byl
pejsek, kterého měli moc rádi...

Šest medvědů s Cibulkou
KDO O ÚSPĚCHU INZERCE POCHYBUJE, PROHRÁL JIŽ PŘEDEM BITVU S KONKURENCÍ!

www.hosekmotor.cz
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KDO TO VÍ, ODPOVÍ
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Tyto noviny čtou převážně Brňané, ovšem díky internetu mají čtenáře také v Ivančicích, Kuřimi,
Boskovicích, Tišnově, Znojmě, Hodoníně, Vyškově, Slavkově u Brna, Zlíně, Telči, Plzni, Jihlavě, Jedovnicích, Pardubicích, Blansku, Olomouci, Ostravě, Praze, Vídni, Helsinkách, Paříži… Také v Německu,
Kanadě, Švýcarsku, Austrálii, Anglii, Švédsku, USA, Číně nebo na Slovensku. Nově také v Hrušovanech u Brna, Adamově, obci Prašice u Topoľčan, v Třebíči, Chebu, Želešicích, Poličce, Přízřenicích
a Pelhřimově. Dejte vědět,, kde čtete Stříbrné Brno vy. Všechny vás zdravím, ať žijete kdekoliv!

Vtip
VTIP

BRNĚNŠTÍ

MILÁČCI
To už
stačí,
pane
Pivulka!
Teď
ženu
a děti!

Stříbrné Brno je tentokrát
na poměrně nových
žulových schodech,
kterých je 52 a jejichž
pořizovací cena byla
5 milionů korun. Noviny
Stříbrné Brno jsou zdarma
a tak si tady žijeme.
Víte, odkud a kam
schody vedou?

To je kropenatá
slepička Boženka,
o kterou se stará
tetička Mařenka.
Má však také
kohouta, jehož
zahání do kouta…
Fotografii poslali nadšení
čtenáři ze Staré Líšně

Luxus s historií
1905 – 1960 – 2020
Václav Laurin
(1865–1930)

2BI 3369

Václav Klement
(1868–1938)

Váš autorizovaný prodejce vozů šKoda

1905 – 1960 – 2020

1905 – 1960 – 2020

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

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

