Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

1. dne v měsíci.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

redakce@StarobrnenSkenoviny.eu

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

KONEC
RODU
PEŠKŮ

SBN TRICET
na tel.
číslo

www. StarobrnenSkenoviny.eu

Brněnské
servírky
Miss
cukr

SLEČNA LUCIE z Akademické kavárny (roh Jaselské a Gorkého). V ruce drží
espresso s mlékem za něžných 34 kč.

PŘÍBĚH NEJSLAVNĚJŠÍ
BRNĚNSKÉ DYNASTIE

Medvědice Cora:
Drama v kotci

LADISLAV Pešek, nejslavnější z herecké dynastie.

Foto: Zoo Brno

Foto: Archiv

Exkluzivně
„Člověk si musí udržet
mládí až do konce,” říkával Ladislav Pešek.
Příběh rodu tohoto vynikající herce je současně
kusem historie českého
divadla.
StaroBrněnské noviny se
vydaly po stopách Peškových předků a sestavily jejich rodokmen.
První stopa se objevuje
v roce 1763, kdy se pražskému kuchaři Thámovi
narodil syn Karel... str. 6 MÁMA pana Peška

902 11 30

Foto: Martin Cibulka

Čís. 4 / I / prosinec 2011
Nejlepší noviny
ve městě a okolí

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy

Pro sběratele

Čtvrté 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

Přejeme čtenářům veselé Vánoce!

POROD lední medvědice Cory z brněnské zoo sledovaly na internetu desítky
tisíc Brňanů. Podrobnosti str. 5.

inzerce

ZLATÝ KRÁMEK - SKLO A ŠPERKY
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Každý den od 11 do 24 h

Platí do 16. 12. 2011
Tel. číslo

Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora listu.

e

nasvabce@seznam.cz

www.nasvabce.cz

NA INZERCI
V LEDNU

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

Adresa: Královopolská 1a
Tel.: 604 469 888
Otevřeno Po až Čt: 11 – 17 h

sl

Údolní 4,
Brno 602 00
tel: 541 217 100
777 042 5 88

10%

Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

Šperky za příjemné
ceny Originální sklo 
Opravy, zakázky
Prodej 

Zd

Na Švábce

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

ČESKÁ
RESTAURACE

DÁREK
SLEVA

PLATBA
SMS

telefon redakce: 775 949 557

PROSINEC zima bude lezavá, je třeba obalit se šálami
a rezervní kulichy s sebou.

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

Kýta s lanýži

Skopovou kýtu zbav všeho
loje a mázder a pak ji protáhni
slaninou, obalenou v tlučeném pepři a lanýži, načež ji
posol, zabal do papíru a nechej v létě den, v zimě 3 dny...

www.ubilehoberanka.cz

Číslo
Císlo měsíce

17

17 metrů měří vánoční
jedle, která stojí
nad trhy na náměstí
Svobody.

Úvodník
Na větvi
stromu života

J

e to velké dobrodružství vydat se proti proudu času a šplhat po
větvích stromu života.
Rodokmen Ladislava Peška
nás zavedl až k panu Václavu
Thámovi, díky kterému bylo
roku 1786 postaveno první
české divadlo Bouda.
Tenhle Thám prý měl ženu
Paulu, herečku, která byla,
jářku, němá. Zajímavý detail, že: V počátcích českého
divadla hráli němí herci.
Když prý takhle herečka rodila, vrátil se jí hlas. Rozmluvila se, šikulka, tak pěkně, že
vzala Thámovi roha s jedním
mladým hercem.
Thám ji hledal, chuděra, světa kraj. Pak ji našel, tedy: její
hrob. A na něm buditel Thám
vysílením umřel. Nádhera.
Přejeme hezké Vánoce.

Restaurace je po návštěvě
kata kuchařů k pronajmutí

Roosveltova - „Model českýho restauratéra - on si vozí pr**l v BMW a kuchaři
nemají kde chladit jídlo. Přijde si v bílých polobotkách
a v takový káře a řekne vám,
že nemá peníze? V tom nejedu. Chtělo by to zavřít a všechny!“ zhodnotil Zdeněk Pohlreich v pořadu Ano,
šéfe na TV Prima provoz restaurace Bohéma. Nyní do-

šlo na jeho slova, tedy aspoň částečně. Město dalo nájemcům výpověď, prý dluží
statisíce a hrozí jim basa.
Restaurace v objektu Janáčkova divadla je teď k pronájmu. Zájem je však nevelký.

a

Víte že...

K pronajmutí jsou též
prostory v Redutě.



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

LUXUSNÍ podnik vykazoval velmi nízkou návštěvnost.

Krokodýl k vidění do Petice na záchranu
Nové zprávy
konce roku
kina Scala
ze Starého Brna Radnická
- Opravy brněnMoravské náměstí - Petici
Divadla uspěla
s protestem
proti radnici

Zelný trh - Protesty brněnských divadel proti záměru
radnice snížit příspěvek na
provoz o 20 % přinesl své
ovoce. Radnice likvidační
přístup přehodnotila, zatím
ale není jisté, kam až ustoupí.
Protesty vedlo Divadlo Husa
na provázku, přidaly se tisíce
lidí. Nebude prý zrušen ani
soubor Janáčkova divadla.

ské Staré radnice, které měly
začít už v říjnu, město odložilo. Radnice i s krokodýlem
tak zůstane otevřená pro návštěvníky až do konce roku.
Rekonstrukce začne v lednu.

PROTEST proti rozpočtu

na záchranu kina Scala podepsalo už 500 lidí. Radnice už
schválila zrušení a vyklizení kina. Pokud se prý ale najde zájemce, který bude kino
provozovat, půjde to.

O
PRODLOUŽEN

KROKODÝL P.F. 2012

Anketní otázka StaroBrněnských novin

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

Na Švábce

Herec, režisér,
spisovatel
„Smrt.“

Ivana
Hloužková

Brněnský herec
a partiot

„Nikdy žádné
cvičební nástroje
a nářadí. První
náznak, že manžel
uvažuje o změně.”

„Živý dárek.
Ten ne vždycky
mile potěší.
Ale kapra si dám,
ne že ne.”

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

Radim
Fiala

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Brno - Krajský soud v Brně
řeší případ ženy, která se pokusila zabít svého otce sekyrou. Úder do hlavy přežil.
Ženě hrozí až 20 let, ale státní zástupkyně překvapivě žádá výrazně nižší trest.

KINO Scala

ČESKÁ RESTAURACE

Arnošt
Goldﬂam

Naštípla tátu
sekyrou

inzerce

Co byste nikdy nechtěli
dostat k Vánocum?

Chcete se stát

RENTIEREM???

Volejte 725 073 602
www.fondbridge.cz
Nemovitostní otevřený podílový fond
josef.ksica@ﬁnesko.cz

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557

Čevabčiči?

Foto: 2media

5 °C

Zpravy

Jak Pohlreich zařízl Bohému

Foto: www.phil.muni.cz

Co na to rosnička

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Archiv
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Herec, myslitel,
autorita

Dita
Kaplanová

Herečka, Národní
divadlo Brno

Brněnský
orloj

„Rozhodně nechci
dostat k Vánocům
blbou otázku, kde
jsou schované
dárečky.“

„V deseti bych měla
jasno: krepsilonky.
Teď jsem za všechny dary, obzvlášť
nehmotné, ráda.“

„Návlek.“

Jiří
Pecha

Falická
časomíra

CVIČENÍ JÓGY
v Masarykové čtvrti
Sál pro maximálně
12 osob ve vile,
ul. Havlíčkova
T: 602 73 83 23

www.jogova-cviceni.cz

Levně
prodám
KRYOSAUNU
tel. č.
602 12 65 63

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

3

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Na náměstí Svobody už
stojí vánoční pidijedle

Sexy dívka
ze strany 3

Strom je to pěkný, ale snad mohl být kapánek vyšší

Foto: Martin Cibulka

Nám. Svobody - Brno
má od 15. listopadu vánoční strom.
„Čekali jsme vyšší,“ byla
první reakce Brňanů.
„Je vysoký 17 m, ale z toho 2, 4 m jde do země,
takže špička je ve výšce
cca 15 m,“ řekl StaroBrněnským novinám
na náměstí Svobody jeden z chlapů, co strom
stavěli.
VÁNOČNÍ JEDLI přivezli do Brna ze křtinského lesa. Je vysoká smířlivých 17 m.
Po jedli zůstal v lese pařez o průměru třiatřicet
ních trhů 25. listopadu
2663 lidí. To je zatím nejcentimetrů.
v půl páté odpoledne.
vyšší počet. Loňský strom
Na náměstí Svobody se
Jedli vybírali Brňané již byl z Bílovic nad Svitavou
Největší živý vánoční strom
strom slavnostně roztřetí rok za sebou v inter- od Hájovny Lišky Bysna světě mívají v Oregonu.
svítil začátkem vánočMěří 55 metrů.
netové anketě. Hlasovalo troušky.

Víte, že...

inzerce

Masáže, kosmetika, kadeřnictví.
Prodej kosmetiky Alcina a Wella
u nás v salonu i přes internet.
Tel.: 541 210 251
www.salonmarketa.berx.cz
„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

Zlatnictví
Marcela Lurská

 Opravy zlatých a stříbrných šperku
 Zakázková výroba  Rytecké práce
Adresa: Veveří 32, Brno Tel.: 777 687 109
Otevřeno pondělí až čtvrtek 10 - 17 h

Pivní speciály Návrat k tradicím

I PIVO MUŽE BÝT
ORIGINÁLNÍ DÁREK!

ˇ
Ceská
19/21
Veselá 26/28
Po - Pá:
9 - 19 h
So: 9 - 13 h
Tel.:
725 087 144

www.pivoteka.eu

K řížová
864/3
Po - Pá:
12 - 18 h
So: 9 - 12 h
Tel.:
602 352 922

Foto: Youtube

Kolik kláves
máš, tolikrát jsi
člověkem.

ÚCHVATNÁ KVĚTUŠE Kölbabová
předvádí v Brně roku 1911 první
psací stroj, na kterém lze bez problémů napsat přehlásku nad O.

Malý oznamovatel
SAVOYSKÉ STŘEDY (Na kus řeči
se StaroBrněnskými novinami):
Přijďte nám říct, co chcete. Každou první
středu v měsíci (7. 12.) od 16. 30 h sedí
pan Cibulka se sekretářkou Zitou v kavárně Savoy (Jakubské náměs. 1)
a čeká na vás. Tel.: 777 122 009.

prvnÍ brn ěnskÝ
klobÁsovÝ bar

Vinárna a restaurace

Tramín

Pátek a v sobotu
živá hudba od 20 - 02 h
Každou středu
hity 70. - 90. let
Možnost vánočních
a ﬁremních večírků

Oslavte u nás
Silvestr 2011!
Pasáž KB,
nám. Svobody 21, Brno
Tel: 542 129 577
www.traminbrno.cz

vinarnatramin@seznam.cz

U Bohouše
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

(Hned vedle kavárny
Vladimíra Menšíka)
Klobásky všech druhů Vyhlášené lečo
Zabíjačkové speciality Poctivé polévky
Točené pivo: Dalešická jedenáctka,
Poutník 12° Točená zázvorová limonáda

Otevřeno: PO až ČT: 9 - 22 h,
PÁ: 9 - 02 h, SO: 15 - 24 h
Adresa: Veselá 3, Brno
Tel.: 542 215 330
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Koutek zuřivého reportéra

Nové zprávy
ze Starého Brna

Radek Talaš brázdí ulice Starého Brna

Válka o nejvyšší
mrakodrap

Foto: Radek Talaš

Reportáž z veřejných záchodků
za 2 986 000 Kč v Joštově ulici

BUŇKA TOALET je zdobena velmi trvanlivou mozaikou.

Redakce: Tak co jsi vypátral, Radku?
Zuřivý reportér: „Byl jsem
se vyčurat v nových záchodcích v Joštově ulici, co stály
nás, daňové poplatníky, skoro tři miliony. Brno tak bylo
katapultováno na přední místa na světě v přepočtu cena
bobku na obyvatele.
Toaletářku a další náležitosti
vystřídaly stroje. Vstupné je
10 Kč, mince se hází jako do
automatu na kávu. Mají tu semafůrek zelená - červená. Papír doplňován automaticky,
je to tam jak ve výtahu.“

Brno - O horní patra mrakodtrapu AZ Tower (vysoký 111 metrů) je prý velký zájem. Budova má stát v roce
2013. Bude nejvyšší stavbou
v České republice, bude mít
32 pater.

FUTURISTICKÉ tvary mís zpříjemní již tak pěknou chvilku.

arcibiskupství. Sousoší má
stát u katedrály na Petrově.
Návrhy lze posílat do 18. ledna. Zadání je zcela volné. Arcibiskupství na sochu vyčlenilo čtyři miliony korun.

Zamykač barmanek
stále uniká

Novobranská - Policie stále pátrá po muži, který přepadává bary a barmanky zamyká na záchodě. Bar v Novobranské přepadl již dvakrát. Celkem si přišel na více
než pěkných 100 tisíc korun.
Peníze vždy odnáší v igelitce.
Volejte linku 158.

72 milionů korun
za optické kabely

Cyril a Metoděj
zatím na ocet

NEJDRAŽŠÍ
ZÁCHOD NA SVĚTĚ
Nejdražší záchod světa mají
v Hong Kongu ve zlatnictví
Hang Fung. Je
z ryzího zlata,
stojí 100 milionů korun. Tedy
33x víc než WC
z Joštovy.

Zpravy

Petrov - Zatím se nikdo nepřihlásil do soutěže o novou sochu Cyrila a Metoděje. Soutěž vyhlásilo brněnské

Brno - Neuvěřitelných 72 milionů korun bude stát propojení radnic brněnských městských částí optickými kabely. Více než půlku prý zaplatí Evropská unie, ale i tak.
Instalace začne v březnu. Kritici namítají, že stejného
efektu je dosaženo již nyní
a zdarma po internetu.

inzerce

Sloupek o kávě

„JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN“

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora listu.

Sbn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

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!
KNIHOVNA. Koupím starou knihovnu, nejlépe secesní, šířka max. 140 cm, výška
cca 200 cm. Tel.: 777 122 009.
PIVO. Prodám sbírku pivních etiket. Asi 40 let staré, nepoužité, nepoškozené.
Tel.: 737 500 806.
PRÁCE. Hledám práci. Tel.
Iva: 777 157 470.
BASA. Koupím starou basu
i nehrající se strunami nebo
beze strun jako dekoraci do
interiéru. Tel.: 777 122 009.

Domácí příprava
kávy

DOBOVÉ SVATBY

LÁSKA. Viděl jsem Tě dne
před kavárnou Savoy. Moc
ses mi líbila. Ozvi se, www.
starobrnenskenoviny.eu.
SLUŽBY. Nabízím 3D vizualizace (např. návrhy interiérů) a další graﬁcké práce. Též soukromé kurzy kreslení. Tel. Jiří: 603 410 959.
SLUŽBY. Zhotovím internetové stránky dle vašich
představ. 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 až do domu. SMART půjčka je rychlá hotovost s nejvyšší diskrétností. Tel.: 724 734 167.
SUŠIČKA. Prodám novou
ještě zabalenou sušičku na
prádlo značky CANDY CST
670. Cena 2 500 Kč. Tel.: 608
175 383.

Pavel
Kosta

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
Semináře o kávě a degustace
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!

P

řemýšleli jste někdy,
jak si doma připravujete kávu? Každý způsob
přípravy má své kouzlo, ale
ne vždy vynikne vůně, chuť
a kvalita vaší kávy.
Dnes bych vám rád představil dva způsoby přípravy,
které zvýrazní vlastnosti vaší
kávy.
Nejjednodušším způsobem
je tzv. Frenchpress, kdy je
mletá káva po zalití horkou
vodou oddělena speciálním
pístem, takže se při nalévání nedostane do vašeho šálku. Takto můžete i jednoduše dodržet čas přípravy.
Dalším, hodně rozšířeným
způsobem je příprava v mokka konvičce. V této je káva
vložena do speciálního sítka
a veškerá voda je propařena
ze spodní nádržky do horní,
ze které se nalévá přímo do
šálků. Některé modely umí
i něco navíc, jako třeba napěnit mléko.
Těšíme se na vaše dotazy přímo v naší kavárně.
Pavel Kosta

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

PLÁN brněnské zoo

ˇ
KADERNICTVÍ
ˇ ˇ ˇ
U HRISTE

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

Foto: Archiv SBN

Římské náměstí:
Místo romantiky
parkoviště

Cora žere 1. mládě
(Snímek ze zoo)
MÍSTO mrkví výfuky
Římské nám. - Radnice
couvá od původního záměru
věnovat malebný prostor
náměstí farmářským trhům
(rozhodli Brňané v anketě).
Po nedávném vyklizení asijských stánků tu načerno
vzniklo parkoviště, v jednání
je plot a dokonce zeď.

Foto: Zoo Brno

Malý
oznamovatel

Foto: Zoo Brno

Mniší hora - Těhotná lední
medvědice Cora byla těsně
před porodem nejsledovanější bytostí Brna a celé
země. Lidé s napětím na internetu hltali záběry z kamer
v porodním boxu.
Pak ale přišla smutná zpráva:
Obě mláďata, které Cora porodila dne 15. 11., následující
ráno sežrala. Celou noc je zahřívala tlapou.
„Mláďata bohužel nebyla
životaschopná,“ řekl StaroBrněnským novinám ředitel zoo Martin Hovorka.
Stejný průběh měl porod i loni. Dvě zdavá medvíďata porodila jen v roce 2008. U jejich výběhu se pak vystřídaly
statisíce návštěvníků.
Cora na Mniší horu přicestovala před 12 lety ze Sankt Petěrburgu.

Foto: Zoo Brno

Lední medvědice Cora:
Drama v porodním boxu

Nové zprávy
ze Starého Brna

MEDVĚDICE CORA s dvojčaty Tomem (nyní Zoo Praha) a Billem (Zoo Berlín) v roce 2008.
inzerce

prvnÍ brn ěnskÝ
klobÁsovÝ bar

U Bohouše

Tel.: 547 354 318

www.kadernictviuhriste.cz

(Hned vedle kavárny
Vladimíra Menšíka)
Klobásky všech druhů Vyhlášené lečo
Zabíjačkové speciality Poctivé polévky
Točené pivo: Dalešická jedenáctka,
Poutník 12° Točená zázvorová limonáda

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

BAZAR

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.

Kadeřnictví

Výkup zlata
525 Kč/ 14 kt
Adresa:
Starobrněnská 9
PO – PÁ 9 – 17 h

Zde muže
být váš

INZERÁT
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Střihoruký Edward
Střihoruce stříháme, pečlivě barvíme, Vašim přáním
nasloucháme. Kadeřníci studia Střihoruký Edward
v Brně na Dominikánském nám ěstí 6.

Otevírací doba: 9 - 21 hodin
Telefon: 542 219 037, 542 212 508
www.strihorukyedward.com

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

LÉKÁRNA

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

ˇ
U PANNY MARIE VÍTEZNÉ
ZALOŽENA ROKU 1886
Rodinná lékárna s dlouholetou tradicí
a dobovým interiérem nabízí široký
vyběr léčivých přípravku a doplňku stravy
Základní homeopatika, dermokosmetika
Klientské karty, slevy na rodinné pasy
a seniorpasy

Otev řeno pondělí až pátek 7. 30 - 18 h
Adresa: Veveří 22, Brno Tel.: 541 212 987
E - mail: lekarna- upmv@seznam.cz
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KONEC DYNAS
telefon redakce: 775 949 557

Lad.
Pešek

Josef
Pešek

Životní osudy předků Ladislava Peška jsou kusem historie českého a také brněnského divadla. Díky StaroBrněnským novinám teď vznikl první
rodokmen této slavné rodiny.

Marie
Thámová

HEREC
1840 -1906

HEREČKA
1846 - 1927

Úplně na začátku hereckého
rodu jsou bratři Thámové
Karel a Václav. Druhý jmenovaný, díky němuž vzniklo
první české divadlo Bouda,
byl přímý předek Ladislava
Peška, který je nejslavnějším členem dynastie.
Syn Václava Tháma zřejmě
vychovával v Jičíně Peškovu
matku Emu, svou vnučku.

DCERA

Ladislav
Pech

Ema
Pešková

1866 -1942

1869-1965

HEREČKA

HEREC

DCERA

Věrnost

SYN

Rudolf
Walter

Marie
Pechová

Ladislav
Pešek

1894-1966

1897-1978

1906-1986

ŘEDITEL

HEREČKA

DCERA

Milan
Zezula

Olga
Walterová

1921 - 1992

1922 - 2001

MALÍŘ

HEREČKA

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

HEREC

Druhá
žena
Ladislava
Peška

Rodiče Emy, tedy Marie
Thámová a Josef Pešek,
hráli v kočovném divadle
a jezdili po Čechách, proto
Emu vychovával děda.
Větev Thámů pokračovala
v Jičíně. Dnes je zde hospoda U Piráta, která patří Thámovým potomkům.
U divadla si Ema našla životního partnera, herce La-

dislava Pecha. Spolu se pak
roku 1900 usadili v Brně. Tomuto městu zůstali oba věrní
až do konce své umělecké
cesty.
Ema a Ladislav měli dvě děti:
Marii a o devět let mladšího
Ladislava. Ten rod proslavil díky svým ﬁlmovým rolím a působením v Národním divadle v Praze (320
rolí). Používal pseudonym
Pešek, aby se nepletl s otcem,
Ladislavem Pechem. Pešek
není zdrobnělina jména Pech,
jak se traduje, ale jméno hercovy matky za svobodna.
Jeho sestra Marie začínala
v brněnském divadle, později v Brně učila na konzervatoři.
Větve rodu končí v další generaci. Žádná ze dvou vnuček paní Emy neměla děti.

Tema

Karel
Thám

Václav
Thám

1763 - 1816

1765 - 1816

OBROZENEC

DIVADELNÍK

Děda Peškovy
babičky

Obrozenec Václav Thám
byl dědeček Marie Thámové - Peškové. Zasloužil se o tzv. Boudu, první
české divadlo. Jeho bratr Karel se zabýval překlady a sestavováním
slovníků.

Slavné role, které hráli

DCERA

Zuzana
Pešková
jediná
dcera

ZLEVA: Ladislav Pech v roli Jana Žižky. Ladislav Pešek v pohádce Obušku z pytle ven. Ema Pešková ve své jediné ﬁlmové roli
Mazlíček (s Hugo Haasem). Dohromady šlo o tisíce rolí.

Staré Brno DŘÍVE & DNES Joštova ulice, pohled z Moravského náměstí
Foto: Archiv Martina Cibulky

1911

Foto: Martin Cibulka

2011

Kde to je

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:
Stromová alej (vlevo) zůstala zachována, zmizela věžička a přibyla horní řada oken...

redakce@starobrnenskenoviny.eu

ROD

ASTIE PEŠKŮ
z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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Z ro d i n n é h o
alba

Kalendárium
Starého Brna
PROSINEC

Jarmila
Kurandová

Jiří
Mahen

Ema
Pechová

Dalibor
Pták

HEREČKA

HEREČKA

REŽISÉR

HEREC

Ema Pechová
† 2. 12. 1965 v Brně. Herečka, maminka Ladislava Peška. Pocházela z rodu Václava Tháma (první české divadlo Bouda). Dožila se 96 let.
* 1. 1. 1869 v Jičíně.
Jarmila Kurandová
† 6. 12. 1978 v Brně. Herečka. Nejznámější z ﬁlmu „Babička“ od Boženy Němcové
(hrála babičku). * 30. 1. 1890
Veselá u Počátek.
Jiří Mahen
* 12. 12. 1882 v Čáslavi. Spisovatel, básník. V Brně je po
něm pojmenováno mnoho
institucí (divadlo, ulice atd.)
22. 5. 1939 spáchal sebevraždu, kterou reagoval na německou okupaci.

Foto: Archiv SBN

Dalibor Pták
* 31. 12. 1894 v Brně. Herec,
jeden z nejlepších kamarádů Vlasty Buriana. Zemřel
v bídě a zapomění 21. 2. 1960
v České Kamenici.

RODIČE Ladislava Peška: Ema Pešková - Pechová s Ladislavem Pechem na zasloužené dovolené. Byli krásný pár.

Emanuel Punčochář
* 25. 12. 1902 v Brně. Dirigent, skladatel. Spolužák a nejlepší kamarád Huga Haase.
† 5. 2. 1976 v Brně.
Karel Urbánek
† 26. 12. 1945. Brněnský herec, režisér a inscenátor širokého spektra. * 1. 11. 1881.

inzerce

PLSŤÁČCI
FOTOOKAMŽIKU

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

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

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

OLEJOMALBA

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

www.fotookamziku.cz

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

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
Sbn tric
na telef. číslo: 902 11 30.
et
Obratem vám přijde děkovná
potvrzující SMS od šéfredaktora.
Částka
ástka je 30 Kč včetne DPH.
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telefon redakce: 775 949 557

[ Cov nového
Praze [

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

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

Kavárna Vladmíra Menšíka, Veselá 3

Kavárnu vlastní syn herce Vladimíra Menšíka
Petr. Na stěnách velké fotograﬁe populárního
herce. Příjemné posezení. Bohoušův závin.

Kavárna Anděl, Gorkého 34

D

Mozaika

Spolky Starého Brna a okolí

Motto rubriky: „Spolková činnost je nejlepší
prevence proti anarchii,“ T. G. Masaryk

Občanské divadelní
sdružení TakyRyba

Kontakt: www.takyryba.org, Staré Brno, Křídlovická 78

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

Restaurace Na Švábce, Údolní 4

Slavné domy Starého Brna
Milan Kundera,
Purkyňova 6

V tomto domě se narodil a žil
spisovatel Milan Kundera.
Jeho tatínek, Ludvík Kundera tu bydlel téměř celý život.
Milan Kundera se narodil
1. 4. 1929, žije v Paříži.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY
seženete v Brně např. v Kavárně
Vladimíra Menšíka nebo v Savoyi.
K mání též na internetu:
www.staromestskenoviny.eu

Milan Kundera v roce 1967

Černá kronika celého Brna
PROSINEC 2011

mužů, kteří se s lupičem minuli ve vchodových dveřích,
kde je zachytily kamery.

Funkční
pistole

Malované rakve
pod Jakubem

Foto: TakyRyba

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

Foto: Matrin Cibulka, archiv

Legendární kreslíř Rychlých šípů Marko Čermák
vytvořil úžasný nový komiks
pro Staroměstské noviny.
Stovky Pražanů teď objevují
tajná místa na Starém Městě
a Malé Straně a plní různé
úkoly. Z Národního muzea
byl odstěhován slavný bizon.
 Pod Husovým pomníkem
na Staroměstském náměstí
objevili dělníci tajnou chodbu. Na Václavském náměstí
tvrdila žena strážníkům, že je
jejich šéfová a pak je pokousala.  V Klementinu je vystaven první rukopis pohádky
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
od K. J. Erbena.  Na mříž
u sv. Jana Nepomuckého na
Karlově mostě začali věšet
turisté tzv. zámky lásky. Na
Čertovce už jsou jich tisíce 

bčanské sdružení TakyRyba, založené v roce
2002, sdružuje lidi aktivně se zabývající divadlem,
hudbou a kulturou obecně.
Jeho působištěm je město
Brno a přilehlé okolí.
Každoročně uvede alespoň
jednu premiéru divadelního
představení.
Do roku 2005 se podílelo
na pořádání letního alternativního festivalu ZAHRADNÍ SLAVNOST v Hořicích
v Podkrkonoší.

O

Od téhož roku pořádá festival BIGBeaT ČERNVÍR
OPEN AIR.
Divadelní spolek TakyRyba
vznikl z popudu zakladatele
pana Shubina, který se již několikátým rokem snažil uvést
v život scénář své hry Příliš
dobře maskovaná ryba. Ačkoliv se celou tu dobu setkával s pochopením ze stran
svých přátel, k opravdové realizaci došlo až po objevení
zcela naivních lidí, kteří tomuto projektu uvěřili.

Posezení SBN

Klub přátel StaroBrněnských novin se
sešel v nově otevřené restauraci
Na Švábce a ocenil místní pohoštění.

BARMANKA se nelekla a pustila se s lapkou do křížku...

State čná barmanka
zahnala zloděje
Tilhonova - Policie zveřejnila snímek z přepadení v baru v Tilhonově ulici a prosí občany o spolupráci.
V baru se odehrálo toto: Lupič v kapuci si počkal, až
bude v baru prázdno. Pak
vstoupil a namířil na osamocenou a velmi pohlednou
barmanku (28) svou ostře
nabitou pistoli.
Barmanka se ale nedala. Začala se s lupičem o zbraň
přetahovat a chybělo opravdu málo, aby vyšla rána. Dívka se pohybovala na tenké li-

nii mezi životem a smrtí. Lupič byl zjevně překvapen nečekaným odporem. Zřejmě
předpokládal, že se dívka
zbraně lekne, dá mu peníze
a on je v klidu odejde utratit.
Po několika minutách nechal
přetahování a odešel s prázdnou.
Útočníkovi je kolem třiceti let. Podle svědků byl vysoký 190 cm a hubený. Mluvil
česky bez přízvuku. Informaci o podezřelém můžete volat na linku 158. Kriminalisté
by uvítali také výpověď dvou

Postřílím profesory,
hrozí student
Někdejší student Masarykovy univerzity v Brně Polák
Dariusz Damian Sieczkowski
dostal od soudu podmínku
za to, že vchod do školy pomazal výkaly, žluklým máslem a zkaženými rybami. Polák, který na univezitě studoval slavistiku, teď vyhrožuje,
že vystřílí některé pedagogy.
Netají se obdivem k masovému vrahu Breivikovi, který
v Norsku postřílel 77 lidí.

Vyrazili zuby řidi či
linky č. 93
Dva muži napadli řidiče nočního autobusu linky 93 a vyrazili mu zuby. Měla to být
odplata za to, že je řidič nechtěl pustit do plného autobusu. 

„Když jsem nesl SBN na
odběrní místo, tedy do restaurace „Na Švábce“, oslovil mne provozní pan Marcel Pecl. Jen tak mi řekl,
přijďte někdy posedět.
Když jsem zjistil, že nabízejí grilovaná kuřecí křidýlka
s pikantní omáčkou, s pečivem za 95 Kč a k tomu vynikající ošetřenou a naprosto přesně vychlazenou Plzeň za 35 Kč, neváhal jsem
ani chvilku a uspořádal sobotní setkání přátel SBN.
Byl to opravdu podařený
večer! Brzy si to zopakujeme.“
Martin Cibulka

Foto: 2x Lukáš Křížek

Foto: Policie ČR

Jakubské nám. - Malované
rakve objevené pod kostelem
svatého Jakuba se rozpadají, jakmile se jich výzkumníci
dotknout. Z devatenácti rakví ze zřejmě se štěstím podaří
jakž takž zachránit jen čtyři.
Ty pak budou vystaveny. 

Čtenáři StaroBrněnských novin

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony
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Aktuální vtip ze 100 let starých novin

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

Báseň

Dopis

Orloj - neorloj Bílé stopy na
chodníku
Martin
Cibulka

Básník a hlavní
redaktor StaroBrněnských novin

Brněnský orloj
žádném čísle SBN nechyběla alespoň zmínka o hodinách na nám.
Svobody a to zmínka ne právě lichotivá.
Domnívám se, že jádro pudla tkví v nevhodné propagaci
ještě před realizací, kdy byly
všemi zúčastněnými propagovány hodiny - vč. primátora Onderky - ale lid obecný se
hodin v pravém smyslu slova
nedočkal.
Jedná se o vynikající technický počin, který však zmíněný lid obecný nevidí, a to
lze klást za vinu autorům
díla. Skulptura je černá, neprůhledná a to zajímavé „jak
se škatule hejbou“ není vidět.
Škoda.
Tak jako vydávání StaroBrněnských novin považuji
za dobrý kulturně společenský počin, tak je technické
řešení hodin - nehodin hodno obdivu, jenom kdyby do
nich hernajs bylo vidět.
V. Cimrman
Odpověď: No to jo.

V

Báseň
Ladislav
Šťoura
Kolbaba

Básník, tramp
a cestovatel

Foto: Archiv Ladislava Kolbaby

Anenská

Bílé stopy na chodníku před
Redutou zanechávám,
tyto chvíle záměrně
a s radostí já vyhledávám.
Krásný večer, sníh se sype,
lampy tiše svítí,
zastavím a obdivuji,
jak se země třpytí.
Obě krásná náměstí
lemují to divadlo,
co nejstarší je v Evropě,
koho by to napadlo?
Je to naše Reduta,
budova tak překrásná,
ani Mozart
před ní nedutá...

Slušný občan: „Ale, ale, pane Kudrna, myslel jsem, že jste svůj boj s démonem alkoholu
ještě nevzdal!“ Opilec: „Já to nevzdal, ale von pořád vyhrává!“
inzerce

Dopis

Postel už máme,

Je 10 korun za ted´ ještě zbytek
WC dost?

BYTOVÁ ARCHITEKTURA
Projekty staveb
ING. ARCH. RADMILA PEŠKOVÁ
tel.: 732 209 166, www.architektka.cz

ěkdy by dal člověk za
vyčůrání všechno na
světě. V těchto vypjatých okamžicích je desetikoruna, kterou stojí vstup do
nových toalet v Joštově ulici,
vlastně zadarmo.
V jiných okamžicích, které
nejsou tak vypjaté, je desetikoruna nehoráznost.
Marně pátrám v paměti po
dražších záchodech, a to jsem
projel půl světa.
Jiří Kratochvíl

N

ELITT NAILS
NEHTOVÉ STUDIO

Anna Vasil´ová

Adresa: Kapucínské nám.14, Brno
Otevírací doba: po - pá: 8 - 18 h
Telefon: 603 337 306

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?
Bravo!

Schody v Anenské ulici
Jen kousíček odtud
vznikl domek jiný,
škoda že nám ukrad
kousek domoviny.
S láskou jsem procházel
Brno mé
a sledoval kouty zmizelé
s mrazením v zádech.

Nelíbí!

ANO NE
2 % 98%

Spočteno 96 hlasů.
Stav k 26. 11. 2011. Pište!

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Zde muže
být váš

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

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

Levně
prodám
KRYOSAUNU
tel. č.
602 12 65 63
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

VLNÍCÍ SE OPONA

Krátké zprávy
z brněnského
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Oldřich
Navrátil

Libuše
Šafránková

Jitka
Čvančarová

Dagmar
Havlová

RINGO Čech a Miroslav Donutil s pořadu Souboj seriálů.

Ringo vy četl Donutilovi
vysoké honoráře
„Hraješ v té televizi jen kvůli peněnzům!“ vyčetl hudebník Ringo Čech brněnskému herci Miroslavu Donutilovi při zahajovacím večeru
projektu Souboj seriálů. Ten
se bránil: „Mé honoráře jsou
tak malé, že ty bys z nich nevyžil ani půl dne.“ Za jeden
díl pořadu Trumfy přitom
prý má Donutil 100 tisíc Kč.
Seriál se vysílá měsíčně.
K

JITKA ČVANČAROVÁ
ODLOŽILA PREMIÉRU
Herečka Jitka Čvančarová
(33, studovala JAMU) sice
zkouší hlavní roli v muzikálu
Chicago, ale na svou pražskou
premiéru (konec listopadu
v divadle Pod Palmovkou) si
bude muset počkat. Je totiž
ve vysokém stádiu těhotenství, a tak si zahraje až po porodu, a to kdo ví jestli. Otcem

Kulturní nástěnka
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO PROSINEC
Přednáška - Pá 2. 12. v 19 h - ANTIKA - Kabaret Špaček, Kopečná 46, tel.: 734 584 163 - Přednáška literárního historika Martina C. Putny na
téma Antika - Více: kabaretspacek.blogspot.com
Divadlo - St 7. 12. v 19 h - KLÍŽIVÉ POHLEDY. ÚTULEK Č. 120 - Mahenův památník, Mahenova 8, tel.: 543 248 479 - Divadlo improvizace.
Více: www.kjm.cz
Divadlo - Pá 9. a út 13. 12. v 19 h - BALETKY
- Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, tel.: 542
123 425 - Emotivní inscenace s baletkami a piškoty. Režie: Pavel Šimák. Více: www.provazek.cz
Divadlo - Čt 15. 12. v 21 h - MODELKA XXL
ANEB MOJE STEHNA V PROKLATYM DETAILU - HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d, tel.:
731 457 204 - Plnotučná show Vandy Drozdové.
Divadlo - V + W - ND Brno - Reduta, Zelný trh
4 - Korespondence Voskovce a Wericha je silnou
výpovědí o životě dvou mimořádných lidí v nelehké době. Více: www.ndbrno.cz
Divadlo - 18. 12. (premiéra) a 20. 12. v 19. 30 h
- VRAŽDA ING. ČERTA - Kabaret Špaček, Kopečná 46, tel.: 734 584 163 - Představení inspirované slavným ﬁlmem E. Krumbachové.
Divadlo - Po 19. v 19 h a st 21. 12. v 10 h (pro
školy) - KNÍŽE MYŠKIN JE IDIOT - Divadlo
Husa na provázku, Zelný trh 9, tel.: 542 123 425
Hrají: Pavel Liška a další. Více: www.provazek.cz
Divadlo - Út 27. 12. v 17 h a út 3. 1. v 19 h - RADÚZ A MAHULENA - Mahenovo divadlo, Dvořákova 20, tel.: 542 158 120 - Zeyerova pohádka
v režii dua SKUTR. Více: www.ndbrno.cz

HEREČKA

HEREČKA

HEREČKA

dítěte je její manžel tanečník
Petr Čadek.
OLDŘICH NAVRÁTIL
SE OŽENIL
Herec Oldřich Navrátil (59)
se dne 11. 11. 2011 oženil. Vzal
si kamarádku Moniku (49).
Seznámil se v lese při trampování. Kvůli svatbě si oblékl
dlouhé kalhoty, i v zimě totiž
chodí v kraťasech. „Svatba
je pro sichr, kdybych natáhl
brka,“ vysvětlil. Herec vystudoval v Brně JAMU, hrával
v Divadle Husa na provázku.

DAGMAR HAVLOVÁ
OŠETŘUJE MANŽELA
Zdravotní stav exprezidenta
a dramatika Václava Havla
(75) se zhoršuje. Lékaři mu
nedoporučili oslavy 17. listopadu v Praze. Jeho žena
Dagmar Havlová (studovala
v Brně herectví) o něj pečovala na chalupě na Hrádečku. Havel před měsícem
podpořil protest brněnských
herců proti snížení dotací.
ZEMŘEL FOTBALISTA
ROMAN KUKLETA
Někdejší fotbalista Zbrojovky Brno, reprezentant Roman Kukleta, zemřel nečekaně dne 26. října na selhání jater ve věku 46 let.

Pozvánka
do divadla
Laskavé čtenáře
StaroBrněnských novin
srdečně zve do divadla

PETR
GAZDÍK

Herec, režisér,
zpěvák.
MD Brno

Jekyll a Hyde

Muzikál. Má slušný člověk
doktor Jekyll šanci zvítězit
nad svým druhým já, výlupkem všeho zla Edwardem
Hydem, který s ním naneštěstí sdílí totéž tělo?
Hrají: Jekyll / Hyde - Petr Gazdík (alter. Dušan Vitázek).
Ivana Vaňková, Johana Gazdíková... Kdy: 2. 12. v 18 h
a 3. 12. v 15 a 19 h. Kde:
Městské divadlo Brno, Lidická 16, Hudební scéna. Rezervace: tel.: 533 316 347
(jednotlivé), 533 316 410
(hromadné). www.mdb.cz

Víc než rubrika
Dobrý den.
Chápu, že se to do Vašich novin nehodí,
ale Vy pochopte, že je to nutné.
Přeji plný úspěch, Kolbaba
Ladislav
Šťoura
Kolbaba

Básník, tramp
a cestovatel

Kdysi slavné
Mendlovo
náměstí
Ona to snad není zrovna nějaká slast být dobrým pamětníkem. To si člověk pamatuje
nejenom to, co bylo, ale i to,
co pořádně dráždí nervy.
U mne je to vzpomínka na
Mendlovo náměstí. Dnes
snad největší brněnská dopravní křižovatka a dík výstavišti „možná i světová“.
Pamatuji si, jak jsme před
válkou chodili kolem kina
Svoboda koupat se do Starých lázní právě v místech fotograﬁe. A dnes? Stále se slibuje vylepšení přilehlých parků, ale nic, kromě zhoršení,
se nedělá. Spousta brněnských parků se vylepšilo,
u některých je dokonce cedulka, který funkcionář se
o to zasadil, ale „Mendlák“
zůstává
nepřekonatelným
slibem a jenom u slibů stále

Foto: Ladislav Kolbaba

Foto: Archiv

HEREC

LIBUŠE ŠAFRÁNKOVÁ
HRAJE POPRVÉ
ČARODĚJNICI
Nejslavnější Popelka všech
dob Libuše Šafránková (58)
hraje čarodějnici Micimutr
v nové pohádce, která se
jmenuje také Micimutr. Pohádka má ambice být vysílána v televizi pravidleně na
Vánoce. Nejprve ale půjde do
kin. Nechybí v ní drak, princ
a létající koště. Tak uvidíme.

Kultura

Slavné Mendlovo náměstí DŘÍVE A DNES.
zůstává. A to spadá do Středu
tili, co se dá udělat pro děti,
města.
kterých naše republika tolik
Omyl. Kecám. Cosi se i tady
potřebuje.
dělá. Zrušily se zde veřejné
Nejkrásnější park, kde se urzáchodky, o sto metrů dál
čitě vyřádilo několik inženýrů
Informační středisko měsa nyní řádí spousty spokojeta Brna i část parku na fotoných dětí, jsem zatím objevil
graﬁi původně označená pro
v Žabovřeskách, v sadech
výběh psů. Za mými zády, za
Národního odboje. Místo neprvním panelákem, byl skvěslavně proslulého koncentlý park nejenom pro děti.
račního tábora Pod kaštany
Nejprve zmizelo pískoviště,
známé brňákům jako Šeleppozději i stojany na volejbal
ka. Běžte se tam podívat.
a pokud se nemýlím i skromStojí to za to. A mohl by se
ná houpačka. S tím vším i místam projít i někdo, kdo stále
tečko pro skromný fotbal, ale
slibuje vylepšení Mendláku,
přestěhovala se sem spousta
ale pro kvapem blížící se volpsů, kteří výkaly zpříjemňuby „zatím“ nemá čas.
jí dětem hrátky.
Bylo by dobře, kdyby tohle
Páni radní a s nimi i pytel inbyl jediný svinčík v tak krásženýrů by se měli projít i po
ném městě.
předměstích Brna, aby zjisLadislav Kolbaba - Brno

telefon inzerce: 777 }556 578

František Kocourek

Libuše Šafránková

Jak zkalil Žanek HUSA v Pakostnici IV.

FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
silák, šprýmař,
vypravěč

Vodvolé to a je to ve zlatě.
Žanek: já nejedu žádné tunel
a nic nevodvolám. Žany, sledovanec: Klofneš vod nás old
love, my radovanec, ty radovanec a je to v pikách.
Žany zas: Já su zlaté a nic nevodvolám...
Shrnutí a příští díl: Žany
je zlaté, ale v pikách to hned
tak nebude. Koncil nastópil,
ale Žanek nejede žádné tunel. Nebo že by jo?
Dozvíte se v příštím díle.

Libuše
Šafránková
DNES

MANŽEL

?

Otázka: Víte, na kterém domě
v centru Brna je tato pěkná Madona s ozdobnou stříškou?
Nápověda: Reliéf Madona
je současně domovním znamením.

Minule: Znázorněný muž je svatý Urban. Nachází se na ulici Pellicova 9. Ve
zdi domu po levé straně směrem od ulice
Husova. Správně: Veteškovi
Své fotograﬁe míst a odpovědi posílejte:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Libuše Šafránková na snímku ve 28 letech.
edna z nejslavnějších
českých hereček a nejoblíbenější pohádková
princezna (Tři oříšky pro Popelku). Narodila se 7. června
1953 ve Šlapanicích u Brna.
Její první velká divadelní
role byla Julie v brněnském
Mahenově divadle. Dveře do
velkého světa se otevřely rolí

J

Miroslava
Šafránková
SESTRA

Barunka ve ﬁlmu Babička
(1971). Od roku 1972 hrála už
v Praze v divadle Za branou,
poté v Činoherním klubu.
Se svým manželem Josefem
Abrhámem (seznámili se
v Činoherním klubu, vzali se
v roce 1976) hrála poprvé ve
ﬁlmu Vrchní prchni (1980).
Má sestru Miroslavu.

Sudoku pro
nenáročné

2 1 32
21 3
1 3
3 2 1 3 21
Pro líné

Ještě línější

NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.

inzerce

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

Foto: Martin Cibulka

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

Pavel Haas (vlevo) s tátou
a bratrem Hugem
2. 12. 1941
Ten den byl Pavel Haas (bratr
Huga Haase) spolu s dalšími
židovskými obyvately Brna
odvlečen do Terezína. V ulici
Merhautova č.37 je pamětní
deska připomínající tuto
událost. Po Pavlu Haasovi je
pojmenovaná ulice Haasova.

Josef
Abrhám

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

Pavel Haas odvlečen do Terezína

Brněnská rodačka, herečka

Foto: Archiv

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.

Stalo se
před 230 lety

Slavné ženy Starého Brna

V MINULÉM DÍLE: Kámoši Žankovi hlásili: Žany, bacha, je
to ﬂigna, vyložená podělávka, blbče, ty tam zagrebuješ.

Pakostnice
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Foto: Archiv

Zabava

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 v období, kdy
bude 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
2. ledna

MARTIN HOVORKA
ředitel brněnské zoo

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

Foto: Martin Cibulka

Takhle to
má vypadat

Noviny pěkně srovnané do
vějíře. Kavárna Design
Café, Středova 1.

domě v Křídlovické ulici č. 4 byl v roce 1788
uvězněn
moldavský
kníže Ypsilanti. Rakušáci ho
zajali během války s Turkem.
Kníže nesměl opustit Brno,
ale chodit po ulicích ano. Neustále všem vysvětoval, že
není Turek, ale Moldavan.
Do toho smekal a velebil císaře pána.
Než se vše vysvětlilo, Ypsilanti si nechal udělat svou
sochu v moldavském kroji
a umístil ji nad vchod domu
v Křídlovické ulici. Domu se
začalo říkat „U Turečka“.
V roce 1791 pustili knížete
domů, ale kdyby zůstal, udělal by líp. V Cařihradě ho nechal sultán popravit, protože
ho považoval za duchovního
vůdce srbského povstání.
Socha Turka je v Muzeu města Brna. Dům byl zbořen roku 1934.

V

POŠLETE KRESBY
k brněnským pověstem. Staňte se
brněnským Cyrilem
Boudou!

redakce@starobrnenskenoviny.eu

27 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. Kavárna Dobrovský (knihkupectví Dobrovský, 2. patro), Joštova 6.

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 4 / prosinec 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.

B r n ě n s k é
p o v ě s t i

Mazlíčci
Starého Brna

Sta

Kočky v okně

Momentka z okna domu v ulici Kopečná na Starém Brně.
Foto: Martin Cibulka
POSÍLEJTE FOTKY ZVÍŘAT

na adresu: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.

DOMU se říkalo U Turečka, ale Ypsilanti fakt nebyl Turek.

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

inzerce

POHOSTINSTVÍ

Ceník inzerce

Možnosti slev a dalších formátů
se dozvíte na tel. č.: 777 556 578
Ceny platí do 16. prosince 2011
Celostrana
15 000 Kč

Formát
Remax
6 000 Kč

Formát
Pacák
4 000 Kč

Formát
Malý čtverec
2 500 Kč

ˇ POLI
V KRÁLOVĚ

Za úsilí kolem
ostře sledovaného porodu
lední medvědice
Cory.

Turek, který pořád smekal

ŠTEFÁNIKOVA 16

Foto: www.zoobrno.cz

Modré okénko
dnes získává...

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

U BÍLÉHO
BERÁNKA
VYBRANÁ JÍDLA
DLE RECEPTU
Z PRVNÍ REPUBLIKY
TEL.: 603 102 130

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 ostatních 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

ZCELA
NOVÁ
PIVNICE
ul. Joštova 4
(MHD - Česká)
Otevřeno denně
11.30 - 24 h
www.pivniopice.cz

TEL.: 542 211 922

