
zaHRAda
Kratochvílení v prvorepublikovém Brně

zaHRAda
Kratochvílení v prvorepublikovém Brně

Označte nás na fotce nebo
nám napište na Facebooku 
@viladetem!

Jak jste si užili zaHRAdu?

Muzeum Brněnska

Vila Löw-Beer v Brně

Drobného 297/22, Brno

www.vilalowbeer.cz

Označte nás na fotce nebo
nám napište na Facebooku 
@viladetem!

Jak jste si užili zaHRAdu?

Muzeum Brněnska

Vila Löw-Beer v Brně

Drobného 297/22, Brno

www.vilalowbeer.cz



Užijte si s námi letní dobrodružství v zahradě Vily Löw-Beer v Brně! 

Provedeme Vás spolu s bratry Fuhrmannovými Brnem na přelomu 

20. a 30. let 20. století. Atmosféru prvorepublikového Brna jistě 

rádi okusí děti i dospělí návštěvníci.

Na pokladně si vyzvedněte panáčky: Hanse a Heinricha Fuhrmannovi 

jestli je odpověď ANO nebo NE a pak si ověřte, jestli máte pravdu: 

pod komiksem najdete malé kolečko, které je stejně velké jako otvory 

a pak směle vyrazte do zaHRAdy. Mezi keři a stromy se skrývá šest 

originálních komiksů. 

U každého z nich najdete vždy zvídavou otázku. Zkuste si tipnout, 

na panáčcích. Kdybyste potřebovali pomoct, nebojte se zeptat na 

pokladně, rádi Vám poradíme. 

 
Hans (1885-1944) a Heinrich (1889-1951) Fuhrmannovi byli syny Morize 

Fuhrmanna, prvního majitele Vily Löw-Beer v Brně. Díky rodinnému postavení 

a bohatství patřili mezi brněnskou honoraci. 

Valerie odmítala žít v přepychové vile na Drobného 22 a to zřejmě přispělo 

Svou pozici v německo-židovských kruzích upevnili i vhodnými sňatky.

Heinrich si vzal Elise Königsgartenovou, jejíž rodina pocházela z Bučovic 

a také se věnovala textilní výrobě. Hans se oženil s Valerií Türklovou, která byla 

po matce spřízněná s průmyslnickým rodem Placzků a Löw-Beerů. 

k tomu, že ji bratři po smrti otce prodali v roce 1913 Löw-Beerům.

Hans se staral ve firmě o obchod a účetnictví, Heinrichovou doménou byla 

technická stránka výroby. Pravidelně udržovali obchodní kontakty po celém 

světě a nemálo času trávili v zahraničí. Jejich rozdílné povahy přinášely 

opakované spory ohledně vedení firmy.

Starší Hans byl přísný člověk, dbal na pečlivost a pevné zásady, neměl rád 

plýtvání a okázalý život. Mladší Heinrich byl úplným protikladem svého bratra. 

Užíval si naplno společenského života, pořádal večírky a rád dával na odiv své 

bohatství.

Kdo to byli Hans a Heinrich Fuhrmannovi?Vítejte!

Jak na zaHRAdu? 
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