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www.svatyvojtech.cz

Noblesní hotýlek 
v prvorepublikovém duchu

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

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

Prožijte u nás kouzelné babí léto...

zcela n
ezávis

lé

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

                                                                              Číslo 9 • ročník II. • září 2020

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

očima čtenářečtěte na stranách 
6 a 7

krvavy 
Valcík

Písničkář, hudebník a skladatel IVAN HLAS 
Co pro Vás znamená Brno?

„Brno pro mě znamená klid. 
Mám tady spoustu přátel. 

Doufám, že vás nepostihne neklid.“ 
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Markéta Jetelová 
moderátorka a redaktorka
„Hodiny, které skutečně ukazují čas. 
Ustavičně chodím na rande pozdě 

nebo dřív!“

Zdeněk král 
hudební skladatel a klavírista

„Na náměstí Svobody bych si představoval 
více zeleně, stromů, květin. 

A přebývá mi tam průjezd aut  a tramvají.“

ondřeJ Blaho 
 moderátor dobrého rána na Čt 2 

a programový ředitel hitrádia City brno
 „Vlastně nic, vodní prvek, orloj i volné místo 

na pořádání akcí Svoboďák nabízí. Chybí mi jen 
lepší využití celého prostoru v závislosti na roční 

období. Svoboďák si zaslouží víc, než „skoro 
každý měsíc“ stejné slavnosti jídla a pití.“

aleš SvoBoda 
znaleC brněnského podzemí

„Na náměstí Svobody mi chybí hodnotná do-
minanta, kterou dříve býval kostel sv. Mikuláše. 

Současné objekty toto náměstí 
z chaosu novotvarů bohužel nevytrhnou.“

Jediný
redaktor

„Přátelství je součást 
lidského štěstí.“  

  Jan Werich

sůl moudrosti

 Martin Cibulka 
„Do zlatého 
babího léta 

Stříbrné Brno!“    

NEOBJASNĚNÁ 
VRAŽDA
Danuše Muzikářová (1951 
- 1969) byla velmi nadaným 
děvčetem. Uměla hrát divadlo, 
nádherně kreslila a vytvářela 
návrhy, např. na šaty. Vyučila se 
krejčovou a měla jednu sestru 
Jarku. V  době svého tragické-
ho předčasného úmrtí bydlela 
v ulici Leninova 81 (dnes Kou-
nicova). Byl 21. srpen 1969 (1. 
výročí sovětské okupace) a do 

brněnských ulic vyšly tisíce lidí. 
Chtěly tak vyjádřit svůj nesou-
hlas. Československý komu-
nistický režim se však rozhodl 
všechny demonstrace brutálně 
potlačit. Danuše se tehdy na 
náměstí Rudé armády (dnes 
Moravské nám.) ocitla vlastně 
náhodou. Ona nedemonstro-
vala, jen si vyšla s  přáteli do 
města. Bylo pár minut po páté 
hodině odpolední, kdy byla 
blízko nároží nám. Rudé armá-
dy a ulice 9. května (dnes Raší-
nova) zezadu zasažena kulkou 
do hlavy. 

Pokračování příště 

BRnĚnSKÉ 
          i neBRnĚnSKÉ 
HřÍCHY

Vydavatel: Martin Cibulka, Brno
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Co vám chybí na náměstí Svobody? 

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí...

mZK spolu s jihomoravskými knihovnami vyhlašuje pátý ročník soutěže „Jižní morava čte“
Moravská zemská knihovna 

(MZK) s  podporou Jihomoravské-
ho kraje a ve spolupráci se zapoje-
nými jihomoravskými 
knihovnami organizuje 
již pátý ročník soutěže 
pro děti a mládež v rámci 
projektu „Jižní Morava 
čte“. Tématem letošního 
ročníku je „Svět v  ob-
razech“, které bylo zvoleno v  sou-
vislosti s výročím 350 let od úmrtí 
Jana Amose Komenského. Cílem 
projektu je rozvinout u dětí a mláde-
že nejen touhu po čtení, ale současně 
jim přiblížit knihovny jako místa, kde 
se snoubí zábava s poznáním, vzdě-
láním a současně komunitním živo-
tem. Jako místa, jimiž se dá vstupovat 

do  různých světů. V  knihovnách, 
které se do projektu zapojí, bude pro 
malé i  velké návštěvníky probíhat 

doprovodný program, 
jehož součástí budou be-
sedy s  autory, čtenářské 
a  filmové kluby, diskuse, 
workshopy, vernisáže, 
čtení pro nejmenší, nebo 
i  autorská čtení pro do-

spělé (např. pro rodiče či prarodiče). 
Součástí projektu je i soutěž na téma 
„Svět v obrazech“ pro děti z jihomo-
ravského kraje ve  věku od  4 do  15 
let, které se do  ní mohou přihlásit 
prostřednictvím velkých městských 
či malých, obecních knihoven, a  to 
jako jednotlivci nebo v  kolektivech. 
Probíhat bude opět ve třech tvůrčích 

disciplínách: literární, výtvarné nebo 
audiovizuální tvorbě a  v  jejich pod-
kategoriích, jako například libovolný 
literární útvar, kresba, malba, komiks, 
fotografie, krátký film a další. V mi-
nulém ročníku se do projektu zapojilo 
celkem 50 jihomoravských knihoven 
a proběhlo v nich na 150 doprovod-
ných akcí, kterých se zúčastnilo bez-
mála 6 000 dětí včetně rodičů a praro-
dičů. Soutěžící se mohou do projektu 
hlásit od září. Z regionálního kola vze-
jdou vítězové v jednotlivých tvůrčích 
a věkových kategoriích, kteří se utkají 
v krajském kole. Slavnostní vyhlášení 
nejlepších z nich proběhne v prosinci 
ve dvou fázích, přičemž závěrečné vy-
hlášení budou hostit již tradičně pro-
story Hvězdárny a  planetária Brno. 

Vítězové jednotlivých soutěžních 
kategorií budou oceněni diplomem 
a převezmou věcné dary z rukou ře-
ditele MZK Tomáše Kubíčka, který 
o projektu říká: „Jižní Morava čte je 
projekt, který má samozřejmě svůj 
smysl už tím, že podporuje čtení a tím 
i kritické myšlení. Díky němu je však 
vidět i knihovní síť jako taková. Uka-
zuje se přitom, jak velkou roli pro roz-
voj občanského a komunitního života 
mohou mít knihovny – a tedy vlastně 
konkrétní knihovnice a  knihovníci. 
Tedy ti, kteří svoji práci a své poslání 
berou vážně.“ Patronem projektu je 
i  nadále oblíbený český spisovatel 
a  ilustrátor dětských knih, držitel 
řady významných literárních oceně-
ní včetně Magnesie Litery za knihu 

pro děti a mládež, Pavel Čech, který 
k poslání této iniciativy říká: „Na be-
sedách s dětmi se snažím mluvit o tom, 
co dělám, ukázat jim kouzlo malování 
nebo kouzlo knih. Když alespoň v očích 
jednoho uvidím jiskřičku zájmu, pak 
mám pocit, že to mělo smysl, že u knih 
nebo třeba i tvoření alespoň ten jeden 
zůstane.“

Více informací o  projektu, napří-
klad přehled zúčastněných knihoven 
a  náplň minulých ročníků včetně 
fotogalerií z  doprovodného progra-
mu i vyhlašování, naleznete na webu 
http://www.jiznimoravacte.cz/. Or-
ganizační a  ostatní novinky v  rámci 
projektu můžete sledovat taktéž na fa-
cebookovém profilu https://www.fa-
cebook.com/jiznimoravacte/. 

Danuše 
Muzikářová
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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

Řidičské 
rukavice 
– skvělý dárek 

pro gentlemany 
a krále silnic.

A TO NENÍ VŠECHNO! 
Více na: www.kvalitnirukavice.cz  

Tel.: 603 249 729

Tradiční česká výroba A TO NENÍ VŠECHNO! Tradiční česká výroba A TO NENÍ VŠECHNO! Tradiční česká výroba
ww

w.
alf
ap
as
sa
ge
.cz

Za druhé světové války nebylo město Brno až do po-
loviny roku 1944 vystaveno téměř žádným leteckým 
útokům. Letecké svazy nad brněnským územím často 
jen přelétaly a obyvatelé města tak nabyli dojmu, že se jich 
nálety netýkají. Když 25. srpna 1944 zasáhly první pumy, 
mnoho lidí se ani nesnažilo ukrýt, což se jim stalo osud-
ným. Největší útok však proběhl až o tři měsíce později 
20. listopadu 1944 při spojeneckém náletu amerického 
strategického letectva. Původním cílem měla být zbrojní 
továrna v severním Slezsku, z důvodu špatného počasí 
byl však útok odvolán a Brno se stalo jedním z náhrad-
ních cílů. Zasaženy měly být zejména továrny, ale kvůli 
špatné viditelnosti padaly bomby i  do  obytných čtvrtí 
a zabity byly stovky lidí. Brno se po tomto útoku stalo 
jedním z nejvíce poničených měst na Moravě. Značně 
poškozen byl i pasážní komplex Alfa.  Pokračování příště 

Barevná minulost 
pasáže aLfa

Obchody v Alfě byly rozmetány

Na pravé straně fotografie z  roku 1894 ještě stojí stavební dvůr s  cihelnou, který zajišťoval materiální zázemí pro rozsáhlé podnikatelské záměry brněnského stavitele Františ-
ka Pawlu (1854 - 1922). Zastavěnému pahorku nad Obilním trhem se tehdy říkalo U Tivoli (Am Tivoli), zřejmě podle italského města Tivoli, oblíbeného výletního místa Římanů.

	 Přemyslovo	nám.	22
	 Brno-Slatina	
	 tel.:	770	111	077
www.restaurant-goa-slatina.cz		 

Denní menu • Rozvoz jíDel 
DáRkové poukazy

 

T ě š í m e  s e  n a  v á s

Geislerova	34
Brno-Židenice	

tel.:	602	505	551
www.restaurant-goa.cz

Pokrmy dle originálních indických receptů - koření života!
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

Překrásný (ještě nedokončený – chybí rohové věže) secesní dům původně nesl jméno svého stavi-
tele – nápis Pawlu hof byl umístěn na vrcholu fasády směrem do dnešního Konečného nám. Po 
roce 1948 byl odstraněn. Trojúhelníkové Konečného náměstí je dnes křižovatkou důležitých do-
pravních tepen a kvůli Krásné vyhlídce (bývalý hostinec) už sem nikdo nechodí. Uprostřed foto-
grafie stojí pantáta, na místě, na kterém dnes můžete odbočit směrem doleva do ulice Čápkovy. 
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Uprostřed levé fotografie z roku 1895 ještě stojí Liechtensteinův palác, náměstí je vydlážděno kostkami a k Jakubovi vede jen úzká Kostelní, později Liechtenstei-
nova ulička. Na pravé fotografii je o 58 lidí méně, k Jakubovi vedou koleje, v oknech nových domů nejsou okenice a peřiny se už nevětrají. 

11. září 1960 se v Brně předsta-
vilo nové provedení Škody OCTA-
VIA COMBI s dvoukřídlými hori-
zontálně členěnými pátými dveřmi. 
První klasická Octavia s  dvoudve-
řovou podvozkovou karoserií se 
začala vyrábět v  roce 1959, nová 
varianta s plochou podlahou zava-
zadelníku však byla poprvé vystave-
na veřejnosti následující rok právě 
v  Brně. Okamžitě si získala srdce 
budoucích uživatelů. V letech 1959 
– 1971 bylo vyrobeno cca 360 000 
Octavií první generace, včetně 55 
000 exemplářů OCTAVIA COMBI. 

  tenKRát a dneS
1895

                  M a r t i n o v y  ú l o v k y

včerejšek dnes

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

ÚTulNá viNoTéka
          u Terezky

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

Kdo má úsměv v tváři, 
     pije víno v září! 

dnes

Je tomu už téměř 700 let, kdy vznikla dnešní ulička Mečová. Dostala tehdy název Za radnicí, později Ševcovská, 
Šerhovní, Biřická, Služebná, Horní Ševcovská nebo Zadní Ševcovská, Zadní Radnická nebo Rathauská, Mečířská 
a svůj dnešní název Mečová nese od roku 1867. Podle zbrojnice umístěné na rohu ulice a městské šatlavy, která se 
nacházela v zadním traktu radnice. Stejně tak by se ale mohla jmenovat například „Houslařská.“ V roce 1779 koupil 
v nynější Mečové ulici dům č. 8 houslař Johann Josef Hentschl (1709 – 1782), ve kterém si zřídil houslařskou dílnu. 
Své bohaté zkušenosti si coby tovaryš přivezl z Vídně. Po jeho smrti dílnu převzal v roce 1782 houslař Sebastian 
Wutzelhofer (1754 – 1807), u kterého se mj. vyučil jeho syn Bernard Johann Wutzelhofer (1789 – 1861). Pozdě-
ji u něj pracoval další významný brněnský houslař Heinrich Arlow (1810 – 1865). V sousedním domě č. 6 byla 
houslařská dílna Josefa Klimenta, po němž ji v roce 1876 převzal další brněnský houslař Ignatz Beer (1856 – 1903). 

Tomuto krásnému řemeslu se sice vyučil v Jihlavě, až do své smrti však působil v Brně. V roce 1890 se v Brně 
oženil s Josefinou Pivečkovou, která po jeho smrti živnost i nadále vedla. V roce 1904 se Josefina provdala 

za houslaře Karla Golla (1876 – 1938), kterému dílnu předala. Goll se houslařskému řemeslu vyučil 
ve Vídni, nicméně obchod a houslařskou dílnu po Ignazi Beerovi v Mečové vedl až do své 

smrti. V roce 1915 narukoval do 1. sv. války Antonín Galla (1897 – 1972) z Leleko-
vic. Na ruské frontě byl raněn do břicha. Po uzdravení byl poslán na italskou 

frontu, kde si sám prostřelil dlaň levé ruky, aby se dostal do civilu. 
V  roce 1918 nastoupil k Josefu Lídlovi (Zelný trh 10) jako tovaryš, 

kde se brzy stal mistrem. Po  osamostatnění si v  roce 1938 zřídil 
dílnu na Cejlu č. 22, která však při náletu v listopadu 1944 celá vyhořela. Jako 
náhradu dostal hned po válce houslařskou dílnu v Mečové ulici po Karlu Gollovi. Až 

do roku 1958 u něj pracoval další významný brněnský houslař Vilém Kužel, který se 
právě v dílně Karla Golla v Mečové ulici houslařskému řemeslu kdysi vyučil. Právě díky 

Vilému Kuželovi houslařská tradice v Brně pokračuje dodnes!

MEČOVÁ NEBO HOUSLAŘSKÁ?Antonín Galla v roce 1930
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Veronika Fojtů

     dáma spojená s Grankem

zapomenuté ulice

i domY PRomloUvaJÍ...
V tomto domě bydlel až do své smrti stře-

doškolský profesor, filolog, českoslezský ná-
rodní buditel, spisovatel a táta básníka Petra 
Bezruče Antonín Vašek (1829 – 1880). Byl 
synem hostinského Jakuba Vaška (dědeček 
Petra Bezruče) a Terezie Vaškové-Hrnčířové, 
která byla dcerou mlynáře. Se svojí budoucí 
manželkou Marií Vaškovou (roz. Brožkovou) 
se seznámil v létě roku 1865 během putování 

po Čechách. Po návratu z cest si začali korespondovat, poté ji požádal o 
ruku a byla svatba. Z manželství se jim narodilo 6 dětí, z nichž zřejmě nej-
známější, je básník Petr Bezruč (1867–1958). Manželka Marie byla ženou 
v domácnosti. V Brně se Antonín zapojoval do společenského života a byl 
také členem mnoha zájmových organizací. Avšak díky duševnímu vypětí, 
ztrátě tělesného pohybu a intenzivní práci v zaměstnání i doma, se v něm 
probudila latentní hemoptycká choroba dýchací soustavy. Jeho stav se za-
čal rychle zhoršovat a před dokon-
čením slovníku staročeštiny doma 
ve své pracovně náhle zemřel. 
Manželka Marie (1841 – 1894)  
přežila svého manžela o 14 let. Ze-
mřela ve stejném domě. Antonín 
Vašek byl původně pohřben v par-
ku Tyršův sad při Kounicově ulici, 
po jeho zrušení byly jeho ostatky 
přeneseny na Ústřední hřbitov. Zde 
odpočívá po boku své manželky 
Marie. V Židenicích je po něm po-
jmenována ulice Vaškova. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎
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Klobouky Dantes

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

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

Až půjdete od milenky, 
nezapomeňte tam klobouk. 

Je to přece pravý Dantes! 

Tato ulice svůj název převzala po bývalé samostatné zemědělské 
osadě, která byla starší než samotné Brno! Před slavným domem 
vpravo proběhl v roce 1819 první protest dělníků proti zavádění 
strojů do výroby v Brně. Byli tehdy přesvědčeni, že díky strojům 
přijdou o práci. Např. v roce 1867 nesla ulice název Grillowitz-
gasse. Svůj dnešní název nese od roku 1946. Už víte?

Údolní 11

NOVe 
OTEVrENO
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

Martin: Pijete Granko?
veronika: Upřímně řečeno, Granko nepiji. 

Dávám přednost dobrému čaji, kávě, pivu… 
Ani jako malá jsem mléku moc neholdova-

la. Granko jsem si sypala na  pudink nebo ho 
jedla lžičkou samotné. Ale rodičům jsem ráda 
míchala koktejly a  k  tomu slepovala piškoty 
marmeládou. 

Martin:  Jak jste se stala tváří tohoto vyni-
kajícího nápoje?

veronika: Tatínek pracoval v  Čokoládov-
nách a vytvářel grafické návrhy na obaly cuk-
rovinek. Granulované kakao bylo v  té době 
novinkou. Byla vypsaná fotografická soutěž 
na přední stranu krabičky. Já, i když spíš styd-
livé dítě, jsem se taky nechala vyfotit a  návrh 
zvítězil. Od té doby mi už přezdívku nikdo „ne-
odpáře.“ 

Martin: Byla jste coby „holčička z krabičky“ 
hodná, nebo zlobivá?

veronika: To je spíš dotaz na moje rodiče, 
prý to se mnou nebylo tak hrozné, ale rozhod-
ně jsem měla svojí hlavu a pořád někde lítala.

Martin: Jaký je Váš vztah k dětem?
veronika: Svoje děti mám 3 a  jsem za  ně 

moc ráda. Snažím se je podporovat v jejich ko-

níčcích a dělají mi radost. Ve své práci se také 
hodně mezi dětmi pohybuji, pořádám krouž-
ky a  další aktivity výtvarné nebo se stavebni-
cí LEGO®. Život s dětmi mě obohacuje. Myslím 
si, že by si z nich dospělí často měli vzít  příklad 
a být podobně upřímní a spontánní. Je skvělé, 
když se dospělý dokáže pohybovat ve stejné ro-
vině jako děti a dělat si ze sebe legraci.

Martin: Kterých lidských vlastností si nejvíc 
vážíte?

veronika: Kam se člověk vrtne, téměř 
všechno závisí na lidech. Každý má samozřej-
mě jiné podmínky a možnosti, ale všude se dají 
najít lidé, kteří nás obohatí, kterým rádi pomů-
žeme my nebo oni nám a vážíme si jich.

Martin: Kdy jste byla naposledy v Brně?
veronika: V Brně jsem byla naposledy té-

měř před 2 lety. Navštívila jsem prima kamará-
dy, zahrála si napínavou hru a ochutnala „turbo 
mošt“ během večerní prohlídky předvánoční-
ho města. Určitě mám v  plánu brzo navštívit 
moderní brněnskou architekturu.

Martin: Co vzkážete čtenářům Stříbrného 
Brna? 

veronika: Děkuji panu Martinovi za dobrý 
nápad spojovat staré a dnešní časy, vyzdviho-
vat to pěkné a společné. Retro vzpomínky jsou 
v každém z nás, rádi se jimi pobavíme i potěší-
me. I když jako retro symbol si zrovna já moc 
nepřipadám. (pozn. redakce: následoval Vero-
ničin smích). 

Dvouletá Veronika na obalu Granka. Usměvavá 
paní Veronika 
v současnosti.

	 Kavárna	
				s	prvorepublikovou
	 noblesou,	
	 do	které	
	 se	budete	
	 rádi	vracet
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Josef Valčík (1914 – 1942) 
se narodil ve Smolině č. p. 16. 
(okres Zlín) a měl ještě sedm 
sourozenců. Celou početnou 
a chudou rodinu živilo země-
dělství.  Jeho otec Jan si ještě 

přivydělával jako kočí, po-
nocný, obecní hlídač a sluha. 
Maminka Veronika byla v do-
mácnosti, v zimě pomáhala po 
chalupách drát peří. 

Obecnou školu navštěvoval 
Josef Valčík v  letech 1920 – 
1928, poté se v blízkých Valaš-
ských Kloboukách vyučil u Julia 
Matyáše koželuhem. Od roku 
1934 začal pracovat u Tomáše 
Bati ve Zlíně a také v Otrokovi-
cích. O dva roky později nastou-
pil základní vojenskou službu 
v Jičíně, po vojně se vrátil zpět 
k Baťovi. U Bati se Josef naučil 
kázni a pořádku. Po mnichov-

ských událostech a po nacistic-
ké okupaci českých zemí se už 
s  hodností četaře rozhodl pro 
protifašistický odboj v zahrani-
čí. Od léta roku 1939 byl veden 
jako dlouhodobě nemocný 
a koncem září téhož roku jej 
firma Baťa propustila. Zřej-
mě nikdo netušil, že v té době 
byl už dávno za hranicemi. Po 
dlouhém putování se dostal až 
do Velké Británie, kde absol-
voval velmi náročný vojenský 
výcvik. Zároveň zde však zažil 
také milostný vztah se slečnou 
Rusty Sheialovou, která ho 
zdokonalovala v angličtině. Byl 
povýšen na rotného a o měsíc 
později na rotmistra. V  roce 
1941 velitelé Valčíkovi oznámi-
li, že s ním počítají pro výsadek 
v okupované vlasti. Byl povýšen 
na rotmistra pěchoty, absolvo-
val parašutistický a sabotážní 
kurz a stal se členem výsadkové 
skupiny Silver A. Josef Valčík 
byl vysazen v noci z 28. na 29. 
prosince nedaleko Poděbrad, 
brzy se však dostal do Pardubic. 
Zde pod falešnou identitou pra-
coval jako barman v  místním 
prvotřídním hotelu Veselka, do 
okupované vlasti totiž odletěl 
s falešnou legitimací na jméno 
Miroslav Šolc. Majitelem hotelu 
byl Arnošt Košťál, který na sebe 
vzal riziko a Valčíka s falešnými 
doklady ve svém podniku za-
městnal. Právě do tohoto par-
dubického baru chodili za zába-
vou Němci, kteří při pravidelné 
kontrole zjistili nesrovnalosti 
v kartě Miroslava Šolce. Valčík 
byl prozrazen, tak musel před 
pardubickým gestapem rychle 

zmizet. Druhý den „úředníci“ 
navštívili hotel, Valčíka v  něm 
však už nezastihli. Hoteliér Ar-
nošt Košťál (1904 – 1942) Valčí-
ka varoval a poté gestapu sdělil, 
že mu dal výpověď kvůli častým 

absencím a rozbitým talířům, 
na čemž byl s Valčíkem předem 
domluven. Valčík odjel tehdy 
do Smoliny k rodičům, kde se 
14 dnů ukrýval. Nejdříve v dře-
věném domku, poté v  rodné 
chalupě v malé komůrce za ku-
chyní. I zde měl obavy z prozra-
zení. O Valčíkově pobytu věděl 
také valašskokloboucký kaplan 
František Borák, který byl do 
celé situace zasvěcen. Právě u 
něj hledal Valčík morální sílu 
před odjezdem do Prahy, kam 
jej povolal jeho velitel npor. Al-
fréd Bartoš. 

Byl 4. duben 1942 a Josef 

Valčík odjíždí do Prahy. O tom, 
že se do rodné Smoliny už ni-
kdy nevrátí, neměl sebemen-
šího tušení. Cestou se zastavil 
v Brně, chtěl ještě navštívit své-
ho bratra Emila s jeho rodinou. 
Emil Valčík s manželkou An-
nou (Josefova švagrová) tehdy 
bydlel v  dnešní ulici Havlíč-
kova 71 (tehdy Karla Wawry). 
Nikdo z  Emilovy rodiny však 
nebyl doma, tak Josef Valčík 
navštívil známého Josefa Dvo-
řáka, který na náměstí Míru 2 
(tehdy Kernstockovo nám.) 
provozoval mlékárnu. Dvořák 
dal Valčíkovi pořádně najíst, a 
že to u Emila zkusí ještě poz-
ději. Emila se však nedočkal, 
tak přespal v  mlékárně, což 
mu Dvořák tehdy sám nabíd-
nul. Druhý den Valčík odjel do 
Prahy, kde se napojil na odbo-
jovou organizaci Antropoid, 
v níž byli mj. Jan Kubiš a Jozef 
Gabčík. 
Významnou Valčíkovou po-
mocnicí byla česká odbojářka 
Marie Moravcová (1898 – 
1942), známá jako teta Morav-

cová ze Žižkova. Valčík se začal 
podílet na technických přípra-
vách atentátu na Reinharda 
Heydricha. Spolu s Gabčíkem 
a Kubišem jezdili na kolech 
k zámečku Panenské Břežany, 
kde tehdy Heydrich bydlel se 
svou rodinou. Důkladně zkou-
mali okolí a hledali příhodné 
místo k  akci. Valčík jezdíval 
na kole značky Ogar, což ne-
jednou vtipně okomentoval: 
„To je jediné správné kolo pro 
mě, však já su také ogar.“ Byl 
to pravděpodobně Josef Val-
čík, který dal 27. května 1942 
kapesním kovovým zrcátkem 
Gabčíkovi a Kubišovi signál, 
že Heydrich už se blíží ve svém 
šedozeleném mercedesu, který 
tehdy řídil Heydrichův osobní 
řidič SS Johannes Klein. Tento 
signál zároveň upozorňoval 
na skutečnost, že Heydrich 
jede bez doprovodné eskorty. 
Kdyby jel tehdy Heydrich s es-
kortou, atentát by se v ten den 
neuskutečnil. Už v sobotu ráno 
13. června přijelo do Valčíkovy 
rodné Smoliny gestapo. Zřej-

❶ ❷

❸ ❹

❺
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kalendÁrium

ANTONíN TRýB (*7. 3. 
1884 Karlov u Křivoklátu – 

† 3. 9. 1960 
Brno), profe-
sor dermato-
venerologie, 
z a k l a d a t e l 
dermatove-
nerologické 

kliniky v  Brně, básník, pro-
zaik, šéfredaktor Lékařských 
listů, dopisovatel Lidových 
novin. Během 1. sv. války 
vedl vojenskou nemocnici 
v Pardubicích, poté pracoval 
u legionářů na Sibiři a až do 
roku 1921 řídil nemocnici 
na Ruském ostrově u Vladi-
vostoku. Po svém příchodu 
do Brna bydlel na třídě Kpt. 
Jaroše (tehdy třída Legioná-
řů), od roku 1923 až do své 
smrti žil v Masarykově čtvrti 
v  ulici Heinrichova 17. Byl 
členem dlouhé řady odbor-
ných a zájmových organiza-
cí, je držitelem mnoha poct 
a vyznamenání. Přátelil se 
s  významnými osobnostmi, 
mezi něž patřil např. profe-
sor literatury Arne Novák. 
Po profesoru Trýbovi je po-
jmenována ulice na Starém 
Brně – Trýbova. 

KVĚTA FiAlOVÁ (*1. 9. 
1929 Veľké Dravce – † 26. 9. 

2017 Praha), 
velká čes-
ká filmová 
a divadel-
ní herečka 
a arizonská 
pěnice Tor-

nádo Lou. Narodila se na 
Slovensku, v  roce 1938 byla 
celá rodina nucena odejít do 
Čech. Maminka paní Květy 
byla sochařka a výtvarnice, 
otec byl slavný vojenský letec 
a legionář. Po skončení 2. sv. 
války Květa začala studovat 
na JAMU, kterou úspěšně 
zakončila v roce 1950. Už bě-
hem svého brněnského půso-
bení natočila svůj první film 
Velká příležitost, ve kterém se 
setkala s  tehdy začínající Br-
ňačkou Vlastou Chramosto-
vou. Pro obě dámy bylo toto 
drama s příznačným názvem 
premiérou. Po smrti otce 
Vlastimila žila Květina ma-
minka Květoslava Fialová ve 
Starém Lískovci, kde ji Kvě-
ta často navštěvovala. Květa 
Fialová brala život s nadhle-
dem a optimismem. S  reži-
sérem Pavlem Hášou prožila 
šťastné manželství.

Nám. Míru 2, Brno 
Otevírací doba
Po–So 11–20

Ne 10–20 

Novinky 
sledujte 

na FB.

• Zákusky

• káva

• zmrzlina

• víno
   a další dobroty

Nově v nabídce 

          
    pizza!

mě na udání jednoho z  oby-
vatel Valašských Klobouk. 
V  pondělí 15. června začalo 
velké zatýkání celé Valčíkovy 
rodiny. Lidé ze Smoliny a blíz-
kého okolí byli zděšení. Zatče-

ni a popraveni v  koncentrač-
ním táboře Mauthausen byli 
také všichni Valčíkovi sourozen-
ci včetně Emila Valčíka s man-
želkou Annou (Brno) a sestry 
Františky se svým manželem 

Františkem (Střelná). Valčíkova 
sestra Františka byla zavražděna 
o tři měsíce později, protože se 
v  pankrácké věznici čekalo, až 
porodí syna Vratislava. Její čtvrté 
dítě jí bylo tehdy ihned po po-

rodu odebráno. Celkem bylo 
gestapem zatčeno a vzápětí 
popraveno 14 členů Valčíkovy 
rodiny. Synovci a neteře (bylo 
jich zřejmě 15) Josefa Valčíka 
byli poskytnuti k adopci. 

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚli: 
• V rodné Smolině byl Valčíkovi a jeho rodině postaven po-

mník.
• Jako obecní sluha musel Valčíkův otec Jan Valčík vylepovat 

ve Smolině plakáty s fotografií svého syna právě on. Gestapo 
nechalo plakáty vylepit po celé zemi, byla vypsána odměna 
100 000 korun pro toho, kdo jej identifikuje. Na  plakátě, 
slibujícím velkou peněžitou sumu za pomoc s dopadením 
Valčíka, bylo chybně uvede-
né jméno – Miroslav Valčík 
z Hodonína. 

• Tyto „bílé“ plakáty s  chyb-
ným jménem byly do Brna 
přivezeny a  následně vy-
lepeny už den po  atentátu. 
Zároveň s nimi byly vylepo-
vány tzv. „červené plakáty“, 
pod kterými byl podepsán 
K. H. Frank. „Červenými“ 
plakáty byla vypsána odmě-
na 10 milionů korun za do-
padení osob, které vykonaly atentát na Heydricha. 

• V Masarykově čtvrti na náměstí Míru 2, na domě, ve kte-
rém Josef Valčík přespal u  mlékaře Dvořáka, je od  roku 
1997 pamětní deska, která tuto skutečnost připomíná. 
V prostorách bývalé mlékárny je dnes útulná kavárna, která 
stojí za návštěvu. 

• V českém filmu Atentát (1964) režiséra Jiřího Sequense hrál 
Josefa Valčíka Jiří Kodet. 

• V roce 2002 byl Josef Valčík povýšen in memoriam do hod-
nosti plukovníka. 

• Josef Valčík byl velmi zručný, odvážný, měl velkou výdrž, 
byl vysoký přibližně 165 cm, měl kamarádskou a  veselou 
povahu. Byl bodrý Moravák s velkým smyslem pro humor. 

• Hoteliér Arnošt Košťál byl známou pardubickou osobností, 
přátelil se s Janem Masarykem, 
Edvardem Benešem, Voskov-
cem, Werichem… Byl sou-
částí protinacistického odboje 
a po zmizení Josefa Valčíka za-
čalo gestapo podezřívat i jeho. 
Po  atentátu na  Reinharda 
Heydricha byl zatčen a 2. čer-
vence 1942 popraven. 
• Marie Moravcová, známá 
jako „teta“ Moravcová, byla vel-
kou vlastenkou. Působila jako 
dobrovolná sestra Českosloven-

ského červeného kříže, pomoc a starost o druhé jí byla vlastní. 
Než by zradila lidi zapojené do Anthropoidu, radši si vzala jed. 
Při zatýkání v jejím pražském bytě v nestřeženém okamžiku 
pozřela kapsli kyanidu, kterou získala před pár dny v Pardubi-
cích od Václava Krupky, spojky s Josefem Valčíkem alias Mi-
roslavem Šolcem. 

❶ Okolí dnešního nám. Míru v roce 
1942.

❷ Josef Valčík během výcviku v Anglii.
❸ Josef Valčík těsně před válkou.
❹ Odbojář, vlastenec, podporovatel 

SILVER A, známý pardubický hote-
liér Arnošt Košťál.

❺ Dvouapůltunový Mercedes-Benz 
320 Cabriolet B, ve kterém byl 
Heydrich smrtelně zraněn.

❻ Anna Valčíková, Josefova brněnská 
švagrová.

❼ Emil Valčík, Josefův bratr, který byl 
o pět let starší.

❽ Teta Marie  Moravcová byla vý-
znamnou pomocnicí parašutistů při 
atentátu na Reinharda Heydricha. 
Při zatýkání gestapem spáchala 
sebevraždu.  

❾ Sestra Josefa Valčíka  Františka 
Sívková (1917–1943).

 Reinhard Heydrich
  Josef Valčík alias 

Miroslav Šolc

❻ ❼ ❽ ❾
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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

  

 Pavel
kosta

kavárník, pražírník
a degustátor

kávy

Sloupek o kávě

Pečlivě vybraná kávová zrnka 
představují pro tělo neocenitelný 
zdroj antioxidantů a kofein příz-
nivě stimuluje nervovou soustavu. 
Ale nemusíme kávu jen pít, lze 
připravit kávový peeling či krém 
a  napomoci letním sluncem po-
škozeným buňkám. Kofein vstře-
bává UV paprsky a  regeneruje. 
Také zmírňuje dehydratováním 
příznaky celulitidy. A na tváři do-
káže působit protizánětlivě, zmír-
ňuje vrásky a pigmentové skvrny. 
Lze také spojit s  přírodním ka-
kaem, které má podobné účinky 
a navíc ještě vitamíny a magnesi-
um. A proto, chcete-li mít pohodu 
a cítit se skvěle, dejte si po ránu šá-
lek lahodné kávy, aplikujte správ-
ný krém a obklopte se vůní kávy 
na celý den. Zkuste pozdně letní 
drink – do šálku dejte nastrouha-
nou jihoamerickou hořkou čoko-
ládu spolu se špetičkou růžového 
pepře, přidejte dvojité Organic es-
presso Peru, pár zrnek třtinového 
cukru a vychutnejte. 

12. 6. 1952 bylo ve staré budově 
Divadla na  Veveří odehráno po-
slední představení. Budova na rohu 
ulice Veveří a dnešního Žerotínova 
náměstí, v  níž se kdysi nacházela 
mj. také vyhlášená tančírna Or-
feum a  hostinec U  Marovských, 
byla vystavěna v roce 1840. České-
mu divadlu sloužila od 6. 12. 1884, 
kdy prvním ředitelem byl Jan Piš-
těk, táta známého herce Theodora 
Pištěka. Pár týdnů po  posledním 
představení byla zahájena demolice 
již zcela nevyhovující a staticky na-
rušené budovy. Hlavním důvodem 
narušené statiky byly nálety na Brno 
na konci 2. sv. války. Pamětní des-
ka, která byla v roce 1894 umístěna 
ve vstupním foyeru tohoto divadla, 
je uložena v  Muzeu města Brna 
a  unikátní malovaná opona Jana 
Václava Kautského odpočívá smota-
ná v Moravském zemském muzeu. 

ODVÁŽNÁ ALICE
káva – ideál 
krásy

První písemné zmínky 
o  Měnínské bráně po-

cházejí z  roku 1293, tehdy se 

však brána nacházela přibližně 
v  místech souběhu dnešních 
ulic Jánská – Kobližná. Dalo by 
se říct, že byla o ulici vedle a vše 
nasvědčuje tomu, že Měnínská 
brána jako jediná brána stře-
dověkého Brna změnila svoji 
polohu. Důvodem přemístění 
byl pravděpodobně městský 
potok, který ulicí Kobližnou 
protékal a zejména v době deš-
ťů velmi znesnadňoval průjezd 
vozů branou. Podoba brány, 
jakou známe dnes, vznikla ko-

lem roku 1500, tehdy však měla 
4 podlaží! V  roce 1593 byly 
na  bránu umístěny hodiny, 

které zhotovil hodinář z Přibic 
u Vranova, o 100 let později je 
však musel zdokonalit brněn-
ský hodinář Gottfried Pobin-
ger. Brána postupem času ztrá-
cela na svém významu, tak byla 
v  roce 1839 snížena, zbavena 
veškeré výzdoby a  byla celko-
vě přestavěna na obytný dům. 
O pár let později dokonce ne-
byla průchozí (v levé části), což 
se zdá až neuvěřitelné. Přesto, 
že celá budova Měnínské brány 

byla ve  velmi špatném stavu, 
jako jediná z brněnských bran 
unikla asanaci středověkého 

opevnění města Brna. V  prv-
ní polovině 19. stol. ji koupila 
zručná brněnská obchodnice 
z  rodiny Navrátilových. Paní 
Navrátilová využila sklepní 
prostory brány pro dozrávání 
tzv. olomouckých tvarůžků, se 
kterými poté nejen v Brně ob-
chodovala. Z  utržených peněz 
nechala celou bránu postupně 
opravit. Rodina této šikovné 
obchodnice žila v  Měnínské 
bráně po  mnoho generací! 

V  roce 1945 byla brána dělo-
střeleckou palbou silně poni-
čena. Poslední majitelka brány 

z  rodiny Navrátilových 
ji předala městu Brnu 
na  konci 60. let 20. 
století. Zajímavé také 
je, že dodnes se neví, 
kdy přesně byla brána 
přemístěna! Měnín-
ská brána se nacházela 
na  důležité obchodní 
cestě, proto byla stře-
žena zvýšenou měrou. 
Sloužila také jako skla-
diště zbraní a  střeliva. 
Svého času nesla dnešní 
ulice Orlí název Měnín-
ská podle směru ulice 

k Měnínské bráně, do níž ústí. 
Pamatujete na  vinárnu, kte-
rá byla otevřena v  původních 
sklepních prostorách brány? 
Kdo z vás si vzpomene na název 
této vinárny a  zavolá správnou 
odpověď do  redakce, dostane 
na počest paní Navrátilové jed-
no běžné balení olomouckých 
tvarůžků. Platí pro první 3 vo-
lající se správnou odpovědí. Vi-
nárna ve sklepě brány fungovala 
jen krátkou dobu!

Oldřich Nový (1899 – 
1983) celý život říkával, že 
nejkrásnější léta svého života 
strávil v Brně. A právě v Brně 
se seznámil se svojí jedinou 
manželkou Alicí Wienerovou 
(1902 – 1967). Alice se narodila 
v Brně jako Alice Mathilde do 
rodiny bohatého bankéře Sa-
muela Eduarda Wienera (1874 
- 1941). Narodila se v  ulici 
Eichhorngasse (dnes Veveří) 
13, kde Samuelova rodina teh-
dy bydlela. V  Brně studovala 
na německém gymnáziu, poté 
v Mnichově studovala fotogra-
fii. Koncem roku 1922 se pro-
vdala za soukromníka Aloise 
Mahlera, který stejně jako její 

druhý manžel Oldřich pochá-
zel z pražského Žižkova. Byl o 
4 měsíce mladší než Oldřich, 
není tedy vyloučeno, že se oba 
pánové mohli znát už z dětství. 
Manželství s Aloisem však ne-
vydrželo, koncem roku 1926 
bylo rozvedeno. Alice se vráti-
la k rodičům, kteří se mezitím 
přestěhovali do třídy Legioná-
řů (dnes třída Kpt. Jaroše) 32. 
Brzy poté založila svůj vlastní 
fotografický ateliér a přibliž-
ně po dvou letech provozu se 
spojila s  Franze 
Grubnerovou, 
která tehdy pat-
řila mezi nejlepší 
brněnské foto-
grafy. Jejich fo-
tografický ateliér, 
který měl adresu 
U solnice (dnes 
Solniční) 5, byl 
jedním z  nej-
modernějších 
v Brně! Technic-
ké a umělecké 
provedení foto-
grafií bylo oproti 
jiným brněn-
ským ateliérům 
nadprůměrné. 
Portrétovali děti, 

herce z  brněnského Národní-
ho divadla, tehdejší brněnský 
společenský život a také módu. 
Alice Wienerová byla opravdu 
kurážná. Jednoho dne zakle-
pala na dveře šatny Oldřicha 
Nového a nabídla, že s  ním 
nafotí umělecké portréty, jaké 
by mu prý nikdo jiný neudělal. 
Oldřich si vzal od Alice vizitku. 
Za pár dní Alici navštívil v ate-
liéru a byla to láska jako blesk  
z fotoaparátu. A jak to dopadlo? 
To se dozvíte příště. 

Setkání s bránou plnou překvapení

Měnínská brána s peřinami 
paní Navrátilové 

v okně.

Oldřich 
Nový

Odvážná Alice Wienerová

Unikátní 
opona
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Součástí dnešního Jakubské-
ho náměstí je také obno-

vená studna, která leží přímo 
před oblíbenou cukrárnou 
Aida. Právě pod prostranstvím 
letní zahrádky byl v  březnu 
roku 2001 zahájen průzkum 
podzemí. Průzkumná sonda 
byla umístěna do  míst, kde 
se podle starých map měla 
nacházet jedna z  nejstarších 
brněnských studní – tzv. Zlatá 

studna. Již po  odkrytí 80 cm 
svrchní vrstvy se objevilo ci-
helné roubení a s dalším postu-
pujícím těžením se předpoklad 
potvrdil. Byla objevena další 
brněnská studna. První zmín-
ka o studni na Jakubském ná-
městí je z roku 1358. Tehdy stál 

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

na nároží Jezuitské a Běhoun-
ské ulice dům pekaře Konráda 
Švába. Koncem 15. století již 
byla studna označována jako 
„Zlatá“ a  stala se předmětem 
dlouhých sporů mezi městem 
a nedalekým herburským kláš-
terem. V nárožním domě tou 
dobou také prosperoval před-
chůdce Spranzovy kavárny, 
hostinec U  Zlaté studně. Po-
slední zmínka o studni pochází 

ze sedmdesátých let 19. století, 
kdy byla zřejmě zasypána. 
Studna byla založena v hloubce 
11 m na šestibokém dubovém 
věnci. Je vyzděna z větších ka-
menů, v horní části je vyzdívka 
cihelná. Také průměr studny je 
proměnlivý. V  úrovni náměs-

tí je široká téměř 2 m, u  dna 
pouze 1,6 m. Při těžení studny 
bylo jako obvykle zazname-
náno několik archeologických 
nálezů, převážně úlomků ke-
ramiky. Ze dna studny byly 
ve  větším množství vytaženy 
kameny pocházející z  vyzdív-
ky horní části roubení. Ty byly 
opět k tomuto účelu při opravě 
zdiva použity. Hladina vody 
byla zachycena v hloubce 6,5 m 
a tehdy byla také zaznamenána 
jedna překvapující zvláštnost: 
teplota přitékající vody se totiž 
pohybovala kolem 38 °C. Tato 
skutečnost se ukázala podle 
vyjádření pracovníků, kteří se 
na čištění studny podíleli, jako 
velmi příjemná. Vysoká tep-
lota vody je pravděpodobně 

byla podnětem k návrhu začle-
nit Zlatou studnu opět do pů-
vodního místa způsobem, 
který by odpovídal její historic-
ké hodnotě i bývalé funkci. Vše 
bylo velmi zdařile vyřešeno ar-
chitektonickým návrhem, podle 
něhož měla studna opět sloužit 
jako zdroj pitné vody. K realizaci 
tohoto záměru došlo o  šest let 
později v roce 2007. Po úpravě 
podzemní části získala studna 
i svou část nadzemní v podobě 
kamenné kašničky. Slouží nyní 
i jako pítko, kde pramen vody 
vytryskne po sešlápnutí spína-
če umístěného v dlažbě. Pitná 
voda vytéká po  dobu deseti 
sekund ze zobáčku sochy ptáč-
ka – symbolu dobra. Po  této 
době čeří hladinu nádrže pra-
mínek nepitné vody tryskající 
z  rozeklaného jazyka sochy 
hada – symbolu zla. Jakubské 
náměstí v této obnovené pa-
mátce získalo další připomín-
ku své bohaté historie a spolu 
s  dominantou kostela sv. Ja-
kuba se stalo jednou z nejpří-
jemnějších a  nejzajímavějších 
částí historického jádra Brna.

způsobena kontaminací úniků 
z blízkého parovodu. Zamýšle-
ná úprava Jakubského náměstí 

Chlebíčky, minichlebíčky, 
jednohubky, kanapky, 
předkrmy, 
obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.

S
tu

d
en

á
ku

ch
yn

ě

www.lahudka-brno.cz

Petra Marcová Adresa:
Přemyslovo nám. 8 

Brno-Slatina
Tel.: 603 269 611

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

Zlatnictví 
 Marcela 
Lurská
Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: 777 687 109
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno

Opravy zlatých 
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

www.zlatnictvi-lurska.cz

Jakubské náměstí – historie oblíbeného místa restaurací a kaváren
ČÁSt 2.

Zlatá studna zespodu.

Návrh na obnovení studny.

Současný stav.

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

Jsme na nové adrese! salaJní 30, Brno-líšeň

•	výroba	zakázkového	nábytku	
	 z	masívního	dřeva
•	dřevěná	schodiště

Nejlepší 
zákusky
a dorty

Veveří 14, Brno 
tel.: 541 211 372 

Libušina třída 19
Brno-Kohoutovice

tel. 601 522 397
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{{{{  Co Se CHYStá neJen v BRnĚ   }}}}

prvorepuBlikové 
sladké 
mÁmenÍ

Mandlové koblížky
Dvě kulaté pusinky z bezé-hmo-
ty naplní se máslovým griliášo-
vým krémem, ochutněným tro-
chu rumem. Po ztuhnutí omočí 
se koblížky v horké červené za-
vařenině a okolo obloží se hob-
lovanými praženými mandlemi. 
Pochutnala by si i Adina Mand-
lová, která byla tzv. na sladké! 

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 odměny

Královský dům
Tzv. Královský dům nechal postavit ve 
druhé polovině 13. stol. král Přemysl 
Otakar II., od r. 1325 však tento význam-
ný brněnský dům patřil Elišce Rejčce. 
Až do roku 1903 stál na levém dolním 
nároží Zámečnické ulice. Při svých 
návštěvách Brna zde pobývala řada vý-
znamných osobností. Např. v roce 1348 
zde Karel IV. pořádal svatební hostinu 
pro svou dceru Kateřinu. Pobýval zde 
Jiří z Poděbrad a další čeští a habsbur-
ští králové. Po husitských válkách byla 
v domě obecní krčma se svídnickým pi-
vem na čepu. Souhlas k provozu krčmy 
dal tehdy sám Albrecht Rakouský. 

perlička na zÁvěr

Již po devatenácté se sjede do zámeckého parku ve Slavkově u Brna více než tisícovka historických auto-moto veteránů. Na největší tuzemský sraz historických 
vozidel je vstup umožněn už od 7:00 hodin! Podrobné informace naleznete na stránkách www.veteranfest.cz. Kdy: v sobotu 5. září 2020. Kde: Slavkov u Brna, 
Palackého nám. 1 – areál zámeckého parku. Z Brna do Slavkova u Brna trvá cesta automobilem cca 25 minut a dálniční nálepka není potřeba, protože se dá jet 
tzv. po staré cestě. Neváhejte a přijeďte! Bude to pěkná podívaná. 

M i e s  v a n  d e r  R o h e  j i ž  b r z y  v  D o m ě  u m ě n í ! 
Výstavní projekt připomene devadesáté výročí 
od  dokončení stavby vily Tugendhat a  desáté 
výročí od zahájení její památkové obnovy. Vilu 
manželů Grety a Fritze Tugendhatových navrhl 
v letech 1928–1929 Ludwig Mies van der Rohe, 
jeden z nejvýznamnějších světových architektů 
20. století. Dům je zcela výjimečný svou kon-
strukcí, prostorovým uspořádáním, interiéro-
vým vybavením, technickým zázemím a svým 
propojením se zahradou. Význam tohoto uni-
kátního uměleckého díla pro dějiny světové 
architektury byl v  roce 2001 deklarován zápi-
sem na Seznam světového kulturního dědictví 
UNESCO. Návštěvníci výstavy shlédnou mimo 
jiné originální fotografie vily Tugendhat, které 
v roce 1931 pořídil Rudolf Sandalo, autentický 
nábytek z vybavení domu, původní projektovou 

dokumentaci objektu 
a  řadu dalších dobo-
vých dokladů, které 
doposud nikdy nebyly 
vystaveny! Rovněž pro-
střednictvím docho-
vané fotodokumenta-
ce brněnské výstavy 
z  Domu umění z  let 
1968–1969 nahlédnou 
do její tehdejší vizuální 
podoby a  architekto-
nického řešení. Kdy: 
od  11. září od  úterý 
do  neděle. Kde: Dům 
umění, Malinovského 
nám. 2. 

Ludwig Mies 
van der Rohe 
(1886 - 1969)
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Říkali jí Světla, do matriky farnosti u sv. Jakuba však byla zapsána jako Světluše. Narodila se 13. 11. 1906 v Brně 
jako nemanželská dcera krásné Julii Kubešové. Kdo byl jejím otcem, se však neví dodnes! V roce 1921 se maminka 
tehdy už 15tileté Světlušky provdala za významného brněnského politika, viceprezidenta Státního pozemkového 
úřadu, spisovatele a novináře Josefa Svozila (1873 – 1949). 3. 7. 1928 se přihlásil oficiálně k otcovství a požádal, 
aby byl zapsán do matriky. Josef Svozil se přátelil s S. K. Neumannem, jehož druhá manželka, žurnalistka Bože-
na Hodačová, objevila ve Světle velký komediální talent. Právě díky ní se Světla stala studentkou herectví a režie 
na pražské konzervatoři. S hraním začala ještě za studií např. v Osvobozeném divadle. Klíčové však pro Světlu bylo 
angažmá v Divadle Vlasty Buriana. Vlasta ji přivedl k filmu, kterému zůstala věrná i přes další divadelní angažmá 
až do svého předčasného konce. Světla patřila k nejúspěšnějším herečkám 30 let minulého stol. Ve velké konku-
renci Lídy Baarové, Adiny Mandlové, Nataši Gollové nebo Hany Vítové však neměla šanci, vždy totiž neprávem 
zůstávala „až tou druhou“. Nemohla si sice na nedostatek příležitostí stěžovat, pokaždé však šlo o role vedlejší. Se 
svým nevšedním půvabem přitom patřila k nejkrásnějším prvorepublikovým herečkám. Zasloužilá umělkyně 
Světla Svozilová zemřela předčasně 25. 2. 1970 po nešťastném pádu ze schodů v domě, ve kterém bydlela. 

SlavnÉ BRnĚnSKÉ dámY

Vlasta Burian, principál.

Božena Hodačová, 
objevitelka

Adina Mandlová, 
konkurentka

Píšeme na Pokračování

Hádanka pro fajnšmekry

Rudolf těsnohlídek

Rudolf Těsnohlídek 
(1882–1928)

Jenže neštěstí chodí po dě-
tech. Kyblíček se rozletoval, 
pryskyřice vytekla na sporák a 
začala hořet. Nikdo si nedovede 
představit, co jsme vyrobili sazí. 
U Vasmanů museli kuchyň 
znovu líčit. Tehdy to odnesl Ja-
roš Vasman. Při dalším pokusu 
koráb se nám podařilo konečně 
vysmolit a slavnostně jsme jej 
spustili na vodu. Bylo to v ne-
děli, byli jsme ve svátečních, bí-
lých kalhotkách s Rudkem, na 
kterého tentokrát došlo, snad 

proto, že jsme koráb nepokřtili 
šampaňským. Rudek, jakože 
nejsilnější, první měl jet, jenže 
smůla nebyla ještě dost suchá 
a tak se na dno v bílých kal-
hotkách přilepil. Koráb ho neu-
nesl a tak se potopil. Když jsme 
přišli domů a teta uviděla Rud-
ka v učerněných, dříve bílých 
kalhotkách, celého mokrého a 
špinavého, chtěla ho vyplatit. 
Ten jí však vyhrožoval, jestli ho 
bude bít, že poví vojákům, až 
přijdou rekvírovat, kam uscho-
vala mouku. Tehdy tatíček pro-
hlédl jeho chytráctví a pochopil, 
že můj první výprask nebyl 
100% v pořádku. V Čimčirýn-
kovi otec píše, že jsem chudáka 
Kosíka mučil, když mě hrát na 
housle učil. Domnívám se, že 
tento názor je příliš jednostran-
ný. Nesporně je pravda, že jsem 
ho nemučil, ale když se uvádí, 
že jsem byl sedmiletý kluk, kte-
rý má plno důležitých starostí, 
musí přemýšlet, kde by co pro-
vedl a k tomu, když se připočte, 
že jsem neměl hudební sluch, 
byl jsem mučedníkem také.

 (Pokračování příště) 

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.✒ ✒

Neznám nikoho, kdo by 
neznal lékárnu U červeného 
raka. Jde však o lékárnu, která 
se na stejném místě nachází 
prokazatelně a nepřetržitě už 
od roku 1???. Víte, jaké kulati-
ny letos lékárna slaví? Samotný 
dům samozřejmě měnil během 
staletí svou stavební podobu. 

Volejte nebo pište
na 777 122 009.☎

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

Světla Svozilová
Nevšedně půvabná, ale vždy druhá.

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Jsme tu pro vás již od r. 1936.

Opravíme hodiny,
hodinky, budíky všech
historických epoch.

Adresa: Veveří 36, Brno
Tel.: 541 214 946, 603 858 924

www.hodinarstvi-strnad.cz

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Jsme tu pro vás již od r. 1936.

www.hodinarstvi-strnad.cz
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tyto noviny jinde než 
v Brně neseženete

BRnĚnštÍ
miláčCi

„Kdo neviděl 
žirafu 
v brněnské 
zoo, jakoby 
nežil! 
Přestože má 
kolem pěti 
metrů, 
můžete se 
podívat 
do jejích 
krásných očí.“

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

Příští číslo vyjde  1. října 2020
tak to mÁ Být

 Pivovar moravia 
              a moravské náměstí – morava 

      jako řemen... 
Už jen do konce září se můžete 
na „Moraváku“ osvěžit říznými pivy 
z Pivovaru Moravia a Lucky Bastard. 
Dále v nabídce: Bezinková limonáda 
– Prosecco frizzante – Nový letní 
drink z bezového květu „Kozičky“, 
Hugo spritz od R. Jelínka  
Akci zaštiťují firmy TeepeeS a  BeerTruck. 

Samuel a Bernhard Morgensternové se už v roce 
1894 spolupodíleli na založení brněnského pivova-
ru Moravia. V roce 1898 byla založena  Aktienge-
sellschaft (Akciová společnost) Moravia a už násle-
dující rok se pivovar řadil k největším na Moravě. 
Samuel Morgenstern měl značný podíl na rozvoji 
sladovnictví v celé monarchii, angažoval se v Ob-
chodní a živnostenské komoře, podílel se na pří-
pravě expozic na světových výstavách. Bernhard se 
mj. zabýval udržováním rodinných tradic. Po před-
časné smrti obou slavných a dnes již zapomenutých 
bratrů se stal majitelem firmy Samuelův syn Albert 
Morgenstern, který se sladovnictví dále úspěšně 
věnoval. 

Otevřeno po–so 16–23 hodin
ne–zavřeno  
Jsme hned u vodotrysku!
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Kupte si 3 piva, zaplatíte jen 2! 

     Platí pouze s tímto kuponem 

       do 30. září 2020

Pivovar Moravia v roce 1930. Komplex pivovarských 
budov stál hned za Palácem Morgensternových 
v dnešní ulici Štefánikova 1, který stojí dodnes. Palác 
fungoval jako správní budova, sladovna a krátký čas 
v něm bratři Morgensternové i bydleli.

Netypické posezení v teepee. Spěchající žízniví lidé. Beer Truck parkuje u vodotrysku.✁

veselá šenkýřka 
terezka 

si ve vinotéce 
U terezky udělala 

ze stříbrného brna vějíř, 
což ji zachránilo 

před úmorným vedrem. 
rázem z ní byla 

komtesa jako lusk! 

Vtip
„není ta operace 

nebezpečná?“
„no, víte, 

z pěti se obyčejně 
jedna vydaří. 

ale nemějte strach, 
zrovna nyní 

se mi čtyři za sebou 
nepovedly...“


