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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

U nás poznáte poetiku babího léta...U nás poznáte poetiku babího léta...U nás poznáte poetiku babího léta...U nás poznáte poetiku babího léta...

ZCELA N
EZÁVIS

LÉ

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

                                                                              Číslo 9 • ročník III. • září 2021

Toto číslo 
vyšlo 

v nákladu 
10 000 ks

Silber Brünn

OČIMA ČTENÁŘE

KAREL GOTT revival Morava
Josef Bouda a Radek Verner

„I my si myslíme, 
že Hvězdy jsou jak sedmikrásky 

nad Brnem…“ 

www.jacobbrno.cz
Brno, Jakubské nám. 7

ŽIVÉ NÁPOJE NA ŽIVÉM MÍSTĚ

• Naturální vína• Naturální vína• Naturální vína
• Fermentované nápoje• Fermentované nápoje
• Min. 12 otevřených• Min. 12 otevřených
 lahví na skleničku 
• Zahrádka na „jakubáku“ 
 pod kostelem
• E-shop, prodej s sebou
• Pokoje/apartmány/
 terasy 

Zastavte se 
               okoštovat.
Těšíme se na vás!

Muž, 
 který 
vytvořil 
  kus 
našeho 
dětství

Muž, Muž, 
 který  který  který 
vytvořil vytvořil vytvořil vytvořil 
  kus   kus   kus   kus 
našeho našeho 
dětstvídětstvídětstvídětství

Čtěte na stranách 6 a 7
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MARKÉTA JETELOVÁ 
MODERÁTORKA A REDAKTORKA

„Ve vile Tugendhat. Předtím bych z křesla 
Barcelona sledovala onyxovou stěnu, 

jak na ní slunce mění barvy…“

ZDENĚK KRÁL 
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Chtěl bych strávit nejen noc 
ve vile Tugendhat, abych zjistil, 

jak se tam svého času cítili její majitelé.“  

ONDŘEJ BLAHO 
 MODERÁTOR DOBRÉHO RÁNA NA ČT 2 

A PROGRAMOVÝ ŘEDITEL 
HITRÁDIA CITY BRNO

„V bývalé budově Typos, kde sídlila 
Česká televize ještě před pár lety 

a kde jsem začínal. Rád bych si zavzpomínal…“

ALEŠ SVOBODA 
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

 „Chtěl bych strávit den a noc v opraveném hotelu 
Avion, v interiéru navrženém evou Jiřičnou. 

Snad se mi to někdy podaří…“

Jediný
redaktor

„V nouzi dá ti radu 
každý dobrý přítel, ale 
málokterý dá ti mouky 
pytel.“ 

Karel Havlíček Borovský

sůl moudrosti

�MARTIN�CIBULKA�

„Tak děckám 
už to zase začne!“

VRAŽDA 
STRÁŽNÍKA 
MACOURKA
DOKONČENÍ
Zatčení se vzepřeli s  ním jít a  tak 
vytáhl četník z  pouzdra revolver. 
Pauzer mu však revolver z  ruky 
vyrazil a svým italským vojenským 
bodlem mu zasadil 27 bodných 
ran po celém těle a  dokonce mu 
probodl i helmu na hlavě. Když pak 
pachatelé zjistili, že je četník mrtev, 
vyzuli ho, vzali mu karabinu, revol-

ver a brašnu a jeho tělo vhodili do 
řeky. Pauzer byl za brutálně spácha-
ný zločin vraždy odsouzen k doži-
votnímu žaláři a jeho spolupacha-
telé, každý z nich, na více let. A to 
přesto, že nadále desítky let platný 
rakouský trestní zákoník stanovil 
ve svém § 136 za zločin dokonané 
vraždy nejen pro vraha, ale i  pro 
toho, kdo při vykonání vraždy vztá-
hl na oběť ruku či jiným způsobem 
spolupůsobil, trest smrti. Zřejmě 
dokonaná, ač brutálně spáchaná 
vražda na „nenáviděném“ rakous-
kém četníkovi, nebyla v  nových 
republikánských poměrech až tak 
závažným zločinem. Alespoň dle 
obhájců pachatelů. Leopold Pau-
zer zemřel ve věku 40 let v ústavu 
pro choromyslné ve šternberku na 
následky tuberkulózy kostí. Přitom 
měl kromě vraždy četníka Macour-
ka na svědomí ještě tři další vraždy, 
které spáchal v Německu. V  roce 
2013 byl poblíž zastávky MHD 
Podlesí v  ulici Kníničská vztyčen 
kříž, který bude místo tragického 
úmrtí četnického strážmistra Jose-
fa Macourka navždy připomínat.              
Příště - Vyloupení pisárecké vily

BRNĚNSKÉ 
          I NEBRNĚNSKÉ 
HŘÍCHY
          I NEBRNĚNSKÉ 

Vydavatel: Martin Cibulka, Brno
Evidenční číslo přidělené 
min. kultury ČR: MK ČR e 23713
Náklad: 10 000 ks, měsíčník
Foto: archiv vydavatele, Brněnská
encyklopedie, Česká televize, MZA, 
ČRo Brno, MAFRA, čtenáři

Ve které významné brněnské budově či historické památce byste chtěli strávit noc?

 Anketa Stříbrného Brna

 Jak to vidí... Jak to vidí...

Nad brněnským hradem 
srazilo se už lecjaké mrač-
no. Vichřice, jež se probíjely 
svými stoletími, přelétaly 
špilberský kopec, burácely 
a bouřily a ti tam dole, ve 
hradních sklepeních kase-
mat, ti o nich ani nevěděli. 
Potoky vod, toť vybouření 
vichřic. Čím větší spoušť, 
tím vodní provázky jsou sil-
nější. Uragan je bratr vodní 
smrště. Jeden drží druhého a 
jdou stejnou cestou. Potoky 
slz a potoky krve je příbu-
zenství ještě pevnější. Píše 
se rok 1945. Národe, neza-
pomínej! Nezapomínej na 
zběsilost, původce, průvodce 

a vykonavatele této poslední 
války. Hrdino, který jsi byl 
germánskými pochopy za-
vlečen až sem, mučedníku, 
který jsi byl vyhnán a vyrván 
svému domovu, číslo, které 
jsi přestalo být člověkem, jak 
za tebou zapadla těžká vra-
ta tohoto hradu – lože máš 
připraveno - je to lože Záho-
řovo. Prapor, viditelný zvon 
tlukotu lidských srdcí, volá, 
hlásá, povzbuzuje, pláče
a objímá. Prapore rudobílý, 
buď zdráv! Symbole vrácené 
svobody, vlaj, vlaj vysoko a 
hrdě – jsi vykoupen slzami 
a krví. Věžičko v  komplexu 
hradních zdí, už leccos jsi 

měla na svém stožáru. Cho-
botnice hákového kříže byla 
nejstrašnější, nejohavnější, 
nejpříšernější. škubala tvou 
žerdí víc než šest posledních 
let. Je ubita. Hákový kříž, 

který hlásal českému Brnu 
německou zpupnost a zvů-
li vetřelců, leží ve hradním 
příkopu rozervaný na tisíc 
kusů. 
 Příště  dokončení

Několik měsíců po skončení 2. sv. války Brňan Jaroslav Chrudina (1888 - 1974) píše…            1/2
Věžička v komplexu 
hradních zdí

Hrad Špilberk kolem roku 1940

už to zase začne!“
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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
Alfa pasáž, Poštovská 4 
(uvnitř pasáže) 
tel. 724 187 015

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

Neuvěřitelný pohled z roku 1900, do míst, kde dnes stojí OD Centrum (Baťův palác). Jediný objekt na fotografii, který stojí dodnes, je budova reálky (vlevo) na dnešním konci Jánské. Roh domu (upro-
střed fotografie) stojí přesně na místě levého rohu OD Centrum při pohledu z Malinovského nám., které ještě samozřejmě neexistovalo. Kromě muže v okně, mají všichni pánové na hlavě klobouk!

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

T Ě Š Í M E  S E  N A  V Á S !

Přijďte ochutnat voňavou 
exotiku!

ROZVOZ JÍDEL • JÍDLO S SEBOU
DENNÍ MENU • DÁRKOVÉ POUKAZY

ww
w.
alf
ap
as
sa
ge
.cz

…v Alfa pasáži bylo 
také kino Alfa, komu-
nisty přejmenované 
na Prahu. Neznal 
jsem v  té době jedi-
ného obyvatele Brna, 
který by toto potupné pojmenování někdy použil. 
A to ani né náhodou. Noční podnik Metro, do kte-
rého se vcházelo z  Poštovské, také patřil do areálu 
Alfy. Svojí popularitou ale nedosahoval takové obli-
by jako Rozmarýn, Roxy nebo Bolero. Druhý prů-
chod z nádvoří vedl do Jánské, kde se před spořitel-
nou dalo krásně a hlavně kdykoliv zaparkovat, často
 i přes noc. Ať to dneska někdo zkusí!

Do krásného Brna zdraví Josef Wolf 

Barevná minulost 
PASÁŽE ALFA

Josef Wolf má 82 
let, od roku 1966 
žije ve Švédsku a 
jak sám říká, své 
milované Brno 
si tehdy v srdci 
odvezl s sebou.

Brno je v září nostalgicky kouzelné… 

Brněnské ulice byly tehdy vydlážděny 
kočičími hlavami � rmou bratří Kleinů. 
To se to lidem vykračovalo… 
Směrem doleva dnes vede Měnínská, 
nahoru Jánská a vpravo je 
Malinovského náměstí. 
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První ofi ciální návštěva prezi-
denta T. G. Masaryka v  Brně se 
uskutečnila před 100 lety! 16. září 
1921 v  16 hodin přijel vlakem na 
brněnské hlavní nádraží. Uvítal jej 
starosta Bedřich Macků s doprovo-
dem. Následoval průjezd městem 
a večer navštívil městské divadlo - 
opera B. Smetany Prodaná nevěsta. 
Druhý den ráno se pozdravil s před-
staviteli všech brněnských vysokých 
škol a odjel do Moravského Krasu. 
18. září v 8:30 hodin odjel automo-
bilem přes Křenovou a Olomouc-
kou do Vyškova a Olomouce. 

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

VČEREJŠEK DNES

Sledujte nás na 
www.kloboukovyklub.cz

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

Přivítejte babí léto 
v novém klobouku...

Klobouky
Dantes

Přivítejte babí léto 

KloboukyKlobouky
Dantes
Klobouky
Dantes
Klobouky

Přivítejte babí léto 

KloboukyKlobouky
DantesDantes
Klobouky
Dantes
KloboukyKlobouky
Dantes
Klobouky

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

Na levé fotografi i je levá část ulice Schreibwaldstrasse (používal se i český název Pisárecká) směrem od Pisárek k pivovaru v roce 1910. Od roku 1946 tato ulice 
nese název Hlinky. Tehdy tudy jezdila tramvaj, dnes tudy jezdí trolejbus, velké množství aut a nedá se zde zaparkovat. Nízké domky nahradily vysoké a už 
tehdy, vařilo-li se na Mendláku pivo, bylo cítit na sto honů. 

  TENKRÁT A DNES
1910 Dnes

Mnozí z  vás si jistě nejednou 
všimli tříposchoďové honosné vily 
v Preslově ulici č. 1, ještě lepší po-
hled je však z ulice Lipové, odkud 
tato vila, která kdysi vypadala jako 
z pohádky, opravdu nejde přehléd-
nout. Jejím prvním majitelem byl 
významný brněnský advokát Ka-

rel Reissig (1863 – 1948), který se 
v létě roku 1922 obrátil na vídeň-
ského architekta Leopolda Bauera 
(1872 – 1938) s  žádostí, aby pro 
svou dlouholetou vedoucí jeho 
advokátní kanceláře, slečnu Vale-
rii Fischerovou, navrhl vilu, jíž se 
chtěl velkoryse odměnit za věrné 
služby. Tak se také stalo. Pohádko-

vá vila byla dostavěna v roce 1926. 
A slečna Valerie se do vily skuteč-
ně nastěhovala. Náleželo jí doži-
votní užívací právo. Ve druhém 
poschodí nechala Valerie zařídit 
pokoj také pro svou matku. Reis-
sig Bauera oslovil zřejmě proto, že 
v letech 1901 – 1902 už jednu vilu 
pro Reissiga realizoval, a sice tzv. 
Reissigovu vilu v Hlinkách č. 62. 
O této vile se tehdy hovořilo jako 
o nejmodernější vile v monarchii. 
U nové vily v Preslově ulici č. 1 ad-
vokát Reissig architekta Bauera vy-
zval, aby své fantazii nekladl žádné 
překážky! V obrovské patrové 
vstupní hale (z Preslovy ulice) bylo 
krásné schodiště a krb s reliéfy od 
vídeňského sochaře Alfreda Hoff-
manna. Onyxem obložená kou-
pelna zaujímala prostor v jednom 
z arkýřů! Dodnes však není známý 

důvod, proč bylo slečně Valerii uží-
vací právo po deseti letech odňato. 
Musela se s vilou rozloučit a odstě-
hovat se. Přitom měla v domě zů-
stat až do své smrti. Pohádková vila 
přežila bez újmy 2. sv. válku a také 
komunistickou éru, kdy se do vily 
nastěhovalo Moravské muzeum, 
které zde sídlilo necelých 50 let! 
Necitlivé úpravy proběhly teprve 

před pár lety. Valerie Fischerová 
zemřela neznámo kde, advokát 
Karel Reissig ve Vídni, stejně jako 
vídeňský architekt s českými koře-
ny Leopold Bauer, jehož dvě slavné 
brněnské vily stojí dodnes. Kdo 
z vás by měl čirou náhodou jakou-
koliv vzpomínku nebo informaci o 
slečně Valerii Fischerové, ozvěte se 
prosím do redakce. 

Vila jako z pohádky

Reissigova vila v Hlinkách č. 62
Onyxem obložená koupelna 
se nacházela v jednou z arkýřů.

Pohádková vila slečny Vale-
rie Fischerové
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ZAPOMENUTÉ ULICE

I DOMY PROMLOUVAJÍ...
Až do své smrti byd-

lel v tomto domě (tehdy 
dům vypadal samozřej-
mě trochu jinak) Franti-
šek Filip (1904 – 1957), 
známý jako „Bezruký 
Frantík“. Celý život se ří-
dil heslem „Chci a proto 
umím“. Byl bezpochyby 
nejpopulárnější brněn-
skou figurkou. Přesto, že 

se narodil bez obou rukou, byl spisovatelem, podnikatelem, majite-
lem Agentury Bezrukého Frantíka v Kobližné ulici, kde zaměstnával 
až 20 lidí. Krátce provozoval cukrárnu v ulici Veveří a dokonce se 
naučil řídit auto. Od města Brna obdržel licenci na provoz veškerých 
filmových reklam v brněnských biografech. Byl dvakrát ženatý a měl 
celkem tři děti. Byl vždy pečlivě oholen a oblečen a lidé ho na ulici 
uctivě zdravili. Pravou nohou, se 
kterou si dokonce potřásl s prezi-
dentem USA, dokázal vzít kostku 
cukru, dát ji do kávy, poté kávu 
lžičkou zamíchat, šálek s kávou vzít 
za ouško a elegantně vypít. O jeho 
umění byl natočen film „Bezruký 
šofér“. František Filip zemřel ná-
hle. Jeho pohřeb byl tehdy velkou 
událostí, o které se psalo snad ve 
všech novinách. Je pochován na 
Ústředním hřbitově. 

Volejte Martinovi 777 122 009☎
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Fr
an

tiš
ek

 Fi
lip

drogerie na Orlí

•	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

První zmínka o této ulici pochází z  roku 1780, kdy nesla název 
Měšťanská, Dlouhá a její část také Prokopské nám. Fotografi e byla 
pořízena v roce 1963, kdy už tato ulice nesla stejný název jako dnes. 
Vyčnívající domy č. 55 a 57 byly brzy nato zbourány, v levém domě 
tehdy sídlila STÁTNÍ SPOŘITELNA V BRNĚ a u průjezdu byl za-
parkovaný moped Stadion S22. Už víte?

Mášova 19a

Proslulá židle č. 14 z ohýbaného 
dřeva vznikla na Moravě. Obdivo-
vali ji slavní architekti Le Corbusier 
nebo Adolf Loos. Lev Nikolajevič 

Tolstoj, Toulouse-Lautrec, Picasso, 
Renoir nebo Salvador Dalí se na ní 
nechali dokonce vypodobnit. Tho-
netky se rychle staly důležitými 
filmovými rekvizitami, miloval je 
Charlie Chaplin i Laurel s Hardym. 
Michael Thonet (1796 – 1871) 
pocházel z městečka Boppard ne-
daleko Koblence v Porýní. Vyučil 
se stolařem, založil si dílnu a začal 
dělat první pokusy s ohýbáním 
nábytku. Dýhy nejprve povařil 
v tekutém klihu a pak je ohnul 
podle předem připravené formy. 
Dokonce až o sto osmdesát stupňů. 
Vyráběl tak židle, křesla, stolky nebo 
čela lůžek. A všechno ručně! Ohý-
baný nábytek představil Thonet 
poprvé veřejnosti roku 1841 na prů-
myslové výstavě v Koblenci. Zájem 

o jeho výrobky byl obrovský, poté se 
rozhodl přesídlit na Moravu. Vybral 
si městečko Koryčany uprostřed 
hlubokých bukových lesů, jednalo 
se o logisticky velmi vhodné místo, 
navíc byl v okolí dostatek šikovné 
pracovní síly. A právě zde vytvořil 
svůj proslulý a dodnes nepřekonaný 
vzor židle č. 14 a také první houpací 
křeslo. Dřeva pro svou továrnu měl 
všude dost, výrobky šly na dračku, 
a tak začal stavět další pobočky 
v Bystřici pod Hostýnem a Vse-
tíně. Řemeslné mistrovství, talent 
designéra, schopnosti obchodníka 

i posedlost skutečného vynálezce 
– to všechno Michael Thonet měl. 
S manželkou Annou Marií přivedl 
na svět třináct dětí, z nichž jen pět 
synů se dožilo dospělosti. Ti pak 
pod názvem „Gebrüder Thonet“ 
nesli věhlas rodinné firmy dál. 
Thonetové dali pro perspektivní 

zaměstnance zbudovat dělnic-
ké domy, zaplatili stavbu lokální 
železnice, která jim zjednodušila 
přepravu materiálu i zboží, ale zá-
roveň sloužila i městu. Postavili také 
nemocnici, zavedli závodní nemo-
censkou pokladnu, kampeličku, 
podpůrný fond pro dělníky, vdovy 
a sirotky, zřídili vlastní tovární školu 
a dětskou zahrádku s vyučovací řečí 
českou, něco na způsob dnešních 
mateřských školek. Měli i podni-
kovou kapelu a taky vlastní požární 
sbor. Díky technologii výroby byly 
a dodnes jsou výrobky Thonetovy 
firmy velmi pevné a odolné. Jednou 
prý Thonet z rozčilení prohodil židli 
oknem a nic se jí nestalo. Dokonce 
se tradovalo, že během Světové 
výstavy v Paříži házel židle z eiffe-
lovy věže, aby demonstroval jejich 
nezničitelnost. Ať už je to pravda či 
ne, thonetka v Paříži získala zlatou 
medaili. Michael Thonet je držite-
lem mnoha ocenění, mj. rytířského 
kříže řádu Františka Josefa. Zemřel 
ve Vídni, vedení firmy poté převzali 
jeho synové. Slavnými thonetkami 
bývaly vybaveny téměř všechny 
brněnské i mimobrněnské kavárny, 
restaurace, hospůdky, čekárny a také 
domácnosti. Firma Thonet vlastnila 
v Brně několik nemovitostí, k nimž 
patřilo i jejich sídlo na nároží dneš-
ní Běhounské a Jakubského nám. 
- Thonetův dvůr - Thonetův palác, 
který byl thonetkami vybaven zce-
la určitě od sklepa až po půdu. 

150 let od úmrtí geniálního stolaře

Nejslav-
nější 
židle 
č. 14 
z roku 
1859

Michael � onet (1796 - 1871)

Th onetky nechyběly ani v elegantní prvorepublikové 
kavárně Savoy

Také brněnská kavárna Slavia byla celá vybavená 
fi rmou Th onet a to včetně věšáků! 
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ONDŘEJ SEKORA (1899 – 1967) 
se narodil v Králově Poli a už ve 
svých necelých sedmi letech přišel 
o otce. Poté byl s matkou odeslán 
ke strýci do Vyškova, kde později 
začal studovat na gymnáziu. Ma-
turoval v roce 1919. Přemýšlel co 
dál, rozhodl se, že bude studovat 
práva. Studium práv ho ale příliš 
nebavilo, neustále ho to táhlo ke 
kresbě, sportu a dalším mnoha 
aktivitám. Jelikož se jeho kresby 
vyznačovaly určitou virtuozitou, 
rozhodl se, že je nabídne redakci 
Lidových novin, která tehdy sídli-
la v Brně. Kresby zaujaly a tak byl 
Ondřej na počátku 20. let do re-
dakce Lidových novin přijat jako 
karikaturista, kreslíř, a také jako 
fejetonista a sportovní redaktor. 
V roce 1923 jej redakce vyslala do 
Paříže, odkud o svých zážitcích 
píše mamince:

Milá maminko. Po promenádě se 
procházejí skvěle oblečené dámy 
ověšené perlami a náramky. Za 
chvíli vidíte, že se zastavují u sto-

jících pánů, chytají je za ruce a 
dávají se s nimi do řeči. Chtěl jsem 
to také zkusit, proto jsem si na 

chvíli stoupl od Margit a Martinů 
stranou. A za chvíli u mne byla 
jedna a hned abychom šli spolu 
na kávu. To se rozumí, že jsem ji 

odbyl. A protože tam bylo těch 
ženských mnoho a každá přišla 
za každým mužským několikrát, 
nechtěl jsem tu proceduru dělat 
víckrát a honem jsem šel za svý-
mi. Byl tam jeden vysoký, silněj-
ší, elegantní pán a ten mohl být 
bez přehánění aspoň dvěstěkrát 
obtěžován. Podle toho, jak jsou 
tyto prostitutky strašně elegantní 
(v Brně bych tak vznešené dámy 
nenašel), a že si tam zřízenkyně, 
jež si nás nevšímaly, ale s  těmi 
ženami mluvily a něco zapisovaly, 
myslím, že tu promenádu mají 
pronajatou a musí za ní platit. 
Vedle je sál s fontánou uprostřed 
se zahrádkou, tam hraje v  pře-
stávce Jazz Band. To je strašná 
taková černošská muzika. Je tam 
bar, promenáda a zase ty ženské. 
Rámus je tam k ohluchnutí. Když 
se jde domů, tady vše končí až o 
půlnoci, tak ty ženské stojí ven-
ku, běhají jako bláznivé, zvlášť ty, 
co ještě neudělaly žádný obchod, 
chytají mužské jako žebravá děc-
ka v Brně na České a přímo úpěn-
livě je tahají do hotelů, kterých je 
tam jako nasekaných. 

Margit (Markéta Kalabusová) 
byla první manželkou Ondřeje 
Sekory, s níž se oženil 19. března 
1923. Narodila se v  Brně, byla 

dcerou brněnského typografa 
Josefa Kalabuse. V  době sňatku 
s Ondřejem pracovala jako úřed-
nice. V Paříži byli spolu až do srp-
na 1924, koncem téhož roku však 
bylo jejich manželství rozvedeno. 
Pro Sekoru byl pobyt v Paříži do 
jisté míry iniciační, protože v jeho 
průběhu měl možnost seznámit 

se s řadou zajímavých osobností. 
Žila zde komunita Čechů, mezi 
nimiž byl také hudební skladatel 
Bohuslav Martinů. Seznámil se 
také se špičkovými francouzský-
mi, ale i světovými časopisy, které 
si v té době libovaly v uveřejňo-
vání komiksových kreslených 
příběhů. Byly v  té době velice 
populární. Právě v  Paříži nalezl 
Sekora zálibu, kterou později pře-
nesl do českého prostředí. V roce 
1927 se Sekora do Paříže ještě 
jednou na několik měsíců vrátil, 
opět se věnoval stejné činnosti 
jako před třemi lety. Především 
pracoval jako sportovní redaktor, 
psal reportáže z olympiády, a také 
ze známého cyklistického závodu 
Tour de France. Byl tehdy po-
šmourný podvečer a Sekora se po 
práci procházel pařížskými ulice-
mi. Dostatek času ho přiměl k ná-
vštěvě biografu. To ještě netušil, 
že právě tato návštěva mu navždy 
změní život. Poprvé zde spatřil fil-
movou podobu Myšáka Mickey-
ho. Nikdy nezastíral, že právě ten-
to zážitek ho inspiroval ke vzniku 
Ferdy Mravence, který na svět vy-
koukl poprvé už v roce 1927! Brzy 
nato začaly v Lidových novinách 
vycházet o Ferdovi Mravencovi 
pravidelné příběhy. Ondřej Seko-

Milá maminko. Po promenádě se 
procházejí skvěle oblečené dámy 
ověšené perlami a náramky. Za 
chvíli vidíte, že se zastavují u sto-

Margit (Markéta Kalabusová) 
byla první manželkou Ondřeje 
Sekory, s níž se oženil 19. března 

Milá maminko. Po promenádě se chvíli stoupl od Margit a Martinů Margit (Markéta Kalabusová) Milá maminko. Po promenádě se Margit (Markéta Kalabusová) 
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Malý Ondřej (vpravo) se svými sestrami – Anežkou, Boženkou a Mařenkou

Ondřej Sekora s manželkou Ludmilou a synem Ondřejem Ondřej při práci
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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

www.jacobbrno.cz
Brno, Jakubské nám. 7

ŽIVÉ NÁPOJE NA ŽIVÉM MÍSTĚ

• Naturální vína
• Fermentované nápoje
• Min. 12 otevřených
 lahví na skleničku 
• Zahrádka na „jakubáku“ 
 pod kostelem
• E-shop, prodej s sebou
• Pokoje/apartmány/
 terasy 

Zastavte se 
               okoštovat.
Těšíme se na vás!

KALENDÁRIUM

JOSEF MERHAUT (*13. 10. 
1863 Švabín – † 5. 9. 1907 

Brno), spiso-
vatel, redaktor 
a divadelní 
referent, jenž 
jako fejetonis-
ta v  Morav-
ské orlici vedl 

kulturní rubriky a velmi pod-
poroval kulturní život v  Brně. 
Byl synem Václava Merhauta, 
sládka ze Zbirohu. Přátelil se 
s  hercem eduardem Vojanem 
a Hanou Kvapilovou, Aloisem 
Mrštíkem, ředitelem Vesny 
Františkem Marešem, spisova-
telem Františkem Roháčkem, 
učitelem a básníkem Josefem 
Uhrem… 30. 6. 1888 v  zábr-
dovickém kostele Nanebevzetí 
Panny Marie uzavřel sňatek 
s  Josefou Zástěrovou, dcerou 
zámečníka z  Dřevohostic. Na-
rodili se jim dva synové – Josef 
a Bohumil, oba však předčasně 
zemřeli. Posledním bydlištěm 
zapomenutého Josefa Merhau-
ta byl dům v dnešní Kounico-
vě č. 36. Josef je pochován na 
Ústředním hřbitově (pohřbíval 
jej kněz a žurnalista Tomáš 
eduard šilinger), Merhautova 
ulice je pojmenována právě po 
něm. 

KVĚTA FIALOVÁ (*1. 9. 
1929  Velké Dravce – †26. 9. 

2017 Praha), 
oblíbená diva-
delní a filmová 
herečka a ne-
zapomenutel-
ná barová zpě-
vačka Tornado 

Lou. Květina maminka byla vý-
tvarnicí a sochařkou. Do roku 
1938 žila celá rodina na Sloven-
sku. V roce 1946 začala hrát Kvě-
ta v Českém Těšíně a ve stejném 
roce byla přijata na brněnskou 
konzervatoř. V  Brně pokračo-
vala studiem na JAMU, které 
úspěšně dokončila v roce 1950. 
V té době si jí začínali všímat 
filmaři, jejím prvním filmem byl 
snímek Velká příležitost (1949) 
kde si zahrála s Brňačkou Vlas-
tou Chramostovou. Květina 
maminka žila později v domku 
ve Starém Lískovci, kde ji paní 
Květa často navštěvovala. Přes 
divadelní angažmá v  Opavě, 
Českých Budějovicích a Kolíně, 
se dostala do Divadla ABC, kam 
ji pozval Jan Werich. Paní Květa 
všechny své role uměla ztvárnit 
s  typickou sebeironií a lehkou 
nadsázkou. Zemřela po dlouhé 
nemoci ve věku 88 let. 

Muž, který vytv
ořil 

kus našeho dě
tství

ra byl autodidakt (kreslíř amatér) 
a najednou získal potřebu to své 
výtvarné nadání nějakým způ-
sobem doplnit a vlastně i potvr-
dit. Bezmála třicetiletý Sekora 
se rozhodl, že bude navštěvovat 
uměleckou školu, a zapsal se do 
ateliéru malíře Arnošta Hofbaue-
ra. Uměleckou školu navštěvoval 
do roku 1931. První kniha Fer-
dy Mravence vychází Sekorovi 
v roce 1935 a do roku 1939 vyšla 

ještě řada dalších knih. Smutným 
faktem bylo, že začala 2. sv. válka. 
Následuje pozvolný sestup, kdy 
je Ondřej Sekora donucen podat 
v  Lidových novinách výpověď, 
následně je vyškrtnut z  Národ-
ního svazu novinářů. Zřejmě 

hlavním důvodem bylo již druhé 
Ondřejovo manželství, v roce 
1930 si vzal za manželku Ludmilu 
Roubíčkovou (1899 – 1980), kte-

rá byla židovského původu. Byla 
dcerou židovského obchodníka 
z Dobříše. Sekora byl v době pro-
tektorátu vyzýván, aby se s man-
želkou rozvedl, což on razantně 

odmítl. Manželka skončila v Te-
rezíně, Ondřej Sekora v  pracov-
ním táboře Kleinstein a následně 
v Osterode. Jejich syn Ondřej byl 
odeslán k příbuzným, rodina byla 
násilně rozdělena. V Osterode se 
Sekora setkal a spřátelil s  Oldři-
chem Novým, který mu 10 let po 
válce (1955) napsal dopis: 

Milý Ondřeji! Podívej se, co jsem 
našel. Tvoji krabičku, kterou jsi mi 
svěřil před více než 10 roky. Vím, 
jak jsi ji měl rád. V zapadlém balíč-
ku s nějakými zbytky z Osterode 
jsem ji objevil a tak Ti ji posílám. 
Zbyla v ní jedna z předválečných 
cigaret, které mě tenkrát do lágru 
došly v tom vykradeném balíku. 
Vím, že kouříš pramálo, ale dej si 
z ní aspoň šluka na vzpomínku, 
která sice není nejhezčí, ale přece 
jen omlazuje. Na Hagibor a na 
ty pacholky, kteří nás tam hlídali 
a zase na všechny kamarády, se 
kterými jsme skládali slídu, na 
cestu do Německa, na Osterode 

ZAJÍMAVOSTI: 
• V době, kdy Ondřej Se-
kora působil v  Lidových 
novinách, v  nich kreslil 
také Josef Lada. 
• Ondřej byl velkým příz-
nivcem rugby. 
• Táta Ondřeje Sekory 
Ondřej Sekora st. (1865 – 
1906) byl odborným uči-
telem v Králově Poli. 
• Syn Ondřeje Sekory a 
Ludmily Sekorové (Rou-
bíčkové) Ondřej Sekora 
ml. (1931 – 2004) se naro-
dil a zemřel v Praze.

a náš společný kavalec, na chlapa, 
který zvěstoval poplachy hlásnou 
troubou, na kabaret a brambo-
rové divadlo před odjezdem a na 
naši první volnou vycházku do 

polí nad Osterode, kde nad námi 
letěli bombarďáky a shodili Ti 
stříbrný papír. Na to, jak jsme byli 
hrozně udiveni, že tam ještě zpíval 
skřivan a pak na cestu zpátky, na 
první nálet v Nothausenu, kde ses 
položil čelem k nebi a já ležel pod 
vagonem s municí, na příjezd do 
Prahy a pak ještě na jeden jediný 
večer, kde jsme se sešli u Tebe. A 
po těch dlouhých letech dopis a 
krabička. Bylo by mnohé k poví-
dání. Snad si jednou v  tom šíle-
ném shonu najdeme hodinu pro 
sebe, abychom si řekli, co máme 
na srdci. Pozdravuji upřímně 
Tebe a Tvoje. 

Po skončení 2. sv. války však 
Ondřej Sekora nenastupuje do 
Lidových novin (tehdy byly pře-
jmenované na Svobodné noviny), 
protože neměl příliš dobré vztahy 
s  posledním žijícím předváleč-
ným šéfredaktorem eduardem 
Bassem, a tak v létě roku 1945 
nastupuje do novin Práce. Později 

Ondřejův přítel Oldřich Nový

Hudební skladatel Bohuslav 
Martinů

spoluzakládal časopis Dikobraz, 
a zároveň se podílel na vzniku 
Nakladatelství pro děti (pozdě-
ji Albatros), kde byl zpočátku 
redaktorem knih pro nejmenší 

děti. V roce 1952 Sekora opouští 
nakladatelství a stává se spisovate-
lem na volné noze. Až do své smr-
ti vydává knížky o Ferdovi Mra-
vencovi a píše nové. V roce 1964 
se stává zasloužilým umělcem. 

Ferda Mravenec, brouk Pytlík a beruška
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	 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

Podle průzkumů vypije Evropan 
v průměru 3 - 4 šálky kávy denně. 
Důvodem je obsah kofeinu, povzbu-
zující účinek a společenská setkání s 
přáteli. Větší preference patří espressu 
s trochou cukru. Jde často o milovní-
ky psů, ranní ptáčata, jedince klidné 
povahy. Tito hovoří o čaji jako o nud-
ném nápoji. Milovníci čaje zase vypijí 
přibližně 3 šálky denně, slazeného 
a kávu odmítají pro vysoký obsah 
kofeinu. Tito lidé se považují spíše za 
extroverty, milovníky koček či noční 
můry. Průzkum však vyjadřuje jen 
náhled několika tisícovek lidí a může 
být pro mnohé úsměvný. Jistě jižní 
národy, beroucí kávu jako prostředek  
k možnosti popovídat si několikrát 
denně s přáteli a vychutnat si rozma-
nité nuance chutí v šálcích, by výsle-
dek obrátily úplně jinam. Vychutnejte 
si podvečerní drink. Espresso z vý-
razného Mexica na ledu, zakápnuté 
darjeelingem, s limetkou a kapkou če-
kankové šťávy vykouzlí zaslouženou 
pohodu po náročném dni. 

František Mareš se naro-
dil 30. září 1862 v Křetíně 
u Letovic v rodině pivovar-
ského sládka jako jedno ze 
sedmi dětí manželů Josefa  
a Vilémy Marešových. Po-
volání jeho otce způsobilo, 

že se rodina často stěhovala 
z místa na místo, když malé 
pivovary, v nichž otec pra-
coval, zanikaly a otec tak 
přicházel o práci. I František 
to pocítil v době školní do-
cházky, kterou absolvoval  

v letech 1869 - 1873 postupně 
v Horní Bobrové, Doubrav-
níku, Bystrém a Olešnici. Tr-
vale se rodina Marešova usa-
dila až v Drnovicích u Lysic, 
ač domovské právo měli pů-
vodně ve Strážku u Nového 
Města na Moravě. Rodina žila 
velmi skromně, navíc členové 
byli postiženi tuberkulózou 
(otec a čtyři děti na ni postup-
ně zemřely). Přesto se rodiče 
snažili podporovat Františka 
v jeho nadání a zálibě v hud-
bě (hře na klavír se učil už od 
svých šesti let, na housle začal 
o rok později) a umožnili mu 
proto od školního roku 1873 
- na doporučení jeho učitelů 
- studium na německé reálce 
v Brně, kde pak maturoval  
v roce 1880. Po celou dobu 
brněnského studia pokračo-
val totiž i ve studiu houslové 
hry a dokonce začal studovat i 
hru na violoncello. Sám toužil 
dále pokračovat ve studiích 
hudby v Praze na varhanické 
škole, ale to už mu rodinné 
poměry nedovolily, zejména 
poté, co jeho otec v 42 letech 
zemřel (1880) a starost o děti 
připadla matce. Sen o studi-

ích v Praze se mu rozplynul, 
protože mu bylo jasné, že 
matka bude potřebovat jeho 
pomoc, a to co nejdříve. Zvo-
lil proto povolání učitele, aby 
v krátkém čase dosáhl pevné-
ho postavení a mohl rodinu 
finančně podporovat. Vstou-
pil tedy (1880) do čtvrtého 
ročníku učitelského ústavu 
v Brně na Poříčí, kde už po 
roce studia získal – navíc po 
úspěšném složení zkoušky 
způsobilosti - vysvědčení do-
spělosti a mohl se proto vrátit 
ke své rodině do Drnovic, aby 
tu nastoupil ve školním roce 
1881/1882 na obecné ško-
le své vůbec první učitelské 
místo jako začínající poduči-
tel. Během tří let působení na 
drnovické škole se však brzy 
projevily jeho výborné pe-
dagogické, odborné a lidské 
kvality, takže neušel pozor-
nosti nadřízených úřadů. Byl 
proto vyzván, aby už ve škol-
ním roce 1884/1885 nastou-
pil na ženském učitelském 
ústavu v Brně jako suplující 
učitel. Tuto výzvu přijal Fran-
tišek Mareš bez váhání. 

Pokračování příště

Kafíčkáři nebo čajíčkáři

Brněnská
NEJ

POZVOLNé ZHášeNí SVěTeL
Promítač a kinotechnik Milan 
Opluštil byl prvním v Českoslo-
vensku, kdo zkonstruoval zaříze-
ní, které po stisknutí tlačítka au-
tomaticky pozvolna zháší světla 
v sále, otevře oponu na příslušný 
formát, spustí promítací stroj  
a po skončení filmu oponu za-
vře. Světla v sále se opět pozvol-
na rozsvítí a kotouč se přetočí 
na začátek. Promítač u stroje jen 
sedí, hlídá a zasáhne jen v  pří-
padě poruchy. Např. v  Králově 
Poli získal licenci k  provozová-
ní kinematografu 31. 3. 1911 
Berthold Břečka, který se však 
z finančních důvodů spojil s Fer-
dinandem Kusým. Ten dodal 
veškeré zařízení, včetně benzino-
vého agregátu. V Kr. Poli tehdy 
ještě nebyla zavedena elektřina. 
V roce 1913 jejich kino koupila 
Marie Pazourková a z ulice Sva-
topluka Čecha, kde měla svoji 
malou provozovnu, veškeré zaří-
zení přenesla na Palackého tř. 29. 
Právě v těchto prostorách (kino 
Morava) svůj užitečný vynález 
Milan Opluštil divákům poprvé 
předvedl. 

Zapomenutý pedagog, první ředitel Vesny, významný kulturní 
pracovník a dobrý člověk František Mareš (1862 - 1941)

151 let a 5 měsíců jsme bez kostela
Zřejmě nejzásadnější změnou hlavního br-
něnského náměstí bylo odstranění gotického 
kostela sv. Mikuláše, který byl jeho dominan-
tou přibližně od roku 1231 až do roku 1870. 
Ještě před ním byla na jeho místě podle arche-

ologických průzkumů velká kovářská dílna, 
nebo železářský výrobní areál. Kostel byl pů-
vodně postaven pro valonské a italské kupce 
žijící v Brně. Na přelomu 14. a 15. století v něm 
kázal žák mistra Jana Husa Mikuláš Polák. Po-
lákova kázání se však církevním hodnostá-
řům velmi nelíbila a tak byl Polák z katolické 
církve exkomunikován a nakonec i vypově-
zen z města Brna. Věž kostela byla přistavěna 
roku 1588. Celkově byl kostel přestavěn až 
roku 1760 Františkem Antonínem Grimmem 
v barokním slohu. V době reforem provádě-
ných císařem Josefem II. byl kostel odsvěcen 
a roku 1786 zde bylo zřízeno vojenské skla-

diště a několik dalších místností používala 
obec. Později byla v těsné blízkosti zřízena mj. 
městská váha a hlavní strážnice pro brněnské 
četnictvo. 25. 8. 1869 byl kostel předán měst-
ské správě s podmínkou, že bude za účelem 
„zkrášlení Velkého náměstí“ zbourán i s okolo 
stojícími krámky a bývalou městskou váhou, 
což se také do konce dubna roku 1870 stalo. Je 
tomu již 151 let, kdy chodíme po místech, kde 
kostel sv. Mikuláše dlouhá léta stával. Dnes ho 
připomíná pouze mosazná deska (v místech, 

kde se nacházel presbytář) a kolem ní v dlažbě 
náměstí Svobody půdorys kostela. 

Kostel sv. Mikuláše v roce 1869
Brněnské četnictvo u kostela sv. Mikuláše  
v roce 1868

Pohled 
na jižní 
stranu 
kostela 
v roce 
1869

Vzpomínka na laskavého Františka        1. díl
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Parnas, nebo také Par-
nassos, je název hory ve 

středním Řecku severně od 
Korintského zálivu, kde podle 
antických básníků sídlí múzy. 
V Brně byla tímto jménem na-
zvána dominanta Zelného trhu, 
monumentální barokní kašna 
představující stejnojmennou 
horu. V létě roku 1690 rozhod-
la městská rada hlavního města 
Markrabství moravského zří-
dit na Horním náměstí novou 
kašnu jako stálý zdroj vody pro 
potřeby obyvatel. Měla nahradit 
původní již nevyhovující re-
nesanční kašnu s orlem z roku 
1597. Smlouva byla uzavřena s 
tehdy čtyřiatřicetiletým rakous-
kým architektem Janem Bern-
hardem Fischerem z erlachu, 
který se zavázal postavit kašnu 
z tvrdého nepropustného eg-
genburského kamene včetně 
kamenické a sochařské výzdoby. 
Dílo mělo být vyhotoveno do 
půldruhého roku za cenu 2600 
zlatých. Při podpisu smlouvy 
rada schválila nákres kašny 

a Fischer z erlachu obdržel zá-
lohu 600 zlatých. Termín však 
nedodržel, neboť byl zaneprázd-
něn množstvím náročnějších 
zakázek, a snažil se dokonce od 
smlouvy ustoupit pod zámin-
kou zdražení eggenburského 
kamene. Městská rada se proto 
obrátila s prosbou na Českou 
dvorskou kancelář ve Vídni, aby 
přiměla císařského architekta 
k dodržení smlouvy. Přes všech-
ny sliby však Fischer z erlachu 
do Brna nepřijel. Když se kon-
šelé dozvěděli, že se architekt 
zdržuje ve Vranově nad Dyjí, 
kde hraběti Althanovi dokon-
čuje stavbu zámku, vypravili se 
za ním osobně. Přijal je s ujiště-
ním, že svému slovu dostojí a co 
nejdříve do Brna přijede. Teprve 
po řadě žádostí u samotného cí-
saře Leopolda I. přijel roku 1695 
Fischer z erlachu konečně do 
Brna, aby dohlédl na dokončení 
kašny. Dominantou Parnasu je 
trojboký skalní útvar s jeskyní 
uprostřed, z níž Hérakles vyvádí 
v řetězech spoutaného trojhlavé-

ho psa Kerbera, strážce podsvětí. 
Po bocích jeskyně sedí tři ženské 
postavy představující dávné říše 
– Babylonii, Řecko a Persii. Na 
vrcholku kompozice stojí posta-

ÚHEL POHLEDU ALEŠE SVOBODY A PETRA KŘÍŽE

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

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

V 80. letech minulého století 
v kašně plavali vánoční kapři

va evropy jako symbol Svaté říše 
římské. Kolem skalního útva-
ru je na stupňovitém základu 
umístěna nádrž kašny ve tvaru 
šesticípé růžice, z níž kamen-
ní delfíni tryskají vodu. Potíže 
s kašnou pokračovaly dál i při 
její údržbě. Složitá sochařská 
výzdoba často vyžadovala dopl-
ňování kovových součástí soch, 

které se neustále ztrácely. Své sto-
py na Fischerově díle také zane-
chala vinná réva prorůstající celé 
skalisko. V roce 1763 bylo do-
konce nutné zlikvidovat několik 

silných větví bříz vzrostlých na 
kašně. Kamenní delfíni byli vy-
měněni za kovové vodotrysky 

ve tvaru vymršťující se ryby a ve 
druhé polovině 20. století byla 
vegetace definitivně odstraněna. 
V osmdesátých letech minulého 
století se přímo z nádrže do-
konce prodávali vánoční kapři. 
Největší problémy přetrváva-
jící až do současnosti vykazuje 
právě kamenná nádrž kašny. Již 
zběžný pohled napoví, že insta-

lace jsou ve velmi špatném stavu 
a voda netěsností spojů uniká 
a hromadí se v podzemních 
štolách. Podmáčení sprašového 
podloží kašny způsobuje sedání 

základů, a proto musí být tato 
nejznámější brněnská kašna 
pravidelně opravována.

KAŠNA PARNAS
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PRVOREPUBLIKOVÉ 
SLADKÉ 
MÁMENÍ

Pralinkový desert
Čokoládový dortový plátek na-
plníme pišingrovou hmotou 
a pak rozřežeme na čtvereč-
ky. Tyto čtverečky potahují se 
v čokoládovém fondantu a přes 
vrchní plochu vystříkají se po-
mocí kornoutku fondantem dvě 
linky od rohu do rohu a dopro-
střed se položí jedna pralinka.

Děkujeme, 
že podporujete 
          českou 
             výrobu

  Buďte kočka!
Tel.: 736 226 828   Najdete nás v přízemí Alfa pasáže

Naše modely vám padnou 
jako ulité. Přijďte!
Pohodlný střih, kvalita, 
přírodní materiály...

Děkujeme, 
že podporujete 

             výrobu

  Buďte kočka!  Buďte kočka!

Děkujeme, 
že podporujete 
          českou 
             výrobu

PRVNÍ PŮJČOVNA KNIH
Knihkupec, tiskař a nakladatel Jo-
hann Georg Gastl (1766 – 1814) 
se narodil v Brně, knihkupcem se 
vyučil ve Vídni. V roce 1791 ote-
vřel na nároží dnešní Masarykovy 
a Panské první brněnskou půjčov-
nu knih. Půjčovna tehdy obsaho-
vala 2 300 svazků. Veřejnou půj-
čovnu knih otevřel v Brně v roce 
1831 také jeho syn Franz (1798 
– 1855), ta měla k roku 1855 již 
36 000 svazků. Franz však zemřel 
bez mužského dědice, proto byl 
jeho majetek rozprodán v dražbě. 
Johann i Franz zemřeli v Brně. 

PERLIČKA NA ZÁVĚR

Nesnadným problémem bylo 
uvádění původních satirických 
her současných českých a sloven-
ských autorů. Na scéně Večerního 
Brna jsme se dočkali ojedinělých 

prací, které zpravidla nedosahova-
ly úrovně zahraničních textů. Za 
výjimku můžeme pokládat zhu-
debněnou verzi Solovičova Žeb-
ráckého dobrodružství (1975). 
Večerní Brno zahájilo svou čin-
nost jako divadlo autorské a mělo 
v tomto ohledu stále jisté ambice, 
snažíc se o vytvoření vlastního 
autorského zázemí. Nedá se vy-
tknout, že by se dramaturgie málo 
snažila. Omezíme-li na sezonu 
1982 – 1983, musíme připome-
nout, že Večerní Brno jako jedno 
z mála českých divadel oslavilo vý-
znamné haškovské výročí původ-
ní dramatickou novinkou. Haško-
vým pražským dekameronem, že 
Oplustilův Modrý anděl, dramati-
zace románu H. Manna Profesor 
Neřád, byla rovněž uvedena v čes-
koslovenské premiéře, že Bensci-
kovy Dočasné fi nanční potíže zde 
měly dokonce premiéru světovou, 
a to za osobní účasti autora, a že 
brzy nato tu byla uvedena původ-
ní půvabná pohádka brněnského 
autora Zdeňka Kozáka O bojác-
ném Floriánkovi. Jakkoli tyto činy 
budí pozornost a uznání, nelze 
nekonstatovat, že na poli domácí 

VEČERNÍ BRNO • VEČERNÍ BRNO • VEČERNÍ BRNO
aneb BETELNĚ ZAŠITÝ GAJGLEaneb BETELNĚ ZAŠITÝ GAJGLE

5. část

současné satiry se ve Večerním 
Brně neurodilo. Pravda, vznik 
nových satirických textů je složitá 
záležitost, vyžadující trpělivost a 
porozumění, nedá se však pře-
hlédnout, že Večerní Brno jako je-
diná specializovaná scéna v ČSSR 
byla jejich nedostatkem postižena 
v místě zvlášť citlivém – tam, kde 
šlo o zobrazení našich současníků 
a mezilidských vztahů v naší spo-
lečnosti a kde tedy angažovaný 
vztah divadla k  současnosti, pro 
jeho společenské fungování roz-

hodující, se projevoval nejvýraz-
něji. Z druhé strany musíme Ve-
černímu Brnu vytknout, že z toho 
mála, co přece jen vzešlo, nechalo 
si vlastní nepohotovostí ujít vhod-
né tituly, které pak v  Brně hrála 
jiná divadla – Jílkův Můj hrad bra-
tislavská Nová scéna, Sovjakova 
Nevděčníka Divadlo bratří Mrští-
ků. Za těchto okolností přikročilo 
Večerní Brno po deseti letech opět 
k uvádění her z repertoáru Osvo-
bozeného divadla: …si pořádně 
zařádit (1980), Pěst na oko (1981) 

a znovu Těžká Barbora (1984), 
spolu s kabaretně pojatým ježkov-
ským pásmem Iva Kučery Život 
není jen náhoda (1978) patřily 
tyto hry k  nejnavštěvovanějším. 

Načrtnuté dramaturgické zmapo-
vání desetiletého vývojového ob-
dobí je velkým kusým vzhledem 
do práce Večerního Brna. Neboť 
- jak známo – ani sebehodnotněj-
ší text není zárukou opravdového 
uměleckého činu, jestliže ho pře-
devším režisér a herci nepřetaví 
v  esteticky působivý jevištní ar-
tefakt. Bohužel právě režisérská 
práce ve Večerním Brně strádala 
po řadu let nahodilostí. Je jistě 
kuriózní, že po celá sedmdesátá 
léta nemělo divadlo stálého kme-
nového režiséra. Tak se z  nouze 
vyvinula běžná denní praxe – 
hostování režisérů. Od roku 1974 
se na brněnské satirické scéně vy-
střídala řada režisérů domácích, 
brněnských i mimobrněnských, 
zkušených, méně zkušených 

i naprosto nezkušených mladých 
absolventů. Ziskem divadla se 
stal herec-režisér Jaroslav Fert, 
který od svého příchodu v  roce 
1970 zůstal divadlu věrný. Jeho 
největší předností bylo, že jako 
režisér dovedl vypomoci, kdykoli 
to divadlo potřebovalo – třebas 

i třikrát za sezonu. 
S  jistou blahovůlí 
se o něm říkalo, že 
zrežíruje cokoliv. Ale 
tato vlastnost, nikoli 
nepodobná Zejdově 
univerzálnosti i s  je-
jím rubem, mu ne-
byla překážkou, aby 
výborně inscenoval 
Makajonkův Konec 
malého apoštola, kte-
rý vytyčil hlavní směr 
programového úsilí 
nového vedení. Také 
ředitel Slavík se blýs-
kl zdařilou režií hry 
A. Nikolaje Nebyla to 
Pátá, byla to Devátá 
(1977) a je třeba lito-
vat, že se za daných 
okolností nepokusil 

o inscenování častěji. Z ostatních 
Brňanů odvedl dobrou práci 
Oskar Linhart, Stanislav Fišer, 
Richard Mihula, Rudolf Tesáček 
a Milan Pásek, umělecký ředitel 
Divadla bratří Mrštíků. Mladým 
se však na jevišti Večerního Brna 
příliš nedařilo, což nejmarkant-
něji dokládají inscenace Arnošta 
Goldfl ama, angažovaného na roč-
ní zkušební lhůtu – Cervantesovo 
Zázračné divadlo a Anouilhův 
Zlodějský pes (1977). Po něko-
lika letech se ovšem Goldfl am 
pronikavě uplatnil v  Hanáckém 
divadle. A důsledek situace? Ať 
už byly výsledky lepší či horší, 
permanentní pohostinské režie 
vedly k  roztříštěnosti práce, jíž 
trpěl především herecký soubor.
  Pokračování příště

text: Zdeněk Smejkal

Oskar Linhart (1904 - 1987), 
brněnský režisér, herec a pedagog
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I když JANA NOVÁ (1937 – 2006) toužila po herectví, ve svých 22 letech se rozhodla odejít z Prahy do Brna, 
protože zde kdysi začínal její táta Oldřich Nový. Našla si místo na sekretariátu Brněnských veletrhů a výstav. 
Skvěle ovládala angličtinu a němčinu, byla přijata bez problémů. V Brně prožila 18 let, provdala se tu za Josefa 
Včeláka, chemika z Výzkumného ústavu vlnařského. Manželství zůstalo bezdětné. Seznámili se na plese v Be-
sedním domě. Pan Josef vzpomíná: „Zaujala mě decentně oděná dáma, která kouřila jednu cigaretu za druhou. 
Nikdo si jí nevšímal. Smím prosit? Prosit můžete, ale já neumím tančit, odvětila. Tak jsem si místo tance přisedl 
a zůstal s Janou až do její smrti.“ Jana bydlela v krásném prostorném bytě ve třetím patře domu v Kotlářské 5. 
Byl na svou dobu velmi moderně vybaven, časem se tam nastěhoval její manžel Josef Včelák a také kočky, které 
si Jana pořídila jako určitou náhradu za to, že jejich manželství zůstalo bezdětné. Jana, přestože byla adoptivní 
dcera, měla literární sklony a skvěle uměla psát texty. Nejvíce písňových textů napsala v roce 1969. Psala nejen 
pro Vladěnu Krumlovou, ale také pro Laďku Kozderkovou a pro mnoho dalších zpěváků a zpěvaček. Písně byly 
natočeny vesměs v brněnských studiích, kde zpěvačky doprovázel Orchestr Gustava Broma. Jana Včeláková je 
pochována na Olšanských hřbitovech. 

SLAVNÉ BRNĚNSKÉ DÁMY

Oldřich Nový, 
Janin otec

Malá Janička, 
dcera Oldřicha Nového

Hádanka pro fajnšmekry

Nikdy nepublikované 
autentické vzpomínky 

MUDr. Milana Navrátila, 
syna Rudolfa Těsnohlídka.

Volejte nebo pište
na 777 122 009☎

Jana Nová
 milovnice koček byla kočka

Laďka Kozderková, 
naše zpěvačka

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 Tel.: 736 714 082
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Tel.: 736 714 082
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Prodám
barevnou 
laserovou 

tiskárnu A3 

XEROX
Phaser 
7500DN
v dobrém 

stavu

Tel. 608 718 605

Tato rohatá a děsivá hlava se nachází 
nad vchodem do paláce, jenž stojí v sa-
mém srdci Brna. Stojí na komunikaci, 
která od raného středověku spojovala 
Dolní náměstí (dnes nám. Svobody) 
s jedním z dávných vstupů do města 
tzv. Brankou, později Novou branou. 
Palác patřil mezi nejhonosnější šlech-
tická sídla a taky v něm přespal Ama-
deus. Volejte, pište… 

Advokát, politik, státník a ministr vnitra vídeňské vlády KARL 
GISKRA (* 29. 1. 1820 Moravská Třebová †1. 6. 1879 Baden 
u Vídně), byl zvolen brněnským starostou v červenci 1866. Doba 
starostování spadá do období prusko-rakouské války, v této době vy-
pukla na celé Moravě velká epidemie cholery. Zasloužil se o správu 
města v době okupace. Bydlel v Křížové ulici (dnes Mendlovo nám.) 
č. 6, později v ulici Traubova 40. Byl německé národnosti. Koncem 
roku 1866 jej pruský kancléř Otto von Bismarck pověřil coby tehdej-
šího brněnského starostu zprostředkovatelskou misí do Vídně. Br-
něnským starostou byl do konce roku 1867. O tři roky později se stal 
c. k. tajným radou. Za zásluhy o správu města v době okupace mu 
bylo uděleno čestné občanství města Brna a také Boskovic. S man-
želkou elisou měl dvě děti – elisabeth a Karl. Jako starosta 13. 7. 1866 
přivítal v Brně pruského krále Viléma I. Karl Giskra byl iniciátorem 
vzniku brněnské městské policie, na jehož žádost byla 1. 12. 1866 
založena. Dnešní ulice Kounicova nesla v minulosti několikrát jeho 
jméno – Giskra-Strasse, Giskrova. 

B R N Ě N Š T Í  S T A R O S T O V É

Advokát, politik, státník a ministr vnitra vídeňské vlády KARL 

Pátý starosta
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BRNĚNŠTÍ
MILÁČCI

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

Příští číslo vyjde
    1. října 2021
KDO TO VÍ, ODPOVÍ...

 
Stříbrné Brno na šestnáctém 

schodě, které vedou z náměstí do 
kostela… Víte do kterého? Stojí 
v místech starého románského 

kostelíku, jenž byl obklopen hřbi-
tovem. Za napoleonských válek 

kostel sloužil jako lazaret 
a vězení a vchod má i z boku!

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

Luxus s historií

Václav Laurin Václav Laurin 
(1865–1930)

Václav Klement Václav Klement 
(1868–1938)

1905 – 1960 – 2020 1905 – 1960 – 20201905 – 1960 – 2020

Váš autorizovaný prodejce vozů šKoda

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

1905 – 1960 – 2020

2BI  3369

Vtip

Hlemýžď zahradní se v Lužánec-
kém parku tak často nevidí. Tento 
fešák byl koncem srpna spatřen 

po dešti u tamního jezírka. Najdete 
ho? Pohybuje se maximální rych-

lostí 6 metrů za hodinu, 
takže nemusíte spěchat…

Tyto noviny čtou převážně Brňané, ovšem díky internetu mají čtenáře také v Ivan-
čicích, Kuřimi, Boskovicích, Tišnově, Znojmě, Hodoníně, Vyškově, Slavkově u Brna, 
Zlíně, Telči, Plzni, Jihlavě, Jedovnicích, Pardubicích, Blansku, Olomouci, Ostravě, Pra-
ze, Vídni, Helsinkách, Paříži… Také v Německu, Kanadě, Švýcarsku, Austrálii, Anglii, 
Švédsku, USA, Číně nebo na Slovensku… Dejte vědět, kde čtete Stříbrné Brno vy. 
Seznam míst budu průběžně zveřejňovat. Všechny vás zdravím, ať žijete kdekoliv! 


