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Oldřich Kovář prožil život
v Petrské čtvrti
Blank a Kovaříková a Pavel Novotný / www.bkovarikova.cz / Foto: archív rodiny Oldřicha Kováře

Slovo úvodem
Vážení a milí čtenáři,
již druhým rokem prožíváme
těžké období spojené s pandemií, které na nás klade
značné společenské, psychické
i fyzické nároky. Zároveň se
nacházíme v době adventu,
tedy v čase rozjímání, pozastavení se, rekapitulování, ale
především v období naděje.
První adventní neděli jsme
slavnostně rozsvítili Petrské
náměstí a já každé ze světýlek
na petrských platanech vnímám jako světlo naděje ukryté
v každém z nás, že ten příští
rok bude opravdu lepší!
Z důvodu epidemiologické situace nebudeme letos pořádat
oblíbený charitativní koncert,
o to více doufáme, že se s vámi
budeme moci setkat ve čtvrtek
16. prosince od 17 do 19 hodin
na Petrském náměstí při tra-

V Národním divadle nejčastěji zpíval Vaška v Prodané nevěstě

Dynastie operního pěvce Národního divadla
Oldřicha Kováře je s Petrskou čtvrtí spojená více
než 100 let. Žili a podnikali tady už umělcovi rodiče
a dnes tu můžete potkat jeho vnučku Petru a malou
pravnučku Stellu. Věrnost místu po pět generací – to
je skutečný unikát!

N

a Oldřicha Kováře
(1907 – 1960) se chodilo až do jeho předčasné smrti do Národního diva-

dla, kde byl v angažmá od roku
1938. Vynikal v mnoha rolích,
ale s jednou byl spojený i díky
svému smyslu pro humor nej-

víc, a sice s Vaškem z Prodané
nevěsty. Velkou popularitu získal také jako interpret tanečních, operetních a jazzových
písní. Natočil stovky gramofonových a rozhlasových nahrávek a někdy mu bylo vyčítáno,
že jako vážený člen naší první
scény zároveň klidně zpívá
populární šlágry. Kováře však
bavily všechny žánry a bavil
ho život vůbec. Zpíval a hrál
také v mnoha prvorepublikových filmech – jmenujme alespoň Falešnou kočičku, Vdovičku

dičním Adventním zpívání,
jehož součástí je hudební
a divadelní program, dílničky
pro děti či ochutnávka cukroví
napečeného členkami našeho
spolku.
Milí sousedé, přeji vám mnoho
zdraví, poklidné Vánoce strávené ve společnosti svých blízkých a šťastný nový rok 2022!
LINDA KLEČKOVÁ, předsedkyně spolku

spadlou z nebe, Výdělečné ženy
či Rozvod paní Evy. Jeho rodina
dodnes uchovává cenná fotografická alba, mapující jeho kariéru. Co však bylo alespoň pro
mě překvapením, byly snímky,
které pořídil sám Oldřich Kovář
nebo někdo z jeho přátel přímo
v Petrské čtvrti. Spojila jsem se
s Pavlem Novotným, který mi
pomohl udělat k nim zasvěcené
komentáře a společně vám nyní
představíme alespoň některé
z nich.
Pokračování na straně 2
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Oldřich Kovář prožil život v Petrské čtvrti
Pokračování ze strany 1

Oldřich Kovář byl pokřtěný v kostele sv. Petra a v prvních letech svého
života se svými rodiči několikrát měnil adresu. Po první světové válce
se přestěhovali do nového činžovního domu na nároží Klimentské
a Mlynářské ulice, který postavilo družstvo živnostníků, jehož byl
členem Kovářův tatínek Václav. Ten provozoval obuvnický krám
a dílnu v nárožním pozdně klasicistním domě na Těšnově 1161/11,
Petrská 24, jenž byl později zbořen a nahrazen současným
funkcionalistickým domem.

Manželé Kovářovi zde posléze vedli i obchod se smíšeným zbožím,
kde bylo k dostání mléko, máslo, tvaroh, sýry, čerstvé pečivo, ovoce
a zelenina, stejně jako drogistické a domácí potřeby. V nabídce bylo
též mandlování prádla.

Oldřich Kovář (vpravo) s tatínkem a sourozenci na nově vybudovaném nábřeží,
které je ještě bez stromů, ale již stojí Nemocenská pojišťovna. Foto kolem roku 1928.
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Oldřich Kovář se synem v bytě v Klimentské ulici

Skaut Oldřich před prodejnou Hudebních nástrojů v Petrské ulici 21.
Firmu, která vyráběla a opravovala hudební nástroje, založil Alois
Krumphansl v roce 1904 a v tomto prostoru pokračovala, byť
v zestátněné podobě, až do počátku 90. let.

Na snímku z roku 1937 stojí Kovář s mladou ženou před svým
automobilem a je na něm vidět i malá benzínová pumpa a v pozadí
dům v Mlynářské ulici č. 1, zbořený v roce 1961.
Dokončení na straně 4
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Dokončení ze strany 3

Unikátní záběr z roku 1954
zachycuje vpravo roh budovy
Ministerstva dopravy a vlevo
dům v Klimentské čp. 1227, jenž
byl později zbořen. Uprostřed
zbytky domu čp.1225 v Barvířské
ulici, zbořeného v roce 1956.
Na nábřeží se právě staví tajný
bunkr pro komunisty a nad ním
kamufláž v podobě kavárny
Pavilonek.

Historické fotografie z Petrské čtvrti (třicátá léta 20. století)

Pavel Novotný

Východní část ulice Na Poříčí se sudými domovními čísly krátce před
rokem 1930. Vpravo probíhá bourání domu čp. 1051 na jehož místě
dnes stojí hotel AXA. Vedle ještě stojí jednopatrový hotel „Bavaria“, po
jehož zboření zde byl postaven dům U Hájků (dnes hotel Grandior) čp.
1052. Následuje dům Na Poříčí čo. 44 / čp. 1053 s názvem „U Dědků“,
který stojí dodnes. Vedle je na snímku zachycen nejvyšší pětipatrový
dům. Po zboření byl na jeho místě postaven funkcionalistický dům
Na Poříčí čo. 46 / čp. 1864, dnes s jídelnou KFC. Následuje původní,
dnes zbořený klasicistní dům čp. 1054, na jehož místě dnes stojí
novostavba hotelu Urban Crème (Na Poříčí čo. 48) a zcela vlevo na okraji
snímku je dům Na Poříčí čo. 50 / čp. 1055 na nároží ulice Na Florenci.
Foto: Ladislav Emil Berka, zdroj Moravská galerie Brno

Nárožní dům ulic Na Poříčí 18 a Havlíčkova 15 s prodejnou textilu Hedviky
Klementové. Mezi válkami a během Protektorátu probíhal konkureční
boj mezi majitelkou této prodejny textilu a Marií Šoršovou, majitelkou
obchodu rovněž s textilem hned ve vedlejším domě Na Poříčí 16.
Na tomto snímku z druhé poloviny 30. let minulého století je uvedena
u obchodu Klementové ještě adresa Na Poříčí čo. 16 a u Šoršové čo. 14a.
Foto: zdroj Moravská galerie Brno
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