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JAROUŠKOVA
JAROUŠKOVA

sametová slivovicesametová slivovicesametová slivovice

Silber Brünn

28. 9.–29. 9.

Brňáci, přijeďte 
do Boskovic!

MARIE JÍLKOVÁ, radní MČ Brno-střed 
„Brno je boží. A když bude 
navíc stříbrné, tím lépe!“

čtěte na stranách 
6 a 7
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protože jedinou konstantou 
v životě je změna, k jedné 
poměrně značné došlo 
právě teď. Moje práce na 
StaroBrněnských novinách 
skončila a zrodily se 
noviny zcela nové 
– Stříbrné Brno. 
Slibuji vám z pozice 
jediného tvůrce, že 
pro vás i nadále budu 
postupně odkrývat 
poklady historie, 
psát o zajímavých 
lidech, příbězích, událostech 
a souvislostech. Možná 
některé z vás napadla 
paralela názvu s novinami 

Zlatá Praha, které zanikly 
v září roku 1929. Ano, je 
to tak, když oni mohli mít 
Zlatou Prahu, my přece 
můžeme mít 

Stříbrné Brno. 
Věřím, že si Stříbrné Brno
získá vaši přízeň, a možná 
kousek vašeho srdce.  
A o čem budete číst?
Hlavní téma se bude i na-

dále týkat zajímavých osob-
ností, které byly nějakým 
způsobem spjaty s naším Br-

nem, po-
případě 
známých 
i nezná-
mých 
událos-
tí, které 

také do historie 
Brna nesmazatelně patří. 
Připomínat budu slavné 
brněnské dámy, zapomenuté 
ulice a domy. Nebude chybět 
rozhovor, hádanka pro fajn-
šmekry, kalendárium a další 
oblíbené rubriky. Novinkou 

budou pravidelné vzpo-
mínky největšího znalce 
brněnského podzemí Aleše 
Svobody. 
Své vzpomínky, připomínky, 
náměty a postřehy můžete 
psát na adresu: redakce@
stribrnebrno.cz nebo můžete 
volat na tel.: 777 122 009.

 AGÉSILÁOS – KRÁL 
STAROVĚKÉ SPARTY

Milí a věrní čtenáři,
Města by měla být 
opevněna odvahou 
svých obyvatel. 

 Anketa Stříbrného Brna Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí... Jak to vidí... Jak to vidí...

MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA
Markéta: „Mozartovou. Je to pocta 
geniálnímu Wolfgangu Amadeovi 

v srdci Brna."

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

Zdeněk: „Kromě Pellicovy, kde bydlím, mám 
rád např. Jiráskovu nebo horní část Údolní. Nej-

častěji však chodím po České a Masarykově."

KATEŘINA KONEČNÁ 
KASTELÁNKA VILY STIASSNI

Kateřina: „Nejbližší mi je pochopitelně 
ulice Hroznová, ve které se ukrývá vila 

Stiassni.“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ
Aleš: „Samozřejmě Běhounskou. 

Za kostelem sv. Jakuba totiž vždycky 
potkám někoho známého.“

Jediný
redaktor

„Žena, která vidí na 
muži krásnou látku, od-
myslí si toho muže. Muž, 
který vidí krásnou látku na 
ženě, odmyslí si tu látku“.

Miroslav Horníček

sůl moudrosti

 MARTIN CIBULKA 
Ať je pro vás 
Brno stříbrné.

řejmě nejproslulejším 
brněnským kasařem 
byl Josef Metelák. Mezi 

četníky se mu říkalo „Pepa“. 
Téměř polovinu svého života 
strávil za  mřížemi. Pokaždé, 
když tzv. vylezl z basy, počet 
krádeží na  jižní Moravě ra-
pidně stoupnul. Pepa se na-
rodil 27. ledna 1897 v  Brně. 
Policejně přihlášen byl v Hu-
sovicích v  Soběšické ulici, 
povoláním zubní technik, 
ovšem bez zaměstnání. V evi-

denci byl veden jako nemajet-
ný tulák, zločinec a  podvod-
ník se špatnou pověstí. Byl 
27krát soudně trestán. 

Svou poslední kasu „udě-
lal“ v  létě roku 1939. Bylo 
chvíli po  poledním, když 
z  okna poštovního úřadu 
v ulici Schreibwald (dnes Pi-
sárecká) vyletěla celá poklad-
na. Okamžitě přijel automobil 
se značkou B2223, který pat-
řil Pepovi. Posádka vyskočila 
a  pokladnu naložila. Auto 
se rychle rozjelo. Náhodný 
svědek této události prudce 
zastavuje kolemjedoucí mo-
tocykl. Společně pronásledo-
vali ujíždějící automobil až 
k  jundrovskému mostu. Po-
blíž mostu pobíhal malý chla-
pec, kterému se ujíždějící vůz 
se zločinci na poslední chvíli 
vyhnul. Vůz narazil do vzpěry 
u mostu a předek auta zůstal 
viset nad Svratkou. Zadním 
okénkem vyskočili tři muži 
a jedna žena a dali se na útěk. 
Byli celí od  krve. Pokladnu 
nechali ve voze…  

 (Pokračování příště)  (Pokračování příště)  (Pokračování příště) 
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Kterou brněnskou ulicí chodíte nejraději?Kterou brněnskou ulicí chodíte nejraději?
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FOTOGRAFIE Z PAMÁTNÍKU

Pohled z Ovocného náměstí (dnes Malinovského náměstí) v roce 1895. Vpravo Krapfengasse (Kobližná), vlevo Johannesgasse  (dnes Jánská). Uprostřed 
dnes stojí obchodní dům Centrum a také Edisonovy drátěné žárovky. 

Když stavi-
tel Franti-
šek Hrdina 
(1880–1960) 
v  roce 1930 
v y kup ov a l 
domy a  par-
cely v Jánské 
a  Poštovské 

ulici, jeho hlavní motivací bylo 
postavit výrazný městský palác, 
který by se stal další využíva-
nou součástí městské struktury 
a  frekventovanou trajektorií 
obyvatel Brna. Svědčí o  tom 
jeho záměr zvýraznit nároží 
paláce Alfa čtrnáctiposchoďo-
vou věží, která by z něj učinila 
nepřehlédnutelnou dominantu 
města. I bez tohoto experimen-
tu, který nakonec nebyl povo-
len stavebním úřadem dbají-
cím na  jednotnou výškovou 
hladinu zástavby centra Brna, 
je však Alfa pasáž prostorovým 
kolosem, jenž díky ustupujícím 
patrům a celistvé světlé fasádě 
neprozrazuje rozsah a  různo-
rodost vnitřních prostor. 
  Pokračování příště

www.alfapassage.cz

František Hrdina, 
stavitel a majitel 
pasáže Alfa
stavitel a majitel 
pasáže Alfa
stavitel a majitel 

Barevná minulost 
PASÁŽE ALFA

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

Adresa:
Náměstí Svobody 
v pasáži Omega, Brno

Otevřeno:
pondělí až pátek 9 –19 hodin
sobota 9 –14 hodin

Klobouky Dantes
Září v duchu 
elegance, 
Dantes, vaše 
módní šance.

Sledujte nás na

STŘÍBRNÉ
BRNO?

REKLAMA 
ZA HUBIČKU!

777 122 009

777 122 009

777 122 009
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PŘÍBĚH VILY STIASSNIPŘÍBĚH VILY STIASSNI
Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.V

Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky
www.vila-stiassni.cz

Pojďte s námi po stopách historie, vítejte na konci 
let dvacátých, kdy v roce 1929 byla dokončena, 
na  rozlehlém pozemku, v  kouzelném místě na  rozlehlém pozemku, v  kouzelném místě 
uprostřed pisárecké části starého Brna, stavba na svou dobu impozantní, 
a  to nový domov pro tříčlennou rodinu Stiassni. Alfred, Hermine 
a jejich jediná dcera Susanne. Rodina, které bylo osudem dáno prožít 
v  luxusní vile pouhých devět šťastných let. Vilu budovali jako své 
reprezentativní sídlo, které jim nabízelo jak soukromí, tak příležitosti 
k  bohatému společenskému životu i  bohaté sportovní vyžití. Letos je 

tomu přesně 90 let, kdy se začala psát historie této luxusní vily. Stavba trvala dva roky a manželé Stiassni jejím 
zbudováním pověřili jednoho z nejlepších – architekta Ernsta Wiesnera, o kterém si povíme něco příště. Nyní 
s námi oslavte kulaté narozeniny vily Stiassni, vydejte se s námi na cestu do zlatých dvacátých let, postačí si 
jen zarezervovat vstupenku a jako mávnutím kouzelného proutku se přesunete do doby první republiky. Vila 
je pro vás otevřena celoročně, vždy od pátku do pondělí. Více na www.vila-stiassni.cz
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Obchodní dům ASO provozoval pan 
Andr se svým synem od 30. let minulého 
století.

Pocházeli z Olomouce, kde měli pobočku 
a ředitelství � rmy. Většinu času však trávili 
v Brně. Pan Andr byl velice úslužný, vyřizo-
val veškeré reklamace osobně a neustále se 
pohyboval po celém domě a ptal se zákaz-
níků, zda jsou spokojení. ASO mělo široký 

Jaké 
to bylo 
v ASU

Rok 1931 -Moravská banka. Víte, že v roce 1933 byl v budově otevřen prvotřídní noční podnik Boccaccio dancing? Dnes Komerční banka - nám. Svobody.

18. 9. 1904 (115 let) bylo 
na Dominikánském nám. č. 1 
slavnostně otevřeno Městské 
muzeum v  Brně. Bylo ote-
vřeno v  prostorách dnešní 
Nové radnice za účasti před-
stavitelů brněnského kultur-
ního a společenského života. 

Slavnostní projev pro-
nesl tehdejší starosta měs-
ta Brna August Wieser 
(1847–1916) a  historik 
a  archivář Bertold Bretholz 
(1862–1936), který byl záro-
veň pověřen vedením muzea. veň pověřen vedením muzea. 

    TENKRÁT A  DNES

Rok 1931 -Moravská banka. Víte, že v roce 1933 byl v budově otevřen prvotřídní noční podnik Boccaccio dancing? Dnes Komerční banka - nám. Svobody.

TENKRÁT A  DNES

sortiment od  potravin po  textil, kosmeti-
ku, kožené zboží, sportovní potřeby a prá-
dlo. Bylo nejpopulárnějším a nejlacinějším 
obchodním domem v  Brně. Firemní slo-
gan „Šetři kasu - kupuj v ASU“ byl výstižný 
a pravdivý. 

Jezdící schody v  něm začaly jezdit 
na  jaře roku 1935 jako první v  republice! 
Často mladí chlapci, kteří ze školy míři-
li rovnou do ASA, jezdili na schodech až  
do  podvečera. Zpočátku pan Andr dělal, 
jakože nic nevidí, postupně jim však tuto 
činnost s úsměvem rozmlouval.

Zajímavé také bylo, že v  celém domě 
byly velmi krásné prodavačky. Pan Andr si 
na tom tehdy zřejmě zakládal.

V přízemí byla jídelna, kde slušný oběd 
stál cca 6 Kč, dvě housky se salámem stá-
ly 1 Kč, obložené šunkou 2 Kč. Venku stá-
val prodavač, který vykřikoval „rusi, rusi, 
za  korunu 4 kusy“! Prodával takhle sledě 
neboli zavináče, kterým se tehdy říkalo 
„rusi“. Potraviny byly tehdy neuvěřitelně 
levné a kvalitní.

Pan Andr byl velký vlastenec, na což do-
platil v komunistickém vězení.

1931 DNES

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

VČEREJŠEK DNESVČEREJŠEK DNESVČEREJŠEK DNES

Nároží dnešní 
Středovy a České

Vyplétáme židle, tzv. Thonetky, křesla a jim podobné.
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Martin: Čeho jste se nejvíc 
bál v sáňkařské dráze?

Petr: Vždycky jsem se bál, 
že nevyhraju. Vedle sáňko-
vání jsem se věnoval atletice, 
běhům na  střední a  dlouhé 
tratě. Trénoval jsem každý 
den. Večer v  posteli mě na-
padlo, že by mě mohl někdo 
porazit. Vyskočil jsem a radši 
jsem vyběhl kopec, na  jehož 
vršku stála naše chalupa. Pak 
jsem v klidu usnul.

Martin: Jakou známku jste 
měl na základní škole z kres-
lení?

Petr: Tuším, že se dětem, 
které nejsou talentované 
na  zpěv, tělocvik a  kreslení, 
dává nejhorší známka dvoj-
ka, tak tu jsem docela pravi-

delně měl. Vysvědčení mám 
schovaná.

Martin: Po  kom máte ta-
kový smysl pro humor?

Petr: Po  nikom, s  předky, 
kteří ho možná měli, jsem 
nežil. Kamarád Daniel Va-
něk mi otestoval DNA, žádný 
známý vtipálek se mezi těmi, 
kdo ho mají stejné, zatím 
neobjevil. Do  stejné skupiny 
jako já patří Einstein, Napo-
leon, Hitler a Cézar. Myslím, 
že s nimi moc veselo nebylo. 

Martin: Který český ko-
mediální herec (i nežijící) je 
Vám nejbližší? 

Petr: Jako dítě jsem milo-
val Chaplina, ale jednoznač-
ný génius je pro mě Vlasta 
Burian. Narodil se v Liberci, 

• S T Ř Í B R N Ý  R O Z H O V O R •
PETR URBAN

KRESLÍŘ, ILUSTRÁTOR A ČESKOSLOVENSKÝ 
REPREZENTANT V JÍZDĚ NA SANÍCH 

KRESLÍŘ, ILUSTRÁTOR A ČESKOSLOVENSKÝ 
REPREZENTANT V JÍZDĚ NA SANÍCH 

KRESLÍŘ, ILUSTRÁTOR A ČESKOSLOVENSKÝ 

NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH V ALBERTVILLE V ROCE 1992. 

takže kousek od  Jablonce 
nad Nisou, kde jsem přišel 
na svět já. Třeba by se s ním 
našly nějaké spletité příbu-
zenské vazby. Znáte to, když 
se sejdou příbuzní a  rozplé-
tají rodinné vztahy. Moje 
máma měla pratetu, ta si 
vzala nějakýho, no a ten měl 
bratra a jeho syn…

Martin: Co Vás zaujalo 
na městě Brně?

Petr: Pokaždé, když jsem 
v Brně, rád se projdu po Zel-
ném Trhu. Taky závidím Br-
ňanům váš stále žijící hantec. 
U  nás se mluvilo nářečím 
paurisch (taková jizersko-
horská němčina), protože 
většina rodin byla němec-
ká nebo německo – česká. 
Po válce se obyvatelstvo změ-
nilo a mladí už snad ani ne-
tuší, jak si jejich praprarodiče 
doma povídali. Já jsem takhle 
s mojí omou (babičkou) mlu-
vil pořád. 

Martin: Jste autorem nej-
delšího kresleného vtipu 
beze slov na světě. Jak Vás to 
napadlo?

Petr: Byl jsem před dvěma 
lety v  Muzeu rekordů v  Pel-
hřimově. Tam mají nejdelší 
vtip, který měří tři metry. 
Tak jsem to tak přece nemo-
hl nechat. 9. 5. jsem obdržel 
certi� kát a příští rok plánuju 
vytvořit ve Smržovce bludiště 
pro turisty z tohoto nejdelší-
ho vtipu. 

Martin: Co vzkážete čte-
nářům Stříbrného Brna?

Petr: Buďte zdraví, nevěřte 
hloupým a  falešným lidem 
a hlavně mějte smysl pro hu-
mor. S ním se žije daleko líp!

Tato ulice vznikla po 
odstranění zdi upro-
střed snímku a dostala 
tehdy název Markthal-
lengasse. Psal se rok 
1899 a vedla místy bý-
valé staré masné tržni-
ce. Na konci roku 1918 
byla pojmenována čes-
kým názvem U Tržnice. 
Svůj dnešní název nese 
od roku 1946. Víte, jak 
se tato krátká ulice jme-
nuje?

ZAPOMENUTÉ ULICE

    I DOMY 
  PROMLOUVAJÍ...

Do roku 1842 
v Pekařské 5 a od roku 
1843 až do své smrti 
bydlel v Pekařské 3 
koncipista moravsko-
slezského gubernia, 
krajský komisař 
Brněnského kraje, 
historik, mecenáš 
a dvakrát zvolený 
brněnský starosta 
Christian d´Elvert 
(1803 – 1896). Zaslou-
žil se o rozvoj města 
zejména v oblasti 
zalesňování, budování 
zelených ploch a par-
ků. Do roku 1945 byla 
po něm dnešní ulice 
Staňkova pojmenová-
na d´Elvertova. Jako 
starosta byl velmi ob-
líbený. Je pochován na 
Ústředním hřbitově. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎

Nároží dnešní  Po  kom máte ta-Nároží dnešní  Po  kom máte ta-
Středovy a České

Martin:
Středovy a České

Martin: Po  kom máte ta-
Středovy a České

 Po  kom máte ta-
kový smysl pro humor?Středovy a Českékový smysl pro humor?

Petr s čerstvým
certi� kátem

Adresa: nám. Svobody 3, Brno
www.statlbrno.cz

Nabídka:
Denní menu, tradiční moravská a česká 
kuchyně, výborný starobrněnský guláš, 

svíčková na smetaně, steaky a další speciality. svíčková na smetaně, steaky a další speciality. 
Čtyři druhy piva. Čtyři druhy piva. 
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Čtyři druhy piva. 

svíčková na smetaně, steaky a další speciality. svíčková na smetaně, steaky a další speciality. 
Čtyři druhy piva. 

svíčková na smetaně, steaky a další speciality. 

Chlazená vodní lázeň na pivní sklo. 
U nás si vybere každý!U nás si vybere každý!

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech   
+ motivační odměny.

Bezpečností služba přijme na své 
zakázky Brno a okolí osoby s částečným 
či plným invalidním důchodem nebo oso-
by se zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ) 
či plným invalidním důchodem nebo oso
by se zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ) 
či plným invalidním důchodem nebo oso

na HPP zkrácený nebo plný úvazek:

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ, OSTRAHU, 
RECEPČNÍ A PRACOVNÍKY 

ÚKLIDU.

Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz

Nebo přijďte na osobní schůzku:
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5.
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Po  přečtení dopisu jsem 
nemohl věřit vlastním 
očím! Vzpomínal Jaroslav 
Vojta (1888 – 1970) ve svých 
pamětech. Pročítal jsem 
znovu a znovu těch pár řád-
ků. Ano, stanu se členem 

Národního divadla v  Brně. 
Budu vystupovat na  prk-
nech, na  nichž s  úspěchem 
odehrál můj otec tolik pře-
krásných rolí! Smlouvu 
jsem podepsal, měl jsem 
podle ní dostávat 60 zlatých 
měsíčně. O celých 20 zlatek 
víc, než jsem měl dosud. 

Tato náhlá změna vyvolala 
u  naší kočovné společnosti 
nemalou závist. Bez ní to ale 
u  divadla nejde. Po  skonče-
ní štace v  Dobrušce jsem se 

Ctěný pane!Ctěný pane!
Zasílám Vám k podepsání 
smlouvu, a jakmile ji 
obdržím podepsanou, 
zašlu Vám některé role. 
Začínáme v Tišnově.
 S úctou veškerou  
 František Lacina

se slzami v  očích rozloučil 
s ředitelkou a honem na vlak 
do  Tišnova. Bylo mi 23 let. 
Byl jsem přivítán ředitelem 
Lacinou a jeho paní velmi sr-
dečně. Oba byli překvapeni, 
jak jsem za  tu dobu, co mě 
neviděli zmužněl a  prý jsem 
úžasně podoben svému otci! 
Po  skončení několika her 
v  Tišnově se zahajovala ně-
kolika měsíční sezóna v Brně 
ve  starém divadle ve  Veveří 
ulici (pozn. redakce: Jaroušek 
používal svůj vlastní název 
– Veverská ulice). Činohra 
se tehdy skládala ze samých 
slavných jmen - Pech, Auer-
swald, Urbánek, Pulda, Krej-
čí, Veverka, Walter, Jičínský, 
Linc… Z dam např: Špilingo-
vá, Pechová, Urbánková, Su-
dová, Patočková, Krejčová aj. 

První den před zkouškou 
jsem šel do  divadla časně 

ráno. Současně se do  Brna 
vrátila opera ND Brno, která 
také zahajovala sezónu. Byl 
jsem mile překvapen, když 
jsem se potkal se svým pří-
telem Aloisem Musilem, na-
daným hobojistou, se kterým 
jsem se takřka na  den přes-

ně vyučil černému řemeslu 
ve fabrice v Králově Poli. Naší 
vroucí tužbou tehdy bylo do-
stat se k divadlu. Za pár dní 
jsme společně navštívili ka-
marády v továrně u Porgesů. 

V  našem divadle často 
hostovalo mnoho umělců 

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI:
☛ Jaroušek Vojta bydlel v Králově Poli na Horním náměstí (Oberring) – dnes Mojmírovo 

nám. 
☛ Dům už neexistuje, na jeho místě je křižovatka. 
☛ Jaroslav  Vojta  zde bydlel u své babičky Aloisie, která se o Jarouška starala po smrti jeho 

matky. 
☛ Jaroušek vzpomínal, že babička neuměla číst ani psát, uměla však poutavě vyprávět. 

Byla velmi pracovitá a dobrosrdečná. 
☛ Když se Jaroušek k babičce nastěhoval, Královo Pole ještě nepatřilo k Brnu. 
☛ Své role se nejraději učil v lese.
☛ Režiséru Martinu Fričovi chtěl Jaroušek darovat kocoura, kterého však před pár měsíci 

daroval Martin Frič Jarouškovi, na což však Jaroušek zapomněl. 
☛ Jaroušek po štamprli moravské slivovice říkával: „To je jak když polkneš milého pána-

boha v sametovejch gatích.“
☛ Byla s ním neustále velká legrace, a zároveň byl milým terčem legrácek svých kolegů.

Jarouškova 
sametová slivovicesametová slivovice

z Prahy, nejčastěji však Edu-
ard Vojan. Velmi si mě oblí-
bil. V  první sezóně jsem se 
dobře uvedl a kritika o mně 
psala jen samé pochvalné 
řádky. Těšil jsem se na  prv-
ní prázdniny, jaké však bylo 
mé překvapení, když jsem 

❶
❷
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po skončení závěrečného tur-po skončení závěrečného tur-
né po  moravských městech 
dostal písemnou výpověď 
psanou paní ředitelkou. 
Nemohl jsem pocho-
pit jak je to možné. 
Žádal jsem vysvětle-
ní. Ředitel Lacina si 
mě zavolal do  kan-
celáře, kde jako dů-
vod výpovědi uvedl: 

Jste věčný bouř-
livák a  nespokojený 
živel, štvete herce proti 
ředitelství a  vnášíte do  he-
reckých řad nespokojenost! 
Propouštím Vás nerad, mám 
Vás jako herce rád, mojí 

paní však děláte všechno na-
schvál! 

Pochopil jsem, že mě někdo 
očernil, a že závist je opravdu 
všude stejná. No, prosit se 
nebudu, ač odcházím ne-
rad! Jako člen brněnské-
ho Národního divadla 
dostanu jistě angažmá 
jinde. Rozjel jsem se 
do Náměště nad Osla-
vou, kde právě hrála 
společnost Václava 
Choděry. Sjednal jsem 
si, že můžu hned na-
stoupit. Tato společnost 
byla jednou z  nejstarších 
u nás a prošla jí dlouhá řada 

KALENDÁRIUM

RAJMUND HABŘINA | * 28. 
9. 1907 Příbram u Brna – † 2. 4. 
1960 Brno | Profesor, básník, spi-

sovatel, esejis-
ta, překladatel, 
účastník do-
mácího odboje 
a politický vě-
zeň. Začátkem 
roku 1942 mu 

byl gestapem zabaven veškerý 
majetek. Až do roku 1945 věz-
něn v německých věznicích, mj. 
v  koncentračním táboře Mau-
thausen, což se posléze odráží 
v  tématech jeho prací. Zatčen 
gestapem byl v  ulici Tábor, kde 
tehdy bydlel. Od konce války až 
do své smrti bydlel v  Masary-
kově čtvrti, v ulici Sedlákova 25. 
Rajmund Habřina, rodným jmé-
nem Chatrný, si svůj pseudonym 
zvolil zřejmě proto, že jeho rod-
nou vsí protéká potok Habřina. 
V Komíně je po něm pojmeno-
vána ulice Habřinova. Je pocho-
ván na Ústředním hřbitově. 

zna-
m e - n i t ý c h 
umělců. Sešel jsem se tam 
s Františkem Kováříkem. Po-
zval jsem ho na večeři, proto-
že se společnosti v  Náměšti 
zrovna moc nedařilo. Milý 
a  usměvavý František mne 
svým typickým způsobem 
neustále uklidňoval a  prý ať 
si z toho nic nedělám. V hos-
podě byly právě vepřové 
hody, tak jsem nám poručil 
jaterničky, jelita a  František 
si dal ještě tlačenku s  cibulí. 
Kouřili jsme dobré cigarety 
tzv. Sultánky a  vypili mno-
ho sklenic piva. Já jsem měl 
po  brněnské sezóně žaludek 
dobře promaštěný, kdežto 
František tento náhlý nápor 
nesnesl. Strašně pak litoval, 
co druhého dne ráno přišlo 
dobrého jídla nazmar. 

Příští den jsem dostal 
spěšný doporučený dopis 
od  Družstva Národního 

divadla v  Brně, abych se 
ihned dostavil k  před-
sedovi družstva, panu 
profesorovi Ursinimu. 
Copak to asi bude? Zase 
nějaké vyšetřování? Há-
dal jsem, co jsem asi ještě 
provedl… Hned jsem se 

vydal do  Brna. Profesor 
Ursini mne přijal s  úsmě-

vem a pravil: Tak vy prý nám 
chcete odejít? Jaképak máte, 
prosím Vás, k tomu důvody? 
My Vás máme přece rádi, 
i  jako herec se nám líbíte 
a vy najednou takhle? 

Naslouchal jsem s  otevře-
nou pusou, 
nechtěl 

jsem 
a n i 
věřit vlast-
nímu sluchu. Ukázal jsem 
obálku s výpovědí, byl zjevně 
překvapen a  řekl: O tom my 
v  družstvu nic nevíme. To 
bude nějaké nedorozumění! 

Zůstanete členem i nadále.
Vzal telefon a volal k La-

cinům, a  že mě k  nim 
posílá. Moc se mě 
tam jít nechtělo. Cítil 
jsem se velmi ura-
žen, leč na  naléhání 
pana předsedy jsem se 

k nim vydal. 
Pan ředitel ještě ne-

byl doma. Bylo poledne 
a mě pěkně kručelo v břiše. 

Dcera Růženka mne uved-

❸

❺

❻

AGNES TYRRELL | *20. 9. 1846 
Brno – † 18. 4. 1883 Brno | Vyni-
kající brněnská klavíristka a hu-

dební skladatel-
ka anglického 
původu. Byla 
dcerou učitele 
angličtiny Hen-
ryho Tyrrella a 
jeho brněnské 

manželky Josefíny Kotulánové. 
Byla považována za zázračné dítě. 
Veřejně vystupovala už ve svých 
3 letech, v 16 vstoupila na vídeň-
skou konzervatoř, kde studovala 
u Otto Kitzlera. První skladby 
publikovala v  roce 1872. Zdra-
votní problémy však ukončily 
její kariéru koncertní klavíristky, 
nadále se věnovala pedagogické 
a kompoziční práci. Mj. je autor-
kou dvou oper. Zemřela v  Brně 
předčasně ve věku 36 let. 

la do  jídelny a  paní ředi-
telka postavila přede mne 
mísu s  vřelými třešňovými 
knedlíky, sypanými tvaro-
hem a „plavajícími“ v másle. 
Přivedlo mě to do  velkých 
rozpaků. Byl jsem přece 
uražen. Mám jíst nebo ne-
mám? Paní ředitelka zpo-
zorovala mé rozpaky, posta-
vila se přede mě, hrábla mi 
rukou do  vlasů, zatřepala 
mi hlavou a se smíchem po-
vídá:

Ty kluku jeden! To my Tě 
chtěli jen tak postrašit! Dej 
se pěkně do  těch knedlíků 
a  zítra si přijď pro zálohu 
na prázdniny.

Do další brněnské sezóny 
jsem dokonce dostal 

o  5 zlatek měsíč-
ně více a  ředitel 

Lacina dostal 
od  profeso-
ra Ursiniho 
pořádně vy-
hubováno. 
Kdo nebo 
co za  tím 

vším bylo, 
jsem se však 

už nikdy nedo-už nikdy nedo-
zvěděl. 

❶  ❶  Jaroslav Vojta v roce Jaroslav Vojta v roce 
1920.

❷ Brněnské Prozatímní 
Národní divadlo ve 
Veveří ulici pár let před 
sbouráním v roce 1952.

❸ Alois Vojta Jurný - táta 
Jaroslava Vojty.

❹ František Lacina - teh-
dejší ředitel brněnského 
Národního divadla.

❺ Kamarád František 
Kovářík.

❻ Jarouška měli všichni 
moc rádi.

❹

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína                       
od moravských vinařů. 

•Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!  Terezka se na vás těší!  T
• Pro podzimní hezké chvíle, 
víno červené i bílé.                                   

Útulná vinotéka
U TerezkyU TerezkyU TerezkyU Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

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
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27. 10. 1901 
byl v  ulici 
Ju s a g a s s e 
(dnes Spol-
ková) zalo-
žen první 

o� ciální spo-
lek esperantistů 

v Brně. Ještě v témže roce vzni-
kl podobný spolek v Budapešti. 
Sídlem brněnského spolku byl 
Dělnický dům a prvním před-
sedou se stal tehdy známý no-
vinář a překladatel Karel Pelant 
(1874 – 1925). Po 1. sv. válce se 
spolek přejmenoval na „Klub 
esperantistů v  Brně“, a tak se 
jmenuje dodnes. Do celosvěto-
vého povědomí esperantské ve-
řejnosti se Brno dostalo ve 30. 
letech 20. stol. rozhlasovou sta-
nicí „Verda Stacio“, která mimo 
zpráv vysílala také hry, operety 
a opery s významnými umělci 
(Jarmila Kurandová, Karel Hő-
ger, Vladimír Leraus, František 
Kožík…). 

Karel Pelant se v  roce 1902 
přestěhoval do Prahy, kde za-
ložil Klub esperantistů v Praze. 

Karel Pelant – první předseda esperantistů

Brněnská
NEJ

Na našich pondělních setkáních 
jsme toho za téměř 10 let zažili 

opravdu mnoho.
Od  kuriózních situací, přes 

vzácné návštěvy, přednášky, 
besedy, vzpomínání, tematické 
procházky, ale také jsme museli 
volat sanitku pro vzácného člo-
věka, pana Vilímka. Pamatujete 
na  originální prsten ze seriálu 
Arabela, kterého se chtěl každý 
aspoň dotknout. Také jsme spo-
lečně rozsvítili Centrální mozek 
lidstva ze seriálu Návštěvníci, 

u  kterého se poté zastavil, byť 
třeba v  noci, každý. Začínali 
jsme v kavárně Savoy, poté jsme 
se na  pár let přesunuli do  ka-
várny Vladimíra Menšíka, kde 
nás hostil Petr Menšík, nejstarší 
syn nezapomenutelného Vladi-
míra. Následovala Café TeeVee 
na  Jakubském nám. Po  jejím 
uzavření jsme se přesunuli na tři 
roky do kavárny Dolce Vita. I ta 

však byla uzavřena. Na překrás-
né zahrádce francouzské restau-

race pod 
Petrovem 
L´Eau Vive 
jsme mno-
ho měsíců 
obklopeni 
růžemi na-
sávali nejen 

atmosféru zapomenuté části 
Brna nad Zelňákem. Několik 
posledních setkání se odehrála 
v  kavárenské části restaurace 
U  Tomana. Pamatujete, jak se 
otevřely dveře a do nich vstou-
pily Alena a  Blanka, sestry 
Laďky Kozderkové, rázem bylo 
veselo. Nebo Mjr.  Ivan Iša, vy-
šetřovatel, který měl na starosti 
případ Marie Bartošové, která 

se propadla v dolní části Pekař-
ske ulice a její tělo nikdy nebylo 
nalezeno. Přišel nám o tom teh-
dy popovídat. A rovněž Laďa 
„Šťoura“ Kolbaba,“ který (jak by 
sám řekl) už ňáké ten metr tlačí 
mraky“. Laďa (musel jsem mu 
tykat) dokázal na našich setká-
ních pokaždé rozproudit krev. 
Častým hostem byla šarmatní 
dáma, herečka a dabérka Ma-

rie (Madla) Drahokoupilová. 
Také Simona Stašová, se kte-
rou jsem strávil dva dny na br-
něnském parníku při natáče-
ní � lmu Sebemilenec v  režii 
Filipa Renče. Přítomen byl 
tehdy mj. také Pavel Kříž, Ja-
romír Dulava, Miluše Šplech-
tová, Naďa Konvalinková… 
Na  zajímavou besedu přijela 
neteř Gustava Frištenského. 
Velmi často nás navštěvoval 
zakladatel Šelepky Miloslav 
Bernátek. Na  rodném domě 

Stříbrné setkání
v  Údolní 7 
jsme odha-
lili (2016) 
p a m ě t n í 
desku Na-
taši Gollové 
a  v  Bezru-
čově 5 Pav-
lu a  Hugo 

Haasovi (2018). Hugo Haasovi 
jsme v  rámci tematické pro-
cházky u jeho hrobu na Židov-
ském hřbitově připili šampaň-
ským. Nedivte se, on měl tyto 
výstřelky rád! Zcela exklusivně 
jste měli možnost shlédnout 
� lm o Karlu Hašlerovi – Písnič-

kář, který 
nezemřel. 
Tento � lm, 
který se 
o d e h r á -
vá také 
v Brně, ni-
kdy nebyl 

a nebude odvysílán. Chcete se 
opět začít scházet? Volejte na tel.: 
777 122 009. 

➊

➋

➌

➍

➎

➏

❶ Alena a Blanka - slavné 
sestry ještě slavnější sestry 
Laďky.
sestry ještě slavnější sestry 
Laďky.
sestry ještě slavnější sestry 

❷ Laďa Šťoura Kolbaba.
Laďky.
 Laďa Šťoura Kolbaba.
Laďky.

❸ Se Simonou Stašovou na 
parníku - Sebemilenec.

❹ Se šampaňským u hrobu 
parníku - Sebemilenec.
 Se šampaňským u hrobu 
parníku - Sebemilenec.

Hugo Haase.
❺ Marie Drahokoupilová.

Hugo Haase.
 Marie Drahokoupilová.
Hugo Haase.

❻ Kriminalista Mjr. Ivan Iša.
 Marie Drahokoupilová.
 Kriminalista Mjr. Ivan Iša.
 Marie Drahokoupilová.

• vždy čerstvě pražená káva
 z nejlepších plantáží světa

• jednodruhové kávy (100%
 arabica) i vyvážené směsi

• řízené degustace kávy

• vše pro Vaši domácí
 přípravu (kávy i kávovary)

• kávové speciality od mistrů

• prvotřídní moravská vína
 přímo od vinařů

• domácí dortíky a další
 vybrané lahůdky

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť

po–pá: 15–22 h
so–ne: 14–22 h

tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Kávu nebo meltu
Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

Za  dob první republiky byla 
káva za  30 Kč kilogram drahou 
záležitostí (maso bylo i za 16 Kč) 
a  spíše pro dobře situované ob-
čany. Nižší třída a  dělnictvo si 
musely vystačit s  náhražkami 
a  skutečnou kávu okusily jen 
zřídkakdy. Sousedky se rády 
scházely o  nedělích nad kouřící 
konvicí jemnější nasládlé žitovky, 
přikusujíce bábovku nebo aspoň 
pišingr. Jejich manželé nosili 
do továren konvičky s horkou ci-
korkou, kterou si přihřívali a po-
píjeli celý den. Odpoledne s krají-
cem chleba nebo starou buchtou. 
Valašský recept z přelomu století 
hovoří o přípravě cikorky s  tro-
chou skutečných umletých zrnek 
kávy, povařených se sušenými 
švestkami a  lehce oslazený, na-
konec podávaný se sklenkou 
pálenky. Jaroušek Vojta, který 
byl milovníkem pravé moravské 
slivovice, říkával, že je jako „sa-
met“! A měl pravdu.

Studená kuchyně
Petra Marcová

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky,
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře,

bagety, saláty.

www.lahudka-brno.cz

Otevřeno:
po, út, st 6–14 h,
čt, pá 6–16 h, so 8–9.30 h
po, út, st 6–14 h,
čt, pá 6–16 h, so 8–9.30 h
po, út, st 6–14 h,

Adresa:
Přemyslovo nám. 8, Brno-Slatina

Tel.: 
Přemyslovo nám. 8, Brno-Slatina

Tel.: 
Přemyslovo nám. 8, Brno-Slatina

603 269 611

Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno

28. 9.–29. 9.

Brňáci, přijeďte 
do Boskovic!

Víte, 
že nejlepší 
klobouky 
pořídíte 
v přízemí 
paláce 
Omega 
v prodejně 
Dantes?
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Pravděpodobně nejznáměj-
ší a  historicky nejpověstnější 
brněnská pivnice nese dodnes 
jméno svého velmi úspěšné-
ho provozovatele – Jaroslava 
Stopky. V  roce 1905, poté co 
jeho matka Aloisie zakoupi-
la velmi oblíbenou „Jonákovu 
plzeňskou pivnici“, se ve  svých 
jednadvaceti letech stal jedním 
z  nejproslulejších brněnských 
restauratérů první poloviny 20. 
století.

Jaroslav Stopka se narodil 13. 
října 1884 v Lysicích (okres Blan-
sko) v rodině, která měla v oblas-
ti pohostinství velké zkušenosti. 
Jeho otec Johan s  manželkou 
Aloisií vedl v Brně velké důstojnic-

Ve spodní části ulice, která byla v roce 1918 přejmenována z Rudolfské na Českou, se nacházela známá plzeňská pivnice. Dům nesoucí 
v 17. století domovní znamení, podle něhož byl pojmenován „U zlatého koníčka“, byl po mnoha adaptacích spojen s domem ve Veselé 
ulici a v sedmdesátých letech 19. století zde vznikl hostinec. Někdejší Jonákova pivnice se znamenitou kuchyní a plzeňským pivem byla 
vyhlášená a velmi vyhledávaná. Přispěly k tomu i dobré dvoupatrové středověké sklepy, které se v této historické budově částečně 
dochovaly. Jonákův nástupce, hostinský Jaroslav Stopka, pak úroveň podniku nejen udržel, ale ještě vylepšil.

Plzeňská pivnice „U Stopků“Plzeňská pivnice „U Stopků“
v České ulici

ké kasino u 6. jezdeckého pluku. 
Sám Jaroslav sbíral své zkušenosti 
z  pohostinské profese v  Ra-
kouském Welsu a dokonce také 
v USA. Pod jeho vedením se po-
věstný Jonákův podnik, kterému 
dal své jméno, stal jedním z hlav-
ních center moravského (české-
ho) společenského a kulturního 
života v Brně. Pivnice s prvotříd-
ní obsluhou, vybranou gastrono-
mií a skvělým plzeňským pivem 
se stala také střediskem českého 
sportovního světa se spolkovou 
místností S. K. Moravské Slavie, 
Klubu Českých Turistů, Zápa-
domoravské župy fotbalové, Zá-
padomoravské odbočky soudců 
fotbalových i  mnoha dalších 

spolků a klubů. Stopka dal také 
v  roce 1919 vyzdobit fasádu 
malířem Láďou Novákem, zná-
mým pražským bohémem, který 
dekoroval i  legendární pražský 
hostinec „U Fleků“.

Velkou péči také věnoval in-
teriérům, které získaly příjemný 
a  intimní charakter dřevěnými 
obklady stěn i  stropů včetně 
stylového mobiliáře. Pověstné 
byly i  jeho úpravy slavnostních 
tabulí, zejména svatebních, při 
kterých dbal na nejvyšší úroveň 
stolničení své doby. Scházeli se 
zde studenti, výtvarníci, spisova-
telé, herci, vědci, intelektuálové 
i měšťané, a podnik byl uznáván 
a  hojně navštěvován i  Němci 

a cizinci, přestože byl pro  ̈lován 
jako podnik český.

Sám Jaroslav Stopka byl vel-
mi společensky aktivní. Stal se 
1. místopředsedou ústředního 
výboru Zemské jednoty hos-
tinských a  kavárníků, členem 
výboru Odborné pokračovací 
školy pro učně živnosti hostin-
ské, členem kuratoria Odborné 
školy hostinské v  Brně a  byl 

rovněž člen Obchodní a živnos-
tenské komory v Brně. Jaroslav 
Stopka vedl svůj prosperující 
podnik až do  komunistického 
puče v  roce 1948. Téhož roku 
v  říjnu však zemřel a  jeho po-
tomkům byl podnik v  restitu-
cích navrácen až po roce 1989. 
Stopkova plzeňská pivnice tak 
stále nese jméno svého někdej-
šího majitele, který hostinskou 
činnost povýšil na  tu nejvyšší 
společenskou a kulturní úroveň.
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Jaroslav Stopka a jeho přátelé kavárníci

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽEÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

Tel.: 736 226 828

Oděvy z přírodních materiálů 
pro ženy.pro ženy.pro ženy

„BUĎTE KOČKA!“

Je tu 
v každou 
vteřinu, 

naše móda 
podzimu.

Najdete nás v pasáži Alfa v Brně.

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech   
+ motivační odměny.

Bezpečností služba přijme na své 
zakázky Brno a okolí osoby s částečným 
či plným invalidním důchodem nebo oso-
by se zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ) 
či plným invalidním důchodem nebo oso
by se zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ) 
či plným invalidním důchodem nebo oso

na HPP zkrácený nebo plný úvazek:

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ, OSTRAHU, 
RECEPČNÍ A PRACOVNÍKY 

ÚKLIDU.

Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz

Nebo přijďte na osobní schůzku:
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5.

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

STŘÍBRNÉ
BRNO?

REKLAMA 
ZA HUBIČKU!

777 122 009

777 122 009

777 122 009
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{{{{  CO SE CHYSTÁ NEJEN V BRNĚ   CO SE CHYSTÁ NEJEN V BRNĚ   }}}}

• NA NIC NEČEKEJTE A VYDEJTE SE NA HRAD VEVEŘÍ. Parníkem, pěšky nebo tře-
ba na kole. Do 29. září vám v 1. poschodí Anglického traktu Státního hradu Veveří výstava pod Do 29. září vám v 1. poschodí Anglického traktu Státního hradu Veveří výstava pod Do 29. září vám v 1. poschodí Anglického traktu
názvem „Na kole do cukrárny“ představí vývoj cukrářského řemesla, sladkostí a historii cukráren 
v Čechách a na Moravě. Na této sladké výstavě si každý z vás přijde na své! Dospělí se seznámí 
s nejoblíbenějšími a nejvyhledávanějšími cukrárnami v prvorepublikovém Československu, děti se 
mohou pousmát nad tehdejším ručním strojem na zmrzlinu. Obdivovat budete také stylizovaný 
interiér historické cukrárny, obchodu a výrobny se zásobníky na kávu a dózami plných bonbónů. 
Druhou částí výstavy tvoří historické tříkolky, které na tuto výstavu zapůjčil pan Jiří Fiala, majitel 
největší sbírky historických tříkolek v ČR. Pozor! Výstava je přístupná každý den od 9 – 16 hod. 
kromě pondělí. Vstupné: 60 a 40 Kč. 

• PŘIJEĎTE DO IVANČIC 
NA ALFONSE MUCHU. Až 
do 29. září vám ivančické mu-do 29. září vám ivančické mu-do 29. září
zeum připomene ivančického 
rodáka Alfonse Muchu, který 
zemřel před 80 lety. Ojedinělá 
výstava je zaměřena na jeho 
díla tvořící výtvarný doprovod 
mnoha knih a časopisů. Adre-
sa: Široká 1, Ivančice.

• NAVŠTIVTE VE DNECH 6.–13. ZÁŘÍ prodejní výstavu kaktusů a jiných sukulentů v prosto-prodejní výstavu kaktusů a jiných sukulentů v prosto-prodejní výstavu kaktusů a jiných sukulentů
rách skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Některé kaktusy a 
jiné sukulentní rostliny je zde možné zakoupit. Součástí výstavy je výstava obrazů Pavlíny Kourkové. 
Adresa: Kotlářská 2, Brno. Vstupné: 100 a 50 Kč. 

• I BĚHEM ZÁŘÍ MŮŽETE ZAJÍT DO BLÍZKÉHO LESA.
Na první pohled se v něm sice nic neděje, když do něj ale vstou-
píte, tak uslyšíte příjemné ticho, ucítíte krásnou vůni a třeba také 
něco uvidíte. Doporučuji nechat telefony, tablety a další technické 
vymoženosti doma, protože v lese je docela jiný svět. A bez Wi-�  
připojení. Víte, že nejvýznamnější lesní dřevinou podle porostní 
plochy u nás je smrk ztepilý? Zaujímá téměř 53 % celkové porost-
ní plochy naší země. Vstup do lesa je zdarma. 

PŘIJEĎTE DO ÚJEZDA U BRNA! 
21. září (sobota) se v Újezdě u Brna na 
nám. u radnice od 14 do 18 hodin ko-
nají historicky první farmářské trhy. 
Těšte se na rozmanité potraviny nej-
vyšší kvality od soukromých prodejců 
a zemědělců. Děti si budou moci po-
hladit živá domácí zvířátka, projet se na koníčcích a možná ještě 
něco navíc. 

12. ZÁŘÍ V 15:30 VY-
STOUPÍ V GALERII ŽLU-
TÝ KOPEC MANDALA-
BANDA. Jedinečný zážitek 
vám přinese hudba na po-
mezí folku a country. Přijďte, 
nebudete litovat.

PRVOREPUBLIKOVÉ 
SLADKÉ 
MÁMENÍ

Vanilkový suchar 
40 dkg cukru, 55 dkg mouky, 
20 žloutků, 2 celá vejce, anýz.  

Žloutky a vejce se s cukrem na 
ohni vyšlehají a pak se tam za-
míchá mouka. Z hmoty se pak 
vyválejí terče na mastné plechy, 
natřou se vejcem, posypou 
anýzem a rychle pekou. 

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

Jan Ducháček alias 
Vlasta Burian
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Nejlepší 
zákusky
a dorty
Veveří 14, Brno 
tel.: 541 211 372 
Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice
tel. 601 522 397
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VYNIKAJÍCÍ DIVADELNÍ A FILMOVÁ HEREČKA, PEDAGOŽKA A RECITÁTORKA 
GABRIELA VRÁNOVÁ (1939–2018) se narodila na Slovensku do učitelské rodiny. Po vy-
hlášení Slovenského štátu se celá rodina na mnoho let přestěhovala do Brna. Zde Gábinka 
vyrůstala a také vystudovala herectví na JAMU. Absolvovala v roce 1960. Ačkoliv dlouho pů-
sobila mimo Prahu, herecké schopnosti a její půvab neušly ¥ lmařům. Už v roce 1961 hrála v 
hlavní roli po boku Vladimíra Menšíka v komedii Hledá se táta. Svůj půvab zúročila v seriálech 
Sňatky z rozumu, F. L. Věk, My všichni školou povinní nebo v také v legendárních Chalupářích. 
Pamatujete na „ušlápnutou“ Anči Čihákovou? Svůj život spojila s Divadlem na Vinohradech, 
kde podávala strhující výkony v hl. rolích světového i domácího repertoáru. Mnoho let půso-
bila v rozhlase, v roce 2004 obdržela Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství 
v dabingu. Je držitelkou mnoha dalších cen. 

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Gabriela Vránová
Vynikající divadelní a fi lmová herečka, 
pedagožka a recitátorka

Vladimír Menšík, 
kamarád

Jaroslav Kepka, švagr

Ondřej Kepka,  syn

PÍŠEME NA POKRAČOVÁNÍ

Tyto dvě hlavy koukají z rohového domu na Zelňáku. Jedna 
kouká  do ulice, druhá na Zelňák. Poznáte, o který dům se jed-
ná?   Volejte nebo pište na 777 122 009.

Hádanka pro fajnšmekry

Rudolf Těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

Byl jsem vyzván, abych 
napsal svoje vzpomínky 
na otce Rudolfa Těsnohlíd-
ka. Jsou to vzpomínky jen 
z mládí. Otec zemřel, když 
mně bylo necelých 18 let 
a z  toho poslední dva roky 
jsem žil v  Mladé Boleslavi 
u strýce, kde jsem maturo-
val na  gymnasiu. Nebudu 
hodnotit jeho dílo, protože 
se necítím k  tomu povola-
ným ani nebudu psát jeho 
životopis, který už je hodně 

znám. Chci o něm vyprávět 
jako o otci, o našem vztahu 
a prostředí, ve kterém jsme 
žili. Také ho nebudu obha-
jovat v  jeho nezaviněném 
rozchodu s  mojí matkou, 
kterým jsme byli oba posti-
ženi a  nebýt toho, snad by 
se náš život jinak, daleko 
příznivěji utvářel.

Narodil jsem se 16. 5. 
1910 v  Brně na  Kolišti. Je 
to rohový dům dnešní ulice 
Bratislavské a  Sadů osvo-
bození. V roce 1912 jsme se 
přestěhovali na  ulici Skři-
vanovu, která se tehdy jme-
novala Šerákova. Z  toho 
vanovu, která se tehdy jme-
novala Šerákova. Z  toho 
vanovu, která se tehdy jme-

bytu mám první matné 
vzpomínky. Na  matku si 
pamatuji, že mě asi dva-
krát poslala koupit nějakou 
maličkost do  obchodu se 
smíšeným zbožím, asi pro-
to, abych se pobavil. Víc si 
pamatuji na tatíčka, na ně-
kolik večerů, kdy matka 
byla v  divadle. Tatíček mě 
hlídal, seděl u  psacího sto-
lu a  při malé stolní lampě 
psal…

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒

☎

Víte, že 27. září to bude přes-
ně 50 let, kdy se na televizních 
obrazovkách poprvé objevil 
policejní rada Vacátko? Slavná 
mordparta ve složení inspekto-
rů Boušeho, Brůžka a Mrázka 
v čele s panem radou Vacátkem 
patří dodnes ke klenotům české 
televizní tvorby. 

PERLIČKA NA ZÁVĚRPERLIČKA NA ZÁVĚR

✒

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína                       
od moravských vinařů. 

•Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!  Terezka se na vás těší!  T
• Pro podzimní hezké chvíle, 
víno červené i bílé.                                   

Útulná vinotéka
U TerezkyU TerezkyU TerezkyU Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

Studená kuchyně
Petra Marcová

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky,
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře,

bagety, saláty.

www.lahudka-brno.cz

Otevřeno:
po, út, st 6–14 h,
čt, pá 6–16 h, so 8–9.30 h
po, út, st 6–14 h,
čt, pá 6–16 h, so 8–9.30 h
po, út, st 6–14 h,

Adresa:
Přemyslovo nám. 8, Brno-Slatina

Tel.: 
Přemyslovo nám. 8, Brno-Slatina

Tel.: 
Přemyslovo nám. 8, Brno-Slatina

603 269 611

Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno
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TAK TO MÁ BÝT
 1.října 2019

BRNĚNŠTÍ
MILÁČCI

Vtip
Rozárka: Pozor! Do nové 

redakce neproklouzne ani myš!

Rodinné stříbro 
se snáší na Brno.

777 122 009

vám zajistí na tel.
vám zajistí na tel.
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ou starého Brna
Zákaznící 

vás nevšímavě míjejí? 

SKUTEČNĚ SKUTEČNĚ SKUTEČNĚ SKUTEČNĚ SKUTEČNĚ SKUTEČNĚ SKUTEČNĚ SKUTEČNĚ SKUTEČNĚ SKUTEČNĚ SKUTEČNĚ SKUTEČNĚ 
účinná inzerceúčinná inzerceúčinná inzerceúčinná inzerceúčinná inzerceúčinná inzerceúčinná inzerceúčinná inzerceúčinná inzerceúčinná inzerceúčinná inzerceúčinná inzerceúčinná inzerceúčinná inzerceúčinná inzerce

✆ 777 122 009


