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

www.svatyvojtech.cz

Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

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

Na lásce a valentýnských 
balíčcích se šetřit nemá!

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

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

čtěte na stranách 
6 a 7

MILAN BLATNÝ – majitel brněnských 
cukráren Tutti Frutti. 

„Stříbrné Brno – vhodné 
při čekání na brněnské 

polední kuličky.“ 

 KOUZElNÁ CESTA
NEZvAlOvA OČIMA ČTENÁŘE

 (1900–1958)
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Napsala a stále ještě píšu. A zajímá vás komu? 
To vám určitě neřeknu! Patří přece jen těm, 

kterým jsou psány.“ 

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

 „Asi každý v době dospívání napsal báseň 
určenou milovanému člověku. Já jsem napsal
 tři sbírky básní, které vyšly v knize Skuliny. 
Za světoborné dílo bych je ale nepovažoval.“ 

ONDŘEJ BLAHO 
 MODERÁTOR DOBRÉHO RÁNA NA ČT 2 

A PROGRAMOVÝ ŘEDITEL HITRÁDIA CITY BRNO
„Ne báseň, ale rovnou celou píseň. Jmenovala se Te-
rezce. Doufal jsem, že se do mě Terezka za pomoci 
písně zamiluje, ale po doznění posledního tónu mi 

poděkovala, šla spát a už jsem ji nikdy neviděl.“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ
„…ano, napsal, asi jako každý mladý 

a zamilovaný muž. Ale nesetkalo se to u dotyčné 
dámy s úspěchem, takže to bylo naposled 

a od příště jsem používal k dobývání jiné zbraně.“ 

Jediný
redaktor

Pracujme tak, abychom 
vlast předali potomkům 
lepší, než v  jakém stavu 
nám ji zanechali předkové.

Josef Jungmann

sůl moudrosti

 MARTIN CIBULKA 
„Stříbrné Brno – 
povinná četba pro 
únorové večery.“

Bylo ráno 17. ledna 1926, 
kdy uklízečka Marie Maj-

dová zjistila, že dveře Občan-
ské záložny na náměstí Repub-
liky v Brně-Husovicích nejsou 
zamčené. A že zloději nejspíš 
vykradli pokladnu, v  níž bylo 
skoro 23. 000 korun. Paradox-
ně přímo naproti mělo tehdy 
sídlo husovické policejní ko-
misařství. Vyšetřovatelé vrchní 
policejní rada Viktor Sobotka 
s inspektorem Antonínem Ru-

dolfem našli na místě činu sto-
py tří pachatelů v popelu. Jeden 
z nich však musel být bosý. Na 
dveřích záložny ale nebyly žád-
né stopy po násilném vniknu-
tí. Jakoby pachatelé měli klíč. 
Klíče měly jen tři osoby: šéf 
záložny, jeho zástupce a právě 
uklízečka, pobožná vdova, kte-
rá v záložně uklízela už třetím 
rokem. Její 23letý syn Jan byl 
ale sedmkrát trestaný za kráde-
že a ublížení na zdraví. Když si 
pro něj četníci přišli, měl ten-
hle tehdy nezaměstnaný muž 
u sebe 4. 000 korun. Mezitím 
jeden sedlák hlásil nález vrtač-
ky v hnoji. Sháněl se prý po ní 
u něj František Vybíral, ale on 
raději zavolal četníky. František 
Vybíral byl ve svých 23 letech 
už 17krát trestaný a jako vyu-
čený zámečník určitě věděl, jak 
rozpárat kasu. Majitel obchodu 
s železářským zbožím potvrdil, 
že si u něj Vybíral vrtačku před 
týdnem kupoval.  I když stopy 
na kase odpovídaly zahnuté-
mu vrtáku z vrtačky, Vybíral 
svou vinu popíral.

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,
čtenáři

Napsali jste někdy báseň? 

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí... Jak to vidí...

V  jednom loňském čísle Vašich novin jste v  rub-
rice Kalendárium vzpomněli na  spisovatele

a básníka Rajmunda Habřinu (Chatrného). V  letech 
1958 až 1962 jsem studoval na  Gymnáziu Křeno-
vá (tehdy SVVŠ), kde do  své smrti v  roce 1960  Raj-
mund Habřina působil jako ředitel. Pro tehdy ne-
vyhovující třídní původ bránil ředitel gymnázia 

v  Králově Poli soudruh Josef Nechuta ve  spolupráci 
s ředitelem základní školy na Slovanském náměstí sou-

druhem Peterkou mému přijetí na střední školu. Pan 
Rajmund Habřina se o mé přijetí na Křenovou zaslou-

žil. Nebyl jsem sám, komu tato škola poskytla azyl. Jako 
příklad mohu uvést mého tehdejšího spolužáka Jiřího 
Ducháčka, jehož strýček byl redaktorem Hlasu Ame-
riky, dále Richarda Wotkeho, který se provinil minis-
trováním, a jistě by se našli další. V budově  gymnázia 
má Rajmund Habřina pamětní desku. Zaslouží si naši 
vzpomínku. František Navrátil

Dopis z Králova Pole

                 Pamětní deska Rajmunda Habřiny v budově školy.   Rajmund Habřina.      Původní stará školní budova v Křenové.
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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

•hruškový 
•tvarohový 
•povidlový 
•ořechový 
•makový 
•tvarohový 
 s borůvkami 
•tvarohový 
 s meruňkami...  

Najdete nás na Facebooku
Naše adresa: Zvonařka 2b 

Nemusíte 
až na 
Valašsko! 
Na přání 
zazvoníme 
u vašich 
dveří.

Až vás bude honit mlsná: 
www.brnenskyfrgal.cz

volejte: 602 740 034 (8-16 h)

Po zadání kódu retro 
do vaší objednávky, 

dostanete až do 31. 3. 2020 
slevu 10 %

drogerie na Orlí

Orlí 7, Brno
Tel.: 542 210 924
Otevřeno: po–pá 8 – 18 • so 8–12

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

V pasáži Alfa se kromě množství menších komerčních prostor nacházelo také několik 
velkých provozů. Jedním z nich byla kavárna Alfa, která byla umístěna na galerii a zabírala 
celé nároží do Jánské a Poštovské ulice. Patřila mezi velké kavárenské prostory, kterých bylo 
v té době v Brně mnoho. Podniky tohoto druhu byly dimenzovány pro velký počet návštěv-
níků a někdy nabízely až stovky míst k sezení. To byl také případ kaváren, jako byly Savoy, 
Esplanade, Opera nebo kavárny v Zemském domě, v paláci Morava či v parku Lužánky. 
Jít do kavárny přečíst si noviny, potkat přátele nebo jen 
tak pozorovat dění patřilo evidentně ke každodenní ob-

Barevná minulost pasáže aLfa

www.alfapassage.cz

líbené činnosti obyvatel Brna, 
neboť z dochovaných fotografií 
je zřejmé, že tyto rozlehlé pro-
story rozhodně nezely prázd-
notou.   Pokračování příště

Roh Zámečnické 11 a Dominikánského nám. 3 byl v roce 1897 zřejmě oblíbeným místem k pózování před fotoaparátem. Vlevo je vchod do obchodu ručními 
výrobky Augustina Filly. Pozoruhodná je cedule pod pravým oknem, na níž dvojjazyčně stojí: „Jízda povozů se v této ulici z ohledu bezpečí zapovídá.“
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Ještě v  roce 1957 byl Bytový dům pro zaměstnance Báňské a hutní společnosti (postaven v  roce 1923 na Úvoze 47) před křižovatkou s  Grohovou 
posledním. Úpatí Kraví Hory nezalesněno, trolejbusy nejezdily, děti na skále bez dohledu rodičů čile povykovaly. 

2. února 1920 se v úřednic-
ké čtvrti poblíž Wilsonova lesa 
konaly první lyžařské závody 
v Brně. Pořadatelem byla S. K. 
Moravská Slavia, závody však 
byly přístupné všem lyžařům 
české národnosti bez ohledu na 
příslušnost ke klubu. Startovalo 
se odpoledne o půl třetí. Mezi 
mnoha muži byla také jedna 
dívka, kterou nebyl nikdo jiný, 
než průkopnice ženského spor-
tu v Brně, Marie Komárková 
(1900–1981), dcera Karla Di-
víška st. (Puňa). 

  TENKRÁT A  DNES
Úvoz v roce 
1957

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

VČeReJŠeK DneS

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

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

•	výroba	zakázkového	nábytku	
	 z	masívního	dřeva
•	dřevěná	schodiště

Úvoz dnes

Kolem obchodního domu C a A ve Starobrněnské ulici chodí denně stovky lidí. Málokdo však ví, že na místě 
tohoto domu stával překrásný starobylý dům, ve kterém se narodil Julius rytíř Gomperz (1823 – 1909). Průmyslník, 
mecenáš, politik, majitel továrny na jemná sukna, předseda Židovské náboženské obce, člen velmi dlouhé řady 
odborných a zájmových organizací a držitel mnoha poct a vyznamenání. Z původního středověkého domu byly 
ponechány pouze některé sklepy. Kamenné jádro z konce 13. stol. je prezentováno v podlaze dnešního obchodního 
domu. Dům Julia Gomperze patřil v Brně k velmi váženým, scházela se v něm duchovní a umělecká elita tehdejšího 
Brna. Velkou měrou k tomu přispívala i manželka Caroline (1845 – 1925), která po sňatku (1867) s Gomperzem 
ukončila svou pěveckou kariéru a věnovala se dobročinnému působení. Mezi blízké přátele Gomperzových patřili 
mj. pianista a hudební skladatel Anton Rubinstein, hudební skladatel a blízký přítel Bedřicha Smetany Franz Liszt, 
Johaness Brahms nebo také T. G. Masaryk, který často pobýval na jejich letním sídle v Habrovanech. Tento statek 
si rod Gomperzů držel až do konce 2. sv. války. V tehdejším Gomperzově domě se žilo způsobem, o jakém se nám 
dnes ani nesní! Už rodiče Julia Gomperze, Philipp a Henriette, velmi podporovali aktivity tohoto zajímavého rozvět-
veného brněnského šlechtického Gomperzovského rodu, budovali a udržovali společenské styky. 

Kde byl Gomperzův dům

❺❹❸❷

❶

❶ Julius rytíř Gomperz.
❷ Franz Liszt.
❸ Caroline Gomperz.
❹ Anton Rubinstein.
❺ Dopisnice hraběnky 
 Caroline Gomperz.
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Martin: Jak jste se daly do-
hromady?

(Bára) Asi by se řeklo 
„krásná náhoda.“ Nikolu a mě 
přijali na Brněnskou konzerva-
toř a byly jsme jediné dvě hol-
ky v ročníku. Nikola už tenkrát 
hrála s Danielou pod režií Pe-
tera Scherhaufera. Přidala jsem 
se k nim.

(Daniela)  Jenomže, jak tak 
pozorujeme a prožíváme život, 
pochopily jsme, že náhody 
neexistují. Všechno má souvislosti a lidé na stej-
ných „délkových vlnách“ se prostě slyší a rozumí 
si. Jsou to věci mezi nebem a  zemí, neexistuje 
žádné racionální vysvětlení, proč tomu tak je.

(Nikola) Na přijímačkách jsme na sebe s Bá-
rou hleděly, co je ta druhá za exota. První den 
ve škole to ale bylo jasné, pochopily jsme hned, 
že tady na tomhle světě prostě „hrajeme ve stej-
ném filmu.“

Martin: Která vlastnost vás spojuje?
(Daniela) Svobodomyslnost a za tou svobo-

dou „hrát si“ jdeme krok za krokem. Občas to 
dopadá tak, že když vidíme na silnici směrovku, 
že město, do  kterého míříme je vlevo, se slovy  
„nedáme se zmást“ zamíříme doprava. Je to sice 
ve výsledku zajížďka, ale my na té cestě potkáme 
to, co bychom na  té správné silnici nepotkaly. 
Uznávám, že někdy je rychlejší té směrovce dát 
za pravdu, ale ta svoboda za menší zajížďku stojí!

(Bára) Svéhlavost. Bolek nám jednou řekl, že 
má strach se obrátit, protože je možné, že tam, 
kde jsme před pár vteřinami stály už stát nebu-
deme.

(Nikola) Optimismus. Jsme nevyléčitelné 
optimistky a  všem, kdo tvrdí opak, jednoduše 
nevěřime. V životě se totiž vždycky děje to, o čem 
jsme přesvědčení, že je to pravda. Taky nás spoju-
je lenost, rozmazlenost, ale i vášeň a odevzdanost 
tomu, co jsme si zamilovaly.

Martin:  O čem jsou vaše představení?
(Bára) Jsou o nás. Tedy o nás všech, co spolu 

žijeme na tomto světě. Trápí nás obdobné pro-
blémy, potýkáme se sami se sebou a hledáme své 
místo na zemi. Všechno to jsou komedie, při kte-
rých ovšem trochu zamrazí.

(Daniela) Vnímáme divadlo jako odraz doby, 
a taky jako místo ke sdílení. Sdílená starost, po-
loviční starost. Můžeme se společně zasmát na-
šim problémům, pochopit, že tady na tom světě 
nejsme se svými starostmi sami a hned je nám 
nějak líp. Smích léčí.

(Nikola) Pozorujeme život, osudy přátel 
a známých. Každý z nás žije vlastní román, o kaž-
dém by se dalo hrát zajímavé představení.

Ale už jsme provařené a někteří kamarádi nám 
říkají: „Představ si, co se mi stalo. Ale nebudu 
v představení, že ne?!“ 

Martin: Obdivujete něco na době tzv. stříbr-
ného plátna?

(Daniela)Většinou se nazpátek moc neohlí-
žíme. Je toho hodně k  vnímání v  současnosti, 

ale třeba bylo krásné to, že hereč-
ky byly dámy, nádherně voněly 
a budily dojem, že jsou roztomile 
rozmazlené.

(Nikola)Působí to tak, ale zce-
la jistě musely víc poslouchat.

(Bára) Tak to jsme rády, že ži-
jeme dnes.

Martin:  Kam v Brně nejraději 
chodíte?

(Daniela) Netajíme se tím, 
že Brno milujeme. Patří totiž Br-

ňanům a to je cítit na každém kroku. Milujeme 
brněnské kavárny, (jediné co nemilujeme je mo-
derní kyselý kafe, kterému se říká káva s ovoci-
tou chutí), milujeme Bolka, Hadivadlo, Divadlo 
Husa na provázku, chodíme se zdviženou hlavou 
a pozorujeme krásně opravené fasády domů. Vy-
lezeme na vyhlídku na Zelňáku a sledujeme život 
v přímém přenosu.

(Bára) Nebo nasedneme na kola, projedeme 
Lužánkami, zastavíme se v bistru kina Art, zjis-
tíme co večer hrají. Víceméně chodíme převáž-
ně na dobré filmy jen tam. Nakoupíme domácí 
chleba, máslo a zeleninu v „klubovně“, což je ob-
chůdek s lokálními potravinami cca 3x3 m2 velký, 
vytlačíme kola na Špilberk, rozjímáme v zahrád-
ce některé z hradních kaváren a koukáme dolů 
na město.

(Nikola) Taky nás baví připevnit košík na kola 
a jet na trh. Potom si dát kafe v Tungsramu, po-
tkat přitom pár známých a  pokecat. A  skončit 
v  naši nejoblíbenější řecké kavárně „Meet me“ 
na řeckém salátu a sklence vína. A samozrejmě, 
že všechny tři nadevše milujeme naši domov-
skou scénu v Divadle Bolka Polívky, kde máme 
už čtrnáctou sezónu zázemí.  Ale máme pusinky 
na zámeček, aby se zase moc nerozkřiklo jak je 
Brno bezvadný, protože potom už by hrozilo, že 
nám Brňanům patřit přestane.

Martin: Kde berete životní optimismus?
(Daniela) Z vděčnosti za to, že žijeme v tak 

krásné zemi, že děláme to, co milujeme, že mů-
žeme hrát divadlo, vydávat knížky, jezdit po celé 
naší vlasti a setkávat se s lidmi. 

(Bára) Mít blízkého člověka, to je obrovský 
dar. A když jich máte víc než jednoho, to už je 
důvod k  velké radosti. Jsme na  to všechno tři, 
můžeme si říkat pravdu, což sice zní banálně, ale 
zkuste říct někomu, co si opravdu myslíte. Někdy 
ta pravda zabolí, ale vždycky člověka posune dál. 
A to je dar a důvod k radosti.

(Nikola) Asi taky z toho, že spoustu času trá-
víme v lese. Je to takový chrám, který nabíjí člo-
věka optimismem. 

Martin: Co vzkážete čtenářům Stříbrného 
Brna?

(Daniela) Aby se nebáli následovat své sny. 
Na počátku všeho, co za něco stojí, byl  sen. 

(Bára) A dělali to, co je naplňuje vášní.
(Nikola) A nesnažili se být jako ostatní, pro-

tože být sám sebou je ta nejšťastnější volba. Ně-
kde jsem četla krásnou větu: „Buď sám sebou, 
neboť všichni ostatní už jsou obsazení.“

• s t ř í b r n ý  r o z h o v o r •
MALÉhRY s velky

ý
mi sny

třinoherní autorské divadlo tří hereček Daniely zbytovské, barbory seidlové a nikoly zbytovské

Tato ulička vznikla koncem 18. stol. a dostala tehdy název Rotgasse 
(Červená). Fotografie je z roku 1905. Původní uličku tvořily domky 
staré dělnické kolonie postavené z  červených neomítnutých cihel. 
Později nesla název Heinrich-Schmal-Gasse. Dnes vypadá tato ulič-
ka úplně jinak a je o mnoho širší. Říkalo se jí také „Šmálka.“ Už víte?  

zapomenuté ulice

I DOMY PROMlOUvAjÍ...
V  tomto domku se narodil budoucí 

světoznámý spisovatel moderní literatury 
Bohumil Hrabal (1914 – 1997). Narodil 
se jako nemanželský syn Marii Kiliánové. 
Velkým vzorem pro Bohumila byl jeho 
strýc, novinář, vydavatel mnoha kulturních 
a společenských časopisů a znalec umě-
ní JUDr. Bohuslav Kilian (1892 – 1942). 
Mladý Bohumil často navštěvoval obřan-

skou vilu svého strýce Bohuslava, jenže se v ní necítil moc dobře. 
Byl v pubertě, musel u strýce poslouchat akademické rozhovory, 
dbát na etiketu měšťanské vrstvy a navíc si musel pravidelně umý-
vat ruce. Nejlépe se cítil v Židenicích v Balbínově u babičky a dědy, 
kde si mohl dělat, co chtěl. Maminka Marie pracovala jako účetní 
pivovaru v Polné, kam se Bohumil brzy přestěhoval. Marie se pro-
vdala za Františka Hrabala, který dal Bohumilovi úředně své jméno 
a v létě roku 1919 se už celá rodina přestěhovala do Nymburka, kde 
se František Hrabal stal správcem pivovaru. V Nymburce Bohumil 
navštěvoval obecnou školu, do primy však nastoupil na gymnasium 
v Brně. Učení v Brně mu ale nešlo (měl 6 nedostatečných a nevyho-
vující zákonné mravy), tak se vrátil zpět do Nymburka. V roce 1934 
nakonec odmaturoval. Ojedinělá atmosféra 
pivovaru, pracující lidé v něm a starobylý 
Nymburk, to všechno mělo na život vníma-
vého chlapce a budoucího spisovatele zřej-
mě vliv největší. Od roku 1991 je Bohumil 
Hrabal čestným občanem Nymburka. Ze-
mřel předčasně po nešťastném pádu z okna 
pražské nemocnice. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎

        ... reklamu do Stříbrného Brna?    Ano, zařídím ... 

Jan Ducháček alias 
Vlasta Burian
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Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

Letohrádek sv. Vojtěch  • U Smrčků 334 • 394 64 Počátky 
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Na lásce a valentýnských 
balíčcích se šetřit nemá!

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

Seděl jsem s  maminkou 
a sestrou na kozlíku našeho 
stěhovacího auta, ve  kte-
rém bylo vše, co tvořilo mé 
dětství. Chatrné kousky 
nábytku naši nechali v Da-
lešicích, mezi nimi i  kre-
denc, kterou jsem popsal 
kalendáriem našich zabíja-
ček. Maminka si nechtěla 
zatěžovat nový byt takovým 
haraburdím. Tatínek jel 
v  dalším stěhovacím vozu. 
Přál jsem si, abychom při 
vjezdu do  Brna a  cestou 
Brnem neupoutali na  sebe 
pozornost, neboť jsme byli 

Když šel můj tatínek v září roku 1932 do penze, přestěhovali jsme se do vlastní-
ho domu v Brně-Žabovřeskách. Rodiče si jej pořídili v roce 1930. Mě bylo v době 
stěhováni  32 let, ale když jsem ještě v Dalešicích na to pomyslel, velkou radost 
jsem neměl. Brno jsem znal sice velmi dobře jednak z dob svých studií a   čet-
ných návštěv, kromě Mahenovy osobnosti a opuštěného bytu ve Falkensteinerově 
(dnes Gorkého) ulici, kde jsem bydlel, mě k Brnu vlastně nic nepoutalo. 

přece jen tak trochu ko-
mediantským spřežením. 
Chtěl jsem být v této situa-
ci neviditelným. Až teprve 
těsně před kapličkou v Ža-
bovřeskách jsem upřel oči 
do údolí, kam jsme vjížděli 
jako do nějakého požehna-
ného kraje. (pozn. redak-
ce - Žabovřesky byly tehdy 
zastavěny mnohem méně, 
než dnes). Vybral jsem si 
velký pokoj a  ještě tohoto 
jasného odpoledne musely 
být na mém okně pověšeny 
záclony, protože do  tohoto 
pokoje vstupovalo slunce 

vždy nějakou hodinu před 
západem. Můj psací stroj už 
ležel na  stole, klidně jsem 
pokračoval v  rozepsaném 
románu. Mezitím přijel ta-
tínek s druhým stěhovacím 
vozem. Trvalo dosti dlouho, 
než jsem z  našeho nového 
domku opět navázal styky 
s  Brnem a  s  lidmi. Domek 
zůstával pro mě dlouho 
tím, čím mě byla dalešická 
škola. Místem, kde jsem žil 
samotářský život, kde jsem 
pracoval a  kde můj tatínek 
učil. Na  rozdíl od  Prahy, 
kde jsem si během před-

❶

❷

NÁRODNÍ UMĚlEC vÍTĚZSlAv NEZvAl vZPOMÍNÁ



S t ř í b r n é  B r n o  •  s t r a n a  7

KalenDÁRium

HUGO HAAS (*19. 2. 1901 Brno 
– †1. 12. 1968 Vídeň), narodil se 

v Bezručově ulici 
č. 5 (tehdy Gom-
perzova) do  ro-
diny známého 
b r n ě n s k é h o 
obuvníka, šev-
ce a  majitele tří 
obchodů s obuví 

Zikmunda Haase. Noční čas Hu-
gova narození mu zřejmě předurčil 
dispozice pro budoucí bouřlivácký 
barový život. Miloval kavárny, a když 
šel po ulici, ženy se po něm otáčely. 
V historii československé kinemato-
grafi e zřejmě dodnes neexistuje větší 
star hollywoodského střihu, než byl 
právě Hugo. Komika Hugo Haase 
silně inklinovala k ironii a sebeironii. 
Jeho sláva rychle stoupala už za prv-
ní republiky a  už tehdy si stvořil 
neopakovatelný způsob moderního 
antisentimentálního autorského 
herectví, které do  té doby nemělo 
obdoby. Hugo Haas je pochován 
na brněnském Židovském hřbitově 
a na jeho rodném domě mu byla od-
halena pamětní deska. 

NATAŠA GOLLOVÁ (*27. 2. 
1912 Brno – †29. 10. 1988 Praha), 

jedna z  našich 
nejzářivějších 
hereček předvá-
lečného filmu. 
Narodila se jako 
Nataša Hodáčo-
vá v Údolní ulici 
č. 7 (tehdy Jahn-

gasse č. 3), kde jí byla odhalena pa-
mětní deska. Jejím dědečkem byl 
významný český historik, profesor 
všeobecných dějin a  politik Jaro-
slav Goll (1846 – 1929), po němž 
si zvolila své příjmení. Nataša 
byla velmi inteligentní a  sečtělá, 
ovládala několik světových jazyků 
a výborně tančila. Její bratr Ivan byl 
automobilovým závodníkem a dů-
stojníkem čs. armády. Maminka 
Adéla krásně malovala a  Natašin 
táta František Xaver Hodáč byl vý-
znamným politikem, poslancem, 
národohospodářem a  také peda-
gogem. Je pochována na pražském 
vyšehradském hřbitově. 

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

ÚTulNá viNoTéka
          u Terezky

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

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

Kdo v únoru víno pije, 
      dlouho potom dobře žije!  

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

chozích let zvykl tak trochu 
bydlet v  kavárnách, Brno 
mě zatím zůstalo až na ka-
várnu Bellevue a  Museum 
skryto. Sem jsem občas 
vstupoval za  Jiřím Mahe-
nem, se kterým jsem se 
přátelil už velmi dlouho. 
Hrával zde se svými přáteli 
kulečník. Když mě uviděl, 
hru ukončil, šel za  mnou, 
vypít si svou kávu a vykou-
řit viržinko. Mnohdy mě 
vzal pod paži a  šli jsme se 
toulat po Brně. A když byl 
čas, aby šel Mahen k veče-
ři, loučil se se mnou velmi 
něžně, že ho Karlička čeká. 
Jindy jsme šli k  Mahenovi 
večeřet oba, a  když nebyla 
Karlička doma, povečeřeli 
jsme v některé brněnské re-
stauraci. Jednou, když jsem 
v  Bellevue na  Mahena če-
kal, přivedl s  sebou usmě-
vavého mládence menší 
postavy, s nímž si prý budu 
určitě rozumět. Byl to spi-
sovatel Josef Věromír Pleva, 
který tehdy učil na  škole 
nedaleko Žabovřesk. Ten-
tokrát jsme Mahena dopro-
vodili do jeho bytu společně 
a dali se pěšky na zpáteční 
cestu do  Žabovřesk, která 
se nám proměnila v  cestu 
kouzel. Mahen měl prav-
du, Pleva se stal mým ze 
srdce blízkým kamarádem. 
Po  pár dnech, doprovázeje 
mě domů, svěřil se mi s ne-
štěstím v  očích, že chystá 
svatbu, která se má usku-
tečnit do  měsíce v  Praze. 
Nevěstu že zná už delší čas, 
stýkají se ale velmi zřídka. 
Když mě požádal, abych 
mu šel za  svědka, souhla-
sil jsem. Svěřil jsem mu 
však pověrčivou obavu, že 
umělec na  svatbě znamená 
neštěstí. Odjel jsem do Pra-
hy, do stále ještě svého stře-
šovického bytu. V  sobotu 

ráno mě probudil zvonek. 
U dveří stál Pleva a s úsmě-
vem mi sdělil, že si mě chce 
odvézt na  svatbu, která se 
koná v pravé poledne. Sedli 
jsme si do  kavárny Metro, 
a  jaké bylo mé překvapení, 
když tam seděl druhý Ple-
vův svědek, významný so-
chař, profesor Vincenc Ma-
kovský. Vyvrátil Plevovi mé 
tvrzení, že básník na svatbě 
přináší smůlu, zato jej však 
přesvědčoval, že sochař po-
kazí každou svatbu a nemá 
na ní účinkovat nejen jako 
svědek, nýbrž ani jako 
host. Po  chvíli vstoupila 
do kavárny dvojice, nevěsta 
a její otec. Vyměnili jsme si 
s  Makovským zoufalý po-
hled, bylo však pozdě, milý 
ženich byl ke  všemu od-
hodlaný. Když jsem později 
Plevovi říkal, že bych ho 
nejraději z  kavárny odvedl 
a nechal zmařit svatbu, pří-
sahal, že by mě i uposlechl, 
ale… Uplynulo pár měsíců, 
byl jsem opět v Brně a prá-
vě jsem na  Riviéře vystu-
poval po schůdcích z vody. 
Bouřlivě mě vítal opálený 
Pleva, který chtěl právě 
do  vody vstoupit. První 
zprávou, kterou mi sdělil, 

bylo, že jeho manželství 
už je rozloučeno, a  že je 
opět svobodný! Můj přítel 
se měl tehdy stát předmě-
tem nejhoršího lidské-
ho komplotu a  jen samo 
dobré nebe ho uchránilo 
od  nejhorších důsledků. 
Na kouzelný byt J. V. Plevy 
nad Wilsonovým lesem, 
kam mě poté zval čím dál 

častěji, a kde jsme společ-
ně strávili nejeden krásný 
podvečer, nikdy nezapo-
menu. 

Dobře je člověku tam, 
kde najde opravdové přá-
tele. I  to tvoří kus domo-
va, který Vítězslav Nezval 
v Brně našel. 

• Vítězslav Nezval byl největším a nejvlivnějším básní-
kem naší historie.

• Svá největší díla napsal v Žabovřeskách ve svém poko-
jíku a na zahradě domu. 

• Přátelil se snad se všemi českými básníky, navštívil 
však také básníky v Paříži a dalších evropských městech. 

• Do okruhu jeho blízkých známých patřily také mnohé 
hvězdy stříbrného plátna. 

• Brno si velmi oblíbil, toto město ho velmi ovlivnilo.
• Narodil se v Biskoupkách v místní škole, na které je 

umístěna pamětní deska. Zemřel v Praze. 
• V Biskoupkách dnes žije přibližně 180 obyvatel. 

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI

❸ ❹ ❺

❶ Žabovřesky v roce 1908, uprostřed dnešní Burianovo 
(tehdy Komenského) náměstí s kapličkou. 

❷ Mladý, elegantní a neklidný Vítězslav Nezval.
❸ Profesor Vincenc Makovský.
❹ Kamarád Jiří Mahen.
❺ Věrný přítel, spisovatel Josef Věromír Pleva.
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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

Domácí příprava
Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

I doma si můžete připravit špič-
kovou kávu za  přiměřený peníz. 
Nejdůležitější je surovina, tedy 
správná zrna. Věnujte trochu času 
a nakupte skutečně dobrou kávu, 
pečlivě vybranou a  čerstvě upra-
ženou s potenciálem bohaté chuti 
a  vůně. Důležitý je také mlýnek, 
kvalitní zrna po  umletí ze sebe 
vydají daleko více než dopředu 
pomletá například z  obchodu. 
Zkuste porovnat a uvidíte ten roz-
díl. Stačí i cenově dostupný ruční 
mlýnek. Při dobře zvolené hrubosti 
vykouzlíte i doma z French pressu 
nebo aeropressu dobrou kávu. Ještě 
více chuti a vůně dostanete z moka 
konvičky, jsou dostupné i typy pro 
napěnění mléka. Nejintenzivnější 
prožitek bude i z lacinějšího páko-
vého kávovaru. Při správném vý-
běru zrn, mletí a přípravě, připra-
víte skutečně lahodný šálek kávy, 
jako v „domácí“ kavárně.

TRAGICKÉ ÚMRTÍ MILOŠE STEIMARA

První veřejnou dopravu 
nosítky v Českých zemích 

mělo město Brno. Provozova-
telem nosítkové dopravy byl 
moravský zemský chirurg An-
dreas Eberhardt Girod (1675 
– 1755). Oprávnění mu bylo 
uděleno městskou radou 20. 
7. 1708. Provoz byl řízen přís-
nými pravidly. Za přenesení 
z jednoho místa na druhé (bez 
ohledu na vzdálenost!) se plati-
lo 8 krejcarů, za hodinu čekání 
6 krejcarů, pokud ale tato oso-
ba byla na mši, tak jen 3 krejca-
ry. Do zahrad za hradbami se 
platilo 12 krejcarů, do kláštera 
na Starém Brně 17 krejcarů. 
Nosiči museli zachovávat ml-
čenlivost, nosítka denně čistit 
a nesměli brát spropitné! Cí-
sařovna Marie Terezie udělila 
Girodovi doživotní výhradní 
privilegium s podmínkou, že 
má být jedněmi nosítky pa-
matováno i na nemocné. 

Na prvním letošním srazu se hovor točil hlavně kolem Janáčkova 
divadla. Jak mnozí z vás ví, jeho budova nedávno prošla rozsáh-

lou rekonstrukcí. Mluvili jsme však především o jeho návštěvnosti, 
zejména o opeře. Leoš Janáček by si možná postesknul, jak málo 
mladých lidí tato představení navštěvuje. A přitom krása hudby může 
mladým lidem, a nejen jim, mnoho dát. Shodli jsme se, že vše začíná 
v rodině. Pokud rodiče mají čas a chuť vodit děti na operu, otevřou 
jim nečekaný obzor. Nelze to říct s jistotou, ale pravděpodobnost, že 
se z malých operních diváků stanou dospělí milovníci tohoto žánru, 
je velká. Projdeme-li se po nákupních centrech, mnoho dětí je odlo-
ženo v dětském koutku, a nebo vláčeno rodiči po ryze konzumních 
prostorách. Tady v nich lásku k opeře nikdy nevzbudí. Druhým pi-
lířem je škola. Pro učitelky je beze sporu náročné dopravit skupinu 
dětí či mladistvých do budovy divadla, motivovat je a vše tzv. ohlí-
dat. Prožitek z divadelního představení v nich však zanechá pozitivní 
stopy, které mohou jako dospělí rozvíjet. Stačí tedy jenom chtít. Jde 
přece také o to vidět jak je budova, pojmenovaná po Leoši Janáčko-
vi, krásně opravená. A tak nezbývá, než dodat, choďte do divadla vy 
dospělí a berte s sebou i mladší generaci. Finanční náročnost v po-
měru nesmyslů, které jsou dětem kupovány, není velká. Budou naši 
potomci vzpomínat na to, jak dostali nový tablet, a nebo na to, jak 
krásnou hudbu spolu s rodiči či prarodiči v Janáčkově divadle slyšeli? 
Odpovědět si musí každý z nás sám. Pozor! Malá změna, 3. února U 
Mamlasů! V obvyklém čase. Těším se na vás. 

Janáčkovo divadlo v roce 1966

Stříbrné setkání

Leoš Janáček v roce 1914.

Snad jen hrstka lidí ví, že vel-
ký český herec Jiří Steimar měl 
kromě dcery Jiřiny také syna 
Miloše. Miloš Steimar (1922 
– 1949) byl velice pohledný, 
hodný a herecky velmi nadaný 
hoch. Brzy se osamostatnil a bez 
herecké školy odešel v roce 1943 
do Brna. Ihned se dostal k pro-
fesionálnímu divadlu. Herectví 
měl v krvi, tak jaképak školy… 
Krátký čas si v Brně přivydělá-
val také jako číšník, spolupra-
coval s  brněnským rozhlasem. 
V letech 1945 – 1947 působil ve 
Slováckém divadle v Uherském 
Hradišti, poté se vrátil opět do 

Brna. Když se v Brně zakládalo 
Divadlo pro mládež, byl oka-
mžitě přijat. V něm působil až 
do své předčasné smrti. Sestra 
Jiřina jej v Brně často navštěvo-
vala. Miloš tehdy bydlel v ulici 
Bratří Čapků 9 u svého dobrého 
kamaráda, kabaretního herce 
a konferenciéra Jirky Štuchala. 
Miloš se právě vrátil ze zájez-
dového představení. Unavený 
si lehl do postele a začal si pro-
hlížet scénář Maryši. Odvod 
z  kamen na uhlí tehdy nebyl 
zasunut do komína. Otrávil se 
kysličníkem uhelnatým. Zabilo 
ho nedokonalé spalování. Našli 

ho v bytě Jirky Štuchala až dru-
hý den ráno bez známek života. 
Bylo mu teprve necelých 27 let 
a život měl před sebou. Mohl 
z něj být velký český herec, jako 
jeho táta Jiří. Herecký rod Ste-
imarů, Kodetů a Budilů patři 
dodnes k  nejvýznamnějším u 
nás. 

Anna Steimarová, 
Milošova maminka Jiří Steimar

Překrásná Jiřina 
Steimarová, Milošova sestra

Jiří Štuchal

Doprava nosítky v Brně
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Horečná stavební čin-
nost, která po likvidaci 

městských hradeb nastala 
koncem 19. století, se dotkla 
i souběhu Besední a Solniční 
ulice. Tehdy stály u  docho-
vané hradební zdi přízemní 
domky s dvorečky přitisknu-
tými k její konstrukci. Mezi 
objekty v  nároží Besední 
a Solniční ulice stávala také 
cechovní hospoda a  nocle-
hárna pekařských tovaryšů 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

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

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

•	výroba	zakázkového	nábytku	
	 z	masívního	dřeva
•	dřevěná	schodiště

– herberk. Na  jeho místě, 
po  zboření všech domků, 
dal v roce 1894 postavit zná-
mý brněnský kavárník Alois 
Novák podle projektu archi-
tekta Antonína Blažka velký 
moderní hotel s  restaurací 
a kavárnou Slavia. Založení 
tak velkého podniku, jako 
je hotel, však nebylo v době 
končícího století vůbec jed-
noduché. Brněnská radni-
ce s  početným německým 

zastoupením kladla nově 
vznikajícím podnikům neu-
stále překážky. Národní uvě-
domění, které se formovalo 
velmi silně právě v  kavár-
nách, restauracích a hostin-
cích, bylo trnem v  oku ně-
meckým úředníkům zvláště 
ve  středu města. Ani Alois 
Novák se žádostí v  první 
fázi neuspěl a o jeho záměr 
zřídit Slavii se rozpoutal lítý 
boj. Blízkosti Besedního 
domu se úřednictvo doslova 
zaleklo a své zamítnutí odů-

vodnilo tím, že v okolí je již 
mnoho takových podniků 
a že výstavba dalšího je tudíž 
zbytečné. Ke svému odvolá-
ní Novák připojil dokonce 
i petici, kterou na jeho pod-
poru podepsalo sedm set 
brněnských Čechů. Sociální 
skladba signatářů zahrnova-
la v seznamu dělníky, baro-
ny, lékaře, advokáty i písaře, 
konzervativce i  radikály. 
Přesto žádost neuspěla. Nyní 
se zřízení nové kavárny stalo 
otázkou cti všech českých 

Brňanů a  jejich neustáva-
jící tlak přinutil nakonec 
kompetentní orgány vyřídit 
žádost kladně. Hotel Sla-
via se tak na dlouhou dobu 
stal jediným českým hote-
lem ve  městě a  Karel Mo-
ravec, který tento podnik 
od  Aloise Nováka koupil, 
ho vedl opravdu příklad-
ně. Kapacitu hotelu, která 
tehdy představovala 43 po-
kojů, rozšířil přikoupením 
dalších dvou sousedních 
činžovních domů v  Kasá-

renské ulici a celý komplex 
dispozičně propojil. Hotel 
po  stavebních úpravách 
disponoval stovkou poko-
jů, výtahem, elektrickým 
osvětlením, ústředním vy-
tápěním a  v  parteru pro-
sperovala tzv. Národní ka-
várna. Ve  Slavii se scházeli 
čelní představitelé českého 
Brna. V  klubových míst-
nostech hostila četné spolky 
a mnohá sdružení. Kavárnu 
proslavili i šachisté, kteří se 
v  ní scházeli každý podve-
čer s  takovou „matematic-
kou přesností“, že personál 
i  hosté přesně na  minutu 
věděli, kdo který stůl obsa-
dí. Objednávky „štamgastů“ 
se děly bez ptaní, neboť číš-
níci znali záliby svých hostů 
do nejmenších detailů, ať už 
se jednalo o „kávu s pěnou, 
cezenou nebo se škralou-
pem, hodně bílou či o  ka-
pucína“. Předkládání novin 
hostům měl na  starosti 
vrchní číšník a pořadí bylo 
stanoveno následovně: nej-
dříve čerstvé brněnské, pak 
odpolední vydání Lidových 
novin, Hlasu nebo Morav-
ské orlice a až potom přišla 
řada na  mimobrněnské. 
Podnik velmi dobře prospe-
roval a  ve  třicátých letech 
minulého století měl již 118 
pokojů a  „veškeren kom-
fort“, což tehdy znamenalo 
teplou a  studenou vodu, 
ústřední topení, telefon 
a koupelnu v každém patře. 
V hotelu byl dámský i pán-
ský kadeřnický salon, prá-
delny, dílny, garáže a  před 
hotelem dokonce čerpací 
benzinová pumpa. Po druhé 
světové válce byl hotel čás-
tečně poškozen a jeho věhlas 
postupně vyhasínal. Dnešní 
podoba hotelu je snad před-
zvěstí návratu jeho největší 
slávy. 

 HOTEL SLAVIA

Rok 1892 – původní dům (vpravo) 
na místě hotelu Slavia.

Kavárna vybavená 
fi rmou Th onet

Zaniklý rohový vchod do kavárny.
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{{{{  CO SE CHYSTÁ NEjEN v BRNĚ   }}}}

pRVoRepuBliKoVé 
SlaDKé 
mÁmenÍ

Griotové rohlíčky 
Předem si upečeme malinké 
mandlové rohlíčky. Na  tyto 
rohlíčky naneseme pomocí 
hladké trubičky povrch z mar-
cipánky, kterou rozředíme viš-
ňovou šťávou a  likérem. Roh-
líčky tyto se máčejí v čokoládě 
a navrch se pokládá jedna půl-
ka pistácie. 

www.crew-design.cz

Letáky, vizitky, weby,
polepy, loga a vše,

co potřebujete
pro Váš business.

Nejlepší 
zákusky
a dorty
Veveří 14, Brno 
tel.: 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel. 601 522 397

ŽELEZNÁ OPONA 
1948  1989. Výsta-
va Technického mu-
zea v  Brně připravená 
v  rámci  30. výročí 
pádu železné opo-
ny  představuje jeden 
z  úseků naší histo-
rie.  Mapuje želez-
nou oponu od  jejího 
vzniku v  roce 1948 až 
po její pád v listopadu 
1989. Zabývá se však 
i  obdobím po  roce 
1945, které z  hledis-
ka politického vývo-
je v  Československu 
ke  vzniku systému 
ochrany státní hranice 
výrazně přispělo. Ne-

opomíná ani dobu po skončení železné opony, aby bylo možné ve stručnosti popsat 
situaci na hranicích do roku 2007. Výstava se zaměřuje na ženijně technické zaříze-
ní a jeho fungování od zahájení budování v roce 1952 až po konec fungování v roce 
1989 a další technické prostředky používané při ostraze hranic příslušníky Pohraniční 
stráže. Prezentována je zejména ostraha státní hranice z vojenského hlediska, ukázán je 
vývoj jednotek určených k ostraze hranice a speciálně vytvořeného vojenského útvaru 
Pohraniční stráže. Prostor ve výstavě dostaly i konkrétní osudy lidí, kteří se pokusili 
železnou oponu překonat, ať již byla jejich snaha úspěšná či neúspěšná. Část výsta-
vy se zaměřuje na rakouský pohled na železnou oponu a představuje způsob ostrahy 
a služby rakouských bezpečnostních složek, každodennost na rakouské straně hranice 
z pohledu obyvatel Rakouské republiky. Popisuje také situaci československých občanů 
po útěku do Rakouska – životní podmínky v uprchlických táborech či každodennost 
v nich. Kdy: každý den kromě pondělí do 3. května 2020. Kde: Technické muzeum, 
Purkyňova 105. Jak: tramvají č. 12 na zastávku „Technické muzeum“. 

NEJVĚTŠÍ UZENÁŘSKO-VINAŘSKÁ SHOW (možná) 
na světě, v Česku určitě. 29. února a 1. března 2020 na hra-
dě Veveří. Opět zavoní uzené a vinaři otevřou své nejlepší 
lahve. Neznáme lepší moravskou symfonii než uzené a víno. 
Proto pracujeme s kolegy usilovně na tom, aby tato hudba 
zazněla ještě krásněji než dosud a těšíme se na vás! Michal 
Burian – zakladatel. 

SCHODY NA BAŠTY JSOU DOKONČENY! Ze zastávky 
tramvaje na Nových Sadech už můžete vystoupat po nových 
schodech nejen do hospůdky na Baštách. Také tzv. Off er-
mannův dům je teď blíž. Už mnoho let nám sice slouží scho-
dy na začátku Husovy, které jsou od těch nových vzdálené 
jen pár desítek metrů, ale což, vždyť schodů není nikdy dost!

Také letos se v Masarykově onkologické ústavu na Žlu-
tém kopci koná DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Uvidíte 
pět zajímavých pracovišť a dokonce i robotický systém 
Da Vinci. Kdy: 8 února (sobota). V kolik: přesně v 10:00 
hodin! Přijďte včas.
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Zapomenutá operní pěvkyně Růžena Hořáková (1909 –2001) rozená Bendáková  se narodila v Jičíně, tři roky 
žila v Užhorodu, poté v Praze, po roce 1948 v Argentině, největších úspěchů však dosáhla v Brně. Tehdejší šéf 
brněnské opery Milan Sachs hledal v roce 1935 nové posily, kdy k předzpívání pozval také Růženu Hořákovou. 
Konkurs dopadl výborně, na jaře roku 1937 se Růžena Hořáková představila brněnskému publiku. Kritika oce-
nila především velký talent nové sólistky. Zřejmě nejvíce ovlivnila umělecký růst Růženy Hořákové představitel-
ka čelných mezzosopránových a altových rolí Marie Hloušková (1895–1940). Růžena v Brně také potkala svého 
druhého životního partnera (prvním manželem byl právník Vladimír Hořák, s nímž žila v Užhorodu), muziko-
loga Leoše Firkušného (1905 – 1950), staršího bratra klavíristy Rudolfa Firkušného. Růžena byla členkou brněn-
ské operní scény až do listopadu roku 1941, kdy došlo k násilnému uzavření divadla okupanty. Zejména v roce 
1947 absolvovala mnoho koncertů ve Vídni, poté v Anglii. Československo natrvalo opustila se svým manželem 
po roce 1948, kdy zejména v Argentině usilovně propagovala českou hudbu a především dílo Leoše Janáčka. 
V té době bylo u nás její jméno zamlčováno. Rodný Jičín, ve kterém strávila své dětství a absolvovala gymnázium, 
navštívila naposledy v roce 1986. Mimořádně nadaná Růžena Hořáková - Firkušná zemřela v Buenos Aires.

SlAvNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY
Krásná a usměvavá 

Růžena Hořáková

Milan Sachs, šéf opery

L. Janáček, hudební skladatel

Rudolf Firkušný, švagr

PÍŠEME NA POKRAČOVÁNÍ

Hádanka pro fajnšmekry

Rudolf Těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

Tatíček přejetého Pozorka 
zanesl na půdu. Pes se probral, 
ale nechtěl žrát, jen pil. My děc-
ka jsme velice truchlily. Otec se 
domníval, že Pozorek zajde a že 
s námi bude k nevydržení, tak 
nám koupil štěně kolie. Bylo zr-
zavé, jenom na čele a nose mělo 
bílou lysinu a krásný bílý límec. 
Říkali jsme mu Rygošek (hrdi-
na z  Čimčirýnka). Protože to 
bylo štěně, bylo velmi roztomilé, 
velice jsme si ho oblíbili. Když 
na podzim před sklizní brambor 

uklízeli sklep, našli tam zbyt-
ky Pozorka, které se uchovaly 
chladem ve  sklepě. Pravděpo-
dobně se na půdě uzdravil, slezl. 
Když nás viděl, jak si hrajeme 
s  Rygoškem, zalezl do  sklepa, 
kde ze žárlivosti zašel. Mno-
hem více jsme si však vyhráli 
na  verandě a  členitém dvoře. 
Hrávali jsme na  schovávanou, 
na zloděje a četníky. Nejradost-
nější den pro mě bývala neděle 
a to hlavně v létě. Otec vstával se 
zpěvem, na verandě se holil, to 
už přestal nosit knírek, dostal to-
tiž plísňové onemocnění vousů, 
které ho velice trápilo a jež nebyl 
stavu vyléčit. Potom chodil kr-
mit králíky, což byl jeho koníček. 
Protože kouříval viržínku a ne-
chtěl s ohněm jít do seníku, aby 
nezapálil, musel jsem viržínku 
opatrovat. Přitom jsem sedával 
na  schodech verandy. Obyčej-
ně jsem si dal šluka. Otec se 
po očku díval, nic neříkal, dou-
fal, že se mně udělá špatně a že 
už nebudu nikdy kouřit. Bohu-
žel se mu to nepodařilo, protože 
za pár roků se ze mě stal vášnivý 
kuřák.   (Pokračování příště) 

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒

Hugo Haas (ne)řídil!
Víte, že slavný herec, 
režisér, scénárista a 
buldozer ženských 
srdcí Hugo Haas 
(1901–1968) nikdy nevlastnil 
vůdčí list (řidičský průkaz)? 
Podle slov jeho manželky Bi-
binky byl velmi nešikovný a tak 
nějak si zvykl jezdit převážně 
taxíkem. Později v  Americe za 
první honoráře Bibince kou-
pil auto, aby přece svého Huga 
mohla vozit! Mnohdy za jízdy: 
„Proboha, jak to řídíš! Vždyť já 
jsem přece ve voze!“

peRliČKa na zÁVĚR

✒

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

ÚTulNá viNoTéka
          u Terezky

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

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

Kdo v únoru víno pije, 
      dlouho potom dobře žije!  

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

Víte, který reprezentativní 
portál zdobí hlava horníka v hel-
mě? Tímto samostatným vstu-
pem se vcházelo do firemních 
prostorů Generálního ředitelství 
Báňské a hutní společnosti. Po 
roce 1927 budovu koupila spo-
řitelna. Hlava horníka je asi 150 
metrů od žárovek na Maliňáku. 

Volejte nebo pište
na 777 122 009.☎

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
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Příští číslo vyjde 1.března 2020 Tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

taK to mÁ BÝt BRNĚNŠTÍ
MIlÁČCI

Vtip naše Elinka z bílovic není bílá, ale 
mourovatá a nejraději má 

„Pramen zdraví z Posázaví!“ 

777 122 009

vám zajistí na tel.

 In
ze

rci
 s a

tm
os

fér
ou starého Brnazákaznící 

vás nevšímavě míjejí? 

SKUTEČNĚ 
účinná inzerce 

✆ 777 122 009

V pasáži Alfa 
mizí Stříbrné Brno 

rychlostí blesku! 




