Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

na
ro
ze

STAROBRNENSKE
}NOVINY
Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Čís. 9, roč. II
září 2012

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

SBN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

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

HEREC OLDŘICH VELEN (91)

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

ni
ny

1.

Noviny, které si píší čtenáři sami

Brněnské
servírky

ZPÁTKY NA SCÉNĚ

Miss
Niva

Při natáčení ﬁlmu
Školní výlet (2012)

Foto: Martin Cibulka

V seriálu Slovácko
sa nesúdí (1974)

SLEČNA JOLANA

z pivnice Koločava (Bayerova
č. 10) s mísou nivových koulí
(kus za 9 Kč).

Více
str.
6-7
BRNĚNSKÝ rodák Oldřich Velen slaví 15. září 91. narozeniny a natočil nový ﬁlm.

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu

„Vždy si vzpomenu na místa, po
kterých chodili umělci, kteří již
nejsou mezi námi.“

JIŘÍ AUDES, zpěvák

I pivo muže být sexy!
SOUTĚŽ O SUD PIVA STAROBRNO
Posílejte nám fotky servírek, číšnic, skladnic, milenek, jeřábnic nebo jiných děvčat. STR. 5

www.ucertu.cz

%

Dvořákova 6, Brno Tel.: 542 211 886

20

na telefonní číslo 902 11 30

Obratem dostanete SMS s osobním
poděkováním od šéfredaktora listu
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SBN TRICET

- pivnice moderního konceptu
zaštítěná Oslavanským
zámeckým pivovarem.

U

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Uvidí ho až 40.000 čtenářů
Volejte na telefonní číslo
777-556-578 (Monika)

Stylová restaurace

30 Kč

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS

ZDE MŮŽE BÝT
VÁŠ INZERÁT

2

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

23 °C

ZÁŘÍ: Inu, jářku, tak to bychom měli. Léto je v trapu
a podzim ještě daleko.

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 dle
Dobromily

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Muž seděl na koštěti za
komínem a hrozil, že odletí

Staré Brno - Harry Potter žije! Za komín domu
v centru Brna si vylezl
po lešení podivín (39)
s koštětem. Policii zavolali dělníci, kteří na domě

pracovali. Muž strážníkům zamával ručníkem
a poslal je domů. Tvrdil,
že umí létat, a že za chvíli stejně odletí. Policisté
mu ale nevěřili a lákali ho

Fanoušci zasypali hrob
spisovatelky Simony Monyové (†44) květinami.
Nedávno tomu bylo rok,
co ji její manžel, režisér
Boris Ingr (45) ubodal
v jejím domě v Brně.
Ingr dostal 15 let, které
si odpykává ve věznici
ve Valdicích. Píše básně, mimo jiné i pro svou
ženu.
O jejich syna,
který teď jde
do druhé třídy, se stará
spisovatelčin
Ingr
bratr.

Puding z rejže

Přeber čtvrt libry rejže,
vyper ji dobře ve dvou
studených a ve dvou vařících vodách, konečně
na ni nalej ještě....
www.protivanek.cz

Číslo
Císlo měsíce

367

Úvodník

Vítejte
v Bradavicích

J

e to jako v pohádce!
V jeden den řešili
brněnští
strážníci
dva případy, které se běžně dějí jednou za několik
let.
Nejprve zavolala na policii žena a tvrdila, že má
byt plný netopýrů. Znělo
to jako vtip, ale opravdu to bylo tak. Strážníci netopýry odehnali
výkřiky kšá! kšá!
Krátce na to vylezl na komín v centru Brna muž
s koštětem. Prý že to nic,
že za chvíli odletí (článek
zde na straně nahoře).
Harry Potter zkrátka žije,
a to v Brně.

Hrob spisovatelky
na brněnském hřbitově

Jaká je vaše nejvíc
oblíbená ulice v Brně?



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

dle Občanského zákoníku
se paragraf 30 týká střetu
zájmů právníka a jeho
klienta. Hlídka nakonec
muže sundala. Byl převezen na psychiatrii.

Orloj chrlil
kuličky
Náměstí Svobody - Při
příležitosti 367. výročí
vítězství Brna nad Švédy
chrlil tzv. Brněnský orloj,
připomínající falus, malé
černé kuličky.

Obešel svět,
v Brně mu
nedali razítko
Ten se podivil! Ital Gianluca Ratta, který se svým
psem už 11 let chodí kolem světa, v Brně narazil.
Na magistrátu potřeboval
razítko, aby měl důkaz
o své cestě. Nedali mu ho
s tím, že nemají čas.

inzerce

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

?
JDETE SE BAVIT !
ZAČNĚTE U NÁS

NAŠE AKCE!

•Alkoholický
Alkoholický coctail Cuba Libre 1+1 zdarma
•Alko koktejly za akční ceny
•Panini, čerstvá pizza, gyros, saláty
•Jägermeister 35 Kč
•Espresso + desert 65 Kč
Dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Herec, ﬁlozof,
mudrlant

Brněnský herec
a patriot

„Macháčkova.
Je metr široká,
vpravo husy, vlevo rigol. Zkratka
do minulosti.“

„Středova ulice,
protože je nejkratší a moc se
po ní nenachodím.“

„Biskupská,
pod Petrovem. Začíná
deskou básníku
Zahradníčkovi!“

Anna Marie
Höppnerová

Ivana
Hloužková

Martin
Hovorka

Herečka, Národní
divadlo Brno

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557

dolů. Nedal si říct, pouze
popolezl na lešení a mával odtamtud. Pro úplnost dodal, že se jmenuje
Paragraf 30, ale neobjasnil, jakého zákoníku. Po-

Monyová rok po smrti:
Její vrah jí píše básně

Ta to umí osolit!

let uplynulo
od vítězství
Brna nad
Švédy.

Zpravy

Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

„Zelný trh,
odtud už trefím
k brněnskému
drakovi.“

„Kobližná, ulička mého mládí,
středobod Brna
a hladových
okýnek!“

Ředitel Zoo Brno,
rozumí řeči zvířat

„Mečová ulice,
je krásná a je
z ní cítit starý
duch Brna.“

Adresa:
Starobrněnská 15,
Brno-střed
Tel.: 722 202 303
www.cafebarricada.cz

Zde muže
být váš
inzerát!
Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoříme
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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Lékař spáchal sebevraždu
skokem do propasti Macocha

Dívka ze str. 3
Kudy
chodím,
tudy léčím

Našel ho zaměstnanec Punkevních
jeskyní ● Nad nemocnicí u svaté
Anny teď vlaje černý prapor ●

Tady ho
našli

Dno Macochy

8

moravských vinařství

84

druhů lahvovaných vín

8

Malý oznamovatel

Nemocnice u sv. Anny

To je
hrůza!

Filmagentura Brno

Hledáme nové tváře. Věk neomezen.
Mladší 15 let registrace alespoň s jedním zákonným zástupcem.

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Protože jsou to jediné noviny, které se
dají číst v Brně.Tisknou se měsíčně
v nákladu 10 tisíc výtisků, čte je až
40 tisíc lidí. K mání jsou v kavárnách
a poštovních schránkách v centru.
Info: www.starobrnenskenoviny.eu

Tetovací salón
Permanentní
make up
ginal!

Be ori

Sjíždí se vám pneumatiky na vašem
autě? Navštivte GENO PNEU SERVIS.
U nás geometrie kol jak má být!
Adresa: Dornych 57
Tel.: 545 536 603, 602 724 700
Otevřeno: Pracovní dny 8 - 18 h,
sobota 8 - 14 h

www.genopneu.cz

Zdravotní sestra Květuše začínala
jako vzpěračka. Pak vstoupila do
služeb zdravotnictví. Uplatnila se
při přesunu otylých pacientů.

V roce 2011 se zabili
skokem do Macochy
tři lidé.

Přijďte na CASTING 14. září 2012 od 16 do 19 hodin
v hotelu International Brno. Více info: www.studioracek.cz

Nová vinotéka
v centru Brna

ště SILNÁ SESTRA KVĚTUŠE

Víte, že...

inzerce

STAŇTE SE
FILMOVOU
HVĚZDOU!

Foto: Youtube

důvody, protože v nemocnici si ho chválili.
„Byl to vynikající lékař, na
kterého jsme byli hrdí,“
řekla mluvčí nemocnice
Šárka Urbánková.
„Zjištěné poznatky napovídají o sebevraždě,“
potvrdila policejní mluvčí
Alice Navrátilová. Macocha je hluboká 138,5 m.

Foto: Martin Cibulka

Odtud
skočil

Špičkový brněnský lékař
Arne Rovný († 46) se podle všeho vydal na svou
poslední cestu autem,
které bylo nalezeno na
parkovišti nad propastí.
Jeho tělo našel pracovník
Punkevních jeskyní dne
16. 8. brzy ráno.
MUDr. Arne Rovný byl
skvělým urologem, patřil
k pilířům Fakultní nemocnice u svaté Anny.
Zatím není znám motiv,
sebevrah po sobě nenechal dopis na rozloučenou. Zřejmě šlo o osobní

Kolocava,
trochu jiná
pivnice

Originální přístup
Pro objednání volejte:

602 311 228

Adresa: Bayerova 16, Brno

druhů sudových vín

www.vasevino.eu

Pište si
tyto noviny

SAMI!

Témata posílejte na redakce@
starobrnenskenoviny.eu

... jenom pro Vás
Suché plody
Oříšky v čokoládě i jogurtu
Sušené ovoce
Belgické pralinky
Čokoládové pochoutky
Káva Majada
Kvalitní čaje

U nás si pochutnáte!
Adresa: Pekařská 4, Brno
Otevřeno: Pracovní dny 9.30 - 18 h

Telefon: 605 274 084

www.lharmonie3.webnode.cz

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SBN TRICET
na telefonní číslo 902 11 30

Obratem dostanete SMS s osobním
poděkováním od šéfredaktora listu

www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Adresa: Pasáž OMEGA,
nám. Svobody 702/9
Tel.: 777 879 904
Mail: info@vase-vino.eu

Harmonie chutí
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS

Přijďte ochutnat
moravský burčák!

Nepasterizované pivo
z tanku
Podkarpatská kuchyne
Prvorepublikový interiér
Príjemná krytá zahrádka
pro 60 osob
Otevreno denne 12 - 24 h
Adresa: Bayerova 10, Brno
Tel.: 515 541 340
Tešíme se na vaši návštevu!

Ano, miláčku, nejlepší
kadeřnictví je U hřiště.
ˇ
ˇ ˇ ˇ
U HRISTE
KADERNICTVÍ
Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.
Brazilský keratin. Modeláž nehtů
Tel.: 547 354 318. U hřiště 21, Brno
Starý Lískovec, www.kadernictviuhriste.cz
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Nové zprávy
ze Starého Brna

Zu řivý reportér

Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Přes Římské náměstí
projdou denně tisíce
lidí a nechápavě kroutí hlavou, proč je v tak
žalostném stavu.
Bývalý františkánský
klášter chátrá, má
rozbitá okna, padá
omítka, je pomalovaný a navíc ho už několik let zdobí jakési

Vlastníkem budovy je už
14 let ﬁrma Pozemstav.

divné lešení. Mons.
František Koutný
ze sousedního kostela
sv. Maří Magdalény
mi vysvětlil, že nejde
o žádné lešení.
Té hrůze se prý říká
statické řešení a má
mimo jiné funkci zachytit padající tašku
ze střechy!
KLÁŠTER na Římském náměstí

Foto: Martin Cibulka

Rozpadlý klášter

● U krematoria bude
směrem do centra zřízena
nová zastávka autobusu.
Doteď museli lidé chodit
čtvrt kilometru na tramvaj.
● Řidič trolejbusu Milan
Hladký, který zavinil
srážku s tramvají, si ve
vězení odsedí tři roky
a čtyři měsíce. Při srážce
zahynul senior.
● Se smíšenými pocity budou litevští umělci vzpomínat na Brno. Z auto-

Zpravy
busu jim cestou na festival do Španělska někdo
ukradl národní kroje.
● Opravy se protáhnou.
Jižní křídlo Špilberku
mělo být za pěkných 150
milionů Kč opraveno na
podzim. Už se ví, že dřív
než na jaře to nebude.
Dělníky prý zdržela terasa.
● Hroch má padáka, Horyna zůstává. Obskurní
případ dvou ﬁlosofů z Masarykovy univerzity má
zvláštní dohru. Autor výhružných e-mailů Horyna zůstává, jejich adresát
Hroch dostal padáka.

Žerotínovo náměstí

DŘÍVE & DNES
1934

2012

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Kde to je

VŠIMNĚTE SI: Na fotce vlevo je Divadlo na Veveří, ale vpravo zato přibyly hodiny, dráty a semafor.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Jakoby, Jakubské nám. 6

Pivní bar & restaurant. Olomoucký
tvarůžek poctivě zaleželý na kmínovém
chlebu, Pivní plzeňský guláš se špeclemi.
www.restauracejakoby.cz

ISHA café restaurant, Úvoz 8

Denní menu od 66 Kč. Vynikající dýňový
krém s opečenou slaninou za 42 Kč, kozí
sýr na grilu za 79 Kč. Venkovní šachy.
www.ishacaferestaurant.cz

Nová vinotéka v centru Brna

V pasáži Omega. 8 druhů sudového vína,
více než 84 druhů lahvového vína z 8
vinařství a 3 moravských vinařských podoblastí. Nové posezení. www.vasevino.eu

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Zde muže
být váš
inzerát!
Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoříme

Novinky z místních podniku

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských 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.

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve měst ě
SNADNÝ NÁVOD: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu pošlete na tel.
číslo 900 11 30. Rozsah jedné sms zprávy může být nejvýše 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Prodám garáž, zděnou řadovou, v blízkosti
konečné tramvaje číslo 8
ve Starém Lískovci. Tel.:
777 122 009.
●Nabízím hypoteční
úvěry s úrokovou sazbou
už od 2,5 procent, bonus
pro vás, odhad zdarma.
Pište na e-mail: radek.talas@finvision.cz, tel: 737
500 806.

●Levně prodám zánovní lamelový rošt, délka 200 cm, šířka 80 cm.
Tel.: 777 122 009.
●Koupím jakoukoliv
knihu na téma Josef
Šváb Malostranský. Tel.:
777 122 009.
●Kdo prořeže jabloně? 11 menších jabloní
na zahradě v Jundrově!
Tel.: 777 122 009.

●Hledáme nehtařku
do zavedeného kadeřnictví. Tel.: 737 147 068.
●Zavedená
pizzerie
v Brně hledá zkušeného pizzaře. Tel.: 721 004
140.
●Travesti show - Miss
Angelika. Vystoupení na
svatbách, narozeninách,
rozlučkách se svobodou,
plesech,
diskotékách.

www.missangelika.cz,
tel.: 603 717 071.
●Prodám pivní etikety staré přibližně 40 let.
V dobrém stavu. Tel.: 737
500 806.
●Hotovostní půjčka
pro všechny. SMART
Půjčka od 5 000 Kč do
50 000 Kč na dobu 8 a 13
měsíců. Rychle, diskrétně a až k vám do domu.

Seriózní jednání. Tel.:
775 767 014.
●Nabízím
grafické
práce. Reklama, inzerce,
obaly CD, plakáty, vizitky,
pozvánky. Kompletně vytvořím internetové stránky na základě vašich požadavků. Cena dohodou,
profesionální přístup. E-mail: jiripekny@gmail.
cz, tel.: 603 410 959

Zpravy

telefon inzerce
inzerce: 777 }556 578

PIVNÍ
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S MORAVSKÝM SRDCEM

ZPRAVODAJ

Pivovar na Starém
Brně láká stále
více návštěvníků
Pivovar Starobrno
se stále častěji stává oblíbeným výletním cílem Brňanů
i přespolních návštěvníků.

Nepochybně za to může
i letošní novinka - víkendové exkurze, které
začaly letos v létě.
Pro velký zájem budou
prohlídky pokračovat
i nadále. Pod pokličku výroby pěnivého
moku tak mohou
individuální turisté
i bez předchozí objednávky
nahlédnout každou sobotu
v 11 h a 13 h a v neděli ve 14 a 15 h.
Pro výpravy nad 10 lidí
je i nadále nutná rezervace kvůli zajištění dostatečného počtu průvodců.
„Ze zájmu máme
opravdu radost. Od
ledna do konce července si přišlo pivovar prohlédnout
o 37 procent více
návštěvníků než za
stejné období roku
předcházejícího.
Také proto dnes
přemýšlíme, jak exkurzní trasu do budoucna
vylepšíme
a zpestříme,“ konstatuje specialista na exkurze Josef Helebrant.
Cílem exkurzí je informovat návštěvníky
o všech fázích výroby
piva a hlavně postupech, díky kterým se

I pivo muže
být sexy!

Starobrněnský
pivovar zevnitř

ANI STAROBRNĚNSKÝ
LAHVÁČ NEMÁ CHYBU!
Foto poslala: Helča

Sout ěž o sud
české pivo (a nejen to
starobrněnské) ve světě
proslavilo.
Tajemství kvality starobrněnských piv tkví v používání nejlepších surovin - vody, sladu vyrobeného z nejkvalitnějšího
moravského
ječmene
a žateckého chmele.
Návštěvní trasa začíná
venku před varnou, kde
si všichni turisté od kvaliﬁkovaného průvodce
vyslechnou veškeré zajímavosti z historie pivovaru, kde se pivo na
stejném místě vaří už od
roku 1872.
Další kroky návštěvníků pak vedou do „srdce“ každého pivovaru,
tedy do varny. Ta starobrněnská ve své současné podobě funguje
od roku 2008 a řadí
se mezi nejmodernější
v Evropě.

Právě ve varně se
všichni zájemci dozvědí, z čeho a jak
se pivo vaří, a získají
tak
zajímavé informace, jak
k používaným surovinám, tak k varnému
procesu.
Vzorky jednotlivých
surovin si přitom mohou na místě prohlédnout.
Na zhruba hodinové
exkurzi také nechybí prohlídka prostor

CKT tanků, tedy obrovských nádob, ve
kterých pivo kvasí.
Moderní tvář pivovaru, vycházející vstříc
poptávce svých zákazníků, pak představuje
linka na vyfukování,
plnění a balení Maxilahví ze speciálního
plastu, která je v areálu Starobrna v provozu od roku 2010.
Fungovat tehdy začala jako vůbec první
v republice.

Kdy na návštěvu pivovaru
Pivovar návštěvníci mohou navštívit i ve
všední dny od pondělka do čtvrtka od 8 h
do 17.30 hodin na základě předchozí objednávky (e-mail: exkurze@starobrno.cz
nebo telefon 737 224 087).
Dospělí zaplatí za exkurzi, degustaci
a suvenýr 150 Kč, studenti nad 18 let
a důchodci 100 Kč. Kromě češtiny je výklad možný v několika světových jazycích.

POSÍLEJTE nám fotky servírek,
číšnic, skladnic, milenek, žen nebo
jiných děvčat s pivem
Starobrno.
Heslo: I pivo může
být sexy! Nejlepší foto
bude na konci roku
oceněno sudem piva
Starobrno.
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Chytrý krígl
UKAŽTE KAMARÁDŮM,
ŽE VÍTE NĚCO, CO ONI NE
Jak vypadaly etikety Starobrna?
Obě jsou z roku 1930.

Oldřich Velen: Herec
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Tema

Hvězda seriálu Slovácko sa nesúdí hrál v
Oldřich Velen je králem vedlejších rolí. Z přibližně 310 ﬁlmů, v nichž hrál, měl jen jednu hlavní
roli: v seriálu Slovácko sa nesúdí a i o tu se dělil
s kolegou Jozefem Kronerem.

V

e ﬁlmu začínal
v roce 1950 a jeho
zatím
poslední
snímek je Školní výlet,
který měl letos premiéru.

Zatím poslední role
ve ﬁlmu Školní výlet
(2012)

Dopisy

Dodnes se místní obyvatelé baví historkou,
že z nedostatku času si
pan Velen a pan Menšík
z chalupy na chalupu

Filmy, ve kterých zářil
Slasti
otce
vlasti
(1969)

Tajemství hradu
v Karpatech (1981)

Jak se budí
princezny (1977)

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SBN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

Podle ﬁlmové databáze
ČSFD hrál Oldřich Velen od
roku 1950 (Temno) do roku
2012 (Školní výlet) ve 221
ﬁlmech. On sám tvrdí, že
těch ﬁlmů bylo nejméně 297.
Odborná média uvádějí číslo
310.
Nejplodnější byl rok 1974,
kdy hrál ve 13 ﬁlmech: Jáchyme, hoď ho do stroje!,
Jak utopit Dr. Mráčka, Kvočny a Král, Motiv pro vraždu,
O Emínce a Havlíčkovi, Poslední ples na rožnovské plovárně, Poštovský panáček,
Princ Chocholouš, Sedmého
dne večer, Slovácko sa nesúdí, Televize v Bublicích, Za
volantem nepřítel a 30 případů majora Zemana.

Osud

Narodil se v brněnských
Tuřanech (1921), v Brně
také studoval na gymnáziu a na konzervatoři.
Za války byl vězněn gestapem za své působení
v odboji.
V 50. letech ho uhranul
ﬁlm, kterému se pak věnoval výrazně více než
divadlu.

Víte, že...

Oldřich Velen hrál
původně první
milovníky.

Taky dost hráli

V

cca 285 ﬁlmů

cca 300 ﬁlmů

cca 260 ﬁlmů

cca 200 ﬁlmů

cca 50 ﬁlmů

cca 50 ﬁlmů

Např.: Škola
Např.: Dobrý
základ života!,
tramp Bernášek,
Cesta do hlubin
Otec Kondelík,
študákovy duše,
Theodor Muži v offsidu,
František
Pištěk Revizor...
Filipovský Pan Tau...
Např.: Pan Tau,
Buldoci a třešně,
Chalupáři, Světáci, F. L. Věk,
Jiřina
Stella
Bohdalová On je žena!...
Zázvorková

Vlasta
Burian

Např.: To neznáte Hadimršku, Nezlobte
dědečka,
Revizor...

Oldřich
Nový

Např.: Arabela,
Až přijde kocour,
Tři chlapi v chalupě, Anděl na
horách...
Např.: Kristián,
Hotel Modrá
hvězda, Dívka
v modrém, Hudba z Marsu...

Lidé & domy Starého Brna

Nina Divíšková, Slepá 33 a

V tomto domě se 12. 7.
1936 narodila a do r. 1954
bydlela herečka Nina Divíšková.
Při studiích na pražské
DAMU se seznámila s budoucím manželem Janem Kačerem. Po pětiletém, společném angažmá
v Ostravě se na 35 let stal
její domovskou scénou
pražský Činoherní klub.
Po odchodu do důchodu
v roce 2000 spolupracuje

s řadou pražských divadel. S manželem si užívá
svých tří dcer, vnoučat
a již 10 pravnoučat!

Slepá 33 a

Herečka
Nina Divíšková

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Pád

Oldřich Velen byl 62 let
ženatý. Když jeho manželka Sylva před pěti
lety zemřela, byla to pro
něj velká rána.
Krátce na to spadl ze
schodů a zle se potloukl.
V nemocnici ho ale dali
dohromady. Třikrát byl

(přes kopec) psali dopisy. Pošťák vždy vyřídil
pozdrav od jednoho či
druhého.
„Mám
15
vnuků
a pravnuků, kteří se
o mě vzorně starají.
Manželka mi moc
schází, celý život
byla v domácnosti,
starala se o rodinu.
Vychovala naše dva
syny a kvůli moji kariéře se vzdala svého povolání. Urnu
s jejím popelem

na operaci ledvin.
Léto tráví na své milované chaloupce ve vesnici Karlovka na Českolipsku. Přes kopec
měl chalupu Vlastimil
Brodský a 4 kilometry
v obci Žandov jeho velký kamarád Vladimír
Menšík.

mám uloženou na
zahradě naší chalupy, kde jednou vedle
ní skončím i já,“ říká
Oldřich Velen.

ecký rekordman
z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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ál v 310 ﬁlmech. Víc nikdo jiný.
Šť astný
to mu ž

Kalendárium
Starého Brna
ZÁŘÍ

Bohuslav
Fuchs

Miroslava
Lokšová

Gustav
Nezval

Soňa
Neumannová

ARCHITEKT

HEREC

HEREČKA

HEREČKA

● Jaroslav Dufek
* 26. 4. 1934 Brno
† 30. 9. 2011 Brno
Syn číšníka Akademické
kavárny, herec Národního
divadla Brno.
● Miroslava JandekováLokšová
* 6. 9. 1923 Klepačov
† 21. 4. 2009 Brno
Brněnská divadelní herečka a pedagožka. Jejími
žáky byli např. Josef
Somr, Bolek Polívka,
Libuše Šafránková a další.
● Soňa Neumannová
* 19. 9. 1905 Řečkovice
† 17. 9. 1971 Praha
Herečka, dcera básníka
S. K. Neumanna. Komunistka.
● Jan Kunc
*27. 3. 1883 Doubravice
† 11. 9. 1976 Brno
Hudební skladatel, pedagog a kritik. První životopisec Leoše Janáčka.
● Gustav Nezval
*18. 11. 1907 Řečkovice
† 17. 9. 1998 Praha
Herec, první milovník.
S manželkou Trudi měl
dva syny, Petra a jiřího.
● Bohuslav Fuchs
*24. 3. 1895 Všechovice
† 18. 9. 1972 Brno
Významný architekt, profesor. Je autorem mnoha
významných brněnských
staveb (například hotel
Avion).

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.

ROLE bodrého Jury Kláska ve slavném televizním seriálu Slovácko sa nesúdí (1974). Dole P. F. 1975.

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

1. PONDĚLÍ V MĚSÍCI
Menšíkovy pondělky KAŽDÉ
Na kus řeči se StaroBrněnskými
novinami od 17 h V KAVÁRNĚ
VLADIMÍRA MENŠÍKA (Veselá 3)

StaroBrněnské noviny Č
teď slaví 1. narozeniny

astokrát jsem si
říkal, jak je hezké, že z pondělků
u Menšíka se stala tradice, která v centru Brna,
myslím, nemá obdoby.
Stále přicházejí noví členové, přátelé, kteří přijdou prostě jen tak na
kus řeči.
No, není to v dnešním
hektickém čase moc
krásné?
Srpnovou debatní a klidnou atmosféru ozdobil
také velký jahodový dort,
který jsem nechal upéct.
Byl opravdu vynikající!
Jak se říká, zaprášilo se
po něm.
Byla to sladká odměna
pro všechny příchozí.
Děkujeme vám. Na příštím setkání vás opět čeká
malé překvapení!
Martin Cibulka

Noviny pro vás tvoří

Čištění
studny
v roce 1991

Nejhlubší
studna

Ondřej
Höppner
REDAKCE,
GRAFIKA

KULTURA

Anička
Höppnerová

MLUVČÍ MLADÉ
GENERACE

Foto: Lukáš Křížek

Nejhlubší studna v Brně
a zároveň v ČR je hradní
studna na nádvoří Špilberku. První písemná
zmínka o ní je z r. 1711,
kdy byla téměř bez vody.
V létě 1716 bylo dosaženo stometrové hloubky,
koncem roku došlo ještě
k prohloubení na konečných 112 m!

Monika
Höppner
INZERCE,

Martin
Cibulka
REDAKCE,

Narozeninový
dort

INZERCE

Jaké pro vás chystá
Martin překvapení?
Uvidíte 3. září

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.

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,“ usmívá se

Redakce StaroBrněnských novin žádá pamětníky o jakékoliv informace o brněnské
Němce Lottě Jurdové, přítelkyni herce
a písničkáře Karla Hašlera. S blížícím se
výročím Karla Hašlera se můžete těšit na
veřejnou produkci unikátního dokumentu v některé z brněnských kaváren, ve
kterém uvidíte mj. jejich dosud žijícího
syna Thomase Hašlera. Díky za jakékoliv
materiály, fotky a za spolupráci. O tomto
ojedinělém projektu vás budeme včas
informovat.
Volejte: 777 122 009
prvnÍ brn ěnskÝ
klobÁsovÝ bar

U Bohouše

Foto: Lukáš Pacák

„Hned jsem byl
zavalen novými
zakázkami.“

Hledáme materiály
o Lottě Jurdové

VZÁCNÁ chvíle pana Pacáka. Jindy neví, kam dřív skočit.
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

Malostraňák 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

(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

PRONÁJEM
LIMUZÍNY

● Romantické projížďky
nočním Brnem a kolem
brněnské přehrady ●

Je to
jízda!
Jiří Pecha,
doporučuje
Volejte: 602 724 700
www.limuzinabrno.eu

D

e

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.

TITULNÍ strana
StaroBrněnských novin č. 8
(srpen 2012)

Parádní
článek
o babičce

D

ěkuji za skvělý článek v posledním
čísle StaroBrněnských novin o paní Kurandové a jejím zajíma-

Dopis

V Brně už
vzniká Pivní
ulice

K

am jít v Brně na
pivo? Je mnoho
možností.
Za večer lze vystřídat
i několik hospod, ale
pokud se člověku nechce moc chodit, pak je
nejlepší to zakempit na
Starobrněnské ulici.
Na každém kroku je tu
nějaká nálevna. Pomalu
by se mělo začít přemýšlet
o razantní změně názvu
ze Starobrněnské ulice na
ulici Alkoholovou nebo
Pivní.
Vidím to tak, že Brno chce
vybudovat novou Stodolní ulici, hned po Ostravě.
Proč ale proboha zrovna
v historickém
středu
města?!
O zahrádkách postavených do půli cesty ani
nemluvě.
Myslím, že teď už se můžeme jen těšit na ztrhující reklamní kampaň
(v
podobě
uvítacích
billboardů před každým

vém životě. Tu fotograﬁi,
co vyšla na titulní straně,
jsem nikde neviděla a je
moc dobře, že se vám jí
podařilo sehnat.
Uvnitř novin se ale stala
nemilá záměna. Místo
Jarmily Kurandové tam
byla na fotograﬁi paní
Terezie Brzková.
StaroBrněnské noviny se
mi velmi líbí a jsem jejich
věrnou čtenářkou. Přeji
hodně štěstí.
Jana Kalousková,
Brno
Odpověď: Fotograﬁi paní Kurandové s manželem
u plotu nám laskavě
poskytlo Národní divadlo
Brno ze svého bohatého
archivu.
O nemilé záměně fotografí
víme a moc nás mrzí. Pro
pořádek dodáváme, že
paní Brzková hrála ve ﬁlmu Babička z roku 1940,
kdežto paní Kurandová až
v roce 1971.
podnikem na Starobrněnské) o potencionální
zákazníky.
Šárka Hettmerová

Chodím se
často dívat
na draka

Často a rád chodívám za
brněnským drakem do
Dietrichsteinského paláce,
kde teď visí. Myslím, že ho
opravili velmi pěkně. Restaurátoři odvedli skvělou
práci. Díky!
Petr Nový, Brno

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Domovnice: „No vida, tak taky jednou při opeře sedím v parteru
a paní domácí stojí na galerii.“
inzerce

Sloupek o kávě

ANO
3%

Nelíbí!

NE
97%

Spočteno 432 hlasů.
Stav k 20. 8. 2012. Pište!

Pavel
Kosta

Majitel Caffé del
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

Ať trčí!

Větší kávy

Zde muže
být váš

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.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et

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!

S

pousta Čechů si bohužel radši vychutná velký
šálek kávy než malý za
stejné peníze. Připadá
jim totiž, že je chce obsluha ochudit o množství kávy.
Mnohdy však nevědí, že základem by mělo být právě
espresso.
Dle chuti zákazníka lze kávu
prodloužit, součástí servisu
kávy je proto konvička s horkou vodou. Sami si zvolíte
množství a vytvoříte si takto
caffé Lungo.
Podobně vám udělá barista
caffe Americano, do šálku
s horkou vodou nechá natéci
espresso. Při správném postupu se kávová crema udrží
déle na povrchu.
Bohužel ve většině kaváren
dostanete výše zmíněné kávy,
které obsluha extrahuje přes
portaﬁlter i více než minutu
a dodá do šálku plno nechtěných látek, kancerogenních,
dřevitosti, taninu a dalších.
Vybírejte proto pečlivě, kde si
dáte svoji kávu.
Pavel Kosta
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
zmístního
místního
kulturního života

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

Foto: Archiv

V ČT od podzimu
Na forbíně s T. M.

ANNA Polívková podědila po otci herecký talent i nos.

Herečka Anna Polívková
zachraňuje klauny

Brňák Bolek Polívka si ke
svým 63. narozeninám
nadělil ﬁlm. Jde o komedii
Hon a klíčovou postavu
ztvárnila jeho dcera Anna
coby přesvědčivá zachránkyně ulovených klaunů.
Film se točil pouhé tři dny
K

v Olšanech a je o přemnožených klaunech v lesích
právě v okolí Olšan, což
musí řešit vedení obce.
Režie se ujal F. A. Brabec
a ve ﬁlmu si zahrály i další děti Polívky: Honzík,
Franta a Marjánka

Kulturní nástěnka
ZÁŘÍ

Divadlo - Út 18. 9. v 19 h - KRÁL RICHARD III. - ND Brno - Mahenovo
divadlo, Dvořákova 11, tel.: 542 158 120
- Věnováno památce Jaroslava Dufka.
Více: www.ndbrno.cz

Česká televize projevila
zájem o pořad Na forbíně s T. M., který je už dva
roky pravidelně k vidění
v brněnské Redutě. „Natočili jsme dva piloty, ty
se líbily, takže už máme
šest dílů hotových, dalších deset se připravuje,“
řekl ke svému projektu
Tomáš Matonoha. Jedná se o lehce alternativní
zábavní pořad, něco mezi
Všechnopárty a Manéží
Bolka Polívky.

Antalová v létě
slavila čtyřicítku

Brněnská herečka Alena
Antalová (Městské divadlo Brno) měla o prázdninách důvod k radosti. Herečka, kterou diváci znají
ze seriálů Četnické humoresky a Pojišťovna štěstí,
oslavila krásné čtyřicáté
narozeniny. Gratulujeme!

Zábavní park - Po až čt 13 - 18 h, víkend 10 - 18 h - PERMONIUM - Oslavany, Brno - venkov, Padochovská 31,
areál KUKLA - Lanové centrum, historická
těžní věž, lanovka… www.permonium.cz
Talkshow - Po 24. 9. v 19 h - NA
FORBÍNĚ S T. M. - Reduta, Zelný trh
4 - Talkshow Tomáše Matonohy. Hosté: M.
Táborský, L. Pavlásek, V. Neužil a Š. Kašpárková. Klavír Z. Král. www.ndbrno.cz
Divadlo - 24., 25. a 26. v 18 h - VÝKŘIKY DO TMY - Městské divadlo Brno,
Lidická 16, činoherní scéna - Psychologický thriller o sexu, lžích a tajnostech.
www.mdb.cz

HEREC

Alena
Antalová
HEREČKA

Vondrák se těší
na Michalkovova

Dokumentarista, písničkář a umělecký šéf Divadla šansonu Jiří Vondrák
připraví v Moskvě dokument o slavném ruském
ﬁlmovém režisérovi Nikitu Michalkovovi. „Mám
velkou radost. Soukám do
sebe jeho ﬁlmy, vstřebávám všechny informace,“
svěřil se Vondrák.

Pavel Liška si
splnil dávný sen

Herec Pavel Liška (vystudoval JAMU) se nechal
přemluvit na dobrodružnou výpravu s názvem

Pavel
Liška
HEREC

Vladislav
Bláha
KYTARISTA

Moto cestou necestou.
Pavel si koupil super motorku a několik týdnů ještě společně s hercem Filipem Blažkem a dalšími
zdolával úskalí Turecka.
„Já jsem se vším vždycky tak trochu opožděnej
a tak si plním starý sen,“
vysvětlil Liška.

Kytarista V. Bláha
pokřtil knihu

Přední český kytarista,
pedagog a ředitel Mezinárodního
kytarového
festivalu Brno Vladislav
Bláha napsal knihu, která
zachycuje dějiny kytary.
Pokřtil ji 8. srpna na Nové
radnici.

Petr Halberstadt,

umělecký šéf Mahenovy
činohry, zve do divadla!

Koncert - Pá 21. 9. v 19. 30 h - PAUL
MILLNS A BUTCH COULTER - Café
Práh ve Vaňkovce 1 - Famózní klavírista Mills
a hráč na foukací harmoniku Coulter. Festival H. Haase. www.divadlosansonu.cz
Divadlo - Pá 21. 9. v 19 h - BALADA
PRO BANDITU - Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - Návrat legendy po
třiceti letech. S krvavou vášní se milují E.
Vrbková a J. Zadražil. www.provazek.cz

Tomáš
Matonoha

V

nadcházející divadelní sezóně se
naši diváci mohou
těšit na skutečně pestrou
činoherní nabídku.
První premiérou bude
jedna z největších her
světového dramatu Romeo a Julie od Williama Shakespeara v režii
Zdeňka Černína. V rolích
nejslavnějšího mileneckého páru se divákům
představí herci Magda
Tkačíková a Jakub Šafránek.
Více info:
www.ndbrno.cz

Další
premiérou
bude renesanční
komedie
Niccoly
Machivelliho Mandragora v režii
Ivana
Rajmonta.
Po divácky oblíbených Zlatých chlapcích Neila Saimona
nasazujeme další
skvělou hru od tohoto autora Apartmá
v hotelu Plaza v režii
Lucie Málkové.
Jedním z vrcholů sezóny bude bezpochyby titul Králova řeč, který
uvedeme v české premiéře. Režie se ujme Martin Stropnický a diváci se
mohou těšit na zajímavého hosta v jedné z ústředních postav.
Na britských ostrovech
zůstaneme v podobě dalšího titulu, kterým bude
kriminální příběh Agathy
Christie A pak už tam
nezbyl
ani
jeden
aneb Deset malých

černoušků v režii Petera Mankoveckého.
Sedmá pečeť, další zajímavý titul, jehož
předlohou je slavný ﬁlm
Ingmara Bergmana. Režie se zhostí zkušený Jiří
Nekvasil.
A posledním divadelním
kusem, který uvedeme
v nadcházející sezóně,
bude dramatizace oblíbené Lišky Bystroušky,
tu bude režírovat dvojice
SKUTR. Těšíme se na
vás.
Petr Halberstadt

Magda Tkačíková v roli Julie
a Jakub Šafránek jako Romeo.

to bylo včera

městu Brno
1011Špilberg
Slavné
Jakoženy
by Starého Brna
předán

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

František Kocourek

Slavné ženy Starého Brna

MINULE: Rudla Maximiliánuj vlítl na českó sajtnu na
levým ﬂíglu, kde byl samé juhan a batles.

Jako by
to bylo včera

Herečka, maminka herce Peška

ZÁŘÍ

Ema Pechová

Mlata na Bílendě 16 kilo 20 (VII.)

Ladislav
Pech
MANŽEL

Kdo je borec, žádný fédry
a kdo krén a křivé? A co
na to zdivočelí Makaróni?
Zgómeš příště!

Foto: Archiv

(1947 - 1991),
lamželezo,
vypravěč, fešák

Ladislav
Pešek

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

KDE TO JE

?

Minule: Muž s pivem je na domě
v České 5, což je Stopkova plzeňská
pivnice. Správně: Jaroslava Svobodová, Petra Konečná, Jan Kočí
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Rozhovor SBN
s Jiřím Audesem

Zpěvák Big Bandu Brno, syn barytonsaxofonisty a skladatele Josefa Audese,
který hrál s Orchestrem Gustava Broma.
starosti celý notový archiv, velká zodpovědnost!
Vlastně celý orchestr byl
jak jedna velká rodina.
Bylo tam i hodně recesistů, hráli si např. se slovy
v textech. Upravovali je
tak, aby z toho vyšla vždy
nějaká prasárna. Tehdy
ještě byla sranda!“
SBN: Jaká byla atmosféra na zkouškách?
Jiří: „Pan Brom byl per-

Ema Pechová (1869-1965) v roli paní
z Trévillacu z roku 1926 v ND v Brně.

N

Hugo
Haas

KOLEGA

arodila se v Jičíně,
ale celý svůj divadelní život byla
věrná Brnu. Lásku k divadlu zdědila po rodičích,
v jejich šlépějích pokračovaly i její dvě děti. Na
brněnské
konzervatoři

vychovala mnoho herců,
(Vlastu Matulovou, Karla
Hőgera nebo svého syna
Ladislava Peška). Hrála
v jediném ﬁlmu, roli maminky Huga Haase, který
se ve ﬁlmu Mazlíček (1934)
jmenoval Dr. Alois Pech.

zóna, kapelník první třídy,
všichni ho poslouchali.
Pamatuji si, že za jakýkoliv pozdní příchod se
platila pokuta. Jedna minuta stála opozdilce 100
korun. V té době to byly
velké peníze! Jako malý
kluk si vzpomínám, že
jednou, když pan Hnilička
přišel pozdě, pan Brom
doslova zařval: „Kurva,
Hnildo, kde seš?!“ To
sprosté slovo používal
zcela výjimečně.“
SBN: Zpíváš v Big Bandu Brno, kde vás Brňáci
mohou vidět naživo?
Jiří: „Nejbližší koncert
máme 27. září v 20 hodin
na Šelepce. Všechny srdečně zvu!“
Martin Cibulka

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Jiří Audes pochází z muzikantské rodiny.

● 12. 9. 1862
Hrad a pevnost Špilberk
byl po zrušení trestnice
předán městu Brnu.
● 28. 9. 1935
Byla slavnostně otevřena
Nová radnice.
● 9. 9. 1910
Otevřeno kino Urania.
● 8. 9. 1939
Premiéra ﬁlmu pro pamětníky „Kristián“.
● 22. 9. 1850
První vzlet balonu s lidskou posádkou v Brně
(Henry Coxwell se dvěma
brněnskými občany).

Sudoku pro
nenáročné

1
2 1 3
21 3 2 1 3
3 21
3 2
Pro líné

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

Ještě línější

NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.
NÁPOVĚDA: Čísla jdou
za sebou v běžném pořadí,
jaké si pamatujeme ze školy.
Tedy: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jde
o stejný počet, jaký má hrací
kostka ok.
ŘEŠENÍ: Neposílejte. Dík.

prvnÍ brn ěnskÝ
klobÁsovÝ bar

PLATBA
SMS

U Bohouše

(Hned vedle Kavárny
Vladimíra Menšíka)
Foto: Martin Cibulka

SBN: Jirko, tvůj tatínek
hrál dlouhé roky s Gustavem Bromem. Co tě
první napadne, když se
řekne: Orchestr Gustava Broma?
Jiří: „Legenda, nesmrtelný orchestr a také všichni
známí muzikanti, se kterými jsem prakticky vyrůstal. V 60. letech patřil
mezi šest nejlepších Big
bandů světa! Paráda!“
SBN: Chodil jsi s tatínkem k panu Bromovi na
návštěvy?
Jiří: „To bydlel v Preslové. Pokaždé nás vítal
velký, chlupatý, bílý pes.
Paní Bromová byla moc
hodná, stejně jako malý
Gustík a dcera Hana. Měli
se všichni moc rádi, bývala u nich vždy pohoda.“
SBN: Jaký měl táta s panem Bromem vztah?
Jiří: „Byli kamarádi na
život a na smrt. Táta byl
jeho pravá ruka. Měl na

Špilberk z výšky

SYN

Otázka: Na jakém domě
v Brně je tato deska s houslemi, houslovým klíčem
a záhadnými nápisy Heinrich Wilhelm a Ernst?

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

to bylo včera

Špilberk do
rukou města

Foto: Archiv

FRANTA
KOCOUREK

vinu. Zgómli, že vostatní
zahli, ale než šórem do
Brniska, to šli radši do
mlaty. Měli ale brnění ze
šufánkový voceli a grimle
co po nich Rudlovi vojáci
šili ze šprnd, v nich dělaly
betelný lochny.

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

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

N

Grimle

ejlíp se mleli moravští štatlaři. Byli
mezi něma kosi
z Oltecu a Majlontu, co
v mlatách házeli domo-

městu Brno
1011Špilberg
Slavné
Jakoženy
by Starého Brna
předán

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských 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.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et

Příští číslo vyjde
1. října

Foto: Lukáš Křížek

Modré okénko
dnes získává...
Za to, že
dovezl na kole
StaroBrněnské
noviny až do
Vídně.

Seženete i v Praze

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

Nejlepší
noviny
ve městě

Jak dostal Švéd na frak

Mazlíčci
Starého Brna

Br n ěn sk é
le ge nd y

BOHUMIL STEJSKAL
ZA KAŽDÉHO POČASÍ, NA KOLE
I PĚŠKY POMÁHÁ S DISTRIBUCÍ

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

Fenka Dinit. Vždy se
těší na nový výtisk. Foto
poslal: Jim Stewart.
POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Generál Lennart Torstenson
StaroBrněnské noviny
vzorně vystavené
v Pivnici a restauraci
U Všech čertů,
Dvořákova 6

46

Na obrázku vlevo je muž,
který to zpackal. Vpravo
je vítěz. Při obléhání Brna
(3. května - 23. srpna
1645) vedl 28 tisíc švéd-

odběrních míst

Jako dobrovolnou platbu

Generál Louis de Souches

ských vojáků generál Torstenson. Brněnská posádka, tvořená 500 vojáky, jimž velel Louise Raduita de Souches, se brá-

Boutique Casciano

nila čtvrt roku. Brno se pak
stalo metropolí Moravy na úkor dobyté OloVida,
mouce.
vida!

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

Foto: Martin Cibulka

Foto: Martin Cibulka

Takhle to
má vypadat

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.

Údolní 4, Brno 602 00
tel: 541 217 100
777 042 5 88
nasvabce@seznam.cz
www.nasvabce.cz
Po - so 11 - 24 h. Ne 11 - 22 h

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. Restaurace Hansen,
Besední dům, vchod z Husovy ulice. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 602
724 700. Air café, Zelný trh 8, tel.: 774 020 106. Divadlo Reduta, Zelný trh 4.
Kavárna Parnas, Zelný trh 20. Informační centrum, Radnická 8. 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. Odysea
- svět logických her a zábavy, Starobrněnská 20, Lidická 24. Pivnice U Čápa,
Obilní trh 10, tel.: 541 210 189. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 3, Brno, tel.: 546 221 019. Pizzeria Arca, Dům pánů
z Lipé, nám. Svobody 17. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Restaurace Na schodech,
Pekařská 29. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148, Královo Pole. U Všech čertů, Dvořákova 6.
Restaurace Na pískové cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana,
Jezuitská 3. Pivnice Koločava, Bayerova 10. Restaurace Šermířský klub L.
A. G., Kopečná 50. ISHA café restaurant, Úvoz 8. Kavárna La Dolce Vita,
Biskupská 3.

Přijďte s námi 8. září 2012
oslavit rok Na Švábce!
OTEVŘENO
NOVĚ

Letní outlet
za výhodné ceny
Nová podzimní
a zimní kolekce

Najdete u nás
zajímavé modely značek:
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541 217 100

Tradiční česká kuchyně
s plzeňským pivem.

Armani Jeans,
William Wilson,
Elisabetta Franchi
Těšíme se na vás!

Otevřeno: Pracovní dny 10 - 18 h,
sobota 9 - 12 h

Adresa:
Šilingrovo náměstí 7, Brno

Telefon: 773 941 605

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.

Místo si rezervujte
na tel. č.

Pište si
tyto noviny

SAMI!

Témata posílejte na redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Inzerát vyrobíme
zdarma

Prvním deseti volajícím vytvoří náš kreativní graﬁk - šikula inzerát zdarma, plně
dle vašich instrukcí. Prožeňte
šikulu! Inzeráty jako z časů,
kdy se ještě lidé zdravili.

Volejte
Monice! Tel.:
777 556 578

inzerce@starobrnenskenoviny.eu

