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

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®

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

záHadná smrT
krásnÉ danuše
str. 6 - 7

Danuši Muzikářové
bylo 18 let

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

Brněnské
servírky

Foto: Martin Cibulka
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TereZA & BeTY
Slečna Tereza s Poutníkem
za 33 Kč a slečna Bety
s Poličkou za 32 Kč, restaurace
Pivní sady, Nádražní 22

Koláž: SBN

Př mÍsT
ÍBĚ nÍ
HY

sTřelIlI JI do HlaVY ● VraH sTále unIká
inzerce

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu

„Protože su Brňák!“
ALEŠ ZBOŘIL
moderátor AZ-kvízu

2

telefon redakce: 775 949 557

Obědy pod
100 Kč

Smažený sýr,
brambory
95 Kč

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Nové zprávy ze Starého Brna

POZORNÉ DĚVČÁTKO
ZACHRÁNILO VEVERKU

RESTAURACE
NA ŠVÁBCE
Údolní 4

Jednou větou
Ondřej
Höppner

„

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Všechno
podstatné
jsem řekl, když
jsem byl ještě
nemluvně.

Počasí

25 °C

srpen
Kdo se v srpnu neválí,
bude mít podzim nestálý

pOsÍLeJTe
NÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

BRNĚNŠTÍ STRÁŽNÍCI SE INSPIRUJÍ
STAROBRNĚNSKÝMI NOVINAMI:
ZAVEDLI SI MODRÉ OKÉNKO
Brno - Místní strážníci
nyní udělují každý den
„modré okénko“ za záslužný čin, nebo záměr.
Toto skvělé ocenění dostala například holčička,
která si na procházce se
svou babičkou všimla
veverky uvízlé za okny
autoservisu.

Institut modrého okénka
připomínají StaroBrněnské noviny tradičně na
straně 12 (v tomto čísle ho
dostal lev Lolek).
Význam ocenění vzrostl
zvláště v těchto dnech,
kdy si připomínáme 110.
výročí narození největšího skauta J. Foglara.

lVÍ Pár V zoo
Budou mIlen
Lvice Kivu (5) dorazila
do brněnské zoo 11. 7.
z Ústí nad Labem jako
první lev po 14 letech.
V nové ubikaci si zprvu
počínala plaše. Lev Lolek
(2), který přijel z polského
Gdaňsku, se po příjezdu
neostýchal, žral a pil, co
hrdlo ráčilo.
Lolek žil v Polsku s rodiči,

tetou, bratrem a třemi sestrami. Kivu a Lolek obývají
svůj vlastní box. Mezi nimi
je jeden volný. „Na střídačku je budeme pouštět
do toho prostředního, aby
si na sebe postupně zvykli,“ sdělil StaroBrněnským
novinám vedoucí útvaru
vnějších vztahů Zoo Brno
Michal Vaňáč.

aGenTura medIa skauT se PTá V ulICÍCH

BUDE MÍT LVÍ PÁR
V ZOO BRNO POTOMKA?

ano: 91 %, ne: 9 %

Průzkum provedli členové
skautského oddílu v období od 15. 7. do 28. 7. 2017,
m. j. na odběrních místech
StaroBrněnských novin. Dotazováno: 100 respondentů.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Jaké největší vedro
jste zažili a kde?

Zpravy

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 - 16 h, 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

STARÉ
BrnO

Jiří
Pecha

radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Bylo mínus 12.
Táhla jsem
sáňky s dětmi
do kopce, foukal
vítr a sněžilo.“

„Zažil jsem
kdeco, ale největší vedro, mám
pocit, je letos
v Brně!“

„Čili: To vím
přesně. 56 ve
stínu v Sabrii
uprostřed
pouště!“

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

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

„V Peci pod
Sněžkou loni
v říjnu. Bylo
tam vedro jako
v peci.“

„Na festivalu
v Avignonu jsme
hráli Cirkus Havel ve stanu, kde
bylo 70 °C.“

„Při natáčení
ﬁlmu Tobruk
na Sahaře. Sauna proti tomu
byla chlaďák.“

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

kI

telefon inzerce: 777 ř556 578

Zpravy

Dívka ze str. 3

zoo Brno kIVu a lolek:
enCI, neBo se seŽerou?
kIVu
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inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

Bouřlivý
rok
1917

ště

mIss BuBák

V místní soutěži hravě
zvítězila členka Barnumova
cirkusu, který právě projížděl.

Malý oznamovatel

Přijela z Ústí
nad Labem

Tleskáme!

Přijel
z Polska
inzerce

• Točené pivo dle denní
nabídky
• Točená a kopečková
zmrzlina
• Italská ledová tříšť
• Sudová vína - 7 druhů
• Zákusky dle denní nabídky, ledová
čokoláda se zmrzlinou
Novinky a akce sledujte na facebooku
Bon Bon café.

Adresa: Nám. Míru 2, Brno

Tel.: 608 765 300

Nová samoobslužná

prádelna
Speed Queen
Slatina

Vyperete a vysušíte do 1 hodiny i to,
co se vám doma do pračky nevejde!

Již brzy
také ve SLATINĚ!

•••••••••••• Otevíráme v září! ••••••••••••

OC SLATINKA,
Jihomoravské nám. 1, Slatina
(vedle Alberta, trolejbus č. 33)

www.brno-pradelna.cz
www.LaundryBrno.cz

Foto: Archiv

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

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

Jsme tu pro vás
více než 10 let a stále
nás to baví!

• Nabízíme výběrové, čerstvě pražené kávy
z českých pražíren.
• Italská směs arabica robusta 80/20 %.
• Dortíky, lahůdky naší výroby i od vyhlášených
odborníků.
Vše, co se týká kávy,
• Snídaně po celý den.
milujeme!
Otevřeno po - pá 7.30 - 19.30 h, so 8.30 - 18.30 h

Adresa: Slovanské nám. 1, Brno

www.gimmicafe.cz i facebook

Historie Alfa pasáže

Když na začátku roku 1933 do Brna dorazila
zpráva o tom, že se v novém biografu Alfa
bude promítat premiéra nejnovějšího německého velkofilmu „Píseň pro Tebe“ se světovým tenoristou Janem Wiktorem Kiepurou v titulní roli,
začaly velkolepé přípravy. Zvláště ženské publikum si
tehdy rychle obstarávalo lístky do popředí, protože jak
známo, Jan Kiepura byl mladý (tehdy 31letý a svobodný), talentovaný a velmi pohledný muž. Brno bylo tehdy
doslova zaplaveno plakáty a pozvánkami nejen na tento
slavný den. Natěšení fanoušci ještě vůbec netušili, jaké
pěkné překvapení má pro ně Jan Wiktor Kiepura přiPokračování příště.
chystáno.
Více informací na: ► www.alfapassage.cz ►

Jan Wiktor Kiepura

Foto: Youtube

lolek
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telefon redakce: 775 949 557

[

Jako by to
bylo včera

masakr
v kavárně

]

● Úterý 15. 8. 1939
se stalo osudným pro návštěvníky kavárny Esplanade v Jezuitské ulici.
Sto fašistických výtržníků
napadlo hosty, kdy jeden
byl ubit k smrti, 12 těžce
raněno. Očitým světkem
byl tehdejší redaktor Lidových novin Bedřich Golombek.

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Zuřivý reportér

ČERNÁ
KRONIKA

Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Svatba Stopkovy pivnice
Když se mi dostala do
rukou tato nádherná
a dosud nezveřejněná fotografie, řekl jsem si, že
se o ni s vámi podělím.
Byla pořízena 2. 10. 1950
v Brně a jde o svatební
fotografii pana Jaroslava
Stopky a jeho manželky Lidmily. Na snímku
je syn Jaroslava Stopky,

DŘÍVE & DNES

zřejmě nejproslulejšího
brněnského restauratéra
20. století.
Jaroslav Stopka starší
provozoval Stopkovu pivnici v České 5 (tehdy Rudolfsgasse) od roku 1910
(bylo mu 26 let!), pokračovatelem byl jeho syn (na
fotografii) s manželkou.
Pár týdnů po svatbě jim

Zpravy

Lidmila a Jaroslav
Stopkovi

zlodĚJ
PoPleTa

komunisté pivnici zabavili.
Dále ji provozovaly RaJ
Brno. Vrácena původním
majitelům byla až v roce
1991, to už bylo panu
Stopkovi 70 let. Zemřel
v roce 2000. Paní Ludmila, dcera půvabných
rodičů, zdraví čtenáře
StaroBrněnských novin
a přeje pevné zdraví!

Brno - Vrátil se do baru
pod záminkou, že tam
ztratil klíče. Při hledání
ukradl barmance mobil, ale ztratil občanku.
Podle ní ho vypátral
barmančin přítel, rytíř
okamžiku. -jf-

Vranovská ulice (směrem k Mostecké)

1963

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

VÍTE, ŽE: Zmizel most nad ulicí, vyrostly stromy a samozřejmě ubylo lidí a přibylo aut.

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

TenIs

Útulná vinotéka

U Terezky

Kurzy tenisu

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Pohřební služba
CM
Telefony:
543 128 187, 724 302 394
Svozy zesnulých:
602 550 465
Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

www.pohrbybrno.cz

• Nabízíme sudová a lahvová vína od
moravských vinařů.
• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!
• Přijďte se osvěžit na letní zahrádku.
Adresa: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

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

Přijďte se osvěžit mladým růžovým vínem - ročník 2016.
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

m

s
mÍ ÍBĚH
Př

telefon inzerce: 777 ř556 578

inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

PosÍleJTe nám FoToGraFIe
sTarÉHo Brna

PřIsPĚJTe k zaCHoVánÍ PamĚTI!

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Příběh
Zelného
trhu

VYHRAJ
HRNEK

Víš, kde jsou
tyto hodiny?

Petrov

Parnas

Zelí

STÁNKŮ TAM BYLO VÍCE, NEŽ DNES! Uprostřed kašna Parnas (1908)
inzerce

Druhý díl soutěže
StaroBrněnských novin s názvem
ZAPOMENUTÉ HODINY.
Do konce roku v každém novém
čísle SBN uvidíte hodiny, na které
se jaksi zapomnělo nebo které
už několik desetiletí ukazují stále
stejný čas. Nejrychlejší volající se
správnou odpovědí obdrží ORIGINÁLNÍ HRNEK S LOGEM
STAROBRNĚNSKÝCH
NOVIN. VOLEJTE
MARTINOVI 777 122 009.

• přes 300 druhů rumu
• degustace na míru
• signature drinky
• rumový catering
Koktejly a rumové království
na Zelňáku v muzeu
Po - so: 10 - 23 h
Adresa: Zelný trh 8, Brno
Tel.: 773 610 319
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SOUTĚŽ STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Foto: Martin Cibulka

Í
Zpravy
Tn Y

www.aircafe-brno.com
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telefon redakce: 775 949 557

ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Bohouš Josef
Zpěvák

EXKLUZIVNĚ

Bohouš
Josef

Na střeše
v centru Brna

Je mi do skoku
Text: Jaromír Špaček

SBN: Jak jsi se dostal do
Brna?
Bohouš: „Jak se říká: Za
vším hledej ženu. Na koncertě v Brně jsem se seznámil s krásnou a vtipnou
Brňačkou a jsem tady.“
SBN: Je v Brně místo,
které máš oblíbené?
Bohouš: „S Alenkou bydlíme ve Staré Líšni, která
se nachází blízko Mariánského údolí. Rádi tam jezdíme na kole.“
SBN: Jsou Brňané jiní než
Pražáci nebo Plzeňáci?
Bohouš: „Všude se najdou nesnášenliví prudiči.
Fascinuje mě, kolik slovních rozdílností se najde
v tak malé zemi, jako je
ta naše.“
SBN: Jezdíš šalinou nebo
tramvají?
Bohouš: „Spíš tramvají,
i když jsem nedávno jel
tady v Brně i metrem.
Podúrovňová stanice Jírová. Nechtěně jsem Alence řekl, že jsem nastoupil
na metro na Jírové.“

SBN: Co plánuješ?
Bohouš: „Pracuji na novém muzikálu o Al Caponovi a prvním českém starostovi Chicaga Čermákovi se Zdeňkem Zelenkou
a Borisem Pralovzským.
S Petrem Bendem bychom
rádi společně koncertovali. Připravuji nové písně
pro mou kapelu Bohouš
Josef Burma a k nim bych
rád natočil kolekci videoklipů.“
SBN: Vystupuješ v muzikálech v Praze. Co Brno?
Bohouš: „V Praze zpívám v Divadle Broadway v Angelice, Kleopatře, Třech mušketýrech
a v připravovaném Muži
se
železnou
maskou.
V karlínském divadle
v Bonnie a Clyde. Muzikál šel i za mnou do Brna,
v Bobycentru se teď hraje
brněnská verze Angeliky.“
SBN: Co vzkážeš čtenářům SBN?
Bohouš: „Spoustu hlubokých kulturních zážitků,
které vyvrátí, že je nuda
v Brně.“

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Tema

Proč zemřela

V srpnu roku 1969, rok po příjezdu sovětských
tanků, vyšly do brněnských ulic tisíce lidí. Tehdejší loutková vláda se rozhodla jednat. Na ulicích zůstali ležet těžce ranění a také mrtví.
Danuše Muzikářová byla na dnešním Moravském náměstí zezadu
zasažena kulkou do
hlavy. Je na místě mrtvá.
Bylo pár minut po páté
hodině odpolední.
Bylo jí 18 let. Žádný
povel k použití zbraně dán nebyl, což bylo
v rozporu se služebními
zákony.
První fáze vyšetřování
začala bezprostředně
po této děsivé události. Souvisela její vražda
s demonstrací? Jak
postupně nabíhala normalizace, snaha o objasnění tohoto případu
uvadala. Za pár měsíců
byl celý případ přerušen s výsledkem „pachatel neznámý“.

Táta
Tatínek Danuše pan
Muzikář se spojil s kapitánem od policie, který to tehdy vyšetřoval.
(Pozn. redakce – jméno
kapitána není zveřejněno záměrně, z důvodu
osobní ochrany).
Když služebnu navštívil
poprvé, viděl tam kulku, kterou byla Danuše
zastřelena. Když tam
přišel podruhé, kulka
zmizela. Projektil byl
vyňat z hlavy Danuše
při pitvě.
Z určitých svědectví
vyplývá, že se měl ztra-

tit hned druhý den po
pitvě z budovy Soudního lékařství.
Otázkou je, zda znalecké zkoumání skutečně
proběhlo. Originál tohoto zkoumání spolu
s kulkou, byl „jako ztracen“ nebo odcizen.
Případ vyšetřovaly také
orgány inspekce Ministerstva vnitra, jenže
spis se dosud nepodařilo najít.
Osudného 21. srpna
1969 byla tragická udá-

Popis vraha:
Vysoký, snědý,
výrazné kotlety.
Věk: 30 let
lost nafocena tehdejším reportérem západoněmeckého časopisu. Dochovaly se dvě
zajímavé
fotograﬁe,
které už měl k dispozici
vyšetřovatel pár dní po
události.

Svědci

Podařilo se ztotožnit
některé osoby na fotograﬁích, jenže shodně
vypověděly, že v okamžiku výstřelu byly zády k zasahujícím složkám, protože byly na
útěku. Zahlédly pouze
Danuši, jak padá k zemi,
ale nikoli střelce.

Panu Muzikářovi volal
anonym, že ví, kdo střílel na jeho dceru, a že
se ozve. Už se pak ale
nikdy neozval a pan
Muzikář mezitím zemřel. Po letech se podařilo zjistit tři klíčové
svědky, kteří popsali
danou situaci nezávisle na sobě velmi podobně.
První vypověděl, že
střelcem byl příslušník
SNB, ne milicionář. Měl
vycházkovou uniformu, červené výložky s
hodností nadporučíka.
Vysoký, snědý, výrazné kotlety, knírek, stáří
přibližně 30 let.
Druhý svědek byl zaměstnancem tiskárny,
která sídlila na rohu.
Podal téměř shodný
popis střelce.
Třetím svědkem byla
žena, která sice situaci viděla z jiného úhlu,
ale popsala vysokého
důstojníka SNB, tmavšího typu, který po výstřelech do vzduchu
sklonil ruku a střelil do
davu.
Vrah Danuše Muzikářové nebyl nikdy vypátrán a vše nasvědčuje tomu, že nikdy
ani nebude. Stejně tak
zůstali
nepotrestáni
i viníci dalších tragédií
při zásazích v srpnu
roku 1969 v Brně.

Kdyby domy mohly mluvit

Kapitána Jaroše 32

žila Alice Wienerová,
budoucí manželka Oldřicha Nového. Nastěhovala se sem (k rodičům)
po rozvodu s Aloisem
Mahlerem.
Pocházela
z rodiny bohatého bankéře Samuela Eduarda
Wienera. S Oldřichem
Novým se sblížila v divadelní šatně roku 1928.

Kapitána Jaroše 32

Alice M. Wienerová

Foto: Archiv, Martin Cibulka

V tomto domě

Prodejna:
Stanislaw Cigar & Pipe Shop,
Příkop 4 - IBC, Brno
Otevřeno Po - pá 10 - 17 h
Tel.: 547 423 340, 603 481 774
Největší specialista na dýmky
a dýmkový tabák na českém
a slovenském dýmkovém trhu
Více na www.mostex.cz

Stan
druh
ve s
ulic

telefon inzerce: 777 ř556 578

z titulníi strany
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la krásná danuše
Danuše na motorce v Brně
(soukromý archiv)

Kalendárium
Starého Brna
srpen

Josef
Sumec,
konstruktér

Marta
Boháčová,
pěvkyně

Leopold
Masur,
kustod

Felix
Jenewein,
malíř

● Marta Boháčová
*8. 5. 1936 Brno
†12. 8. 2014 Praha
Pěvkyně. Působila také
v brněnském rozhlase.
● Leopold Masur
*8. 8. 1868 Brno
†20. 11. 1941 Brno
Kustod městského muzea
v Brně.
● Felix Jenewein
*4. 8. 1857 Kutná Hora
†2. 1. 1905 Brno
Malíř historických
a náboženských obrazů.
Je po něm pojmenována
ulice Jeneweinova.
● Ernst Weiss
*28. 8. 1882 Brno
†15. 6. 1940 Paříž
Lékař, spisovatel a dramatik. Přítel F. Kafky.

Stanislav Valehrach,
druhá oběť. Zastřelen
ve stejný den v Orlí
ulici

● Josef Sumec
*26. 8. 1867 Žalkovice
†9. 7. 1934 Brno
Konstruoval harmonia.

Moravské
náměstí

Tělo Danuše
na Moravském náměstí
(tedy Rudé armády)
v srpnu 1969

Náhrada za pivo (2/2)

...A vbrzku četli Brňané
obrovské plakáty...

● Heinrich Landesmann
*4. 12. 1821 Mikulov
†3. 12. 1902 Brno
Autor dotekové abecedy
pro hluchoslepé.
Žil v Údolní 29.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

...Hostinský nestačil čepovat
u vodovodu a občané si libovali.

- Konec „Ale já přece jen zůstanu při tom
realistickém pivu,“ řekl pak hynotizér.
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

kam kafka kamenem dohodil neJsTaršÍ
neVĚsTkY
Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009
Zda byl Franz Kafka
(1883 - 1924) někdy
v Brně, se mi zatím vypátrat nepodařilo. Na
červencovém Srazu přátel
StaroBrněnských novin
však byl s námi, možná
i proto, že se narodil 3.
července. Jisté však je, že
velmi rád jezdil za svým
nejoblíbenějším strýcem
Siegfriedem Lőwym do
Třeště, což je od Brna co
by dvakrát kamenem dohodil. Strýc Siegfried byl
v Třešti vyhlášeným lékařem. Kafka mohl dělat ty
nejobyčejnější věci, které
se mu jinak zdály nemožné. Jezdil na motorce,
koupal se v rybníku, obracel sena na louce, pásl

Pamětní deska
na domě

Šmankote

Kafkův strýc
Siegfried Lőwy

Franz Kafka

krávy a kozy a také, jak
psal v dopise kamarádovi
Maxu Brodovi:
„Až do půlnoci pobývám
s jednou protivně zamilovanou dívkou v parku.“ To byl rok 1907, Kafkovi bylo 24 let a v Třešti
byl tehdy zřejmě naposled. To však ještě ne-

mohl tušit. Onou dívkou
byla Hedwig Weilerová,
která byla tehdy v Třešti
na prázdninách. Po Kafkově návratu do Prahy
si s Hedwig ještě pár týdnů dopisovali. Oba snili
o zářivé budoucnosti,
nakonec však ze všech
plánů sešlo a první láska

Třešť, Malé
náměstí 9

zmizela stejně rychle jako
léto v roce 1907. Já vám
přeji, aby toto léto jen tak
rychle neskončilo! A nezapomeňte na 4. 9.!

Kdy příště

4. ZÁŘÍ v 17 h,
restaurace Živá voda

inzerce

Sloupek o kávě

Novinky z místních podniku

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

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

Sbn tric

et

Nejstarší dochovaná statuta brněnských nevěstek
je ze 17. 10. 1353. Tehdy
byly z příkazu markraběnky Markéty Opavské vyhrazeny 4 domy (nevěstince) v ulici Česká (dnes
Josefská), které byly podřízené dozoru městské
rady. Domy nevěstek byly
pod stálým dohledem zřízenců soudu a městské
správy, kteří však měli
přísně zakázáno svého
postavení zneužívat.

Banánová káva

Pivovarská pivnice, Mendlovo nám. 20

Pivo se zde vaří přibližně od roku 1325.
Pečená kolena, žebra, steaky. Rychlá obsluha, zahrádka, vynikající dostupnost
MHD. www.pivovarskabrno.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Bavard cafe a bar, Poštovská 4

Nová kavárna s vůní čerstvého pečiva.
Domácí
lívance,
koláče,
bohaté
snídaně, káva. Milá obsluha, zahrádka.
Otevřeno každý den. Tel.: 604 250 396.

Super Panda Cirkus, Šilingrovo nám. 3

Ten nejpodivnější bar inspirovaný tajnými bary z konce 19. stol. v USA. Míchané
nápoje, sedačky uspořádané jako
v cirkuse. Tel.: 734 878 603.

Jsme tu pro vás
více než 10 let a stále
nás to baví!
• Nabízíme výběrové, čerstvě pražené kávy
z českých pražíren.
• Italská směs arabica robusta 80/20 %.
• Dortíky, lahůdky naší výroby i od vyhlášených
odborníků.
Vše, co se týká kávy,
• Snídaně po celý den.
milujeme!
Otevřeno po - pá 7.30 - 19.30 h, so 8.30 -18.30 h

Adresa: Slovanské nám. 1, Brno

www.gimmicafe.cz i facebook

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
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

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

V

parném létě člověk
ocení chutné osvěžení, třeba kávu
s ovocem. Není to vtip,
vždyť zrnko je před upražením vlastně peckou kávovníku, jež je schováno ve
šťavnaté dužině a dobře se
s ovocem doplňuje. Můžete si vyrobit perfektní koktejl - rozmixujte banány,
přidejte trochu smetany,
kapku banánového likéru
a espresso z tělnaté ovocné
kávy z Hondurasu, přidejte
lusk vanilky a vychutnejte. Banány jsou zdrojem
rychlé energie, kofein také
nabudí tělo, budete rychle
osvěženi.
Rozmixujte mango, přidejte kokosové mléko, sirup
z agáhve, trošku hruškové
šťávy a dvojité espresso
z dobré africké kávy, třeba
Tanzanie se švestkovo-citrusovým tělem a další
letní drink je hotov.
Vychutnejte si o prázdninách lahodné kávové drinky od svého baristy.
Pavel Kosta

D

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, publicista a pasivista

odposlechnuto
v šalině
„Pepo, o čem ta tvoje slečna vlastně psala tu svou
diplomku?“
„Ale, babi, tomu bys nerozuměla...“

„Hele, nepodceňuj zkušenou ženu, já pamatuji
ještě mj. i přechod pro
chodce na Údolní...“
„Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu!“
„Šmarja, ještě, že se toho
nedožil chudák dědeček!“

nákupní
horečka

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

e

„Odkud máš tu KOSTELeckou uzeninu?“
„Z FAR(m)ÁŘSKÝCH trhů, přece!“
inzerce

pOrADnA

Dopisy

Čaj z ibišku

Poděkování
za tyto noviny

T
U Zlaté koruny
RADNICKÁ 5, BRNO
• české tradiční bylinky
• čaje, přírodní produkty
• dárečky

Červenec 2017

Vážená redakce,

bavím se čím dál víc. A tak
to má být. Jan K.

Básně

osud
Kdysi si řekl
že i cesta
může být cíl
Za pár let
dodal:
To jsem
byl ale vůl
a osud
dál
do ran
sypal mu sůl

Přání pro Věrku
Milá Věrko.
Všechno nejlepší k Tvým
srpnovým kulatým narozeninám,
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti,
poslechu ,,staré dobré muziky’’,
radosti s Bobikem a hodně lásky
Ti přeje
Tvoje láska Luboš

SMS inzerce Staré Brno

Petr Kolman

PosÍleJTe BásnĚ

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

redakCe@
sTaroBrnenskenoVInY.eu

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.

●Žáci 1. C, jedenáctiletky Koněvova (dnes Vídeňská), ročník 1959 - 60,
hledají pamětníky - žáky
i spoluučitelky a spoluučitele - z různých ročníků a škol a jejich přátele,
kteří mají vzpomínky na
naši milou učitelku paní
Miladu Kunderovou. Děkujeme. Kontakt tel.: 730
663 114, e-mail: sabent@
post.cz
●Výklad karet: vztahy,
rodina, práce, zdraví, věš-

tírna Via Regia, Zuzana
Antares, již od 1992. Tel.:
775 748 425.
●Práce z domova.
StaroBrněnské
noviny
nabízejí práci někomu,
kdo bude obvolávat obchůdky a firmy v Brně
a domlouvat inzerci za
provizi. Více info: Martin. Tel.: 777 122 009.
●Uklidím ve vaší firmě.
15 let praxe a ŽL. Spolehlivost. Tel.: 603 939
525.

ODBOrnÁ pOrADnA
MARCELA KALASOVÁ, DiS
nutriční terapie

tel.: 721 907 916
www.nutrisano.cz
rOZUMÍM
VÁM
I VÝŽIVĚ

eplé počasí se v létě
střídá s vedrem, proto nezapomínejme dostatečně pít. Jako nejvhodnější je pramenitá
neperlivá voda, minerální vody s nízkým obsahem solí, slabé neslazené zelené a černé čaje,
které se mohou dochutit
citronovou šťávou. Mezi
nejoblíbenější patří v létě
čaj z karkadé či ibišku
sudánského, který je pojmenován podle bájného
ptáka ibise z egyptské
mytologie. Má osvěžující
chuť, vysoký obsah antioxidantů, vitamínu C
a minerálů včetně hořčíku. Podává se vychlazený
a má blahodárné účinky při zvýšené potivosti
a únavě z horka. Další
oblíbené bylinky jsou citronová tráva, verbena
nebo rooibos, což jsou
listy z čajovníkovce kapského. Pro zdraví, správnou funkci ledvin a dobré
trávení je třeba vypít 2 - 3
litry tekutin s přihlédnutím na počasí a fyzickou
aktivitu.
Vaše Marcela Kalasová

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

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 - 16 h, so 8 - 9.30 h

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

Na Špilberku
se hraje Shakespeare

V rámci Letních Shakespearovských slavností
mají Brňané možnost
shlédnout na Špilberku
během letních prázdnin
několik představení. Od
2. do 4. 8. Veselé paničky winsdorské s B. Polívkou, S. Stašovou,
J. Dulavou… Od 6. do
7. 8. Othella s J. Vajdou,
V. Krubařovou…

Vítejte
u neandrtálců

Pěkná výstava Vítejte
u neandrtálců na vás čeká
v pavilonu Antrophos do
31. 12. Výstava zobrazuje
běžný život neandrtálců.

Stageart uvádí
The Naked Truth

Nenechte si ujít představení
Stageart s názvem The Naked Truth - Odhalená pravda
na Letní scéně Biskupského
dvora. Čeká vás kurz pole
dance ve vesnické tělocvičně.
Hrají v srpnu 12. D. Choděrová,
M. Častvaj, G. Míčová…
K

Zemřel taneční mistr
Buryan

Boleslav
Polívka,
herec

Kulturní nástěnka
srpen

Kino - Pá 4. 8. od 20 h - ZZ TOP: TEXAs - Sono Centrum, Veveří 113 - Hudební kino. Záznam koncertu slavných ZZ
TOP, kapela hraje bezmála padesát let.
Vstup zdarma. www.sonocentrum.cz
Divadlo - Ne 6. a po 7. 8. od 20.30 h OTHeLLO - Hrad Špilberk, letní scéna V rámci Letních Shakespearovských slavností. Drama o lidských slabostech. Hrají:
J. Vajda, V. Kubařová, L. Kostelný…
Divadlo - St 9. 8. v 20 h - DnA - Divadlo
B. Polívky, letní scéna Biskupský dvůr Inscenace plná klaunských výstupů. Hrají Bolek Polívka a Anna Polívková. www.
divadlobolkapolivky.cz
Koncert - Čt 17. 8. v 18 h - PAVEL
CALLTA - Hrad Špilberk, letní scéna Český pop-folkový zpěvák vystoupí na
hradě Špilberk. Na triku má dvě alba
a nespočet singlů. Vstupné: 200/250 Kč.
Výstava - Do 27. 8. - KRYSÁCI - Hrad
Špilberk, jižní křídlo - Výstava sympatických hrdinů z pohádky Krysáci potěší děti i dospělé. Nenechte se ujít. Více
o výstavě najdete na: www.spilberk.cz
Prohlídka - Otevřeno denně - KApUCÍNSKÁ HROBKA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Simona
Stašová,
herečka

Jaromír
Dulava,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

8. července zemřel známý
brněnský taneční mistr
Vladimír Buryan z taneční školy Starlet, bylo

mu 88 let. Naučil tančit
několik generací Brňanů.
Čest jeho památce.

Polívka s dcerou
hrají o DNA

Nenechte si ujít komedii
z repertoáru Divadla
Bolka Polívky s názvem
DNA. V představení hrají
B. Polívka a jeho dcera
A. Polívková. Inscenace
s autobiograﬁckými prvky
je plná klaunských výstupů. V srpnu se DNA hraje
na letní scéně v Biskupském dvoře 9. od 20 h.

Hity Genesis zazní
v Bobycentru

Fanoušci kapely Genesis,
těšte se! 28. 11. vystoupí
v brněnském Bobycentru
Ray Wilson, někdejší zpěvák Genesis, který
v letech 1996 až 1998 nahrazoval lídra kapely Phila Collinse. Zazní skladby
ze 70. až 90. let.

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 bude předáno CD/
MP3 s příběhy pamětníků v rámci projektu Paměť
národa s názvem Příběhy 20. století.

kráTkÝ VTIP (CHuCk norrIs)
Kočka má devět životů. Chuck Norris má devět koček.

Zabava
telefon inzerce: 777 ř556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (2.)
Betálnej mlatař

FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Božena Hauserová
Tajná agentka

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

www.malostranskenoviny.eu

všichni se držely davu
jak malej pakátl mutrové sukně. Vobčas se totiž
vobjevil nějakej betálnej
mlatař, které to šméčko
prokókl a rozhodl se to
ventilovat mezi vostatní.
No a když tohleto zgómli
křížový borci, rozhodli se,
že takovýmu frajerovi zakrótijou krkem...
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

Jan
Masaryk,
kamarád

František
Skorkovský,
soused

?

Víte, před jakým divadlem
v Brně stojí tato nádherná
váza?
Nápověda: Divadlo se
nachází na náměstí, které
nese jméno maršála.
Minule: Socha bílého Mima stojí
na Žerotínově náměstí před Bílým
domem se sálem Břetislava Bakaly.
Správně: Bohuslav Křivánek
POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Byla lepší,
než Mata Hari?

Božena Hauserová (1914 - 2009) se narodila v Brně.
Po obsazení republiky odešla s manželem, Američanem Charlesem Lauwersem do USA. Zde na pokyn
Jana Masaryka začala pracovat na československém
vylvyslanectví ve Washinginzerce

100 leté výročí

Josef Albrecht bydlel v Oltecu a byl vášnivým
rybářem a hráčem šachů.

Josef Albrecht
* 15. 8. 1917
+ 13. 3. 1980
Vzpomínáme s láskou
a úctou
Dcera s rodinou

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Radek „Pátračka“ DRÁPAL k poctě Franty Kocourka

Nějakej šašek tvrdil, že
země je rovná jak placka
na výrobu nudlí a každá
mošna mu tu betálnou
bódu žrala. Jenže ne
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Franklin
Roosevelt,
prezident

Foto: Archiv

Zabava

tonu. Proslavila se jako
příslušnice zpravodajské
služby OSS, která provedla
nejúspěšnější operace psychologické války. Přiměla
více než 600 německých
vojáků zběhnout. Je pochována na Arlingtonském
národním hřbitově.

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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Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. září
Modré okénko
dnes získává...

StaroBrněnské noviny jsou k mání U Hrocha,
Thunovská 10. V Akademii věd, Národní 3.
Kafírna U svatého Omara, Tržiště 11.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Foto: Archiv

LEV LOLEK
Nováček v Zoo Brno

...za to, že
v pohodě zvládl
10 hodin cesty
z polského
Gdaňsku

Tip: čtenáři nejen
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Foto: Martin Cibulka

Takhle to
má vypadat

KOsMÍK
je čtyřletý pes, který
miluje balonky a pejsky.
Prostě brněnský švihák.
Foto poslala:
Miroslava Mencová
e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

KADEŘNICTVÍ
V kadeřnictví Leony
Svídové jsou SBN vždy
poskládané jako když
střihne. U Hřiště 21,
Starý Lískovec

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

V RYBNÍCE. ON: „A pak, že voda hasí oheň!“ Ona: „Dnes už lze uhasit
oheň i zásypem.“ Pán vzadu: „Pokrok jde kupředu, ale láska je věčná.“

49 odběrních míst
STAROBRNĚNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek
všech domácností a ﬁrem v centru Brna. Seženete je též
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už
byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).
OD Vágner, Česká 151/16. Café TeeVee, Běhounská 18. Air cafe, Zelný
trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54.
Restaurace Grand Prix, Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mnicha,
Pekařská 70. Akademická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Divadlo
Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny, Údolní 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. Pivní opice, Joštova 4. Vinotéka U Terezky,
Grohova 17. Cukrárnička, Nováčkova 45, Brno - Husovice. Salon Markéta, Riegrova 16. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. 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. Pivní šenk Čtyři růže,
Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo nám. 20.
Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého
třída 148. U Třech čertů, Dvořákova 6. Restaurace Na pískové cestě,
Na pískové cestě 1, Bohunice. Prádelna Speed Queen Laundry Eden,
Purkyňova 35. Galerie Caﬀe, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám.
Svobody 17. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music
Club Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaﬀé, IBC, Příkop 6. Pivnice
U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství J.
Klouda, Kounicova 2b. Hotel Slavia, Solniční 15. Pivní bar U Suka,
Purkyňova 116. Kavárna Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám.
28. října 8. Kadeřnictví Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy. Cukrárna Od čtyř mamlasů, Minoritská 1. Alfa pasáž, stanoviště hlídače.
U Mikešů, Černovická 2.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

inzerce

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.

