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Noviny, které si píší čtenáři sami

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí                         Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

®Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

listopad 2014
Cˇ ís. 11, roč. IV Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

902 11 30
SBN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

  redakce@starobrnenskenoviny.eu       telefon redakce (Monika): 777 556 578        www.starobrnenskenoviny.eu
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SleČna eliŠka
nabízí na dřevě vypečené 
pecny kváskových chlebů 

v cukrárně a pekárně Tutti Frutti 
(Mendlovo náměstí 18).

Brněnské  
servírkyservírky
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inzerce

Proč čtu

„Připomínají noblesní dobu, 
ve které byl klobouk nepo-
stradatelným doplňkem.“
Radka Chabičovská, 

zakladatelka prvního klobouko-
vého klubu a majitelka obchodu 

s klobouky Dantes.

Brněnská 
herečka 
vlasta Matulová
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Brněnská Brněnská 
herečka herečka 
vlasta Matulovávlasta Matulová

Brněnská Brněnská 
herečka herečka 
vlasta Matulovávlasta Matulová

25. 
vÝRoČí 
ÚMRtí

Básník jan skácel

otevřená 
zPověĎ 
jeho ženY

Čtěte na 
stRanách 

6 a 7

Zde může 
být váš

INZERÁT!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Dočasná
sleva 20 %

PRVOREPUBLIKOVÁ HUDBA S KAPELOU MELODY GENTLEMEN

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

Retro taneční večery

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA SPOLKU 
„PRVOREPUBLIKOVÁ  MÓDA”.

KAŽDÝ 1. PÁTEK V MĚSÍCI
7. 11., 5. 12. 2014 

VŽDY OD 19 HODIN
VSTUP 120 KČ

REZERVACE PŘEDEM VHODNÁ: 
PROVOZ@SLAVIABRNO.CZ 

NEBO 603 946 790

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA SPOLKU 
„PRVOREPUBLIKOVÁ  MÓDA”.
ADRESA: SOLNIČNÍ 17, BRNO

Restaurace 
U Zlaté hrušky
Tvrdého 3, Brno
Zastavte se, u nás 
se zastavil čas.

Více str. 5 a 11
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Pište si tyto
noviny sami! Články


redakce@starobrnenskenoviny.eu
posílejte na adresu:

   Úvodník   Úvodník

Důležité 
telefony

Číslo měsíce

1,5
Do více než 1,5 
tisíce počítačů se 
naboural brněnský 
hacker. Viz str. 5

Císlo měsíceCíslo měsíce

Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce StaroBrněnských 
novin:..................777 556 578 
Městská policie 
Křenová 4:...........543 566 111 

Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

Ondřej
Höppner

 Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku
„Žádný takový 

strom neexistu-
je. Podle čeho by 
prvňáci malovali 

listí?!“

Petr 
Halberstadt
Herec, Národní 

divadlo Brno
„Dub. A je 

to proto, aby 
děti nepřišly 
o čertovskou 

pohádku.“

anketa StaRoBRnĚnSkÝcH novin

 Jiří
Pecha

„Dub. Má neu-
tuchající mízu. 
Z hospody taky 

odcházíme, až je 
dopito.“ 

Herec, fi lozof,
znalec

Který listnatý strom 
na podzim neopadává?

Markéta 
Jetelová

„Dub. Staré listy 
opadají, až pře-
dají moudrost 
mladým a svě-
žím lístkům.“

„To vím dávno. 
Čertovský dub, 
protože to tak 
čerti chtějí!“

anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„V botanické 
zahradě jsem 
dlouho nebyl, 

ale asi poddruh 
dubu a habr.“

Moderátorka 
ČRo Brno

14 °C
liStoPad: 

Žádná louže není dost 
hluboká.

Počasí 

Polní - Justiční pa-
lác dostal pokutu jako 
hrom: 300 milionů ko-
run! Nejvyšší kontrolní 
úřad justiční areál vy-
hodnotil nehospodár-
nou stavbu za největší 
prohřešek roku 2008.

Rekordní pokuta 
pro Justiční palác:  

300 milionů Kč

Nové zprávy 
ze Starého Brna

Vídeňská - Muž v čer-
né kšiltovce přepadl za-
čátkem října banku na 
Vídeňské. Tvrdil, že to 
dělá kvůli dětem, které 
jsou nemocné. Poklad-
ní ale zmáčkla tlačítko 
a přivolala policii.

Přepadl banku 
kvůli dětem

N      apínavé, to se čekalo,  
ale že to bude pře-

vratné? Volby v Brně - 
střed a celém Brně nene-
chaly na radnici kámen 
na kameni.
Kvantita přerostla v kva-
litu nebo naopak a do 
čela se prodrala recesis-
tická buňka Žít Brno, což 
znamená, že mají Brňané 
rádi legraci.
Stará garnitura si jde 
odpočinout k ledu, kde 
už buď zůstane, nebo se 
záhy vrátí, lepší, svěžej-
ší, plna nově nalezeného 
zápalu.
Závisí to na tom, zda 
bude nové vedení města 
vidět víc, než dva mlá-
denci z Greenpeace, pře-
vlečení za medvěda.

Brno naruby

Nádraží v poloze sedící kachny
Nádražní - Brňané mo-
hou rozhodnout o poloze 
hlavního nádraží v refe-
rendu. Rozhodl tak 17. říj-
na krajský soud. Dal za 
pravdu Občanské alianci 
Referendum 2014, která 
sesbírala v létě 21 tisíc 

podpisů pod petici za vy-
hlášení hlasování obča-
nů. Bývalé vedení města 
označilo část podpisů za 
neplatné. Aktivisté chtějí, 
aby se o nádraží rozhodlo 
až na základě výsledků 
veřejné soutěže, což měs-

to odmítá. Výsledek refe-
renda je závazný, pokud 
bude hlasovat více než 35 
procent voličů. Kdy hla-
sování bude, zatím  není 
jasné. Nádraží je tak v si-
tuaci kachny, která jen 
čeká, kdo ji trefí.
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volební 
pes: 
Vyžaduje 
trochu 
drezury, 
ale jinak 
síla velmi 
levná.

Socha v  budově

Recept dle 
Dobromily

Vepřové nožičky 
naložené v klidu
Chyť 13 vhodných  vep-
řů a pokus se je podusit. 
Kdyby se bránili, použij 
v klidu triku s mýdlem.

ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

lední medvěd na náměstí 
svobody: dva skrčenci a dívkasvobody: dva skrčenci a dívka
Brno - Jako živý! Dva 
dobrovolníci se dne 
15. října převlékli do 
divadelního kostýmu, 
který si vypůjčili z Lon-
dýna. Nemají to uvnitř 
medvěda jednoduché: 
Musí být skrčení, skoro 
nemohou dýchat a nic
nevidí. Proto je dopro-
vází další dobrovolni-
ce, vede je a přesně 
jim  říká, kam šlápnout.  
Greenpeace touto ces-
tou chce upozornit na 
tání mořského ledu 
v důsledku klimatických 
změn na Arktidě. Med-
věd putuje po několika 
městech.

Nabízíme: 
•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 

Tel.: 530 340 995,
        731 490 387

www.napurkynce.cz

čepujeme poctivě vařená piva 
malých a středních pivovarů!

Od 1. října

Otevřeno pondělí až pátek 10 - 18 h
Nevyhovuje Vám provozní doba? 
Volejte, pište, domluva jistá.
Tel.: 724 185 607, 
e-mail: katrincola.yarn@gmail.com

NOVĚ OTEVŘENO
P r o d e j n a 
přírodních pletacích přízí
Kateřina Chocholáčová
Obchodní galerie Orlí 3, Brno
•DROPS, Malabrigo, Zitron
•Pletené, háčkované a tkané hand-made výrobky

Pro registrované zákaznice 
VĚRNOSTNÍ SLEVOVÝ PROGRAM

E-shop: www.katrincola-yarn.cz
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Malý oznamovatel

Protože to jsou nejlepší noviny 
v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc 

výtisků jsou ve všech schránkách 
v centru města a na více než 50 

odběrních místech. Čte je 40 tisíc lidí. 
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

 Zpravy telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

inzerce

Dívka ze str. 3

ště
Sličná Lída Suchá ze Zelného 

trhu léčila domácí mazlíčky hyp-
nózou. Zvěř však pro její metodu 
neměla pochopení. Lída se vdala 

za kožešníka Douchu.

Bouřlivý 
rok 1914

Tady končí sranda: Recesisté 
ovládli volby v Brně - střed

Brno - Největší měst-
skou část Brno - střed 
povede koalice pěti stran: 
Žít Brno, ANO a KDU - 
ČSL, Zelení a TOP 09. 
Starostou se stane zřejmě 
manažer ve stavebnictví 
Martin Landa (38), ač byl 
na kandidátce vítězného 
Žít Brno až čtvrtý. První 
tři starostou být nechtěli. 
Jednička Žít Brno rece-
sista Matěj Hollan bude 
v Brně - střed zřejmě jen 
řadovým zastupitelem.
Dosavadní primátor měs-
ta Brna Roman Onder-
ka (ČSSD) nebude mít 
žádnou pozici ve vedení 
města. Právě Onderko-
vo jméno lídr vítězného 
ANO Petr Vokřál i jednič-
ka Žít Brno Matěj Hollan 
uváděli jako překážku pro 
jednání s ČSSD. Primá-
rorem Brna bude zřejmě 
Petr Vokřál.

dosavadní staRosta BRna ondeRka ostRoUhal
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inzerce

tak to 
házím 
sicnu

Jiří Pecha

Recesista Matěj 
Hollan,  lídr vítězného 
hnutí žít Brno

Porad ím Vám 
ZdaRMa!

PRodáváte 
neMovitoSt?

Jaroslav Sadloň
Tel.: 725 457 709

REALITNÍ 

PORADCE

www.sedlakreal.cz

Otevřeno 
pondělí až pátek 7 - 16 h
Tel.: 602 734 119

•Ruční výroba kronik dle přání zákazníka
•Vazba i opravy knih a časopisů
•E-shop www.epapirnictvi.eu
•Vazba a tisk diplomových prací

Adresa knihařství: Kounicova 2 b, Brno

www.ediplomky.cz

Rodinná firma 
s tradicí!

Vazba a tisk diplomových prací
Marcela Lurská
Zlatnictví
 Opravy zlatých a stříbrných šperku 
 Zakázková výroba  Rytecké práce

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

www.zlatnictvi-lurska.cz

tel.: 541 210 251
www.salonmarketa.berx.cz

Masáže, kosmetika, kadeřnictví. 
Prodej kosmetiky alcina a Wella.

Riegrova 16, 
Brno, královo - Pole.

těšíme se na vás 
již na nové adrese:

Historie Alfa Pasáže

Více info: www.alfapassage.cz ►►

Akce listopadu:
14. 11. se v Alfa pasáži od 17.30 hodin uskuteční vernisáž výstavy             
fotografi í Janise Voudouragkakise s názvem TakaTuka, fotograf v Alfě. 
Výstava potrvá do 13. 12.

Teprve na střeše Alfa Pasáže si uvědomíte, jak 
je centrum Brna krásné. Ocitnete se v jiném svě-
tě a v obklopení neznámých světlíků, pavlačí, 
teras, různých věžiček, věží a dokonce ze země 
stěží postřehnutelných zapomenutých hodin. Naopak takový hrad Špilberk, Sta-
rou radnici, Petrov, kostely sv. Michala, sv. Jakuba, sv. Tomáše, sv. Jana Křtitele 
a sv. Jana Evangelisty, nebo náměstí Svobody máte téměř na dosah ruky. Při této 
výjimečné procházce pochopíte, jak obrovskou a unikátní stavbou je Alfa Pasáž. 
Víte, že má osm samostatných vchodů, které vedou do cca 160 bytů? Jaký výhled 
asi měla nejslavnější obyvatelka? Pokračování příště.

Pohled ze střechy 

ČOKOLÁDOVNA

ROZKOŠ BEZ RIZIKA!ROZKOŠ BEZ RIZIKA!

www.cokoladovna.com
Tel.: 734 463 727

Adresa: 
Alfa pasáž - Poštovská 6e
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Jako by to 
bylo včera

● 27. 11. 1881 byl 
v Brně založen Těsnopis-
ný spolek podle Gabel-
sbergerovy soustavy.
Franz Xaver Gabelsber-
ger  (1789 -1849) žil v uli-
ci Durďákova 54.

● 19. 11. 1872 byl na uli-
ci Gorkého otevřen první 
městský sirotčinec. 

● 22. 11. 1867 se na zá-
vodišti na chrlických lu-
kách konaly první koňské 
dostihy v Brně.

liStoPad

Těsnopis začal 
dobývat svět
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F. X. Gabelsberger

zuřící muž ničil hotelový pokoj, 
policisté k němu slanili oknem

Brno - To bylo drama! 
Majitel hotelu v centru  
Brna přivolal policii 
poté, co se z jednoho 
pokoje ozývaly rány.  
Muži zákona na místě 

zjistili, že je pokoj zam-
čený a že jsou ***** 
a mají jít do ******. 
Nepochodil ani vyjed-
navač, který se dozvě-
děl totéž. Policisté se 

proto uchýlili k zajíma-
vému triku: Slanili do 
pokoje oknem z horní-
ho patra.  Uvnitř našli 
hromadu trosek. Muže 
odvezli na psychiatrii.

Věřte - nevěřte, tento bal-
kón sleduji již čtyři roky 
a to na něm ještě nerostla 
zeleň! Překrásný dům na 
Kapucínské náměstí 2/4 
pomalu ale jistě chátrá 
a občas mj. ze zmíněné-
ho balkónu odpadne kus 
omítky nebo zdiva. 
Dům byl postaven v le-
tech 1903 – 1904 a dnes 
vypadá tak, že se za těch 
110 let pro něj nic neu-
dělalo. Přitom právě pod 
tímto balkónem prochází 
denně obrovské množství 

Kdy nám spadne ten balkón na 
Kapucínském náměstí na hlavu?Václavská - Několik ci-

hel spadlo dne 10. října 
na chodník z domu ve 
Václavské ulici. Vyděsily 
několik chodců. Tramva-
je č. 1 a 2 byly odkloněny.

z nebe 
pršely cihly

Husova - Tři mladíci 
napadli muže, který 
jedl kebab. Vykopli 
mu jídlo z ruky a se 
zlověstným smíchem 
odešli. Policie po nich 
pátrá. Není jasné, čím 
přesně byl útok moti-
vován. Kebab je tradič-
ní arabské jídlo.

Útočili 
na kebab?

DŘÍVE & DNES

vŠiMnĚte Si:  Vedle Herringova paláce je palác Omega, který se tam vyjímá jako pěst na oko. 

1902 Dnes

PoSíleJte Své FotoGRaFie 
starých a nových míst v Brně pořízené 
ze stejného místa na adresu: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu  

Kde to je
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Herringův palác (Náměstí Svobody)

Zuřivý reportér
Martin cibulka brázdí 
ulice Starého Brna

Zuřivý reportér
Martin cibulka brázdí 
ulice Starého Brna

turistů např. do vedlejší 
Kapucínské hrobky nebo 
pokračují dále směrem na 
Biskupský dvůr. 
Keř je dnes asi metr vyso-
ký a pořád roste. Jak vel-
ký bude za pár let? 

Mám strach, aby pod tí-
hou budoucího stromu 
nespadl balkón celý! Ško-
da, že tak krásné historic-
ké náměstíčko (plné aut) 
zdobí tak smutný a tajem-
ný dům. 

Policista slaňuje  
z okna hotelu

inzerce

omega

dnes keřík, 
zítra strom

nebezpečný 
balkón

Prodej náhradních dílů na spotřebiče: 
Mora, Gorenje, Fagor, Karma, 
Mora-Top, Elektrolux…
Servis domácích spotřebičů značek: 
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte - 
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, 

pračku či myčku dostanete na ruku 170 kč. Platí při vlastním dovozu.

Brno, spol. s r.o:
košinova 10, kr. Pole, Brno
tel.: 549 210 297 - 8

naše provozovny kleiner
cejl 68, Brno
tel.: 545 214 600

www.levnesporaky.cz
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ČeRná 
kRonika

Brno - Šikula, ale spad-
la klec! Brněnský ha-
cker prolomil obranné 
štíty asi 1500 počítačů 
v Brně, celé republice 
i ve světě. Pomocí spe-
ciálního programu se 
mu z nich podařilo zís-
kat data, hesla a e-mai-
lové adresy. 
Podle kriminalistů jde 
o nejrozsáhlejší počíta-
čový útok svého druhu 
v republice. Je mimo-
řádný také tím, že byl 
hacker velmi šikovný, 
jeho schopnosti se po-
hybovaly na hranici 
geniality. K jeho dopa-
dení přispěl tým Masa-
rykovy univerzity. 

Hacker (36) se 
naboural  do 

1500 počítačů

Dopis čtenáře: Dárek pro parťáka 
ze záchranky - Hrdinný pes Fausto
oba razíme heslo: kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi
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inzerce

Hacker

Moc vás zdravím a děkuji 
za otištění fotky mé fenky 
Toši ze Zelňáku. Mám na 
vás prosbu. Mám parťáka 
a velmi dobrého kamará-
da, se kterým jsem jezdil 
na brněnské záchrance. 
Vlastně jezdíme tam stá-
le, ale ne už jako parťáci. 
Oba razíme heslo: „Kdo 
nemá rád zvířata, nemá 
rád lidi.“
Jelikož mu bylo 16. 10. 
50 let, posílám vám fot-
ku jeho životního přítele 
Fausta, který ho opustil 
před dvěma lety. Prosím 
vás, je možné ho otisk-
nout? Vím, že asi tako-
vých proseb je dost, ale 
věřte, jelikož žije sám, 
udělalo by mu to velkou 
radost, protože smrt jeho 
čtyřnohého miláčka ho 
ranila víc, než by si kdo  
dokázal představit. Pes 
se jmenuje Fausto Kočár 
von Křídlovická. Děkuji, 

Jan Veteška

Fausto kočár 
von křídlovická 

Dopis 
čtenáře

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Dočasná
s leva 20 %

tel.: 737 772 072              www.ucertu.cz

na Silvestrovskou noc 
Dance párty. Rezervace nutná!

RESTAURACE 
HVEZDA 

Adresa: U zoologické zahrady 3, Brno - Bystrc

Pravidelné páteční oldies párty. 
na přání zahraje dušan Mrázek.

tel: 546 221 019    www.hvezdabrno.cz

Zveme Vás 

VOLANSKY VE ZCELA NOVÉM 
EXKLUZIVNÍM KABÁTĚ!

Adresa: Masarykova 4, Brno
Otevřeno: Po - pá 9 - 18 h, 
so 9 - 12 h
Telefon: 777 739 812

S námi budete elegantní jako hvězdy 
stříbrného plátna.
Kolekce podzim - zima 2014
fl aušové kabáty, zimní bundy, obleky, 
saka, kostýmy, kalhoty, halenky, 
sukně, košile, vázanky...

www.volansky.cz

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

U  D R A K A

Adresa: Veveří 4, Brno

Nekuřácká restaurace, 
k polednímu menu 

voda zdarma, 
prodej čerstvých italských 

těstovin a delikates, 
nejlevnější rumy v Brně.

www.udraka.cz

Nově prodej vín 
z Vinařství Tři čtvrtě Bořetice.

Telefon: 731 078 378

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas.

Atmosféra starých časů u nás přetrvala.  
Již od roku 1906 nepřetržitě a pod stejným 
názvem fungující hospůdka, kterou si oblíbil 
i starosta města Brna Karel Tomeš.
Nabízíme: 
Starobrno 11° a Poutník 12°, utopence, 
grilované klobásy a hermelín.

Restaurace 
U Zlaté hrušky

Otevřeno: po - so 11 - 22 h, ne 10 - 22 h
Telefon: 773 968 029   •  Adresa: Tvrdého 3, Staré Brno 
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Milovala jseM ho až do
konce, zeMřel vedle Mě
„Chodila jsem s Oldři-
chem Mikuláškem, velmi 
jsme se milovali. Chtěl 
mít se mnou dítě, jenom-
že to nešlo, tak jsme se po 
čase rozešli. Zůstali jsme 
ale přátelé,“ vzpomínala 
paní Božena na dny, kdy 
se seznámila s Janem 
Skácelem.
Jan Skácel po maturitě 
na brněnském gymná-
ziu (za II. světové války) 
našel první zaměstnání 
jako uvaděč v kině. Po 
osvobození studoval na 
filozofické fakultě Masa-
rykovy univerzity v Brně. 
Jeho blízkým přítelem 
byl básník Oldřich Miku-
lášek. 
„Oldřich chodil do jedné 
literární party, kam čas-
to zavítal i Jan Skácel. 
Začala další láska.“

Jan Skácel byl redakto-
rem brněnské Rovnosti  
a ČRo Brno. V letech 
1963 - 1969 řídil měsíč-
ník Host do domu. 
„Jednou jsme šli ve-
černím Brnem z knih-
kupectví a Jan vytáhl  
z kapsy čokoládu. Tehdy 
byly potraviny na lístky. 
Řekl, podívej, co jsem ti 
přinesl. Ptala jsem se ho, 
jak dlouho neměl čokolá-
du on a ať si ji sní sám. 
Nazlobil se na mě a od-
pověděl: Když ji nebudeš 
jíst ty, tak nikdo. A radě-
ji ji hodil do sněhu.“
Po sovětské invazi v roce 
1968 se Skácel ocitl na 
indexu. Začalo období 
sice tvůrčí, ale plné osa-
mělosti, bez zaměstnání, 
bez možnosti publikovat. 
„Jan ve dne spal a v noci 

psal. Míval své vrtochy, 
ale žena, která miluje, 
dokáže všechno odpustit. 
Vadilo mu třeba, že jsem 
mu čistila boty. Nebo mi 
v půl desáté večer řekl, 
podej mi kabát, půjdeme 
se projít do parku. A ce-
lou dobu mlčel.“ 
Skácelovy básně se šířily 
v samizdatu nebo vychá-
zely v exilových naklada-
telstvích (Toronto, Paříž, 
Mnichov). 
„On potřeboval být mezi 
lidmi, měl je rád, ale ne-
směli ho rušit. Chodili 
jsme často i do kavárny. 
Sedli jsme si ke stolu pl-
nému lidí a mlčeli jsme. 
To byl prostě Jan.
Zažila jsem i velmi těžká 
období. Ráno v pět ho-
din nám třeba zazvonil 
výhružný telefon a ve 

sluchátku jsem slyšela: 
Ty svině, už se oblíkáš do 
práce?
Mnozí se mi ale snažili 
pomoci. Třeba v zoo-
logické zahradě zbyly 
nějaké peníze, tak je po-
slali mně. Někdy se také 
stalo, že nám lidé dávali 
peníze pod dveře. Sejít 
se s námi, to by se státní 
bezpečnosti nelíbilo.
Jan míval někdy zvlášt-
ní cítění. Známí nám 
půjčili v jižních Čechách 
chalupu a on najednou 
řekl: Boženko, sbal bato-
hy, musíme rychle pryč. 
Něco by se mohlo stát.  
A k tomu nedocházelo 
ojediněle. Jeho psychiku 
to všechno dost pozna-
menalo. Moc mě mrzí, 
že se uznání dočkal až na 
konci svého života, když 

už byl nemocný. Milo-
vala jsem ho až do jeho 
posledních okamžiků. 
Zemřel vedle mě.“ 
Jan Skácel zemřel v Brně 
na rozedmu plic a zá-
stavu srdce 7. 11. 1989  
v předvečer počátku sa-
metové revoluce. 
V roce 2006 byla na ná-
městí Svobody postavena 
kašna, okolo které jsou 
obruče s vytepanými ver- 
ši Jana Skácela. První pro- 
blém se objevil jak roz-
tál první sníh: Obruče  
s verši klouzaly. Paní Bo- 
žena se pak soudila s úřa-
dy, avšak neúspěšně.

Skácel, 70. léta
Období samoty, bez 

naděje na publikování.

Zde Stála Bellevue
Kavárna Bellevue (roh Joštovy 

ulice a Moravského nám.) Schá-
zel se tu umělecký výkvět Brna. 

V 50. letech začala chátrat. 
Dnes je v celé budově sídlo 

pojišťovny a banky. 

divadlo. Jan Skácel, Bohumil Hrabal, Petr 
Oslzlý a Ivo Krobot v Divadle Husa na provázku 

po premiéře hry Rozvzpomínání 30. dubna 1985.

Víte že...
Božena Skácelová zemřela 

v židenickém domově 
důchodců v roce 2008.

inzerce

oldřich 
Mikulášek

Paní Božena
Brala život s humorem, 
svého muže milovala.

Božena skácelová o životě s geniálníM BásníkeM janeM skáceleM

StaroBrněnské noviny vy-
hlašují soutěž pro čtenáře novin 
o luxusní dárkový set od firmy 
Perly z lásky. Poznáte, kdo je na 
fotografii? Odpověď nám přijďte 
říct v pondělí 15. prosince od 17 
do 18 hodin do Café TeeVee na 
Běhounské 18. Tři z vás, kteří 
správně odpoví celá jména obou 
žen z fotografie, budou odmě-
něni osobitým šperkem firmy 
www.perlyzlasky.cz.

Soutěž pro šikuly
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Kalendárium 
Starého Brna

Richard 
Feder, 
rabín

Viola 
Fischerová, 

básnířka

liStoPad

● Richard Feder 
*26. 8. 1875 Václavice 
†18. 11. 1970 Brno
Rabín. Je po něm v Brně 
pojmenován park.

● Wilhelm Elsner 
*10. 11. 1869 Brno 
†26. 8. 1903 Praha 
Zpěvák s velmi hrdinným 
tenorem.

● Viola Fischerová 
*18. 10. 1935 Brno 
†4. 11. 2010 Praha
Básnířka a překladatelka.

● Matěj Procházka 
*4. 2. 1811 Brtnice 
†25. 11. 1889 Brno
Kněz, vlastenec. K jeho
 žákům patřil též 
T. G. Masaryk. Zemřel 
tragicky, kdy byl podvečer 
na ulici sražen drožkou.
 
● Bohumír Štědroň 
*30. 10. 1905 Vyškov 
†24. 11. 1982 Brno 
Muzikolog, klavírista.

● Anna Mikšíčková 
*3. 2. 1829 Brno 
†19. 11. 1891 Brno
Starostka brněnské Ves-
ny. Přátelila se mimo jiné 
s Boženou Němcovou.

Anna 
Mikšíčková, 
vlastenka

Bohumír 
Štědroň,
klavírista

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě 
se narodila hvězda, kte-
ré čas nebyl nakloněn. 
První česká dirigent-
ka, hudební skladatelka 
a klavíristka Vítězslava 
Kaprálová (1915 - 1940). 
Byla žačkou Bohuslava 
Martinů, stali se z nich 
blízcí přátelé. 23. 4. 1940 
se Vitulka (tak jí říkali 
její nejbližší) provdala za 
Jiřího Muchu. Při útěku 

Metodějova 6
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vitulka 
kaprálováMetodějova 6

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 šéfredaktora 
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 šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet

DÍKY 
ZA SMSpřed Němci zemřela ve 

Francii na tuberkulózu. Je 
po ní pojmenována ulice 
a Základní umělecká škola 
v Brně - Králově Poli. 

CHVÍLE

Za žádnou pravdu na světě.
Ale jestli chceš,
za malý pětník ticha.

Je chvíle, která půlí krajinu.

Pokorný okamžik,
kdy někdo za nás dýchá.

(Jan Skácel, Smuténka)Jan Skácel, 80. léta

Jan jako 
dvacetiletý 

(*7. února 1922, 
†7. listopadu 

1989)
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Norska dostal peníze na 
náhrobek své ženy Káji 
předem. Kameník odvedl 
svoji práci a zbylo mu pět 
norských korun. Nevěděl, 
jak je Těsnohlídkovi vrá-
tit, tak mu na jeho jméno 
založil spořitelní knížku. 
Teprve po mnoha desít-

kách let se přišlo na to, že 
díky úrokům na ní bylo 
18 norských korun. Tato 
částka byla Františku Na-
vrátilovi v roce 1990 pro-
střednictvím pošty vypla-
cena. Těch 18 norských 
korun vhodili téhož roku 
do kasičky pod Vánoč-

ním stromem republiky 
na náměstí Svobody. Byl 
to vlastně úplně poslední 
dar Rudolfa Těsnohlídka 
městu Brnu. 
Už víte, proč máte při-
jít 3. 11. v 17 hod. do 
kavárny TeeVee mezi 
nás? 

Setkání přátel StaroBrněnských novin

Říjnové setkání přátel 
StaroBrněnských no-
vin bylo úžasné. 
Na svého slavného dědeč-
ka Rudolfa Těsnohlídka 
přišel zavzpomínat jeho 
vnuk František Navrátil 
se svojí manželkou Hele-
nou Navrátilovou. 
A co víc, paní Navráti-
lová, bývalá zástupkyně 
ředitelky Základní umě-
lecké školy Vítězslavy 
Kaprálové, zde potkala po 
mnoha letech spolužačku 
z JAMU. No není to krás-
né? 
Pan Navrátil toho vy-
právěl z dědečkova ži-
vota poutavě opravdu 
tolik, že by se o tom dala 
napsat kniha. Zřejmě 
nejkurióznější historka 
byla o norském pocti-
vém kameníkovi, který 
od Rudolfa Těsnohlídka 
při jeho druhé návštěvě 

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

Brněnská
NEJ

Nejmilejší 
fi lmový pár

Antonie & Theodor

Pravidelně každé první pondělí v měsíci v kavárně café teevee 
na Běhounské 18 (vchod do kavárny je za kostelem sv. Jakuba)
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Rudolf 
těsnohlídek

Výjimečně si odskočí-
me z Brna na stříbrné 
plátno za nejmilejším 
fi lmovým párem, Anto-
nie Nedošinská (1885 - 
1950) a Theodor Pištěk 
(1895 - 1960). Diváci se
často domnívali, že jsou
manželé i ve skutečnos-
ti. Antonie prožila spo-
kojené manželství s her-
cem Jiřím Nedošinským.
Theodor měl za ženu 
herečkou Máňu Ženíš-
kovou (vnučku malíře 
Františka Ženíška).

inzerce

vnuk Rudolfa těsnohlídka 
František navrátil s manželkou Helenou

Setkání
v teevee

mnoha kavárnách 
Vám objednané ca-
ppuccino zasypou 

bohatou vrstvou skořice. 
Nápoj sice libě voní, ale 
v chuti převládá výrazná 
stopa kořenitosti, která 
úspěšně maskuje nekva-
litní kávu, přípravu a neu-
měle našlehanou mléčnou 
pěnu.
Nebojte se osladit své 
espresso bílým cukrem, 
který nemění vlastní chu-
ťovou stopu, jen pomů-
že rozvinout další vjemy 
z kvalitní kávy.  Ochutnejte 
nejprve hořkou a poté leh-
ce oslaďte. Čerstvě uzrálá 
káva se Vám odvděčí ši-
rokou škálou chutí a vůní 
(příznačných pro určitý 
druh) v každém šálku.
Nechejte se okouzlit umě-
ním baristů a dopřejte 
si požitek z rozmanitých 
druhů káv výběrových 
plantáží světa.

Pavel Kosta

Káva pražená 
s láskou 

a porozuměním

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť 

po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Kavárna a pražírna

Sloupek o kávě
Cukr, káva, skořice

Pavel 
Kosta 

V

Novinky z místních podniků
Tutti Frutti, Mendlovo nám. 18
Nově otevřena cukrárna a pekárna, 
která provoní celé Mendlovo náměstí. 
Koláče, štrůdly, zákusky, dorty, chleby, 
káva s sebou, vlídná obsluha.

Na Purkyňce, Purkyňova 80
Česká restaurace s poctivě vařenými 
pivy malých a středních pivovarů. 
Denní menu, chuťovky k pivu, výtečná 
slivovice. www.napurkynce.cz

Tukaloka, Slovákova 8 
Útulná kavárna, provoněná jemnou 
kávou. Vynikající mrkvový cupcake se 
zázvorem, sladké i slané palačinky, Mat-
cha čaj, snídaně. Facebook

vždy čerstvě pražená káva 
z nejlepších plantáží světa 

jednodruhové kávy (100% 
arabica) i vyvážené směsi 

řízené degustace kávy 
vše pro Vaši domácí      

přípravu (kávy i kávovary) 
kávové speciality od mistrů 
prvotřídní moravská vína  

přímo od vinařů 
domácí dortíky a další 

vybrané lahůdky

kavárník, pražírník 
a degustátor 

kávy

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Dočasná
s leva 20 %

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci
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Dopis jsem se narodila. Výhled 
přímo na hlavní „štrásu“ 
Pekařskou zejména ve 
večerních víkendových 
hodinách začal pomalu 
můj sen o idylickém kul-
turním centru vyvracet 
asi takovým způsobem, 
jak zvrací opilí muži 
v oblecích u nás před do-
mem, podpíráni dvěma 
ženami a vratkou chůzí 

se snaží doplahočit na 
Mendlák. Pak přišlo pár 
incidentů s odtahovkou. 
Žádné kultury jsem se 
tady taky moc nedočkala 
a najednou na mě cent-
rum už nepůsobilo tak, 
jak jsem si ho vysnila. 
Když jsem ale asi před 
týdnem šla do schrán-
ky, do které normálně 
moc nechodím, protože 

z předvolebních letáků se 
mi dělalo nevolno, našla 
jsem něco, co mě napros-
to pozdvihlo a opět zlep-
šilo obraz centra Brna 
v mých očích. Byly to Sta-
roBrněnské noviny!
Naprosto jste mě uchvá-
tili jak grafi ckým i tech-
nickým zpracováním, tak 
obsahem, způsobem psa-
ní a celkovým nápadem, 

ze kterého vyloženě dý-
chá nálada, kterou jsem 
měla spojenou s životem 
v centru. Moc vám tímto 
děkuji, že děláte něco tak 
úžasného pro Brno, něco, 
co má styl a úroveň.

Děkuji ještě jednou a pře-
ji hodně úspěchů a štěstí.
S pozdravem 

Tereza Svobodová 

Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dobrý den, 
vážená redakce!
Od srpna bydlím na Pe-
kařské, čímž se mi splnil 
můj sen - žít v historickém 
centru města, ve kterém 

inzerceMinule

StaroBrněnské noviny 
č. 10, říjen 2014

Básně

Udělili jste 
mi radost

Píchla mě včelička
právě tam
kam mám jít co dělat
kam mám jít kam
 
zoufám si bolí to
žena se směje
já volám doktora
žena rozestele

Laďa Kolbaba

Život

Píšete též básně? Posílejte 
je na adresu redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jedu takhle šalinó, 
někdo na mě hóká,
vářky na mě valijó, 
revizor už kóká.

Dé sem lupeň borče, 
vodkať valíš, do štatlu?
Spocenej jak morče,
valím na písek a na maltu.

Kámošovi jedu bóchat,
hokna je to betálná,
není to, u kriglu jen kókat,
makačka je pořádná.

Lupeň dal mně zpátky,
žádné spor, v šalině však 
velké zmatky,
bacha, je tu revizor!

Laďa Flek

Revizor
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
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místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Rozloučení s panem 
Bernátkem 

Stovky přátel a kolegů se 
14. října v Brně rozloučily 
s manažerem a organi-
zátorem kulturních akcí 
Miloslavem Bernátkem. 
Zakladatel legendárního 
klubu Šelepka zemřel po 
dlouhé nemoci 5. října ve 
věku 67 let.

Herečka Janotová 
má nominaci

Odborníci z Divadelních 
novin nominovali hereč-
ku Svetlanu Janotovou 
za roli Alex Owensové 
v muzikálu Flashdance 
v Městském divadle Brno 
na Cenu Divadelních no-
vin v kategorii Herecký 
výkon sezóny bez ohledu 
na žánr. Gratulujeme.

Elán zahrál 
s dechovou sekcí

Kapela Elán v čele s Jožo 

Oldřich Veselý na pódiu

hudební skladatel, spisovatel a rocková legenda
Oldřich Veselý

K

Kulturní nástěnka    

výstava - Od 13. 11. do 25. 1. - kaRel 
FRanta: kaM i ČeRt neMŮže 
-  Hrad Špilberk, západní křídlo, 2. patro - 
Pohádková výstava plná rozverných čertů, 
vodníků a dalších bytostí nejen pro děti.

divadlo  - Út 18. 11. v 19 h - otHello
- ND Brno - Mahenovo divadlo, Malinov-
ského nám. 1 -  Syrový příběh o šílenství 
vášní. Hrají: V. Krátký, J. Kuneš, R. Roth, 
E. Novotná… www.ndbrno.cz
 
divadlo - Po 24. 11. v 19.30 h - Ma-
RYŠa - HaDivadlo, Poštovská 8d - Kro-
jovaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti 
k tvrdohlavé oběti - Více: www.hadiva-
dlo.cz

divadlo - Po 24. a út 25. 11. v 19 h - MYŠi 
natalie MooSHaBRové - Divadlo 
Husa na provázku, Zelný trh 9 - Temné dílo 
plné překvapivého humoru. V titulní roli Iva-
na Hloužková. www.provazek.cz

dětem - Ne 30. 11. v 15 h - PRinc Ba-
JaJa - Divadelní studio V, Veveří 133 - 
Veselá pohádka s princem, jak ho nezná-
te a s drakem, který je fajn. Pro děti od 
3 let. Vstupné 80 Kč. www.divadlov.cz

dílna - Ne 30. 11. - od adventu do 
tŘí kRálŮ - Technické muzeum Brno, 
Purkyňova 105 - Dětský program a dílny 
s vánoční tématikou. Více na www.tech-
nicalmuseum.cz

liStoPad

SBN: Kdo v Tobě 
probudil lásku k hud-
bě?

Olda: Určitě rodiče, a to 
v celé šíři tehdy existující 
hudby. Zejména bych vy-
zdvihnul vážnou hudbu 
a jazz.
 

SBN: Co v oblasti 
autorství považu-
ješ za svůj největší 

úspěch?
Olda: Co se týče LP asi 
Sluneční hodiny a Dlouhá 
noc, na které se spolu se 
mnou podílel textař Pa-
vel Vrba. Na CD Restart. 
Myslím, že velký úspěch 
měla Homérova Odyssea 
v Městském divadle Brno, 
ke které jsem dělal hudbu. 
Co se týče znělek, nejpyš-
nější jsem asi na Huma-
nic, protože ji používají 
dodnes a nejen v ČR.

SBN: Jak vzpomí-
náš na přátelství 
s básníkem Pavlem 

Vrbou?
Olda: On byl jako můj 
starší bratr. Byl mým 

pražským azylem v Duš-
ní ulici na Starém Měs-
tě.  Jeho smrt před třemi 
roky mě zkosila.

SBN: Co Tě inspiru-
je při komponování 
tak úžasné divadelní 

a fi lmové hudby? 
Olda: Vždy je nějaký im-
pulsní materiál. Scénář, 
konzultace s režisérem. 
Ohromný vliv na mne 
mají vizuální prvky. Stačí 
zhlédnout fi lm a pak už to 
jde samo.

SBN: V čem je pro 
Tebe rodné Brno vý-
jimečné?

Olda: Nejen 
v Brně, ale na 
celé Moravě jsou 
vztahy jiné než 
v Čechách. Každý 
zná každého. Je 
to nesrovnatelné 
s hektickou Pra-
hou. Zajímám se 
o architekturu, 
velmi mi např. 
vadí plánovaný 
přesun nádraží. 

Brno má trošku smůlu na 
vedení.
 

SBN: Kde a jak nej-
raději relaxuješ?
Olda: Na dvorku 

mezi platany v útulné 
kavárně Tukaloka ve 
Slovákově ulici, v kavár-
ně TeeVee a na Baštách 
v Obermannově domě, 
kde mám studio a ateliér. 
Poslední dobou rád ležím 
v posteli a čtu.

SBN: Co vzkážeš 
čtenářům SBN?
Olda: Hlavu vzhůru 

a buďte ještě větší patrioti!
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Rážem, která vystoupi-
la v říjnu v hale Rondo, 
zahrála pro své fanoušky 
spolu s dechovou sekcí 
největší hity. Návštěvníci 
si také užili skladby z chys-
taného alba Živých nás ne-
dostanú.

Výstava pro děti 
v letohrádku

Dopřejte svým dětem in-
teraktivní výstavu Devate-
ro pohádek v Letohrádku 
Mitrovských. Děti se zde 
dozvědí prostřednictvím 
her a kvízů vše o díle bratří 
Čapků. Výstava k vidění do 
23. listopadu.

Futurum oslavilo 
30 let

Kultovní brněnská kapela 
Futurum oslavila 16. října 
koncertem na Musilce své 
30. narozeniny. Zahrála 
v původní sestavě v čele 
s frontmanem Romanem 
Dragounem.

4

hudební skladatel, spisovatel a rocková legenda

Miloslav 
Bernátek, 

Zakladatel Šelepky

Svetlana 
Janotová, 
herečka

Jožo 
Ráž,

zpěvák

Romantický muzikál Duch (podle 
stejnojmenného fi lmu) od října 
uvádí Městské divadlo Brno. 
V roli ducha uvidíte D. Vitázka, 
jeho lásku Molly ztvární S. Jano-
tová. Roli spiritistky hraje Z. Her-
fortová.

Muzikál Duch 
láká na řadu triků
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Jak Krpál Bonapartů 
zfachčil mlatu u Slavkova

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

Přefl ákli všem levém mla-
tařům z rajchu brka, no 
a ti pak valili v kotrmel-
cích z brdu aus. Po po-
ledni byla už mlata na-
čisto Krpálova, Frantovi 

a Sašovi vosolil všechny 
borce a ti kteří nezařvali 
na fl eku tak se naglgali 
v Žatčanským rybále, páč 
jim Krpál nechal šiškomr-
dama rozmlátit led.
Všichni borci pak zagreb-
novali z tý kaltnový vasry.
Krpaté Bonapart pak ce-
léch deset jařin házel ma-
chra a byl největším mla-
tařem. Tak to bylo tenkrát 
u Slavkova.        -Konec -

telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Povídka libora Ševčíka k poctě Franty kocourka (v.)

Zařvali na fleku

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Na kterém domě
a v jaké ulici je tato pamětní 
deska revolucionáře Fran-
tiška Alexandra Zacha?
Hádanku poslala 
Naďa Macková, Brno

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy
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Minule: Údolní 3. Toto nádherné 
označení najdete nad vstupními 
dveřmi. Správně: Jakub Mácha, 
Jiřina Kopečná, Petr Malásek...
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Starostka brněnského spolku Vesna
Julie Fantová

Julie Fantová (1858 - 
1908) pocházela z jihočes-
kého kraje, kde usilovala 
o znovuvzkřísení  domácí 
krajky. Odešla do Brna, 
kde se stala starostkou 
spolku Vesna. Zřídila vyš-
ší dívčí školu a vdala se 
(1880) za významného br-

něnského advokáta Wolf-
ganga Kusého. Po jeho 
smrti věnovala 40 tisíc ko-
run na stavbu penzionát-
ní budovy v Augustinské 
(dnes Jaselská) ul. a 10 tisíc
korun na penzijní fond. 
V Praze se vdala za archi-
tekta Josefa Fantu.

Wolfgang 
kusý, 

manžel

eliška 
Machová, 

kamarádka

Gustav 
Winterholler, 

starosta

Slavné ženy Starého Brna

@@11

ZaJíMavoSti a novin-
ky z Malé Strany a okolí. No-
viny dostanete zdarma např. 
v Malostranské besedě na 
Malostranském nám. a na dal-
ších 60 místech v Praze.

www.
malostranskenoviny.eu

Co nového 
v Praze[ [

inzerce

dobře se vdala, 
a to hned dvakrát

Sudoku pro  
nenáročné
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PRO LÍNÉ

ŘeŠení: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

PRO SPÍCÍ

inzerce

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě
SnadnÝ návod: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu pošlete na tel. 

číslo 900 11 30. Rozsah jedné sms zprávy  může být nejvýše 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě

●SALY z údolí Říčky 
1941. Ozvi se. Tel.: 548 
535 664. 
●Koupím vojenské od-
znaky od roku 1914 - 1955. 
Dále socialistická vyzna-
menání jako např: Řád 
práce, Řád republiky apod. 
Telefon: 733 796 116. 
●Prodej jmelí. Získejte 
překrásnou vánoční ozdo-
bu a přispějte k ochra-

ně Podzámecké zahrady 
v Kroměříži, naší jedineč-
né památky UNESCO. 
Tel.: 730 691 282, www.
letokruhy.org.
●Nová prodejna pří-
rodních pletacích přízí, 
Kateřina Chocholáčová, 
Obchodní galerie Orlí 3, 
Brno. www.katrincola-
-yarn.cz.
●Čokoládovna Minach 

- rozkoš bez rizika. Alfa 
pasáž - Poštovská 6e. 
www.cokoladovna.com.
●Prodám Dějiny umění 
od José Piojana, 12 dílů za 
3000 Kč. Tel.: 737 775 452.
●Pronajmu byt. Lokali-
ta Brno - Lesná. Tel.: 606 
562 803.
●Provádím veškeré zed-
nické práce, výkopové 
i bourací práce, natažení 

odpadu, izolace kolem 
domu včetně výkopu. 
Zámkové dlažby. Tel.: 
605 938 130.
●Myč  OKENEN. Mytí 
oken vč. rámů, mytí vý-
loh. Nemusíte mýt okna 
doma celý den, rychlejší 
je OKENEN. Od 400 Kč/
byt 2+1. Tel.: 608 803 216.
●Koupím Aero Minor 2. 
Hledám tento automobil, 

popř. koupím díly. Tel.: 
605 778 082. 
●Reklama pro firmy. 
www.distribuceletaku.net. 
●Knihařství Klouda. 
Vazba a tisk diplomových 
prací, ruční výroba kro-
nik, vazby i opravy knih. 
www.ediplomky.cz
●Perly z lásky. Náhr-
delníkem a pravou per-
lou. www.perlyzlasky.cz.

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas.

Atmosféra starých časů u nás přetrvala.  
Již od roku 1906 nepřetržitě a pod stejným 
názvem fungující hospůdka, kterou si oblíbil 
i starosta města Brna Karel Tomeš.
Nabízíme: 
Starobrno 11° a Poutník 12°, utopence, 
grilované klobásy a hermelín.

Restaurace 
U Zlaté hrušky

Otevřeno: po - so 11 - 22 h, ne 10 - 22 h
Telefon: 773 968 029   •  Adresa: Tvrdého 3, Staré Brno 



Příští číslo vyjde
1. prosince

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

Mazlíčci 
Starého Brna

Čivava PollY
Snímek svého mazlíčka 

poslala čtenářka
Kristýna Konečná

Modré okénko
dnes získává...

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

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

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

s osobním poděkováním s osobním poděkováním 

Z MEDVĚDA NA NÁM. SVOBODY

PoSíleJte FotkY 
doMácícH MaZlíČkŮ! 

redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Za představení 
v kostýmu mevěda. 
Dvojice uvnitř nic 
neviděla a takřka 
nemohla dýchat.

inzerce

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Jiří Pecha
Pozor! Přestože v re-

stauraci U třech čertů 
(Dvořákova 6) zlý čert 
právě leží, SBN jedním 

okem pilně střeží.
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Takhle to 
má vypadat

Jiří PechaJiří Pecha

Tak to 
házím  
sicnu!

v RadniČní laBoRatoŘi. „tak se nám, kolego, ten prototyp 
ideálního voliče trochu vymkl z rukou...“

odběrních míst55
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).
Café TeeVee, Běhounská 18. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 602 
724 700. Air café, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna Par-
nas, Zelný trh 20. Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lur-
ská, Veveří 32. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. Restaurace Výtopna, 
Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akademická 
kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Knihkupectví Academia, nám. Svo-
body 13. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny, Údol-
ní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caffé
del Saggio, Helceletova 2. Husa na provázku, Zelný trh 9. Kadeřnictví Leony 
Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Kavárna Santiago, Veveří 22. Pivní opi-
ce, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Gorkého 2. Re-
staurace Na Švábce, Údolní 4. Odysea - svět logických her a zábavy, Starobrněn-
ská 20. Pivnice U Čápa, Obilní trh 10. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace 
Hvězda, U zoologické zahrady 3. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod 
Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Tataráková pivnice FRI-
END’ S, Josefská 25. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace 
Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavor-
ská pivnice, Palackého třída 148. U Třech 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. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music Club Fi-
čák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaffé, IBC, Příkop 6. Pivnice U kotelny, Herčí-
kova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství J. Klouda, Kounicova 2b. Café 
Tivoli, Konečného nám. 6. Miguel  Caffe, Štefánikova 61. Obchůdek Šťastná 
chvíle, Josefská 1. Hotel Slavia, Solniční 15. Fratelli Caffé, Průchodní 2.

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 11 / listopad 2014 / iv. ročník. 
Vydavatel: StaroBrněnské noviny, o.s., IČO: 02471728. Šéfredaktor: Ondřej 
Höppner. Hlavní redaktor: Martin Cibulka. Kultura, inzerce: Monika Höppner,  
Jiří Pěkný. Layout: Ondřej Höppner. Registrace MV ČR. 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.

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

La Dolce Vita, 
Váš sladký život... 

Navštivte nově otevřenou 
nekuřáckou kavárnu na jednom 

z nejromantičtějších míst 
v centru Brna.

Adresa: 
Biskupská 3, Brno.

Najdete nás také na Facebooku!

Nabízíme dva druhy čerstvě pražené 
lahodné kávy a nově také vynikající 

Plzeňský Prazdroj.

Tel.: 731 413 358

Těšíme se na Vás v kouzelném prostředí 
s jedinečným výhledem na dům, v němž žil 

legendární herec Hugo Haas.

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 šéfredaktora 
listu.
Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 

Těšíme se na Vás v kouzelném prostředí 
s jedinečným výhledem na dům, v němž žil 
Těšíme se na Vás v kouzelném prostředí 

s jedinečným výhledem na dům, v němž žil 
Těšíme se na Vás v kouzelném prostředí 

potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet

PLATBA 
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