Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

STAROBRNENSKE
NOVINY
Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.

redakce@StarobrnenSkenoviny.eu

1. dne v měsíci.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 777 556 578

PRIBEH
PRINCEZNY

CO SE STALO, KDYŽ
MARIE KYSELKOVÁ
ODEŠLA Z BRNA

SBN TRICET
na tel.
číslo

Exkluzivně

1959

902 11 30

www. StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Martin Cibulka

Čís. 3 / I / listopad 2011
Nejlepší noviny
ve městě a okolí

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy

Pro sběratele

Třetí číslo

Zal. r. 2011 na střeše Domu pánů z Lipé. Na recykl. papíře.

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Noviny, které si píší čtenáři sami

Brněnské
servírky

Miss
To r n á d o

2011

SLEČNA ANEŽKA z kavárny

Podnebi v Údolní 5. V ruce drží
kávu espresso za velmi pěkných 29 Kč.
Anežka má přezdívku Tornádo Lou.

TABULE SLEV

Foto: Archiv

Po předložení těchto novin
(případně kupónu v nich)
dostanete pěknou slevu
za zboží či služby ZDE:

10% - Restaurace Výtopna
Hlinky 34, tel.: 776 080 501
40% - Indická masáž
tel.: 734 440 677, 777 222 697
25 % - Internetové stránky
tel.: 603 410 959
25 % - 3D vizualizace
tel.: 603 410 959
PRINCEZNA LADA. Marie Kyselková byla v době natáčení pohádky v šestém měsíci...

Posílejte nabídky slev na adresu
redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce
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VÝBĚR PIV NA STRANĚ 5
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www.pivniopice.cz
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Částka je 30 Kč včetně DPH.

ul. Joštova 4
(MHD - Česká)
Otevřeno denně
11.30 - 24 h

od
s

Tyto noviny jsou zdarma, živí je jen
dobrovolné platby za výtisk a inzerce

icet

VÍCE NA STRAN Ě 8

e

Obratem vám přijde děkovná
potvrzující SMS od šéfredaktora.

Sbn tr

V KRÁLOVĚ POLI

VYBRANÁ JÍDLA DLE RECEPTU
Z PRVNÍ REPUBLIKY

sl

1) Napište textovou zprávu:
Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu na
telef. číslo: 902 11 30

ZCELA
NOVÁ
PIVNICE

U BÍLÉHO
BERÁNKA

Zd

Jak poslat SMS jako
dobrovolnou platbu za
StaroBrněnské noviny

ŠTEFÁNIKOVA 16

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

POHOSTINSTVÍ

telefon redakce: 775 949 557

Důležité
telefony

Obecné informace:...................11 88
Policie:..........................................158
Záchranka:...................................155
Hasiči:...........................................150
Městská policie (Brno - střed),
Křenová 4:......................543 566 111
StaroBrněnské noviny: 775 949 557
Oddělení stížností:........542 172 020

Recept Luisy
Odráčkové
Kuchařka T. G. Masaryka

Ořechy z kuřat

Očištěné kuře nasol a upeč na
másle. Z upečeného pak ober
všecko maso a jemně rozsekej. Z másla udělej bledou zásmažku, zalij trochou polévky
a uvař nepříliš tuhou kaši...

www.ubilehoberanka.cz

Číslo
Císlo měsíce

20

O 20 procent méně
peněz chce dát radnice
v Brně divadlům. Strhly
se masové protesty.

Úvodník

Škrty v divadlech:
Cesta do pekel

Z

áměr radních přiškrtit brněnským divadlům rozpočty o pětinu je trapas.
Divadlo bude vždycky nadstavba, na kterou je třeba doplácet. A to mimo jiné z tohoto prostého důvodu: Že se
to vyplatí. Divadlům je třeba
přidávat, ne ubírat.
Jistě, šetřit se dá i na oponě,
například tím, že nebude
žádná. Ušijme ze všech opon
jeden velký pytel a dejme na
něj hrubou záplatu.
Brno je plné zbytečných
úředníků a zpackaných kreatur za desítky milionů.
Na špičce té pyramidy marnotratnosti trčí na náměstí
Svobody vesmírný vibrátor,
který klapavě odtikává čas
do příštích voleb.

Polní ulice - Případ
„ukradeného dítěte“ dospěl k hořkému rozuzlení. Městský soud sice
dne 19. 10. uznal, že pan
Jedlička v ničem nepochybil, ale dítě (7) nechal
v péči matky.
„Pan Jedlička je diskriminován, protože je muž.
Máme obavy o zdraví dítěte,“ říká jeho zmocněnec Petr Cihlář.
O dceru pan Jedlička
vzorně pečoval čtyři roky.

Pak ale projevila o dítě
zájem matka, která se
vrátila z psychiatrické léčebny a sháněla bydlení.
Soud dítě otci odebral na
základě zprávy sociální
pracovnice Brno - Vinohrady paní Marcely Suralové (a její vedoucí Tamary Mojžíšové).
Sociálka byla usvědčena
z podjatosti.
Matka nejprve křivě obvinila otce z týrání dítěte.
Pak zmanipulovala dceru

proti otci tak, že se u ní
rozvinul silný syndrom
zavrženého rodiče.
Pan Jedlička má zaměstnání a byt. Matka je nezaměstnaná, opakovaně
léčená na psychiatrii.
Stejná sociálka pochybila
ve známém případě týraného Dominika.



Pište si tyto
noviny sami. Články
posílejte na adresu:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Víte, že...

92 % dětí je v ČR
svěřeno do péče matek.
Je to nejvíc na světě.

PAN Jedlička s dcerou. Nyní mu vyká.

Fantom nemocnic
Dostaneš naﬂákáno, Národní divadlo
Nové zprávy
konečně
dopaden
napsal ﬁlosof
propustí 51 lidí
ze Starého Brna Ul. Arne Nováka - Profe- Dvořákova
- Magistrát při- Staré Brno - Policie dopadNával v podzemí

Zelný trh - O prohlídku prostor pod Zelným trhem je
velký zájem. Za půl roku přišlo 32 tisíc lidí. Na vstupném
se vybraly 3 miliony Kč.

Aby koza zůstala
celá a vlk hladověl

Brno - Radnice chce dávat
granty jen těm občanským
sdružením, které se s ní nesoudí. Zelení to považují za
diskriminační.

sor ﬁlosoﬁe Břetislav Horyna má zaplatit 50 tisíc Kč pokuty. Rozhodl o tom dne 27.
září soud. Horyna psal kolegovi Jaroslavu Hrochovi výhružné e-maily. Například:
„To by ti prospělo, pár ti jich
naﬂákat, až budeš žrát chodník.“ Horyna popíral, že to
psal, usvědčil ho ale počítač.

Horyna Tyson

Hroch

Anketní otázka StaroBrněnských novin

Je divadlo tím správným
místem, kde začít šetřit?

Petici Divadla Husa na provázku proti záměru radnice snížit příspěvky
na divadlo o pětinu podepsalo přes 4 tisíce lidí.
Podrobnosti o petici proti škrtům v kultuře najdete na straně 10 a 11.

Arnošt
Goldﬂam

Ivana
Hloužková

Radim
Fiala

Herec, režisér,
spisovatel
„Šetřit na kultuře je špatná cesta,
která vede
k barbarství
a buranství.“

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Brněnský herec
a partiot

„Rozhodně ne.
Na kultuře se
v žádném případě
nemůže a nesmí
šetřit.”

„Je to cesta
do kulturního
tartaru. Divadla
už teď živoří na
hranici přežití.”

Václav
Havel

Dita
Kaplanová

Břetislav
Rychlík

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557

Foto: Archiv SBN

LISTOPAD: Udeří podzim
svou třeskutě barvenou silou. Sníh už hrozí z nebe.

Exprezident,
autorita
„Peníze na kulturu jsou brány jako
přílepek, kdy něco
zbyde. To není
správné.“

Herečka, Národní
divadlo Brno
„Šetřit na divadle
je velká chyba.
Plošné škrty
jsou navíc
nekoncepční.“

Režisér, herec,
spisovatel
„To se budou radní
hojit na kultuře?
Brno se stává
jedním z nejubožejších měst.“

la zloděje, kerý půl roku vybíral automaty na poplatky
v nemocnicích. Vykradl také kadeřnictví, hodinářství
a další provozovny. Přišel si
tak na pěkných 300 tisíc.

táhl divadlům v Brně kohoutky. Mají na provoz o pětinu méně než dřív. Národní
divadlo prý ušetří propouštěním 12 milionů, celkově musí
uškudlit 41 milionů.

Foto: Archiv

14 °C

Zpravy

Pan Jedlička prohrál boj
o dítě, ač byl obviněn křivě

Foto: www.phil.muni.cz

Co na to rosnička

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: 2media
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MAHENOVO divadlo

AUTOMAT na poplatky

inzerce

Salon Adana
Dana Flodrová, Veselá 5, Brno,
tel.: 606 113 952, www.adana.cz

Kompletní péče pro vaši krásu
 Dámské a pánské kadeřnictví (tel.: 606 113 952)
 Prodlužování vlasů (tel.: 606 113 952)
 Kosmetika (tel.: 605 333 635)
 Manikúra, modeláž nehtů (tel.: 603 598 264)
 Pedikúra (tel.: 603 598 264)
 Tetování, piercing (tel.: 739 102 858)
 Vizážistika (tel.: 777 198 233)
 Rekvaliﬁkační kurzy (tel.: 606 113 952)

AKCE

Ošetřující
vlasová kůra:
Španělský
a Brazilský
keratin
za 1000 Kč
„Máte už dost
luxusních salonů?
U nás se budete
cítit jako doma!“

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

3

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Sexy dívka

Muž zavražděné Monyové
zřejmě předstírá šílenství

ze strany 3

Tady lokna,
tady lokna, jak
mě slyšíte?

Ingr po pokusech o sebevraždu už chodí o berlích

Víte, že...

Foto: www.facebook.com

Brno - Jediný podezřelý
v případě vraždy spisovatelky Simony Monyové
(†44) je mimo nebezpečí
ohrožení života.
Bezprostředně po smrti
své ženy se Boris Ingr (45)
pobodal a dvakrát skočil
z balkonu.
Nyní je z nejhoršího venRůže
Oběť
Vrah?
ku, prý už chodí o berlích.
Z nemocnice ho již převezli do vazby.
Spisovatelka Simona Mo- MONYOVÁ a Ingr spolu žili deset let. Ona napsala 29 knih, on byl jejich vydavatelem.
nyová byla nalezena dne
vy syna (7). Sousedé sly- syny z předchozího vzta3. srpna ubodaná v garáži
šeli hádku. Policie spekuhu (20 a 23). Ingr zřejmě
v jejich rodinném domě
lace o dlouhodobém dotrpí nepříčetností a schiv Brně - Obřanech. Ingr,
Schizofrenie byla popsána
mácím násilí nepotvrdila. zofrenií. Není vyloučeno,
již v hebrejské bibli. Odtud
který se musel odstěhopochází výraz mešuge.
Monyová měla ještě dva že nemoc předstírá.
vat, se dožadoval návště-

Foto: Youtube

VĚZNICE v Brně. Tady
teď bydlí Boris Ingr.

PŮVABNÁ JIŘINA KOUTNÁ při reklamní akci na ručně pletené telefonní šňůry v Brně roku 1911.

Malý oznamovatel
SAVOYSKÉ STŘEDY (Na kus řeči
se StaroBrněnskými novinami):
Přijďte nám říct, co chcete. Každou první
středu v měsíci (2. 11.) od 16. 30 h sedí
pan Cibulka se sekretářkou Zitou v kavárně Savoy (Jakubské nám. 1)
a čeká na vás. Tel.: 777 122 009.
Minulá návštěva: 15 čtenářů.

inzerce

Kadeřnice Hana Skoupá
Tel.: 728 647 865
Kosmetička & masérka
Markéta Berková
Tel.: 724 224 153
„Nečekejte na krásu, přijďte
si pro ni k nám! Nabízíme
ženám, mužům i dětem.“

Adresa: Gorkého 2
(roh ulic Gorkého a Veveří),
1. patro, Brno,
www.salonmarketa.berx.cz

Postel už máme,
ted´ ještě to ostatní
BYTOVÁ ARCHITEKTURA
Projekty staveb
ING. ARCH. RADMILA PEŠKOVÁ
tel.: 732 209 166, www.architektka.cz

BESTSELLER
Karen Kingstonové

ZBAVTE SE
NEPOŘÁDKU
S FENG-ŠUEJ

Kniha nabízí nový přístup,
jak si dát život do pořádku.
Se slevou v galerii Eclectic, Jánský
vršek 1, Malá Strana, denně 11-18,
tel.: 602 214 774 nebo www.orsini.cz

Zde muže
být váš

INZERÁT
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

POJIŠTĚNÍ
NA MÍRU
Ochrana
zdraví, života
& majetku

Telefon:
737 085 513

VELKOPLOŠNÝ
A DIGITÁLNÍ TISK

» Barevný tisk do interiéru
i exteriéru ve foto kvalitě
v šíři až 150 cm
» Digitální tisk barevný
i černobílý do formátu A3+
» Graﬁcký návrh a úprava
podle zadání
Volejte: 603 410 959
E - mail: jiripekny@gmail.com

Sháníte
babičku
na hlídání?
Tel.:
777 556 578



prvnÍ brn ěnskÝ
klobÁsovÝ bar

U Bohouše

FOTOOKAMŽIKU
Fotoateliér nejen pro
těhotné, miminka, rodiny,
glamour foto, portréty
a domácí mazlíčky.

(Hned vedle kavárny
Vladimíra Menšíka)

OLEJOMALBA

Klobásky všech druhů Vyhlášené lečo
Zabíjačkové speciality Poctivé polévky
Točené pivo: Dalešická jedenáctka,
Poutník 12° Točená zázvorová limonáda

Obrazy přesně pro váš
interiér, originální dárky pro
vaše blízké. Tel.: 608 982 864

Otevřeno: PO až ČT: 9 - 22 h,
PÁ: 9 - 02 h, SO: 15 - 24 h
Adresa: Veselá 3, Brno
Tel.: 542 215 330

www.fotookamziku.cz

Údolní 4, Brno 602 00
tel: 541 217 100
777 042 5 88
nasvabce@seznam.cz
www.nasvabce.cz
Každý den od 11 do 24 h

ČESKÁ RESTAURACE

Ruční výroba
a opravy šperků všeho
druhu.
Prodej zlata, stříbra,
ocelových šperků
a šperků s přírodními
kameny.
Otevřeno:
Pracovní dny 9 - 17. 30 h
Tuřanka 2 a, Brno - Slatina
Telefon: 603 234 656

www.ﬂer.cz/sperk-zlatnictvi

Na Švábce

polední menu
rodinné oslavy
firemní akce
rauty, catering
• tradiční česká kuchyně
• originální servis jídel • velký
výběr specialit a chuťovek k pivu
a vínu • plzeňské pivo čepované z tanků, které jsou součástí
interiéru • výběr moravských vín
• kapacita 140 míst • kuřáci / nekuřáci • wi-ﬁ
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

ských básníků a celé
to vlastně bylo tak trochu jako tichá oslava
Brna.
Celou svou kariéru
spojil herec Dufek
s Brnem. Začínal tu
jako ochotník, po studiích na JAMU nastoupil do Divadla
bratří Mrštíků (dnešní Městké divadlo).
Spolu se svým kamarádem hercem Ladi-

Řidič na druhou

Brno - Dopravní podnik
získal přes 5 milionů Kč na
vzdělání zaměstnanců. Uvidíme, zda bude vzdělanejší
řidič lépe řídit.

Zrádná složenka

Staré Brno - Pozor na falešné složenky s nápisem pokuta. Před zaplacením si raději ověřte pravost na tel. č.
542 173 050 a 542 173 005
(radnice).

Drahá jízda

Brno - Učitelka dlužila
městu dva tisíce korun za
jízdu na černo. Za destet let
dluh nabobtnal na 40 tisíc
korun, tak přišel exekutor.

Policejní maﬁe

Brno - Čtyři ze šesti policistů, obviněných z vydírání
podnikatelů, bude propuštěno na svobodu pro nedostatek důkazů.

Redakce: Tak co jsi vypátral, Radku?
Zuřivý reportér: V ulici
Čápkova na místě, kde se vejdou tři auta, smí parkovat
jen jedno. Přišlo mi to divné,
že by se takhle plýtvalo s parkovacími místy, tak jsem se
obrátil na magistrát. Bylo mi
zodpovězeno, že parkovací
KAŽDÉ auto potřebuje prostor místo bylo povoleno Odbo-

rem obchodu, dopravy a služeb ÚMČ města Brna, Brnostřed na základě doložení dokladu vydaném Odborem dopravy, odsouhlaseno
Dopravním inspektorátem
a Odborem dopravy Magistrátu a vše splňuje normy.
Takže jsem si oddechl, snad
jen blázen by si mohl myslet,
že je něco v nepořádku.

Kino Scala končí
po 80 letech

Moravské náměstí - Kino
Scala si nevydělá na provoz,
proto bude od nového roku
uzavřeno. Rozhodli o tom
radní. Budova se bude pronajímat. Ve kině Scala se
promítalo 80 let.

Posílejte fotky,
texty, náměty
na tuto adresu: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Sloupek o kávě

„JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN“

Cesta kávy

DOBOVÉ SVATBY

Pavel
Kosta

Tel.: 736 776 683

Svatební účesy
- vozy, kytice
Změna image
- styling,
účesy,
nový šatník
www.originalni-svatba.cz

Tady mužete nechat vzkaz
Platí pouze pro nekomerční sdělení: Oznámení + seznamka + zvířata + hobby.
Posílejte je na adresu inzerce@starobrnenskenoviny.eu. Rádi je uveřejníme!
HUDBA. Koupím starou
basu i nehrající se strunami
nebo beze strun jako dekoraci. Tel.: 777 122 009.
ŠITÍ. Velice levně prodám
poloprofesionální kufříkový
šicí stroj zn. SINGER. Tel.:
545 571 376.
BABIČKA. Hledám babičku na hlídání. Zn. Cizí jazyky
vítány. Tel.: 777 556 578.
BYDLENÍ. Hledám pronájem domu, popř. bytu se zahradou v Brně v Masarykově

HASIČI s klukem slanili na pevnou zem.

Parkovat smí jeden,
místa je tam pro tři

Foto: Radek Talaš

Pozdní lítost

dy na horolez- kula zůstal sám
ce. Ostatní ale po- a vylezl pěkných
kusy záhy vzda- devět metrů k malé
li a šli domů. Ši- průrvě, kde uvízl.

Radek Talaš brázdí ulice Starého Brna

Protest divadel

Poštovská - Po 13 letech
se přiznal muž k vraždě dívky, s níž se seznámil na diskotéce Metro.

J. DUFEK odešel
ve věku 77 let.

DENISOVY SADY Volal, chudák, o pomoc. Uvízl v devítimetrové výšce na
skále pod hradbami. Nešlo to nahoru ani dolů. Kolemjdoucí zavolali
hasiče, ti vyčlenili
ze svého středu
lezce, kteří s klukem slanili na pevnou zem.
Školák si hrál dne
22. září s kamará-

Koutek zuřivého reportéra

Stručné zprávy
ze Starého Brna
Zelný trh - Škrty v kultuře plánované magistrátem
na příští rok vyvolaly ostré
protesty divadelníků. Divadlo Husa na provázku podpořil Václav Havel a 250 dalších osobností (Bolek Polívka, Zdeněk Svěrák a další).

slavem Lakomým
(který také letos zemřel), s Josefem Karlíkem a Vlastou Fialovou se pak podílel
na zlaté éře činohry
Mahenova divadla.
Herec Dufek měl velké úspěchy i v dabingu. Získal třikrát cenu
Thálie. Televizní diváci ho znají z Četnických humoresek.
Učil na JAMU.

Foto: HZJ

Brno - Schodiště Mahenova divadla pokryl od zhora až dolů
koberec z květin.
Stovky herců, divadelníků a fanoušků se
přišly dne 7. 10. rozloučit s jedním z nejoblíbenějších brněnských herců Jaroslavem Dufkem.
Zemřel 30. září ve věku 77 let. Při obřadu
zazněly verše brněn-

Foto: Archiv Mahenova divadla

Zemřel Jaroslav Dufek, král Pod Špilberkem uvízl
zlaté éry Mahenova divadla na skále malý kluk (9)

čtvrti. E-mail: uslunicka@atlas.cz, tel.: 736 776 683.
LÁSKA: Viděl jsem Tě dne
21. 10. před kavár. Savoy. Moc
ses mi líbila. Ozvi se, www.
starobrnenskenoviny.eu.
SLUŽBY. Nabízím 3D vizualizace (např. návrhy interiérů restaurací, obchodů,
bytů) a další graﬁcké práce.
Též soukromé kurzy kreslení. Tel. Jiří: 603 410 959.
SLUŽBY. Zhotovím internetové stránky dle vašich

potřeb, statické, redakční
systém či e - shop. Za rozum.
cenu. Tel.: 603 410 959, e - mail:
pekny@chello.cz.
PRÁCE. Hledám nějakou
práci za cca 20 tisíc měsíčně.
Tel.: 777 122 009.
PENÍZE. SMART půjčka od
5 tisíc do 50 tisíc Kč na dobu
8 a 13 měsíců. Peníze doručíme až do domu. SMART
půjčka je rychlá hotovost
s nejvyšší diskrétností. Tel.:
724 734 167.

Majitel Caffé del
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

Dobrá zpráva,
čerstvě pražená,
zdravá káva.
Kavárna a pražírna
18
18 druhu káv a speciální kávy
 Výběrová káva
z italského Trieste
Kávové speciality od mistrů
Mražená krémová káva
Výběrová moravská vína
Ovocné bio mošty
Domácí dortíky

Helceletova 2, Brno
Po - Pá: 15 - 22 h
So - Ne : 14 - 22 h
Tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Kdo je Pavel Kosta:

Dosud nejúspěšnější Čech
v degustaci káv na světě - 6.
místo World Cup Tasters
Championship - Kolín nad
Rýnem a Mistr ČR v Cup tastingu. Rozšiřte s ním své
znalosti kávy!

K

ávovník najdete na
zelených plantážích
v nížinách nebo ve
vysokohorských
oblastech
a pralesech v určitých částech světa.
Můžete objevit mnoho druhů
rozličných chutí a vůní, jež
po sběru, třídění a transportu projdou rukama pražírníků a následně baristů, kteří z nich vytvoří lahodné espresso. Kávě tedy trvá dlouhou dobu, než se dostane na
váš stůl.
Mezi nejznámější extenzivně
pěstované druhy patří Arabica, která je kvalitnější, tvoří většinu světové produkce
s nízkým obsahem kofeinu
a širokou paletou chutí a vůní.
A dále Robusta, jež je méně
kvalitní a levnější, s vyšším obsahem kofeinu a nezaměnitelnou zemitou chutí – tu pozná spousta lidí ve
své ranní zalévané – “turecké” - kávě, povětšinou z vietnamské robusty.
Víte jak připravit lepší variantu? Pokračování příště
Pavel Kosta

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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Bankovního lupiče
zradily falešné nehty

Nové zprávy
ze Starého Brna

Pilot na
kancelářské židli
dorazil k orloji

Lup

Právě ledabyle nalakované nehty dívky přiměly, aby mobilními telefony upozornily policii.
Policie pojala podezření,
že by mohlo jít o muže,
který pár hodin předtím

vykradl banku v rakouském Unterretzbachu.

Převlek

Lupič, neboť on byl ta
žena, v bance několik
hodin předtím přinutil
plynovou pistolí úředníka vydat obsah kasy.
Byla to pěkná sumička,
v přepočtu půl milionu
korun.
Po krádeži nastoupil do
červeného ﬁata, který
zřejmě patřil jeho přítelkyni ze Znojma, a rozjel
se za ní.
Při cestě za svou láskou ale vjel ve Znojmě
do slepé uličky, která na
jeho cestě nebyla zdale-

ka poslední. Ve zmatku
z auta vyběhl a ztratil se
v lese. U nedaleké pumpy
si pořídil ženské šaty.
Policie tyto informace
dostala bohužel se zpožděním.
Do akce byly nasazeny
desítky policistů a dokonce i vrtulník.

MIROSLAV Jonáš jede.

Odměna

Převlečený muž (měl turecké státní občanství)
pak nastoupil do autobusu směr Brno. Zde si ho
všimly dvě dívky. Na
konečné (pro autobus
i pro něj) již čekala zásahová jednotka.
Zatčený lupič bude nejspíš vydán do Rakouska.
Hrdinné studentky čeká
odměna.

Víte, že...
LUPIČ v civilu (vlevo). Jeho nehty v převleku (vpravo).

Dior

Náměstí Svobody - Miroslav Jonáš, který jel z Prahy
do Bratislavy na kancelářské
židli, se sešel se svými fanoušky u orloje na náměstí
Svobody. Pak odjel do Bratislavy. Celou trať (380 km)
urazil za 16 dní. Zničil prý 20
koleček.

Půl
milionu

Prior
Falešné
nehty

Český lupič rekordman co do
převleků se jmenuje Václav
Urban. Vykradl 44 bank.
NA molu by se zřejmě neprosadil(a).
inzerce

Malý
oznamovatel
Foto: Pavel Talaš

Brno - Díky dvěma studentkám (16) z Brna se
podařilo zadržet nebezpečného pachatele.
Dívky si v autobuse, jedoucím ze Znojma, všimly podivné ženy, která
měla nevkusné šaty,
špatně padnoucí paruku, ledabyle nalakované
nehty a na tváři strniště
vousů.

Foto: www.kanczije.cz

Prchal v převleku s půlmilionem v kabelce
Dopadení zařídily dvě pozorné Brňanky

STARÉ BRNO - Inzerci do
StaroBrněnských novin vám
nejen zdarma vyrobíme, ale
také společně s vámi vymyslíme. Uděláme vše pro to,
aby se o vašem podniku
vědělo a aby vzkvétal. Volejte Monice 777 556 578.
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telefon redakce: 775 949 557
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PRINC

Savoyské středy
Každou první středu v měsíci od 16.30 h
sedí pan Cibulka se sekretářkou Zitou
v kavárně Savoy (Jakubské nám. 1)
a čeká na vás. Tel.: 777 122 009.

Princezna roku 1959 Recepční roku 2011

Když natáčeli po

Chtěla být zdravotní sestrou, ale shodou
náhod se z ní stala jedna z nejslavnějších českých princezen. Teď pracuje na
vrátnici na studentských kolejích.

Exkluzivně

Čtenáři StaroBrněnských novin s panem Cibulkou (druhý
zprava) v kavárně Savoy na schůzce ve středu 5. 10. 2011.

N

Foto: Lukáš Křížek

a tzv. Savoyských středách, pořádaných StaroBrněnskými novinami, se setkává stále více lidí.
První středu v říjnu si přišel
nad kávou popovídat například pan Ladislav Kolbaba,
cestovatel a básník.
Dále maminka herce Radima Fialy paní Vlasta Čiklová
a Květoslava Cibulková, maminka redaktora SBN Martina Cibulky. Ozdobou byly
studentky lingvistiky z Masarykovy univerzity.
Typická čtenářka SBN.

Když Marie Kyselková (* 20.
srpna 1935 v Brně) studovala brněnskou zdravotní školu, po večerech chodila zpívat do tanečních podniků.
Spíš než k divadlu ji to ale
táhlo na módní molo. Na
jedné přehlídce v Praze si jí
všiml režisér Jiří Sequens
a svěřil jí roli ve ﬁlmu Větrná hora.

Láska

Po prvním úspěchu bylo jasné, že kariéra zdravotní sestry půjde stranou.
S budoucím otcem svého dítěte, hercem Petrem Haničincem, se seznámila v Di-

Tema

vadle S. K. Neumanna v roce
1955, to jí bylo 20.
Petr Haničinec se zrovna
rozváděl (s herečkou Štěpánkou Haničincovou).

Náhoda

Ve ﬁlmu Princezna se zlatou
hvězdou měla mít Marie jen
malou roličku. Pak ale onemocněla Miriam Hynková,
která vyhrála konkurz na
princeznu Ladu.
Režisér Frič narychlo hledal náhradu a zvolil Marii.
V době natáčení byla v 6.
měsíci těhotenství. Kostyméři se měli co otáčet, aby
to nebylo na princezně vidět.

Herci Josefu Zímovi, který hrál prince, se den před
začátkem natáčení narodila dcera.
Princezna Lada byla Mariina poslední role. Pak byla
v domácnosti, občas si našla
nějakou práci.
S Petrem Haničincem se
Marie Kyselková rozvedla po 17 letech manželství,
když byl jejich syn Ondřej
takřka plnoletý.

Syn
Marie se krátce po rozvodu
pak znovu vdala: Za zubaře, který byl o 12 let mladší
než ona. Syn Ondřej měl
těžkou nehodu, po které byl
na silných lécích. Nyní žije
v Praze a s matkou se prý
nestýká. Marie Kyselková
už skoro 15 let pracuje ve
vrátnici studentských kolejí na Strahově. „Jsem ráda
mezi mladými lidmi,“ vysvětluje. Oba její manželé
jsou již po smrti.

Týden kávy v Brně:
Kdo má nejlepší?

V

prvním říjnovém týdnu
proběhla v Brně unikátní akce nazvaná Týden kávy.
Akce se odehrávala v takřka
80 brněnských kavárnách.
Například bylo možno zakoupit kávovník, shlédnout
kulový pražič kávy v akci atd.
V některých podnicích probíhaly i celotýdenní akce.
Například v Caffé del Saggio
se hosté mohli dozvědět
o pražení přímo od majitele,

školeného pražírníka, Pavla Kosty.
Proběhlo tajné hodnocení,
zajišťované členy Kávové komory České republiky. Výsledky byly vyhlášeny v Domě umění. -L. KřížekPOŘADÍ:1. Rotor bar, Dvořákova 12.
2. Kavárna a pekařství Zastávka, Táborská 232.3. Café Encounter, Kounicova 35.4. Café bar Espaňa, Joštova 4.5. Caffé del Saggio, Helceletova 2.6. Parnas Caffé, Zelný trh 20.7.
Café Maia, Jaselská 7.8. Park Lane
Café, Lužánecká 4a.9. Kavárna Spolek, Orlí 22.10. Caffé Minor, Údolní 64.

Hrad Křivoklát, kde se natáčela pohádka Princezna
se zlatou hvězdou na čele.

Strahovské koleje, kde
teď „princezna“ pracuje na Petr Haničinec s dvojčaty a synem Ondřejem. Dnes je klukům
13 a zahráli si v televizním seriálu Dobrá čtvrť.
recepci.

Staré Brno DŘÍVE & DNES Masarykova - Orlí
Foto: Archiv Martina Cibulky

POSÍLEJTE své fotograﬁe pořízené ze stejného
místa na adresu: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Foto: Martin Cibulka

Kde to je

Příště

V roce 1905 měli na rohu obchod bratři Kleinovi.

DNES je na rohu Masarykovy a Orlí obchod s oblečením

Dnešní
pohled
z Moravského náměstí
do ulice
Joštova

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

CEZNA Z VRÁTNICE

eli pohádku, byla těhotná Otec nebyl princ
Slepá ulička
módy

Odkaz

Marie byla
v šestém měsíci
Foto: Archiv SBN

Opasek
cudnosti

MARIE Kyselková byla při natáčení pohádky Princezna se zlatou hvězdou těhotná. Krátce po premiéře se jí narodil syn Ondřej. Bylo jí 23 let.
inzerce

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

U BÍLÉHO
BERÁNKA
Plstěné
dekorativní hračky
za sympatické ceny!
www.ﬂer.cz/plstacci

VYBRANÁ JÍDLA
DLE RECEPTU
Z PRVNÍ REPUBLIKY
VÍCE NA STRAN Ě 8

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

INZERÁT

V KRÁLOVĚ POLI

PLSŤÁČCI

POHOSTINSTVÍ
ŠTEFÁNIKOVA 16

Zde muže
být váš

Internetový
obchůdek

Jak poslat SMS jako
dobrovolnou platbu za
StaroBrněnské noviny
1) Napište textovou zprávu:
Sbn tricet.
2) Pošlete tuto zprávu na
telef. číslo: 902 11 30.
Obratem vám přijde děkovná
potvrzující SMS od šéfredaktora.
Částka je 30 Kč včetně DPH.

Sbn tric

et

7

8

telefon redakce: 775 949 557

Kalendárium
Starého Brna
Listopad

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Novinky z místních podniku
Co je nového ve vašem podniku? Volejte tel. č. 777 122 009

U Bílého beránka, Štefánikova 16

Stylová restaurace s prvotřídní kuchyní vždy
z čerstvých surovin. Vybraná jídla dle prvorepublikových receptů Luisy Ondráčkové. Rezervace
603 102 130, www.ubilehoberanka.cz

Jan
Skácel
BÁSNÍK

Gustav
Nezval
HEREC

Kavárna Anděl, Gorkého 34

Pracoviště Oblastní charity Brno pro lidi s mentálním postižením, kteří v kavárně obsluhují. Výborná
káva (speciální ocenění České kávové komory),
dětský koutek, palačinky. www.kavarnaandel.cz

Mozaika

Hádanka z minulého čísla

Poznáte, kdo je na fotograﬁi z rodinného alba
Vladimíra Menšíka?
Pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu

Lipský

?

?

Restaurace Na Švábce, Údolní 4

Tradiční česká kuchyně, originální servis jídel.
Polední menu v prac. dny za 69 Kč, o víkendech
79 Kč. Plzeň 12 ° za 35 Kč. Rodinné oslavy, rauty,
ﬁremní akce. Wi - ﬁ, www.nasvabce.cz
HEREČKA

Josef
Kainar
BÁSNÍK

Jan Skácel: † 7. 11. 1989.
Brněnský básník, šéfredaktor
kulturní revue Host do domu. (* 7. 2. 1922)
Gustav Nezval: * 18. 11.
1907, Brno. Herec, první milovník v prvorepublikových
ﬁlmech. († 17. 9. 1998).
Vlasta Chramostová: *
17. 11. 1926, Brno. Herečka
(Spalovač mrtvol). Disidentka (Charta 77).
Josef Kainar: † 16. 11. 1971.
Brněnský básník, malíř, novinář, hudebník. (* 29. 6. 1917).
Dále též:
Antonín Moskalyk, režisér.
Světlana Svozilová, herečka.
Ladislav Lakomý, herec.

Slavné domy Starého Brna
Nataša Gollová,
Údolní 7

V domě v Údolní 7 se narodila Nataša Gollová. Je to krásné místo a hned pod Špilberkem! Její otec byl významný
politik F. X. Hodáč. Vnučka
historika J. Golla. -cib-

Lír

?

?
?

Effa
Matuška

minulém čísle jsme uveřejnili výzvu, aby pomohli čtenáři identiﬁkovat členy vypečeného fotbalového týmu, ve kterém zářil herec Vladimír Menšík.
Všimněte si, co drží většina
hráčů v ruce: slepici a pivo.
Na snímku je jedenáct lidí,
ale nezdá se, že by pán v baloňáku (vlevo) nějak výrazně
zasáhl do hry.

V

inzerce

Bican

Foto: Archiv Petra Menšíka

Vlasta
Chramostová

Menšík

Nejvíc hráčů poznal pan Josef
Drahosch:
Zdravím redakci !!!!
A odpovídám na otázky k fotograﬁi na str. 7. Na snímku jsou herci: Jiří Lír, Karel
Effa, Lubomír Lipský, Vladimír Menšík, Josef Bican,
Waldemar Matuška.
Drahosch Josef, Jarní 5b
Poznáte další osoby na snímku? Napište!

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony
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inzerce@StarobrnenSkenoviny.eu

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte laskavě své příspěvky
na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu.

Holky z naší
školky
Ladislav
Šťoura
Kolbaba

Báseň

Ty brněnské
kouty
Martin
Cibulka

Básník a hlavní
redaktor StaroBrněnských novin

Básník, tramp
a cestovatel

Ještě snad nás holky
vzpomínaj ze školky
dnes však už jen milujeme
s marmeládou vdolky.

Škola na Čechyňské ulici
v Brně. Rok 1939.
První zleva Milan Ponížil †,
známý zlatník a spolupracovník brněnského muzea, vedle paní ředitelky sedí Richard
Mihula †, režisér Městských
divadel pražských, za ním (ta
menší) zlatnice Milada Zajícová a v poslední řadě vpravo autor
Ladislav Šťoura Kolbaba

Dopis

Čiperní kulíšci
se hlásí

oc se mi líbí tyto noviny. Díky nim se informace snáze dostanou
k těm pravým lidem.
Každé úterý od 10 do 11.30 h
se v prostorách Armády spásy na ul. Staňkova konají Čiperní kulíšci - hraní, tvoření,
říkanky a písničky pro děti
a jejich rodiče. Vstup zdarma.
Blanka Hanzelová

M

Ty brněnské kouty
mnohdy pomohou ti,
nemají se projít rychle,
nýbrž pěkně pomalu,
když si noha na to zvykne,
rázem sníte postaru.
Dřív byl klid a pohoda,
žilo se a veselilo,
zdá se mi, že na světě snad
všeobecně lépe bylo.
Dnes jen krutost,
spěch a zloba
a na dobu určitou,
nikdo neví, kde je konec,
jdeme cestou složitou.
Projděte se Starým Brnem,
a to pěkně pomalu,
brzy ráno, ba i večer,
když je lidu pomálu.
Myšlenky zlé opustí vás,
pak lehnete si lehce,
i usínat budete snáz,
jak jednoduchá lekce.

Repro: Humoristické listy 1911

Báseň

Slečna: „Copak máte v té torně, pane pošťák?“ Pošták: „Mám tam pro vás rekomando
urychleně doporučeně bezodkladně šupito presto do vlastních rukou.“
inzerce

Sháním
babičku
na hlídání

Líbí se vám orloj na
náměstí Svobody?

Tel.:
777 556 578

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Bravo!

ANO
2%

Ostuda!

NE
98%

ˇ
KADERNICTVÍ

Zde muže
být váš

INZERÁT

ˇ ˇ ˇ
U HRISTE

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Tel.: 547 354 318

Tel. č.: 777 556 578

MODELÁŽ NEHTŮ
U Hřiště 21, Brno - Starý Lískovec 625 00

www.kadernictviuhriste.cz

Spočteno 59 hlasů.
Stav k 26. 10. 2011. Pište!

KONKURZ

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Spolky Starého Brna a okolí

lo přes 150 zájemců. Po prohlídce si občanské sdružení,
(jediné svého druhu s výhradním zájmem o lokalitu
od Kraví hory po Staré Brno)
na malé oslavě připomnělo
10 let svého fungování a pomáhání občanům.
Michal Závodský,
předseda
O.S. Masarykova čtvrť

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Kontakt: www.osmc.webnode.cz

Občanské sdružení Masarykova čtvrť ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno připravily „sousedskou“ prohlídku nově zrekonstruovaných prostor brněnské hvězdárny.
Oﬁciálně bude hvězdárna
otevřena v listopadu.
Na cestu do kopce za hvězdami se tak v úterý 11. 10. vyda-

17 - 19 h

KOPEČNÁ 46, BRNO,
TEL.: 605 214 608

HLEDAJÍ SE:

„Spolková činnost je nejlepší prevence proti anarchii,“ T.G.M.

O. S. Masarykova čtvrť
okouklo novou hvězdárnu

21. 11. a 5. 12.

Jak poslat SMS jako
dobrovolnou platbu za
StaroBrněnské noviny
1) Napište textovou zprávu:
Sbn tricet.
2) Pošlete tuto zprávu na
telef. číslo: 902 11 30.
Obratem vám přijde děkovná
potvrzující SMS od šéfredaktora.
Částka je 30 Kč včetně DPH.

Sbn tric

et

žongléři, hadí ženy a muži,
kouzelníci a kouzelnice,
břichomluvci, dámy nebo páni
se cvičenými pejsky, či jinými
zvířátky, vtipálci, imitátoři či
imitátorky, liliputi, hráči na
sklenky, pilu či jiné neobvyklé
nástroje, tanečníci a tanečnice, zpěváci a zpěvačky, estéti,
vagabundi, kopisti, recitátoři,
kuchaři a číšníci, ohybači
železa, vějířové tanečnice,
dále a především smutní
básníci, zneuznaní psavci,
autoři skečů, scének,
burlesek, pokleslých vtipů
a vůbec.

Odhoďte stud,
vymaňte se z pasivity
a přijďte se ukázat!

10

telefon redakce: 775 949 557
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Pozvánka

Krátké zprávy
z brněnského
kulturního života

Do divadla zve

VANDA
HYBNEROVÁ

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
kurzu říjnového,“ řekl StaroBrněnským novinám
kabaretiér Martin Špaček.



Richard
Hošek

Miro
Žbirka

Jitka
Čvančarová

Ivana
Hloužková

PODNIKATEL

Foto: Archiv

av

ALENA ANTALOVÁ v kostýmu z Četnických humoresek.
ZEMŘEL
RICHARD HOŠEK
Dne 12. října náhle zemřel ve
věku 48 let spoluzakladatel
Menšíkovy jedenáctky, podnikatel Richard Hošek.
„Byl to skvělý kamarád,
slušný člověk, vždycky s ním
byla legrace, jsme z jeho náhlého odchodu zdrceni,“ řekl
StaroBrněnským novinám Petr Menšík, prezident Menšíkovy jedenáctky.
„Měl dobré srdce, vymyslel
například projekt Meníčka
pro brněnské bezdomovce.
K

Chystáme se na jeho počest
organizovat pravidelné charitativní fotbalové turnaje,“ dodal Petr Menšík. Spoluhráči z Menšíkovy jedenáctky a kamarádi přejí rodině zesnulého upřímnou soustrast.



ALENA ANTALOVÁ
UKAZUJE KOSTÝM
Kostýmy brněnské herečky Alena Antalové, ve kterých hrála v seriálu Četnické humoresky, si můžete
prohlédnout až do 8. ledna

MUZIKANT

JITKA ČVANČAROVÁ
VÍ, CO JE KAJAK
Herečka Jitka Čvančarová uspěla dne 17. října v talkshow Tomáše Matonohy
v divadle Reduta. Správně přeložila slovo kajak (brněnsky) alias kača jako vrata (hantec). Jitku teď čekají
mateřské povinnosti.



HEREČKA

HEREČKA

2012 v Letohrádku Mitrovských. Budou vystaveny také
četnické kostýmy, dopravní
prostředky atd.



KABARET ŠPAČEK
ZVE NA KONKURZ
Kabaretu Špaček (Kopečná 46) stále chybí hadí ženy,
lidé se cvičenými pejsky, liliputi, ohybači železa, autoři
pokleslých vtipů atd. „Zveme
na konkurz, který proběhne
21. 11. nebo 5. 12. vždy od 17
do 19 h. Zároveň děkujeme
všem, kteří se zúčastnili kon-

MIRO ŽBIRKA
VYPRODAL DIVADLO
Zpěvák Miro Žbirka vyprodal dne 17. 10. Janáčkovo divadlo. Jeho novému projektu
Symphonic Album tleskalo ve stoje tisíc lidí.

Herečka,
režisérka

Pokoj

Teatrální show. Pět mrtvých
žen svádí boj o POKOJ. Jsou
to: Isadora Duncan. Edith
Piaf. Virginia Woolfová. Marilyn Monroe. Toyen.
Hrají: Taťjana Medvecká, Vanda Hybnerová, Radana Matějčková, Hana
Seidlová, Ivana Uhlířová a Jana Stryková. Kdy: 27. 11. v 19 h. Kde: Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5.
www.divadlobolkapolivky.cz,
tel. pokladna: 542 214 903

[

Co nového
v Praze

[



IVANA HLOUŽKOVÁ
SE TĚŠÍ
Herečka Ivana Hloužková
(Divadlo Husa na provázku)
se těší na 11. listopadu napremiéru představení Leoš
aneb Tvá nejvěrnější. Mladého skladatele Janáčka hraje
Martin Donutil (syn Miroslava Donutila). „Hrát s ním
je radost,“ řekla StaroBrněnským novinám Ivana.

Seženete v Brně např. v Kavárně Vladimíra Menšíka
nebo v Savoyi.
K mání též na internetu:
www.malostranskenoviny.eu

Kulturní nástěnka
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO LISTOPAD
Divadlo - 3. 11. v 19. 30 h a 18. 11. v 19 h UCHO - HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d, tel.:
731 457 204 - Slavný trezorový ﬁlm poprvé na divadle. Režie: Ondřej Elbel. Více: www.hadivadlo.cz
Divadlo - 4. 11. v 20 h - KABARET ŠPAČEK
- Kabaret Špaček, Kopečná 46, tel.: 734 584 163
- Velkolepé představení komediantů, žonglérů, akrobatů apod. - Více: kabaretspacek.blogspot.com
Divadlo - 7. a 13. 11. v 19. 30 h - SLEČNA
ELSA - Kabaret Špaček, Kopečná 46, tel.: 734
584 163 - Divadlo Aldente představí svůj feministický kabaret - Více: kabaretspacek.blogspot.com
Divadlo - 10., 22. 11. v 18 h a 23. 11. v 10 h
- RADÚZ A MAHULENA - Mahenovo divadlo,
Dvořákova 20, tel.: 542 158 120 - Zeyerova pohádka v režii dua SKUTR. Více: www.ndbrno.cz
Čtení - 14. 11. v 17 h - PAVEL ŠVANDA - Mahenův památník, Mahenova 8, tel.: 543 248 479
- Autorské čtení esejisty, prozaika a básníka Pavla
Švandy. Více: www.kjm.cz
Divadlo - 18. a 24. 11. v 19 h - KORESPONDENCE V + W - ND Brno - Reduta, Zelný trh 4
- Dopisy Voskovce a Wericha. Hrají: Jiří Vyorálek
a Václav Vašák. Více: www.ndbrno.cz
Divadlo - 24. 11. v 19 h - BALETKY - Divadlo
Husa na provázku, Zelný trh 9, tel.: 542 123 425 Křehká, komická inscenace s baletkami a piškoty.
Režie: Pavel Šimák. Více: www.provazek.cz
Výstava - Do 22. 1. 2012 - ERWIN RAUPP:
MORAVSKÁ HELLAS 1904 - Palác šlechtičen, Kobližná 1 - Ojedinělá výstava fotograﬁí
z Moravy před sto lety. - Více: www.mzm.cz

Petice Divadla Husa n

Proti záměru brněnské radnice snížit o 20% př
Našim
souputníkům
Drazí,
možná to víte, možná nevíte - Divadlo Husa na provázku se po všech těch letech dostalo do nejprekérnější situace své novodobé existence. Od zřizovatele - Magistrátu města Brna
- jsme obdrželi oznámení, že nám má být pro příští
dva roky zkrácen příspěvek
na provoz o jednu pětinu.
Což by v našem případě
znamenalo velké propouštění v uměleckém souboru divadla i to, že bychom
prakticky nemohli zkoušet
nové inscenace, ani reprízovat řadu z již nazkoušených,
stejně tak bychom museli
rezignovat na
další připravované aktivity
divadla.
Všechny tyto
aktivity jsme

vždy činili z velkého vnitřního přetlaku, opíraje se přitom o vědomí, že Husa na
provázku vždy byla ze všeho nejvíc hnutím, spřísaháním lidí, kteří věří, že smyslem umění není bavit, vesele se tvářit, pomrkávat na diváka, ale nést odpovědnost
za mravnost, za duchovní
rozměr našeho života, za
naději.
Výrazem tohoto našeho
znepokojení je dokument
Našim zastupitelům, který
jsme zveřejnili 16. října 2011
- v rámci večera na oslavu
75. narozenin Václava Havla. Mimochodem Václav Havel se s našim dokumentem
seznámil a signoval jej mezi
prvními.
Zveřejnění dokumentu Našim zastupitelům je pro nás
aktem přijetí odpovědnosti za vývoj věcí ve městě,
vykročením směrem k nesouhlasu, odporu, polemice. Velmi by nás potěšilo,

kdybyste ho taky signovali
- pakliže jste to ještě nestihli - a také abyste aktivně zasahovali do našich každodenních debat o tom, co
tedy dělat, co nedělat, jakou
cestou se vydat, jakou si zakázat.
Těšíme se na Vás
V úctě
Vladimír Morávek, Josef
Kovalčuk, Eva Yildizová,
Miroslav Oščatka, Bára
Gregorová - Divadlo Husa
na provázku
P.S. Všichni zas za jeden
provázek - se bude jmenovat provázkovský ples na
konec tohoto těžkého roku.

PETICI MŮŽETE
podepsat
a další
podrobnosti
najdete na adrese
www.provazek.cz

telefon inzerce: 777 }556 578

František Kocourek

Jak zkalil Žanek HUSA v Pakostnici III.
V MINULÉM DÍLE: Žanek Husa dostal glét: Přijeď k mlénu
do Pakostnice. Měl dva kámoše: Rohatýho a Želivskýho.

Ž

anek měl dva správný
kámoše - Žanka Rohatýho z Dubnice a Žanka Želivskýho, a ti mu hlásili: Žany, bacha, je to ﬂigna, vyložená podělávka, blb-

FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
silák, šprýmař,
vypravěč

Laďka Kozderková, herečka

Karel
Krautgartner
DIRIGENT

?

Otázka: Kdepak na Starém
Brně najdeme tuto zajímavou
sochu posmutnělého muže za
mřížemi?
Nápověda: Znázorněný muž
je svatý Urban.

Foto: Martin Cibulka

1. listopadu 1781
V tento den v Brně bylo zprovozněno prvních 277 pouličních svítilen. Svítilo se v nich
lojem. Na plyn se přešlo až
v roce 1946. Koncem 19. století se po Brně každodenně
rozžíhalo více než dva tisíce
světel. -cib-

Richard
Kubernát
I. MANŽEL

Koutek pro chytré hlavy

KDE TO JE

V Brně se rozsvítily
první lampy

Brněnská rodačka, královna komedie

če, když jim na to hópneš, tak
tam zagrebuješ do snu. Žany
byl borec, žádný fedry, mám
gléto, je to v O. K. Zbalil pinkl
a pila na stopa.
V Pakostnici hnedka na něho
nastópil koncil. Žany, sledovanec ty seš nabité kó, to my
gómem ale ty tam jedeš křivý
války a to je levandula.
V příštím díle: Inu, tady
je každá rada drahá. Zřejmě
má Jan Hus nějaké trable,
ale ta levandule by snad...

Poznáte, jářku,

Stalo se
před 230 lety

Slavné ženy Starého Brna

Foto: Archiv

Žádný fedry!
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Minule: Vtipná deska z místa, kde nežil
Jára Cimrman je v Anenské ulici č. 26.
Správná odpověď: Marta Komoňová,
Rybářská ul., Jan Palouček, Brno.
Své fotograﬁe míst a odpovědi posílejte:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Vlastimil
Bedrna
II. MANŽEL
Kozderka. Vystudovala na
konzervatoři v Brně, začínala
v orchestru Karla Krautgartnera. Jejím prvním manželem byl trumpetista Richard
Kubernát, se kterým měla
dceru Ladu.
V roce 1972 se vdala za herce
Vlastimila Bedrnu, s nímž
měla dceru Vlastu.

Paní Laďka zemřela v pouhých 37 letech.
aďka Kozderková (* 26.
června 1949 v Brně - 17.
listopadu 1986 v Praze)
by byla hvězdou muzikálů,
kdyby se dožila jejich rozmachu. Hrála v televizi a ve
ﬁlmech převážně komediální
role.
První písničku pro ni napsal
její otec dirigent Ladislav

L

Foto: Archiv

Zabava

Sudoku pro
nenáročné

1 2 1 3
21 3 2 1 3
3 2
3 21
Pro líné

Ještě línější

NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.

inzerce

0% příspěvek na provoz divadla

Prohlášení již podepsali
Václav Havel, spřízněnec.
Bořivoj Srba, divadelní vědec a dramaturg, spoluzakladatel Divadla Husa na provázku. Olga Sommerová, dokumentaristka. Milan Uhde,
dramatik. Boleslav Polívka,
herec. Helena Třeštíková,
režisérka. Antonín Přidal,
spisovatel a překladatel. Ludvík Vaculík, spisovatel a novinář. Jan Kraus, moderátor,
herec.Tomáš Halík, duchovní a VŠ pedagog. Juraj Nvota, režisér: Divadlo Astorka sa
modlí za kolegov z
Provázku. Veríme,
že radnica si nezabije
divadlo, ktoré tak preslávilo Brno. Ivan Klíma,, spisovatel, dramatik. Zdeněk
Svěrák,, scénárista, drama.
tik, herec. Eva Jiřičná, architektka. Jan Hřebejk, režisér. Zuzana Krónerová,
herečka. Jiřina Šiklová, socioložka a publicistka. Jan Vod-

ňanský, básník. Jan Sokol,
ﬁlozof, sociolog. Jan Budař,
herec. Petr Forman, herec
a režisér. Jindřich Štreit, fotograf. Táňa Fišerová, herečka a spisovatelka. Ivana
Hloužková, herečka. MUDr.
Jiří Vorlíček, ředitel Masarykova onkologického ústavu.
Gabriela Vermelho, herečka a hudebnice. Miloš Štědroň, hudebník. Tomáš Kára,
lékař, kardiolog. Anežka Kubátová, herečka. Karol Sidon, vrchní pražský a zemský
rabín. Břetislav Rychlík, režisér, herec
a mnoho daších...

Starosta Brna Onderka

Jeho kotle Vaillant teď jdou na dračku
„Věděl jsem, že jsou Malostranské noviny čteny od
začátku až do konce, tak jsem
si vyzkoušel do nich dát inzerát,“ říká pan Karel Pacák,
který podniká v oblasti plynu
a topení.

„Hned jsem byl
zavalen novými
zakázkami.“
Malostranské noviny jsou
pražskou obdobou StaroBrněnských novin.
„Hned po uveřejnění inzerátu mi začali volat noví zákazníci. Vždy jsem se jich
ptal, jak na naši ﬁrmu narazili, a oni většinou vtipně odpovídali heslem z mého inzerátu: Když kotel, tak od Pacáka! Po nějakém čase jsem
byl díky novinám doslova zavalen novými zakázkami,“

Foto: Lukáš Pacák

sa na provázku

„Inzerce v těchto novinách
funguje,“ říká spokojený
inzerent pan Karel Pacák

VZÁCNÁ chvíle pana Pacáka. Jindy neví, kam dřív skočit.
usmívá se pan Pacák a dodává, že kvůli přebytku objednávek dokonce musel inzerci
v Malostranských novinách
pozastavit. Inzerovat určitě opět začne na podzim, kdy
většinou bývá méně zakázek.
„Tyto noviny si mě našly zcela přirozeně, měli jsme je ve
schránce. Protože jsem Ma-

lostraňák tělem i duší, hned
jsem je otevřel a jedním dechem přečetl,“ vzpomíná
na své první setkání s Malostranskými novinami pan
Karel Pacák.
Pro informace o inzerci:
Volejte Moniku, tel. číslo:
777 556 578

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. prosince

Foto: www.kanclzije.cz

Modré okénko
dnes získává...
Za všechny ty
zatáčky a sjezdy a samozřejmě i gumy,
svorky a klot.

MIROSLAV JONÁŠ
Pilot kancelářské židle

Víte o někom, kdo si zaslouží Modré okénko?
Pište: redakce@starobrnenskenoviny.eu.

Proč čtu

StaroBrněnské noviny jsou k mání v Malostranské besedě, Malostranské nám. 21. V Akademii
věd, Národní 3. U svatého Omara, Tržiště 11.

Proč je věžička na radnici křivá
rněnské radní jednoho
dne (kolem roku 1511)
napadlo, že by bylo pěkné, mít tu svou radnici nějak
přizdobenou.
Řekli o své touze staviteli s velmi pěkným jménem Antonín
Pilgram. Ten se pustil chutě do díla. Když už měl portál
radnice skoro hotový, napadlo
ho, jestlipak ti vykukové nemají něco za lubem.
A taky že jo. A začali se vykrucovat: Že prý je městská kasa
prázdná, a že bylo krupobití,
možná hladomor, no prostě ať
to dostaví zadarmo.
Tak se milý Pilgram naštval
a udělal poslední věžičku pěkně pokroucenou.

B

Sta

Yorkšír Felix

Brněnský patriot Felix s paničkou Sašou. Psík pije jen
Starobrno. Foto: Pavel Talaš
Posílejte fotky mazlíčků na adresu:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Foto: Martin Cibulka

Kresba: Saraah Satin
Obrazy této skvělé malířky si
můžete prohlédnout v 1. patře kavárny Savoy (Jakubské
náměstí 1).
„Protože s nimi chutná
naše káva nejlépe!“

PAVEL KOSTA

Kavárník, Caffé del Saggio,
Brno, Helceletova 2

Mazlíčci
Starého Brna

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

Pošlete své
kresby k brněnským
pověstem. Staňte se
brněnským Cyrilem
Boudou!

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

redakce@starobrnenskenoviny.eu

26 odběrních míst

STAROBRNĚNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek
všech domácností a ﬁrem v centru Brna. Seženete je též
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už
byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).
Kavárna Vladmíra Menšíka, Veselá 3, tel.: 777 011 411. Air
café, Zelný trh 8, tel.: 774 020 106. Kavárna Savoy, Jakubské
nám. 1, tel.: 542 210 883. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna Parnas, Zelný trh 20. Informační centrum, Radnická
8. Restaurace Hansen, Besední dům, vchod z Husovy ulice.
Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32, tel. 777 687 109. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. Restaurace Výtopna, Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akademická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Knihkupectví Academia, nám.Svobody 13. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské
nám. 5. Biopotraviny, Údolní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caffé del Saggio, Helceletova 2, Masarykova čtvrt. Husa na provázku, Zelný trh 9. Design Café, Středova 1. Kadeřnictví Leony Svídové, U Hřiště
21, Starý Lískovec. Kavárna Santiago, Veveří 22. Pohostinství U Bílého beránka, Štefánikova 16, Brno - Královo Pole.
Pivní opice, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon
Markéta, Gorkého 2. Restaurace Na Švábce, Údolní 4.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 3 / listopad 2011 / I. ročník. Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner.
Kultura, inzerce: Monika Höppner, Martin Cibulka. Layout: Ondřej Höppner.
Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@starobrnenskenoviny.eu,
telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Tiskne Eurotisk.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat příspěvky čtenářů.

inzerce

Inzerci v těchto
novinách
doporučují tyto
hvězdy z Prahy

Ceník inzerce

Možnosti slev a dalších formátů
se dozvíte na tel. č.: 777 556 578
Ceny platí do 20. listopadu 2011
Celostrana
15 000 Kč

Formát
Remax
6 000 Kč

Formát
Pacák
4 000 Kč

Formát
Malý čtverec
2 500 Kč

Půlstrana
8 000 Kč

Formát
Vizitka šířka
1 500 Kč

Formát
Vizitka výška
1 500 Kč

Formát
Bobek
800 Kč

PROČ INZEROVAT VE STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH: Je v nich nejvíc života ze všech novin na trhu. Jsou
vtipné a hravé, čtenáři je čtou (na rozdíl od inzertních novin)
od prvního do posledního písmena. Inzerát vám vyrobíme
zdarma. Dopad inzerce je vzhledem k regionalitě až 10 krát
větší než v celostátních a jiných denících. StaroBrněnské noviny vycházejí v nákladu 10 tis. výtisků měsíčně, zdarma do
všech schránek v centru Brna a na odběrní místa po celém
městě. Váš inzerát tak uvidí přes 30 tis. možných zákazníků.
Kompletní ceník včetně dalších formátů najdete
na adrese: www.starobrnenskenoviny.eu

INDICKÁ
MASÁŽ
Abhyanga v kombinaci
s barevnými oleji
Aura - Somy.
Helena Sharan Unmani
Jilská 8, Praha 1
nebo Spálená 45, Praha 1,
tel. 734 440 677
nebo 777 222 697

SLEVA

40%

Masáž 60 min. za 530 Kč!
Masáž 90 min. za 750 Kč!

www.nataraj.cz

