Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

StaroBrnenSke
éNoviNy
Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.

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

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy

Čís. 7, roč. II
červenec 2012

1. dne v měsíci.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@StarobrnenSkenoviny.eu

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

SBN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

www. StarobrnenSkenoviny.eu

SKUTEČNÝ ŽERT MILANA KUNDERY

Milan Kundera
s (ne) manželkou
Věrou v Paříži

Brněnské
servírky
Miss
pletenec

Foto: Martin Cibulka

FALEŠNÝ ŽENICH
NA TAJNÉ SVATBĚ

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

SLEČNA VERONIKA

z kavárny Teevee. V ruce drží
espresso za 35 Kč a pletenec
s javorovým sirupem za 20 Kč.

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu

„Při návštěvě bratra Petra se vždy
ráda dozvím, co je nového v Brně.“

Martina Menšíková, herečka
a zpěvačka skupiny Totems.

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

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

777 042 5 88
www.nasvabce.cz

polední menu
rodinné oslavy
firemní akce
rauty, catering

%

Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.

Údolní 4, Brno
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SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
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Uvidí ho až 40.000 čtenářu
Volejte na telefonní číslo
777-556-578 (Monika)

Na Švábce

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:
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sle dstř
va ihně
n te.

ZDE MUŽE BÝT
VÁŠ INZERÁT

ČESKÁ RESTAURACE

telefon redakce: 775 949 557

ČERVENEC: Bude velké
vedro, proto je třeba držet se
spíše ve stínu a u vody.

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

Ta to umí osolit!

Spěšný nákyp z jablek
Pro 6 osob oloupej a ustrouhej 9 míšeňských jablek,
dej je do hrnku, vraz k nim
5 celých vajec, dej k tomu 3
loty cukru a trochu té skořice. Potom se poohlédni...
www.protivanek.cz

Číslo
Císlo měsíce

250

250 dní (přibližně) chybí do návratu krokodýla
do průchodu.

Úvodník

Lstivý
pavouk
čipera

Park Lužánky - Velmi pěkný pohled zpátky bez zpětného zrcátka.
Mistrovství republiky historických velocipedů potěšilo
nejen milovníky pomalejší
jízdy.
Součástí klání byla Brněnská
míle, časovka jednotlivců,
kategorie vysoká kola muži
a ženy, plášťová kola muži,
ženy a drezíny. Významnou

složkou byla i jízda elegance
v historických kostýmech
před pódiem. Účastníci se večer přesunuli na Kraví horu,
kde proběhl ohňostroj v rámci akce Ignis Brunensis.

a

Víte že...
Vynálezce velocipedu
pan Boulanger z Bostonu
při první jízdě sjel do řeky
a utopil se.

Medvědi Kuba a Toby Ředitel divadla měl
Nové zprávy
už
lezou po stromech
svatbu a křtil
ze Starého Brna
● Od pátku 22. června je
kostnice pod kostelem svatého Jakuba přístupná veřejnosti.
● Policie dopadla mladíka,
který kradl z aut navigace.
Vyloupil takřka sto aut a způsobil škodu za statisíce.
● Masarykova univerzita
nevypsala kurzy profesoru
filosofie Jaroslavu Hrochovi, který dostával od kolegy
výhružné e-maily (SBN informovaly). Autor anonymů
taktéž profesor filosofie Břetislav Horyna ale učí dál.

Zoo - Nejslavnější brněnská
medvíďata Toby a Kuba (čtyři
měsíce) už lezou po stromech
a závodí, kdo bude nejdřív
nahoře. Máma Kamčatka si
je pečlivě hlídá.

Staré Brno - Ředitel Národního divadla Brno pan
Daniel Dvořák se ženil a křtil
syna. Svatba byla pompézní.
Ředitel je kritizován, že drží
umělce zkrátka.

MEDVĚDI na stromě

ŘEDITEL se ženil

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Jakou jste dostali nejhorší
známku na vysvědčení?

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno
„Trojka z marxisticko - leninské
filosofie, zkazila
mi stípko.
Doma jásali!”

Herec, filozof,
mudrlant
„Trojka z mravů
za osahávání spolužačky. Utekl jsem
z domu, ale večer
jsem se vrátil.“

Brněnský herec
a patriot
„Moje vysvědčení
v letech 1977 až
1989 oscilovala
mezi premiantstvím a opakováním ročníku.”

Anna Marie
Höppnerová

Ivana
Hloužková

Brněnský
orloj

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557

?

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

Mluvčí mladé
generace
„Zatím je mou
nejhorší známkou
ta nejlepší, protože
ve školce žádné
nemáme.“

Herečka, Divadlo
Husa na provázku
„Modlila jsem se
na půdě u svíčky,
abych nedostala
trojku z matematiky. Dostala.“

Masarykova univerzita Vědci zkoumají nově objevený způsob lovu pavouka
mravčíka. Když tento chytrák chytí mravence, schová
se za něj, aby dostal další.

VÝZKUM pavouka

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

Na Švábce
Dita
Kaplanová

Vědci zkoumali
lstivé pavouky

inzerce

ČESKÁ RESTAURACE

C

o je mravenečník, víme a známe jeho kousky. Známe i mravkoleva (díky Vám, Pane Sekoro). Ale mravčík?
Hotové pozdvižení mezi
světovými vědci vzbudil objev docenta Pekára
z Masarykovy univerzity.
Zjistilo se, že pavouk mravčík prý loví tak, že to nemá
ve světě obdoby. Chytne
mravence a místo aby ho
sežral, použije ho jako štít.
Pak se může snáze vetřít do
blízkosti dalších mravenců.
Vědci se to teď snaží potvrdit pozorováním, ale jde to
ztuha, protože se hemží.
A pak že je v Brně nuda.

PRVNÍ velocipedy byly malé a dřevěné, ty další vysoké a úzké.

Foto: Archiv SBN

28 °C

Zpravy

Velocipedy
daly zabrat

Foto: Archiv

Jaké bude počasí

redakceé@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Jan Zmek
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Falická
časomíra
„Mým
vysvědčením je
všední den, na
jehož počest vždy
vyplivnu koule.“

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

telefon inzerce: 777 é556 578

Zpravy

DAREBÁKA USVĚDČILA
JEHO STOPA V PÍSKU
Nám. Svobody - Stopa
v písku usvědčila lumpa,
který poničil sochu.
Výstava písečných soch
se těšila velkému zájmu
návštěvníků, jednoho až
příliš.
Přeskočil ochranný plůtek
a kopl do sochy, která se
částečně zhroutila.
Pak se vydal Běhounskou
ulicí pryč. Jenže darebáka
zahlédl svědek, milovník
písečného umění, a upozornil strážníky.
Lumpa zahlédli už v Běhounské. Když si strážníků
všiml, dal se na útěk přes
Jakubské náměstí, Kozí, Jezuitskou a v Beethovenově
mu došly síly.
Sice se vymlouval, ale na
místě činu ho usvědčila
stopa v poničené soše.
Písek měl i na botě.

Tudy
prchal

Dívka ze str. 3
Znám
každý
čudlik

Foto: Youtube

Tady spadla
klec

ště

PRŮKOPNICE hry na tahací
harmoniku kráska Míla Hladká při
své produkci u brněnských hradeb
roku 1912. Dotáhla to daleko, kam
až přesně, to se neví.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Foto: Zoo Brno

Víte, že...
Jedna písečná socha má
prý cenu 100 tisíc korun,
což je dost.

NAHOŘE písečná socha, která vyhrála soutěž. Dole otisk boty na Měsíci (ilustrační foto).

moravských vinařství

84

druhů lahvovaných vín

8

Boutique Casciano

Čisté přírodní produkty

NanoDerm
technologie

... jenom pro Vás

8

s okamžitým účinkem!

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

Vše přírodní cestou
a bez vedlejších účinků.

Doporučujeme:

No Limit - Dodá energii, zvýší výkon
a koncentraci na 6 h
Meta Go - Proti nadměrnému tuku v těle
Burn Off - Zbaví vás celulitidy a tuků na
problémových partiích
Take Away - Potlačení chuti k jídlu
Love Dose For Men - Pomáhá rýsovat
svaly a podporuje mužskou energii
Love Dose For Women - Zbaví vás
bolesti hlavy
Just Goji - Pomáhá omládnout, posiluje
zrak a zbaví trávicích problémům
21C Imunity - Proti alergii a zánětům
Vhodné pro Wellness, Fitness, kosmetické
a kadeřnické salony i jednotlivce.

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

Zdraví, krása - Poradenství
Volejte zdarma: 608 885 798
E-mail: j.romerova@seznam.cz

Telefon: 605 274 084

www.organicmission.cz

www.lharmonie3.webnode.cz

www.vasevino.eu

Zde mu že
být váš

INZERÁT

Tel.: 777 556 578, inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

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

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

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

OTEVŘENO
NOVĚ
16. července
otevíráme nový
boutique s dámskou
a pánskou
italskou módou!
Najdete u nás
zajímavé modely značek:

druhů sudových vín

Těšíme se na vaši
návštěvu!

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

inzerce

Harmonie chutí

Nová vinotéka
v centru Brna

3

inzerceé@StarobrnenSkenoviny.eu

Sbn tric

et

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

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

Adresa:
Šilingrovo náměstí 7, Brno

Telefon: 773 941 605

Kolocava,
trochu jiná
pivnice
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!

Zveme vás k příjemnému

letnímu posezení nejen u sklenky
dobrého vína!

Adresa: Běhounská 18, Brno
Tel. rezervace a informace: 602 222 023
www.cafeteevee.cz
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telefon redakce: 775 949 557

redakceé@StarobrnenSkenoviny.eu

Nové zprávy
ze Starého Brna

Zu řivý reportér

Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Vida, že to jde!
vat pouze jedno
vozidlo, již mohou
parkovat opravdu
vozidla tři. Děkujeme!

Foto: Martin Cibulka

PO ZVEŘEJNĚNÍ
článku SBN (3/
2011) Parkovat
smí jeden, místa
je tam pro tři se
radnice konečně
rozhoupala a ono
místo zrušila! Na
původním místě
v ulici Čápkova,
kde mohlo parko-

MILÉ POČTY: 1, 2, 3 a motorka jako bonus

● V brněnské nemocnici
U milosrdných bratří zemřel
14. 6. krátce po půlnoci ve
věku 84 let přední disident
Jaroslav Šabata.
● Krajský soud potvrdil trest
15 let vězení pro Borise Ingra, který loni ubodal svou
manželku, spisovatelku Simonu Monyovou. Ingr své
odvolání stavěl na tom, že si
nic nepamatuje.
● Kuchař Zdeněk Pohlreich
pokřtil v knihkupectví Dobrovský na České svou novou
kuchařku Vejce nebo slepice.

Zpravy
Neměl peníze, tak
si je vytiskl
Olomoucká - Pět tisícikorun si doma vytiskl chudý
mladík. Na tržišti si za jednu
chtěl koupit opasek. Prodavačce ale bankovka „neseděla“, takže spadla klec.

VYTISKNI si sám.

Moravské náměstí

DŘÍVE & DNES
1912

2012

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Kde to je

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

VŠIMNĚTE SI: Na fotce vlevo je na náměstí tzv. Německý dům. Tehdy se náměstí jmenovalo Lažanského.

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

1992 - 2012

Všem
P. T. zákazníkům
a příznivcům za prokázanou
mi přízeň v uplynulých
dvaceti letech srdečně děkuji.

Ing. Jan Bartoš

PRONÁJEM
LIMUZÍNY

● Romantické projížďky
nočním Brnem a kolem
brněnské přehrady ●

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

InzerátySMS
JAK NA TO: 1) Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT
INZERÁTU. 2) Pošlete sms na tel. č: 900 11 30. Cena SMS je 30 Kč.

Travesti show - Miss
Angelika. Vystoupení na
svatbách,
narozeninách,
rozlučkách se svobodou, plesech, diskotékách. Tel.: 603
717 071, www.missangelika.cz.
Hypoteční úvěry s úrokovou sazbou od 2,5 %, bonus pro vás, odhad zdarma.
E-mail: radek.talas@finvision.cz, tel: 737 500 806.
Hledáme
nehtařku
do zavedeného kadeřnictví.
Tel.: 737 147 068.

Hledáme
odběratele, prodejce nebo zájemce
o koupi jednorázových alkoholtesterů. Tel.: 725 015 254.
Zavedená pizzerie hledá pizzaře. Tel.: 721 004 140.
Prodám pivní etikety staré
cca 40 let. Tel.: 737 500 806.
Hotovostní půjčka pro
všechny. SMART Půjčka od
5 000 do 50 000 Kč na dobu
8 a 13 měsíců. Rychle, diskrétně a až do domu. Seriózní jednání. Tel.: 775 767 014.

Sýrárna a vinotéka

U veselé krávy
Nová prodejna zahraničních
sýrů, uzenin, delikates a vín

České farmářské sýry
a produkty
Kvalitní francouzská vína
Vynikající sýry

AKCE CERVENCE:
S tímto kupónem sleva 20 %
při nákupu nad 100 Kč

Otevřeno: Pracovní dny 9 - 18 h,
sobota 8 - 12 h
Adresa: Starobrněnská 13, Brno
Telefon: 734 601 952 • E-mail: syrarna-vinoteka@seznam.cz • www.holandske-syry-brno.cz

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

Andrea Machalová
Tel.: 777 616 560
Pekařská 44, Brno
Letní hity

● Peeling nové generace, 70 % CHEMICKÝ

PEELING od dermokosmetiky Renophase,
který je vhodný i v létě
● SEXY LOOK MASCARA, nátěr na řasy, 100 %
voděodolný, černý, modeluje řasy, zvětšuje
objem a prodlužuje. Vydrží 2 až 3 týdny
www.salon-levandule.cz

Zpravy

telefon inzerce: 777 é556 578

PIVNÍ
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inzerceé@StarobrnenSkenoviny.eu

S MORAVSKÝM SRDCEM

ZPRAVODAJ

Zlatá medaile pro
Starobrno Ležák

I pivo muže
být sexy!

Starobrno Ležák zaznamenal
skvělý úspěch na prestižní soutěži World Beer Cup 2012, jejíž
výsledky byly vyhlášeny začátkem května v San Diegu.
Starobrno Ležák získal
první místo v soutěžní
kategorii
Bohemian
Style Pilsener, kam pivovary z celého světa
přihlásily celkem 62
pivních značek.
Prestižná cenu v německém Norimberku
převzal garant kvality
starobrněnských piv
Petr Hauskrecht.

PETR HAUSKRECHT přebírá ocenění

„Nepasterizované Starobrno Ležák se vaří
z nejlepšího moravského sladu a nejjemnějšího českého chmele,
odkud pramení jeho
jemně chmelená chuť.
Hustá a krémová pěna
je korunou léty prově-

řeného umu starobrněnských sládků, kteří
čerpají z tradic moravského pivovarnictví,“
charakterizuje vítězné
pivo Petr Hauskrecht.
Letošní soutěže World
Beer Cup 2012 se
účastnilo 799 pivovarů
z 54 zemí celého světa.
Hodnotilo se celkem
3 921 pivních vzorků
v 95 přihlášených kategoriích. To je nejvíce
za uplynulých šest let.
World Beer Cup 2012
je největší komerční mezinárodní pivní
soutěží na světě.

Pivo České republiky 2012: Dvě zlaté
medaile pro pivovar Starobrno
Nepasterizované Starobrno Medium a Starobrno Černé dosáhly
skvělého úspěchu na prestižní degustační soutěži Pivo České republiky 2012 v Českých Budějovicích.

Starobrno Medium
a Starobrno Černé
ve svých soutěžních kategoriích nenašly přemožitele a získaly první
místa.
Starobrno Medium
je nejoblíbenějším
pivem z portfolia
starobrněnského pivovaru.
V Českých Budějovicích
obstálo ve velmi silně obsazené kategorii
světlých ležáků, kam
jednotlivé pivovary při-

hlásily celkem 35 vzorků piv.
Starobrno
Medium
je světlé pivo s 4,7%
alkoholu. Vyrábí se
z nejjemnějšího žateckého chmele a nejlepšího moravského sladu.
Spotřebitelé na Mediu
oceňují neobyčejně lahodnou, plnou a jemně
chmelovou chuť i dokonalý říz.
Pivo Starobrno Černé soutěžilo v kategorii tmavých výčepních piv.

Starobrno Černé je
výčepní pivo s 3,8%
alkoholu, má tradiční
a neměnnou chuť. Je
charakteristické plným
sladovým tónem a pikantností po napití. Je
velmi oblíbené i mezi
ženami.
Degustační soutěž Pivo
České republiky 2012 je
součástí Slavností piva,
které se letos už pošestnácté uskutečnily
na českobudějovickém
výstavišti.

Konají se každoročně
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje
a primátora statutárního města České Budějovice.
Letos se do soutěže přihlásilo celkem 52 pivovarů, které přivezly 280
vzorků.
Soutěžilo se celkem v 18
kategoriích. Anonymní degustace prováděli
kvalifikovaní odborníci.
Ceny byly slavnostně předány v sobotu
2. června.

Paní Zdena Kuchařová (vpravo)
se svojí kamarádkou z Kanady.
Obě milují Starobrno.

Sout ěž o sud
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

● V roce 1895 se pod varnými pánvemi už netopí
ohněm, ale párou z parního
stroje. Ledy dovážené ze zamrzlé
Svratky do pivovaru ztrácejí na
významu, protože je instalováno umělé chlazení. V pivovaru se rozsvěcuje první žárovka.
● V roce 1903 dosahuje produkce piva v Prvním brněnském
akciovém pivovaru rekordních
275 tisíc hektolitrů. Rekord byl
překonán až po roce 1946.

Případ falešné
telefon redakce: 775 949 557

redakceé@StarobrnenSkenoviny.eu

tema

Co se semlelo, když si bral Milan Kundera hlasatel

Milan Kundera se oženil v roce 1963.
Svatba byla tajná, věděli o ní jen dva
svědci, ženich a samozřejmě nevěsta Věra Hrabánková, televizní hlasatelka.
S manželkou Věrou
v roce 1973

S

vatbu s hlasatelkou Věrou z brněnského televizního studia nebral
Kundera příliš vážně.
Jinak by se při ní nestalo to, co se stalo.
Kunderovi tehdy bylo
34 let. Jeho klíčový
román Žert, který mu
přinesl světovou proslulost, vznikl až o čtyři
roky později.
Rok před svatbou vyšla Kunderova divadelní hra Majitelé klíčů. Záhy se objevila
na pultech jeho kniha
Směšné lásky.

Trik

Základní fakta

1940 Rodný dům Milana Kundery, Purkyňova 6,

Vojtěch Jestřáb,
falešný ženich

Brno - Královo Pole

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

Divadelní sklep Nekonečno, Lidická 14

Přímo v areálu Městského divadla Brno. Polední menu
(polévka a hlavní jídlo) - výběr ze čtyř jídel od 65 do
78 Kč. Jídla na prkně, hotová jídla, saláty, dezerty, zahrádka. Denně 11 - 01 h. www.nekonecnorestaurant.cz

Jedna báseň, Sukova 2

Nekuřácký wine&coffee-bar, italská káva Vergnano,
espresso za 36 Kč. Moravská sudová a lahvová vína,
přefiltrovaná voda z kohoutku zdarma. Po - Čt 9 -23 h,
pá 9 - 01 h, so 15 -24 h. www.jedna-basen.cz

Café St.

Café St. Michel, Dominikánské nám. 1

Historické prostory pod kostelem sv. Michala. Stylová
hudba, sacher, ovocné dorty, zahrádka. Novinka prodej čerstvě pražené kávy s sebou! Rezervace na
tel. 605 142 619. Wi - Fi.

Milan Kundera se narodil
1. dubna 1929 v Brně. Jeho
otec, Ludvík Kundera, byl
klavírní virtuóz. Kundera
odmaturoval v Brně v roce
1948. Dvakrát vstoupil do
KSČ a dvakrát byl vyloučen.
Emigroval do Francie v roce
1975. Klíčová díla: Žert,
Nesnesitelná lehkost bytí,
Směšné lásky, Valčík na
rozloučenou, Nesmrtelnost.

U sňatku asistovali
jen dva svědci, jeden
z nich Kunderův brněnský kamarád recesista Vojtěch Jestřáb.
Jestřáb byl o sedm let
starší než Kundera, za
války se zapojil do odboje (skupina Předvoj),
psal básně, překládal,
učil. Jeho vliv na Kunderu byl nesporný.
Po kontrole občanských průkazů, těsně
před obřadem, si Kundera prohodil s Jestřábem místo.
Vedle nevěsty stál před
oddávající úřednicí Jestřáb a Kundera byl za

svědka. Ceremoniářka
ani oddávající si ničeho
nevšimli.
Jestřáb se do protokolu podepsal jako Kundera, Kundera jako
Jestřáb.

Důvod
Spisovatel tehdy neměl
ani tušení, že s Věrou
stráví celý život. Později záměnu ženichů
vysvětloval jako metafyzický kousek: Narodil se na apríla, takže
co. Ať tak či onak, jeho
manželka nemanželka
řídila celý život veškeré jeho literární záležitosti, byla mu pevnou
oporou.
Kdyby tehdy Kunderovi někdo řekl, že tahle
svatba, která vlastně
neplatí, bude napořád,
určitě by se mu vysmál.

Pointa

Dnes Milan Kundera
dokonce vyhlíží z okna
svého pařížského bytu,
zda už se paní Věra
vrací z nákupu.

Víte, že...
Milan Kundera se vrací
z Paříže do rodné země
jen zcela výjimečně
a když, tak tajně.

Lidé & domy Starého Brna
Karel Divíšek, Jana Uhra 11

V tomto domě se r. 1902
narodil a do r. 1932 žil
Karel Divíšek, krasový badatel, letec, potápěč, všestranný sportovec, majitel první autoškoly v Brně
a otec herečky Nini Divíškové.
Spolupracoval s Karlem
Absolonem na výzkumech Moravského krasu,
jeho potápěčské umění
využívali mnohokrát i kriminalisté, pod hladinou

odstraňoval také různé
závady a havárie. Zemřel
předčasně r. 1956 na
agranulocytózu (nemoc
krve a kostní dřeně).

Dobrodruh Karel Divíšek
* 26. srpna 1902, Brno.
† 24. října 1956, Brno.

ého ženicha
z titulníi Strany

telefon inzerce: 777 é556 578
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lku brněnské televize Věru Hrabánkovou
Foto
z Pa ří že

Kalendárium
Starého Brna
ČERVENEC

Vladimír
Krška

Ondřej
Sekora

Jindřich
Kumpošt

Bohumír
Matal

herec

architekt

spisovatel

malíř

● Vladimír Krška
*18. 7. 1924 Brno
†12. 2. 1999 Praha
Herec, obsazován často
do rolí dobráckých mužů
komického charakteru, ale
občas i s kusem tragiky.
● Ondřej Sekora
*25. 9. 1899 Brno
†4. 7. 1967 Praha
Spisovatel, kreslíř, grafik,
ilustrátor, zasloužilý umělec, táta Ferdy Mravence
a brouka Pytlíka.
● Milan Zezula
*26. 7. 1921 Brno
†22. 7. 1992 Brno
Akademický malíř a divadelní výtvarník, jeho tvorba dominovala uvolněnou
linií a tvarovou nadsázkou.
● Jindřich Kumpošt
*12. 7. 1891 Brno
†14. 7. 1968 Brno
Architekt a urbanista,
v letech 1920 - 1925 hlavní
architekt města Brna.
● Bohumír Matal
*13. 1. 1922 Brno
†7. 7. 1988 Tišnov
Malíř, významný představitel brněnské poválečné
malby 20. století.
● Gregor J. Mendel
*20. 7. 1822 Hynčice
†6. 1. 1884 Brno
Přírodovědec, zakladatel
genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti.

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

KUNDEROVI bylo v roce 2010 uděleno čestné občanství města Brna. Na rozdíl od mnoha jiných
ocenění ho přijal. Osobně sice do Brna nepřijel, ale delegaci přivítal ve svém pařížském bytě.

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.
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Mozaika

1. pondělí v měsíci Na
Menšíkovy pondělky Každé
kus řeči se StaroBrněnskými

NEJ

novinami od 17 h v Kavárně
Vladimíra Menšíka (Veselá 3)

D

alší velice příjemné
setkání přátel SBN
se tentokrát hezky
protáhlo, 22 hodina se přiblížila, jde se domů.
Věrné, zdravé jádro klubu
ovšem nic nepřekvapí, ani
déšť, který bičoval ulice
Brna téměř celou půlku
června.
Na příštím setkání vás
čeká překvapení! K prstenu ze seriálu Arabela
nám přibyla další nádherná filmová rekvizita, kterou si budete
moci vyzkoušet.
Přijďte, těšíme se na vás !
Martin Cibulka

Deštníky,
protože
pršelo

PŘÍŠTĚ:
v pondělí
2. 7. 17 h

Nejstarší
hostinec

Foto: Lukáš Křížek

Už v dobách Velké Moravy (830-906) vedla dnešní rušnou křižovatkou
ulic: Křížová, Václavská
a Křídlovická hlavní obchodní stezka z jihu.
Právě v těchto místech byl
v roce 1243 postaven hostinec U modrého lva.
Hostinec byl prokazatelně do svého zániku v roce
1934(!) nejstarším na
území Brna.
Od 14. století, kdy byl
přes Svratku postaven
první dřevěný most, sloužil hostinec pocestným
hlavně k odpočinku po
namáhavém brodění.

KLUB přátel StaroBrněnských novin v Kavárně Vladimíra Menšíka. Vpravo pohled na kavárnu zvenčí.
inzerce

Jeho kotle Vaillant teď jdou na dračku

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.

30 Kč

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

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

Pište si
tyto noviny

Zde muže
být váš

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

„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.

Témata posílejte na redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

„Hned jsem byl
zavalen novými
zakázkami.“

PRVNÍ BRN ĚNSKÝ
KLOBÁSOVÝ BAR

U Bohouše

Kosmetika

Foto: Lukáš Pacák

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

SAMI!

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)
uKlobásky všech druhů uVyhlášené lečo
uZabíjačkové speciality uPoctivé polévky
uTočené pivo: Dalešická jedenáctka,
Poutník 12° uTočená 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

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

„Naše kosmetická
péče Vám dá krásný
vzhled, proto než-li
zítra, přijďte radši
hned!“

Otevřeno kdykoliv
po domluvě
(včetně víkendu)
Volejte Adélu:
608 203 393
Adresa:
Bzenecká 19, Brno
Vinohrady

telefon inzerce: 777 é556 578

DopiSyí

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. 5
(květen 2012)

Stáří fotky
pivovaru

D

obrý den, při návštěvě Klobáskového baru u Bohouše
jsem četl váš list a narazil
na článek o Starobrnu s fotografií zachycující areál

pivovaru s nemocnicí na
Žlutém kopci v pozadí.
Pod fotografií je popisek
„STAROBRNĚNSKÝ pivovar koncem 19. století“.
Správně by podle mě měl
znít „STAROBRNĚNSKÝ
pivovar začátkem 20. let
20. století“.
Podíváte-li se totiž na mapy
na stránce www.vilemwalter.cz, tak dva domy
stojící mezi pivovarem
a Žluťákem jsou viditelné
teprve na turistické mapě
okolí Brna 1:75 000 z roku
1915.
Bohužel vzhledem k bombardování Brna a zkáze
téměř kompletního archivu stavebního úřadu
nemůže být datace přesnější. Originál uložený
v detašovaném pracovišti
Moravského
zemského
archivu v Třebíči bohužel
není datován.
Díky,
Lukáš Richtr

Dopis

Dopis

Orloj? Vždyť Více pláží
je skvělý v celém Brně

O

rloj je vynikající
a doufám, že tam
zůstane! Vždycky,
když slyším jeho kritiky,
vzpomenu si na novinové
články tvrdící, že Bobycentrum se do Brna nehodí, protože Brno je malé
město.
Chválím nynější brněnskou vládu za architektonické zvláštnosti, které
se ve městě staví. V Brně
nic není, město je prázdné
a smutné. Měli bychom
být rádi, že aspoň moderní
výstřelky k nám přitáhnou
turisty.
Sázka na moderní, neobvyklé stavby je podle
mne dobrý nápad, když už
v Brně krachuje kultura.
Orloj je neobvyklé, pěkné
dílo - ať si vesničané
nadávají na to, čemu nerozumí!
A hlavně... Ať je konečně
pryč to zavazející nádraží!
A střed města ať se rozroste za nesmyslnou
bariéru kolejí! Zdraví,
Zuzana Antares

J

e opravdu skvělé, že
se drží tradice s letní
pláží na náměstí
Svobody.
Více takových počinů!
Když tak vidím na náměstí ty krásné slečny
v plavkách, jak srkají
brčkem míchané nápoje,
zdá se mi ten falický orloj
ještě směšnější než jindy.
No nic. Mějte se,
Jan Malý

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Panička: „Mužíček mi dal k narozeninám 100 korun. Mám si koupit prstýnek, klobouk,
nebo něco na sebe? Nu což, dám to na kilo hovězího, ať se máme zas jednou dobře.“
inzerce

PRONÁJEM
LIMUZÍNY

Nelíbí!

ANO NE
2 % 98%

Spočteno 385 hlasů.
Stav k 20. 6. 2012. Pište!

Pravidlo patnácti
Pavel
Kosta

Majitel Caffé del
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

● Romantické projížďky
nočním Brnem a kolem
brněnské přehrady ●

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

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

Ať trčí!

Sloupek o kávě

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!

M

inule jsme si slíbili
něco více o pravidle
patnácti.
Mnoho odborníků se shoduje na jednoduché pomůcce
pro poznání a zužitkování
kávy.
Zelená káva se dá ideálně
skladovat a zpracovat do
15 měsíců, upražená káva
je nejvýraznější kolem patnáctého dne, mletou kávu
bychom měli spotřebovat do
patnácti minut a espresso má
dostat zákazník do patnácti
vteřin od dokončení extrakce, což je problémem v mnoha provozech.
Když se nad tím zamyslíme,
tak u mnoha káv v našich
obchodech je problémem
i oněch patnáct dnů. Káva,
kterou najdete na pultech,
má uvedenou expiraci, nikoliv dobu pražení, takže lze
pouze odhadovat její čerstvost a může být stará až několik měsíců.
Pro kávu tedy nejlépe do
blízké, ideálně rodinné pražírny s větším sortimentem
čerstvé kávy. Pavel Kosta
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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

Bolek
Polívka

Herečka Pavla Tomicová má odzbrojující úsměv i humor

Foto: Archiv

herec

Václav
Neckář

Tomicová s Babčákovou si
v Brně vjely do vlasů

V Brně to pořádně rozjely
skvělé herečky Pavla Tomicová a Simona Babčáková.
Stalo se tak v pořadu Na
forbíně s Tomášem Matonohou v divadle Reduta.

Jejich improvizovaná scénka skončila tím, že si naoko
vjely do vlasů a hádaly se,
která z nich má pocitově
blíže k Brnu. Nakonec se
udobřily a zas byla sranda.

Bolek Polívka
vnikl do sněmovny

činnost exekutorů. Bolek
Polívka byl hostem poslance Waltera Bartoše a přijel
se domluvit i s ministrem
Petrem Bendlem na kulturním charitativním programu, který by měli společně
spáchat na Bolkově ranči.

Zcela nenápadně se do Poslanecké sněmovny dostal
herec a komik Boleslav Polívka. Zrovna se řešila novela zákona, která upravuje

Akce dětem - 9. 7. - 22. 8 - LETNÍ VÝTVARNÝ ATELIÉR - Wannieck Gallery,
Ve Vaňkovce 2 - Děti od 3 do 12 let - děti
do 6 let v doprovodu rodičů. Délka ateliéru
3 dny, od 10 do 13 h. Termíny: 9. - 11. 7.
a 20. - 22. 8. Cena Letního výtvarného ateliéru je 750 Kč a zahrnuje vedení zkušenými
lektory, výtvarný materiál a občerstvení. Info
i přihlášky najdete na www.wannieckgallery.cz
Festival - 20. 7. - 29. 7. - PROART FESTIVAL 2012
- Mezinárodní workshopy a představení v brněnských divadlech. Tanec, zpěv, herectví, fotografie, kresba, design,
kytara, klavír, kreativní psaní. Více Inko o programu: www.
proart-festival.cz

HRAD
ŠPILBERK

Výstava - Do 2. září - AKAD. MALÍŘ IVO ROZSYPAL: SKLO - Hrad Špilberk, východní křídlo, 1. patro
- Výstava originálního autora, jehož osudovým materiálem
se stal opaxit - tmavé, neprůhledné sklo. www.spilberk.cz

herec

Zpěvák Václav Neckář
navštívil brněnské Knihy
Dobrovský, kde představil
svou knihu Cesta do mé
paměti. Jde o soubor vzpomínek, v nichž se ohlíží
pracovně i soukromě.

Petr Menšík
perlil u Šípa
Petr Menšík (Kavárna V.
Menšíka), syn úžasného
herce Vladimíra Menšíka, vzorně reprezentoval

Liška namluvil
animák o sexu

Pavel Liška (DIFA JAMU)
a Aňa Geislerová propůjčili
hlasy vtipnému animovanému snímku se zajímavým názvem O sexu. Film
Barbory Dlouhé je určený
jako instruktáž pro školní
sexuální výchovu mentálně
postižených adolescentů.
„Ahoj. Já jsem Petr. Pracuju jako pomocná síla v našem podniku. Od základky
už. Já tam skládám šrouby
do krabiček,“ představuje
svou postavu Pavel.

Mahenova činohra
má nového šéfa

Uměleckým šéfem Mahenovy činohry byl jmenován
herec Petr Halberstadt. „Je
to dočasné řešení než ředitel divadla jmenuje uměleckého šéfa definitivně,“
potvrdil SBN Petr.

Pozvánka
na výstavu
Laskavé čtenáře
Staro Brněnských novin
srdečně zve
JEF
KRATOCHVIL
Fotograf

ZÁBLESKY V ŠERU/
DECH BRNĚNSKÝCH
ATELIÉRŮ

Vernisáž výstavy vzbudila
značnou pozornost

Palác šlechtičen,
Kobližná 116/1
Výstava potrvá
do 26. srpna

Koláže z unikátního projektu „Dech brněnských
ateliérů“, jehož koncepce
je postavena na spojení
fotografie s dalšími médii.
Autor
neopakovatelným
způsobem zachytil řadu sochařů, malířů, restaurátorů
a oděvních výtvarníků v jejich tvůrčím prostředí.
Více info: www.mzm.cz

Světoví píseční sochaři
vystavují na Svoboďáku

ČERVENEC

Výstava - Dlouhodobá výstava - MORAVSKÁ VESNIČKA
A BETLÉM - Baron
Trenck Gallery u kapucínů (vedle hrobky), Kapucínské nám. 5 - Otevřeno denně 9 - 16.30 h.
Vesnička, jejímž autorem
je Miroslav Mužík, znázorňuje všední život na moravské vesnici na přelomu 18. a 19. století.
Součástí expozice je - od stejného autora - betlém úctyhodných rozměrů (9,4 m délky), kde se nachází 430 figurek (postav a zvířat), z nichž
zhruba 250 je pohyblivých. Velikostí je betlém jeden z největších v celé
ČR a stále je rozšiřován. Info: www.barontrenckgallery.cz

Petr
Halberstadt

Neckář se v Brně
pochlubil knihou

Kulturní nástěnka

výběr toho nejlepšího

herečka

Foto: Lukáš Křížek

K

zpěvák

Aňa
Geislerová

Brno v talkshow Karla Šípa
Všechnopárty. Petr pohovořil hantecem a s humorem o tom, jak ho tatínek
zasvětil do života. Nakonec
předal Karlu Šípovi dres
fotbalové Menšíkovy jedenáctky, kterou vede.

Kultura

G

olden Sand Festival se letos vrátil
do Brna s unikátní
výstavou obřích písečných soch. Po dvou letech
úspěšných akcí na Moravě
i na Slovensku špičkoví píseční sochaři měli s kolegy
z Německa, Holandska,
Slovenska a Itálie možnost
předvést efemérní sochy
přímo na náměstí Svobody.
Sochy vznikaly před očima
diváků denně od 9 do 18
hodin a budou k vidění do
3. srpna 2012. Poté budou
z náměstí vymeteny.

Rozpracovaná
socha Radovana
Živného s názvem
Nejistota bytí

Písek je
z dovozu

Exkluzivně
pro SBN
Radovan Živný, umělecký
ředitel festivalu, písečný
sochař, malíř
Radovane, jak se ti tvořilo v Brně?
„Počasí nám naštěstí bylo
nakloněno, takže výborně.
O jaký festival jde?
„Golden Sand Festival je tu
pro lidi, ale i pro umělce.
Dáváme sochařům volnou
ruku v tom, co chtějí tvořit.
Díky tomu mají sochy skutečnou uměleckou kvalitu.“
Jak reagují na sochy
Brňáci?
„Ohlas široké veřejnosti je
velmi pozitivní.“
Kdo se letos sešel
v umělecké porotě?

„Zasedli v ní Kurt Gebauer,
Jan Saudek, Tomáš Medek
a další osobnosti české výtvarné scény. Zároveň také
doufáme v další dobrou
spolupráci s městem Brno
a dosavadními sponzory.“
Jaký další projekt tě
teď čeká?
„Připravuji se svou asociací
Art Confronto výstavu v galerii Santo Antonio v jihoportugalském Monchique,
která návštěvníkům nabídne monumentální sochy
z písku a ze dřeva. Cílem
těchto projektů je konfrontovat veřejnost s uměleckými artefakty, vytáhnout
umění na ulici a nadhodit
otázku: Jaký by byl náš život bez tvorby a fantazie?“
A jaký by byl?
„Za sebe a své kolegy můžu
odpovědět: Zatraceně nudný a o ničem!“
Kdo je Radovan Živný
Narodil se na Vysočině.
Žije a tvoří v Portugalsku,
do České republiky se pravidelně vrací. Je autorem
dvou středoevropských rekordů. V Olomouci vytvořil největší písečnou sochu
a svůj rekord překonal
o rok později v Nitře.

www.radovanzivny.cz

telefon inzerce: 777 é556 578

František Kocourek

Slavné ženy Starého Brna

Jako by
to bylo včera

Janáčkova akademie múzických umění

ČERVENEC

Mlata na Bílendě 16 kilo 20 (V.)
ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Dobré hrnek z Plzně,
Smíchova nebo ze Starýho Brna byl po žňách vyblózované.

Franta
kocourek

(1947 - 1991),
lamželezo,
vypravěč, fešák

la Maximiliánuj byl vyložené flignař a křivák a nastópil do mlaty s novéma
tunelama.
Vlítl na českó sajtnu na
levým flíglu, kde byl samé
juhan a batles s dlóhéma
harizónama.

Ladislav
Frej
manžel

Kdo je borec, žádný fédry
a kdo krén a křivé? A co
tunel Rudly Maxmiliánuj?
Zgómeš příště!

Kritstýna
Frejová

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

Foto: Martin Cibulka

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

dcera

?

Otázka: Kde jsou tyhle
sluneční hodiny?
Nápověda: Tohle je těžké,
proto prozradíme ulici:
Schodová. A číslo je?
Minule: Reliéf smějícího se muže
s hrozny místo vlasů je na adrese
Minoritská 8. Správně: Jan Václavek, Míla Nová, Aleš Vychopeň
Svá fota nových míst a odpovědi posílejte:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

*11. 8. 1938, Zlín. † 21. 12. 2007, Kladno.

yučovala češtinu na
základní škole ve
Vracově u Kyjova.
Divadelní prkna ji však
lákala natolik, že vystudovala JAMU v Brně.
Typově zapadala do rolí
starostlivých matek. Velmi úspěšná byla i v dabin-

V

Annie
Girardotová
herečka

gu (Annie Girardotová),
v r. 2000 obdržela cenu
Františka Filipovského za
celoživotní mistrovství.
Byla čtvrtou manželkou
herce Ladislava Freje
a matka dvou dětí, Kristýny a Ladislava. Zemřela
na rakovinu plic.

44 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. 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. 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.

Nosítka jsou lepší než boty
● 20. 7. 1708
V Brně začala přeprava nosítky. Stanoviště byla na Zelném trhu a na nám. Svobody.
● 19. 7. 1770
Začaly se číslovat domy, a to
postupně od Brněnské brány.
● 12. 7. 1883
Bylo otevřeno první české
knihkupectví v Brně na Rudolfské, dnes České ulici.
Majitelem byl Josef Barvič.
● 6. 7. 1961
Bylo spuštěno vysílání brněnské československé televize v budově Typosu.
● 14. 7. 1913
Tkalec Vilém Mazouch otestoval v Pisárkách padák
vlastní výroby. Ve výši 15 m
ovšem narazil do rozhledny,
zřítil se na zem a těžce zranil.

Sudoku pro
nenáročné

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
Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Plstěné
dekorativní hračky
za sympatické ceny!
www.fler.cz/plstacci

1
2 1 3 2
21 3
1 3
3 1 3 21
Pro líné

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)

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 7 / červenec 2012 / II. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Hlavní redaktor: Martin Cibulka, Kultura, inzerce: Monika Höppner, Martin Cibulka, Radek Talaš. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554.
Kontakt: redakce@starobrnenskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557,
telefon inzerce: 777 556 578. Poštovní adresa: Sarajevská 16, Praha 2. Tiskne
EUROtisk. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků čtenářů.

Výročí nosítek
pro Brňany

Foto: Archiv

tak z vobó stran do
sebe za poledňa vlítli na Bíledně u Práglu. Ze startu vypadala
mlata na plichtu, ale Rud-

Věra Galatíková

Foto: Archiv

A

Levý flígl

11

inzerceé@StarobrnenSkenoviny.eu

uKlobásky všech druhů uVyhlášené lečo
uZabíjačkové speciality uPoctivé polévky
uTočené pivo: Dalešická jedenáctka,
Poutník 12° uTočená 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

Zabava

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. srpna

Černý humor pana Zderada

Mazlíčci
Starého Brna

Brn ěnsk é
lege ndy

Za náročný
výzkum lstivého
pavouka, který
se skrývá za
mravence

Foto: Martin Cibulka

Foto: Archiv

Modré okénko
dnes získává...

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

STANO PEKÁR
arachnolog,

masarykova univezita

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

Buldoček František,
pravidelný nedělní host
kavárny Tungsram na
Kapucínském náměstí 4.

Takhle to
má vypadat

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

SBN vzorně vyskládané
do komínku v restauraci
Pivní opice, Joštova 4

ýt vtipný je fajn, ale
někdy se to vymkne.
Vyprávět by o tom
mohl pan Zderad ze Švábenic. Při obléhání Brna
zažertoval: „Břetislav II.

B

MLADÝ
NAD ĚJNÝ
KULTURISTA
(17) HLEDÁ
SPONZORA
Zaručuji profesionální
přístup k tréninku
i k životnímu stylu.
Zn.: Dřu na sobě jako
kůň a první úspěchy se
dostavují.

!

3. místo v kategorii
juniorů v soutěži
Smartlabs Cup
2011 Brno

Zn.: Za měsíc sním
až 20 kilo masa!

Děkuji Jakub

Mobil:
777 556 578
E - mail:
prudil2@seznam.cz

by tábořil u řeky, aby to
měl blízko na koupání.“
Narážel tím na historku, kdy Břetislava II. při
koupání zajali. Když se
to Břetislav dozvěděl, ne-

No tě
pic!

chal Zderada zabít. Jeho
král Vratislav II. nechal
na jeho památku postavit sloup na místě, kde
byl jeho oblíbený rádce
zabit.

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Foto: Archiv

Foto: Martin Cibulka

VRATISLAV II. dal postavit sloup na památku svého zavražděného rádce.

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.

