Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí
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Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo v nákladu

10. 000 výtisků

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

telefon redakce: 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

ZAPOMENUTÝ
POKLAD

Místní servírky

vZneŠený příběh
pěTi braTrů

Str. 6 a 7

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz
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Noviny, které si píší čtenáři sami

Foto: Martin Cibulka
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ELENA & LENKA
z Marilyn caﬀe baru v Orlí 6
nesou Martini tiramisu
za 115 Kč a Blue sky za 75 Kč.

„StaroBrněnské noviny
považuji za brněnský šperk!"
Marcela Lurská, zlatnice
(Veveří 32)

př MÍST
íbě NÍ
hy
inzerce

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu
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telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč

Vepřová pečeně,
špenát, brambory
+ polévka

Nové zprávy ze Starého Brna
Důchodci
dělají ﬁlm

Lekl se mobilu
a udal se

Mladík, který ukradl telefon v baru, se lekl oznámení, že je přístroj zablokován. Dobrovolně se pak
přihlásil na policii, která
mu uvěřila.

75 kč

restaurace Pekanda,
Pekařská 92
Chcete být v této rubrice?
Tel.: Martin 777 122 009

Jednou větou
Ondřej
Höppner

„

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Moravské nám. - Kino
Scala bude promítat animované filmy, které vytvořili důchodci - začátečníci. Do projektu „Senioři
v patách Zemanovi“ se
zapojily tři domovy seniorů v Brně.

Výbuch
na univerzitě

13°C

LISTOPAD: Když krtek
v listopadu ryje, budou
na Vánoce létat komáři.

POSÍLEJTE
náM Své tiPY
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Nahý radní
děsí řidiče

Koliště - Transparenty
s nahým radním Hollanem vyděsil řidiče. Nejde
o fotomontáž. Na plakátě je telefonní číslo, kam
mohou řidiči volat pro informace o dopravě. Radní
je náměstkem primátora
pro dopravu. K akci se
přihlásila skupina Slušní
lidé.

Návrat jinudy

Smál jsem se
muži bez kalhot,
než jsem zjistil,
že nemám nohy.

Počasí

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Žerotínovo náměstí. V areálu Masarykovy univerzity došlo k výbuchu,
při kterém byli zraněni
dva lidé. Vybuchla plynová bomba v autě.

Bývalý brněnský primátor Roman Onderka, který vyhořel při posledních
komunálních volbách, se
stal poslancem za ČSSD.
Přestože byl na nevolitelném místě, voliči ho
vykřížkovali. ČSSD při
parlamentních volbách
vyhořela.

v brně přibý v
vozí je sem Slo v
Brno - V ulicích Brna i na
dalších místech směrem
ke slovenské hranici je zaznamenán zvýšený počet
odložených štěňat.
Na Slovensku totiž nově
platí zákon, který zpřísňuje pravidla pro chovatele.
Každý, komu se narodí
štěňata, musí být na úřadech zaregistrovaný jako
podnikatel, má povinnost

nahlásit, kolik ho třeba
stálo očkování, a musí nechat všechny očipovat. Podle slovenských úřadů má
toto nové opatření zamezit
rozšiřování tzv. množíren,
kde jsou psi chování za
účelem zisku.
Tamní chovatelé se tak
raději štěňat zbavují tím,
že je odvezou za hranice
a tam je vyloží.

aGenTUra MEDIA SKAUT se pTÁ v Ulicích

MÁTE DOMA PSA?

ANO: 42 %, NE: 56 %

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 15. 10. do
26. 10. 2017, mimo jiné na odběrních místech StaroBrněnských novin
místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

anketa StaroBrněnSkÝCH novin

Znáte nějakou pěknou
listopadovou pranostiku?

Zpravy

Staré
BRNO

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Po svatém
Martinu zima
nežertuje!“

„Kateřina
na blátě,
Martin na koni
a Pecha s hroznou rýmou."

„Čili: Listopad,
listopad, už
nelítá žádný
ovád.“

Důležité
telefony

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

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

MEDIA
SKAUT

Studená kuchyně
Petra Marcová

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky,
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.
Otevřeno:
Po, út, st 6 - 14 h,
čt, pá 6 - 16h, so 8 - 9.30 h

Adresa:
Přemyslovo nám. 8, Brno - Slatina
Tel.: 603 269 611
www.lahudka-brno.cz

Tyto noviny vycházejí
na území Brna - střed,
tedy ZDE a v okolí
Markéta
Jetelová

AGENTURA

Rodinná firma
s tradicí!

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

Nejen pro naše zákazníky
Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Kdo v listopadu málo hraje
na housle,
na vánočním
koncertě vrže!“

„Kéž by to
s množstvím listí
bylo jako
s penězi
v peněžence!“

„Co třeba:
Na Martina
husu nemíti,
v zimě se
postiti!“

Herec, režisér,
ND Brno

PPL ParcelShop

Výdej a příjem balíků přímo u nás
v parkovacím domě Rozmarýn
Adresa: Kounicova 2 b, Brno

Otevřeno pondělí až čtvrtek
7 - 17 h, pátek 7 - 16 h

tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

Zpravy

telefon inzerce: 777 ř556 578
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Dívka ze str. 3

ý vÁ ŠTěnaT beZ Domova,
o váci kvůli novému zákonu
ště

miss eleKTron

Místní dívka Světla si plní sen:
Stává se elektronem.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Foto: Archiv

když najdete na ulici štěně
bez pána, ujměte se ho,
ono vám to vrátí...

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 až 30 tisíc lidí.
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

inzerce

ZDe můŽe
býT vÁŠ
inZerÁT!

Š&K
truhlářství

volejTe ihneD

Výroba zakázkového nábytku.
Opravy starožitného nábytku.
Realizace interiérů na klíč.
Liquid Bread Restaurant, Purkyňova 35G, Brno
www.liquidbread.cz

vlíDné ZachÁZení!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

www.sktruhlarstvi.cz

Historie Alfa pasáže
• Útulná kavárna v srdci Brna s výhledem
na Jezuitský kostel.
• Prodej čerstvě pražené zrnkové kávy.
• Každý den výtečné snídaňové menu.
• Bezlepkové zákusky a dorty.
• Gurmánské pochoutky pro italskou kuchyni.
Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

www.kavovahvezda.cz

Pasáž Alfa byla po válce jednou z nejvíce poškozených budov v centru města, návrat k normálnímu
provozu byl obtížný a pro majitele Františka Hrdinu
nebylo lehké pokrýt ﬁnanční ztráty. 15. 12. 1945
přešla správa domu na snachu stavitele Zdeňku Hrdinovou, která se rozhodla v příštím roce u 23 bytů zvýšit nájemné. Válka však ﬁnančně zasáhla i samotné nájemníky a nájemné
se po skončení války mohlo zvyšovat jen s úředním souhlasem.
To vedlo k trestnímu řízení a následnému vrácení nájemného do
původní podoby. Ještě dva roky po válce se v některých bytech
bydlelo za nouzových podmínek. Bez světla, tepla, ohřevu vody
či bez dveří. Pokračování příště. Pokračování příště.
Akce listopadu:
ve čtvrtek 9. 11. 2017 vernisáž výstavy PlnÝ DŮM v alfě.
Více info: www.alfapassage.cz

Více informací na:

►

www.alfapassage.cz

►

František Hrdina, stavitel
a majitel pasáže Alfa

Foto: Youtube

Bouřlivý
rok
1917
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telefon redakce: 775 949 557

[

Jako by to
bylo včera

]

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

M

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Založení
nemocnice č. 1 Hold Olbramovi Zoubkovi
● 15. 11. 1747 byla
v ulici Polní (tehdy Feldgasse) založena Nemocnice Milosrdných bratří.
Zasloužil se o to hrabě
Leopold z Dietrichštejna.
Později byl přistavěn kostel sv. Leopolda. Nemocnice je nejstarší nepřetržitě fungující městskou
nemocnicí na Moravě.

Když jsem se dozvěděl, že
nedávno zemřel významný sochař a restaurátor
Olbram Zoubek (1926 - 2017), první, co se mi
vybavilo, byla moderní
monumentální betonová plastika pijících ptáků
před hotelem Continental. Sochu Ptáci slavnostně odhalil roku 1967. Cho-

DŘÍVE & DNES

díme kolem ní už rovných
50 let. Je prý zároveň největší sochou v autorově
díle (11 m). Všimli jste si,
že tvoří tři navzájem prolnuté hmoty, které vlastně
reagují na tři ramena hotelu Continental? Olbram
Zoubek též m. j. sejmul
posmrtnou masku Janu
Palachovi...

Zoubkovi Ptáci
před hotelem
Continental

olbram Zoubek

Hlavní nádraží (Nádražní ulice)
Kde to je

Dnes

Foto: Archiv, Martin Cibulka

1901

všiMněte Si: Dříve s krásnými tramvajemi, drožkami, pouličními lampami, stromy... A dnes?
inzerce

TENIS
nábor pro:
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let
Včasný zápis - Sleva 30 %
+ podzimní kurz ZDarMa

•30 středisek v Praze - 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
224 815 871 www.tallent.cz

Bezpečností služba přijme na své
zakázky v Brně a okolí osoby s částečným
či plným invalidním důchodem nebo osoby se zdravotním omezením (ČID, PID,
OZZ) na HPP zkrácený nebo plný úvazek:

StráŽné, vrátné, oStraHU,
reCePční a PraCovníkY
ÚkliDU.
Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech
+ motivační odměny.
Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz
nebo přijďte na osobní schůzku:
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5.

PoSíleJte Své FotoGraFie
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu
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• Nabízíme sudová a lahvová vína od
moravských vinařů.
• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!
ř j te
s ží
tom rt sk í o
Adr e s a: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
f ac e b ok
.c z / p r od e j vi n as de gu s t ac i

komorní hudební vinotéka
ve sklepních prostorách
• Nezvykle široká škála odrůd
výhradně z vlastních vinic
• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny

Ke každé třetí lahvi vína láhev Svatomartinského
vína zdarma! Vinařství Bukovský z Kobylí na Moravě.
Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

www.vinarstvibukovsky.cz

ZDe můŽe
býT vÁŠ
inZerÁT!
volejTe ihneD
vlíDné ZachÁZení!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Í
Zpravy
TN y

telefon inzerce: 777 ř556 578

S
MÍ íběh
př

brněnŠTí proDejci se
Tahají
Za jeDen nabíZejí
o vÁnoČní sTÁnKy aŽ 650 Tisíc KorUn!

Náměstí Svobody Vánoční trhy v centru
Brna klepou na dveře. Obchodníci se přetahují hlavně o stánky
na náměstí Svobody. Za
pronájem místa pro stánek někteří rádi zaplatí
městu až 650 tisíc korun.
Pronájem nejlevnějšího
stojí 300 tisíc Kč. O stánky mají zájem stovky obchodníků. Na jednom se
po dobu konání trhů zisk
pohybuje v řádech desítek tisíc korun.
Město pronajímá místa
nejen na náměstí Svobody a na Dominikánském
náměstí. Stánky na Zelném trhu a Moravském
náměstí má na starosti
radnice Brna-střed, která
všechny dává do nájmu
jedné ﬁrmě.
Brněnské Vánoce letos
začnou 24. listopadu
rozsvícením tradičního
vánočního stromu na náměstí Svobody.
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ZAPOMENUTÉ
hoDiny
K

soUTěŽ o hrne
tyto hodiny jsou na
velmi frekventované
křižovatce, přesto
v srdci
Brna

Foto: Jaroslav Pavlík

Hvězda
za hubičku

víte, kDe JSoU
v Brně tYto HoDinY,
které neUkaZUJí čaS?
Nejrychlejší volající se správnou
odpovědí obdrží originální hrnek
s logem StaroBrněnských novin!
Volejte Martinovi 777 122 009
vánoce na náměstí Svobody
jsou jako novodobé žně

NEBO NAPIŠTE KDE JSOU NA E-MAIL
redakce@starobrnenskenoviny.eu
inzerce

Opravíme hodiny,
hodinky, budíky všech
historických epoch.
sme t pro vás již

let.

Adr e s a:
Veveří 36, Brno
eeo
541 214 946, 603 858 924

ho

rst

str

RESTAURACE HVEZDA
Pořádáme

pravidelné páteční
Oldies dance párty.

A nezapomeňte - Silvestr
ve Hvězdě se blíží!

Adresa: U zoologické zahrady 3, Brno - Bystrc
Tel.: 546 221 019, 602 505 213

www.hvezdabrno.cz

těšíme se
na vás!

Zlevněnka

• Domácí potřeby - zlevněné zboží.
• Výkup - prodej
• Jsme tu pro vás už 65 let!

tel.: 543 214 712

Adresa: Pekařská 86, Brno
Najdete nás na facebooku.
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Tema

ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

TajemsTví pohř
nejoblíbenější a úchvaTný pří
herečka? moje žena!
Jan Rosák
moderátor, herec

EXKLUZIVNĚ

Brno je obestřeno mnoha tajemstvími a skrývá poklady,
na které se už dávno zapomnělo. Jedním z takových je
už více než 100 let zasypaný unikátní železniční kamenný viadukt, vedoucí od řeky Svratky k Hlavnímu nádraží.

SBN: Byl jste v dětském
věku účastníkem recitačních soutěží?
Jan: Kdepak. Byl jsem
hrozný trémista! Zlomilo
se to až na gymnáziu, když
jsem se přemohl, abych se
vytáhnul před dívkou (tehdy) svého srdce.
SBN: Patříte ke špičkovým moderátorům. Co
musí mít člověk pro tuto
profesi?
Jan: Určitě jistý všeobecný přehled, pokud možno
nosný hlas, neměl by šišlat
a koktat. Měl by umět kromě mluvení taky naslouchat svému partnerovi při
rozhovoru.
SBN: Čím je pro Vás Morava?
Jan: Tak především rodný kraj. Vždycky zbystřím
pozornost, když se mluví
nebo píše o vyškovském
okrese, natož o mých rodných Ivanovicích na Hané!
Morava je pro mě dnes
taky víno a kamarádi, kteří
ho pěstují a rádi „koštují“!
SBN: Jaké místo v Brně,
nezapomenete navštívit?
Jan: Zajdu si na kávičku
do některé z vyhlášených
kavárniček a večer do divadla na něco od kamarádů Merty a Moši…
SBN: Která herečka „stříbrného plátna“ pro Vás
byla ideálem krásy?

Foto: Archiv

Text: Martin Cibulka

Mistr Jan
Jan: Jejda, těch by bylo
asi víc! Irena Kačírková
nebo Květa Fialová. A nesmím zapomenout na tu,
která mi hraje divadýlko
jen doma - Jiřina Rosáková!
SBN: Řadu let jste spolupracoval na pořadu Videostop s Karlem Čáslavským...
Jan: Karel byl úplná studnice znalostí o ﬁlmu. A jeho Hledání ztraceného
času je dodnes pro mě radostí sledovat.
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Jan: Milí čtenáři, nemyslete si, že každý Pražák je
gauner a chce Brno vymazat z mapy! Naopak, skoro
každý Pražák je vlastně
z Moravy a Brno miluje!

Po viaduktu přijela do
Brna první parní lokomotiva. Je dlouhý téměř
700 metrů, má 72 oblouků a dokonce jsou na
něm ještě pořád položené koleje. Autory tohoto
ukrytého klenotu jsou
slavní bratři Kleinové,
jedni z nejvýznamnějších
průmyslníků své doby.

Výzva

Pocházeli z chudé vesničky Kociánov nedaleko
Šumperka. Po otci převzali obchod se střelným
prachem, později začali
stavět vodní díla, silnice,
byli štědrými dárci a mecenáši umění a angažovali se i v politice.
Nejvýznamnějším členem rodiny byl Franz
Klein (1799 - 1855). Když
jejich otec dostal zakázku
na přeměnu úbočí Petrova (Denisovy sady) na veřejný park, přijeli za ním
do Brna.
Říká se, že projekt tehdy
vypracoval sám Franz
Klein. Další zakázky na
parkové úpravy, silniční
a vodní stavby se začaly
jen hrnout. Bratři začali
bohatnout a koncem 20.
let 19. století už byl Franz

uznávanou hlavou rodiny
Kleinů. Největší úkol jej
však teprve čekal.

Dílo
Začal podnikat ve stavbě
železnic. Po úspěšném
dokončení několika železnic v Rakousku následovala trať z Vranovic do
Brna a s ní stavba brněnského hlavního nádraží.
Bratři měli k ruce více než
14 tisíc dělníků.
Nejnáročnější úsek byl
most o pěti klenbách
přes Svratku a nakonec
téměř 700 metrů dlouhý
klenutý viadukt. Stavba
trvala čtyři a půl měsíce
(dokončena roku 1838).

Krásné dílo bylo později
srovnáváno s benátským
viaduktem, který spojuje
Benátky s pevninou.
Ještě před koncem éry
parních lokomotiv ovšem
jeho velká část zmizela.
Nejprve při rozšiřování
kolejiště v 90. letech 19.
století. Dodnes zůstala
viditelná už jen malá část
historických zděných oblouků.
Zbylé oblouky nad zemí
ještě vedou i přes Svratku, další najdou lidé nad
tahem Poříčí - Opuštěná
či souběžně s Uhelnou
ulicí, kde viadukt vedl
k
dnešnímu skladišti
Malá Amerika.

co možná nevíte o tvůrci
viaduktu, slovutném F. K.
● Franz klein se vyučil zahradníkem.
● Byl prvním majitelem Kleinova paláce, kde
i dlouho bydlel. Na svou dobu byl velmi moderně vybaven - například splachovacími záchodky.
● kleinové se zapsali do historie Brna i vydlážděním ulic, včetně dnešního náměstí Svobody.
● Franz zemřel během inspekční cesty železniční
trati z Bohumína do Osvětimi.
● Po převozu ostatků z Brna je Franz pohřben
v rodinné hrobce v Loučné nad Desnou.

Kdyby domy mohly mluvit

Barvičova 27

bydlel v meziválečném
období světově proslulý lingvista ruského původu Roman Osipovič
Jakobson (1896 - 1982).
V roce 1922 se oženil se
Soňou Feldmannovou,
budoucí ženou skladatele Pavla Haase. Brno
navštívil naposledy na
podzim roku 1968.

Barvičova 27

roman osipovič
Jakobson

Foto: Archiv, Martin Cibulka

V tomto domě
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z titulníi Strany

hřbené perly brna
příběh pěTi braTrů
Špilberk

●

Kalendárium
Starého Brna
LISTOPAD

Josef
Axmann,
mědirytec

Jana
Ebertová,
herečka

Karel
Jílek,
malíř

Josef
Taufer,
rektor

Petrov
● Julius Gomperz
*21. 11. 1824 Brno
†21. 2. 1909 Brno
Mecenáš. Majitel továrny
na jemná sukna. Je po
něm pojmenována ulice
Gomperzova.

Vítači

viadukt,
o kterém
je tu řeč.

kleinův palác
na náměstí
Svobody

Bratři kleinové. Bohužel
není jasné, kdo je kdo.
● Franz (1799 - 1855) byl hlavním strůjcem ohromujících podnikatelských úspěchů rodiny
Kleinů. ● libor (1803 - 1848)
byl samouk a jako jediný z bratrů poznal svět, když vycestoval
do Ameriky a Ruska. ● albert

(1807 - 1877) jako jediný vystudoval gymnázium v Brně, angažoval se v politice a byl dokonce poslancem říšského sněmu.
● Nejmladší Hubert (1811 1856) se usadil v Brně a byl
štědrým mecenášem umění.

ůžov střeví ky

Chceš - li mi, Bohoušku, dokázati,
že mě máš rád, kup mi růžové střevíčky...

● Karel Jílek
*26. 11. 1896 Moravičany
†18. 11.1983 Brno
Malíř, profesor. Bydlel
v ulici Gorkého.
● Josef Axmann
*7. 3. 1793 Brno
†9. 11. 1873 Salzburg
Tvůrce první rakouské
poštovní novinové známky s hlavou Merkura.
Bydlel v ulici Veselá 1.
● Jana Ebertová
*7. 5. 1920 Praha
†10. 11. 2010 Brno
Herečka a recitátorka.
Hrála v Divadle bratří
Mrštíků. Spolupracovala
s brněnským rozhlasem.

Franz?

Bratři kleinové
● Nejstarší Josef (1792 - 1830)
převzal po otci obchod se střelným prachem, pak byl stavitelem vodních děl. ● Druhorozený Engelbert (1797 - 1830)
podnikal jako stavitel silnic.
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Co vás to napadá, vašnosti,
nemám žádné růžové střevíčky...

● Josef Taufer
*31. 7. 1869 Dřínov
†5. 11. 1940 Brno
Redaktor, rektor. Jsou
po něm pojmenovány
Tauferovy koleje v ulici
Jana Babáka.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

Pokračování Příště
Co já budu dělati? Jestli neseženu
růžové střevíčky, ztratím Martu navždy!
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

Besedy každé první pondělí v měsíci v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Když v báru houstne dým... já vím! oběŤPOSLEDNÍ
KoŇsKé
Martin
Cibulka

NEMOCI

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

tel. č.: 777 122 009
„Když v báru houstne
dým, tu nad likérem
svým, já sním, že přijde on, mého srdce
šampióón…“ Okouzlující Tornádo Lou odešla
do dalšího - lepšího světa, přes přestupní stanici
smrt.
Česká ﬁlmová legenda
a vzácná žena se dočkala
setkání se svými nejbližšími. S manželem Pavlem
Hášou, sestrou nebo matkou. Na maminku ráda
vzpomínala, když bydlela
ve Starém Lískovci a Květa za ní často jezdila.
Také o tom se hovořilo na posledním Srazu přátel SBN. Brno
měla Květa Fialová (1929

květa Fialová
v 17 letech v Brně

Jako nedostižná
tornádo lou

S manželem, režisérem Pavlem Hášou

- 2017) moc ráda, snad
i proto, že když těsně po
válce zůstala sama (matka odešla ze země a otec
- ruský legionář zemřel),
dostala se na brněnskou
konzervatoř a pokračovala studiem na JAMU. To
úspěšně zakončila v roce
1950. Svůj život brala s
velkým nadhledem a opti-

mismem. A to i přesto, že
když jí bylo 14 let, s revolverem u hlavy ji znásilnili
ruští vojáci. Tehdy viděla
svého otce poprvé plakat.
Sport a politika jí nic neříkaly. Říkávala, že kdyby
měla jít k volbám, tak jedině do zoo. Na rozdíl od
politiků ví, co může od
zvířat čekat. Až do konce

svého života se řídila zásadou: „Přijmout, poděkovat, zvládnout a nekecat
do toho!“ Přijďte 4. 12.
od 17 h mezi nás!

inzerce

Kdy příště

PONDĚLÍ 4. 12. v 17 h,
restaurace Živá voda
inzerce

Sloupek o kávě

Novinky z místních podniku

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Nové bistro, ve kterém můžete rychle
a chutně posnídat, poobědvat nebo
posedět nad kvalitní kávou. Tel.: 703
183 999. www.souparna.cz

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.

Nová restaurace s vynikající kuchyní
pod taktovkou brazilského šéfkuchaře.
Nejlepší tataráky v Brně! Piva, vína.
Krb. SBN doporučují! www.ollisbrno.cz

et

Lahůdka, Přemyslovo nám. 8

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky,
kanapky, obložené mísy a talíře, bagety,
saláty. Příjemné ceny! SBN doporučují.
Tel.: 603 269 611. www.lahudka-brno.cz

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Zlevněnka

• Domácí potřeby - zlevněné zboží.
• Výkup - prodej
• Jsme tu pro vás už 65 let!
Adresa: Pekařská 86, Brno
Najdete nás na facebooku.

Zlatnictví
Marcela Lurská
www.zlatnictvi-lurska.cz



Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Ollis, Veveří 65

Sbn tric

tel.: 543 214 712

Tekutý poklad

Soupárna, Údolní 51

PLATBA
SMS

Opravy zlatých a stříbrných šperku
Zakázková výroba  Rytecké práce

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

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie,
nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.

vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

kávové speciality od mistrů

Tel.: 604 850 396

jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
řízené degustace kávy
vše pro Vaši domácí
přípravu (kávy i kávovary)
prvotřídní moravská vína
přímo od vinařů

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.

Zvěrolékař Pulkrábek
Vojenský specialista na
nemoci koní Josef Pulkrábek (1887 - 1924)
byl poslední československou lidskou obětí
koňské nemoci zvané
Vozhřivka. Při práci se
nakazil. Zemřel na infekčním oddělení Nemocnice u sv. Anny. Je
po něm pojmenována
ulice Pulkrábkova.

domácí dortíky a další
vybrané lahůdky

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť
po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

T

ak jako se venku
snáší ze stromů zlatavé listí, má i káva
svoje blýskavé poklady. Na
světě najdete několik výjimečných káv, které stojí za
vyzkoušení.
Karibiku vládne Jamajka
blue mountain. Úrodná sopečná půda, dobrá závlaha, malé plantáže, v šálku
chuť s jemnou aciditou.
Asie má svou Cibetkovou
kávu, zrnka, která prošla
zažívacím traktem kočkovité šelmy, následně sebraná a vysušená. Ucítíte
pekanový oříšek a dotek
likéru s jemnou hořkostí.
Také se rozvíjí sběr fermentovaných zrnek ze
sloního trusu v severním
Thajsku, zatím s exkluzivitou ochutnávky v několika
hotelích. Je připravována
v historickém kávovaru,
chuť je karamelově čokoládová, jemná. Dopřejte
si ve své kavárně šálek
některé z unikátních káv.
Příště o další kávě a vánočním drinku. Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 ř556 578

DopiSyí
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Z noTýsKU obČansKého pasivisTy
Petr kolman, www.sukolman.cz

Čtyři politici
v brně

Brno, říjen roku 2018 při
večeři spolu diskutují čtyři
politici.
Lidovec: „Mám, po skončení volebního období ta-

vadla, MF Dnes, Brněnský deník Rovnost, Rádio
Krokodýl...”
Potom se všichni obrátí na ANOistu. Ten si
tiše míchá kafe, potom
opatrně odloží lžičku na
stůl, upije trochu, pak si

kové jmění, že se chystám
koupit Kometu!”
Zelený politik: „Já si koupím čtyři Eko farmy a tři
solární elektrárny!”
ŽítBrňanka: „Já jsem pohádkově bohatá, hodlám
koupit mj. Ceitec, tři di-

inzerce

klidně namaže rohlík kosteleckou paštičkou, podívá se na všechny a ledabyle prohodí: „Ale my nic
z toho neprodáváme!”

co pijí učitelky
základních škol
Otázka: Jaký drink mají
brněnské učitelky na ZŠ
nejradši?
Odpověď: IbalGIN - Tonic.

Čajový poklad

poděkování
za tyto noviny

Č
U Zlaté koruny
RADNICKÁ 5, BRNO

Dobrý den,

jsem moc vděčný za článek Příběh Mendlova náměstí, protože se mi otevřely obzory mého mládí,
kdy jsem z Pekařské, nebo
z Úvozu chodil pěšky za
babičkou na Ypsilantiho
ulici právě přes Mendlák.
Šel jsem kolem náhonu po
levé ruce a po pravé ruce
byl Švýcarský dvůr a Starobrněnská radnice...
S pozdravem
Jiří Heřman, Tišnov

Básně

Podzim

Už tu máme zase podzim,
na polích zelená se ozim.
Zažeňme chmury
a plískanice,
hltem moravské
slivovice.
Musíme žít
na sto procent,
ať jsi zedník nebo docent.
Ale co, vzal to ďas,
jaro, léto přijdou zas.
Jiří Šavolt

Móda,
která umí hřát,
přestože je
LISTOPAD.

reDaKce@
sTarobrnensKenoviny.eU

• české tradiční bylinky
• čaje, přírodní produkty
• dárečky

ODBORNÁ PORADNA

Oděvy z přírodních materiálů
pro ženy.

MARCELA KALASOVÁ, DiS
nutriční terapie

„BUĎTE KOČKA!“

tel.: 721 907 916
www.nutrisano.cz

Tel.: 736 226 828

HLAD
JE
nePřítel!

Náš obchůdek najdete v pasáži Alfa v Brně.

ohře
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h

posílejTe bÁsně

v případě uveřejnění: odměna jako
za soutěž na straně 5 (hodiny)

takřka 80letý soused pan
Otevřel: „Řeknu Vám naprosto otevřeně, Otevřená
radnice, za rohem je Otevřená zahrada... Kdyby
radši OTEVŘELI - další
(tedy druhou) lékařskou
pohotovost pro naše Otevřené městečko Brno!”

PORADNA

Dopisy

říjen 2017

stručná úvaha
o otevřenosti
Říkal mi zcela otevřeně

e o

u o

pohr

e um, r o

r o

aj čínských císařů Pu-Erh získal svůj název
podle města v čínské oblasti Yunnan, kde tento
legendární velkolistý čajovník roste a zpracovává
se přes 1000 let. Podle
tradiční čínské medicíny je červený čaj Pu-Erh
všelék a má spoustu pozitivních účinků na lidské
zdraví, ze kterých by se
dal nejvíce vyzdvihnout
vliv na zlepšení metabolismu tuků a podporu
trávení.
S ohledem na nízký obsah teinu jej lze doporučit k pravidelnému popíjení v množství dvou až
tří šálků denně po jídle.
Pu-Erh má nálev tmavě červené barvy, silné
zemité chuti a typické
vůně, proto se doporučuje jej zpočátku vařit slabší. Nepřislazuje se. Pití
tohoto čaje má příznivý
vliv na imunitu, působí
proti únavě, při snižování hladiny cholesterolu
a při redukčních režimech.
Vaše Marcela Kalasová

kadeřnictví
kosmetika - alcina, masáže

• Radiofrekvenční lifting
• Thermage Ultera lifting
• Biorezonance
Otevřeno: po - čt 8 - 18 h,
pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h

Riegrova 16, Brno
Královo Pole, 612 00
Tel.: 541 210 251

www.salonmarketa.berx.cz
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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

Stageart uvádí
The Naked Truth

Nenechte si ujít představení The Naked Truth- Odhalená pravda v Divadle Bolka Polívky. Čeká
vás kurz pole dance ve
vesnické tělocvičně. Hrají
v listopadu 14. např. Daniela Choděrová, Markéta Plánková, Gábina
Míčová…

Ve Fičáku tancuj
až do rána

Pojďte si zatančit do klubu
Fičák na Mojmírově náměstí 17. Příležitost máte
každý pátek a sobotu na
akci Oldies - zlatá osmdesátá. Vstup zdarma.

Kašpárek v rohlíku
slaví desítku

Oblíbená kapela, nejen pro
zlobivé děti, ale i pro jejich
rodiče, s názvem Kašpárek
v rohlíku slaví 5. listopadu od
16 h v Brně v Sono Centru své
10. narozeniny koncertem. Nenechte si ujít!
K

Hity Genesis zazní
v Bobycentru

Martin
Kraus,
herec

Kulturní nástěnka
LISTOPAD

Divadlo - Ne 5. 11. v 19 h - MEIN
šveJk (oPeretta. koMeDie.
SMrt) - Divadlo Husa na provázku,
Zelný trh 9 - Dvě bestie: Hašek a Švejk.
Oba zná celý svět. www.provazek.cz
Divadlo - 6. a 7. 11. v 19.30 h - DOMA
U HitlerŮ aneB HiStorkY
Z HitleroviC kUCHYně - HaDivadlo, Poštovská 8d - Groteskní výjevy
z Hitlerova života, napsal A. Goldﬂam.
Dětem - So 11. 11. v 15 h - krkonošSké PoHáDkY - Divadelní studio V, Veveří 133 -Klasika z Podkrkonoší.
Nechybí Krakonoš, Trautenberk, Anče,
Kuba, Hajnej… Více: www.divadlov.cz
Divadlo - Út 14. 11. v 19 h - tHe nakeD trUtH - oDHalená PravDA - Divadlo B. Polívky, Jakubské nám.
- Vesnická tělocvična, kurz pole dance.
Hrají: M. Plánková, G. Míčová…
Divadlo - Čt 16. 11. v 19 h - králova řeč - ND Brno - Mahenovo divadlo, Malinovského nám. 1 - Inscenace
inspirována úspěšným ﬁlmem. Hrají:
M. Sláma, L. Frej… www.ndbrno.cz
Prohlídka - Otevřeno denně - kaPUCínSká HroBka - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Markéta
Plánková,
herečka

Zdeněk
Dušek,
režisér

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Fanoušci kapely Genesis,
těšte se! 28. 11. vystoupí
v brněnském Bobycentru
Ray Wilson, někdejší zpěvák Genesis, kte-

rý v letech 1996 až 1998
nahrazoval lídra kapely
Phila Collinse.

Chantal Poullain
opět tančí v Brně

V obnoveném divadelním představení Šest
tanečních hodin v šesti týdnech opět skvěle
září Chantal Poullain
a v roli jejího učitele
tance jí asistuje Martin Kraus. Představení
v režii Zdeňka Duška
k vidění v Divadle Bolka
Polívky 15. a 27. 11. Vždy
od 19 h. Nenechte si ujít.

Tichá pohádka
bez aut na Veveří

Krásně představení pro
děti s názvem Tiché šlapací království dopřejte
dětem 19. 11. v 15 h v Divadelním studiu V na
Veveří. O království, ve
kterém více lidí jezdí na
kolech než v autech…

KříŽovKa na heslo

vylušti tajenku a... Překvapení!

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

ZDe můŽe
býT vÁŠ
inZerÁT!
volejTe ihneD
vlíDné ZachÁZení!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

tajenku zavolejte Martinovi, tel. č. 777 122 009.
odměna: Nejrychlejšímu luštiteli této křížovky
bude předán nádherný originální hrnek s logem
StaroBrněnských novin.

KrÁTKý vTip (chUcK norris)
Jen Chuck Norris pije alkoholické nápoje
se 101 % alkoholu.

Zabava
telefon inzerce: 777 ř556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (5.)
Kryšta

FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

e

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Pošli SvoU HáDankU oStatníM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Zlatnictví
Marcela Lurská
www.zlatnictvi-lurska.cz

Opravy zlatých a stříbrných šperku
Zakázková výroba  Rytecké práce

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

Tel.: 604 850 396

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.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.

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 max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Výklad karet: vztahy, rodina, práce, zdraví. Věštírna Via Regia,
Zuzana Antares, již od
1992. Tel.: 775 748 425.
●Nabízím hlídání dětí,
venčení a hlídání psů…
Tel.: 736 703 362
●Bezpečností služba
přijme na své zakázky
Brno a okolí osoby s částečným či plným invalidním důchodem nebo
osoby ze zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ) na

Bobek
Bryen,
kapelník

?

Minule: Dům se zove U tří kohoutů.
Správně odpověděli: Bohuslav
Křivánek, Helena Baštářová, Lubomír Zoubek, Pavel Vychopeň

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie,
nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.

www.malostranskenoviny.eu

Eman
Fiala,
spoluhráč

Víte, jak se jmenuje palác
na kterém drží tito železní
muži ozdobné výklenky?
Nápověda: Tento krásný
a po zásluze slavný palác
stojí na náměstí Svobody.




íko á

zpěvačka

kosmonautů stejně jako
žanek Husůj nebo Žorda
Brunůj zfajrovali hned při
startu.
No ale každej tunel se
jednou provalí a křížový
batlesi začali měknout
jak meruňky. A asi nějak
v tuhle dobu se vobjevil
Kryšta Kolumbůj. Lovů
moc neměl.
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

radek „Pátračka“ DráPal k poctě Franty kocourka

Jenže bachaři nebyli ti
správní technici a předstartovní procedury ojebávali kde se dalo. No
a tak se stávalo že většina

ř11

inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

HPP zkrácený nebo plný
úvazek: strážné,vrátné,
ostrahu, recepční a pracovníky úklidu. Tel.: 607
093 730.
●Práce z domova. SBN
nabízejí práci někomu,
kdo bude obvolávat obchůdky a firmy v Brně
a domlouvat inzerci za
provizi. Tel.: 777 122 009.
●Žaluzie Hanák. Nové
žaluzie, opravy žaluzií,
sítě a dveře proti hmyzu.
Tel.: 604 850 396.

šanson zpívala
náramně

První nahrávky vyšly
Zdeně (1917 - 1971) na
gramofonových deskách
„Esta“. Brzy nato přijala angažmá v souboru
Bobka Bryena (Ladislav
Bobek), s nímž zažívala
velký ohlas mj. v brněnské
kavárně Savoy. Až do koninzerce

R. A.
Dvorský,
kapelník

Foto: Archiv

Zabava

ce 2. sv. války vystupuje
s Melody Boys R. A. Dvorského, pak s kolegou Emanem Fialou na různých
estrádách a zájezdech po
celé republice. Od roku
1966 byla prodavačkou
v prodejně s gramofonovými deskami.

ZaJíMavoSti a novinky z Malé Strany, která by
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání ve všech kavárnách a hospodách na Malé Straně (například U Hrocha), ale seženete je i na
druhé straně řeky (například
v Akademii věd).
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Příští číslo vyjde
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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.

