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Toto číslo
vyšlo
v nákladu
10 000 ks

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

Očitý svědek
Bedřich
Golombek

Silber Brünn

očima čtenáře

Sl. Andrea Winterová, majitelka CAFÉ LOCALITÉ
v Jánské 12 (dům U tří knížat).
„Jakmile se rozjaří,
přijďte na naši malebnou zahrádku!“

Daruji
kočičku
do dobrých
rukou!

čtěte na stranách 6 a 7

Chytá myši,
je velmi šikovná
608 718 605

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

Ať si kdo chce co chce říká, u nás je to romantika...

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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Kéž lavičko, kéž bys promluvila…

Vojtěch Jestřáb měl Brno rád.
Když jsem se vracel z lednové
procházky ulicí Erbenovou kolem hotelu Belveder, vstoupil
jsem do lužáneckého parku.
Byl podvečer, nikde ani noha,

Jediný
redaktor

až šel z toho strach. Najednou
jsem spatřil oprýskanou lavičku
a v tu chvíli jsem si vzpomněl
na Vojtěcha Jestřába, který ve
svých vzpomínkách popisuje,
jak rychle došlo mezi ním a jistou paní Stellou k oné vzrušivé
chvíli, kdy dáma povstane na
okamžik z lavičky, aby si sundala
kalhotky. V duchu jsem si říkal,
že by to byla právě tato lavička?
Kdo ví? Vysokoškolský pedagog, překladatel, spisovatel, básník, konferenciér, velký recesista
a především blízký přítel spisovatele Milana Kundery Vojtěch
Jestřáb (1922 – 2003) se tehdy
po večeři v restauraci Belveder

se sedmičkou jugoslávského
vína vydal do pozdně večerních
Lužánek s paní Stellou, která jej
před pár týdny prostřednictvím
svého otce požádala o právní výpomoc ohledně jejího rozvodu.
Vojtěch se tehdy v Lužánkách
se Stellou spojil po způsobu tisícerých dvojic, které hledají své
milostné útočiště na lavičkách
parků. Vojtěch vzpomínal, že to
bylo slastně něžné, vlastně jako
celý večer, kolem dokola vůně
a ticho, jen občasné zašustění
ptačího křídla či zapraskání temných korun nad našimi hlavami.
Ovšem jen do okamžiku, kdy
se najednou z ničeho nic vykro-

jil z noci dlouhý výtrysk světla
silné kapesní svítilny. Stál před
námi esenbák v uniformě. „Co
to tady provádíte?“, zeptal se spíš
pobaveně než pohoršeně. „Tak
mně ukažte občanky!“ Sklánějící se nad baterkou starší chlapík
vypadal docela dobrácky. „Jste
rozvedený, že jo? Dáma je taky
rozvedená, že jo?“ - Ano, taky
rozvedená, odpověděl jsem honem za Stellu. Na pár vteřin se
odmlčel, než vynesl - zatímco

Jak to vidí...

Manželka okamžitě vyhledala
pomoc českého lékaře ze sousedství, který povolal záchranný
vůz. Zvláštní tehdy bylo, že na
místo činu dorazily záchranné
vozy dva – oba najednou a navíc až za dvě hodiny. Po převozu
do nemocnice na Žlutém kopci
byl okamžitě operován, život se
již zachránit nepodařilo. Gőlzer
zemřel půl hodiny po půlnoci.

BRNĚNSKÉ
I NEBRNĚNSKÉ
HŘÍCHY

Martin Cibulka
„Vyšlo
Stříbrné Brno,
narodil se
Hugo Haas a já!“
Markéta Jetelová
moderátorka a redaktorka

„Ano, chtěla. Aspoň by lidé konečně zvedli
hlavu a sledovali krásy Brna a nehleděli
shrbení na displeje svých mobilů.“

„Pravda se nemusí řvát,
může se říkat docela
potichu.“

Hugo Haas
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

Jak to všechno dopadlo, se dozvíte příště.

Zapomenutý
atentát

Anketa Stříbrného Brna

Chtěli byste, aby po Brně opět jezdily fiakry jako za starých časů?

sůl moudrosti

jsme ani nedýchali – své rozhodnutí. „No tak podívejte se,
zaplatíte pokutu každý dvacet
korun a bude to vyřízené.“ Ještě nikdy údajně neplatil tak rád
jako té noci v Lužánkách. Esenbák mu vtiskl do ruky dva útržky z pokutového bloku, popřál
jim dobrou noc a s úsměvem
jim zasalutoval.

Aleš Svoboda
znalec brněnského podzemí

"Ano, ale jedině na trase
Šilingrák–Špilberk, protože ten kopec
se ani s Covidem
nezmenšil."

V dobovém tisku nebyla o atentátu sebemenší zmínka, gestapo
totiž uvalilo na případ nejpřísnější informační embargo. NěZdeněk Král
mečtí tajní policisté byli tímto
hudební skladatel a klavírista
troufalým činem rozzuřeni na
„Fiakry by kolorit Brna hezky doplnily.
nejvyšší míru a na vypátrání
Ale jen v létě. Přes zimu by v nich
atentátníků vynaložili značné
byla asi zima…“
úsilí. Koncem března byli za
velmi dramatických okolností
zatčeni pětadvacetiletý Vladimír Blažka (1920 – 1945) a jeho
devatenáctiletý bratranec Alois
Bauer (1926 – 1945).
Oba chlapci pocházeli z Olešnice na Moravě a byli členy odbojové skupiny Předvoj. Z příkazu
státního ministra K. H. Franka,
jenž si při návštěvě Brna (přijel
tehdy zvláštním vlakem) začátkem dubna (pár týdnů před
svým zatčením v Rokycanech)
vyžádal policejní dokumentaOndřej Blaho
ci k celému případu, byli Alois
Moderátor Dobrého rána na ČT 2
Bauer a Vladimír Blažka 14.
a programový ředitel Hitrádia City Brno
4. 1945 v rámci tzv. zvláštního
„Troufám si říct,
zacházení (zrychlené řízení bez
že jejich doba je už dávno pryč a koně se
soudu) zastřeleni ranou do týla
dají využít mnohem lépe, než zapřažené
na dvoře Kounicových kolejí na
za kočárem vozící turisty po dlažebních kostkách.“
tzv. písečku. Pokračování příště
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU

K nejslavnějším obyvatelům tohoto domu patřila rodina Haasova, která
se do č. 8 nastěhovala těsně po jeho dokončení. Prostor před domem, který
prošel celkovou rekonstrukcí, dnes hyzdí zaparkovaná auta.

Překrásný secesní činžovní dům v Biskupské ulici (tehdy Bischofsgasse) byl postaven v letech 1907–1908 městským stavitelem Adolfem Bacherem a Karlem Pětníkem podle projektu architekta a malíře
Maxmiliana Johanna Montera. Masivní dům s pevnými základy vytesanými do skály má 3 vchody–vlevo č. 8, vpravo č. 6, za pravým rohem č. 4. Prostor před domem dnes vypadá úplně jinak.

Řidičské
rukavice

– skvělý dárek
pro gentlemany
a krále silnic.

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

Indické jídlo zahřeje
duši, tělo i srdce!

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

A TO NENÍ VŠECHNO!

Více na: www.kvalitnirukavice.cz
Tel.: 603 249 729
5. června 1948 byla Alfa pasáž převzata pod národní
správu. Došlo ke konfiskaci veškeré majetkové podstaty
firmy Františka Hrdiny i majetku náležícího přímo jemu
a jeho rodině. Firma i se zaměstnanci a domem s dílnami v Minské ulici přešly pod správu Československých
stavebních závodů, které se později staly součástí Stavomontáží, n. p. v Brně, jež byly v roce 1958 začleněny
do národního podniku Pozemní stavby Brno. Ostatní
domy, firmy i rodiny Hrdinových spravovaly Bytové
podniky města Brna, později Podnik bytového hospodářství. To byl i případ pasáže Alfa, kde údržbu a stavební práce zajišťoval Stavební podnik města Brna, který
zde provedl několik dílčích rekonstrukcí spíše technického rázu (voda, elektřina). V roce 1976 došlo k rekonstrukci bytů ve vchodech F, G a H. Pokračování příště

www.alfapassage.cz

otevřeno každý den • denní menu
rozvoz jídel • dárkové poukazy
Těšíme se na vás!

Tradiční česká výroba

Barevná minulost

pasáže aLfa
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Martinovy úlovky

WEHRMANN

Wehrmann na radnici bez stříšky a s novou tváří
Nacistický starosta města Brna Oskar Judex nařídil, aby
byly z lapidária vytaženy zbytky rozbitých soch, které Češi
zničili v roce 1918. Slavně byla vytažena socha Josefa II, Marie Terezie… Honosně se oznamovalo, kde která socha bude
stát a který sochař ji obnoví. Mimo to byl slavnostně znovu
přivezen z válečného musea ve Vídni tzv. Wehrmann. Stručná historie této sochy je asi taková: Za 1. sv. války pověřili
brněnští Němci sochaře Carla Wollka (1862 – 1936), aby

vyrobil z lipového dřeva sochu středověkého ramenatého
těžkého rytíře, opřeného o meč. Tato socha byla postavena
pod stříšku na Velkém náměstí, 1. 8. 1915 slavnostně odhalena a zástupci všelijakých spolků (možno i soukromé osoby) zatloukali do ní hřebíky, za které zaplatili slušný poplatek ve prospěch jakési válečné dobročinnosti. 28. října 1918
čeští lidé tuto sochu povalili a její tvář (přední část hlavy)
přinesli do redakce Lidových novin jako trofej. Poražená
socha bez tváře byla někam uklizena, a když si ji vyžádalo
válečné museum ve Vídni, byla mu věnována, ovšem bez
tváře, na kterou se již zatím zapomnělo. Po 15. březnu 1939
Němci opravenou sochu znovu postavili před místodržitelství na plochu hned vedle kostela sv. Tomáše. Původní tvář
však byla stále ukryta v redakci Lidových novin. Němci poté
o soše psali, že je úplně táž jako za první světové války. Tvář
ovšem nebyla táž, ale z Němců to nikdo nepoznal a Češi
o tom mlčeli. Brzy se ukázalo, že původní místo není pro
Wehrmanna nejvhodnější a proto byl přenesen do vstupního prostoru Nové radnice na Dominikánském náměstí, kde
stál až do května 1945. Poté byl odstraněn, patrně zničen
a další Wehrmannovy osudy nejsou dosud známy. Sochař,
portrétista, tvůrce medailí a plaket Carl Wollek se narodil
v Brně (Pekařská 11) a zemřel ve Vídni. K jeho největším
mecenášům a podporovatelům patřil mj. brněnský průmyslník Friedrich Wannieck, do jehož domu v Trnité č. 21 se
Wollek přestěhoval. Dnešní ulice Provazníkova nesla během 2. sv. války název Wollekova.

Wehrmann
před vstupem
do Zámečnické ulice

tenkrát a dneS

Rok 1933 Masarykova (dnes Skácelova)

Dnes Skácelova (tehdy Masarykova)

Křižovatka ulic Skácelova – Purkyňova směrem na Slovanské nám. Na levé fotografii je čerstvě dostavěná malobytová kolonie města Brna, která měla na rohu
(vpravo) starou dobrou mlékárnu. Jedna lucerna nad prašnou křižovatkou bez kolejí zmizela, nahradil ji nejeden semafor, dráty, přechody pro chodce, čáry a máry.
Lehce potemnělé nebe zůstalo beze změn.

včerejšek dnes
6. února 1911 (110 let) byla
vydána Městskou radou hlavního
zemského města Brna vyhláška,
že se zakazuje podle § 84 obecního řádu pro hlavní zemské město
Brno na veřejných místech nosit
v dámských kloboucích jehly, jejichž hrot vyčnívá přes klobouk
a není bezpečně kryt. Přestupky
tohoto zákazu se trestaly pokutou
až do výše 200 korun anebo při
nedobytnosti pokuty vězením po
jednom dni za každých 10 korun.
Dnes už se bohužel téměř nenosí
ani klobouky bez jehel…
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I DOMY promlouvají...

Vítězslav Vejražka

V tomto domě bydlel od roku 1938 filmový a divadelní herec a režisér Vítězslav
Vejražka (1915–1973). Vítězslav se po
skončení měšťanské školy vyučil číšníkem,
což se mu později hodilo např. ve filmu
Šťastnou cestu (1943). V tomto skvostu se
coby číšník Martin blýskl po boku krásné
Hany Vítové (1914 – 1987). Vítězslav si
v Brně našel manželku, se kterou uzavřel
sňatek 13. 5. 1939. Baletka Jarmila Vejražková byla dcerou akademického malíře a pedagoga Oldřicha Šebora (1892 – 1939), který
tragicky zahynul při automobilovém neštěstí v zatáčce u Kuřimi.
Pár týdnů před tím své nezletilé dceři udělil souhlas ke sňatku.
V roce 1944 však bylo manželství rozvedeno. V době Vejražkova
brněnského působení se často potkával s Danou Medřickou, Vladimírem Lerausem a mnoha dalšími hereckými bardy. Právě v Brně
se formovalo Vejražkovo herectví. Jeho mužná postava a profil,
temperament, jasná dikce, preciznost a připravenost jej předurčily
pro role rasantního, odvážného až
hrdinského typu. V Brně vytvořil
více než 30 rolí. Kromě filmu a divadla působil také v televizi, v rozhlase
a v dabingu. Dlouholetý pedagog na
DAMU a Národní umělec Vítězslav
Vejražka zemřel předčasně měsíc
po svých padesátých osmých narozeninách. Za celoživotní mistrovství
byl v brněnském Národním divadle
Stojanova 12
uveden do Síně slávy.

„Ví to otec, ví to matka,
kde je firma Brouk a Babka.“

zapomenuté ulice

Víte, že od konce roku 1918 mělo i Brno Pařížskou ulici? Na rozdíl
od Prahy v ní však nikdy nebylo a není možné koupit předražené
zboží. Tato ulice vznikla v roce 1867 a tehdy dostala název Císařský okruh. Od roku 1918 Pařížská a během 2. sv. války nesla název
Schrammovo náměstí. Od roku 1946 Stalinovy sady, od roku 1963
sady Osvobození. Svůj dnešní název nese od roku 1990!

☎ Volejte Martinovi 777 122 009

Jaroslav Brouk (vlevo) a Josef Babka v roce 1908

Jaroslav Brouk v meziválečném období

B + B v České ulici č. 4
v roce 1935

Jaroslav Brouk (1884 –
1953) a Josef Babka se potkali
už na obchodní škole a vzápětí se z nich stali kamarádi.
Už tehdy je učitelé vyvolávali
v tomto pořadí, i když to nebylo podle abecedy správně.
K tabuli půjde Brouk, Babka… V roce 1908 spoluzaložili stejnojmennou společnost,
která poté existovala rovných
40 let. Firma Brouk a Babka postupně postavila a také
provozovala obchodní domy,
které byly ve většině případů
funkcionalistickými skvosty. Praha, Moravská Ostrava,
České Budějovice, Plzeň, Liberec, Bratislava… Brněnskou
„Broukárnu“ nechali postavit
podle návrhu architekta Miloslava Kopřivy (1894 – 1968)
v roce 1934 v České ulici č. 4
na místě, kde až do posledních
dnů provozoval v původním
starém domě své knihkupectví
Joža Barvič. První výhradně
obchodní dům v Brně byl na
svou dobu velmi moderně vybaven. Byla v něm zřízena tzv.
potrubní pošta až k pokladnám, samoobslužný prodej,
prodej na úvěr, zásilková služba, dětské koutky, nabídkové
katalogy a také odpočinkové

Únorová exkluzivní akce
Pánské klobouky –20%!

Ať jsou venku závěje,
Dantes vás vždy zahřeje!

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

www.kloboukovyklub.cz

zázemí pro zaměstnance. Po
2. sv. válce už v rodinném
podniku pokračoval syn Jaroslava Brouka, Jaroslav (1910
– 1989), ovšem jen do roku
1948, kdy byla celá firma s příchodem totality znárodněna
a z celé prodejny se stal dům
s obuví, zvaný Moravanka.
Rodina Jaroslava Brouka poté
emigrovala. Jaroslav Brouk
měl ještě jednoho syna, Bohuslava (1912 – 1978), který
se věnoval básnické a spisovatelské činnosti a během 2. sv.
války pracoval jako umělecký
poradce pražského obchodního domu Bílá labuť, který také
postavila a vlastnila rodinná
společnost. Josef Babka ze
zdravotních důvodů podnikání brzy zanechal, název firmy
se však nikdy nezměnil. Zakladatel firmy Jaroslav Brouk
si lidí velmi považoval a pro
Československou republiku
byl podobně významný jako
např. Tomáš Baťa. Dům v České 4 je chráněn jako kulturní
památka České republiky.
Všimněte si stínu na fotografii z roku 1935 na střeše
vpravo, který vrhá logo firmy
B + B. Na stejném místě je
dnes reklama na firmu Baťa.

• 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 • so 8–12

kdo o úspěchu inzerce pochybuje, prohrál již předem bitvu s konkurencí!

drogerie na Orlí

Klobouky
Dantes

Reklamní plakát
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Očitý svědek

Bedřich Golombek

Městské divadlo Na hradbách (Mahenovo divadlo) v Kobližné
Když jsem šel z práce domů,
začalo se rozednívat. Bylo 12.
března 1939. Na německých
domech se začínaly objevovat
první prapory s hákovým křížem. Dlouhé červené prapory,
uprostřed bílý terč a v něm černý hákový kříž. Výzdoba ovšem
ještě nebyla dokončena, ale už
v tom časném ránu bylo vidět,
jak mnoho domů v Brně je německých. Místa, o nichž jsme
věděli, že tam nebydlí ani jediný
Němec, byla bohatě dekorována.
Okna lidí, kteří se dosud neprojevili jako Němci, byla tím bohatěji
ozdobena německým znakem.
„Dekoratéři“ vybíhali ven a dívali
se, jak jejich dílo působí zvenčí.
Vysoké domy na náměstí Tivoli
měly prapory, plynoucí od pátého poschodí až k chodníku.
Pět takových pásů se táhlo vedle
sebe. Některý dům, jenž náležel
českému majiteli, neměl sice německých praporů, ale zato zrovna plápolal nesčíslnými praporky
v oknech. Náš řezník (pozn. red:
toto řeznictví se tehdy nacházelo v Žabovřeskách v horní části
dnešní Minské ulice), o němž
jsme měli za to, že je poctivý
Čech, měl za výkladní skříní
vedle porculánového prasátka
také červenou vlajku s hákem.

Prospal jsem se jenom krátce a
vyšel jsem do brněnských ulic.
Potkával jsem loudající se lidi,
potkával jsem české lidi, procházející místy, kde nikdy nechodívali. Mám mnoho známých a
každý, s kým jsem se potkal ten
den, mně zvěstoval, kdo se ukázal jako Němec. Mnohý ten člověk Němcem vždycky byl, ačkoli
to nedal znát, ale mnoho jich bylo
naprosto zakuklených. …víte, že
ten a ten má hákový prapor? Víte,
že člověk, kterému jsem důvěřoval, je Němec? Věřil byste, že tenhle člověk se projevil? Jsem rád,
že jsem se nemýlil s tím a s tím
člověkem… Tak se začínal toho
dne každý hovor. Při tom bylo
stísňující, že těch praporů se o
svítání objevilo v Brně tak mnoho, že jsme si připadali jak v německém městě. Zahánělo nás to
domů, vyhánělo nás to z ulic. …
náš kupec se zbláznil! … povídala mi doma manželka (pozn. red:
manželkou Bedřicha Golombka
byla brněnská novinářka a publicistka Josefina Golombková 1896
– 1987, s nímž uzavřela sňatek
3. 2. 1938). Představ si, že mně
poslal bednu mýdla. Šla jsem se
zeptat, jestli to není omyl, ale on
říkal, abychom si ji jenom nechali, dokud nějaké mýdlo je. A

ještě nějaké věci nám poslal, ani
jsem se na to ještě nedívala. Říkala jsem mu, že jsem si nedělala
nikdy takové zásoby. Ale on na
tom trval, ať si to prý necháme,
že na něho budeme vzpomínat.
Říkal, že to raději dodá českým
lidem, než by to mělo všechno
upadnout do rukou Němců. …a
co ho to napadlo? Odkud to vzal?
Proč by nám Němci brali zboží
z obchodů? … ale nemysli na to,

škoda, že jsem vůbec o tom začala. Němci skupují mýdlo, cukr
a takové věci. Textilní obchody
jsou už prázdné, tak se vrhli na
zboží smíšené. Zásobují se. Také
tuků přechodně pochybělo, protože je tak veliká poptávka po
nich. To víš, náš obchodník to
slyšel, a protože je dobrý Čech,
tak nám nějaké zboží poslal.
Kam to všechno dáme? Nejsme
na to zařízeni, ale nechci se ho

Již brzy zaplaví brněnské ulice zlo.

dotknout, když projevil takovou
starost o nás. Člověk neví, na co
se ti Němci chystají. Vypadá to,
jako by na republičku – tak jsme
totiž začali říkat našemu ČeskoSlovensku. Všichni to vidíme
kolem sebe, všichni vidíme, jak
si dravec mlsně olizuje hubu a
jak nás obchází, vidíme Němce,
jak se připravují na to, že tu bude
nouze právě o to zboží, kterého je
v Německu nedostatek – tj. mý-
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dla, cukru, tuků, vidíme provokace a slyšíme vídeňskou vysílačku, kde se nám to říká polopatě a
přesto všechno tomu nechceme
věřit. Večer jsem šel do služby.
Telefon neustále zvonil, kdekdo
chtěl vědět, jak dopadla nedělní
bitva německých ordnerů s brněnskou policií. Několik desítek
strážníků bylo zraněno, asi čtyři
leží v nemocnici. Většina ran byla
způsobena kamením. Tehdy už
padl také výstřel, ale nikoho prý
nezasáhl. Celý ten den byl málo
klidný, večer byla situace hrozivější, kordony stály a byly bitvy
skoro do půlnoci. Dostávali jsme
stále o tom zprávy, měli jsme
venku několik zpravodajů, kteří
ovšem nic nepsali, protože o tom
se směla otisknout jenom úřední
zpráva, která měla být vydána
někdy k ránu. Co bude dále?
Snad bude aspoň na několik dní
pokoj. Ale nebyl. Němci ohlásili,
že pořádají v noci na 14. března
pochod k hranicím. Celý den
předtím měli apely a procházeli
se po městě v hnědých uniformách SA, útočili na kordony policistů jako v minulých dnech a
v noci potom se sešikovali v různých částech města, jednotlivé
oddíly pochodovaly za hlučného
zpěvu a slévaly se k shromaždišti,
odkud se táhlo k hranicím. Když
se pak průvod vracel a rozcházel,
začala se trousit Brnem pověst, že
Hácha odjíždí do Berlína. Nikdo
tehdy ovšem nevěděl, co tam
bude dělat. Část redakce odešla
spát, tři jsme zůstali v pohotovosti. Mluvíme každé chvíle s naší
službou v Praze, která je ospalá
a netrpělivá. … pojďme domů.
Dnes už nic nebude! Poslali jsme
kolegu domů a sami jsme si dělali trochu pořádek ve stolech.
Pálíme různé rukopisy a dopisy,
začíná být ranní chlad, všude je
ticho. Přišla nová zima. Venku
na zemi leží sněhový poprašek,
slyšíme skučet vichřici, těšili jsme
se už na jaro, kdy se všechno zlé

Damodara

veganské
a bezlepkové
potraviny

kupujte na
vsehomlynek.cz

lépe snáší, a jsme nečekaně zase
uprostřed zimy. Už není co dělat.
Všechno jsme zařídili, ale spát
se nechce. Jsme ospalí, máme
chladná víčka, jsme unavení,
černá káva už nám nechutná,
jsme jí přesyceni, cítíme to, protože máme v ústech chuť jako bychom olizovali rzivé železo. Jeden
z mých přátel otevřel radiový přijímač. Považoval jsem to za nesmysl. Všechny stanice už ztichly,
je ke čtvrté hodině ráno, na celé
škále není slyšet jediného tónu.
A přece se najednou ozve signál
naší stanice. Ozve se Vyšehrad.
… počkat! Zarazí se kolega. …
to nic není, zkoušejí stanici. Myslím, že se to občas dělá. … ne, ne,
to je něco jiného. Poslouchejte,
zase, slyšíte ten signál? Vzápětí čte mužský hlas, patrně je to
důstojník, tento rozkaz hlavního
štábu - Všem velitelstvím! Z příkazu ministra národní obrany
dejte ihned všem podřízeným velitelstvím tento rozkaz presidenta
republiky: „Německé vojsko, a to
jak pěchota, tak i letectvo, zahájí
obsazení území republiky dne 15.
března o 6. hodině. Tomuto postupu nesmí být nikde kladen odpor,
protože nejmenší incident bude
mít nedozírné následky a bude
proti nám zakročeno se vší brutalitou. Všichni velitelé očekávají
příchod německého vojska u svých
jednotek a podrobí se všem pokynům, které jim budou dány. Jednotky budou odzbrojeny. Vojenské
i civilní letectvo musí zůstat na
místech a protiletadlová obrana
nebude aktivována. Žádné letadlo
nesmí být ostřelováno. Žádné naše
letadlo, ani vojenské, ani civilní
nesmí opustit letiště.“ Třeseme se.
Chci si zapálit cigaretu, ale ruce
se mně tak chvějí, že nemohu
vyjmout z krabičky zápalku. Chci
sundat ze stěny Benešův obrázek,
abych jej dal schovat, ale nemohu ho uchopit. Na skříni máme
obličej proslulého brněnského
Wehrmanna (o něm na str. 4).

KALENDÁRIUM

Novinář, beletrista a účastník odboje Bedřich Golombek (1901
– 1961) se narodil v Hrušově (okres Frýdek) do havířské rodiny, od svých 18 let žil v Brně. Během 2. sv. války bydlel s manželkou v Žabovřeskách, v Rumunské (dnes Minská) ulici č. 8.
Do konce 2. sv. války pracoval v brněnské redakci Lidových
novin, poté až do února roku 1948, kdy „se stal“ referentem
v brněnské továrně na rentgenové přístroje, působil v pražské
redakci Lidových novin na pozici šéfredaktora. Na konci 50. let
začal opět publikovat, především v Hostu do domu. Významný
brněnský novinář a spisovatel Bedřich Golombek je pochován
na Ústředním hřbitově. Jeho hrob je bohužel neudržovaný.
Stojí tam ta maska od roku 1918,
kdy ji přinesl dav jako trofej do
redakce. Chci ji podat sluhovi,
aby ji ukryl, ale nemohu ji vzít
do ruky. Třesou se mně nohy i
ruce, dopadám na židli, jeden
z přátel mně bere za ruce, je
smrtelně bledý, tiskne mně obě
dlaně. … prosím vás, uklidněte se, vzmužte se! Vždyť vás to
nepřekvapuje! Všichni jsme to
věděli už několik dní! Za chvíli
běžím k aparátu, kde tu stejnou
výzvu slyšíme znovu. Tentokrát
ji stenografující kolega zapsal a
přepsal na stroji. Mráz nám přechází po těle. Pijeme kávu, pijeme vodu, kouříme, pobíháme
sem a tam, ale jenom minutu
nebo dvě. Potom dáváme rychle
záznamy. Potom voláme všech-

Nataša Gollová (*27.
2. 1912 Brno – † 29. 10.
1988 Praha),
nejzářivější
hvězda stříbrného plátna. Narodila
se v Údolní
ulici č. 7 do
rodiny F. X. Hodáče. Měla
ráda červené víno, s Adinou
Mandlovou si občas dávala
šampaňské. Nikdy však nepila hodně. Byla přesně taková, jako v „Pohádce Máje“.
Neměla ráda opilé lidi. Měla
ráda francouzské restaurace,
milovala raky, ústřice, dobrá
francouzská jídla. Naška byla
velice inteligentní, ovládala
několik cizích jazyků a měla
formát. Byla družná, veselá,
milá a slušná. Nikdy sama od
sebe neřekla sprosté slovo.
Svatopluk Beneš vzpomíná:
„Jednou jsme takhle seděli
a pořád ji někdo popichoval,
že je moc slušná. Nezapomenu, jak vstala a poprvé a
naposled nás všechny poslala „do prdele“! Překvapením
jsme zkoprněli. I přitom byla
rozkošná, jak to k ní nesedělo.“ Své rodné Brno navštívila naposledy v roce 1983.

ny známé. Avisujeme, bouříme,
slečny na poště nám pomáhají.
Voláme politiky, voláme všechny členy redakce, své známé
v Praze a upozorňujeme, aby
dali výstrahu českým významným lidem. Pomalu se rozední- Milan Chladil (*8. 2.
vá, když je naše práce ukončena. 1931 Brno – † 28. 6. 1984 - zastavilo se mu
Jdeme pomalu domů, cestou
srdce při námlčíme…
vratu z koncertu v KašperPříště - Brno
ských horách).
15. březen 1939
Narodil
se
v rodině brNebudeme – li připomínat
tyto hrozivé mezníky našich něnského krejčího, Milanova
dějin, budou čím dál více maminka byla v domácnosti.
upadat v zapomnění. Je třeba, Budoucí fenomenální zpěvák
aby naše děti a děti našich dětí se krejčovskému řemeslu také
i další generace věděli, jak to vyučil. Bydlel v Husově ulici č.
8. S amatérskou kapelou začínal
tenkrát doopravdy bylo.
jako zpěvák v Rajhradu u Brna
už ve svých 16 letech! Už tehdy
znělý hlas na jednom tanečním
večírku zaujal kapelníka Erika
Knirsche, který Milanovi nabídl angažmá. Začal studovat
brněnskou konzervatoř, jenže
při jednom koncertě si Milana
všiml kapelník Zdeněk Barták,
který našeho Milana přetáhl
do hlavního města. Brzy na to
nastoupil do Orchestru Karla
Vlacha, ve kterém působil až do
své předčasné smrti. Jeho prvním úspěšným hitem byla píseň
Granada. V roce 1964 se umístil
HR WOOD, Žatčany 43, 664 53 Žatčany
na 2. místě v anketě Zlatý slavík
hned za Mistrem Karlem, což
Tel.: 731 320 276 • hrwood@hrwood.cz • www.hrwood.cz
tehdy ani jeden z nich nečekal.

STŘECHY OD KŮLNY AŽ PO STODOLU
PERGOLY, CHATY, VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE, ZASTŘEŠENÍ
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BRŇAN, KTERÝ DOBYL SVĚT
Na jednoho z našich nejslavnějších rodáků, který až
v Hollywoodu všem ukázal,
že i Brňák něco umí, se dá
vzpomínat neustále. Před
více, než dvěma lety jsem
Hugo Haasovi a jeho bratrovi Pavlovi na jejich rodném
domě na Starém Brně odhalil
pamětní desku při příležitosti 50 let od Hugova úmrtí
a v těchto dnech bychom si
měli připomenout, že Hugo
Haas se narodil před sto
dvaceti lety! Hugo přišel na
svět 19. února 1901. Byl velmi společenský, měl ovšem
také samotářské sklony. Byl
milovníkem krásných žen,
který nikdy neztrácel svůj
Brno

noviny – o Hitlerově řeči,
o tom, že ministr Eden podal demisi, samé nepříjemné zprávy, samá trápení, až
najednou uviděl
velký
titulek:
Klidný průběh
popravy v Opavě. Hugo si oddychl: „Konečně
něco uklidňujícího!“ Nebo
jednou, když
zemřel vynálezce holicích strojků
Gilette, se
v kavárně
na
Huga
otočil kole-

Ostrava

Praha
příslovečný ostrovtip. Většina historek, jenž o něm
ještě dnes kolují, se odehrály
v prostředí, které miloval asi
nejvíce – v kavárnách. Hugo
seděl s přáteli v kavárně a četl

ga a povídá: „Slyšels to dnes
ráno, v rádiu, Hugo? Gilette
umřel… „Co je mě do toho“
povídá Hugo, „já jsem oholenej“. O Hugově životě nejen v naší zemi už toho bylo

Cleo Moore (1924–1973)
– nejčastější hollywoodská herecká
partnerka Hugo Haase

napsáno mnoho. Přesto jsou
však neprobádané mezery,
které se vám budu snažit
postupně odtajňovat. Jeho
posledním dokončeným filmem v Československu byl
snímek Andula vyhrála, premiérovaný 2. 12. 1938. Když
krátce nato (1. dubna roku
1939) narychlo s manželkou
emigroval, zcela jistě netušil,
co ho čeká. Odjeli nejprve
do Paříže, kde strávili něco
přes rok. Poté jejich cesta

Maršál Malinovskij

Odhalení pomníku maršála Malinovského
V listopadu roku 1950 byl
před Místodržitelským palácem na dnešním Moravském
náměstí slavnostně odhalen
pomník maršála Malinovského a v sousedním kině právě
vysílali polský dobrodužný
film Czarci zleb (Čertův žleb),
odehrávající se v československo-polském pohraničí
pod štíty Vysokých Tater.
Film dopadl dobře (pašeráci
s uměleckými předměty směřující na Západ byli zajati) a
bronzová busta v nadživotní
velikosti maršála na žulovém
podstavci byla odhalena. Rodion Jakovlevič Malinovskij

(1898 – 1967), který v dubnu
roku 1945 osvobodil Brno,
byl ovšem po pěti letech z náměstí Rudé armády přenesen

na místo, odkud se na nás
kouká dodnes. Pravý důvod
neznám, je ale fakt, že Malinovského náměstí svůj název
nese už od roku 1946, takže
to vypadá, že Rodion tam
prostě patří. Z parčíku před
Domem umění se od roku
1955 dívá na budovu, v níž je
dnes Magistrát města Brna.
Maršál Malinovskij navštívil Brno až po mnoha letech
v roce 1962, podruhé a naposledy v roce 1964. Jestli se
zastavil na „svém Maliňáku“
u své busty, nevím, jisté však
je, že Rodion Jakovlevič Malinovskij je Čestným občanem
města Brna.

pokračovala přes Španělsko
do Portugalska, tam se společně s dalšími utečenci usadili v přístavním městečku
Figueira da Foz. Zde strávili
necelý půlrok, kdy hlavním
cílem zdejšího pobytu bylo
získání cestovních víz do
Spojených států amerických.
Velmi jim tehdy pomohl Jan
Masaryk. 27. října 1940 konečně nastoupili v Lisabonu
na loď Excambion, která je po
desetidenní plavbě dopravila
do newyorského přístavu. 6.
listopadu 1940 Hugo a Bibi
poprvé vstoupili na americkou půdu…

Betlémský kostel (dříve helvétský) v Pellicově ulici č. 6 byl určen pro české evangelíky v Brně
a byl první
br něnskou
modlitebnou,
kde se kázalo výhradně
česky. Kostel
byl však tehdy
uváděn v ulici
Pekařské, protože Pellicova ulice
jako taková ještě neexistovala a
převažovaly na ní jen zahrady
pod Špilberkem. Slavnostní otevření Betlémského chrámu proběhlo za přítomnosti kolem 5 000
věřících 23. května 1895. Byl postaven z podnětu faráře Václava
Pokorného (1855 – 1933) v neorenesančním slohu stavitelem B.
Alberem. Zajímavé je, že Betlémský chrám stojí na místě velmi
slavné zahradní restaurace zvané
„Malý Prater“, která se rozprostírala na jižním svahu Špilberku.
Chrám byl vystavěn především
z finančních darů a sbírek. Prostor před kostelem dnes vypadá
úplně jinak a také tzv. kočičí hlavy
jsou nenávratně pryč.

Sloupek o kávě

Drahocenná
káva



Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

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

Slavnostní řeč pronesl mj. předseda
ÚNV města Brna Bohumil Ubr

brněnská
NEJ

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť
po–pá: 15–22 h
so–ne: 14–22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Melta a cikorka, žitovka nebo
fíkovka, které byly v těžké době
protektorátu povětšinou k dostání,
byly aspoň nějakou náhražkou
pro ty, kdo rádi kávu vychutnávali
nebo potřebovali vzpružit, avšak
bez kofeinu. Šikovní obchodníci
a pražírníci přesto dokázali dostat do republiky alespoň nějaká
kávová zrna a díky tomu se dala
sehnat čerstvě pražená káva ovšem
za astronomické ceny. Z oblíbených plantáží Kolumbie, Brazílie,
Costa-Ricy a části Afriky, si často
vychutnávali svoje mokka filmové hvězdy, továrníci, návštěvníci
nóbl kaváren, ale také „obyčejní“
novináři, kteří potřebovali každodenní vzpruhu. Kouřící šálky pro
potěchu dochucovali ještě špetkou
skořice, šlehanou smetanou nebo
nastrouhanou čokoládou. V oblibě
byla také káva s mandlovým práškem či jemně upraženými a nasekanými rozinkami. vaši baristé
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ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Názvy brněnských pohostinských zařízení

případě názvů brněnských podniků došlo
v historii k poměrně významným změnám. Po dlouhá staletí převládaly u pojmenování
podniků zejména tři prvky, a
sice barva, číslovka a zvíře. U
barev byla nejčastější barvou
zlatá (U zlatého rohu), poté
bílá (U bílého kříže), modrá

čím dál větší míře prosazovat
pojmenování odvozená od
jména provozovatelů daného podniku (U Hradeckých,
U Marovských, Hannakův
slep). Typické to bylo u vináren (vinárna Brucknerova,
Flodererova, Gritzbachova)
a poté především u kaváren
(kavárna Brichtova, Dorotí-

(U modrého lva), zelená (U
zelené mříže), černá (U černého medvěda) a stříbrná (U
stříbrného orla). V případě
číslovek byla jednoznačně
nejpoužívanější číslice tři (U
tří beránků). Z říše zvířat se
nejčastěji objevoval v názvech
podniků orel, přičemž zvířata
se zpravidla užívala dohromady ve spojení s výše uvedenými prvky. Postupně se začala v

kova, Tomanova, Uřídilova,
Zemanova). Setkat jsme se
ovšem mohli i s velmi vtipnými až poetickými názvy (Kde
vlk husám káže, U uherského
namlouvání, U posledního feniku, Sklep duchů). V současnosti u pojmenování podniků
převládá poměrně „pestrý
mix“, který na někoho může
působit až chaoticky. Pro minulost tak typická zvířata či

Víno je dopito,
přátelé zůstávají!
Děkuji všem věrným
zákazníkům, kteří navštěvovali
dnes již zaniklou vinotéku
U Terezky. Byly to hezké chvíle.
Mějte se krásně!
S úctou vaše Terezka.
Grohova 17, Brno

můžeme v poslední době i s
několika místopisnými názvy
(Annapurna, Caribic, Cubana). Jednoznačně nejvíce
ovšem u současných názvů
podniků převládají cizí slova,
a to především z anglického
jazyka (Fusion, Liberty, Two
Faces), dále italského (Borsalino, Leonessa, Tripoli), fran-

Studená
kuchyně

V

barvy se v názvech dnešních
podniků objevují jen sporadicky (Mamut, Potrefená
husa, Tukan, Zelená kočka).
Taktéž jména provozovatelů podniků (resp. jakákoliv
osobní jména) se objevují
poměrně málo (Charlie´s,
Švanda, Zemanova cukrárna). A rovněž kdysi pro názvy podniků neodmyslitelná
předložka „u“, je v případě
současných podniků spíše
vzácností. Tuto předložku dokonce začínají dohánět dříve
méně frekventované předložky „pod“ (Pod hodinami) a
„na“ (Na-tahu). Velmi často
se nyní v názvech podniků
naopak objevují produkty nabízené v daném podniku, ať
je to značka kávy (Caffetteria
Pellini Top), piva (Plzeňka)
či lihoviny (Sky). Setkat se

couzského (L´eau vive), ale i
z dalších jazyků (Firdaus, Taj,
Tres Gallos). Přes vše výše řečené se však přeci jenom najde i pár zajímavých názvů,
jež jsou zpravidla založené
na poetismu a pro Brno tak
typickém smyslu pro humor
(Kabinet múz, La Váza, Poslední leč).

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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Zbrojovácké patálie
část 4.
Když tehdy brněnská Zbrojovka vsadila na mladé inženýry, měla zřejmě šťastnou ruku.
Ing. Odstrčil a ing. Voženílek
nabídli správní radě auto vlastní
konstrukce, které byť inspirováno konstrukcí lehkého vozu
DKW se od něj podstatně lišilo
a hlavně neužívalo patentů této
firmy. Damoklův meč likvidace, visící nad automobilkou,
se neměl utrhnout. Kolektiv
konstruktérů nyní vedl ing.
Bořivoj Odstrčil. Ten vysvětlil
zaměstnancům, že nedokáží-li
vytvořit rychle nové auto podle představ správní rady, bude
s největší pravděpodobností
automobilka zrušena a bude
se propouštět, v opačném případě bude na delší dobu posta-

zkoušen. Správní radu už nemusel nikdo přesvědčovat, že
nevyzkoušený vůz nelze dát do
výroby. V únoru vyjel druhý
exemplář, aby se tak zachytily ještě zimní podmínky pro
zkoušky, vozy jezdily 24 hodin
denně mimo nutnou údržbu.
V dubnu 1933 byl na pražském autosalonu předveden
veřejnosti první československý
automobil s pohonem předních kol a vzbudil zaslouženou
pozornost. Jmenoval se Z 4 a
byl reklamním sloganem ateliéru Radoměrský Praha nazván
„silnou čtyřkou“. Třetí prototyp,
naložen stohy reklamních letáků a řízen populárním jezdcem Karlem Vlašínem jezdil po
celé republice. Cena byla také

Text Jan Popelka

Vlasta Burian s manželkou Ninou právě přijíždí do Brna na sraz majitelů zetek.
husarské kousky. Vymyslela, na papíře. Zetka ale měla už i kolenou. Stačí to? Ne. Musí se
zkonstruovala a vyrobila (!) společenské úspěchy. V Praze vyvíjet nové typy, musíme mít
automobil nové koncepce za vznikl populární Z-klub maji- sortiment a varianty, drahé i
sedm měsíců a prodala jeho telů zetek, který vydával časo- levné vozy. Ing. Odstrčil je bysprvní sérii 500 kusů dříve, než pis sice nepříliš valné literární trý a šikovný člověk, už ví, co to
ji stačila vyprodukovat. Vůz Z 4 úrovně, zato však obchodně bude. Každý výrobní program
se stal velmi populárním, vyrá- velmi účinný. Jeho redakci měl se musí dynamicky rozvíjet,
běl se celkem v pěti postupně na starosti pan Radoměrský, nemá – li se stát takřka přes noc
modernizovaných sériích až prominentními členy jsou zná- zastaralým. To věděla i správní
do 15. října 1936, kdy byla vý- mé osobnosti, se zetkou jezdí rada Zbrojovky, když chtěla po
roba automobilů v brněnské Vlasta Burian i jeho paní Nina. Odstrčilovi nový typ auta, přeZbrojovce zastavena. Celkem Vlasta je také autorem sloganu sto, že výroba vozu Z 4 úspěšně
se vyrobilo v každé sérii 500 pro zetky „poslední v abecedě, běžela. Ing. Odstrčil tedy začal
kusů, druhá série byla pro vel- první na silnici“. Protože ma- tvořit vůz nový. Automobil Z 5,
ký zájem o 250 kusů zvýšena. teřská továrna v Brně nechtěla zvaný Express, jenž byl předZetky s pohonem předních narušovat sériovou výrobu za- staven na autosalónu 1935,
kol se staly šlágrem, vynikaly kázkovými pracemi, vyráběla byl po všech stránkách pozojednoduchostí, kvalitou mate- především uzavřené tudory. ruhodným vozidlem, vzburiálu a řemeslného zpracování, Aby se vyhovělo náročnější zujícím ještě dnes úctu mírou
dobrými jízdními vlastnostmi klientele, zřizuje v Praze oprav- pokrokovosti a dosaženými
Král komiků Vlasta Burian byl majitelem hned několika zetek. a nízkou spotřebou. Správní nu, kde se kromě servisu také vlastnostmi. Automobilů Z 5 se
V brněnské Zbrojovce byl jako doma.
rada je spokojena, neboť se jí vyrábějí karosérie především vyrobilo 357 kusů, čtyřdveřový
ráno o živobytí. Tak se stalo, že na svou dobu velmi příznivá podařilo uštědřit konkurenci sportovních a otevřených typ Z 5 se už do výroby nedobyl nakreslen prototyp automo- 22 000 Kč, jeden z nejlevnějších v automobilním odvětví účin- variant. Z-klub se aktivně zú- stal. Přesto byl Express jedním
bilu s pohonem předních kol vozů, žádné splátky, protiúčty se nou ránu. Populární automo- častňuje salónů, soutěží ele- z našich nejúspěšnějších vozů a
s označením ZA 32 a vyrobeny neberou. Tak se podařily Zbro- bil Aero 30 ing. Baška měl být gance a různých jízd převážně přezdívku „český bavorák“, ktetři prototypy. První vyjel v led- jovce hned dva, v historii naší vyroben až za rok, stejně tak i s reklamním, ale i sportovním rou mu motoristé dali, si plně
nu 1933 a byl velmi důkladně automobilové výroby ojedinělé Jawa Minor byla možná teprve obsahem. Konkurence je na zasloužil.  Pokračování příště

PRVOREPUBLIKOVÉ
SLADKÉ
MÁMENÍ

Ananasový desert

Dva malé kulaté spodečky,
z dobré piškotové hmoty, slepí
se žloutkovým krémem, ochutněným ananasovou šťávou.
Navrch slepeného korpusu přidáme pyramidu rozsekaného
ananasu a jednu třešni. Pak se
vršek potáhne v agarovém želé
a strany v čokoládě.

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:

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ,
OSTRAHU, RECEPČNÍ
A PRACOVNÍKY ÚKLIDU

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech + motivační odměny
Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz
Nebo přijďte na osobní schůzku:
po–pá 8–16.30 h Brno–Židenice, Uzavřená 5

Perlička na závěr

Železářství pod kostelem
Zřejmě nejzásadnější změnou
hlavního brněnského náměstí
bylo odstranění gotického kostela
sv. Mikuláše, který byl jeho dominantou přibližně od roku 1231 až
do roku 1870. Ještě před ním byla
na jeho místě podle archeologických průzkumů velká kovářská
dílna, nebo železářský výrobní
areál! Kostel byl původně postaven pro valonské a italské kupce
žijící v Brně. Na přelomu 14. a
15. století v něm kázal žák mistra
Jana Husa Mikuláš Polák. Bez
této dominanty jsme už 151 let!
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Píšeme

na

pokračování

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

autentické vzpomínky
MUDr. Milana Navrátila,
syna Rudolfa Těsnohlídka.

Rudolf Těsnohlídek
(1882–1928)
Tatíček tam za námi často
chodíval. Také o těchto místech
napsal další píseň nezvedenců
„Šišová, má Šišová“. Nejpopulárnější z těchto písniček je
však píseň „Kdyby věděla“, která se týká cesty kolem vody pod
krásnou vyhlídkou. Nad touto
cestou Strukavinka hledal zlaté kapradí. Tak jsem myslím
všechno vypověděl o svých zlatých letech mládí. Když jsem
začal chodit na střední školu,
dohodl se otec s matkou, abych

nemusel do Brna jezdit vlakem, o mém přestěhování k ní.
Zde jsem sice žil v blahobytu
proti Bílovicím, ale nikdy jsem
tam nebyl doma. Byl jsem tam
cizí. Kletba dětí z rozvedených
manželství. S tatíčkem jsem se
sice téměř stýkal denně, chodíval jsem po vyučování za ním
do redakce a doprovázel jsem
ho na vlak. Když jsem přišel
do redakce, měl otec většinou
mnoho práce. To záleželo na
tom, kdy se vrátil od soudu.
Někdy jsem měl štěstí, přišel
brzy. Tehdy mě prováděl po
redakci. Dlouho jsem se divil
tomu, jak je tam ticho, než
jsem poznal redaktora Heinricha. Když mě otec s ním seznamoval, měl náhodou dobrou
náladu a dokonce vtipkoval a
nabízel mě stopečku slivovice.
Většinou však býval zamračený, vypadal strašně přísně,
takže jsem mu říkával hromovládce. Jindy jsem poznal
redaktora Šelepu, což byl pravý
opak, přívětivý, milý. Nejčastěji
jsem vídával redaktora...

(Pokračování příště)

Hádanka pro fajnšmekry

Dům, na němž se nachází toto krásné domovní znamení, byl postaven
v místech starého středověkého domu
při hradbách a přestavěn patrně v roce
1631, o čemž svědčí letopočet na portálu. Dům využívali od 17. stol. opati rajhradského kláštera, trvale v něm bydlel
jen domovník. V přízemí byla později
řezbářská a sochařská dílna Heřmana
Kotrby. Už víte? Volejte!

☎

Libuše Geprtová

✒

✒

Rudolf
Těsnohlídek
Nikdy nepublikované

Volejte nebo pište
na 777 122 009.

nespoutaná žena

Petr Čepek,
kolega a kamarád

Jarmila Kurandová, babička
ve stejnojmenném filmu

Maruška se synem
Janem Tomášem

Nezapomenutelná
Viktorka
Libuše Geprtová (1941 – 2005) celé své dětství prožila v činžovním domě v Kutné Hoře. Měla dva sourozence: starší sestru Mirku, která však zemřela velmi mladá, a bratra Svatopluka, dvojče. Ten v pozdějších letech
emigroval a tak Libuše zůstala jen s maminkou, protože tatínek (profesor na vysoké škole) brzy zemřel. Libuška
měla nádherný vztah k přírodě. Po maturitě v roce 1959 rok učila na základní škole, poté se na základě konkurzu
dostala do Karlových Varů. Zde zůstala 2 roky v angažmá. Maminka Libuši nekladla žádné překážky, protože
věděla, že být herečkou, je Libušino jediné přání. Z Karlových Varů přešla do Těšína, z Těšína do Jihlavy a nakonec
skončila v Brně. V té době už byla velmi známá, měla za sebou mnohá natáčení a v Brně byla skutečnou hvězdou.
Byla velmi společenská, ale chránila si svoje soukromí. Bydlela v tzv. hereckém domě, kde žili herci, kteří neměli
vlastní byt. Na jedné chodbě bylo 5 – 6 pokojů a společná sprcha. U Líby byla vždy polévka, něco k snědku, k pití.
Kolegyně a kolegové ji rádi vyhledávali, protože pokaždé bylo o čem povídat. Brněnské Libušino působení by
se dalo nazvat velmi bouřlivým. V roce 1972 odešla do Prahy do Divadla Na zábradlí, na Brno však velmi ráda
vzpomínala. Mj. proto, že v té době zde působila Jarmila Kurandová a Libuše Šafránková, představitelky babičky
a Barunky. Libuše zemřela na závažné onkologické onemocnění ve věku nedožitých 64 let.

NOVe

OTEVrENO

výroba
zakázkového nábytku
z masívního dřeva
Vyplétáme židle, tzv. Thonetky, křesla a jim podobné.
Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

Unikátní výběr noblesních holí

...aneb „špacírštoků.“
Panská 9, Brno. Otevřeno každý
den a někdy i o víkendu.
Více na: www.hulkarna.cz
nebo volejte na tel.: 774 725 644

tak to má být
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Tyto noviny jinde než
v Brně neseženete
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Naše jezevčice
Mery
je dlouhá jako týden
před výplatou!
Stáňa z Obřan

Stříbrné Brno je k mání
také v kavárně Bon Bon
na náměstí Míru 2.
Pokud sednete
v Obřanech na čtverku a
pojedete až na konečnou
(pouhých 23 zastávek),
noviny jsou vaše!
Tak šťastnou cestu…

Příprava
na letní
byt...

Klobouky
Dantes
Únorová exkluzivní akce
Pánské klobouky –20%!

Ať jsou venku závěje,
Dantes vás vždy zahřeje!

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

Sledujte nás na

www.kloboukovyklub.cz

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

kdo o úspěchu inzerce pochybuje, prohrál již předem bitvu s konkurencí!

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

