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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

květen 2014
Cˇ ís. 5, 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 JaruŠKa
nese chutné brynzové halušky 
se slaninou za pěkných 99 Kč 
v restauraci Koliba (Lipová 24). 

Brněnské  
servírkyservírky

Proč čtu

„StaroBrněnské noviny 
zdravě podporují 

brněnský patriotismus.
Jen tak dál!“ 

Marie Kučerová, ředi-
telka Filharmonie Brno
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Miss 
brynza

JAK GUSTAV 
BROM NAŠEL  

POKLAD

lední medvědici 
Kometu odstěhovali 
do ruska.                  str. 5
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ČTĚTE 
NA STR. 

6 - 7

SBOHEM, KOMETO! 

(KTERÝ MU PAK
POMOHL PŘEŽÍT)

ZDE

Brněnský kapelník 
Gustav Brom by 
22. května oslavil 
93. narozeniny

místo nálezu: les 
u vesnice Kovářová 
nedaleko pernštejna

PŘINESE ZTRÁTA MASKOTA 
HOKEJISTŮM SMŮLU? 

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Dočasná
s leva 20 %

Po - pá 8 - 24 h, so 9 - 22 h, 
ne zavřeno

Kouzelné posezení 
na zahrádce ve dvoře 
historického domu 

Café * bistro * bar

Dům U Tří knížat, Jánská 12, Brno
Najdete nás na facebookuJoštova 4, Brno

Více str. 11
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Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@starobrnenskenoviny.eu
posílejte na adresu:

   Úvodník   Úvodník

Důležité 
telefony

Číslo měsíce

18
měsíců nám dělala
v brněnské zoo ra-
dost lední medvě-
dice Kometa.

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
„V každém pří-
padě.  Předsta-
vuji si pomník 

- ruce, které drží 
taktovku.“

petr 
Halberstadt
Herec, Národní 

divadlo Brno
„Vzhledem 

k velkému množ-
ství brněnských 
osobností těžko 

říct.“ 

aNKeta staroBrNĚNsKÝcH NoVIN

 Jiří
pecha

„Pomník vidím 
takto: On a na 
notové osnově 
jeho muzikanti 

místo not.”

Herec, fi lozof,
znalec

Zasloužil by si Gustav 
Brom v Brně pomník?

Dita
Kaplanová

„Bylo by to sou-
soší a jmenova-
lo by se: Dobrý 

den majore 
Gagarine.“

„Pán má pěkné 
jméno a na ob-
rázku se pěkně 
usmívá, tak jo.“

anna marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Jeho pomník 
měl už dávno 
stát. Já jsem 

pro tvar baso-
vého klíče.“

Herečka, Národní 
divadlo Brno

N ěkdo mudruje doma 
na gauči, jiný nadá-
vá v hospodě, další 

klevetí se sousedkami na 
ulici. Je jistě mnoho míst, 
kde se dá mlátit prázdná 
sláma a všechna mají jed-
no společné: Tudy ne.
Pěknou ukázku kudy ano
předvedlo sdružení Ma-
sarykova čtvrť, jehož čle-
nové se chopili pytlů 
a odešli dát do pucu Wil-
sonův les. 
Byly to líbezné tři hodin-
ky plné nečekaných se-
tkání (starý kufr, ztepilý 
smrk, děravá bota), na 
jehož konci stálo pěkně 
v řadě vyskládaných 26 
pytlů odpadků. Ano, tudy.

Vem pytel, 
bež do lesa 

a uvidíš!

19 °C
KVĚteN: V květnu-li 

nad Brnem hrom se ozývá, 
v červnu zřídka mrholívá.

Počasí 

Zelný trh - Nejen řidi-
či mají problém v okolí 
Zelného trhu. I chodci se 
pořádně projdou, když se 
chtějí dostat na druhou 
stranu náměstí. Příjezdo-
vé cesty se uzavřely, bagr 
si jezdí sem a tam. Začala 
přestavba za 60 milionů 
Kč. Opravy se dočká i his-
torická kašna Parnas. Při-
bude prý 17 stromů a 51 
parkovacích míst.

Tak a je to tady. Na Zelný trh 
přijel první bagr a už řádí

Brno - Radní schválili
v půli dubna smlouvy po-
třebné pro příchod společ-
nosti Amazon. Návrh pro-
šel jen těsně. Americká 
společnost však již před 
dvěma týdny vzkázala, že 
kvůli průtahům už nemá 
zájem. Nyní možná svůj po-
stoj přehodnotí.

S Amazonem 
po funuse

Brno - Vlasy posledního  
krále českých zemí Karla I.
přivezl do Brna jeho vnuk,
Rudolf Rakouský. Relik-
vii získal kostel sv. Jana 
Křtitele a sv. Jana Evan-
gelisty. Karel I. byl blaho-
řečený v roce 2004, jeho 
ženu Zitu to čeká. 

Brno - S milým pří-
spěvkem k Velikono-
cům přišla brněnská 
zoo. Na návštěvní trase 
bylo ukryto tisíc vají-
ček, které pak nálezci 
odevzdali výměnou za 
sladkou odměnu.

V zoo se našlo 
tisíc vajec

Brno - Místní vědci 
vyvinuli materiál, který 
mění barvu podle slun-
ce. Mohl by být použit 
i na karoserii aut.

Auto jako 
chameleon

Zvonařka - Vedle auto-
bus. nádraží vyroste obří 
nákupní centrum. Roz-
hodnutí vyvolalo pro-
testy místních spolků.

Obchoďák vedle 
Zvonařky

Nové zprávy 
ze Starého Brna

Vášnivý reportér
martin cibulka brázdí 
ulice starého Brna

Vášnivý reportér
martin cibulka brázdí 
ulice starého Brna

Víte že...
Císař a král Karel I. prý 
byl pod silným vlivem 

své manželky Zity.

tak to dopadne, 
když dáte bagru 
trochu volnosti

Karel I. a Zita

To je paráda! Máme vlasy 
našeho posledního krále!

Recept dle 
Dobromily

Telecí frikandó
Vyřízni zpod telecí kejty 
ten zakulatělý kus masa, 
protáhni jej hodně hustě 
vždy jednou řadou slani-
ny a pak vařeným uze-
ným jazykem...

ta to umí osolit!

 

www.rettigova.lukul.cz

Celoplošné polepy aut

www.svida.cz

Vše pro ženichy, 
svatební rodinu a hosty

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

pravá láska a šaty 
od Volanského vydrží navždy.

www.volansky.cz

tel.: 541 210 251
www.salonmarketa.berx.cz
s tímto inzerátem májová 
sleva 100 Kč na kosmetiku, 
nebo masáž.

adresa: Gorkého 2 
(roh ulic Gorkého a Veveří), 

1. patro, Brno 

masáže, kosmetika, kadeřnictví. 
prodej kosmetiky alcina a Wella.
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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

Tak to 
je teda 

gól!
Jiří pecha

Dívka ze str. 3

štěKRÁSNÁ BERTA: BOJOVNICE 
ZA BEZVÍZOVÝ STYK

Slečna Berta Čulíková ze Zel-
ného trhu bojovala za možnost 

cestování bez dokladů. Výhodně 
se vdala do Jižní Afriky.

rok 
1914

Na můj 
pas kolku 
netřeba

Jak brněnští lékaři zachránili 
koleno díky unikátní operaci

Brno - Odmalička hrál 
fotbal, pak začal i s fut-
salem. Před třemi lety 
si Ondřej Šibřina (27) 
zranil koleno. Měl velké  
bolesti, kloub mu otékal. 
Má za sebou několik ope-
rací. V polovině dubna 
mu lékaři vložili do ko-
lenní chrupavky kolage-
nový implantát. Jedná se 
o první takovou operaci 
u nás. „Implantát podpo-
ruje tělo, aby si postupně 
vytvořilo vlastní chru-
pavku,“ říká ortoped Jan 
Šneler, který se na opera-
ci podílel. 
Za šest týdnů po opera-
ci se implantát přihojí 
k chrupavce a pacient 
může chodit. Úplná pře-
měna v chrupavku na-
stane po půl roce, za rok 
může pacient naplno 
sportovat. Zákrok stojí 
30 tisíc Kč. Přejeme brz-
ké uzdravení!

CHRUPAVKA FUTSALISTY ALE MUSÍ BÝT PRO

FutsalIsta 
ŠIBřINa
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Porad ím Vám 
ZDarma!

proDáVáte 
NemoVItost?

Jaroslav Sadloň
Tel.: 725 457 709

REALITNÍ 

PORADCE

www.sedlakreal.cz

Adresa: 
Kounicova 2 b, Brno
Tel.: 602 734 119

•Vazba a tisk diplomových prací
•Ruční výroba kronik dle přání zákazníka
•Vazba i opravy knih a časopisů
•Paspartování a rámování

Otevřeno pondělí až pátek 7 - 17 h

www.ediplomky.cz

Rodinná firma 
s tradicí!

RESTAURACE + KOLIBA A HOTEL*** 
Hotel*** 
•pokud se vám nechce 

domů či přijeli známí 
z daleka, využijte náš 
komfortní hotel v klid-
né části u výstaviště 
blízko centra 

•recepce nonstop
•tel.: 543 235 165,         

774 452 424

stYloVá KolIBa
•příjemné a stylové nekuřácké prostředí
•výborná kuchyně, nejen se slovenskými          

specialitami
•halušky, lokše, strapačky
•výběr dobrého vína z Lechovic
•čepujeme Starobrno 11° z pivních tanků, 

nealko Frii, kofolu 
•otevřeno denně 11 - 23 h
•rezervace na tel.: 543 235 163, 608 770 477

Těšíme se na vás!

restaurace + couNtrY saloNeK 
•výborná kuchyně
•polední menu, výběr ze čtyř jídel                  
  (po - pá 11 - 15 h, menu na www.nikacentrum.cz)
•čepujeme Starobrno 11° z pivních tanků, Plzeň 12°,   

nealko Starobrno, pivní speciály, kombajnérku
•možnost pořádání svateb, oslav i fi remních akcí 
•restaurace nekuřácká, country salonek pro kuřáky 
•otevřeno denně 11 - 23 h
•rezervace na tel.: 543 235 163, 608 770 477

www.nikacentrum.cz

Navštivte Nika Centrum na Lipové 24 v Brně. 

NOVINKA! 
Každý měsíc nový 
jídelní lístek.

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 

Tel.: 530 340 995,
        731 490 387

www.napurkynce.cz
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DŘÍVE & DNES

VŠImNĚte sI:  Místo kavárny U Kapucínů zde dříve byly látky a hedvábí. Přibyly pouliční lampy.

1894 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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Kapucínské náměstí (pohled zdola)

Jiný 
spodek

Jako by to 
bylo včera

● 6. 5. 1942 byla zruše-
na tramvajová trať z nám. 
Svobody ulicí Zámečnic-
kou a Dominikánskou na 
Šilingrovo náměstí. 

● 3. 5. 1778 byl vysvěcen 
kostel sv. Leopolda na Ví-
deňské na Starém Brně. 

● 13. 5. 1945 se na pro-
stranství před Kounico-
vou 20 konal první lido-
vý koncert po osvoboze-
ní. Mezi prvními zazněla 
píseň Karla Hašlera Ta 
naše písnička česká.

KVĚteN

Dramatické zrušení 
jendokolejky
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Jednokolejka v Domini-
kánské ulici (1940)

Rodiče běhali s kočárky slalom 
na čas: Na 40 místech republiky!
Lužánky - Závodilo se 
ve třech hlavních katego-
riích - maminky, tatínci 
a celé rodiny. Nutno pře-
deslat, že kočárky nebyly 
prázné - děti byly uvnitř.

Organizátoři této pěk-
né akce chtěli ukázat, že 
sportovat lze i s kočár-
kem a bez nutnosti zaří-
dit si hlídání. Trať byla 
dlouhá asi sto kroků (cca 

60 m). Na start se po-
stavilo asi 60 účastníků. 
První cenou byla autose-
dačka. Závody probíhaly 
dne 13. 4. na 40 místech 
celé České republiky.

Některé matky jsou 
rychlejší než jiné

Brno - V sobotu 5. dubna 
se více než třicet lidí vy-
dalo do Wilsonova lesa, 
aby jej dali „do pucu“.  
Zúčastnili se totiž Jar-
ního úklidu Wilsonova 
lesa. Brňané se rozdělili 
do čtyř skupinek a každá 
z nich se postarala o ji-
nou část lesoparku. Za tři 
hodiny nasbírali celkem 
26 pytlů odpadků - mezi 
úlovky patřily i tři pneu-
matiky, dva kufry nebo 
nejrůznější boty a přezů-
vky.  Akci zorganizovalo 
občanské sdružení Masa-
rykova čtvrť.

Už se na to nemohli dívat, 
tak uklidili lesopark sami

občané ze sdružení
masarykova čtvrť 
při lesním úklidu

Moravské nám. - Na tři
hodiny zrudla dne 17. dub-
na voda v kašně na Mo-
ravském náměstí. Ne-
byla ničím obarvená. Za 
„rudý“ efekt mohlo speci-
ální osvětlení. Šlo o cha-
ritativí akci u příležitosti 
dne hemofilie (porucha 
srážlivosti krve).

Rudá kašna

Za neradostný stav 
brněnského hlavního 
nádraží mohou ne-
vyjasněné vlastnické 
poměry. Nádraží má 
až do roku 2048 pro-
najaté fi rma New Sta-
tion Development.

Proč chátrá 
nádraží

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.
●Mám zahradu v regi-
onu Uhřice. Hledám ši-
kovnou paní, která by ji 
obhospodařila za úrodu. 
Osobní jednání v Brně. 
Mail: klub50@seznam.cz, 
tel.: 604 678 230.
●Pronajmu halu 800 
m2 v Brně, brněnské Iva-
novice. Vhodné pro mon-
táž i sklad. Volejte tel.: 
602 816 346.

●Antikvariát Kosová, 
Pekařská 35. Sleva na 
ISIC 10 %! Stálý nákup     
a prodej knih. Tel.: 604 
101 212. 
●Úklid bytů, domů, fi-
rem i mytí oken, žehlení 
atd. Mám dlouholetou 
praxi a živnostenský list.
Tel.: 603 939 525.
●Nejlevnější volání. 
Chcete nejlevnější neo-

mezený telefonní tarif 
u nás na trhu za 480 Kč 
měsíčně včetně DPH? 
Volejte nebo pište. Tel.: 
777 122 009.
●Chata. Prodám zděnou 
chatu 3 + 1 v Černovicích 
u Boskovic. Vhodné i k tr-
valému pobytu. Tel.: 602 
816 346.
●Hledám potomky 
paní Míly, která za 1. 

republiky prožila část 
dětství u manželů Jebáč-
kových v Brně Židenicích. 
Tel.: 724 165 459.
●Kurzy tenisu. Nábor 
dětí. Sleva 20 %. www.
tallent.cz
●Knihařství Klouda. 
Vazba a tisk diplomových 
prací, ruční výroba kro-
nik, vazby i opravy knih, 
paspartování a rámování. 

www.ediplomky.cz 
●Perly z lásky. Originál-
ní dárek s náhrdelníkem   
a pravou perlou. www.
perlyzlasky.cz.
●Nika Centrum. Hotel, 
stylová koliba (nejlep-
ší halušky v Brně) a re-
staurace (polední menu, 
výběr ze čtyř chutných 
jídel). www.nikacentrum.
cz.

inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě
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Nové zprávy ze 
Starého Brna

Rooseveltova - Park 
před Janáčkovým diva-
dlem bude opraven za 
víc peněz než se čekalo. 
Důvodem jsou zmatky
v koordinaci prací. Opra-
vy začnou letos v létě.

Janáček má 
dražší výhled

Brno - Muzeum města 
Brna kritizuje novou 
knihu o vile Tugend-
hat. Prý je v ní mnoho 
chyb. Autoři knihy (mj. 
dcera Tugendhatových 
Daniela) zvažují žalobu 
pro pomluvu.

Kniha o vile 
Tugendhat 

vyvolala spor

Mendlovo náměstí- 
Sprejeři postříkali zeď 
na počest 160. naro-
zenin Leoše Janáčka. 
Dílo velikána pak osla-
vili hip-hopem.

Hip-hop pro 
Leoše Janáčka

Sbohem Kometo! Oblíbená lední 
medvědice odvezena ze zoo do Ruska
Brno - Brněnská zoolo-
gická zahrada se 3. dub-
na rozloučila s populární 
lední medvědicí Kometou 
(je jí 1, 5 roku). Z Brna se 
přestěhovala do ruského 
Rostova na Donu. 
Byla vyměněna za tři lach-
tany medvědí (osud má 
zvláštní smysl pro iro-
nii). U nás tento druh 
jinde nemají, ale pro náv-
štěvníky jsou k neroze-
znání od obyčejných lach-
tanů.
Podobný osud čeká i brat-
ra Komety Nanuka. Spolu 
přilákali do zoo statisíce 
návštěvníků. 
Kometa byla maskotem 
hokejistů Komety Brno. 
Smůlu jim její odstěho-
vání ale nepřineslo. Když 
opouštěla zoo, porazili 
brněnští hokejisté v boji 
o fi nále ligy favorita praž-
skou Spartu v rozhodují-
cím utkání 5:4. Nyní bo-
jují se Zlínem.

přinese ztráta maskotu brněnským hokejistům smůlu?
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Tak to 
házím 
sicnu!

Jiří pecha

Kometa. 
Vyměnili 

ji za 
lachtany

malá Kometa

odjezd

Fanoušci a davy 
diváků v zoo

burger´s pub
PIVNÍ SADY

burger´s pub
PIVNÍ SADY

burger´s pub
PIVNÍ SADY

už se k nám těšíte? my na Vás ano!

burger´s pub
PIVNÍ SADY

Lahodné pivo
a skvělé domácí hamburgery?

Umíme obojí!
přesvědčte se, že Vám chutná!

NOVÝ BURGER´S PUB
nově otevřeno Nádražní 22

NA NOVÝCH SADECH
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Tři příběhy ze života kapelníka Gustava Broma
ustav Brom prožil 
život plný příběhů 
a přitom stačilo 

málo, aby skončil už v ro- 
ce 1939.

Gustovi nebylo ještě ani 
18 let, když do okleštěné 
republiky vpochodovala 
nacistická armáda. Profe-
sor reálky Obrtlík mu svě-
řil nebezpečný úkol: roz-
nášet po domech letáky. 
Za pár dní Obrtlíkovu 
skupinu zatklo gestapo. 
Gustav byl převezen na 
hrad Špilberk. Jen o vlá-
sek unikl zastřelení nebo 
koncetračnímu táboru 
Dachau. Odseděl si čtyři 
měsíce. 

Gustav se tehdy v roce 
1940 jmenoval Frkal. 
Jeho známí mu radili, 
aby se „schoval“ za umě-
lecký pseudonym. Jed-
nak aby neměl opletačky 
kvůli předchozímu vězení  
a jednak kvůli tomu,  že se 
jménem Frkal by jen těž-
ko udělal díru do světa.
Gustav tedy vzal Ottův 
slovník naučný, zavřel 
oči, zapíchl tužku do jed-
noho místa a řekl si: Ne-
bude-li to sprosté slovo, 
budeš se tak  jmenovat. 
Štěstí mu přálo. BROM je 
jméno krátké a meziná-
rodní. Kdyby tužka skon-
čila kousek vedle, mohl se 
jmenovat třeba JOD. 
Tehdy si jméno BROM 
mnozí vysvětlovali jako 
zkratku Brněnského Or- 
chestru Mladých, ale bylo 
to opravdu tak, jak to Gus-
tav Brom nejednou popsal  

G
1. Špilberk

v rozhovorech například 
v Českém rozhlase. Vlast-
ně to tehdy zavinil Ottův 
slovník  naučný a tužka 
firmy Hardmuth č. 2.
Záhy si nechal jméno po-
tvrdit i úředně.

Byl čtvrtek 19. 5. 1955 ko-
lem čtvrté hodiny ráno.  
U domovních dveří Gusta-

va Broma zazvonil v pod- 
roušeném stavu básník 
Josef Kainar. 
Za pár minut vykoukla 
paní Bromová a polohla-
sem zvolala: „Co se děje 
Pepíčku? Gusta už spí!“
Kainar se ale nenechal od- 
být. „Maruško, nesu Gus- 
tovi dárek, chci mu po- 
přát k narozeninám!“ 
Kainar zvonil a zvonil, až 
otevřel Gustav a pozval 
ho dál. Kainar, Bromův 
kamarád, se vkymácel do 
pracovny. „Ale Pepíku, já 
mám narozeniny až v ne-
děli.“ „To je jedno, mám 
něco velkýho!“
Byl to nápad na melodii. 
Brom ji přehrál na kytaru 
a zaznamenal. A tak vzni-
kl první notový záznam 
písně Hvězdy jsou jak 

sedmikrásky nad Brnem. 
Od poloviny 90. let je tato 
melodie znělkou pro pří-
jezdy vlaků na brněnském 
hlavním nádraží. Denně ji 
slyší desetitisíce lidí. 

Nález pokladny s protek-
torátními penězi v podání 
Gustava Broma.
„V dubnu roku 1945, kdy 
na Brno padaly bomby, 

jsme se s manželkou pře-
sunuli do vesničky Ko- 
vářová, kde jsme z kop-
ce pozorovali, jak to 
všechno z Brna utíká. 
Jednou jsme šli s Jurou 
lesem (pozn. redakce: 
Jiří Štuchal - brněnský 
kabaretiér) pro chleba 
a najednou koukáme - 
před náma leží německá 
pokladna plná marek  
a protektorátních korun!
Běželi jsme to omeldo-

vat našim ženským, jako 
že co s tím. Když jsme se 
vrátili, pokladna už byla 
vykradená. Někdo rych-
lejší a chytřejší nám vypá-
lil rybník. Posbírali jsme 
pár tisícovek, které se 
válely kolem. Ale i to nám 
pomohlo.
Po návratu do Brna jsme 
totiž našli náš byt v Praž-
ské ulici (dnes Štefániko-
va) vykradený a zničený. 
Takže jsme měli aspoň 
něco na novou výbavu. 
Kdykoliv jsme se později 
s Jurou sešli, vždy jsme si 
vyčítali, jací jsme to tehdy  
byli poctiví volové, že jsme 
odešli od plné pokladny, 
která z nás mohla udě-
lat první poválečné mi-
lionáře. (Redakčně krá- 
ceno) ●

Vězení na Špilberku, tajemství jména Brom, historka s pokladem a jako bonus: Jak vznikly sedmikrásky

Velcí 
přátelé
Zleva: Tibor Lenský 
(zpěvák, manažer ka-
pel v Polsku a NDR), 
Max Wittmann (skla-
datel, producent, diri-
gent, novinář a vedoucí 
hudební redakce Čes-
kého rozhlasu Brno), 
Gustav Brom a Jiří Za- 
pletal (spisovatel, diva- 
delník). Snímek byl po-
řízen v brněnském roz-
hlase roku 1994.

Gustav Brom při práci doma v preslové se zlatou deskou z roku 1985. Na tomto 
klavíru složil  nebo zaranžoval desítky skladeb, které se staly nesmrtelnými.

GustaV Brom
Geniální, neúnavný ka-
pelník. Byl to v Evropě 
nejdéle působící dirigent 
u jednoho souboru.

maturaNt
Jeho první portrét jako šé- 
fa orchestru v roce 1940. 
Rok předtím byl vězněn 
na Špilberku.

mamINKa
Manžel, Slovák, jí utekl 
roku 1922. Pracovala ve  
vlakové poště. Gustav  
s bratrem byl v děcáku. 

maNželKa
Marie Gergelová, majitel-
ka brněnského módního 
salonu. Svatba byla 27. 8. 
1942, měli dceru a syna.

sYN
Jmenuje se také Gustav 
Brom. Dnes je v důchodu, 
žije u Jihlavy. Prý má rád 
samotu.

JoseF KaINar
Básník Kainar daroval 
Bromovi melodii slavného 
hitu Hvězdy jsou jak sed-
mikrásky nad Brnem.

Víte že...
Gustav Brom byl také 
úspěšný manažer, hledač 
talentů (objevil například 
Hanu Zagorovou), vtipný 
moderátor vlastních kon-
certů, ale i textař a zpěvák. 

Během několika málo ho-
din po oznámení letu prv-
ního kosmonauta (1961) 
nazpíval píseň Dobrý den, 
majore Gagarine, kterou 
narychlo složili Jaromír 
Hnilička a Pavel Pácl. Do-
dnes je to velký hit.

Původním jménem Gustav 
Frkal (*22. května 1921, Veľké 
Leváre, Československo, dnes 
Slovenská republika, † 24. září 
1995, Brno). Brněnský dirigent, 
kapelník, saxofonista, textař, 
zpěvák a hudební skladatel. 
Svůj slavný orchestr, který pa-
třil mezi světovou špičku, vedl 
od roku 1940 nepřetržitě až do 
své smrti v roce 1995.

Gustav Brom stručně

2. Jméno

Bonus: 
sedmikrásky

3. poklad

Konferenciér 
Jiří Štuchal

tibor
max

Gustav

Jiří
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Kalendárium 
Starého Brna

Eduard 
Milén, 
malř

August 
Freude, 

obchodník

KVĚteN

● August Freude 
*18. 5. 1832 Brno 
†2. 12. 1916 Brno 
Obchodník  se solí. Bydlel 
na Špitálce 25. 

● Pavel Křížkovský 
*9. 1. 1820 Holasovice 
†8. 5. 1885 Brno
Skladatel. Učitel Leoše 
Janáčka. Je po něm 
pojmenována ulice 
Křížkovského. 

● Eduard Milén 
*18. 3. 1891 Frýdštejn 
†19. 5. 1976 Brno
Malíř. Organizátor 
brněnského kulturního 
života. Je po něm pojme-
nována ulice Milénova. 

● Valentin Falkensteiner 
*14. 12. 1800 Brno 
†7. 5. 1884 Brno
Brněnský mecenáš. Pod-
nikatel v realitách. Starý 
mládenec. Bydlel na 
Kapucínském náměstí. 

● Jan Křtitel Rudiš 
*26. 5. 1817 Brno 
†9. 8. 1891 Brno
Průmyslník v truhlářství, 
příznivec divadla. Celý 
život bydlel na Starém 
Brně. 

Pavel 
Křížkovský, 

skladatel

Jan Křtitel 
Rudiš, 

průmyslník

Tři příběhy ze života kapelníka Gustava Broma

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

Tento dům byl po-
sledním bydlištěm básní-
ka a režiséra Jiřího Ma-
hena (1882 - 1939). By-
dlel v něm od roku 1935 
s manželkou Karlou (1896 
- 1991). V pondělí  22. 5. 
1939 ukončil Mahen dob-
rovolně svůj život (oběsil 
se na půdě), čímž prý re-
agoval na okupaci. Man-
želka v domě zůstala se 
svojí sestrou Marií (1893 

Mahenova číslo 8
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Jiří mahen

mahenova 8
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 SMS- 1991) a několika kočka-

mi až do svých posledních 
dní. Od roku 1992 sídlí 
v domě památník se za-
chovanou pracovnou.

Vězení na Špilberku, tajemství jména Brom, historka s pokladem a jako bonus: Jak vznikly sedmikrásky

Zlatá 
deska

Gustav Brom při práci doma v preslové se zlatou deskou z roku 1985. Na tomto 
klavíru složil  nebo zaranžoval desítky skladeb, které se staly nesmrtelnými.
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který 2. 5. 2014 oslaví 88 
let a vypadá pořád stejně 
(dobře). A představte si, 
že jeho taťuldu  Josefa 
Spejbla představil slavný 
český loutkář, výtvarník 
a autor loutkových her 
Josef Skupa (1892 - 1957) 
obecenstvu o pouhých 

6 let dříve, což je neuvě-
řitelné. Ať už to tenkrát  
bylo jakkoliv, přežijí nás 
oba dva. S pokročilou ho-
dinou a veselou náladou 
(to lahodné tamní víno) 
jsem se téměř jako Hur-
vínek vypotácel z kavárny 
a začal jsem i tak koulet 

očima, když jsem spatřil, 
kolik je na Jakubském 
nám. lidí a jak to tam 
s blížícím se létem za-
číná žít. Přesto jsem šel 
domů. Asi opravdu stár-
nu. Cha, chá…  Příští prv-
ní pondělí (5. 5., v 17 h)
v měsící se blíží! 

Setkání přátel StaroBrněnských novin

Známá aprílová pranos-
tika „Duben ještě tam 
budem“ se pro přátele 
StaroBrněnských novin 
nevztahovala k počasí, 
ale k příjemnému pobytu 
v kavárně TeeVee. 
Nějak se nám nechtělo 
domů. Slavná trumpetka 
Vlasty Buriana z komedie 
Přednosta stanice (1941) 
šla z ruky do ruky (pan 
Kolbaba si samozřejmě 
několikrát hlasitě zatrou-
bil, čímž způsobil značný 
rozruch). 
Debatovalo se o tom, jak 
ten čas nejen v Brně letí, 
a že v současné době je 
mezi nejmladší a nejstar-
ší pravidelnou návštěv-
nicí pondělního setkání 
64 let! Také že stárneme 
všichni stejně a s přibýva-
jícím věkem se měníme. 
Ani nevím, proč jsem si 
vzpomněl na Hurvínka, 

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

Brněnská
NEJ

Příjezdem prvního vla-
ku na hlavní brněnské 
nádraží byla 7. 7. 1839 
slavnostně zahájena pra-
videlná osobní doprava 
po železnici Vídeň - Brno 
a zpět. První jízdu, která 
trvala 4 hodiny a 15 minut,  
absolvovalo 1125 cestují-
cích. Zúčastnil se i baron 
Rothschild. Při zpáteční 
cestě došlo ke srážce, bylo 
několik zraněných. Až do 
roku 1844 pak vlaky jez-
dily z bezpečnostních dů-
vodů pouze ve dne. 

První vlak 
z Vídně do Brna

Obraz zachycující 
historický příjezd 

prvního vlaku do Brna

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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skvělá nálada na setkání 
přátel staroBrněnských novin

inzerce

Hurvínek

inzerce

áte rádi výjimeč-
né, vzácné kávy? 
Určitě jste tedy už 

ochutnali Jamaicu Blue 
mountain či výjimečné tóny 
Hawai Kona. Nebo jste do-
konce zašli do kavárny na 
cibetkovou kávu?
Pak vám určitě nemohlo 
uniknout, že v Indonésii, 
na ostrově Sulawesi pěstují 
domorodci kmene Toraja 
na malých rodinných po-
líčkách s lávovým podložím 
jednu z nejluxusnějších káv 
světa. Jen ty nejlepší tře-
šinky sbírají ručně, promý-
vají v horských pramenech 
a suší na slunci. Ukládají 
je potom do překrásných 
malovaných dřevěných 
soudků, podle nichž kávu 
poznáte. Zelená káva je 
krásně namodralá a hlad-
ká, jako by ji někdo vyleštil. 
V šálku pak ucítíte tu vůni 
ostrova a rozkvetlé sakury. 
Zeptejte se ve své oblíbené 
kavárně.         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
Kopi Tongkonan

Pavel 
Kosta 

M

Novinky z místních podniku
Hradní vinárna, Špilberk 1
Nově otevřená vinárna v prostorách 
středověkého hradu. Česká kuchyně, 
zvěřinové speciality, Hradní frgál. Víno     
z vlastních sklepů. www.hradnivinarna.cz

Friend´s, Josefská 25
Nově otevřená tataráková pivnice. Den-
ní menu, 5 druhů točeného piva z pivo-
varu Richard, široký výběr moravských 
i zahraničních vín. www.friendsbrno.cz

Tankovna, Kounicova 10 
Nekuřácká pivnice s otevřenou kuchyní     
uvnitř. Pilsner Urguell z tanků, denní 
menu, česká a moravská jídla, káva Pene-
rini, zahrádka. www.pivnice-tankovna.cz

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

Hradní
vinárna

Se sběračemi vzpomínek 
z organizace Post Bellum 

se můžete potkat 
v mobilním audio-
nahrávacím studiu 
od 2. do 4. 5. 

na nám. svobody. 
Nebo se v sobotu 3. 5. 
od 18 h přijďte naučit 

do Cafe Atlas 
na Žerotínově nám. 6,  
jak sami nejlépe natočit 
vyprávění svých prarodi-

čů v rámci soutěže 
Příběhy 20. století.

PAMĚŤ  
NÁRODA 

NA CESTÁCH

www.pametnaroda.cz

Pomozte zaznamenat 
příběhy pamětníků 
20. století z Brna 

a jižní Moravy, 
než zmizí navždy. 

Zachytťe  skvělý příběh 
vaší babičky nebo souse-

da, třeba vyhrajete 

50 000 Kč!
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Dopis
Vincenc Makovský, který 
tuto alegorickou postavu 
navrhl pro kašnu v Měl-
níku v letech 1935 - 1938. 
Cementová kopie této 
sochy byla na Obilní trh 
osazena pravděpodobně 
v 50. letech 20. století při 
celkové úpravě parčíku 
u porodnice.  
Z té doby je také kašna, 
jejímž autorem je arch. 
Mojmír Kyselka starší.

Tyto informace jsem vy-
hledala před více než 15  
lety, když se připravovalo 
restaurování kašny (do-
dnes se neuskutečnilo!) 
Srdečně zdraví     
Mgr. Božena Víchová, 

Brno
Redakce: Děkujeme za 
pěkný příspěvek, který 
plně objasnil nejen ta-
jemství sochy neznámé 
dívky z Obilního trhu. 

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

Vážená redakce, 
ráda bych vám i vašim 
čtenářům poodhalila ta-
jemství „neznámé dívky“ 
z Obilního trhu v Brně. 
Jejím autorem je sochař 

inzerce
Dopis

Dobrý den, 
Děkuji StaroBrněnským 
novinám za skvělý článek 
o mém oblíbeném komi-
kovi Vlastu Burianovi. 
Vzpomínání jeho osobní-
ho řidiče bylo úžasné. Více
takových osobních výpo-
vědí pamětníků a hodně 
štěstí!

Jan Pěnkava, Brno

staroBrněnské noviny 
č. 4, duben 2014

Báseň

Tajemství 
neznámé dívky

CO PŘIŠLO NA 
NÁMĚSTÍ MORAVSKÉ
Co to přišlo 
na náměstí Moravské
nohy koně obrovské,
na něm sedí hrdě 
Jošt Moravský,
vzhlíží na dění brněnský.

Jako římský král, 
vládl tvrdou rukou
pro šlechtu byl 
také mukou,
markrabět byl také 
moravský
dívá se shora jenom 
na ženský!

Láďa Flek

Dívka se džbány, něžná 
dominanta obilního trhu

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 

Sbn tricet

NOVINY 
SMS
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PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

Staviteli Františku Hrdinovi se zalíbila myšlenka 
prvního brněnského mrakodrapu podle soudobých 
amerických vzorů, nárožní věž tak byla zvýšena na 
14 pater. Kvůli přísným regulačním nárokům a sta-
tickému zajištění budovy však byla realizována devítipodlažní varianta. Stavba paláce 
probíhala v několika etapách až do roku 1937. Již 28. 2. 1932 se však konalo zahajo-
vací promítání fi lmu Bílé opojení ve zcela novém zvukovém suterénním biografu Alfa. 
Pokračování příště.

Historie Alfa Pasáže

Módní přehlídka plavek Litex, spodního prádla Werso, 
dámského oblečení Kasha a pánské sportovní módy Kappa. 
Vstup zdarma, koná se za každého počasí.
Více info: www.alfapassage.cz ►►

Akce května: 13. 5. v 17.30 h Móda v Pasáži

www.cafeteevee.cz 

- místo pro Vaše 
osvěžení i oddych.

Zahrádka kavárny TeeVee

Po - čt 8 - 22 h, pá 8 - 24 h, 
so 9 - 24 h, ne 13 - 22 h

Osvěžující míchané nápoje, 
čerstvé domácí limonády.
akce: každou středu káva 

Rezervace na tel.: 
602 222 023
Běhounská 18, 
Brno

+ štrůdl 55 Kč.

Dámské oděvy pro plnoštíhlé
Výhradně české zboží

Otevřeno:
Pondělí až pátek
10 - 12 h, 13 - 17 h
Adresa: 
Pekařská 32a 
- dveře vpravo 

Těšíme se na vás!

ŠIK MÓDA DAGMAR

Tel.: 608 706 180

Kdo nyní koupí, neprohloupí!
Slevy 10 % -  80 %.
Prodejna bude uzavřena 6. 6. 2014.

•Polední menu                     
•5 druhů točeného piva
  z pivovaru Richard
•Široký výběr moravských
  i zahraničních vín

Nově otevřená 
tataráková pivnice

Adresa: FRIEND́ S, 
Josefská 25, Brno

www.friendsbrno.cz
Tel.: 607 416 418

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Dočasná
s leva 20 %

Kopi Tongkonan
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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

Polívka září v roli 
žida Šajloka 

Herec Bolek Polívka 
se zase po čase vrátil na 
prkna Městského divadla 
v Brně. Od dubna si ho di-
váci mohou užít v roli žida 
Šajloka v Shakespearově 
Kupci benátském. Insce-
naci režíroval Stanislav 

Moša a herecký výkon 
Bolka prý pohladí.

Michal Horáček 
vystoupil v  Brně

Autorský hudební recitál 
Michala Horáčka hos-
tilo v dubnu v brněnské 
premiéře Janáčkovo di-
vadlo. Program s názvem 
Mezi námi představil Ho-
ráčkův projekt  Český ka-
lendář. 

Ať žije scénograf 
Konečný

Významný brněnský ro-
dák, scénograf a architekt 
Jan Konečný slaví 14. 
května 63. narozeniny. 
„Právě připravuji stá-
lou výstavu Karla Kryla 
v jeho rodné Kroměříži,“ 
řekl StaroBrněnským no-
vinám Konečný a dodal: 
„Každá nová práce je pro 
mě výzvou!“ Konečný 
spolupracoval např. s Di-
vadlem Husa na prováz-

Michal 
Horáček

TEXTAŘ

Tena 
Elefteriadu

ZPĚVAČKA

Stanislav 
Moša

REŽISÉR

Bolek Polívka se rolí žida Šajloka vrátil na prkna Městského divadla.

Zdeněk Král připravuje svou novou podzimní Pianošou.

hudební skladatel a klavírista
Zdeněk Král

K

Kulturní nástěnka    

Divadlo - Pá 9. 5. v 19 h - romeo 
a JulIe - ND Brno - Mahenovo diva-
dlo, Dvořákova 11 - Příběh velké lásky. 
Jakub Šafránek a Magdalena Tkačíková 
v titulních rolích. www.ndbrno.cz

Dětem - Ne 11. 5. v 16 h - DáŠeŇ-
Ka aNeB psí KusY - HaF! - Diva-
dlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - Na 
motivy Karla Čapka. Hrají A. Kubátová, 
J. Jelínek. Více: www.provazek.cz

Divadlo - Ne 18. 5. v 19 h - Kore-
spoNDeNce V + W -  ND Brno - 
Reduta, Zelný trh 4 -  Jiří Vyorálek jako 
Werich a Václav Vašák jako Voskovec - 
Více: www.ndbrno.cz

Divadlo - Út 27. a st 28. 5. v 19.30 h 
- marYŠa - HaDivadlo, Poštovská 8d 
- Krojovaná revolta: od obětavé tvrdo-
hlavosti k tvrdohlavé oběti - Více: www.
hadivadlo.cz

Dětem - So 31. 5. v 15 h - otesáNeK 
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Barev-
ná písničková pohádka o jednom, který 
měl velký hlad a snědl koho a co se dalo. 
Vstupné 60 Kč. www.divadlov.cz

Divadlo - So 31. 5. v 19 h - Klára 
a Bára - Divadlo B. Polívky, Jakubské 
nám. 5 - Uvádí Studio DVA. Komedie 
o manželské krizi. Hrají: I. Chýlková, E. 
Holubová. www.divadlobolkapolivky.cz

KVĚteN

SBN: Kdy jste začal 
se skládáním hudby?
Zdeněk: V šesti le-

tech jsem napsal Pochod 
pionýrů. Byla to smutná 
skladba, protože mě zrov-
na bolely zuby. Od té doby 
komponuji durch.

SBN: Kde je Vaše 
domovská scéna?
Zdeněk: V současné 

době jsem bez domovské 
scény. Přecházím od scé-
ny ke scéně v závislosti na 
mé schopnosti přesvědčit 
režisérku nebo režiséra ke 
spolupráci.

SBN: Máte tři děti. 
Co pro Vás znamená 
role otce?

Zdeněk: Radost a stres    
v poměru 50 na 50.

SBN: Zabýváte se 
něčím jiným než 
hudbou?

Zdeněk: Zapisuji a vydá-
vám moudra svých dětí. 
Naposled to bylo v prav-
divé knížce „Tati, ty mě 
přivedeš do hrobu“.

SBN: Cítil jste se 
někdy v životě jako 
král?

Zdeněk: Jako král se cí-
tím každé ráno, když se 
mi podaří vstát a nějak 
rozumně fungovat. 

SBN: Jak se Vám 
žije v nádherné his-
torické ulici pod 

Špilberkem?
Zdeněk: Žije se mi tam 
velmi příjemně, pokud 
ovšem nikam nejedu au-

tem. Protože 3 krát až 5 
krát za den řeším par-
kování. Ale na druhou 
stranu to mám blízko do 
divadel, kde účinkuji a do 
kaváren, kde velmi rád 
relaxuji.

SBN: Co chystáte do 
budoucna, máte ně-
jaké překvapení?

Zdeněk: Chci vydat cel-
kem 100 CD, takže za ten-
to měsíc musím aspoň 3 
stihnout.
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ku, Národním divadlem 
v Brně i Praze a je také za-
kladatelem ateliéru scé-
nografi e na JAMU v Brně. 
Rodina i redakce přeje 
oslavenci hodně zdraví 
a zajímavé práce!

Martha a Tena 
zpívaly na Musilce
Sestry Elefteriadu Mar-
tha a Tena v dubnu opět 
vystoupily v Brně. Zpě-
vačky s pěkně posazenými 
hlasy zazpívaly na Musil-
ce. Doprovodila je sym-
patická kapela Profes-
sor.

Hantec 
pořád v kurzu

Nově vydanou audiokni-
hu Pohádky v Hantecu 
aneb Goldnový merchny 
představil v dubnu v Kni-
hách Dobrovský v Joštově 
šířitel hantecu Jan Hla-
váček. Konal se také mi-
nikoncert.

4
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Válka vo tom, jak to s tó 
brněnskó plotnó bylo (VI.)
mINule: Doma pak házeli čůz na to, jak spařené fotr 
dělá mutře můru. Kde to nebylo krén a nebyla kaltna.

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

Plotňák se nególoval. Na 
kódry goldnový nespla-
šil, tak věčinó s kocórem 
vegetil na divoko. Jen dyž 

ňáké té koc uvařil svišťa, 
tak se někdy vogólčil, ale 
svoje starý plotňácký vál-
ky vařil dál. Když zoncna 
rumplovala, byli vylepení 
někde u vasrůvky na cé-
dačce a když byl kilián, 
tak na roli nebo na škop-
ku. Těžko na ně někdo 
ušil ňáké tunel.

Pokračování příště

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

povídka pavla Jelínka k poctě Franty Kocourka

Plotňáci

Otázka: Víte, kde je tato 
krásná 2, 5 m vysoká váza? 
Jsou dvě a zdobí vstup do 
parku. Nápověda: Další 
dvě jsou na střeše domu 
Beethovenova 2.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Fo
to

: M
ar

tin
 C

ib
ul

ka

Minule: J. G. Mendel v životní veli-
kosti na dvoře areálu starobrněn-
ského kláštera na Mendlově nám. 1a 
Správně: Petr Koleda, Jan Novák
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Herečka, vystudovala v Brně
Elena Hálková

Elena Hálková (1907 
-1985) začínala u ochot-
níků v Žilině, poté přešla 
na dramatické oddělení 
brněnské konzervatoře.
Absolvovala u profesorky
Emy Pechové. Pak odešla
na Slovensko a do Pra-
hy. Těžká choroba ji 

znemožnila hrát, trpěla 
částečnou invaliditou. 
Přestože v Brně působila 
jen necelé dva roky, nikdy 
na něj nezapomněla. Ve 
fi lmu např. Muži nestár-
nou (1942), Vyšší princip 
(1960), nebo v komedii 
Mezi námi zloději (1963). 

Zdeněk 
Štěpánek, 

manžel

Vítězslav 
Hálek, 

dědeček

ema 
pechová, 

profesorka

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

Čepečky měla vždy 
pěkné...

Sudoku pro  
nenáročné
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PRO LÍNÉ

řeŠeNí: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

SPÍCÍ

         NAVŠTIVTE NAŠI

     ZAHRÁDKU

     V SAMÉM CENTRU BRNA 

    V KLIDNÉM 

 PROSTŘEDÍ 

VE DVOŘE BUDOVY

Restaurant & pub PIVNÍ OPICE 
nabízí šest druhů piv, výbornou kuchyni 
po celou otevírací dobu a v pracovní dny obědová menu. 
Přijďte ochutnat naše speciality jako pečená žebra 
a domácí či farmářský hamburger.
Rádi zajistíme oslavy, � remní večírky nebo svatební hostiny.
 

RESTAURANT & PUB 
Joštova 4 Brno 602 00

+420 542 211 922
info@pivniopice.cz

www.pivniopice.cz



Příští číslo vyjde
1. června

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

matÝseK 
Svého ušáka Matýska 
poslal do redakce čte-

nář Martin Tesař

Modré okénko
dnes získává...

Víte o někom, kdo si zaslouží 
modré  okénko? pište sem: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

DíVKa se DžBáNY
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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 

OTLOUKÁNEK Z OBILNÍHO TRHU

Takhle to 
má vypadat

StaroBrněnské noviny 
vzorně rozložené 

do vějíře na salátovém 
baru v restauraci hotelu 

Slavia (Solniční 15)
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Takhle to Takhle to 

posíleJte FotKY 
DomácícH maZlíČKŮ! 

redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Za to, že trpělivě 
snáší všechny 
ústrky: polití 
barvou, beton, že 
měla stát jinde...

inzerce

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

DVa opIlcI sI Berou DrožKu. „Koukni, ta kobyla vypadá, jako 
by právě oběhla zeměkouli.“ „a drožkař jako by se na to chystal.“

Tak to 
je teda

betálný. Jiří pecha

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

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
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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

aKce:
S tímto inzerátem během května 

dostanete při koupi kávy druhou zdarma!

odběrních míst54
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 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. 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.

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 5 / květen 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 
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neodpovídá za obsah příspěvků čtenářů.


