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toto číslo
vyšlo
v nákladu
10 000 ks

Silber Brünn
OčimA čtEnáŘE

redakce@stribrnebrno.cz • telefon: 777 122 009 • www.stribrnebrno.cz
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Studentka molekulární
biologie slečna TEREZA,
která bez Brna nemůže žít!

pohodlně se
se usaďte
usaďte aa čtěte
čtěte na
na stranách
stranách 66 aa 77
pohodlně

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

Přijeďte k nám v září, které sluncem září...

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

www.svatyvojtech.cz
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příběh „krásného josefa“ aneb

jak se z chudého chlapce obdivovaný herec stal
se stěhovala z Náměště nad
Oslavou do moravské metropole. Tři malé děti usedly s mámou na staré harampádí ve
voze, otec se vyhoupl na kozlík
k sousedovi, ten pobídl koně
a vystěhovalci se loučili s domovem. Na mostě se nejstarší
chlapec Josef smutně zahleděl
Zapomenutý herec, režisér a do omšelých tváří kamenných
divadelní ředitel Josef Strouhal světců tvořících nehybný špalír
po stranách mostu. Vzpomněl
(1863 - 1940)
si, jak často tu odbýval večeři
Nebylo toho mnoho, co rodina krajícem černého chleba a hrstí
tkalce Josefa Strouhala naklá- švestek uloupených v sousedala na žebřinový vůz, když dově zahradě. I to mu blesklo

Jediný
redaktor

hlavou, jak ho matka nedávno vypukla stávka. Dragouni ro- lašemi (sečná a bodná zbraň).
s nasazením vlastního života zehnali bouřící se dělníky a ně- Malý Josef poznal první bolest.
vyrvala z chladných vln řeky které důkladně pošramotili paPokračování příště
Oslavy. V bezpečném pocitu
ochrany se přitiskl těsněji k jejímu boku a oddal se snění o
lepších časech. Ani v Brně se
však nedostatek od Strouhalů
neodstěhoval, ba dolehla i nespokojenost. Dětem se stýskalo, a nejvíce Josefovi. Otec našel
práci u německého továrníka,
nejstaršího synka Josefa musel
dát do německé školy. Josef
těžce přivykal cizí řeči. Blížil se Malý Josífek si na barokním mostě hrával, coby šestiletý jej viděl
podzim roku 1869 a v továrně zřejmě naposledy

Anketa stříbrného brna

jak to vidí...

8. září 1841 se narodil hudební skladatel Antonín dvořák. kdy, kde
a při jaké příležitosti jste naposledy poslouchali jeho novosvětskou?

„V září vnese
Stříbrné Brno
do vašeho života zář…“

hodu. Pomocná stanice čs. Červeného kříže okamžitě vyslala tři
vozy. Když první dvě auta značky

MARKÉTA JETELOVÁ

MODERÁTORKA A REDAKTORKA:

ZDENĚK KRÁL
HUDEBNÍ SKLADATEL A KLAVÍRISTA

„Nepotřebuji zvláštní místa a příležitosti. Novosvět- „Když potřebuji nabít energii, mám několik cest.
skou běžně poslouchám i doma mj. na gramofono- Jednou z nich je poslech Dvořákovy deváté symfové desce. Antonín Dvořák byl génius.“
nie! Takže asi před týdnem na youtube.“

„I ženatý může
být šťastný. Jen se
to nesmí dozvědět
manželka.“
Miroslav Horníček
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, NFA, MAFRA, čtenáři

Automobilové neštěstí se stalo v
sobotu 10. 10. 1931 u Pohořelic.
Policejní strážnice na Starém Brně
krátce před 19. hodinou oznámila
pomocné stanici čs. Červeného
kříže, českým a německým dobrovolným hasičům v Brně, že u
Pohořelic se srazila tři auta a podle
prvního hlášení šlo o vážnou ne-

BrněnSKÉ
i nEBrněnSKÉ
HŘícHY

MARTIN CIBULKA

sůl moudrosti

ZBYTeČNá oBĚŤ
auTomoBilovÉHo
NešTĚsTÍ

ALEŠ SVOBODA
ZNALEC BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ

„Na zahajovacím koncertě Smetanovy Litomyšle.
Sledoval jsem ji v televizi v přímém přenosu a zase
to byl skvělý zážitek…“

ONDŘEJ BLAHO

MODERÁTOR HITRADIA CITY BRNO
A DOBRÉHO RÁNA NA ČT

„Bohužel, naposledy to bylo na základní škole.
Ke klasické muzice jsem ještě nedorostl,
ale těším se, až se tak stane“

B-1936

Tatra přijela na místo nehody, zjistili, že situace není tak dramatická.
Vozy byly jen lehce poškozené a
„úrazy jejich pasažérů nestály za
ošetření“, jak zaznamenal dobový
novinář. Sanitní auta zastavila za
sebou na levé straně silnice (tehdy se jezdilo vlevo) a posádky se
chystaly na zpáteční cestu. V tu
chvíli se od Brna řítilo značnou
rychlostí k místu nehody hasičské
auto brněnských německých dobrovolných hasičů, všem bylo hned
jasné, že nemůže včas zastavit.
Všichni uskakovali přes příkop do
pole, opozdil se pouze řidič sanitního
auta Václav Merunka (1904 – 1931).
Pokračování příště
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FOtOGrAFiE Z PAmátníKU
Září 1928 - Lokomotiva

s nápisem „LILIPUT“ se těšila
velké oblibě, vláček jezdil
po areálu Výstaviště

Na malé i velké návštěvníky Výstaviště čekal vláček a řada dalších atrakcí. Výstava soudobé kultury byla uspořádána na nově
vybudovaném Výstavišti k desátému výročí vzniku Československé republiky. Slavnostní fanfáry složil Leoš Janáček, plakáty vytvořil František Václav Sűsser. Výstavě věnoval mimořádnou pozornost prezident Československa T. G. Masaryk.

Řidičské
rukavice

– skvělý dárek
pro gentlemany
a krále silnic.

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

Rodinný oběd, pracovní schůzka či romantická
večeře? POHOSTÍME VÁS KRÁLOVSKY!
OTEVŘENO KAŽDÝ DEN • DENNÍ MENU
rozvoz jídel • dárkové poukazy
TĚŠÍME SE NA VÁS!

A TO NENÍ VŠECHNO!

Osmipatrový
palác Alfa

Více na: www.kvalitnirukavice.cz
Tel.: 603 249 729

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

Tradiční česká výroba

www.alfapassage.cz

Barevná minulost nejstarší brněnské pasáže

… v roce 1930 se pan Hrdina rozhodl zakoupit v centru
Brna několik sousedících parcel i s budovami, z nichž některé byly v havarijním stavu, proto došlo z důvodů jejich
předpokládaného sesutí k demolici. V následujícím roce
začala stavba osmipatrového paláce Alfa. František Hrdina
měl původně mnohem větší plány, chtěl postavit čtrnáctiposchoďový prosklený mrakodrap po vzoru baťovských prodejen. Z původní vize však musel hodně slevit. Nejen kvůli
financím, ale také proto, že dům nesměl převyšovat okolní
zástavbu v historickém jádru Brna. Stavbu konzultoval, v té
době s již věhlasným, architektem Bohuslavem Fuchsem.
Finální podobu nakonec zadal projektantovi z vlastní firmy,
Karlovi Bezroukovi.
Pokračování příště
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MARTINOVY ÚLOVKY
architekta Josefa Gočára. Dvoupatrový dům se šesti
byty a výtvarně řešenou fasádou, v přízemí šedý mramor, dva sloupy nesoucí ohromný čtyřarkýř s obloukovitými okny, obložený černými kachlíky. Jaruškův

Lidových novin, jejíž redakce tehdy sídlila v České
ulici č. 6. Pozemek pro svůj dům koupil Karel Jarušek od královopolského Sokola, jehož byl krátký čas
starostou. Vlastnil také první obchod s gramofony a
fonografy v Brně, vydával letní časopis Prázdniny a byl dokonce majitelem kina Republika v České ulici č.
1. Kolem roku 1925 se celá Jaruškova
rodina postupně přestěhovala do Prahy. Starší dcera
Marie Jarušková (1901 – 1994) - slečinka, jak jí říkala paní domovníková z jejich brněnského domu - se
provdala za malíře a grafika Františka Podešvu (1893
– 1979). Spolu pak žili v Beskydech na Soláni v horském srubu, který se stal oblíbeným místem schůzek
řady osobností ze světa
kultury. Přesto, že ze
smutného domu v Palackého třídě 65 se dnes
pomalu ale jistě ztrácí
nejen mramorové obložení sloupů a původní průčelí bylo nenávratně poznamenáno
Jaruškův dům je dnes po- necitlivou výměnou
sprejovaný a padá z něj oken, krátké zastavení
před ním za to stojí…
omítka...

Dům s černými kachlíky
dům se Gočárovi povedl, patřil tehdy mezi jeho nejlepší práce a byl mnohokrát reprodukován v různých
časopisech a novinách. Koho by tenkrát napadlo, že
přijde 2. sv. válka, během níž v důsledku bombardování všechny kachlíky popadaly. Dům zůstal obnažený, zaprášený a smutný. Před ním koleje spojující
Brno s Řečkovicemi, občasné auto a řada mladých
lip, pod nimiž to tehdy po dešti tak podivuhodně
vonělo. Chlapci z okolí prý domu říkali „mramorák“.
Jaruškův dům dnes nese číslo 65 a tak trochu smutný a zapomenutý mi připadá i dnes. Život kolem něj
běží tak rychle, že si kolemjdoucí a cestující v tramvaji
č. 1 ani nevšimnou, že zde tak významný dům stojí.
Ještě samostatně stojící Jaruškův dům s lípou, pod Jako malé děvčátko v něm s rodiči bydlela budoucí
kterou to tehdy po dešti tak podivuhodně vonělo.
spisovatelka Marie Podešvová - tehdejší paní domovVyrostl v roce 1910 na Palackého třídě a měl číslo 24. níková jí říkala slečinko. Stavebník a majitel domu
Tehdy volně stojící dům v blízkosti královopolského Karel Jarušek (1877 – 1944) byl velmi společenský a
Besedního domu byl prvním mimopražským dílem měl obchodního ducha. Byl ředitelem administrace

tEnKrát A DnES

1957 - nikde žádné auto

Dnes - všude samá auta

Na levé i pravé fotografii je zcela vpravo dům č. 38 v ulici Grohova. V roce 1957 ještě neexistoval činžovní dům s číslem 40, na jeho místě stály nízké
domky, které byly vnořené do skály, kde zároveň končil Úvoz směrem od Mendlova nám. Slavnostní otevření prodloužení ulice Úvoz směrem na
Konečného nám. proběhlo 1. 9. 1961. Tenkrát i dnes měl fotograf za zády Čápkovu ulici.

Tel.: 603 471 671
Po–Pá 10-12:30 13:30-18

26. září 1889 Stavební a živnostenské
úřady města Brna udělily souhlas
Ing. Filipu Porgesovi k adaptaci
zrušeného cukrovaru v Králově Poli
na kovodělný a strojírenský závod.
Dne 19. února 1890 byla zapsána
do obchodního rejstříku nová firma
pod názvem Brno - Královopolská
továrna na stroje Lederer a Porges.
Dne 24. února 1890 získala továrna
privilegium na výrobu parních kotlů, v roce 1891 začala jako jeden z
prvních průmyslových podniků na
kontinentě užívat k osvětlení továrních objektů elektrické energie.

Bria.cz • www.bria.cz • Ing. Erik Měkyna

Nováčkova 9, Brno-Husovice

vČEREJŠEK dNES

SUVENÝRY, DÁRKY,
UPOMÍNKOVÉ
A REKLAMNÍ
PŘEDMĚTY

Klobouky
Dantes
Všechny ženy, co jsou k světu,
nosí Dantes v babím létu!
Adresa: Náměstí Svobody v pasáži Omega, Brno
Otevřeno: pondělí až pátek 9–19 hodin, sobota 9–14 hodin
Sledujte nás na

www.kloboukovyklub.cz

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

V tomto domě se narodil temperamentní Brňan, budoucí fenomenální zpěvák
Milan Chladil (1931 – 1984). Narodil se
jako jedináček za první republiky, jeho
otec měl v Brně zavedený krejčovský salon. Jakmile se Milanův táta dozvěděl, že
jeho syn zpívá v kavárně, padla i nějaká
ta facka. „Napřed se vyučíš řemeslu, pak
si dělej, co chceš!“ A tak se Milan vyučil
krejčím a ještě vystudoval obchodní
školu. Od roku 1949 začal v Brně zpívat s orchestrem Erika Knirsche,
poté působil v orchestru Zdeňka Bartáka a Karla Hály, v orchestru
Karla Vlacha zpíval téměř 30 let! Na brněnské konzervatoři začal
studovat zpěv, studium však dokončil až v Praze. Příležitostně zpíval s Tanečním orchestrem Československého rozhlasu, Orchestrem
Československé televize, či Orchestrem Václava Hybše, a to zejména
při televizních vystoupeních. Nejobdivuhodnější však bylo vystupování se zpěvačkou Yvettou Simonovou. Milan byl posedlý jakýmkoli
sportem, byl velkým organizátorem volného času při zájezdových
vystoupeních, skvěle imitoval mj.
Vlastu Buriana a nikdy nepokazil
žádnou legraci. Se všemi si hned
tykal, laškoval s kuchařkami, prodavačkami, dělnicemi, sekretářkami, řediteli fabrik… Všichni ho
měli rádi. Milan zemřel předčasně
cestou z vystoupení v Kašperských
Husova 8
Horách.

ZApoMENUtÉ ULICE

Od roku 1946 nese tato ulice
název po brněnském poštovním úředníkovi, který
byl pro účast v odboji umučen nacisty. V roce 2017 mu
byl před domem č. 9, kde žil,
zasazen tzv. Kámen zmizelých. Dnes tato spojnice
dvou známých zábrdovických ulic vypadá úplně jinak a bude lepší, když se jí
po setmění raději vyhnete.
Během války nesla název
Schoellerova, předtím Blatná. Už víte?

☎ Volejte Martinovi 777 122 009

Ředitel MZK Tomáš
Kubíček a ČC Paříž
Jiří Hnilica.

Kunderův archiv
míří do Brna

Ředitel Českého Centra Paříž Jiří Hnilica

i DOmY PrOmlOUVAJí...

V

Paříži nedávno začaly přípravy na přesun listinné části archivu a knihovny Milana Kundery do Moravské zemské knihovny v Brně (MZK). Před dvěma lety se Milan a Věra Kunderovi rozhodli, že spisovatelův archiv a jeho
knihovna se stanou součástí fondu Moravské zemské knihovny v Brně. Následovaly dva roky plánování a odkladů,
které byly vynuceny pandemickou situací. Nyní mohl být konečně přesun první části daru zahájen. Na jeho převozu
spolupracuje i České centrum v Paříži. Obsahem této první části je listinný archiv Milana Kundery, tedy korespondence s nakladateli, recenze na jeho knihy, které nakladatelé autorovi posílali a které se stanou vítaným materiálem
pro badatelské práce o recepci Kunderova díla, dále pak desítky literárních cen, které Kundera získal za svoji tvorbu
– včetně například slavné Jeruzalémské ceny, a další materiál. Součástí je i bohatá sbírka fotografií a další skvosty, jejichž
pouhé roztřídění a zpracování si vyžádá alespoň rok práce. Poté bude vše zdigitalizováno a zpřístupněno badatelům
i čtenářům. Zvláštní část převáženého souboru tvoří rozhlasové a televizní pořady Věry Kunderové, které natáčela
v šedesátých letech, kdy byla zaměstnána v České televizi nebo reportáže pro Český rozhlas z počátku 90. let, jejichž
prostřednictvím s Tomášem Sedláčkem provázeli posluchače Francií. Do této kolekce patří i osobní „deník“ Věry
Kunderové, tedy její vzpomínky, které rovněž v hlasové podobě pořídil Milan Kundera poté, co se jeho manželka
vrátila na začátku sedmdesátých let z návštěvy domova, která se už odehrála pod dohledem tajné policie. Převoz druhé
části souboru, tedy knihovny Milana Kundery, je plánován na září. Celý komplet se stane součástí nově zbudované
Knihovny Milana Kundery, kterou v prostorách MZK navrhl architekt Martin Hrdina a která by měla být pro
veřejnost otevřena na konci tohoto roku. V tomto případě však nepůjde jen o místnost, kde budou knihy uloženy, a kde bude v zdigitalizované podobě zpřístupněn i archiv, ale o kulturní instituci s vlastním programem. Jeho
prostřednictvím budou v MZK v debatách s výraznými českými i zahraničními intelektuálními osobnostmi
tematizovány otázky evropského kulturního prostoru.
Radoslav Pospíchal

Tato část Kunderovy knihovny
bude převezena během září.
Čerstvé fotografie z první části stěhování archivu Milana Kundery poskytla Věra Kunderová

Nová prodejna knih
o historii města Brna byla
otevřena na Orlí ulici č. 14
(přístup rovněž z Římského náměstí)

☛ Padesát jedinečných titulů o Brně
☛ Klidné a milé prostředí
☛ Ke každé knize je přiložena její charakteristika
☛ Knihy si můžete prohlížet jakkoli dlouho
K návštěvě nové knihomalebné prodejny vás zve
Nakladatelství Josef Filip, zal. 1938
Těšíme se na vás!
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…rok 1928? To je pěkných pár let. Tenkrát v tom roce se dělo něco mimořádného v pisárkách. moc a moc se o tom v hospůdce
u Káhlů mluvilo. Ta byla tam, přímo proti vchodu pro herce do starého divadla, kterému jsme s láskou říkali - ta naše zlatá
kaplička na veveří. Tam se scházeli všichni kumštýři dohromady. Herci, zpěváci, muzikanti, malíři, sochaři, architekti…
Oldřich Nový
žil v Brně více
než 16 let.

Jak na Brno
vzpomínal
Oldřich Nový

Chodil mezi nás i mladý Jiří Kroha a ještě mladší Míla Babánek,
kteří věděli, co se v Pisárkách dělo.
Dozvěděli jsme se, což vzrušilo
všechny stoly (byly tam tři), že náš
známý přírodozpytec Karel Absolon tam montuje se svým věrným
přítelem, inženýrem Divíškem,
kostru obrovského mamuta, který se v dobách dávných potuloval
Mamut ve skutečné velikosti 9 x 5 metrů v pavilonu Člověk a jeho rod.
po rozlehlé žírné Moravě. Ale jaképak tajuplnosti, budovala se
si tu cestu víc užil. Den dva před a kde je delší přestávka, aby si
Výstava soudobé kultury. Když mě tři hodiny klidu, bez telefo- odjezdem jsme z hospůdky U mohl skočit do výčepu na malou
nátů
a
jiných
daleko
rušnějších
vzpomenu např. na 1. leden toho
Káhlů zašli na kapucína do Aka- Plzeň. Do Žlebů se nedá ale jet
roku, nepřivítala nás ve velkém záležitostí. Přečtu si klidně novi- demické kavárny, kde nás ve dve- z Brna vlakem, to se musí v Kolídivadle, kterému se tehdy říkalo ny, za chvíli jsme v Kolíně a prá- řích přivítal pan vrchní číšník ně přesedat a tam si právě dával
Na hradbách, žádná z klasických vě tady si pokaždé vzpomenu na Kuklínek, a kde mně Jaroslav vy- Jaroslav tu malou Plzeň, odtud se
oper, ale jazz! To byla tehdejší br- svého dávného přítele, brněn- jmenoval stanice, ve kterých se jede do Čáslavi, kde se musí opět
něnská senzace, které se s mladic- ského činoherce Jaroslava Auer- prodávají ty nejlepší párky. Kde přesedat. On ale nepřesedal, do
kým elánem chopil František Ne- swalda, který byl za takové drob- jsou rohlíky, které nejvíce křupají Žlebů šel pěšky. Proto, aby si to líp
umann jako dirigent. Za jeho né životní radosti neskonale
vlády však stále byla na prvním vděčný. Když jsem přišel do brVstupní brána v létě roku 1928.
místě česká opera. Tenkrát se tro- něnského angažmá, on byl senijice jeho věrných spolupracovní- or a já jsem začínal. Snad nebyl
ků vyslovovala jedním dechem - ani tak stár, ale odjakživa se mu
„CHALABALABALATKABA- říkalo „dědek“, pro jeho sněhoKALA“, což znělo opravdu jako bílé vlasy přírodou zkadeřené.
zaříkadlo, po kterém se však neli- Ten se vždycky, když se blížily
nuly růže z kouzelného cylindru, prázdniny, těšil jako malé dítě na
ale kouzelná hudba vynikajícího to, že pojede do Žlebů, odkud
orchestru, který v Brně byl, je a pocházel, osobním vlakem, aby
zůstane. Pilným souborem byla
Pavilon města Brna
tehdy také naše činohra. Každov roce 1928.
ročně měla nejvíc představení.
Tehdy ještě nebyla pro herce ta
lákadla jako zvukový film, televize, estrády, takže všecka láska patřila jen a jen divadlu. Tady nemůžu nevzpomenout na začínajícího
Lálu Peška a jeho sestru Mařenku,
které jsem měl velmi rád. Když se
vracím k vám na Moravu, jezdím
hrozně rád vlakem. To jsou pro Představován byl také automobil Zetka vyráběný v Brně.

užil. Já jsem to s ním zkusil. I tu
pěší túru. Když jsme jednou šlapali z Čáslavi do Žlebů, jeli kolem nás tři automobily a jedna
motorka se sajdkárem. Auerswald si postěžoval, že „takovej
provoz tam vůbec nepamatuje“! No, to bylo tenkrát, když se
ještě tolik nepospíchalo. Dnes to
zní jako pohádka. Vraťme se ale
do Pisárek, kde se rodila moravská senzace. Výstava soudobé
kultury, pramáti našich proslulých BVV. Zahájení se plánovalo
na květen. Když přálo počasí,
udělali jsme si s Jaroslavem výlet
nahoru na Myslivnu a tam zjistili, že nejdále je Průmyslový palác. Z celkové výměry na celou
výstavu dostal úctyhodnou část,
takže palácem určitě je. Celá
řada českých a moravských architektů měla tuhle výstavu
v rukou i v hlavě. Co jméno, to
třída, vynikající odborník a záruka úspěchu. Dozvěděli jsme
se, že tam bude vysílat i Rozhlas,
a co nás vzrušilo ještě víc, než
třeba krásné barevné plakáty?
Existence nového komorního
divadla! Tehdy v Brně v pořadí
už čtvrtého. Když jsem se zmínil
o divadle Na hradbách, opomněl jsem podotknout, že náš
orchestr měl ještě zvláštní úkol,
slavné symfonické koncerty. Ty
byly hrány vždycky jednou
v měsíci některou neděli a to
v deset hodin ráno. K těmto
vpravdě kulturním zážitkům
přilnulo brněnské obecenstvo
tak, že jediné místo nebylo volné. Nevím, zda by tato ranní
hodina na koncertní premiéry
byla vhodná i dnes, kdy se jaksi
od sobotního rána stávají naše
metropole městy s nepatrným
provozem, který se zvýší až v neděli večer. Když jsem z archivu
vydoloval brněnské programy
z jara 1928, zjistil jsem, že kdybychom v roce Výstavy soudobé
kultury oslavovaly ženy v březnu, brněnská divadla svým repertoárem by jistě měla primát
ve hrách, v nichž hlavními představitelkami jsou ženy! Ty to teh-
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dy uměly pořádně roztočit a
např. Mařenka Waltrová nebo
Jarmila Urbánková byly neodolatelné. Duben a zvláště květen
se vyznačovaly tím, čím jsou po-

Jaroslav Auerswald (1870
- 1931) rád cestoval osobním vlakem.
znamenány skoro všechny generálky před premiérou. Zmatek
nad zmatek. Tohle byl však zmatek jaksi organizovaný. V Pisárkách se dělalo ve dne v noci.
V divadlech se ve všech oborech
pilně zkoušelo, poněvadž se připravovaly hry na zahájení výstavy. Předpokládalo se s důvěrou,
že tato výstava bude přece jen o
něco delší, než výstavy obvykle
bývají. Nejen celé Brno, ale celá
Morava držela palce, aby tomu
tak bylo. Rozhlas plánoval pořady, sháněli jsme, protože archiv
tehdy ještě jako takový nebyl, co
se kde dalo. Všechny regály u
pánů Barviče a Novotného na
České ulici byly probrány. Těchto nehonorovaných starostí bylo
až až. Ale všecko se to odbývalo
bez paniky, s úsměvem, smírně a
s rozvahou, jak to na Moravě
bylo a je odedávna typické. Byla
půlka května 1928 a Brno se začalo měnit. To naše klidné vlídné
město plné zeleně, kde jsme
v pohodě žili a pracovali, kde
stačil jediný strážník, aby na
mírně zvýšeném stanovišti na
náměstí Svobody řídil provoz, to
město jakoby se najednou změ-

nilo, začalo vyrůstat, automobilů
a lidí začalo nadměrně přibývat.
Hotely a restaurace byly přeplněny, divadelní pokladny nestačily
rezervovat vstupenky pro spous-

Královna krásy zvolená
na Výstavě soudobé kultury v Brně v roce 1928.
ty zájezdů, jejichž účastníci měli
kromě výstavy zájem i o divadlo.
Květen ubíhal rychle. Jednou

náčkovou sinfoniettou. Výstava
se rozkládala na celkovém území šestadvaceti hektarů a bylo
na něm umístěno pětašedesát
pavilonů a stánků. Nelze vyjmenovat, co všecko tam bylo. Senzaci také budil Absolonův pavilon Anthropos. V areálu
výstaviště bylo plno zboží různého druhu, kavárny, restaurace,
vinárny, k rozptýlení pro malé i
velké zábavní park. Náš rozhlasový pavilon byl zařízen velmi
originálně. Vyhlížel jako boxerský ring s mikrofonem uprostřed. Obecenstvo se v tomto
případě muselo chovat tiše a disciplinovaně. Plno bývalo také při
pravidelném vysílání Radiokabaretu. Venku před naším pavilonem amplion vítal nové a nové
návštěvníky, kteří když vešli,
marně se rozhlíželi, odkud to asi
hraje a kdo to zpívá. A právě tady
vystoupil ve svém honosném
hanáckém kroji Valentin Šindler
jako stréček Matěj Křópal se
svým synovečkem Joséfkem.

Výstava soudobé kultury, na níž
návštěvy se zvyšovaly den ze
dne, trvala od 26. května do konce září 1928. Tedy plné čtyři měsíce. Skončila finančním úspěchem, ale daleko větším
úspěchem nejen pro Brno, ale
pro celou naši vlast to bylo, jakési
vytvoření základu výstaviště světového formátu. Vidělo ji půl
třetího milionu návštěvníků a
přinesla lidem mnoho radosti i
poučení. Ještě dalších deset let,
až do roku 1938, se tu konaly
trhy a výstavy, ovšem v daleko
menším rozsahu. Co se poté
s výstavištěm dělo, z toho by byla
kniha, ale já jsem se chtěl jen poněkud ohlédnout za divadlem,
rozhlasem a Výstavou soudobé
kultury, jejíž otevření pro mě zůstalo svátkem. Ten se mi vrátil po
jednatřiceti letech, kdy jsem byl
pozván a byl jsem hostem na zahájení prvního mezinárodního
veletrhu v Brně v září roku 1959,
když už tu stála chlouba brněnského výstaviště, nádherný kruhový pavilon Zet. Tento veletrh
zaznamenal také půl třetího milionu návštěvníků, ne však za
čtyři měsíce jako Výstava soudobé kultury, ale za pouhých 14
dní!
Na závěr jedno prastaré pořekadlo, které Oldřich Nový
častokrát přidával k dobru:
„Abychom dokázali velké věci,
musíme žít, jako bychom nikdy
neměli umřít.“

KALENdÁRIUM
maRie poDvalová (5. 9.
1909 Čakovice - 16. 5. 1992
praha) zdědila
umělecké sklony a především
hudební nadání
po matce. Měla
mohutný hlas
temné barvy se širokým, plně
znějícím tónem. V letech 1935 –
1937 byla sólistkou brněnského
Národního divadla, tedy v době,
kdy byla brněnská opera pod
vedením skvělých osobností
- Milan Sachs, Zdeněk Chalabala, Rudolf Walter… Ihned po
příchodu byla pověřena těmi
nejnáročnějšími úkoly, v nichž
se její krásný hlas vzácně snoubil
s výrazným hereckým nadáním.
Poté ji dirigent Václav Talich
angažoval do pražského Národního divadla. Operní pěvkyně
Marie Podvalová se proslavila
především jako představitelka
kněžny Libuše ve stejnojmenné opeře Bedřicha Smetany. Po
válce zpívala v řadě představení
pro bývalé vězně koncentračních táborů, pro vojáky západní
i východní armády. Spolupracovala s rozhlasem, vystupovala
v televizi i ve filmu, natočila řadu
gramofonových snímků.

aNToNÍN TRÝB (7. 3. 1884
Karlov u Křivoklátu – 3. 9.
1960 Brno),
profesor derráno jsme se probudili a bylo to … neplké hlóposti. Eščě nésme
matovenerolotady. Výstava soudobé kultury ve čtvrtym poschodi a už nařigie, zakladatel
v Brně byla zahájena v sobotu kaš. A stréčku, co je to mrakodermatovene26. května 1928. K tomuto svát- drap? No mrakodrap, to je takorologické kliku, k této významné události, vé vesoké dum, keré začiná o
niky v Brně, průkopník histobylo téhož dne slavnostní před- samyho pekla, dule, a končí až
patologie kůže, básník, prozaik,
stavení Janáčkovy Káti Kabano- nad mračnama meze hvězdičšéfredaktor Lékařských listů a
vé. Den nato, v neděli 27. května kama. Lidi, keří bevajó až na
dopisovatel Lidových novin. Nav deset hodin dopoledne, vysílal vrško, vystrčijó enom roke
rodil se do rodiny hospodářsképoprvé brněnský Rozhlas z vel- z okna a hladijó měsiček po jeho
ho správce. Zpočátku bydlel
kého divadla Na hradbách sym- kolaté hobě. Ti naspodu, dule, Oldřich Nový v době br- na třídě Kpt. Jaroše 19, od roku
fonický koncert, který končil Ja- slyšijó rámuset ďábla v pekle… něnského působení.
1923 až do své smrti žil v Masarykově čtvrti, v krásném domě
v ulici Heinrichova 17, který pro
svou rodinu postavil. S manželkou Marií měl tři děti - Helenu,
Evu a Richarda, který pokračoval v otcových šlépějích a stal se
významným chirurgem a specialistou v oboru traumatologie.
V roce 1928 se prof. MUDr. Antonín Trýb, DrSc. významně podílel na přípravě Výstavy soudobé kultury v Brně. Profesor Trýb
pěstoval čilý společenský život.
V jeho domě se setkávali umělci,
lékařské kapacity, muzicírovalo
se a debatovalo. Na Starém Brně
HR WOOD, Žatčany 43, 664 53 Žatčany
je po něm pojmenována ulice Tel.: 731 320 276 • hrwood@hrwood.cz • www.hrwood.cz
Trýbova.

STŘECHY OD KŮLNY AŽ PO STODOLU
PERGOLY, CHATY, VAZNÍKOVÉ KONSTRUKCE, ZASTŘEŠENÍ
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Jak tatínek Jarouška Vojty divadlu propadl

…s Brnem se Alois Vojta loučil velice nerad,
zřejmě také proto, že v Králově Poli u jeho
matky stále ještě bydlel tehdy již sedmnáctiletý syn Jaroslav, který se brzy nato vyučil ve
slévárně u Porgesů (Královopolská strojírna).
V srpnu 1905 se manželé představili ve Švandově divadle tamnímu publiku ve hře nevalné
hodnoty, nazvané Svatební noc. Hana Vojtová
zaujala, její choť byl přijat chladněji. Brzy přišlo
ono „vytoužené“ Národní divadlo. Tehdejší činohra nutně potřebovala charakterního herce.
To už se vědělo, že je Vojta umělcem prvořadým, jemuž nerozuměla jen část obecenstva,
ta, která věřila opatrné kritice, střežící se, aby
se chválou jiných herců nedotkla některého
z koryfejů (přední osobnost, herec, zpěvák…).
Nicméně ani svou slavnou rolí sedláka Vávry
v Maryše Vojta opět neprorazil. Tehdy už Alois
Vojta herecky nebojoval, jen se loučil s divaKarel Drápal - Želenský
dlem. Tehdy říkal: „Jsem Moravan, ale v Praze
jsem se chtěl ukázat, až vyzraji. A přišel jsem pozdě.“ Byl už těžce churav. Zpočátku nemoc
přemáhal, účastnil se zábav, v samotě se ale svíjel v bolestech vyvolávaných nádorem na pohrudnici. V říjnu útrapy vyvrcholily. 16. října 1906 vyčkal ženina odchodu do představení,
napsal několik dopisů na rozloučenou a druhý den ráno – v den, kdy měl jít do nemocnice - si
prostřelil srdce, jež znalo jen lásku k lidem a divadlu. Jeho přáním bylo, aby mu zasadili na
hrob smrček. Udělali to, ale uschl. Hana Vojtová přežila svého manžela o plných sedmadvacet
let. O sedmadvacet let utrpení, které jí přinášela nezhojitelná choroba, postupná deformace
kloubů na rukou i nohou. S vypětím všech sil hrála ještě do roku 1919, pak už musela jeviště
navždy opustit. Pod jakým tragickým znamením se ti dva lidé potkali? Na závěr vám prozradím, kdo byl vlastně o dva roky mladší kamarád Aloise Vojty Karel Drápal alias Karel Želenský (1865 - 1935). Z vyučeného typografa v Burghardtově tiskařském závodě v Brně se stal
dramatik, překladatel, divadelní režisér a ředitel, herec a také otec nemanželské dcery Oldry
Sedlmayerové, pozdější „utajené“ lásky prezidenta Masaryka. O tom ale zase někdy příště…

závěresčt n
čá

á

Divadelní herečka Hana Vojtová, manželka Aloise Vojty

Alois Jurný - Vojta, otec Jarouška Vojty

Brněnská secesní perla

První jízda tzv. poštovním
rychlíkem z Vídně do Brna
se uskutečnila 3. května 1823.
První zrychlená doprava
osob poštovním vozem (dostavníkem) zv. Eilpostwagen
(poštovní rychlík) byla vypravena Maxmiliánem rytířem z Ottenfeldu, organizátorem poštovní dopravy v
rakouském císařství. Od toho
dne se pravidelně jezdilo v
pondělí a ve čtvrtek z Vídně
do Brna a v úterý a v sobotu
z Brna do Vídně. Pohodlný
dostavník, nově opatřený
pérováním, vyjel v šest hodin ráno za hlaholu poštovní
trubky přes Stammersdorf,
Wolkersdorf, Gaunersdorf,
Wilfersdorf do Poysdorfu,
kde byla krátká přestávka na
oběd a po něm pak jízda pokračovala přes Mikulov, Pohořelice a Rajhrad do Brna.
Trať dlouhou 144 km ujel
dostavník za 14 hodin. Prvními účastníky byli Maxmilián rytíř Otto z Ottenfeldu,
osm cestujících, kočí a sluha.

Sloupek o kávě

Jedním z vlastníků domu z konce 17.
stol., který stál na místě dnešního domu
ve Starobrněnské ulici č. 7, byl spoluzakladatel Františkova muzea (dnes Moravské zemské muzeum), státní úředník,
mecenáš a propagátor nových myšlenek, hrabě Antonín Bedřich Mitrovský (1770 - 1842). Ve svém paláci také
bydlel. Od roku 1811 na této zajímavé
adrese bydlel také guberniální rada Med.
Dr. Vinzenz Kayser von Nilkheim, dále
fysikus nemocnice Milosrdných bratří,
praktický lékař Med. Dr. Joseph Kayser

Káva s pampelišKou

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa

Hrabě Antonín Bedřich Mitrovský byl jedním z majitelů původního starého domu,
který stál na místě dnešního
domu ve Starobrněnské 7.
von Nilkheim, jenž byl ošetřovatelem
Josefa Dobrovského. Dále brněnský
krejčovský mistr Hermann Baru nebo
člen veleúspěšného podnikatelského
rodu Popperů (prodejna obuvi v Masarykově třídě) Leopold Popper a

Brněnská
nEJ

Původní starý dům stojící na místě dnešního domu ve
Starobrněnské 7. Fotografie byla pořízena kolem roku 1890.
řada dalších mimořádných osobnos- ho času byl však dům využíván jako
tí. V roce 1897 dům koupili bratři starobinec pro Židy vyššího věku
Adolf, Bernhard a Max Kohnovi ze před transportem do Terezína. Dům
známé brněnské stavitelské firmy, sestávající z uliční fronty a zadního
kterou vedl Ing. Max Kohn st. Prá- domu nepravidelného půdorysu byl
vě on byl projektantem nového ná- dostavěn v roce 1899 a patří mezi
jemního domu ve Starobrněnské 7, první secesní domy v Brně. Činžovkolem kterého chodíme dodnes. Bě- ní dům Adolfa, Bernharda a Maxe
hem demolice starého objektu zde byla Kohnových představuje významnou
objevena studna hluboká 35 metrů! Do architektonickou památku brněnskémohutné
byloletounem
ho historického jádra a určitě stojí za
Jindřichčtyřpatrové
Broučeknovostavby
s továrním
firmy Baťa
v roce
umístěno
18 bytů
o 74 1927
pokojích, své- to se před ním zastavit a zvednout oči…

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

Z pampelišky, neboli smetánky
lékařské lze využít květ, listy a dokonce i kořen. Rostlina je hotový životabudič. Obsahuje antioxidanty,
detoxikuje organismus, posiluje
žlučník, žaludek i játra, podporuje
trávení probiotickými účinky. Z květů lze udělat lahodný pampeliškový
med na příjemně voňavé slazení, z
lístků s vysokým obsahem vitaminu C připravíte svěží pesto. Očištěný kořen zas zpracujeme na malé
kousky, opražíme v troubě do tmava a po vychlazení lze umlít. Můžete zpracovat jen pampelišku nebo
přidat i čerstvě pražená kávová zrnka dle chuti. Pampelišková káva snižuje hladinu cukru v krvi, pomáhá
proti únavě, odvodňuje tělo. Kořen
také obsahuje křemelinu, jež je vynikajícím prostředkem pro detoxikaci. I přes pracnost přípravy určitě
vyzkoušejte, sladkou chutí a výraznou vůní budete mile překvapeni.
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Výměnná setkání
sběratelů
aut a vláčků – těšíme se na
velké i malé...
bude co měnit, co obdivovat
a nad čím
žasnout...

Setkání jsou
pořádána
ve spolupráci
s brněnským
Technickým
muzeem

e-mail: hlavenka33@seznam.cz
tel.: 732 155 727

Studená
kuchyně

Rušný Úvoz zná bezpochyby každý Brňan, ať už z pohledu řidiče, cestujícího městskou hromadnou dopravou nebo jako chodec. To, že spojuje
Mendlovo nám. s náměstím Konečného, dnes berou všichni jako samozřejmost. Ne vždy tomu ale tak bylo. Ještě před jednašedesáti lety Úvoz
končil v blízkosti rostlé skály na úpatí Kraví Hory. S průrazem Úvozu
se tehdy počítalo už dlouho, první práce (odstřelení) zde začaly v první
polovině roku 1958. Samotné výstavbě horní části Úvozu předcházely
velmi náročné terénní úpravy. U nové křižovatky s ulicí Grohovou byly
zároveň dostavěny dva bloky prvorepublikových domů, v místech bývalé cihelny byla postavena nová základní škola Úvoz 55 a další obytné
bloky domů. Sídliště Úvoz, pod nímž každý den proudí tisíce automobilů, dnes tvoří bloky sedmipatrových a desetipatrových domů, v nichž se
nalézá téměř 700 bytů! Slavnostní otevření nové silnice a nové školy na
Úvoze se konalo 1. září 1961. Hlavním řečníkem byl předseda brněnského Městského národního výboru Josef Kalášek (1904 -1987). O několik měsíců později brněnský sochař Konrád Babraj (1921 - 1991) dokončil plastiku Spartakiáda (tři mladé ženy s květinami), která byla do
parčíku vedle školy instalována krátce po jejím zprovoznění. Víte, proč
ulice Úvoz nese právě tento název? Podle polohy původní části ulice
v úvozu mezi návrším Špilberku, Žlutého kopce a později i Kraví Hory.

Petra Marcová PřemyslovoAdresa:
nám. 8

Chlebíčky, minichlebíčky,
Brno-Slatina
jednohubky, kanapky,
Tel.: 603 269 611
Otevřeno: po, út, st 6–14 h
předkrmy,
obložené mísy a talíře, čt, pá 6–16 h, so 8–9.30 h
bagety, saláty.
www.lahudka-brno.cz

Zlatnictví
Marcela
Lurská

Opravy zlatých
a stříbrných šperků
Zakázková výroba
Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno • Tel.: 777 687 109
www.zlatnictvi-lurska.cz
Otevřeno: po 10–17 h, út–čt: 10–16 h, pá zavřeno
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V noci na 30. ledna roku 1921 došlo
v budově ředitelství městských elektrických drah v Pisárkách k loupeži.
Lupičům se podařilo otevřít kancelář
hlavního účetního, kde po vypáčení
menšího trezoru nalezli klíč od velkého trezoru a v něm – protože měl
být právě výplatní den – půl milionu
v hotovosti. Detektivní oddělení začalo ihned prověřovat veškeré stopy.
Bylo téměř jisté, že pachatelé byli ve
spojení s někým v podniku, protože
jedině tak mohli vědět, že se zde bude
nacházet tak vysoká částka. Ale i když
byli prověřeni zaměstnanci, propuštění zločinci i lidé, kteří vzhledem ke
svému příjmu utráceli nápadně vysoké částky, stále žádný výsledek. Každá
stopa vedla do slepé uličky. Jednou
například policista přistihl účetního,
jak se snaží z práce odnést vak s tajemným obsahem, jenže se ukázalo,
že to byla jen trocha kradeného uhlí.
Pak byl v hledáčku detektivů uzenářský pomocník Karel Bachmann,
který utrácel nad své poměry. Jenže
prohlídka bytu ani výslechy žádné
důkazy nepřinesly, takže Bachmann
musel být propuštěn. Uplynuly čtyři
roky a na případ se začínalo zapomínat. Až přišlo udání na jakéhosi

Text Michal Simandl

Lupiči z ředitelství elektrických drah

Budova městských
elektrických drah v Pisárkách.
Franty Silnouška. Ten prý je častěji
bez zaměstnání než v práci, ale stále
je při penězích, dost utrácí, a ještě
půjčuje známým. Detektivové se
na Silnouška zaměřili a mimo jiné
zjistili, že nějakou dobu pracoval u
elektrických drah jako výpomocný řidič, a to právě v době, kdy se
stala loupež. Když pak ještě přibyl
poznatek, že Silnoušek se v inkriminovaném roce často setkával

s dříve podezřelým Bachmannem,
cítili detektivové, že jsou konečně
na dlouho hledané stopě. Podrobili Silnouška křížovému výslechu a
ten se začal přiznávat. Opravdu dal
zlodějům tenkrát tip, že bude kasa
na podniku plná peněz. Zatímco
zkušený kasař Cyril Trilda a nějaký
Luntsche tenkrát překonávali jeden
zámek za druhým, Bachmann hlídal venku, aby je v případě ohrožení

Šest medvědů s Cibulkou

varoval. Pak si lup porůznu rozdělili.
Z odcizených peněz však detektivové
nalezli jen malou část. Většinu povedený čtyřlístek utratil, prohrál v hazardních hrách a část lupu, přesněji
řečeno nové nepoužité státovky vysokých nominálních hodnot prý spálili, aby po sobě nezanechali důkazy.
V každém případě se tak ale uzavřel
jeden z případů, jehož vyšetřování započalo ještě za městské policie.

www.hosekmotor.cz

LASKOMINY SLEČNY HAASOVÉ

RoZplÝvavÉ RaKviČKY

Rozplývavá chuť křehkého
korpusu a nadýchaná šlehačka – tak chutná jedinečná rakvička. Původ zákusku
s lehce morbidním názvem je
sice nejistý, nicméně se traduje, že vznikl na našem území
v první polovině 20. století.
Tento vrchol české cukrařiny
se zrodil díky přebytku žloutků, ze kterých se šlehá hustá
hmota, která se následně lije
do hranatých forem připomínajících malé rakvičky. Tyto se

po upečení vyjmou z forem a
následně se zdobí vyšlehanou

Magdalena
Dobromila
Rettigová

smetanou. Ovšem fantazii se
meze nekladou – v brněnském
Cukrářství Martinák můžete
ochutnat rakvičku plněnou
žloutkovým
krémem a pařížskou
šlehačkou, a to je
teprve
cukrářské
blaho!
JaK Na To:
15 žloutků
40 dkg moučkového cukru
Žloutky s cukrem se řádně
vymíchají, až je hmota hezky

tuhá. Je-li příliš hustá, je dobře
ji povoliti buď bílkem neb trochou vody, zvláště se to stává u
zmrzlých žloutků. Je vždycky
lépe, aby hmota zalévala, když je mnoho
hustá, špatně rakvičky se pečou (praskají). Nejprve pečou se
v troubě prudší a pak
ve chladnější dopékati, napřed
při zavřené troubě a potom při
otevřené hezky vysušiti.
Lucie Haasová

pERLIČKA NA ZÁvĚR

vÝsTava auTomoBilŮ
Ve dnech 3. - 7. 5. 1924 se v Sokolovně
(kino Dukla, letní kino Stadion) v ulici
Kounicova 20 konala první automobilová výstava v Brně a první svého druhu
na Moravě. Výstava uspořádána Československým automobilovým klubem
pro Moravu a Slezsko a Brněnskými
výstavními trhy v Brně, ukázala přehled
automobilového průmyslu domácího
i zahraničního a jeho praktické využití.
Společenské centrum Stadion bylo na
místě bývalého hřbitova budováno
od roku 1920 postupně, jeho součástí
je největší společenský a koncertní sál
v Brně!
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BRNĚNŠTÍ ARCHITEKTI, STAVITELÉ A PROJEKTANTI

SlAVnÉ BrněnSKÉ DámY

Marie Majerová

spisovatelka dvou tváří

Josef Stivín,
první manžel

DušaN samuel JuRKoviČ (1868 – 1947) se narodil na Slovensku, kde také
zemřel. Po svém příchodu do Brna bydlel v letech 1899 - 1903 v ulici Giskra-Strasse
(Kounicova) 12. Zde vytvářel své první projekty. Byl výrazným tvůrcem secesní
architektury, návrhářem staveb, interiérů a nábytku. V Brně se oženil (1903) s Boženou Bartelmusovou, dcerou zakladatele a majitele významné brněnské elektrotechnické firmy. Manželům Jurkovičovým se narodili tři synové - Juraj, Ján a Pavel.
Ing. arch. Dušan Samo Jurkovič v Brně vytvořil několik architektonických skvostů,
nejvýznamnější je jeho vlastní dům, tzv. Jurkovičova vila, jejímž majitelem byl do
roku 1919. Výběr místa pro novou vilu byl ovlivněn Jurkovičovou láskou k přírodě,
Žabovřesky byly na počátku století klidným místem. Pozemek pod Wilsonovým
lesem na jedné straně sousedil s císařskou střelnicí, blízko byla řeka Svratka. 26.
srpna 1906 byla vila slavnostně otevřena, kdy se v ní konala Výstava architektury a
uměleckého průmyslu. Na podzim téhož roku se do vily s rodinou nastěhoval. Národní umělec Dušan Jurkovič byl členem řady odborných a zájmových organizací,
byl také členem brněnského Lyžařského klubu. Přátelil se s Jiřím Mahenem, bratry
Mrštíkovými, Josefem Merhautem a dalšími osobnostmi tehdejšího kulturního
Brna. Na Lesné je po něm pojmenována ulice - Jurkovičova.

Hádanka pro fajnšmekry

Víte, na kterém rušném starobrněnském
nároží se nachází tento Světlonoš, latinsky
nazývaný Luciferus? Tzv. brněnská Socha
Svobody připomíná spíše jakousi tradici,
patří totiž „pouze“ mezi dekorační sochy.
Navíc se jedná o muže, kdežto Socha Svobody je žena! Je na rohovém čtyřpatrovém domě a je vidět z veliké dálky, z tramvaje, z kavárny, ze zatáčky, z vedlejší ulice,
ze Špilberku…

☎

Volejte nebo pište
na 777 122 009

Božena Neumannová,
kamarádka

František Gellner,
básník
Spisovatelka, novinářka a redaktorka Marie Majerová (1882 – 1967), rodným jménem Marie Bartošová, byla
dcerou uzenáře. Když byly Marii 4 roky, její otec se oběsil v lese. V životě to neměla jednoduché, jako pomocnice v domácnosti začala pracovat už ve svých 15 letech u příbuzných v Budapešti. Poté pracovala jako
písařka. Idylické nebyly ani její vztahy k mužům. Byla však krásná žena a prožila bouřlivý milostný život. Měla
neklidnou a složitou povahu. Když bydlela ve Vídni, začala psát. Zde napsala mj. povídku Panenství, která byla
později režisérem Otakarem Vávrou zfilmována. Poté žila v Paříži, Praze nebo také v Bílovicích nad Svitavou.
Pracovala především mezi dělnickými ženami, snažila se o jejich vzdělávání. Marie jednou poslala kamarádku Boženu Neumannovou (manželka S. K. Neumanna) do brněnské kavárny U Brichtů za básníkem
Františkem Gellnerem, s nímž chtěla začít žít. Ten však na Mariin vzkaz odpověděl takto: Co ta potvora chce?
Ať mě nechá na pokoji a políbí mi prdel! Takovou nehoráznost se tehdy Neumannová předat Marii neodvážila. Marie Majerová je držitelkou dlouhé řady poct a vyznamenání, v roce 1947 jí byl udělen titul Národní
umělkyně. Chodila vždy elegantně oblečená, nosila klobouky a doplňky podle poslední módy. V Brně je po
ní pojmenována ulice Marie Majerové.

Inzerce

ve
Stříbrném
Brně

se vyplácí
VYŽÁDEJTE SI
NABÍDKU
Telefon
777 122 009
kdo o úspěchu inzerce pochybuje, prohrál již předem bitvu s konkurencí!
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Kdo to ví, odpoví
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Tyto noviny čtou převážně Brňané, ovšem díky internetu mají čtenáře také v Ivančicích, Kuřimi,
Boskovicích, Tišnově, Znojmě, Hodoníně, Vyškově, Slavkově u Brna, Zlíně, Telči, Plzni, Jihlavě, Jedovnicích, Pardubicích, Blansku, Olomouci, Ostravě, Praze, Vídni, Helsinkách, Paříži… Také v Německu,
Kanadě, Švýcarsku, Austrálii, Anglii, Švédsku, USA, Číně nebo na Slovensku. Nově také v Hrušovanech u Brna, Adamově, obci Prašice u Topoľčan, v Třebíči, Chebu, Želešicích, Poličce, Přízřenicích
a Pelhřimově. Dejte vědět,, kde čtete Stříbrné Brno vy. Všechny vás zdravím, ať žijete kdekoliv!

vtip
Vtip

brněnští

miláčci

Tato britská kočička Bella
bydlí ve třetím poschodí
domu v Hlinkách č. 34.
Je velmi klidná, přítulná,
zvyklá na kontakt s lidmi a
ráda chodí po zahradě za
domem. Nejen při nevlídném
počasí pozoruje projíždějící
trolejbusy a městský ruch
před domem - okna má totiž
až k podlaze, což se jí líbí.
Fotografii poslala paní
Milada ze Starého Brna

Stříbrné Brno na dlouhých
a nízkých schodech (dobře
se po nich chodí), na jejichž
úpatí můžete bez výčitek
navštívit kavárnu a bistro
Bez Výčitek a v ní si zamlsat
zdravě! Víte název ulice,
v níž se schody už mnoho
let nachází? Z centra je to
trochu z ruky a jsou
za kapličkou…

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

