Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

sTAROBRNENsKE
NOVINY
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. 4, roč. II
duben 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

CentráLní Mozek Lidstva

MaMe Ho!

Vyvážený
fotograf

SVĚTOVĚ EXKLUZIVNĚ

Foto: Michael Němec, Lukáš Křížek

KONEC
SVĚTA
BUDE
DNE... S.7

ZDE

LIDSTVO KOLEM CML v Kavárně Vladimíra Menšíka dne 1. března 2012 v 18.37 h.

Zkus na
jedné!
Jak to dopadlo, zjistíte na str. 7

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, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Noviny, které si píší čtenáři sami

telefon redakce: 775 949 557

DUBEN: Tak nám to vůkol
pěkně pučí, květy se derou
na světlo, jen tak dál.

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!

Smažené křupky
z telecího hrudí

Omyj pěkné telecí hrudí
a nech je v slabé vodě asi
čtvrt hodiny vařit; potom
hrudí vyndej na dřevěný
talíř, ostrým nožem...
www.recepty-rettigova.cz

Číslo
Císlo měsíce

350

dní má trvat oprava radnice. Brněnský drak se pak
vrátí do průjezdu.

Úvodník

Zoo - Vymyslete jména pro
dvě nedávno narozená brněnská medvíďata a pošlete nám je do redakce. Vaše
návrhy předáme řediteli zoo
panu Martinu Hovorkovi.
Naše adresa: redakce@
starobrnenskenoviny.eu.
Medvíďata přišla na svět 31.
ledna. Rodiči jsou medvědi kamčatští samice Kamčatka (18) a samec Jelizar

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Prezident Klaus odvolal kvůli studentským protestům návštěvu Brna. Studenti masově demonstrovali
začátkem března proti změnám ve školství.
● Panenská - Zástupci hotelu International se ostře
postavili proti záměru stavět v Panenské ulici parkovací dům. Rozhodne stavební úřad.
● Brno - Studenti Masarykovy univerzity zkoumají
pravdivost výroků politiků.
Více na www.demagog.cz.

tomáš?

(18). Medvíďata jsou zatím
v porodním boxu a není tedy
známo jejich pohlaví.
Zatím padly návrhy jako Čuk
a Gek, Romeo a Julie atd.

a

Víte že...
Medvěd kamčatský se
může v zajetí dožít
až 50 let. Je mírumilovný,
žere ryby a borůvky.

nechť se
jmenují
oba Pecha.

Vyhořelé kasíno odhodilo
plachtu, teď bude mela
Nádražní - Z budovy vyhořelého kasína naproti nádraží
zmizela reklamní plachta.
Demolice vnitřku budovy má
skončit 20. března, pak se za-

TEĎ

čne stavět. Má tu být supermarket. Někteří občané návrh stavby považují za hrozný, jiným připomíná blob.
Budova vyhořela roku 2002.

PLÁNOVANÁ podoba nové budovy budí velké rozpaky...

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

V

Údolní 4, Brno 602 00
tel: 541 217 100
777 042 5 88
nasvabce@seznam.cz
www.nasvabce.cz



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

Po - so 11 - 24 h. Ne 11 - 22 h

Herečka, Národní
divadlo Brno
„Naštěstí mi
poradil čtyřletý
syn, takže:
Muuj a Dooobraaa
voooda.“

Ředitel Zoo Brno,
rozumí řeči zvířat
„Děkuji za otázku,
ale odpověď
bych rád nechal
na návštěvnících
zoo.“

Brněnský herec
a patriot
„Tohle je spíš
otázka pro
Břetislava Pojara
(režisér Potkali se
u Kolína).”

Anna Marie
Höppnerová

Mluvčí mladé
generace
„Mně by se líbilo,
kdyby se ti medvídci jmenovali
Jeníček
a Mařenka.“

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku
„Víťa a Káťa,
na památku na
naše nejslavnější
Véčkaře.“

Brněnský
orloj

Falická
časomíra
„Mám už pro
medvíďata připravená pěkně načasovaná jména:
Ťik a Ťak.“

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

Radim
Fiala

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557

SlEPICE to musí snášet.

Na Švábce
Martin
Hovorka

Brno - Kvůli panice ze zdražování vajec (brzy budou Velikonoce) nakupují Brňané
stále více přímo od majitelů slepic. V důsledku toho je
mimořádný nedostatek vajec
v obchodních řetězcích.

inzerce

ČESKÁ RESTAURACE

Dita
Kaplanová

katastrofální
nedostatek vajec

Pak

Jak byste pojmenovali
Tak už
víme, kdy dvě brněnská medvíd´ata?

šichni nás straší starými Mayi a vida. Ještě
máme 472 let času!
Nalezení Centrálního Mozku
Lidstva redakcí StaroBrněnských novin je revoluční čin,
jehož důsledky možná plně
ocení až naši prapravnuci.
Co všechno přesně slavný
Centrální Mozek Lidstva umí
a ví, není ještě zmapováno.
Jistě, vypadá trochu jako
lampička ze 60. let, ale kdo
by třeba řekl do slavného hrnečku, že když uslyší Vař!,
bude v kaši celá ves!
Nejlepší bude přesvědčit se
na vlastní oči. Centrální Mozek Lidstva, reálnou rekvizitu z kultovního seriálu Návštěvníci, můžete vyslechnout denně v Kavárně Vladimíra Menšíka.

Garrigue?

Ilustrační foto: Archiv SBN

10 °C

vyberte jména
pro medvíďata

Zpravy

Foto: Městská policie

Co na to rosnička

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Foto: Archiv SBN
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Zde muže
být váš

NOVÁ
SPECIAlIZovAnÁ
PRoDEJnA

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

vŠECHno ZBoŽí
DovÁŽíME PŘíMo
Z MAĎARSKA!

INZERÁT
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

Klobásy, salámy sýry ●
mletá paprika, koření ●
nakládaná zelenina čalamády ● sladkosti,
džemy ● víno ●

otEvŘEno:
po až pá 10 - 18 h.
Pekařská 22, Brno.
tel.: 511 110 961

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy

BRNĚNSKÝ DRAK
UŽ JE V ČUDU

3

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

SEXY DÍVKA
ze strany 3

tadY
viseL

Punčocha
je víc než
límec!

Foto: Youtube

Radnická - Kvůli opravě
budovy Staré radnice přišlo
Brno o svůj tradiční symbol.
Populárního brněnského draka sundávalo ze řetězů dne
1. března deset dělníků za
pomoci vysokozdvižného vozíku.
Nákladní auto ho pak, zabaleného do polystyrénu, odvezlo do Moravského zemského muzea na Zelném trhu.
Tam bude k vidění ve foyeru
poté, co ho prohlédnou experti. Zřejmě mu bude třeba
doplnit zuby. Do průchodu
Staré radnice ho vrátí pravděpodobně na konci roku.
Drak byl naposledy sundán
v roce 1956. První záznam
o jeho existenci je z 16.
století.
Z průchodu bylo odstraněno
i známé kolo. Opravy radnice
budou stát 20 milionů Kč.

PRŮKoPnICE komparativní módy
Světlana ticháčková z Brna roku
1912. Praxe komparativní módy
byla postavena na srovnávání jednotlivých kusů oblečení. Postupně
se z ní zrychlenou vyřazovací metodou vyvinul stripýz.

Malý oznamovatel
Foto: Archiv

Víte, že...

Brněnský drak je prý samice aligátora. Je vyplněná
sádrou, váží 200 kg.

DRAKA zabalili do polystyrénu a odvezli do muzea...

Stará radnice

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. dubna.

inzerce

Kadeřnictví

Střihoruký Edward
Kadeřnictví

pánské a dámské

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

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

Volejte:
731 776 857, 773 899 266
Kosmetika, manikúra,
pedikúra
Volejte: 774 906 235
Masáže
Volejte.: 731 461 185
Otevřeno pondělí až pátek
9 - 18 h
O víkendech lze objednat
Adresa: Leitnerova 9, Brno
www.studio-rb.cz

EVROPSKÉ
DELIKATESY

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

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…

Telefon: 530 330 660
Adresa: Gorkého 3, Brno
www. evropskedelikatesy.eu

Zlatnictví
Marcela Lurská
www.zlatnictvi-lurska.cz



Opravy zlatých a stříbrných šperku
Zakázková výroba  Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno Tel.: 777 687 109
Otevřeno pondělí až čtvrtek 10 - 17 h

U DRAKA
Neku řácká
restaurace,
ve které je
pohoda!
Polední menu Výborné těstoviny  Moravská
kuchyně Jídla na grilu 
Zeleninové saláty Prodej
lahvového i sudového vína

Ruční výroba
a opravy šperků všeho
druhu.
Prodej zlata, stříbra,
ocelových šperků
a šperků s přírodními
kameny.

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

Otevřeno:
Pracovní dny 9 - 17. 30 h
Tuřanka 2 a, Brno - Slatina
Telefon: 603 234 656

www.ﬂer.cz/sperk-zlatnictvi

telefon redakce: 775 949 557

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

tak to je
gól!

ZlEvA: Bronislav Hájek, mluvčí Menšíkovy 11 a Petr Menšík.

Vodová - V sobotu 18 . 2.
2012 se od časného rána
v brněnské hale na Vodové konal turnaj, který byl
pojmenován po výborném
sportovci a člověku Richardu Hoškovi. Memoriálu se zúčastnilo šest týmů:
Menšíkova 11 , Řícmanice,
FC Dosta Bystrc, Helas old
Boys, Řečkovice a Farma
Dobřínsko. S vypětím posledních sil zvítězil Helas
old Boys. Menšíkova 11 se
umístila čtvrtá. Stejně jako
loni budou hráči Menšíkovy 11 darovat krev dne
17. 4. ve FN Brno.

Zuřivý reportér

Zde muže
být váš

Redakce: Tak co jsi vypátral tentokrát, Radku?
Zuřivý reportér: Tentokrát jsem objevil na ulici
Úvoz ve směru nahoru vyhrazený pruh pro taxíky.
Myslel jsem, že takové značky jsou povolovány, když je
to ve veřejném zájmu, ale nějak mi to tady uniká. Kdyby tAXI na lístky MHD?
byl vyhrazený pruh pro sa- dost nóbl. Tady bylo asi roznitky převážející pacienty, hodováno v něčím zájmu
tak bych to chápal, ale taxi- a ne veřejném. Nebo třeba
káři převáží většinou zdra- taxikáři začali brát jízdenky
vé lidi, pro které není MHD na MHD.

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578
inzerce

Andrea Machalová
Tel.: 777 616 560
Pekařská 44, Brno
● Aromaterapeutická péče o obličej
● Přístrojové kúry:
ionizace pleti, trvalá depilace - IPL,
stimulace tvorby kolagenu a elastanu
● Modelace těla - radiofrekvencí,
presoterapie na celulitidu

www.salon-levandule.cz

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

Foto: Radek Talaš

Radek Talaš brázdí ulice Starého Brna

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

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

Sbn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

PRONÁJEM
LIMUZÍNY

Masáže, kosmetika, kadeřnictví.
Prodej kosmetiky Alcina a Wella
u nás v salonu i přes internet.
Tel.: 541 210 251
www.salonmarketa.berx.cz
„Nečekejte na krásu, přijďte
si pro ni k nám! Nabízíme
ženám, mužům i dětem.“

Adresa: Gorkého 2
(roh ulic Gorkého a Veveří),
1. patro, Brno

● Nejdelší auto v Brně ●
● Svatby a jiné akce ●

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

Zloděj: Někdo mi
lup hodil oknem

Brněnská
ČERNÁ KRONIKA

Křenová - Se zajímavou výmluvou přišel mladík, v jehož
autě policie zajistila několik
ukradených peněženek, notebook a v kufru marihuanu. Prý
mu kradené věci do auta někdo
hodil otevřeným oknem. Nakonec se přiznal, že věci ukradl
v domku na Vysočině.

Za vraždu Monyové
dostal 15 let

Pomaloval radnici,
dostal podmínku

Foto: Archiv

Foto: Martina Řezáčová

1. ročník turnaje R. Hoška

Zpravy

Brno - Vydavatel Boris Ingr
dostal za vraždu své ženy,
spisovatelky Simony Monyové, 15 let vězení nepodmíněně. Podle soudu Ingr svou
ženu ubodal v jejím rodinném domku (SBN informovaly). Ingr se k vraždě nepřiznal, prý si nic nepamatuje.

Odvážná Brňanka
zatlačila zloděje

Špitálka - Když šla mladá
Brňanka (26) z oběda, právě řádil v jejím autě zloděj.
Nakláněl se dovnitř rozbitým okénkem a hmatal, co
by odnesl. Žena přišla k autu
ve chvíli, kdy mu ven čouhaly jen nohy. Nelenila a strčila
ho dovnitř. Poberta se snažil vysoukat okénkem zpátky, ale udržela ho vevnitř.
Kolemjdoucí zavolali policii.

Koláž: SBN

4

Brno - Britský občan (62) dostal osm měsíců podmíněně za
to, že opakovaně chodil čmárat na radnici výhružné nápisy. Protestoval proti hrozícímu omezení provozu Janáčkovy opery. Dříve se Brit zúčastnil protestního pochodu, ale
zdál se mu příliš mírumilovný.

Podezřelé z uřezání
hlavy čeká soud

Brno - Dva exmanželé, podezřelí z vraždy místostarosty Aleše Vytopila, stanou
před soudem každým dnem.

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

PIVNÍ

S MORAVSKÝM SRDCEM

ZPRAVODAJ

JEŠTĚ LEPŠÍ

I pivo muže
být sexy!

nePasterizovanÉ
staroBrno

S MORAVSKÝM
srdCeM

správně umyté sklenice
nechává ulpívající kroužky. Kromě lákavého vzhledu ovšem nepasterizované
pivo všem milovníkům
pěnivého moku nabízí mimořádný chuťový zážitek,
zcela srovnatelný s oblíbeným pivem z tanku.

o třech letech se do
starobrněnského pivovaru vrátil jeho
dlouholetý sládek Petr
Hauskrecht, který se zasloužil o vznik řady pivních
speciálů.
Nyní stojí také u další
revoluční změny, počátku
výroby nepasterizovaných

P

Na EX

piv. „Chceme přiblížit lidem chuť čerstvého piva
bez
jakékoliv
tepelné
úpravy před stáčením,“
vysvětluje Hauskrecht, který na novinku dohlíží.
Nepasterizované
Starobrno zaujme už na první
pohled krémově hustou
pěnou, která na stěnách

Víme to
pivní!

ZELENÉ PŮLLITRY
PŘIVÍTAJÍ VELIKONOCE

Zelené pivo letos v pivovaru Starobrno uvařil sám jeho autor, který
ho vymyslel a před sedmi lety uvedl
v život: vrchní sládek Petr Hauskrecht. Pípy se Zeleným pivem
se roztočí na Zelený čtvrtek. Ten
letošní připadá na 5. dubna.

Díky tomu, že pivo neprojde procesem pasterizace
a neutrpí tak teplotní šok,
zůstává čerstvé, přirozené,
se správným řízem.
Pasterizace má každému
pivu zajistit trvanlivost,
protože zvýšená teplota

DVĚ BRONZOVÉ
MEDAILE Z TÁBORA

Tmavé výčepní pivo Starobrno a nealkoholické pivo
Fríí. Tato dvě piva, vařená ve
starobrněnském pivovaru, získala v únoru ceny na prestižní
degustační soutěži Zlatá pivní
pečeť v Táboře. Letošních XXII.
reprezentačních slavností piva
v Táboře se účastnil rekordní
počet 108 pivovarů.

Ječmen je
víc než
pšenice.

Pivní vizionář František Ondřej Poupě

Nikdo z pivařů se nemusí bát o „své“ Starobrno, na jaké byl zvyklý.
Kvalitní české a moravské suroviny i léty osvědčený postup při vaření piva zůstávají zachované.

likviduje nežádoucí mikroorganismy. Díky použití
unikátního
mikrofiltru,
který zaručí, v případě
půllitrových lahví, trvanlivost po dobu až čtyř měsíců, si pivo ponechá původní vlastnosti přírodního nápoje, tedy zejména
pokud jde o čerstvou a přirozenou chuť.
Nepasterizované pivo je
dále zdravější, protože
nedochází ke snižování
polyfenolů, které jsou
známy svými přirozenými
antioxidačními účinky. Na
pořízení a instalaci mikrofiltru se pracovalo v posledním čtvrtletí loňského
roku.
Používat se bude při výrobě tak oblíbeného Tradičního, Media i starobrněnského Ležáku.

Na fotce je moje přítelkyně svírající Starobrno 11°. FOTO POSLAL: Martin Pleva

Sout ě ž 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
DOKAŽTE KAMARÁDŮM,
ŽE VÍTE NĚCO, CO ONI NE
► Výroba piva kdysi probíhala jinak a proto i chuť tohoto
moku byla na hony vzdálená
chuti dnešního piva. Bývalo
totiž daleko méně alkoholické,
díky rostlinným zbytkům bylo

mnohem hustší, mělo více kalorií
a úsloví o tekutém chlebu má své
kořeny právě v době od 14. století.
► V 15. a 16. století bývalo pivo
běžně součástí měšťanských snídaní, jen zámožnější si dopřávali
ostřejších destilátů. Běžně se snídala i pivní polévka. Způsoby přípravy piva se lišily kraj od kraje.
Receptur bylo mnoho, a tak i chutí.

FRANTIŠEK ONDŘEJ POUPĚ: PĚNA JEHO ŽIVOTA (II.)

Zrození a dětství pivního génia

František Ondřej Poupě (nebo
také Franz Andreas Paupie) byl
synem kováře Františka a matky Anny.
Budoucí geniální sládek spatřil světlo světa dne 26. 11. 1753
v Českém Šternberku. Jeho otec
se měl co ohánět nejen kladivem,
aby uživil rodinu.
František Ondřej měl dva bratry, staršího Jana a mladšího Antonína. Ve Šternberku nabyl základního vzdělání, jistě za přispění svého kmotra, ratajského

kantora Jana Kavana. Otec tří
chlapců měl pivo velmi rád, při

Jeho otec, kovář
František, potřeboval
pivo k práci.
těžké práci (často ve velké výhni)
přišel doušek vždy k duhu. Tehdy ale bylo pivo zcela jiné, než
dnes... Pokračování příště.

CHLAPCI svému otci při práci
často pomáhali...

CML

telefon redakce: 775 949 557

CentráLní
Mozek
Lidstva

Kultovní sci - fi seriál návštěvníci byl poprvé uveden v Ćeské televizi roku 1981. Jde o tohle: v roce
2484 žijí lidé ve světě míru, lásky a bez válek. Centrální Mozek lidstva - hlavní superpočítač dohlížející
na dění na Zemi - náhle hlásí, že planetu zničí kometa.
na Zemi je proto zpátky časem (do roku 1984) vyslána
skupina expertů, která má střetu zabránit.

Jak jsme získali CML:

Vypráví Martin Cibulka ze StaroBrněnských novin:
„Až díky sňatku mojí kamarádky Evy Nováčkové s panem
Ivanem, jehož dědeček pracoval ve filmovém studiu Barrandov, se nám otevřela cesta k Centrálnímu Mozku Lidstva.
Rekvizita, kolem níž se točil slavný seriál Návštěvníci,
byla určena k likvidaci. Ivanův dědeček ji zachránil a dal
StaroBrněnským novinám darem.
Až do 20. 6. 2484, 22 hodin, 31 minut, kdy bude konec
světa, jak předpověděl Adam Bernau ze seriálu Návštěvníci, bude čas odečítán z Kavárny Vladimíra Menšíka.
Soustředit ve stejný čas na stejné místo co největší počet
lidí, byl v dnešní hektické době výkon téměř nadlidský. Po
cca 14denní přípravě se myslím focení zadařilo.“

CMl celkový pohled

Martin Cibulka a CML

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Tema

telefon inzerce: 777 @556 578
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu
Pokračování ze str. 1

ZDE

Centrální Mozek Lidstva
předpověděl, že konec
světa nastane

dne 20. 6. 2484 ve 22 hodin 31 minut.

Foto: Michael Němec, Lukáš Křížek, Ladislav Kolbaba, Adam Cibulka, archiv.

z tituln}i strany

tak
vidiš!

KDO TO FOTIL...
...A KDO DRŽEL SESLI

Půl akrobat, půl fotograf.

Fotografování „lidstva“, tedy těch,
kteří se semkli kolem CML, se chopil
Michael Němec. Byla to legrace.
Michael ve znaze získat co nejlepší
snímek si nejprve vylezl na stůl, pak
na něj dal židli a stoupl si i na ni.
Chvílemi to, jářku, vypadalo, že celá
konstrukce i s Michaelem a jeho fotoaparátem spadne. Pak pan Pecha
zvolal: „Zkus na jedné!“
A tak se i stalo. Židli dočasně přidržovala Pavlína Ovčarčinová.
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telefon redakce: 775 949 557

Kalendárium
Starého Brna
DUBEN

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Novinky z místních podniku

Menšíkovy pondělky

novinky ve vašem podniku? volejte tel. č. 777 122 009

Kavárna Savoy, Jakubské nám. 9

Poprvé se vaří! Po zásadní rekonstrukci kuchyně
se v kavárně Savoy vůbec poprvé v historii vaří! Přijďte ochutnat výtečnou domácí kuchyni. Těší se na vás
kolektiv kavárny Savoy.

ETNOGRAFKA

● Vlasta Matulová
* 31. 10. 1918 Brno
† 18. 4. 1989 Praha
Dcera brněnského kadeřníka,
herečka, studovala na brněnské
konzervatoři. Filmy např.:
Přijdu hned, Atentát a další.
● Pavel Vrba
* 16. 4. 1938 Brno
† 7. 9. 2011 Praha
Básník, publicista, napsal přes
2000 písňových textů (např.
pro Karla Gotta, Věru Špinarovou a mnoho dalších).
● Judr. Adolf Stránský
* 8. 4. 1855 Habry
† 18. 12. 1931 Brno
Liberální politik, novinář, zakladatel Lidových novin, ministr obchodu za 1. republiky,
blízký přítel Leoše Janáčka.

Restaurace Koliba, Lipová 24

Specializace na českou a slovenskou kuchyni. Dne 14.
dubna 2012 vám k tanci a poslechu zahraje oblíbená
kapela PANORAMA. Kontakt: tel. 543 235 163. Srdečně vás zveme…

Vítejte v BUBLILENDU! Dětská kavárna s nejdelší
otevírací dobou ve městě (denně do 20 h), tel. 776
678 378. Wiﬁ, nekuřácká a bezbariérová provozovna,
přebalovací pult, obědy, krmící židličky, nočníčky...

Lidé & domy Starého Brna
rudolf
Těsnohlídek

Kobližná 12. Rudolf Těsnohlídek spáchal r. 1928 sebevraždu. Když se to dozvěděla
manželka Olga, zabila se také
(svítiplyn). Bydleli v tomto
domě až do konce života.

MEZI účastníky Menšíkových pondělků padají první rekordy.

K

lub přátel StaroBrněnských novin se
rozrůstá nejen co do
počtu osob, ale jak vidíte
na fotografii, ani věk nehraje žádnou roli.
Poprvé nás navštívil dosud
zřejmě nejmladší členíček
Rostíček (22 měsíců), který

R. Těsnohlídek je autorem
bajky o lišce Bystroušce.
inzerce

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.

hlídání dětí v Německu a do
listopadu 2011 v Rakousku.
Tel.: 732 700 970
Koupím starou knihovnu, nejlépe secesní, šířka
max. 140 cm, výška cca 200
cm. Tel.: 777 122 009.
Španělský olivový olej
prvotřídní kvality za příznivé ceny. Ochutnávka zdarma. Tel.: 603 178 927, www.
olearium.cz
Kdo podpoří mladého
kulturistu? Tel. 777 556 578

„Nechceš-li být na nule,
začni topit s PLYNULE!“
nabízíme vám

NEJLEVNĚJŠÍ
ZEMNÍ PLYN
V BRNĚ!

vI.

JAK RoStE nÁvŠtĚvnoSt

PŘÍŠTĚ: v pondělí 2. 4. 17 h

„Inzerce v těchto novinách
funguje,“ říká spokojený
inzerent pan Karel Pacák
Jeho kotle Vaillant teď jdou na dračku

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

Volejte
Monice! Tel.:
777 556 578

Tel. č.: 777 556 578

I.

v.
II. III. Iv.

Pro více informací
navštivte naše stránky
www.PLYNULE.cz
Zákaznická linka:
724 692 076

Inzerát vyrobíme
INZERÁT zdarma
Vyrobíme vám
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

si s dudlíčkem a se zaujetím čte... Tedy vlastně zatím prohlíží fotky.
vII.

Přechod zdarma
a online zařídíme.

Zde muže
být váš

ho ZDARMA dle
vašich představ

Setkání VII.

Kavárna Bublilend, Kounicova 67a

● Lucie Bakešová
* 26. 12. 1853 Blansko
† 2. 4. 1935 Brno
Etnografka, soc. pracovnice.

Velmi levně prodám
manželské postele ze světlého dřeva, možno i jednotlivě.
Tel.: 777 122 009
Hypoteční úvěry s úrokovou sazbou od 2, 5 %, bonus pro vás, odhad zdarma.
Mail: radek.talas@invision.
cz , tel.: 737 500 806
Pohlídám a postarám se
o dítě od miminka do tří let
v Brně a okolí. Časově jsem
flexibilní. Praxe u vlastních
vnoučat, také dlouhodobé

Každé 1. pondělí v měsíci Na kus řeči
se StaroBrněnskými novinami od 17 h
v Kavárně Vladimíra Menšíka (Veselá 3)

Foto: Lukáš Křížek

POLITIK

lucie
Bakešová

Foto: Matrin Cibulka, archiv

Adolf
Stránský

Mozaika

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.

inzerce@starobrnenskenoviny.eu

„Věděl jsem, že jsou noviny jsem byl díky novinám dočteny od začátku až do kon- slova zavalen novými zakázce, tak jsem si vyzkoušel do
kami,“ usmívá se pan Pacák
nich dát inzea dodává, že kvůrát,“ říká pan „Hned jsem byl li přebytku obKarel Pacák,
jednávek dokonkterý podniká zavalen novými ce musel inzerci
v oblasti plynu
zakázkami.“ v novinách poa topení.
zastavit.
„Hned po uveřejnění inze- „Tyto noviny si mě našly zcerátu mi začali volat noví zála přirozeně, měli jsme je ve
kazníci. Vždy jsem se jich
schránce,“ říká spokojeně
ptal, jak na naši ﬁrmu narapan Karel Pacák.
zili, a oni většinou vtipně odpovídali heslem z mého inze- Pro informace o inzerci
volejte Moniku, tel. číslo:
rátu: Když kotel, tak od
Pacáka! Po nějakém čase
777 556 578

D

telefon inzerce: 777 @556 578

Dopisy}

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

MIlí ČtEnÁŘI, posílejte laskavě své příspěvky
na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu.

SoCHA kočáru ze sněhu na náměstí Svobody.
azdar přátelé! Jediná
věc, na kterou ještě
z války rád vzpomínám. Byla opravdu druhá
světová.
Je veliká škoda, že letos nenapadlo v Brně víc sněhu.
Určitě by se našlo dost sochařů, kteří by udělali trošku větší vozík, aby konečně
odvezl ten otřesný brněnský orloj.
V Brně je toho k řešení více.
Jsem přesvědčen, že důležití činitelé nemají zájem
o cokoliv, co pomůže Brnu
levněji a tam, kde je třeba.
Se srdečným pozdravem,
Ladislav Kolbaba.
Foto: Archiv autora

N

Upřesn ění
Josef Věromír
Pleva žil a tvořil
na adrese
Barvičova 44.

Dopis

Malý Bobeš
děkuje

V

ážená redakce.
Poslední číslo vašich novin nám udělalo obzvláště velkou radost. Našli jsme v něm spisovatele Josefa V. Plevu.
Našeho spisovatele.
Malý Bobeš byl první román, na kterém trénovali
kluci z tohoto domu čtení.
Když se četl ve škole, byli
patřičně hrdí. A chlubili se,
že spisovatel bydlel v našem domě - Barvičova 44.
Toto je vlastně důvod, proč
vám píšeme.
Není to číslo 4, jak uvádíte
v novinách. To jenom pro
upřesnění. Jinak vaše noviny nám udělají vždycky
radost, pobaví nás a poučí.
Děkujeme vám, zdravíme
a přejeme mnoho úspěchů.
Rodiny Holasova
a Kopřivova

Dopis

Nejkratší
ulice v Brně
obrý den, se zájmem
jsem si v minulém
čísle četl pěkný článeček o nejkratší ulici
v Brně. Středova ulice podle katastrální mapy měří
42,5 metrů a ne uváděných
32 metrů. Kratší je ulice
Skrytá, hned vedle Středovy a měří 31,6 metrů.
Pěkný den
Petr Vysoudil
Odpověď redakce:
Absolutně nejkratší je ulice
Závodní (kolmá na Kounicovu, hned vedle Pekárenské), kterou jsme záměrně nezmiňovali, není totiž
průchozí ( slepá).
Ulice Průchodní nebyla
v době měření klasickou
ulicí, nýbrž sloužila na odtok vody mezi domy, tzv. Psí
ulička. Ulice Skrytá měla
o jeden dům více, tudíž
Středova je jak podle encyklopedie, tak podle historičky p. Flodrové vedena
jako nejkratší.
Martin Cibulka, SBN

D

Líbí se vám orloj
na nám. svobody?

redakce@starobrnenskenoviny.eu

„To je pan Maňásek, Jiřinko, známý brněnský herec a první milovník. Chodí v převleku
mezi lid, aby nabral inspiraci a našel svou první poslední milovnici.“
inzerce

PRONÁJEM
LIMUZÍNY

nelíbí!

ano ne
2 % 98%

Spočteno 256 hlasů.
Stav k 20. 3. 2012. Pište!

Výjimečné kávy
Pavel
Kosta

Majitel Caffé del
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

● Nejdelší auto v Brně ●
● Svatby a jiné akce ●

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!

D

nes si povíme o zajímavých kávách, které jsou vyhledávané pro svou osobitou chuť
a aroma nebo pro svůj zajímavý původ.
Kopi Luwak - nejzralejší kávové třešinky, jež pozře Indonéská cibetka, kunovitá šelma, projdou zažívacím traktem, kde se fermentují, získají unikátní aroma a chuť.
Po vybrání z trusu se usuší
a mohou pražit.
Jamaica Blue Mountain –
úrodná vulkanická půda propůjčuje květinovou vůni s plnějším tělem, lehce ovocnou
kyselostí s čokoládovým koncem. Balí se do dřevěných
soudků.
Hawaii kona – výběr těch
nejkvalitnějších plodů, jež
vyrostly na vulkanickém podloží ostrova s ideálním klimatem, dává rozvinout naplno kakaovou chuť, jež přejde
v mango a liči s příjemnou
dochutí oříšku a papáji. Peaberry – je výjimečné chuti
a tvoří jen 8% produkce.
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

ra
Pavla
vitázková

tomáš
Matonoha

Bolek
Polívka

Marie
Drahokoupilová

Foto: Archiv

HEREČKA

PECHA při pěkné scénce na Českém lvu v Lucerně.

Pecha d ěkoval za cenu,
kterou m ěl p ředat

Jiří Pecha, který vystřihl
v přímém přenosu při předávání Českých lvů úžasnou scénku, kdy jako popletený umělec místo toho,
aby sošku předal, si myslí,
že ji dostal, podporuje velice rád společenský život
v Brně.
Při skupinovém focení SBN
u Centrálního Mozku Lidstva v Kavárně Vladimíra
K

Menšíka donutil fotografa, aby fotil ve vzduchu a na
jedné noze. Dík.

Cesta vlasu
pilné Pavly
Jak nejsnadněji poznáte,
že herečka Pavla Vitázková (Městské divadlo Brno)
natáčí seriál? Podle změny účesu! Co nový příběh,

Kulturní nástěnka
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

DUBEN

Výstava - 14. 4. až 20. 6.
Z HISTORIE NEJEN BRNĚNSKÝCH
CUKRÁREN
Kde: Letohrádek Mitrovských, Veletržní 19
Co: Vývoj cukrářského řemesla v Brně a ve
střední Evropě, součástí výstavy bonbónové
nebo perníkové městečko, dále dětská výtvarná dílna.
Více: www.letohradekbrno.cz
Divadlo - Po 2. a so 14. 4. v 19 h - KORESPONDENCE
V + W - ND Brno - Reduta, Zelný trh 4 - O životě dvou
mimořádných lidí v nelehké době. Jiří Vyorálek jako Werich
a Václav Vašák jako Voskovec - více: www.ndbrno.cz
Divadlo - Út 10. 4. v 19 h - REVIZOR - Mahenovo divadlo, Dvořákova 20, tel.: 542 158 120 - Martin Dohnal
jako Chlestakov ve slavné Gogolově komedii. Režie: Ivan
Rajmont - Více: www.ndbrno.cz
Divadlo - Čt 12. 4. v 19. 30 h - PO ZKOUŠCE - Centrum
experimentál. div., Divadlo U stolu, sklepní scéna, Zelný trh 9
- Trochu černá a trochu komedie ze zákulisí. Hrají: E. Novotná, M. Siničák, M. Vančurová. Více: www.divadloustolu.cz
Divadlo - Út 17. 4. v 19. 30 h - VÝKŘIKY DO TMY Městské divadlo Brno, Lidická 16, činoherní scéna - Psychologický thriller o sexu, lžích a tajnostech. Hrají: P. Vitázková, M. Sedláčková, P. Štěpán... více: www.mdb.cz
Divadlo - Čt 19. a so 28. 4. v 21 h - MODELKA XXL
ANEB MOJE STEHNA V PROKLATYM DETAILU HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d, tel.: 731 457 204 - Plnotučná show Vandy Drozdové - více: www.hadivadlo.cz
Divadlo - Pá 20. 4. v 19 h - BALETKY - Divadlo Husa
na provázku, Zelný trh 9, tel.: 542 123 425 - Křehká, komická a emotivní inscenace s baletkami a piškoty. Režie: Pavel Šimák. Více: www.provazek.cz

HEREC

HEREC

HEREČKA

to jiná barva. V seriálu Redakce byla zrzkou, v Humoreskách se z ní stala hnědovláska a v Cestách domů
zase zesvětlala. V blond vlasech stihla natočit ještě seriál
z taneční akademie První
krok, který nedávno začala
uvádět televize Nova. Teď
už je ale zase hnědovláska.

Matonoha
u zpov ědi

Tomáš Matonoha zabodoval ve svém pravidelném po-

SNIŽTE SI
VÝDAJE
ZA PLYN
Úspora pro domácnosti a firmy několik
tisíc korun ročně.
Nabízím nezávislé konzultace v oblasti energetického poradenství od
několika prověřených alternativních dodavatelů,
kteří umožní
úsporu až 25 %
z dodávky plynu oproti hlavnímu místnímu
dodavateli.
Platí
pro
domácnosti
i podnikatele.
Pro nezávaznou
konzultaci volejte tel. č.:

737 500 806
Ing. Radek Talaš,
r.talas@seznam.cz

řadu v brněnské Redutě
Na forbíně s T. M. Kdyby
Matonohovi ubylo hereckých příležitostí, jistě by se
uživil jako kněz. Nejdřív se
mu svěřil Kamil Střihavka
s tím, že už tři týdny abstinuje, pak klavírista Zdeněk
Král, že tři týdny bere antibiotika a nakonec na sebe
prozradil herec Lukáš Hejlík, že mu vůbec nic není,
a proto mohl klidně vypít
několik sklenic vína s Tomášem Matonohou.

Kultura

Pozvánka
do divadla
Laskavé čtenáře
StaroBrněnských novin
srdečně zve
JAN
PotMĚŠIl
Divadelní
a ﬁlmový herec

RŮŽE PRO
ALGERNON

Bolek Polívka
patronem
Herec Bolek Polívka se stal
patronem mezinárodního
filmového festivalu Cinema
Mundi v Brně.

Setkání s Marií
Drahokoupilovou
Redakce SBN potkala v ulicích Brna herečku Marii
Drahokoupilovou, filmovou
hvězdu 60. a 70. let. Svěřila se, že má Brno ráda a pobývá zde dva měsíce v zimě
a dva měsíce v létě, protože
tu má rodinu.

Divadlo Bolka Polívky,
Jakubské nám. 5
KDY:
Čtvrtek 19. dubna
v 19 h
Nejúspěšnější inscenace pražského spolku Kašpar. Fascinující herecký výkon Jana Potměšila v tragickém příběhu
mentálně postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci stane géniem. Jan Potměšil obdařil Charlieho bezmeznou vírou v lepší budoucnost, vírou v sama sebe…

MLADÝ
NAD ĚJNÝ
KULTURISTA
(16) 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
Zde mu že
být váš

INZERÁT

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

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

telefon inzerce: 777 @556 578

Zabava

František Kocourek

Slavné ženy Starého Brna

STRUČNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY: V Česku byl
po zfajrování Žanka Husovýho úplné levingston.

Jako by
to bylo včera

Pěvkyně v Janáčkově divadle

DUBEN

Mlata na Bílendě 16 kilo 20 (II.)

Soňa
Červená
roku 2012

Kdo je borec, žádný fédry
a kdo krén a křivé?
Zgómeš příště!
Jiří
Červený

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Poplatek z koňů,
aby bylo na dlažbu

Foto: Archiv

(1947 - 1991),
lamželezo,
vypravěč, fešák

do placu, že za to někomu
nechá rozbít sandál. A protože nebyl žádná móka, poslal na to Rudy Maximiliánovýho a sám házel sicnu
doma u bedny.
Rudla, jezovitské šéf, dostal chuť na Sparty ve tvrdým, vošolnul si plechové
džínsdres a valil do mixny.

Nebýt koňů, Brno by nebylo tak pěkné město, jakým
je chválabohu dnes.

OTEC

?

Otázka: Kdo jsou ti dva pánové, co oba vypadají jako
klony T. G. Masaryka a kde mají
poradu? Nápověda: Jsou to
bratři a to, co drží ten vpravo
v ruce, není otrušík.
Minule: Plastika je na rohu Masarykovy
a Nádražní. Stávala tu jedna z šesti
městských bran Správně: Aleš Krejčí,
Marta Komoňová, Jarmila Ondráčková
Svá fota nových míst a odpovědi posílejte:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

PAní Soňa pěla v Brně v letech 1957 - 1959
oňa Červená (*9. 9. 1925
Praha) sbírala sílu k dobytí celosvětové slávy.
Tři roky 1957 - 1959 působila
v Janáčkově divadle. Odsud
odešla rovnou do Berlína.
Narodila se v rodině zakladatele slavného prvorepublikového kabaretu Červená
sedma, právníka Jiřího Čer-

S

Jan
Werich
učitel

veného. S divadlem začínala
po válce u Voskovce a Wericha.
V Brně bydlela v ulici Veveří,
hned u divadla v domě, ve
kterém pár let před ní bydlel Oldřich Nový, či Marie
Rosůlková.
Natočila pět filmů (například
Poslední mohykán).

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. Kavárna Savoy, Jakubské nám. 1, tel.: 542 210 883. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna Parnas,
Zelný trh 20. Informační centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32, tel. 777 687 109. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. Restaurace Výtopna, Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70.
Akademická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Knihkupectví Academia,
nám.Svobody 13. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny,
Údolní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caffé
del Saggio, Helceletova 2, Masarykova čtvrt. Husa na provázku, Zelný trh 9.
Design Café, Středova 1. Kadeřnictví Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Kavárna Santiago, Veveří 22. Pohostinství U Bílého beránka, Štefánikova 16, Brno - Královo Pole. Pivní opice, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Gorkého 2. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Odysea - svět logických her a zábavy, Starobrněnská 20, Lidická 24. Pivnice U Čápa,
Obilní trh 10, tel.: 541 210 189. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 3, Brno, tel.: 546 221 019. Pizzeria Arca, Dům pánů
z Lipé, nám. Svobody 17. Restaurace Koliba, 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. Pizzerie a restaurace La
Patas, Čeňka Růžičky 2. Restaurace Na pískové cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana, Jezuitská 3.

● 13. 4. 1357
Jan Jindřich Lucemburský
povoluje brněnským měšťanům pro vydláždění města
vybírat po šest let za sebou
od svátku sv. Jiří poplatek
z každého koně procházejícího městem.
● 10. 4. 1912
Vyšlo první číslo měsíčníku
Číšnické hlasy. Roční předplatné činilo 2 koruny.
● 20. 4. 1945
Maďarští a němečtí vojáci,
poté i brněnští občané, začali z vagónů krást ve velkém
cukr. Vagóny stály v místě
dnešního pátého nástupiště.

sudoku pro
nenáročné

Inzerát vyrobíme
zdarma
Volejte
Monice! Tel.:
777 556 578

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.

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
21 3 2 1 3
3 21
3 2
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 4 / duben 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.

Foto: Archiv

FRANTA
KOCOUREK

Soňa Červená

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

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

Poskytuje AtS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

A

Rudla valí

začalo být dusno.
Jezoviti dostali kopny z Česka, všechny
love jim lapli a kirchy vyčórovali. Ale king Ferda II. na
to hodil hrubó čučku a hókl

Foto: Martin Cibulka

11

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. května
Za to, jak udržel
rovnováhu při
focení lidstva
u Centrálního
Mozku Lidstva.
MICHAEL NĚMEC

vyvážený fotograf

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

Takhle to
má vypadat

Mužíček od sv. Jakuba
odle pověsti jde o pomstu kameníka vrchnosti, která si přála,
aby byla katedrála sv. Petra
a Pavla dokončena dříve, než
kostel sv. Jakuba. Proto mužíček vystrkuje zadnici směrem ke katedrále.
Při bližším pohledu zjistíme,
že nejde o jednu postavu,
ale o dvě, které spolu zřejmě
tančí, nebo ještě něco víc.

P

Mazlíčci
Starého Brna

B r n ě n s k é
p o v ě s t i
Foto: Martin Cibulka

Foto: Ladislav Kolbaba

Modré okénko
dnes získává...

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

Kočka Lízinka

Panička: Helena Pospíšilová,
čtenářka StaroBrněnských
novin.

Foto: Martin Cibulka

Restaurant
Hansen

POSÍLEJTE FOTKY ZVÍŘAT

na adresu: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

KOSTEL sv. Jakuba

za tyto noviny pošlete SMS:

POŠLETE

na tel. číslo 902 11 30

SBN TRICET

KDYŽ tu sochu odhalili, nestačili se divit... nashle

HANSEN

Foto: Archiv

do redakce své

StaroBrněnské noviny ilustrace k brněnským
na šachovém stolku v restaupověstem.
rantu Hansen, Besední dům
redakce@starobrnenskenoviny.eu
(vstup z Husovy ulice)

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.

Restaurant s vůní
starého mocnářství

HANSEN, Besední dům, vstup z Husovy ulice. Telefon 737 364 000
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.
VELIKONOČNÍ MENU

NEZAPOMEŇTE!
Brian Charette
a Ondřej Štveráček

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

OTEVŘENO MÁME
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

Je tu jaro a s ním i Velikonoce. Od 7. do 9. dubna
můžete ochutnat naše tradiční velikonoční menu
sestavené z receptů Vašich prababiček. Králičí,
jehněčí, jarní kuřátka, máslo, vejce, tvaroh a sýry
jsme pro Vás přivezli z moravských farem.
www.hansen-restaurant.cz | rezervace@hansen-restaurant.cz

Nenechte si ujít!
V pondělí 30. 4. v 19. 30 h
úžasný hudební počin! Vystoupí americký hráč na
Hammond organs nominovaný na Grammy Brian Charette
a saxofonista Ondřej Štveráček, jehož deska byla nominována na Andělech na jazzovou desku roku, se svým
kvartetem. Mimořádný koncert žádá mimořádně rychlé
rezervace.
Volejte: 737 364 000.

