Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

}

redakce@starobrnenskenoviny.eu

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®
telefon redakce (Monika): 777 556 578

UTAJENÁ SESTRA
NATAŠI GOLLOVÉ
Marcela
Sedláčková

Nataša
Gollová

SBN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

www.starobrnenskenoviny.eu

Brněnské
servírky
M is s
v a fl e

Foto: Martin Cibulka

Čís. 9, roč. III
září 2013

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

SLEČNA GABRIELA

z kavárny Brussel na
Pekařské 76 s belgickou vaﬂí
s lesním ovocem a jogurtovou
zmrzlinou za 69 Kč

Foto: Archiv

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu

EXKLUZIVNĚ! Otec herečky Nataši Gollové, brněnský politik František Xaver Hodáč, počal
dceru s herečkou Andulou Sedláčkovou, když chodila s Hugo Haasem... Více str. 6 a 7

„Protože v nich najdu příjemnou
dávku informací o Brně, které
mám tolik ráda.“
Kateřina Mendlová Horáčková,
moderátorka ČR Brno

inzerce

U DRAKA,

nekuřácká restaurace
• 4 druhy poledního menu • steaky na grilu
• čerstvé italské těstoviny • velký výběr
světových rumů
Adresa: Veveří 4, Brno
Telefon: 731 078 378
www.udraka.cz

Zde muže
být váš
inzerát!

Sleva inzerce
20 %

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Prinášíme

cerstvou a kvalitní kávu
prazenou podle receptury
PENERINI v Ceské republice

www.penerini.cz
Více info na str. 12

JAK PÍT
PIVO?

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

Noviny, které si píší čtenáři sami
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telefon redakce: 775 949 557

20°C

ZÁŘÍ: Listy se již nedoč-

kavě vrtí na větvích a vítr se
zvedá v temných koutech.

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!

Nadívané vejce

Uvař vejce na tvrdo, rozkroj je v půli, žloutky vyndej a utři je s kouskem
másla, dej k tomu ostrouhanou, ve smetaně...
rettigova.lukul.cz
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Číslo
Císlo měsíce
Jednu hodinu trvalo
strážníkům, než našli
v ulicích ztracenou
nevidomou dívku.

Úvodník

Zpravy

Spletla si pedály, vjela
do recepce policie

Nové zprávy
ze Starého Brna

Řidička už ví, že brzda není plyn
Vlhká - Projela hlavním
vchodem budovy Městského ředitelství policie
Brno a zastavila se až o recepci.
Řidička (44) chtěla při
odbočování v ulici Vlhká
dne 12. 8. v půl deváté
večer přibrzdit. Spletla si
však brzdu a plyn.
„S vozem značky Škoda prorazila skleněnou
výplň a najela přímo do
prostor recepce. Ve vozidle byl spolujezdec a dítě.
Nikdo nebyl zraněn,“
uvedla policejní mluvčí.

Spojka

Plyn

Ředitelství
policie Brno

Lední medvědy prý pošlou pryč
Brno - Zoo trhá díky ledním medvědům rekordy
v návštěvnosti, ale dlouho
tomu tak nebude.
Hlavně díky medvíďatům
Nanukovi a Kometě přišlo

do zoo v červenci 46 tisíc
lidí, což je skoro o polovinu víc než jindy.
Z ledních medvědů se však
budou Brňané těšit možná
už jen rok nebo dva.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Zakázaný Stal se vám někdy v Brně
cedník
burčák osudným?

T

uhle jsem si udělal
špagety a nemohl
najít cedník. Řeknu vám - byla to tragédie
a takový pocit bezmoci,
že bych ho nechtěl znovu
prožít.
Cedník má díry a má je i zákon. A tak bylo jednomu
muži z Brna povoleno a následně zakázáno mít na
fotce v občance cedník
na hlavě. Tvrdil, nebožák,
že ho tam má z náboženských důvodů, protože se
bojí útoku z vesmíru. Co
si teď počne?
Zajímavé, že zákon umožňuje mít v občance na hlavě utěrku. Bez ní bychom
byli v boji se špagetami už
úplně bezmocní.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin



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

„Samice je v přírodě vodí
dva až tři roky, dáme jim
proto ještě chvíli čas. Pak
půjdou do světa,“ říká ředitel brněnské zoo Martin
Hovorka.

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, ﬁlozof,
mudrlant

Brněnský herec
a patriot

„Ne, ne.
O sud nikdy
nešlo.
Maximálně
o litr.“

„S mlíkem
mám horší
zkušenosti než
s burčákem.“

„Pakliže
považujeme
i spodky
za část
osobnosti.“

Anna Marie
Höppnerová

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„Burčák to
je kamarád
buráka?“

„V Brně vždy,
neboť kvalitní
lze pít pouze
v Mikulově.“

„Rozhodně ne,
nejsem totiž
fanouškem
tohoto polotovaru.“

● Brno - Město Brno
oslavilo o víkendu v polovině srpna vítězství nad
Švédy z roku 1645. Hrstka statečných Brňanů
se tehdy slavně ubránila
švédské přesile. Událost
se tradičně slaví jako Den
Brna.

Víte, že...
Bitvu se Švédem
rozhodly hodiny, které
útočníky popletly.

inzerce

Roh ulic Kounicova
a Smetanova, Brno
Tel.: 511 181 181
777 042 588
info@pivnice-tankovna .cz
www.pivnice-tankovna.cz
Po -- so 7 -- 24 h. Ne 7 -- 22 h.

Tankovna

NEKURÁCKÁ PIVNICE

Dita
Kaplanová

● Brno - Rozpuštění
Sněmovny vnáší nejistotu do fungování dvou
brněnských
fakultních
nemocnic. Za necelých
pět měsíců měl vzniknout
obří zdravotnický kolos
s osmi tisíci zaměstnanci.
Teď ale nikdo neví, co teď
bude dál.
● Nádražní - Skleněný
střep objevil Pavel Podešva ve smaženém sýru,
který si koupil v asijské
restauraci Guty nedaleko
hlavního nádraží. Vrátili
mu peníze. Případ vyšetřuje policie a hygienici.

Brzda

Foto: Archiv

Počasí

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

OTEVÍRÁME

OD ZÁRÍ 2013

•domácí české snídaně
a snídaňová menu
•obědy a obědová menu
•čepovaný Pilsner Urquell z tanků
•česká a moravská tradiční jídla
z tuzemských surovin s originálním
servisem
•moravská vína a destiláty,
limonády a ovocné šťávy
•čerstvě pražená káva z rodinné
pražírny Penerini
•pivnice s kapacitou 100 míst
•wi-ﬁ, TV přenosy

Pohyb budoucnosti
z minulosti
Stott pilates reformer - inteligentní stroj, který vám
nedovolí provést pohyb špatně. Proto je trénink na reformeru nejefektivnější a nejbezpečnější. Cvičíte vždy pod
dohledem kvaliﬁkovaného lektora.
•formuje postavu
•odstraňuje svalové dysbalance
•pomáhá při bolestech zad
•zefektivňuje trénink sportovců golf, tenis, karate, hokej, atletika
•napravuje držení těla
Objednávky: info@ﬁtclubvalerie.cz, tel.: 775 629 862
MyFit - tř. Kapitána Jaroše 7b, Brno
www.ﬁtclubvalerie.cz

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

Bolkova farma už je v provozu,
dostane zpátky své peníze?
V

Dívka ze str. 3
Založit
a vonět

Symbol
projektu

Rok
1913

ště
LÍNÁ SOŇA z Jakubského
náměstí, průkopnice posedu se založenýma rukama.
Občané se jí později složili
na valchu.

Malý oznamovatel
Foto: Martin Cibulka

ida! Herci Bolku Polívkovi svitla naděje,
že z projektu farma
v Olšanech nevyjde oškubaný jako kuře.
Farma už zahájila provoz
(mají tam kozy, ale také
wellness), což je důležité,
kvůli tomu, že začala vydělávat.
Na areálu visí dluh přes
50 milionů korun, které
Bolek porůznu sehnal na
její stavbu.
Soud navíc před pár dny
rozhodl, že mezi své vlastní věřitele patří i Bolek,
čímž by se mu mohlo při
prodeji farmy vrátit cca
devět milionů korun.
Pozemky kolem farmy
skoupil Bolkův kamarád
podnikatel Seidl (SBN
informovaly). Ten sdělil,
že s pozemky nemá žádné záměry a že na ně má
předkupní právo Bolek.
Vypadá to tak, že herec
dopadne lépe než jeho
Bohuš ve slavném ﬁlmu
Kurvahošigutntag.
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PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Bolek Polívka ve ﬁlmu
Kurvahošigutntag

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

Rozcestník u farmy
v Olšanech
inzerce

Navštivte nově
otevřenou restauraci
Na Purkyňce!
Nabízíme:
•Tankové lahodné pivo Pilsner Urquell
•Denní menu za přátelské ceny
•Českou kuchyni a chuťovky k pivu
•Pořádáme společenské akce, rauty, promoce,
svatby…
Těšíme se na vás!
Otevřeno denně 11 - 24 h
Adresa: Purkyňova 80,
Královo Pole

www.napurkynce.cz
Tel.: 530 340 995,
731 490 387

Cukrárna a kavárna
BonBon u Kraví hory
vám nabízí příjemné
posezení v nekuřáckém prostředí
s milou obsluhou, denním
tiskem a Wi-Fi.
Nově snídaně pondělí až pátek.
Otevřeno
po - pá 7. 30 - 19 h, so - ne 10 - 19 h.
Adresa: Nám. Míru 2, Brno

Tel.: 608 765 300 ♦ www.cafebonbon.cz

TENIS
Nábor pro:
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLEVA 20 %
nebo RAKETA HEAD ZDARMA
•9 středisek v Brně - ve vaší
ZŠ, nebo v její blízkosti
•profi trenéři
•tradice od roku 1993
Učíme i lenochy
a počítačové týpky!
Volejte:

777 260 262, 603 527 172
www.tallent.cz

Zde muže
být váš

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

HOTEL │ PIVOVAR │ PIVNICE

Akce:

Vyhrajte

každý den soudek
piva PEGAS!

Denně v 23.30 h můžete v soutěži
Největší „cech“ vyhrát 5 litrů lahodného
piva PEGAS.
Stačí být je na správném místě, tedy u nás
v pivnici, ve správný čas, přesně v 23.30 h
a zaplatit tu správnou útratu, v ten okamžik
největší útratu v naší pivnici.
Zveme Vás na naše piva:

Světlý ležák ● Tmavý ležák ● Pegas Gold ● Pšeničné pivo

Věříme, že se Vám bude u nás líbit!
Adresa:
Pegas, Jakubská 4, Brno

542 210 104

www.hotelpegas.cz

DŮM (díra ulici.
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
ZÁŘÍ

Foto: Archiv SBN

Do Brna přijel
hlučný Edison

Thomas Alva
Edison
● 13. 9. 1911 přijel do
Brna s manželkou a dcerou T. A. Edison. Ubytovali se v hotelu Grand.
Přijel z Vídně auty, které
sám zrekonstruoval. Neobyčejným hlukem těchto automobilů způsobil
v Brně rozruch.
● 3. 9. 1959 byl zahájen
provoz restaurace Sputnik
na rohu České ulice.
● 6. 9. 1923 začalo v Brně
jedno z největších hubení
potkanů. Jako jed byla použita fosforová pasta.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Škoda! Muž s cedníkem
nedostane občanku
Pomůže mu teď proti špagetám turban?

Brno - Lukáš Nový
nesmí mít na fotograﬁi v občanském průkazu na hlavě cedník.
Ministerstvo vnitra
mu to zamítlo, přestože brněnské úřady
byly pro.
Lukáš Nový, který je
předsedou brněnské
pirátské strany, se prý
hlásí k církvi pastafariánů, kteří nosí cedníky na ochranu proti
vesmírným špagetám.
S turbanem se prý ale
na občanku nafotit
může.

Zpravy

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Brno - Divadelní sezona začala, ale Národní
divadlo Brno ji zahájí bez
ředitele. Primátor Onderka odložil další kolo konkurzu.
● Jakubské náměstí Několik nových originálních podniků a zahrádek
vzniklo v posledních týdnech na Jakubském náměstí a přilehlých ulicích.
Díky nim se tu denně
scházejí stovky lidí.
● Srbská - Stále se neví,
kdo se měl starat o topol
vedle fotbalového stadionu na Srbské, jehož
padající větve při nedělní
bouřce zranily čtyři fanoušky. Podle odborníků
byl strom dávno mrtvý.

Zakázaná
občanka

Ztratila se nevidomá dívka. Špatně slyšela

Kamenomlýnská - To
bylo o nervy! V centru
Brna se ztratila nevidomá
dívka (24), která navíc
špatně slyšela. O pomoc
zavolala sama na policii

DŘÍVE & DNES

ze svého mobilu. Bloudila po ulicích a neměla
ani ponětí, kde vlastně
je. Zřejmě měla takový
strach, že se bála oslovit
kolemjdoucí. Navíc už

bylo pozdě večer. Policie rozjela pátrací akci.
Asi po hodině našli dívku
před půlnocí
strážníci
v předzahrádce na Kamenomlýnské ulici. Ani tohle

však nebyl šťastný konec.
Dívce se ze stresu udělalo
nevolno. Strážníci jí poskytli první pomoc, čímž
jí zřejmě zachránili život.
Poté zavolali lékaře.

Roh Kapucínského nám. a Masarykovy

1899

Dnes

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 snímku vlevo je mnohem víc lidí a mají klobouky.

Okuste jedinečnou atmosféru
kavárny ERA.
Přijďte se zasnít o dobách
dřívějších a ochutnat současnou
gastronomii a výtečnou kávu.
Otevřeno denně 10 - 22 h
Adresa:
Zemědělská 30, Brno

www.eracafe.cz

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

•Bezlepkové a dia pečivo vlastní výroby
•Bez cukru, cholesterolu a mléka
•Rakytníkové a zázvorové produkty
•Med, medové sladkosti, sušenky

Pekařská 54, Brno, 602 00

Tel.: 733 516 168

www.zdravebezlepkove.estranky.cz

Zde muže
být váš
inzerát!

Sleva inzerce
20 %

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Sjíždí se vám pneumatiky
na vašem autě?

Navštivte GENO PNEU SERVIS.
U nás geometrie kol jak má být!

Adresa: Dornych 57
Tel.: 545 536 603, 602 724 700
Otevřeno: Pracovní dny 8 - 18 h,
sobota 8 - 14 h www.genopneu.cz

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

lici.

telefon inzerce
inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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PIVNÍ

S MORAVSKÝM SRDCEM

ZPRAVODAJ

Chcete pivo správně
ochutnat? Nesrkejte
pěnu, dejte si pořádný hlt!
Nový
seriál
Jak na
pivo

Pojďte s námi na pivo! I dnes!
Pokračujeme totiž v našem seriálu, kde ho představujeme oprav-

N

ejprve si ale stručně zopakujeme, na co všechno
si musíme dávat pozor,
abychom si orosený Škopek pořádně užili. Tedy za prvé: Z čistého skla, umytého ve speciálním
přístroji k tomu určeném, pouze
odpovídajícím mycím prostředkem, nikdy ne jarem.
Za druhé: Správná míra a pěna,
které není ani moc, ani málo, bez
velkých bublin. Za třetí: Pouze
z pivního skla dané značky. Za
čtvrté: V hospodě s milou a vstřícnou obsluhou, která se vám při
servírování podívá do očí a pivo
postaví na odpovídající podtácek.

du ze všech stran. Dnes nás čeká
povídání snad nejpříjemnější: Jak
správně zlatavý mok pít.

Štamgasti si
už Starobrno
vychutnávají
z nových
Škopků.

Přesný
úhel lokte

Osvěžující pivo

Vaše receptory hořkosti totiž
máte až na kořeni jazyka. Věděli
jste, že degustátoři při soutěžích
právě proto pivo zásadně polykají a nikdy je nevyplivují?
Pivo je velmi osvěžující nápoj
a skvěle zahání žízeň. Pijte ho
studené: doporučená teplota pro

podávání je mezi šesti a devíti
stupni Celsia. A jaké starobrněnské pivo si dát? Záleží jen a jen
na vašem vkusu. V oblibě stále
vede jedenáctka Medium s plnou a jemně chmelovou chutí,
střední hořkostí a rázným řízem. Na zahnání žízně, k jídlu
i běžnému osvěžení se dobře hodí
výčepní Starobrno Tradiční. Někteří příznivci Starobrna nedají
dopustit na ležák, jinému chutná
i černé tmavé výčepní pivo.
Vyberte si a na zdraví!

Do pivovaru i o víkendu
Pivovar Starobrno

Pivovar Starobrno mohou zájemci navštívit každý všední den od
8 do 17.30 h na základě objednávky: e-mail exkurze@starobrno.cz
nebo tel. 737 224 087. Bez objednání mohou jednotlivci na exkur-

Posílejte podobné fotky
na adresu redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Miss
září

Fotečka vznikla po promoci mojí
přítelkyně Veroniky Holoubkové.
Byli jsme ji zapít ve Výtopně na
Hlinkách. Foto: Lukáš Pelán

Invenční
úchop

vý. Zkuste (jako degustátoři) posoudit i dozvuk, tedy charakter
hořkosti. Abyste si jej uvědomili,
musíte pivo polknout.

I ŽENÁM
PIVO SLUŠÍ

Vzorně
zastřižené
vousy

Půllitr
Přesně takový orosený půllitr
právě stojí před vámi. Má správnou jiskru a barvu – podle znalců takzvaně svítí. Správný lesk
a šmrnc. Voní po sladu, chmelu
a kvasnicích. Všechno je tedy
v pořádku a jdeme se napít.
Teď je důležité, aby první hlt byl
dostatečný: pokud jenom usrknete pěnu, nemusí vám zachutnat - zejména těm z vás, kteří na
pivo nechodíte pravidelně.
V pěně se totiž koncentrují hořké
látky. Po napití se zaměříme na
chuť: plnost – tedy chlebnatost
piva. Všimneme si i nasycení kysličníkem uhličitým, tedy charakteristického řízu piva. Správný říz
je příjemný, v ústech mírně perli-

FOTOSOUTĚŽ

zi přijít v sobotu (11 h a 13 h) nebo
v neděli (14 h a 15 h).
Cena základního vstupného s degustací a suvenýrem činí 150 Kč,
studenti nad 18 let a důchodci
platí 100 Kč.

Je to o sud
Soutěžte i letos o sud Starobrna
Medium. Vítěze vyhlásíme před
koncem roku. Zasílejte nám do té
doby své fotky pod heslem I ženám pivo sluší! Protože k tomu
starobrněnskému ženy patří od prvopočátku, kdy jej
vařily jeptišky…Těšíme se na slečny,
paní, štamgastky,
servírky, výčepní
nebo třeba právě
na tvou holku na povedených obrázcích!

Chytrý krígl
UKAŽTE KAMARÁDŮM,
ŽE VÍTE NĚCO, CO ONI NE
● Víte, kdy se letos koná Den
otevřených dveří pivovaru
Starobrno?
V sobotu 7. září. Vystoupí na
něm Mandrage, Eddie Stoilow,
Wohnout, Peter Bič Project
a Kryštof. Vloni se v pivovaru
bavilo a Starobrno si užívalo
14 tisíc lidí. Přijďte letos i Vy!
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Dvojí život politika
telefon redakce: 775 949 557

Pan F. X. Hodáč žil vzorný život oblíbeného politika, měl v Brně ženu,
dceru Natašu a slušné příjmy. Pak
přijel do Prahy a potkal veselou herečku Andulu Sedláčkovou.

P

íše se rok 1923.
Z Brna do Prahy
přijíždí miláček
žen, již tehdy slavný herec
Hugo Haas.
Ještě téhož roku se Andula Sedláčková, zřejmě
největší hvězda tehdejšího Národního divadla,
stala jeho první milenkou. To, že byla tak trochu vdaná za architekta
a ﬁlmaře Maxe Urbana,

jim nepřekáželo. Hugo
svoji první lásku dokonce
představil mamince, snad
si tehdy myslel, že se Andula rozvede.
V roce 1925 se po představení v Divadle na Vinohradech na večírku
poprvé setkali Andula
Sedláčková a již tehdy významný politik František
Xaver Hodáč (tatínek Nataši Gollové).

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Hodáčovi bylo tehdy 42
let, Andule 38. Na večírku se pilo a tančilo, pak
se ženatý Hodáč s vdanou
Andulou někam vytratili.
Za devět měsíců dne 6. 3.
1926 se narodila Marcela
Sedláčková. Dlouhá léta
trvalo, než vyšlo najevo,
kdo je jejím otcem.
Pro paní Adélu Hodáčovou to tehdy musela být
rána. Ani ta však nerozbila jejich manželství. Hodáč se o rodinu dobře staral a díky svým příjmům
ji dokázal vzorně ﬁnančně
zajistit.
Nemanželská Hodáčova
dcera Marcela Sedláčková se záhy také dala

Tema

k divadlu. V roce 1950
byla odsouzena na 12 let
vězení kvůli vypomáhání
útěku za hranice. Pustili
ji však díky amnestii za tři
roky. Úspěchy pak měla
i ve ﬁlmu (hrála ve 27 ﬁlmech, například dvorní
dámu v pohádce Byl jednou jeden král).
Ke konci života trpěla
zdravotními
problémy
a ještě se musela starat
o nemocnou matku Andulu. Po smrti maminky
v roce 1967 (srazila ji
motorka, když venčila
psa) emigrovala Marcela
s hercem Soběslavem Sejkem do Švýcarska. Oba se
ale záhy vrátili.

Marcela Sedláčková spáchala sebevraždu roku
1969 v Praze ve věku 43
let.
Co o své sestře říkala
Nataša Gollová? „Rodiče
se snažili mi tu situaci
vysvětlit, ale byla jsem
mladá.“ Po smrti Nataši Gollové se všichni sešli. Andula Sedláčková
s Marcelou i manželé Hodáčovi. Všichni odpočívají nedaleko od sebe na
Vyšehradském hřbitově.

Víte, že...
Začátkem 60. let se
Marcela Sedláčková
živila jako metařka.

SVATEBNÍ FOTO rodičů Nataši Gollové

Foto: Archiv

Marcela
Sedláčková,
dcera Hodáče
a herečky
Anduly
Sedláčkové

NATAŠA GOLLOVÁ,
dcera F. X. Hodáče

HUGO HAAS,
milenec Sedláčkové

Tichý koutek zuřivého reportéra
pa Renče je psychodrama, které
vyplyne ve vztahu mezi mužem
a ženou.
Při výběru hlavní postavy vsadil
Renč na jistotu, kdy spoléhá na
schopnosti, možnosti a tvůrčí invenci Simony Stašové a Jaromíra
Dulavy. Dále se v tomto ﬁlmu,
který uvidíte na obrazovkách ČT
již na podzim, těšte např. na Pavla Kříže, Naďu Konvalinkovou,
Miluši Šplechtovou.

Martin Cibulka na parníku
se Simonou Stašovou

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

eportér StaroBrněnských
novin Martin Cibulka
pronikl do natáčení ﬁlmu
Sebemilenec na motivy povídky
zavražděné spisovatelky Simony
Monyové.
Martin dostal malou roličku hosta na VIP oslavě 55. narozenin
hlavní hrdinky Libušky (Simona
Stašová) na parníku na brněnské
přehradě.
Film Sebemilenec režiséra Fili-

Fotot: Jef Kratochvil

R

NOVINY
SMS

Martin Cibulka neúnavně 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.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et

Foto: Archov, Martin Cibulka

PROF. JUDR. FRANTIŠEK X. HODÁČ
Významný politik, poslanec. Otec Nataši Gollové a Marcely Sedláčkové.

ka F. X. Hodáče
z tituln}i Strany

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

Kalendárium
Starého Brna
ZÁŘÍ

Agnes
Tyrrell,
pianistka

Ivo
Osolsobě,
dramaturg

František
Mareš,
učitel

Antonín
Kurial,
architekt

● František Mareš
*30. 9. 1862 Křetín
†11. 9. 1941 Brno
Člen komise pro pojmenování brněnských ulic.
Je po něm pojmenována
ulice Marešova.
● Agnes Tyrrell
*20. 9. 1846 Brno
†18. 4. 1883 Brno
Skladatelka a pianistka.
Vystupovala již v 5 letech
jako zázračné dítě.
● Antonín Kurial
*22. 9. 1907 Břeclav
†5. 2. 1983 Brno
Architekt. Spolupracoval
s brněnským Národním
divadlem.
● Ivo Osolsobě
*26. 3. 1928 Brno
†27. 9. 2012 Brno
Dramaturg brněnského
Národního divadla, překladatel a profesor dějin
a teorie divadla.

Haas a jeho
milenka
Andula
Sedláčková

● Jan Kunc
*27. 3. 1883 Doubravice
†11. 9. 1976 Brno
Skladatel, pedagog, kritik
a první životopisec Leoše
Janáčka.

Andula Sedláčková,
matka Marcely
Sedláčkové a vdaná
milenka Huga Haase

Kdyby domy mohly mluvit

Foto: Archov, Martin Cibulka

Pekařská 10

Tento dům byl posledním bydlištěm skvělého
brněnského architekta
Ernsta Wiesnera (18901971).
V roce 1939 emigroval
do Velké Británie, kde
učil na Oxfordu a Liverpoolu.
Jeho tvorba má pro počátky brněnské moderní
architektury zásadní význam. Wiesner byl velice
vzdělaný. Jeho díla jsou

Zde muže
být váš

např. budova České banky Union na Beethovenově 4 (dnes Český rozhlas
Brno), Palác Morava na
Divadelní 3, krematorium a mnoho dalších.

Pekařská 10

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Architekt
Ernst Wiesner

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

● Antonín Trýb
*7. 3. 1884 Karlov
†3. 9. 1960 Brno
Profesor dermatovenerologie, badatel, básník
a prozaik, šéfredaktor
Lékařských listů. Je po
něm pojmenována ulice
Trýbova.

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Setkání přátel StaroBrněnských novin

Pravidelně každé první pondělí v měsíci v kavárně Café TeeVee
na Běhounské 18 (vchod do kavárny je za kostelem sv. Jakuba)
Martin
Cibulka

J

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

eště v 17 hodin
jsem si na opuštěné zahrádce kavárny TeeVee sám potichu
zpíval Všichni jsou už v
Mexiku, Buenas Dias já
taky jdu, když v tom začali přicházet první hosté.
Z horkého srpnového
podvečera (v řadě za sebou už několikátého)
byli ovšem stejně jako já
unaveni. Ledové nealkoholické nápoje vystřídalo
vzorně vychlazené víno
a únava nás rázem opustila. Atmosféra na Jakubském náměstí začala být
po osmé večer úžasná,
skoro jako u moře.
Také proto, že z protější
kavárny nás čím dál více
lákaly tóny argentinského tanga, swingu a hlavně salsy. Potutelnými
úsměvy jsme se shodli,

Akce

Brněnská

NEJ

Skvělá
zábava

Betlémský
chrám

První chrám

To jsou
šťabajzny!
že se tam honem rychle
přesuneme. No co vám
mám povídat, najednou
nás bylo mnohem víc
a všude plno. Myslím, že
na srpnový sraz přátel

StaroBrněnských novin
nikdo jen tak nezapomene. Sice jsme toho moc
neprodebatovali a dámy
téměř protancovaly střevíce, ale což. Žijeme jen

jednou a čím dál rychleji,
proto je třeba žít naplno
každý den! Přijďte si 2. 9.
od 17 hodin posedět
se vzácnou návštěvou.
Těším se, Martin

Betlémský chrám (evangelický) na Pellicově byl
prvním v Brně, v němž
se kázalo výhradně česky
(tedy ne německy).
Vysvěcen a otevřen veřejnosti byl roku 1895,
uváděn jako na Pekařské,
protože Pellicova ulice
tehdy ještě neexistovala.
Byl vystavěn na místě
slavné zahradní restaurace zvané Malý Prater na
jižním svahu Špilberku.
Na slavnostním otevření
se tehdy sešlo kolem pěti
tisíc věřících.

inzerce
inzerce

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Novinky z místních podniku

Cukrárna Tutti frutti, Jiráskova 1a

Čerstvé zákusky z poctivých surovin každý
den, česká točená a kopečková zmrzlina.
Zdravé mlsání pro děti ze sladu a karobu.
Otevřeno denně 10 - 18 h. Facebook.

Caffé Fratelli, Průchodní 2

Originální britská kavárna s pravými
italskými delikatesami, kávou Fratelli,
středomořskou kuchyní a temperamentní atmosférou. www.cafefratelli.cz

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

Pegas, Jakubská 4

Hotel, pivnice, pivovar. Lahodné pivo
z vlastní varny. Denní menu, speciality.
Příjemná obsluha i prostředí. Denně lze
vyhrát soudek piva. www.hotelpegas.cz

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve meste
SNADNÝ NÁVOD: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu
pošlete na tel. číslo 900 11 30. Rozsah max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

● Nabízím pronájem
prostorů na ordinace
a kanceláře v centru Brna.
Nájem 1800 Kč za m2/rok.
Tel.: 602 816 346.
● ALARM-SYSTEM.
Zabezpečovací zařízení,
kamerové systémy, požární signalizace. Projekce,
montáž, servis. Jaromír
Navrátil, Dvořákova 8.
Tel.: 608 743 468.
● Brno - Praha a zpět.
Pohodlně, bezpečně, spolehlivě za 3000 Kč, vozem

vyšší střední třídy. Pro
stálé zákazníky možná
sleva, věrnostní bonusy,
dárkové certifikáty. Tel.:
777 122 009.
● Prodáme zděnou
chatu v Černovicích
u Boskovic. Voda, elektrika, 3 pokoje, kuchyň, sprcha. Tel.: 602 816 346.
● Nově otevřená pivnice Tankovna. Roh ulic
Kounicova a Smetanova. Nekuřácké prostředí.
Snídaně, obědy, obědové

menu. Přijďte. www.pivnice-tankovna.cz
● Koupíme byt (i v pan
elovém domě) nebo dům
v Brně. Tel.: 607 381 603.
●Oldie´s - Music Club
Fičák vás zve na večery
s živou hudbou. Program
najdete na str. 11 v těchto
novinách nebo na www.
club-ficak.cz.
Adresa:
Mojmírovo nám. 17.
●Koupím knihu na téma
Josef Šváb Malostranský.
Tel.: 777 122 009.

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

Komentáře, básně,
fotky, glosy, fejetony
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Žádný
samopal

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

Dopis

Samopal
míru

N

návrat sochy Rudoarmějce pojaly
StaroBrněnské noviny svým článečkem legračně až ironicky.
Jde však o věc vážnou,
protože voják měl původně v levé ruce samopal.
Aktivista Honner však
dosáhl před léty, že samopal zmizel a zůstala
vztyčená ruka.
Myslel jsem si (asi naivně), že po opravě se socha
vrátí v původní podobě.
Protože Rudá armáda
(společně s Rumuny) osvobodila Brno samopaly,
puškami, kulomety a děly
a ne zdviženou rukou
a praporem. Takže k vojákovi samopal patří.

Po celé Evropě je spousta
soch ruských osvoboditelů
a žádné samopaly a pušky
z nich neodstraňovali
(tak jako extrémistické
Česko)! Naši republiku
z 90 % osvobodila Rudá
armáda (a to nelze popřít).
Nepíše vám žádný komunista ani socan (bývalý ani
současný).
Jinak máte pochvalu za
StaroBrněnské noviny !
S pozdravem
J. Sázavský
Odpověď redakce:
Milý
pane
Sázavský,
máte pravdu, že Brno
bylo osvobozeno samopaly a ne vítěznými
gesty. Přesto je ten
samopal v ruce ruského
vojáka trochu ošemetný.
Předpokládejme, že ho
měl a odhodil ho z radosti, jak to všechno pěkně
klape.

Instalace vítězného
Rudoarmějce zpátky
na Moravské náměstí
inzerce
inzerce

Na paní Vlastu Fialovou se dobře pamatuji,
několikrát jsem se na ni
byla v divadle podívat.
Ještě jednou děkuji,
Jana Kovářová, Brno

D

TITULNÍ strana
StaroBrněnských novin
č. 8 (srpen 2013)

Dopis

Skvělá
Fialová!

D

obrý den,
chtěla bych vám
poděkovat ze velmi
pěkný článek o herečce
Vlastě Fialové v minulém
čísle StaroBrněnských novin. Krásně se to četlo a také jsem moc ráda, že už
vím, jak se to stalo.
Skutečně i já jsem slyšela
fámu, že herečka zemřela
přímo v divadle na jevišti.
Takže díky vám už vím,
jak se to opravdu stalo.

obrý večer, chtěl
bych vám poděkovat za inzerát,
který jste pro mě vytvořili.
Je velmi pěkně udělaný
a jsem absolutně spokojen. Komu čest, tomu
čest. Akorát jsem se k poděkování dostal až teď
a tímto se omlouvám.
S pozdravem,
zednictví Dušek

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

redakce@starobrnenskenoviny.eu

?
Ať trčí!

Nelíbí!

ANO NE
21 % 79 %

Spočteno 623 hlasů.
Stav k 20. 8. 2013. Pište!

Sloupek o kávě

Denní dávka kávy

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

e

Pavel
Kosta

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

Majitel Caffé del
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

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.

Zde muže
být váš

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

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

nozí z nás si nedokážou představit ráno bez šálku
kávy, jež naladí do nového
dne. V práci vás čeká jedna až dvě dopolední kávy,
po obědě si vychutnáte
také kávu a někteří ještě
zakončí den espressem.
Pokud máte podobný
rytmus, buďte bez obav.
Denně můžete vypít až
osm zdravě připravených
káv tak, aby mezi jednotlivými šálky byla pauza
na strávení. Během dne si
dopřejte kávu s mlékem,
koncem však pijte kávy
bez něj, neboť vám prodlouží trávení.
Pokud je však káva připravena špatně, může způsobit nepříjemné chvilky.
Důležité je tedy konzumovat čerstvou a kvalitně
připravenou kávu, která
je prospěšná pro lidský organismus.
Pavel Kosta
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telefon redakce: 775 949 557
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
zmístního
místního
kulturního života

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

HEREC

K

Simona
Stašová
HEREČKA

Daniel
Libeskind
ARCHITEKT

Kulturní nástěnka
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

ZÁŘÍ

Divadlo - 9., 10. a 28. 9. v 19 h - KRÁLOVA ŘEČ - ND Brno - Mahenovo divadlo, Dvořákova 11 - „Bůh ochraňuj krále,
který koktá!“ Režie: M. Stropnický. Více:
www.ndbrno.cz
Divadlo - 14. a 16. 9. v 19 h - BALADA
PRO BANDITU - Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - S krvavou vášní se
milují Eva Vrbková a Jan Zadražil. Více:
www.provazek.cz
Akce - Čt 19. 9. od 18 h - CYKLOJÍZDA A PRAGUEMATIQUE - Kabaret
Špaček, Kopečná 46 - Brněnská cyklojízda a koncert kapely Praguematique.
www.kabaretspacek.cz
Dětem - So 21. 9. v 15 h - BROUČCI
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Hmyzí
balada pro děti i jejich rodiče na motivy
Josefa Karaﬁáta. Vstupné 70 Kč. www.
divadlov.cz
Zábava - So 21. 9. od 19. 30 h - TRAVESTI SHOW - Kabaret Špaček, Kopečná 46 - Kabaret Špaček zve na večer
plný zábavy a překvapení. www.kabaretspacek.cz
Divadlo - 21. a 25. 9. v 19 h - CAVEMAN - Divadlo Bolka Polívky, Jakubské
nám. 5 - One man show. Hrají J Holík
nebo J. Slach. www.divadlobolkapolivky.cz

Polívka a Simona Stašová.

Návrat Ladislava
Freje do Brna

Pozvánka na
výstavu Libeskinda

Pro některé
tanečnice u tyče
jako by neplatily
zákony gravitace. Na
některé ovšem ano.

Herec Ladislav Frej se
v Brně narodil, vystudoval
JAMU, hrál v Mahenově divadle a po letech se
tam opět vrátil jako host.
„Když jsem dostal nabídku hrát v představení
Králova řeč, měl jsem velkou radost,“ řekl sympatický herec a doplnil: „Těší
mě jako herce i Brňáka,
že má inscenace takový
úspěch.“

Létající dívky
v Kabinetu Múz

Veselé paničky
oživily Špilberk

V sobotu 17. 8. ukazovaly
svůj um tanečnice na třetím Decadance Ballu.
Sport zvaný pole dance
předvedly v brněnském
klubu Kabinet Múz. Je
spojením gymnastických
prvků, akrobacie a tance,

1

SBN: Jak se herečka dostane k moderování
hudebního
pořadu ČRo Brno?
Kateřina: Přes angažmá v divadle Radost
a rádio Kiss Hády. S nadsázkou by se dalo říct, že
jsem byla v pravou chvíli
na pravém místě a Štěstěna se zrovna unavila
a sedla na mě.
SBN: Jsou pořad
Srdcovky,
který
uvádíš, tvojí srdcovkou?
Kateřina: To si piš, že
ano. Nebo snad znáte
někoho, kdo by neměl
radost z toho, že dělá radost druhým?

2

3

SBN: Máš v Brně
oblíbené místo?
Kateřina: To první
je jakékoliv volné, parkovací, v neplacené zóně, co

Nejúspěšnější komedie
Letních
shakespearovských slavností Veselé
paničky na nádvoří hradu Špilberk uzavřela 6.
8. čtrnáctý ročník tohoto
festivalu. V hlavních rolích se představili Bolek

7

Brněnská galerie architektury znovu zahájila
provoz. Nenechte si ujít
výstavu
představující
tvorbu architekta polského původu Daniela Libeskinda.

Festival od klasiky
k muzikálu
Hudební Festival Špilberk nabídl v otevřeném
prostoru nádvoří brněnského hradu sérii pěti
rozličných večerů. Diváci
slyšeli hudební klasiku,
rekviem na počest Verdiho výročí i světoznámé
muzikály v koncertním
provedení. Úvodní večer
byl věnován varhanici
a někdejší rektorce JAMU
Aleně Veselé, která letos slaví 90. narozeniny.

otázek, odpovídá
Katerina Mendlová Horácková
Moderátorka, herečka

nejblíže centra. To druhé
leží 9 km od centra Brna.
Šlapanice.

4

SBN: Co se ti v Brně
naopak nelíbí?
Kateřina:
Černá
hrůza falického tvaru za
12 milionů na Svoboďáku.

5

SBN: Co ti v poslední době nejvíc udělalo radost?
Kateřina: Prázdninový pohled od mého sedmiletého syna Honzíka.
Jsem na svého čerstvého
prvňáčka pyšná. Nedávno jezdil v kočárku, teď
už na skateboardu a říká
mi: Puso.

Kateřina je velká znalkyně života i moravských vín.

6

SBN: Věnuješ se
i dabingu. K této
umělecké disciplíně
ses dostala jak?
Kateřina: Do tajů dabingu nás zasvětil pan
režisér Jiří Kubík, se
kterým dodnes spolupracuji. Vidíte, dabing společně s úpravou českých
dialogů jsou mojí další
Srdcovkou.

7

SBN: A tvé první vzpomínky na
Brno?
Kateřina: Pocházíme
z Prostějova, ale můj táta
v Brně pracoval. Každý
pátek mně a bratrovi vozil marcipánového a perníkového draka a časopis
Dikobraz. Když jsme pak
Brno navštívili, neobešlo
se to bez bramboráku
z okýnka na Masaryčce,
bez jízdy šalinou a bez
okukování skořápkářů.
Ráda bych to alespoň na
chvíli vrátila.
Martin Cibulka

Text a foto: Martin Cibulka

Ladislav
Frej

které sportovci předvádějí na tyči.

telefon inzerce: 777 }556 578

František Kocourek

Marie Steyskalová

Jak Žanek Žižkové šeredně vybóchal křížatý (VIII.)

Ž

anek hlásí Dubálovi
Rohatýmu: „Só to
fetingři, každé má
v rypáku špinku, v mantlu
lampu červa, hára jak
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Pavel Jelínek
na jeho počest.

Foto: Martin Cibulka

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

Christian
d Elvert,
starosta

?

Otázka: Kde je v centru
Brna tato hlava býka?
Nápověda: Hledejte na
náměstí Svobody. Hlava je
vzpomínkou na jedno ze
starých řeznictví.
Minule: Grohova 6, jakoby přes nároží rozlomená pamětní deska ﬁlozofa
a esejisty Josefa Šafaříka.
Správně: Jan Krátký, Eva Malá
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Brno - Praha a zpět
Pohodlně, bezpečně, spolehlivě
za 3000 Kč, vozem vyšší
střední třídy. Pro stálé zákazníky
možná sleva, věrnostní bonusy,
dárkové certiﬁkáty.

Sylva
Lacinová,
sochařka

M

arie Steyskalová
(1862 – 1928)
byla organizátorka
ženského sociálního hnutí
na Moravě. Krédem této
zábrdovické rodačky bylo:
Nepřijde nazmar, co dáte dětem. Po odchodu do
penze se přestěhovala

Po Brně bude jezdit první Gentleman
Taxi s atmosférou 30. a 40. let
minulého století. Za velmi příjemnou
cenu se vždy dostanete bezpečně
do cíle. Vraťte se do časů, které znáte
z ﬁlmů pro pamětníky. A nebojte se, vůz
zcela jistě nepřehlédnete. Vypadá stejně
jako StaroBrněnské noviny!
Volejte Martinovi: 777 122 009!

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2
3
3
2 1 3 2
3 2 1 3 2 1
PRO LÍNÉ

LÍNĚJŠÍ

začátky od 20. hod, omezený počet míst
KATAPULT

27. srpen

revival
ROMAN
ELÁN revival
Úterý 28. srpen
Středa 29. srpen

DRAGOUN

Čtvrtek

Směs rock´n ´rollu známé
české rockové kapely.

Největší hity v podání jedné
z nejlepších revivalových kapel.

Česká rocková legenda.
Zpěvák, skladatel, klávesista.

SCREAMERS

JAM SEASION

DEPECHE MODE revival

30. srpen

Pátek 3. září

Úterý 4. září

Nejúspěšnější travestie skupina Skvělý jam večer se skupinou Prana své domovské scéně.
paganja a Magic Inspace Band.

ŠANY

MIJA PETERKOVÁ

12. září

Středa

Živě skladby známé
britské kapely.

POKOJOVÝ PROJEKT ELEKTRIC LADY TRIBUTE

Čtvrtek 10. září

Klubový večer se Šany.
Populární folková zpěvačka.

GENTLEMAN
TAXI

zpět do Brna a stala se
ředitelkou Ženské útulny
a Útulny pro osiřelé a opuštěné děti v Brně.
S Eliškou Machovou vybudovala sociální ústav
pro děti.
Je po ní pojmenována
ulice Marie Steyskalové.

AKTUALITY
A ZAJÍMAVOSTI
Když přijedete do Prahy,
noviny dostanete zdarma
např. v Malostranské besedě na Malostranském nám.
a na dalších 60 místech.

LIVE program září 2013

5. září

Volejte:
777 122 009

[

www.
malostranskenoviny.eu

Eliška
Machová,
kolegyně

Venca Korandůj taky házel ucho. Pozn. red.: Kdo
je kdo? Nějak se to zamotává! Zgómeš příště!

Co nového
v Praze

Je to dost daleko,
ale přece jen...

Bojovnice za práva žen

pako, goldnovejch kódrů
plný klepeta a rumplovat
se negómó. Dotlač Petra
Chelčickýho, Vence Korandovýho, Prófy Holýho
a Pavče Talafůska a de se
na věc.“ Pak se celá partyja zašila mezi rybále.

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

[

Slavné ženy Starého Brna

MINULE: Mě o love nevobtahneš - jeď pali, než kópíš
na skobu - ani kilo, ani dekovó fusku.

Hára

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Archiv

Zabava

Čtvrtek

Známá skupina LEE Banda
a Mija Peterková opět v klubu.

Úterý 11. září

Kapela směrována do
psychedelického proudu.

13. září
Pátek
od 21. hod.

Středa

Hity proslulé skupiny LED
ZEPPELIN v revival podání.

MEGA OLDIES DISKO

1. výročí otevření klubu,
vstup zdarma.
Akce: Veškeré nápoje 1+ 1 zdarma.

HORKÝŽE SLÍŽE revival

ROXETTE TRIBUTE

NOSTALGIA QUARTET

Revival známé skupiny.

Nejlepší tribute band hrající hity
švédské kapely ROXETTE.

Úspěšné smyčcové kvarteto
brněnské ﬁlharmonie.

CIMBÁLOVKA ELIŠKA

ABBA revival

STARÝ FÓRY

Tradiční cimbálová muzika,
moravské a lidové písně.

ABBA revival - POP STAR,
jedna z nejlepších skupin v ČR.

Populární country kapela
s Tomášem Linkou.

17. září

24. září

Úterý 18. září

Úterý 25. září

Středa 19. září

Středa 26. září

Čtvrtek

Čtvrtek

KAŽDÝ PÁTEK A SOBOTA OLDIES
„Zlatá osmdesátá“
Rezervace a další informace na www.club-ﬁcak.cz,
facebook/oldiesmusic club ﬁčák
nebo na tel. č. 777 999 665

Mojmírovo nám. 17, Brno - Kr. Pole

Foto: Archiv

Modré okénko
dnes získává...

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy

Čís. 1, roč. II
leden 2012

1. dne v měsíci.

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SBN TRICET
na tel.
číslo

redakce@StarobrnenSkenoviny.eu

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

902 11 30

www. StarobrnenSkenoviny.eu

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

Příští číslo vyjde
1. října

Šťastný a veselý nový rok 2012
Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.

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.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Lukáš Nový,
kterému ministerstvo zatrhlo
mít v občance
na hlavě cedník.

Mazlíčci
Starého Brna

LUKÁŠ NOVÝ
PASTAFARIÁN

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

Takhle to
má vypadat

Kocourek Macek,
fotku poslala
Dájinka Slováková

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

StaroBrněnské noviny na
starobrněnském vlakovém nádraží restaurace
Výtopna, Hlinky 34

OBRÁZEK 1: - Prosím, pane šéf, podívejte, tohle všechno slečna Forhaňková včera zkazila u psacího stroje.
- Ať přijde! Pošlete ji ke mně! Ta si to

Zde muže
být váš

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).

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 9 / září 2013 / III. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Hlavní redaktor: Martin Cibulka, Kultura, inzerce: Monika Höppner,
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.

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

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

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

bžunda!

inzerce

50 odběrních míst
Café TeeVee, Běhounská 18. 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.
Kadeřnictví Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Kavárna Santiago,
Veveří 22. 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. Pivnice Pegas,
Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 3, Brno, tel.: 546 221
019. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Husova 13.
U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Restaurace Na schodech, Pekařská 29. Pivní
šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo
nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148, Královo Pole. U Všech čertů, Dvořákova 6. Restaurace Na pískové cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana, Jezuitská 3. Pivnice
Koločava, Bayerova 10. Restaurace Šermířský klub L. A. G., Kopečná 50.
ISHA café restaurant, Úvoz 8. Kavárna La Dolce Vita, Biskupská 3. Galerie Caffe, nám. Svobody 8. RedBlack Shop, Kopečná 7. Středověká krčma,
nám. Svobody 17. Café 99, Úvoz 56. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80.
Oldies Music Club Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaffé, IBC, Příkop 6.
Pivnice U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2.

ale pěkně vypije!
OBRÁZEK 2: Jak si to slečna
Forhaňková pěkně
To je
vypila!

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

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

