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Brněnské  
servírky

SLEČNA MICHAELA z restaurace 
Na Švábce (Údolní 4). V ruce drží 

espresso za půvabných 30 Kč.

Miss 
Švábka 

Proč čtu

ŠÁRKA MOTALOVÁ, tisková mluvčí 
Národního divadla Brno: „Vždy když čtu 
StaroBrněnské noviny, cítím se mladší.”

Dobrovol. platbu za výtisk 
StaroBrněnských novin

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

Sbn tricet

Údolní 4, 
Brno 602 00

tel:  541   217   100
         777   042  5 88
nasvabce@seznam.cz 
www.nasvabce.cz
Každý den od 11 do 24 h

ČESKÁ 
RESTAURACE 

Na Švábce

DÁREK!
TENTO 

FORMÁT 
INZERCE

(VIZITKA)

Platí do 15. 1. 2012
Volejte na tel. číslo

777 556 578
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Šťastný a veselý nový rok 2012

Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.                                  Zal. r. 2011 na střeše Domu pánů z Lipé. Na recykl. papíře.

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

®

30 Kč

902 11 30
SBN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

leden 2012
Cˇís. 1, roč. II

STAROBRNENSKE
NOVINY

Toto číslo vyšlo Toto číslo vyšlo 

10. 000 výtisků

. dne v měsíci.

777 556 578777 556 578    www.www.SStarobrnentarobrnenSS    

® SBN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMSza tyto noviny pošlete SMS

STAROBRNENSKE
Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.                                  Zal. r. 2011 na střeše Domu pánů z Lipé. Na recykl. papíře.

STAROBRNENSKE
Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.                                  Zal. r. 2011 na střeše Domu pánů z Lipé. Na recykl. papíře.
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10. 000 výtisků

STAROBRNENSKE
10. 000 výtisků

NOVINYNOVINY
. dne v měsíci.

NOVINY
. dne v měsíci.

®NOVINY®

U Bohouše

(Hned vedle kavárny 
Vladimíra Menšíka)

Otevřeno: PO až ČT:  9 - 22 h, 
PÁ: 9 - 02 h, SO:  15 - 24 h

Adresa: Veselá 3, Brno 
Tel.: 542 215 330

Klobásky všech druhů Vyhlášené lečo 
Zabíjačkové speciality Poctivé polévky 
Točené pivo: Dalešická jedenáctka, 

Poutník 12° Točená zázvorová limonáda

prvnÍ brn ěnskÝ 
klobÁsovÝ bar

Praque 
Cello Quartet

v Brně

Kdy: Středa 11. 1. v 19. 30 h 
Kde: Besední dům, 
Komenského nám. 8.

ČTYŘI FEŠÁCI 
HRAJÍ NA CELLA

ZA POUHÝCH

1000 KČ

inzerce

EDUARD Cupák se se svou sexuální orientací nikdy netajil. 
Tím se stal snadným terčem pro závistivé kolegy...

NA chalupě s celoživotním partnerem, 
železničářem Václavem Květem.

PROKLETÍ 
HERCE 

CUPÁKA
CO MU ŘEKLA 

BRNĚNSKÁ 
POPRAVČÍ  ČETA
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Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@starobrnenskenoviny.eu
posílejte na adresu:

       e mi asi tak 46 let, ale 
nepamatuji, že by se 
kdy za můj krátký život 

mluvilo více o starých May-
ích a jejich kalendáři.
Snad jen slavné mayové dny 
by se tomu mohly rovnat, 
představíme-li si mávátko 
v celosvětovém měřítku.
Jo, a taky Karel May, ale ten 
žádný svůj den neměl, tedy 
nepočítáme-li May Day.
Mayský kalendář, který ve-
lice přesně mapuje zatmívá-
ní slunce v toku času, končí 
v pátek 21. prosince 2012, 
tedy asi za rok, od této chvíle, 
co ťukám tyto řádky.
Tehdy, v pátek jednadvacá-
tého, se podle mayského ka-
lendáře zatmí slunce napo-
sled, a pak už jen pápá. A to 
je vlastně pointa nejen toho-
to úvodníku.

   Úvodník   Úvodník

Důležité 
telefony

Co na to rosnička

3 °C
LEDEN. Zřejmě bude tepleji 
než v srpnu, ale nic není jisté, 
proto raději plavky s sebou.

Číslo měsíce

37
37 let žil herec Eduard
Cupák se železničá-
řem Václavem Květem. 
Viz příběh str. 6 a 7.

Císlo měsíceCíslo měsíce

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

inzerce

Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

„Samozřejmě. 
Na druhé straně 

lidé příští 
Vánoce ušetří

za dárky.“ 

Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Brněnský
orloj
Falická 

časomíra 

Jiří 
Pecha

Herec, myslitel, 
autorita 

„Proč by měl bejt? 
Spoléhám na dob-
ré lidi, kteří to zlé 
vyvažují a konec 

světa zastaví.“ 

„Konec světa 
nebude. Naopak. 
Tón, který slyším 

z vesmíru, nás 
všechny rozezní.“ 

Václav
Koubek

Mrštný harmonikář 
a vizionář

„Já, poslední 
z kalendářů, 

nad mračny věků 
navždy trčet 

budu...“

Anketní otázka StaroBrněnských novin

Pozor, budou nové 
jízdenky!

Nové zprávy
ze Starého Brna
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Nad Brnem letěl 

archanděl

 Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Ivana 
Hloužková

„Ať se stane 
cokoliv, nelitu-

ji ničeho. Takže: 
nechme se 
překvapit!“

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku
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Vánoční závody 
s nákupními košíky

ZAVĚŠENÝ anděl HELMA se vždy šikne HOTEL Comsa

Hotel Comsa zavře 
krám

Dominikánské nám. - Ko-
nečně! Na průčelí kostela 
sv. Michala na Dominikán-
ském náměstí přinesl vrtul-
ník opravenou sochu archan-
děla Michaela. Opravovala se 
neuvěřitelných 14 let.

Joštova ulice - S nákupní-
mi košíky naplněnými dárky 
závodili dne 15. 12. v centru 
města hraví Brňané. Start byl 
v Joštově ulici a cíl na Šiling-
rově náměstí. Cílem bylo říct, 
že Vánoce jsou veselé.

Šilingrovo náměstí - Lu-
xusní hotel Comsa má být až 
do poloviny srpna zavřený. 
Souvisí to s údajnou změnou
majitele. Firma Comsa pro-
dala hotel italskému řetězci
Baceló. Prodej řešil soud.

Co na to staří 
Mayové

Také počítáte s tím, že bude 
roku 2012 konec světa?  

Dosavadní jednorázové jíz-
denky a předplatní jízdenky 
přenosné lze použít do 7. led-
na 2012. Jízdenky dle nové-
ho tarifu lze použít nejdříve
25. 12. 2011. Nevyužité jed-
norázové jízdenky lze v před-
prodejích vyměnit s příp. do-
platkem za nové jízdenky 
nejpozději 31. března 2012.

S pozdravem Chmelíčková  
Infor. kancelář DPMB, a.s. 

Novobranská 18

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

ČESKÁ RESTAURACE 

Na Švábce
polední menu 
rodinné oslavy
� remní akce 
rauty, catering

• tradiční česká kuchyně 
• originální servis jídel • velký 
výběr specialit a chuťovek k pivu 
a vínu • plzeňské pivo čepo-
vané z tanků, které jsou součástí 
interiéru • výběr moravských vín 
• kapacita 140 míst • kuřáci / ne-
kuřáci • wi-fi 

Da Vinci poprvé v originále
Husova - Originály kreseb 
geniálního malíře  Leonar-
da da Vinciho jsou poprvé 
k vidění na území ČR a tu 
čest má Brno.
Děje se tak v rámci ostře stře-
žené výstavy Obrazy mysli / 
Mysl v obrazech v Umělecko-
průmyslovém muzeu v Hu-
sově 14. Hodnota tří zapůj-
čených Leonardových kreseb 
činí 266 milionů korun, jen TŘI vystavované črty génia mají cenu 266 milionů Kč.

Da Vinci je považován za 
vynálezce padáku.

Víte že...a

pojistné přijde na tři milio-
ny. Kromě da Vinciho jsou tu 
obrazy Dürera, Rembrandta, 
Muncha či Zrzavého.
Tak vysoká koncentrace vzác-
ných obrazů u nás nebyla už 
hodně dlouho.

V Brně jsou ostře střežené 
obrazy nedozírné ceny

a

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

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 šéfredakto-
ra listu.
Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

Sbn tricet
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Přejeme našim zákazníkům 
všechno hezké do nového roku 2012

Kontakt: 
MUDr. Hana 
Svobodová, 
www.stobbrno.cz 
tel. 605 703 856

S rozumem a jednou 
provždy v kurzu 

snižování nadváhy! 

ZHUBNĚTE!

Dita 
Kaplanová

Herečka, Národní 
divadlo Brno 

„Ano. Jen bych to 
potřebovala upřes-
nit, abych nemuse-
la zbytečně dětem 

platit kroužky.“

Recept dle 
Dobromily

Smažené kůzlátko
Rozřízni v půli hlavičku od 
kůzlátka, nalej na ni vlaž-
nou vodu, aby zbělela, pak 
ji opět slož k sobě, obvaž 
nití a nech ji ve slané vodě 
několik minut vařit...

Ta to umí osolit!

www.recepty-rettigova.cz
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Malý oznamovatel

PRŮKOPNICE kudrn v kombinaci 
s dlouhými prameny Jiřina Čiháč-
ková ze Zábrdovic v roce 1911. 
Byla pochopena až v 80. letech.

V PONDĚLÍ U MENŠÍKA (Na kus 
řeči se StaroBrněnskými novinami):
Každé první pondělí v měsíci od 17 h
sedí Martin Cibulka (tel.: 777 122 009) 
v Kavárně Vladimíra Menšíka (Veselá 
3) a čeká na Vás. Již 2. ledna.

inzerce

Kropící vuz bez řidičky 
se skutálel ze Špilberku
Exkluzivní fotografi e z hodně divné nehody

ASI  20 metrů se kutálelo vozidlo svahem ze Špilberku. K nehodě došlo krátce po osmé hodině večer.

 Zpravy telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

SEXY DÍVKA 
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U Bohouše

(Hned vedle kavárny 
Vladimíra Menšíka)

Otevřeno: PO až ČT:  9 - 22 h, 
PÁ: 9 - 02 h, SO:  15 - 24 h

Adresa: Veselá 3, Brno 
Tel.: 542 215 330

Klobásky všech druhů Vyhlášené lečo 
Zabíjačkové speciality Poctivé polévky 
Točené pivo: Dalešická jedenáctka, 

Poutník 12° Točená zázvorová limonáda

prvnÍ brn ěnskÝ 
klobÁsovÝ bar

www.jogova-cviceni.cz

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

Víc kudrn 
víc ví.

První stát na světě, kde smí 
jezdit auto bez řidiče, je Ne-
vada. Zákon schválili letos.

Víte, že...Úvoz - Kropící multikára 
se dne 6. 12. sama rozje-
la z kopce dolů a dopadla 
na frekventovanou ulici 
Úvoz. Nikomu se nic ne-

stalo jen zázrakem. Mul-
tikára je ovšem napadrť. 
Řidička, která vůz špat-
ně zajistila, dostala poku-
tu 40 tisíc a vzala si do-

volenou. „Už nebude ří-
dit,“ řekl ředitel Veřejné 
zeleně Jozef Kasala. Park 
okolo Špilberku se opra-
vuje.

Osamělý 
pátrač

Místo 
dopadu

Střihoruce stříháme, pečlivě barvíme, Vašim přáním 
nasloucháme. Kadeřníci studia Střihoruký Edward 

v Brně na Dominikánském náměstí 6.

Střihoruký Edward

Otevírací doba: 9 -  21 hodin 
Telefon: 542 219 037, 542 212 508

www.strihorukyedward.com

Kadeřnictví

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

Zde muže 
být váš 

INZERÁT

POJIŠTĚNÍ 
NA MÍRU

Ochrana 
zdraví, života 
& majetku 

Telefon: 
737 085 513

EVROPSKÉ 
DELIKATESY

Telefon: 530 330 660
Adresa: Gorkého 3, Brno

www. evropskedelikatesy.eu

Lahůdky, speciality, 
ingredience a další 

doplňkový sortiment 
z celé Evropy.
Nově prodej 
krájených sýrů 

a vážených delikates!
Nejlepší čokoláda, 

kvalitní tuzemská 
i evropská vína, 
značkové sýry…

U DRAKA
Nekuřácká 
restaurace, 
ve které je 

pohoda!
Polední menu Výbor-
né těstoviny  Moravská 

kuchyně Jídla na grilu  
Zeleninové saláty Prodej 
lahvového i sudového vína

www.udraka.cz
Adresa: Veveří 4, Brno
Telefon: 731 078 378

BRNO 
HROU
S ODYSEOU

ODYSEA - svět logických her a zábavy
Největší výběr dárků a všeho, co podporuje logiku, 

kreativitu a zručnost od miminka po dospěláka. 

www.hry-odysea.czProvozovny Starobrněnská 20
Otevřeno: po až pá 10 - 18 h, so 10 - 14 h, tel.: 542 212 152 
Lidická 24 Otevřeno: po až pá 10 - 18 h, tel.: 545 212 206

Nový obchudek na Starobrněnské 20
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inzerce

Nové zprávy
ze Starého Brna

Kino Scala je 
k mání za korunu

Brno - Pěkný obrat! Magis-
trát nabídl kino Scala, které 
se mělo zavřít, k pronájmu za 
korunu. Masarykově univer-
zitě. Tamní akademici město 
kritizovali, petici proti zavře-
ní kina podepsalo 500 lidí.

Cestující se bouří 
proti zrušení č. 13

Česká - Za velkou chybu po-
važují cestující ze Židenic 
zrušení tramvaje linky číslo 
13. Má ji nahradit spoj (č. 9),

který staví u nádraží jinde, 
než ostatní tramvaje. Na za-
stávkách v Židenících visí 
protestní plakáty. Zrušení 
linky 13 by zasáhlo i další br-
něnské čtvrti.

Řidič trolejbusu 
u soudu plakal

Řidič trolejbusu, který je 
zřejmě odpovědný za květno-
vou nehodu, při níž zahynul 
jeden člověk a 13 cestujících 
bylo zraněno, u soudu plakal. 
„Mám okno“, řekl. Podle vý-
povědí svědků vjel na křižo-
vatku na červenou a srazil se 
s tramvají. 

Zoo se přece jen 
dočká medvíďat

Brno - Medvědice jménem 
Kamčatka je zřejmě bře-
zí, což je skvělá zpráva pro-
ty, které zarmoutil neúspěš-
ný porod medvědice Cory. 
Kamčatka je z Ruska, je jí 17 
a spolu s partnerem Jeliza-
rem byla odchycena jako si-
rotek ve volné přírodě. Poro-
dí zřejmě v únoru.Fo

to
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Koutek zuřivého reportéra
Radek Talaš brázdí ulice Starého Brna

Zleva: papír, pet lahve, plast.

Koutek zuřivého reportéra

Válka kontejnerů o papír
Redakce: Tak co jsi 
vypátral tentokrát, 
Radku? 
Zuřivý reportér: 
„Takhle to vypadá na
ulici Jiráskova / Ko-
nečného náměstí. 
Dřív tu bývaly nor-
mální plastové kon-
tejnery, kam se vešly 
i kartonové krabice. 

Od té doby, co tam 
dali podzemní kon-
tejnery s malinkými 
otvory, lidé nechá-
vají odpadky vedle. 
Když v Brně zaváděli 
tento typ, tak to bylo 
prý proto, aby nehyz-
dili okolí. Jinak tento 
konkrétní kontejner 
stál 1, 3 milionu.

1. místo

2. místo

3. místo

Sloupek o kávě

inule jsme si pově-
děli něco málo o do-
mací přípravě kávy. 

Do této kategorie lze zařadit 
i další zajímavé, méně ob-
vyklé způsoby jako je Vacu-
pot či Aeropres.
Laboratorní vzhled Vacupo-
tu skleněné baňky a fi ltr, vy-
váží efektivní způsob přípra-
vy dobré kávy pomocí kahán-
ku. Oproti tomu Aeropres, 
ruční válec s pístem, nabízí
i v polních podmínkách pří-
pravu kávy s příjemnou, 
plnou chutí.
Ovšem ani tyto způsoby pří-
pravy se nevyrovnají správ-
ně připravenému espressu, 
zdravé kávě, která obsahuje 
více než dvojnásobné množ-
ství antioxidantů než zele-
ný čaj. Na kvalitu nápoje má 
vliv mnoho faktorů jako jsou 
doba extrakce, nastavení 
mlýnku či stáří kávy od upra-
žení, takže ne vždy docílíte 
správné cremy a chuti.
Ale o tom někdy příště nebo 
u nás v kavárně.

Pavel Kosta

Domácí příprava 
kávykávy

Pavel 
Kosta 

Majitel Caffé del 
Saggio, nejlepší 
degustátor kávy

Dobrá zpráva,
čerstvě pražená,

zdravá káva.

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

Kavárna a pražírna

18 druhu káv a speciální kávy 

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 ta-
stingu. Rozšiřte s ním své 
znalosti kávy!

M

Šek na 100.000 Kč předal zá-
stupce Menšíkovy jedenáctky
pan Petr Menšík Dětské ne-
mocnici, Brno - Černá Pole. 
Převzal ho od něj přednosta 
pediatrické kliniky prof. Mudr. 
Zdeněk Doležel CSc. a vrchní 
sestra Dana Vodvárková.

Menšíkova jedenáctka 
dala dětem 100 000 Kč

Brněnská černá kronika

Policie hledá jeho hlavu. 
Pomuže cyklista?

ZAVRAŽDĚNÝ místostarosta Aleš Vytopil.

Policie sice už zadržela dva 
hlavní podezřelé z vraždy po-
litika Aleše Vytopila (†36), 
ale dosud marně pátrá po 
jeho hlavě.
Tu mu zřejmě uřízl vrah 
nebo vrazi dne 9. září v le-
síku u Ivančic. Podle kusých 
informací se prý podezřelí 
přiznali, že Vytopila zastřeli-
li pistolí s tlumičem a hlavu 
hodili do řeky.
Podle všeho šlo o vraždu ze
žárlivosti. Z vraždy je obvi-
něn bývalý druh Vytopilovy 
přítelkyně Filip O. (37), který 

s ní má dítě, roční holčičku. 
S vraždou mu pomohla jeho 
bývalá manželka (45). Oba 
jsou ve vazbě.
Vytopilova přítelkyně Pavla 
(28) má dvě děti a přivydělá-
vala si v pánském klubu jako 
společnice. Letos v srpnu byl 
Vytopil, Pavla a její děti na 
dovolené na Krétě. Vytopil 
vlastní děti neměl. 
Týden po vraždě začal žít Fi-
lip opět s Pavlou jako rodina. 
V den vraždy vybral Vytopil 
z banky 200 tisíc korun. Ty 
se zatím nenašly. 

Sociální pracovnice Lea Pe-
tříčková vyvázla s podmín-
kou za to, že špatně vyhod-
notila situaci v rodině týra-
ného Dominika z Brna. Rodi-
če ho bodali špendlíky a trá-
pili hladem. 

Zemřel básník Pavel Homér 
Ambrož, který byl ikonou br-
něnského undergroundu.

Opilá žena vláčela dne 4. 
prosince po Palackého tří-
dě  svou tříletou dceru. Dítěti 
tekla krev. Holčička byla dva 
dny v nemocnici. Ženě hrozí 
až dva roky vězení.

Řidičák měl jen pár měsíců 
a v jeho moči se našly stopy 
marihuany. Mladík (19) do-
stal dva roky vězení za to, že 
před Vojenskou nemocnicí 
v Brně smetl chodkyni (†52), 
vystupující z tramvaje. 
Mladík se vymlouval, že měl 
poruchu na autě, ale soud 
mu neuvěřil.

Zemřel básník

Opilá žena táhla 
krvavé dítě

Sociální pracovnice 
vyvázla jen

s podmínkou 

LEDEN 2012

Dva roky basy za 
smrt chodkyně
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Brněnská

 Zpravy telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

inzerce

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.

NEJstarší 
knihkupectví

Malý 
oznamovatel

Česká - Zakladatel Josef 
Barvič (1853 - 1924) otevřel 
dne 12. července 1883 v pře-
vážně německy mluvícím 
Brně první české Knihkupec-
tví, obchod s hudebninami 
a zbožím uměleckým na Ru-
dolfské (dnes České) ulici č. 
4.  Více příště.
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BARVIČ & Novotný

Záhadná žena na zdi domu, 
kde bydlel pan Hugo Haas

NEJ

Noví nájemníci by se měli 
stěhovat do již opraveného 

domu v Biskupské 8 
začátkem tohoto roku.

Víte, že...
Biskupská - Legendární
„zelený“ dům v Biskupské 8
vydává při opravách svá ta-
jemství. Už není zelený, ale
šedý. „Krémově šedá byla 
pod zelenou omítkou,“ vy-
světlují zástupci fi rmy Real-

- Treuhand Reality, kte-
rá loni koupila levou polovi-
nu domu a nyní  ji opravuje. 
Pravá část domu, v níž byd-
lel herec Hugo Haas s rodi-
nou, je pod lešením a bydlí 
v ní několik nájemníků. 

Na stěně jednoho z pokojů 
byl nalezen tajemný portrét 
ženy, zřejmě cikánky. Moh-
lo by to být dědictví po fi l-
mařích, kteří tu před několi-
ka lety natáčeli TV seriál Čet-
nické humoresky.

HAAS DOMA s bratrem a otcem. Na stěně jednoho z pokojů byla objevena tajemná cizokrajná žena s květinami v náručí...

Z rodinného 
alba

ZLATO!
SVÉ ZLATO NEMUSÍTE 
HNED PRODÁVAT...

440 Kč / 14 kt    
ZASTAVÁRNA U STUDÁNKY, 
Kopečná 31, tel.: 543 242 241
Otevřeno: Pracovní dny 9 - 12 h, 
13 - 17 h, sobota 8. 30 - 11. 30 h

ZASTAVÁRNA U LUCERNY, 
Mučednická 14, tel.: 549 240 781
Otevřeno: Pracovní dny  9 - 12 h, 
13 - 17 h

ZASTAVÁRNA POD ŠPILBERKEM, 
Údolní 21, tel.: 542210325

Otevřeno: Pracovní dny 9 - 12 h, 
13 - 17 h, sobota 8. 30 - 11. 30 h

ZASTAVÁRNA NA FLÉDĚ, 
Štefánikova 24, tel.: 541 211 815
Otevřeno: Pracovní dny  9 - 12 h, 
13 - 17 h, sobota: 9 - 12 h 

ZASTAVÁRNA ZLATÍČKO, 
Mendlovo nám. 13, 515 545 748
Otevřeno: Pondělí, úterý, čtvrtek, 
pátek 10 - 17 h, středa 12 - 19 h

... Stačí si na něj 
pujčit!

JSME SPOLEHLIVÁ FIRMA 
PŮSOBÍCÍ ZDE JIŽ 20 LET

www.zastavarnabrno.cz   
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Staré Brno DŘÍVE & DNES Roh ulic Panská a Radnická

Všimněte si sošky ve výklenku uprostřed obrázku vlevo. Na pravém obrázku chybí. Zůstal jen výklenek...

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Brně pořízené 
ze stejného místa na adresu: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu  

Foto: Martin CibulkaFoto: Archiv Martina Cibulky Kde to je

PROKLETÍ HERCE CUPÁKA
Eduard Cupák se narodil 
v roce 1932 v Brně. Jeho 
otec pracoval jako řidič v tis-
kárně a po skandálu s faleš-
nými potravinovými lístky 
ho popravili nacisti (s ním 
i Eduardovu babičku). Vy-
chovávala ho matka.
V roce 1947 se přihlásil do 
1. ročníku dramatického od-
dělení Státní konzervatoře 
v Brně (1949 přejmenována 
na JAMU). 

Koho tehdy nevzrušovaly 
orné lány a lesk v očích mla-
dých údernic, byl hned po-
dezřelý. 
Cupák od prvního okamži-
ku mezi spolužáky nezapadl 
a vytvořil si svůj svět. Díky 
svému talentu velmi rychle 
a snadno získal to, po čem 
jiní marně prahli: 
Od druhého ročníku už hos-
toval v brněnském Státním 
divadle, rok na to si zahrál 
jednu z hlavních rolí ve fi l-
mu Temno. Ještě neměl ani 

dokončenou školu a už šel 
z role do role. 
Navíc se nijak netajil tím, že 
ho zajímají muži, což byl vel-
ký problém. 
V květnu 1951, těsně před 
závěrečnými zkouškami, se 
spolužáci proti Cupákovi se-
mkli a vytvořili kárnou ko-
misi. Ta rozhodla, že musí 
školu ihned opustit a do di-
vadla smí už jen jako platí-
cí divák. Prý je v těžkém prů-
myslu práce až až.
Ze zoufalé situace vytáhnul 
mladého herce režisér Vác-
lav Krška (také gay). Na-
bídl Cupákovi vedlejší roli 
v připravovaném fi lmu Mla-
dá léta. 
Při kamerových zkouškách 
Cupák zazářil a dostal hlav-
ní roli Aloise Jiráska. Hlav-
ní role hrál i v dalších Krš-
kových fi lmech Měsíc nad 
řekou a Stříbrný vítr.
Dodnes se neví, kdo tenkrát 
zařídil Cupákovi padáka, ale 
žádný ze spolužáků to nedo-
táhl tak daleko jako on.

Údernice

1911 2011

„Ne, Cupák nesmí nikdy hrát di-
vadlo,“ bouřili se jeho spolužáci
na JAMU. Chybělo jen velmi málo
a z Eduarda Cupáka by nebyl 
herec, ale slévač. 

Slavné role Eduarda Cupáka

Eduard Cupák Václav Květ

SPOLUŽÁCI z JAMU (vpravo) sestavili komisi, která Eduarda vyloučila ze školy.

NA JEDINÉ DOVOLENÉ V CIZINĚ. V Bulharsku s he-
rečkou Irenou Kačírkovou a přítelem Václavem.

NA tomto i na snímku vpravo pan 
Eda drží v prstech cigaretu.

Eduard Cupák (1932 - 
1996) šel z role do role (fi lm, 
divadlo a dabing) takže je tře-
ba vybírat:
Ve fi lmu hrál: Spisova-
tele Aloise Jiráska (MLADÁ 
LÉTA), znuděného Vilíka Roš-
kota (MĚSÍC NAD ŘEKOU), 
studenta Jana Ratkina (STŘÍ-
BRNÝ VÍTR), tovaryše Staš-
ka (JAN HUS), Antonína Dvo-
řáka (Z MÉHO ŽIVOTA), stu-
denta Vladimíra Olmera (VINA 
VLADIMÍRA OLMERA), ševce 

Labakana (LABAKAN), spiso-
vatele Jana Nerudu (PALETA 
LÁSKY), fanatického abbého 
(POKLAD HRABĚTE CHA-
MARÉ), alkoholického doktora 
(REQUIEM PRO PANENKU), 
faráře Schmidta ve Vávro-
vě dramatu KLADIVO NA ČA-
RODĚJNICE, majora Roberta 
Steinera v komedii PANE, VY 
JSTE VDOVA! atd. 
V televizi: SŇATKY Z RO-
ZUMU, TAKOVÁ NORMÁL-
NÍ RODINKA, F. L. VĚK, 30 

PŘÍPADŮ MAJORA ZEMANA, 
ŽENA ZA PULTEM, DNES 
V JEDNOM DOMĚ, PANOP-
TIKUM MĚSTA PRAŽSKÉ-
HO atd. 
Dabing: Propůjčil 
hlas Tonymu Curtiso-
vi v komedii NĚKDO 
TO RÁD HORKÉ, 
drakovi 
v trilogii NEKONEČ-
NÝ PŘÍBĚH nebo 
Ludvíkovi XIV. 
v ANGELICE. Režisér 

Václav Krška

Kouřil čtyřicet let až 80 ci-
garet denně.
Nikdy se nenaučil řídit 
auto. Vždy ho vozil jeho druh 
Václav, mnohdy i na skútru.
Pil rád a často přes míru. 
Nejraději myslivce. 
Odmítl hrát roli preziden-

ta Beneše v propagandistic-
kém filmu Dny zrady.
V seriáou major Zeman 
vzal roli jen proto, že byla 
záporná.
Nechtěl mít hrob. Jeho po-
pel je rozptýlen na Malvazin-
kách.

a Víte, že Eduard Cupák...
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PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

PROKLETÍ HERCE CUPÁKA

inzerce
EDUARD Cupák a Václav Květ na zápraží domu v Brtnici. Nosili stejné slamáky a trenýrky.
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Kalendárium 
Starého Brna

Josef 
Hybeš

POLITIK

Vlasta 
Fialová

HEREČKA

LEDEN

Rudolf 
Těsnohlídek

NOVINÁŘ

Jiří 
Sequens

REŽISÉR

Vlasta Fialová
* 20. 1. 1928. Celý život věr-
ná Brně. V brněnském di-
vadle se seznámila se svým 
mužem, hercem Zdeňkem 
Kampfem. † 13. 1. 1998.
 
Josef Hybeš
* 29. 1. 1850. politik, redak-
tor a novinář. Jmenuje se po 
něm Hybešova čtvrt, Hybe-
šova nemocnice a ulice na 
Starém Brně. † 19. 7. 1921.

Jiří Sequens
† 21. 1. 2008. Režisér (např. 
Hříšní lidé města pražského, 
Atentát atd.). * 23. 4. 1922. 

Rudolf  Těsnohlídek
† 12. 1. 1928. Brněnský novi-
nář, prozaik, autor soudni-
ček. Autor knížky o lišce Bys-
troušce. Spáchal sebevraždu. 
* 7. 6. 1882. 

Josef Dobrovský
† 6. 1. 1829 Brno. Jazykově-
dec, kněz. Pojmenována je 
po něm např. ulice Dobrov-
ského a také koupaliště „Na 
Dobráku“. * 17. 8. 1753.

Josef (Joža) Barvič
† 3. 1. 1924 v Brně. Nejslav-
nější brněnský knihkupec.
* 13. 8. 1853.
 
Dalibor Chalupa 
* 27. 1. 1900. Básník, drama-
turg. † 14. 6. 1983.

Z rodinného 
alba

Mlýn 
v Brtnici

Květ jeho 
života

V roce 1960 koupil s partne-
rem Václavem za 3 tisícovky 
ruinu Černého mlýna v Brtni-
ci. Domu a zahradě věnoval 
veškerý volný čas, odmítal 
kvůli němu i role. Dům pro-
dal krátce před smrtí, když 
ho několikrát vykradli. 

S Václavem Květem se Cupák
seznámil v roce 1959. Pan 
Václav pracoval celý život 
v ČKD ve Vysočanech  jako 
technik. „Když jsem Edu viděl 
ve fi lmu Stříbrný vítr, tak jsem 
si říkal: Tak tenhle kluk musí 
bejt muj,“ vzpomíná pan Vác-
lav. Žili spolu v Praze v bytě 
na Malé Straně (po režiséru 
Krškovi) až do roku 1996.

SPOLUŽÁCI z JAMU (vpravo) sestavili komisi, která Eduarda vyloučila ze školy.

Jak poslat SMS jako 
dobrovolnou platbu za 
StaroBrněnské noviny
1) Napište textovou zprávu: 
Sbn tricet.
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 902 11 30.

Částka je 30 Kč včetne DPH.

Obratem vám přijde děkovná 
potvrzující SMS od šéfredaktora.

1) Napište textovou zprávu: 

2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 902 11 30.

ástka je 30 Kč včetne DPH.

Obratem vám přijde děkovná 
potvrzující SMS od šéfredaktora.
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Sbn tricet

P.F. 
2012

Přeje 
redakce
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Novinky z místních podniku

telefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

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

Kavárna Hraběnka
Nové! Dětský koutek. Domácí zákusky. Jen ne-
kuřáci. Portugalská káva. Hudba z LP desek. Káva 
s sebou. Adresa: Kobližná 1, tel.: 774 506 006

Staropramen Potrefená husa
Nové! Otevřeno od 1. 11. 2011.  Pivo Staropra-
men světlý 10 ° za 29 Kč, pivní koktejly atd. Až 200 
hostů. Adresa: Starobrněnská 3, tel. 601 601 680

Slavné domy Starého Brna

Dům, v němž v letech 1910 - 
1928) bydlel Leoš Janáček, 
je v dnešní Smetanové ulici 
(dříve s jmenovala ulice Bed-
řicha Smetany). Dnes je tu 
památník Leoše Janáčka.

Leoš Janáček,
Smetanova 14

Leoš Janáček

Co nového 
v Praze[ [

MALOSTRANSKÉ 
A STAROMĚSTSKÉ NOVINY 
seženete v Brně např. v Kavárně 

Vladimíra Menšíka. 
K mání též na internetu: 

www.malostranskenoviny.eu
www.staromestskenoviny.eu

ezmocná hrstka je se-
skupení mladých skla-
datelů, které založil 

skladatel a klavírista Zdeněk 
Král  v roce 1993 na JAMU.
Jejími členy jsou kromě 
Zděňka Krále: Marcela Vocíl-
ková - Trtková, Kateřina Rů-
žičková, Dan Dlouhý, Mario 

Spolky Starého Brna 
a blízkého okolí

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

Bezmocná hrstka,
 skladatelé vážné hudby 

Kontakt: info@zdenek-kral.cz, Anenská 7, Staré Brno

Buzzi, Mikuláš Piňos, Pavel 
Šnajdr a Pavel Wlosok. Tito 
lidé skládají převážně vážnou 
soudobou hudbu, „kterou ni-
kdo nechce poslouchat“, jak 
stojí na internetových strán-
kách zdenek-kral.cz.
Toto uskupení má také rádo 
happeningy a další věci.
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Hospůdka na blbým místě
Nové! Otevřeno i přes výkopové práce. Točená ko-
fola. Lávový gril. Koktejly. Vstup se psy. Plazmová 
televize. Adresa: Pellicova 5b, tel.: 605 314 283

Zleva: Petr Menšík (kavárník 
a syn Vladimíra Menšíka), Mar-
tin Cibulka, Ladislav Kolbaba.

latým hřebem setkání 
StaroBrněnských no-
vin byl prsten z TV se-

riálu Arabela. Přinesl ho pan 
Zbyněk Sobola (více o prste-
nu v příštím čísle). 
Tato schůzka se odehrála ješ-
tě v kavárně Savoy. Ta další 
bude už v Kavárně Vladimíra 
Menšíka (Veselá 3), a to 2. 1. 
2012 od 17 h. Přijďte! 

V pondělí u Menšíka

Každé 1. pondělí v měsíci na kus řeči 
se StaroBrněnskými novinami od 17 h

v Kavárně Vladimíra Menšíka (Veselá 3)
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Setkání 4.

Zleva: Ladislav Šťoura Kolbaba, Radek Talaš (zuřivý repor-
tér), paní Bernatíková (brněnská patriotka), Zbyněk Sobola 
(fi lmový historik) a Martin Cibulka (hlavní redaktor SBN).

Z

Čím více má tato buňka členů, tím je bezmocnější.

Motorová kosa. Prodám 
zachovalou benzinovou mo-
torovou kosu a křovino-
řez v jednom, zn. Mountfi -
eld Sparta 25, (2 sezony). Pů-
vodní cena: 12,990 Kč. Nyní: 
5990 Kč. Tel.: 722 008 111.
Půjčím peníze. SMART 
půjčka od 5 tisíc do 50 ti-
síc Kč na dobu 8 a 13 měsí-
ců. Peníze doručíme až do 
domu. SMART půjčka je 
rychlá hotovost s max. dis-
krétností. Tel.: 724 734 167. 

Prodám byt 2 + 1 v jižní 
části města Prostějov. Prefe-
ruji osobní jednání. Svoboda 
Jiří, tel.: 722 008 111.
Koupím starou basu i ne-
hrající se strunami nebo beze 
strun jako dekoraci do interi-
éru. Tel.: 777 122 009.
Chcete se stát rentié-
rem? Volejte: 725 073 602. 
Nemovitostní otevřený podí-
lový fond. Info: www.fond-
bridge.cz, mail: josef.ksica@
fi nesko.cz.

Prodám sbírku pivních 
etiket. Asi 40 let staré, ne-
použité, nepoškozené. Tel.: 
737 500 806.
Prodám ještě zabalenou
sušičku na prádlo značky 
CANDY CST 670. Cena 2500 
Kč. T.: 608 175 383.
Koupím starou knihov-
nu, nejlépe secesní, šířka 
max. 140 cm, výška cca 200 
cm. Tel.: 777 122 009. 
Kryosaunu prodám lev-
ně. Tel.: 602 126 563.

Místní inzerce esemeskou
NÁVOD: Napište textovou zprávu: Sn mezera inz mezera Text inzerátu. 
Tuto zprávu pošlete na tel. č: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Funguje to!

Místní inzerce esemeskou
vč. DPH. Funguje to!

Sn inz

Příště: v pondělí 2. ledna  2012 od 17 h

Jak poslat SMS jako 
dobrovolnou platbu za 
StaroBrněnské noviny
1) Napište textovou zprávu: 
Sbn tricet.
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 902 11 30.

Částka je 30 Kč včetne DPH.

Obratem vám přijde děkovná 
potvrzující SMS od šéfredaktora.

 skladatelé vážné hudby 
Kontakt:

1) Napište textovou zprávu: 

2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 902 11 30.

ástka je 30 Kč včetne DPH.

Obratem vám přijde děkovná 
potvrzující SMS od šéfredaktora.
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Sbn tricet

P.F. 
2012

Přeje 
redakce
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Komentáře, básně, 
glosy, minifejetony

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

inzerce
Naháněčky na lovu: „Naháněči jdou támhle a my si je naženeme od lesa.“

telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce@StarobrnenSkenoviny.eu

ANO 
3 %

NE 
97%

Spočteno 134 hlasů. 
Stav k 26. 12. 2011. Pište!

Ať trčí! Nelíbí!

Líbí se  vám orloj 
na nám. Svobody?
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Objeveny 
Cimrmanovy 

cihly

Dopis Báseň
Jakubský 

plácek
Martin 
Cibulka 
Básník a hlavní 
redaktor Staro-
Brněnských novin 

Ten Jakubský plácek,
romantické náměstí,
posezení na něm,
jak málo stačí ke štěstí.

Sic odpočinek krátký,
kostky na něm vratké, 
mátový čaj v kavárně,
jak pohlazení sladké.

Vycházím z ní, právě sněží,
chůze se dá zvládnout stěží.
Jako balzám pro mou duši 
tyto chvíle jsou, 

tak prožité odpoledne,
je pro mne krásnou hrou.

edaleko brněnské uli-
ce Járy Cimrmana se 
našly cihly s kolkem 

C. J. Objevil je náš pátra-
cí tým četnické stanice Jeh-
nice.  Je zajímavé, že v mís-
tech kde Cimrman vymys-
lel původně antuku, známou 
posléze jako řečkovická hřbi-
tovní drť a kde se zajímal 
o výrobu cihel, se najdou tyto 
cihly s jeho iniciálami...

Josef Šlesinger, 
četnická stanice Jehnice

N
Cihla s kolkem C. J.

Kdo se to tlachá 
tam docela vzadu

že z poraženého stromu kolo
dokutálí k hradu

 času je málo a dálka veliká
 porazit udělat dokoulet

 bulíká?

Porazil udělal dokoulel 
vyhrál

nad tím co vsadil se
 dokonce vyzrál 

Už dávno nesedí 
kolář na zadnici

 kolo však mnoho let 
visí na radnici

s drakem si povídá 
o lidech šikovných
moravských lidech 

ručičkách dovedných.

Ladislav 
Šťoura 
Kolbaba 
Básník, tramp 
a cestovatel 

Báseň

Brněnské 
kolo

Dopis

Milý dárek
řišel jsem odpoledne 
do Kavárny Vladimíra 
Menšíka a už od baru 

na mě volala servírka Iva: 
„Pojď dál Martine, máme 
pro Tebe dárek!“ 
Nechápavě jsem kroutil hla-
vou, čekalo mne ovšem velmi 
milé překvapení. Pro redak-
ci SBN tam nechal pan Luboš 
(57 let) vzkaz a 100 kč v ho-
tovosti!  
Na lístečku stálo: „Už od za-
čátku čtu StaroBrněnské no-
viny s hladem po bezva člán-
cích. Tož s pozdravem a dár-
kem, Luboš...

P
Dárek pro inzerenty k roku 2012

1 500

2 500

15 000 Kč 
po slevě

 13 000 Kč

8

6

4

7

5

3

Nabídka platí 15. 1. 2012

Nabídka platí 15. 1. 2012

Tel.: 777 556 578 
(Monika) 

inzerce@starobrnenskenoviny.eu
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Pozvánka 
na koncert

Novoroční galakoncert 
a křest nového CD

Čtyři kluci hrají na cella hud-
bu od jazzu přes fi lm až po 
metal i klasiku. 
„Naším cílem je přivést ke 
kvalitní hudbě posluchače 
každého věku,“ řekl SBN člen 
kvarteta Jan Zvěřina.
Hraje: Prague Cello Quar-
tet (Jan Zvěřina, Jan Pech, 
Petr Špaček, Petr Chudoba). 
Kdy: Středa 11. 1. v 19. 30 h. 
Kde: Besední dům, Komen-
ského nám. 8. www.pcq.cz

Divadlo -  Ne 8. 1. v 19 h - KORESPONDENCE 
V + W -  ND Brno - Reduta, Zelný trh 4 - Hrají: Jiří 
Vyorálek jako Werich a Václav Vašák jako Vosko-
vec - Více: www.ndbrno.cz

Divadlo - Út 17. a st 18. 1. v 19. 30 h - OIDIPUS 
KRÁL - Městské divadlo Brno, Lidická 16 - Antic-
ká tragédie v režii Stanislava Moši. V titulní roli Jiří 
Mach - Více: www.mdb.cz

Divadlo - Čt 12. 1. V 9. 30 a v 19 h a pá 13. 1. v 9. 
30 h - STAROŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI -  Di-
vadlo Polárka, Tučkova 34 - Představení vhodné 
od 12 let. Více info: www.divadlopolarka.cz

Divadlo -  St 25. 1. v 19. 30 h - UCHO - HaDi-
vadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d, tel.: 731 457 204 
- Slavný trezorový fi lm poprvé na divadle. Režie: 
Ondřej Elbel. Více:  www.hadivadlo.cz 

Výstava - Do 22. 1. - ERWIN RAUPP: MO-
RAVSKÁ HELLAS 1904 - Palác šlechtičen, 
Kobližná 1 - Morava před více než sto lety očima 
německého fotografa - Více: www.mzm.cz

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO LEDEN

Divadlo - St  18. 1. 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 -  Pá 6. 1. a čt 26. 1. v 19. 30 h - MO-
DELKA XXL ANEB MOJE STEHNA V PRO-
KLATYM DETAILU -  HaDivadlo, Poštovská 8d, 
tel.: 731 457 204. Více:  www.hadivadlo.cz 

Divadlo - Út 3. 1. a st  1. 2. v 19 h - RADÚZ 
A MAHULENA - Mahenovo divadlo, Dvořákova 
20, tel.: 542 158 120 - Zeyerova pohádka v režii dua 
SKUTR. Více: www.ndbrno.cz

Pozvánka Pozvánka 

Praque Cello 
Quartet

JAN 
ZVĚŘINA
Člen 
Prague 
Cello Quartet

Brněnský rodák, herec a psy-
choterapeut Pavel Kříž se 
ujal role patrona unikátní 
výstavy Obrazy mysli / Mysl 
v obrazech. Výstava Morav-
ské galerie je v budově Umě-
leckoprůmyslového muzea 
v Husově ulici 14. Mimo jiné 
tu jsou originály kreseb Le-
onarda na Vinciho, poprvé 
v České republice.  Výstava 
bude otevřena do 18. března.

NA KONCERT IVY 
BITTOVÉ VJEL NESPO-

KOJENÝ STÁNKAŘ
Na koncert zpěvačky Ivy Bit-
tové vjel dne 10. prosince au-
tem stánkař nespokojený 
s tržbami. Ve stanu kapaci-
ty tisíc lidí se sešlo jen 200 
diváků. Stánkař tedy nakou-
pil zřejmě až pětkrát víc zbo-
ží, než potřeboval. Policie 
případ řešila jako dopravní 

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

Iva 
Bittová
ZPĚVAČKA

PAVEL Kříž proslul trilogií o básnících.

Ten byl vtipnější než jsme če-
kali a vzpomínal na natáčení 
fi lmu Vrať se do hrobu, kde 
si zahrál sociologa Víťu Ja-
koubka. Pořad točila televize 
a po vypnutí kamer si věčně 
mladý Milan pěkně zakouřil.

CHANTAL JAKO STŘI-
HORUKÝ EDWARD

Francouzská herečka Chan-
tal Poullain, která má hlavně 
díky Bolku Polívkovi velice 
kladný vztah k Brnu, se změ-
nila ve Střihorukého Edwar-
da. Naštěstí jen kvůli foce-
ní kalendáře Proměny 2012 
nadace Archa Chantal. Bolka 
Polívku uvidíme v kalendáři 
jako upíra Nosferatu. 

PLODKOVÁ JAKO 
KŘEČEK V MANÉŽI

Herečka Jana Plodková (vy-
studovala brněnskou JAMU)
vystoupila v Manéži Bolka 
Polívky. Ten si utahoval z její 
nečekaně vychrtlé postavy. 
Dokonce ji přirovnal k zví-
řátku surikata (něco jako hu-
bený křeček). Když pak ale 
kostymérky Janu převlékly 
z neforemných dívčích ša-
tiček do společenské róby, 
i Bolek uznal, že surikata ne.

Lenka 
Dusilová

ZPĚVAČKA

Milan
Šteinder

HEREC

Chantal 
Poullain

HEREČKA

Laskavé čtenáře 
StaroBrněnských novin 
srdečně zve do divadla
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VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
z brněnského 
kulturního života

Krátké zprávy 
z brněnského 
kulturního života

nehodu (auto potrhalo cel-
tu). Stejně chabou návštěv-
nost měla v rámci Vánoční-
ho cirkusu (1. ročník) i zpě-
vačka Lenka Dusilová. Kon-
certy dýdžejů Sandlera a Bu-
riana byly následně zrušeny.

ŠTEINDLER MĚL 
U MATONOHY JEDNU 

RUKU DLOUHOU
V divadle Reduta bylo 6. pro-
since veselo. Pořad Na forbí-
ně s T. M. (talkshow Tomá-
še Matonohy) navštívil he-
rec a režisér Milan Šteindler.  

Pavel Kříž patronem 
výstavy o lidské mysli

Obraz od 
Leonarda 
da Vinciho

Příznivce blues jistě potě-
ší americká zpěvačka Kaia 
Brown, kterou doprovází 
Tony Blues Band v čele s An-
tonínem Smrčkou. Reper-
toár souboru tvoří uprave-
né bluesové standardy (B. B. 
king, E. Clapton, J. L. Hoo-
ker…). Vstup zdarma!

Tony Blues Band 
& Kaia Brown 

hrají v Hansenu

ZPĚVAČKA Kaia Brown
Kdy: Pondělí 16. 1. v 19. 30 h
Kde: Café restaurant Han-
sen (Besední dům, Komen-
ského náměstí 8, vchod z Hu-
sovy ulice).

Rezervace: Nutná
rezervace@hansen-restaurant.cz 
nebo tel. 737 364 000 Více info: 
www.hansen-restaurant.cz

Když snídaně, tak  
v restaurantu HANSEN

Buďte na sebe po ránu hodní a dopřejte 
si skvělou snídani v Café restaurantu 

HANSEN. Celý den pak bude lepší.

Café restaurant HANSEN, 
Husova 20, Brno. Telefon: 737 364 000

www.hansen-restaurant.cz

Snídaně podáváme ve všední dny od 8.30, 
v sobotu a v neděli od 10 hodin

Kontinentální snídaněAnglická snídaně 
Francouzská snídaně Vídeňské párky nebo 
domácí klobásky Silný bažantí vývar s masem 

s tymiánovým knedlíčkemTři vejce do skla 
Míchaná vejce na cibulceMíchaná vejce na slanině 

z naší udírny Sázená vejce s domácí anglickou 
slaninou a nakládanou okurkouSázená vejce s telecí 
šunkou a šalotkou Francouzská tomatová omeleta 

A skvělé pečivo z naší pekárny!
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herečka
Jiřina Šejbalová
Slavné ženy Starého Brna

Z ačínala jako pěvkyně 
opery Státního divadla 
v Brně v roce 1927, 

přestože ji přemlouvali, aby 
hrála v Praze v Národním di-
vadle. Měla prý krásně sytý, 
podmanivý hlas, ale hodil se 
spíš na šlágry a kuplety, než 
na operu. Záhy po odchodu 
do Prahy se vdala a to celkem 

dobře. Jejím manželem byl 
Dr. Pipek, známý pražský 
advokát a kavárník. Bydleli 
v Pařížské ulici. Výborně 
vařila a byla první herečkou, 
která vydala kuchařku. Často 
a ráda chodila za Werichem, 
byla spolužačkou jeho ženy 
Zdeny. Psala také fejetony. 
Zemřela v roce 1981.

Jiřina
Šejbalová

V ROCE 1975

Jiřina Šejbalová, když jí bylo 17 let.

Dr.
Pipek
MANŽEL
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Sudoku pro 
nenáročné

Pro líné Ještě línější
12
312

1
1 3
3

3

2

12
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.

3

2

František Kocourek
V MINULÉM DÍLE: Žany hlásil, že nejde žádnej tunel. Voni 
na to: Žany, sledovanec, klofneš old love a je to v pikách.

FRANTA
KOCOUREK 
(1947 - 1991), 
silák, šprýmař,
vypravěč

Ž any zas: Já su zlaté 
a nic nevodvolám. Vo-
ni na to: Ty seš krén 

a křivé a on zas že je rovné 
a v goldně. Tak mu máz-
li železa na perutě a šópli ho 

do kameňa, tam ho klend-
ra štengrovala, kelcny se mu 
furt lágrovaly, chálka levá, 
škopek z toho paf, akorát 
samé tvrdé giňál, samé vasr, 
o válcách žádné hantec.

Shrnutí a pozvánka na 
příští, poslední díl: Žanek
Husa vařil správný války, 
a ty véšky jazoviti na něho 
nastópili. A von, že nevod-
volá. Tak ho štengrovali, ale 
von se nedal. Nebo jo? 

Jan 
Werich
PŘÍTEL

Stalo se 
před 146 lety

31. 1. 1866 
V Údolní ulici byla vykoná-
na poslední veřejná poprava 
v Brně. 
Rukou kata Josefa Seyfrieda 
zde přišel o život oběšením 
loupežný vrah Josef Čapek, 
narozen 4. 10. 1833.  
Na fotografi i si všimněte za-
jímavých zateplených kal-
hot, křížku kolem krku obě-
šeného a též jeho mohutného 
kníru. Provaz byl překvapivě 
krátký, ale zřejmě to stačilo. 
Popravě přihlíželo 500 platí-
cích diváků.

Poslední veřejná 
poprava v Brně
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telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Jak zkalil Žanek HUSA v Pakostnici V.

Chálka levá

Otázka: Víte, jaký dům zdobí 
úchvatná kamenná panna?
Nápověda: K domu se váže 
pověst, která je zajímavá tím, 
že v ní zlo zvítězí nad dobrem, 
a to úplně v pohodě.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Svá fota nových míst a odpovědi posílejte: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu
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Minule: „Reliéf madonny je na domě 
na Dominikánském náměstí č. 9. Bydlím 
v něm již pěkných 33 let. “ 

Lýdie Jelínková Podzimková
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Loupežný vrah J. Čapek

odběrních míst28
STAROBRNĚNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den 
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek 
všech domácností a fi rem 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. Restau-
race Hansen, Besední dům, vchod z Husovy ulice. Zlatnictví 
Marcela Lurská, Veveří 32, tel. 777 687 109. Restaurace Blá-
hovka, Gorkého 54. Restaurace Výtopna, Hlinky 34. Vinotéka 
U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akademická kavárna, roh Ja-
selské a Gorkého. Knihkupectví Academia, nám.Svobody 13. Di-
vadlo 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. Po-
hostinství  U Bílého beránka, Štefánikova 16, Brno - Královo 
Pole. Pivní opice, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Sa-
lon Markéta, Gorkého 2. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Ody-
sea - svět logických her a zábavy, Starobrněnská 20, Lidická 24.

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? 

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je pod-
míněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 1 / leden 2012 / II. 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@starobrnenskeno-
viny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Tiskne 
EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo upravovat příspěvky čtenářů.

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

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 šéfredakto-
ra listu.
Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

Sbn tricet

PLATBA 
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Dárek pro inzerenty 
k novému roku 2012

Volejte Monice! 
Telefon: 

777 556 578 

www.starobrnenskenoviny.eu

1 500

2 500
Nabídka platí 15. 1. 2012

Nabídka platí 15. 1. 2012



Příští číslo vyjde
1. února

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

Seženete i v Praze

HANSEN Restaurant s vůní 
starého mocnářství

Ochutnejte recepty Vašich prababiček, zastavte se na chvíli v čase a dopřejte 
lesk svým všedním dnům i  slavnostním okamžikům. Vaříme tak, jak se 

vařívalo kdysi, nakupujeme u farmářů a nenecháme Vás odejít zamračené.

HANSEN, Besední dům, vstup z Husovy ulice. telefon  737 364 000

po-čt....od 8:30 do 22:00 h
pá..........od 8:30 do 23:00 h
so..........od 10:00 do 23:00 h
ne..........od 10:00 do 22:00 h

Kachní pěna s vynikající sladkoky-
selou šalotkou
Uzené maso z naší udírny s křeno-
vým krémem a domácím kmínovým 
chlebem
Špenátové kraple s máslovou čes-
nekovou strouhankou
Kon�itované kachní stehýnko s čer-
veným zelím a perníkovým knedlíkem
Povidlové taštičky sypané perní-
kem a přelité máslem
www.hansen-restaurant.cz | rezervace@hansen-restaurant.cz

Dne 16. ledna v 19:30 h 
vystoupí v Hansenu Kaia 
Brown & Tony Blues Band.
VSTUP ZDARMA! 
Rezervacea nutná (rezer-
vace@hansen-restaurant.
cz nebo tel. 737 364 000).cz nebo tel. 737 364 000).

NEZAPOMEŇTE! 

Zpěvačka 
Kaia 
Brown

Restaurant HANSEN, pohled zevnitř a zvenku (foto dole).

OTEVŘENO MÁME

TIPY MĚSÍCE LEDNA

PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2012!
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Šťastný a veselý nový rok 2012

Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.                                  Zal. r. 2011 na střeše Domu pánů z Lipé. Na recykl. papíře.

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

leden 2012
Cˇís. 1, roč. II

. dne v měsíci. 30 Kč

902 11 30
SBN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS ®

STAROBRNENSKE
NOVINY


