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září 2017

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí
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POHLED:
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operety
Jarmila
Novotná
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Jiří Daubek

Foto: Archiv

let narození

pŘ míst
íbĚ ní
hy

SBN TRICET

www.starobrnenskenoviny.eu

Str. 6 - 7

110

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

na tel. č. 902 11 30

redakce@starobrnenskenoviny.eu

vÝroČí

10. 000 výtisků

ROZHOVOR: LUDĚK SOBOTA
inzerce

Str. 6

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

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Toto číslo vyšlo v nákladu

Brněnské
servírky
Foto: Monika Höppner

NE

Noviny, které si píší čtenáři sami

SKVĚLá ADRIANA
Bavard cafe a bar (Poštovská 4).
Adriana podává latte macchiato
za 63 Kč a vynikající měšec
(kus za 24 Kč).

Proč čtu
Foto: Martin Cibulka
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Jiří Pecha: „StaroBrněnské
noviny čtu, protože je v nich
vždycky pravda, aniž bych
o tom musel přemýšlet.“

2

telefon redakce: 775 949 557

Obědy pod
100 Kč

Rizoto s kuřecím masem
+ polévka a voda

85 Kč

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Výročí děsivé katastrofy

31 UTOPENÝCH DĚTÍ:
KRUTÝ KONEC
OBLÍBENÉHO UČITELE

Potápějící se
prám s dětmi
Restaurace
U Draka, Veveří 4

Chcete být v této rubrice?
Tel.: Martin 777 122 009

Jednou větou
Ondřej
Höppner

„

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Kdyby
mohly volby
něco změnit,
tak by je zrušili.
MARK TWAIN

Počasí

20 °C

září
Bouřky v září - sníh v prosinci

POSíLEJTE
NáM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Učitel u soudu
Rakvice - Obec si připomněla 81. výročí strašlivého neštěstí. Při pokusu
o výlet, spojený s plavbou
přes řeku Dyji, se utopilo
31 dětí a jeden kočí. Byli
to právě splašení koně,
kteří způsobili potopení
prámu. Výlet organizoval místní učitel Bohumil
Horňanský, sokol a přítel
Masaryka. Pak byl smýkán po soudech.

Zpravy

první rande
Že se nezabili
Brno - Ona je z Ústí nad
Labem, on z Polska. Zoo
Brno má první lvy po 14
letech.
„Už od prvních chvil, kdy
se lev a lvice seznamovali
přes spojovací mříž, bylo
jasné, že o sebe jeví zájem.
Byli na sebe zvědaví a stáli o sebe. Proto jsme neměli obavy z prvního setkání.

Lvice Kivu se projevila
jako vyrovnaná. Na Lolka je laskavá a právě ona
byla iniciátorka seznamování. Pozorovali jsme
je v noci, spali vedle sebe
u mříže,“ popsala pro SBN
první společné chvíle nejslavnější brněnské dvojice
kurátorka brněnské zoo
Dorota Gremlicová.

aGentUra media skaUt se ptá v Ulicích

BUDOU NOVÁ LVÍČATA
UŽ LETOS DO ŠVESTEK?

ANO: 23%, NE: 77 %

Kočí František.
zachránil mnoho
dětí, sám zahynul.

Průzkum provedli členové
skautského oddílu v období od 15. 8. do 28. 8. 2017,
m. j. na odběrních místech
StaroBrněnských novin. Dotazováno: 100 respondentů.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Jakou jste dostali ve škole
nejdivnější poznámku?

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

STARÉ
BRNO

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Nosí
průhledné šaty,
tudíž jsou
chlapci
nesoustředění.“

„Matlal
spolužáky
malířským
tmelem
a házel s ním.“

„Čili: třeba
že nedávám
pozor a rozptyluju se. Chápete
to, já?“

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

„Jen slovní
napomenutí:
Aňulíne,
při diktátu
nezpívej!“

„Jen jednou,
když jsem se poprala s Komorou
a natrhla mu
ucho!“

„Při hodině
přírodopisu
loudí
loupák.“

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

Dívka ze str. 3

de lvŮ v zoo: Jsme rádi,
bili, radUJí se chovatelÉ
kivU & lolek
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inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

9. srpna 2017
Bouřlivý
rok
1917

ště

mata hari

Dcera kloboučníka to dotáhla
na agentku. Na snímku pózuje
při tajné, ale zcela klíčové
návštěvě Brna.

Malý oznamovatel

tleskáme!

ze života nových
lvů v zoo Brno.

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

inzerce

Š&K
truhlářství
Káva, čokoláda, zákusky naší
výroby, točená zmrzlina, sudová
vína, chlebíčky, domácí limonády.
Zahrádka v provozu.
Otevřeno po - pá 8 - 18.30 hod.

Adresa: Palackého tř. 25, Brno
Tel.: 724 565 215
www.martincafebrno.cz

Výroba zakázkového nábytku.
Opravy starožitného nábytku.
Realizace interiérů na klíč.
Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

www.sktruhlarstvi.cz

zde mŮŽe
bÝt váš
inzerát!
voleJte ihned
vlídnÉ zacházení!
teleFon:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Historie Alfa Pasáže
• Zveme vás do nově otevřené nekuřácké
kavárny v srdci Brna.
• Prodej čerstvě pražené zrnkové kávy.
• Každý den výtečné snídaňové menu.
• Lahodné dortíky a sladké dobrůtky, nově
rozmanitý výběr muffinů.
Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

www.kavovahvezda.cz

V roce 1933 v kině Alfa po premiéře německého
velkoﬁlmu „Píseň pro Tebe“ se světovým tenoristou
Janem Wiktorem Kiepurou (1902 - 1966) bylo připraveno pro Brňany velké překvapení. Jan nechal
tehdy do Brna poslat vyrobené oboustranné fotograﬁe s věnováním. Tak velký ohlas
ﬁlm vzbudil a Jan také nebyl žádný náfuka. Nejen díky tomuto ﬁlmu měl otevřenou
cestu na operní scény v Americe. Byl velkým polským vlastencem, avšak židovského
původu. Proto včas i s manželkou Mártou Eggerth odjeli z Německa
a usadili se v USA. Zde se jim narodil syn, který se také stal zpěvákem.
Jan zemřel v Harrisonu na infarkt. Na jeho poslední přání byly jeho
ostatky převezeny do Varšavy. Pokračování příště.
Akce září
9. 9. 2017 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě.
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Více informací na:

► www.alfapassage.cz ►

Vzpomínka na návštěvu pasáže Alfa.

Foto: Youtube

Zpravy

4

telefon redakce: 775 949 557

[

Jako by to
bylo včera

]

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

m

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

sluneční drama
na 1. nádvoří Dnes mají ulice kousek od sebe
● Úterý roku 1934. Vrchní magistrátní ředitel Richard Šňupárek (1880 - 1967) zažívá vrchol kariéry. Slavnostní otevření
Nové radnice proběhlo
28. 9. 1935. Proslov k desítkám úředníků a dalších
hostů vede pan Šňupárek
z pódia pod slunečními
hodinami na 1. nádvoří.

Zpravy

Kolem roku 1865 byl
budoucí světoznámý hudební skladatel Antonín
Dvořák (1841 - 1904)
okouzlen mladou herečkou Prozatímního divadla, Josefinou Čermákovou. Působili v jednom
divadle a ještě ji u Čermáků učil. Jenže - přeskočila
jiskra a Antonín Dvořák

DŘÍVE & DNES

se oženil s její sestrou Annou. Josefina se záhy provdala za hraběte Václava
Kounice, čímž se z obou
pánů stali švagři. Šlechtic,
politik, vlastenec a mecenáš Kounic dokonce
poskytl Dvořákovi pozemek na letní sídlo (časem
i zimní). K Josefině si
Dvořák zachoval vřelý

Antonín

Václav

vztah a Kounic nebyl proti, unešen Dvořákovou
divokou hudbou.
Takže: Krásná Josefina je
společným jmenovatelem
dvou přátel...
Až půjdete po „jejich“ brněnských ulicích, zastavte se na chvíli. Vždyť i tito
pánové zanechali v historii nesmazatelnou stopu.

Josefína

Zaniklá ulička z Pekařské do Anenské

1907

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VíTE, ŽE: V roce 1907 vedla tato dávno zaniklá ulička z Pekařské do Anenské. Dnes nezbylo nic.
inzerce

TENIS

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

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

Ke každé třetí lahvi vína hroznový mošt 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
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hodiny,
které nejdou

UdĚlal si kolo pan dalibor, mistr desiGnU
ze starobrnĚnskÝch novin!

Foto: Martin Cibulka

stickým salónkem. Když
přijde chlap a zeptá se
kde je WC, řeknu: První
dveře za Gottwaldem.
A když přijde žena, druhý dveře za Gottwaldem.
A to všechno vlastně díky tomu, že se sem tam
opiju. No, a na tom kole
jsem byl zatím nejdál na
Mušově. Všichni cyklisti,
a nejen ti, koukají, co to
mám, a že to nikdy neviděli. Mám rád Itálii,
chtěl bych na tom kole
někdy dojet až tam. A to
by teprve bylo. V takové
zemi designu.“

Bar ze StaroBrněnských
novin

Dalibor Veselý
a jeho kolo

Foto: Jaroslav Pavlík

Dalibor Veselý je veselá kopa. Jak také jinak,
vzhledem k jeho příjmení.
Vloni si StaroBrněnskými novinami vytapetoval
svůj bar U Itala v Želešicích. Letos šel ještě dál.
„Mám rád legraci, recesi. Prostě jsem se jednou
takhle opil a napadlo mě
to. Vždy, když se opiju,
mám takové nápady. To
je jako s tím psem. Psy
sem nikdy neměl rád.
Ale koupil jsem ho a teď
jsem rád, že ho mám.
Sranda přece musí být.
Nebo jako s tím komuni-

5

HODINY V BRNĚ, KTERÉ
UKAZUJÍ STÁLE STEJNÝ ČAS.
(3. díl) Víte, kde jsou?
Možná se na ně jaksi zapomnělo.
Stejný čas, jiné století.
Nejrychlejší volající se správnou
odpovědí obdrží originální hrnek
s logem StaroBrněnských novin.
Volejte Martinovi 777 122 009.

Detail
zázračného kola

HRNEK STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN
redakce@starobrnenskenoviny.eu
inzerce

Nově otevřený cafe - bar v srdci Brna.

Vaříme, když nás to baví!
Přijďte nás zkontrolovat. Otevřeno každý den.
Letní zahrádka v provozu.

Nejlepší lívance v širokém okolí.
Vydatné snídaně, skvělá káva, máslové měšce, polévky, těstoviny, sendviče.
Obědové saláty, široká nabídka vín a drinků, dýmkové akce.
Milá obsluha.
Adresa: Poštovská 4, Brno
Tel.: 734 142 108
Najdete nás na facebooku.
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ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Luděk Sobota
Herec, cestovatel

EXKLUZIVNĚ

VáCLAV
TRÉGL.
Muž, který
rozesmál
Luďka
Sobotu
Luděk zraje
jako víno

škubánkům navzdory:
ať jsme věčně mladí!
SBN: Vašim vzorem byl
prý herec Václav Trégl.
Je tomu tak?
Luděk: „Václav Trégl byl
mým vzorem, když mi bylo asi 14 let. On mě dovedl
nejvíce rozesmát.“
SBN: Byl jste ve vztahu ke
slečnám „třeba se vás plachej“? Viz. komedie, Jáchyme, hoď ho do stroje.
Luděk: „Ve vztahu ke
slečnám jsem byl plachej
asi do 18 let. Potom se to
začalo pomalu zlepšovat.“
SBN: Kam byste pozval
Adinu Mandlovou?
Luděk: „Do kavárny nebo
spíše do baru.“
SBN: Co obvykle děláte
v sobotu?
Luděk: „Dopoledne spím
a večer většinou hraju.“
SBN: Které jídlo vyloženě
nesnášíte?
Luděk: „Škubánky s má-

kem nebo se strouhankou.
Vlastně škubánky jako takové s čímkoliv.“
SBN: Jakou historku
máte spojenou s Brnem?
Luděk: „Když ještě nebyla dálnice z Prahy do Ostravy, jel jsem tam podle
mapy. Dojel jsem na výstaviště a spěchal na vystoupení. Nějací manželé mě
zastavili a řekli: „Tak co,
pane Soboto, jak se vám
líbí v Brně?“ Krve by se ve
mně nedořezal. Napadlo
mě, že jsem pitomec, že
místo do Ostravy jsem dojel do Brna. A říkám jim:
„Já jsem v Brně?“ A oni na
to: „Ne, Vy jste v Ostravě,
ale my jsme z Brna!“ Na to
nikdy nezapomenu.“
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Luděk: „Ať jsou věčně
mladí!“

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Tema

vášnivá Jarmi
byla to láska

Jarmila vzpomíná: „Rodiče mi dovolili býti
ve vinohradském divadle statistkou. Po
jednom malém vystoupení mě vyhledala
paní Baldová, manželka K. H. Hilara, ředitele Národního divadla.“
„Prý jestli bych se nechtěla stát elévkou Národního divadla. Pár dní
nato pořádala Česká obec
sokolská na Vyšehradě „Nastolení Libušino“
s Emou Destinnovou.
Můj otec si dodal odvahy, šel za ní, a svěřil jí, že
má dceru, která nemyslí na nic jiného, než na
zpěv. Poprosil ji, jestli by
si mě poslechla. Koncem
července 1923 jsem šla
s tlukoucím srdcem do
bytu Emy Destinnové.
Uvítaly mě dvě černé kočky, což mě potěšilo a rozptýlilo moje obavy.
Prohlásila, že mám opravdu pěkný hlas. Začala mi
dávat hodiny. Vlastně ona
rozhodla o mém budoucím životě.
Na můj privátní život mi
času nezbývalo a snad
proto pro mě jednoho dne
poslal Jiří Lobkovic auto,
které mě mělo přivézt na
bál v Lobkovickém paláci.
Byl rok 1926. Dveře u auta
mi otevřel Jiří Daubek,
který se s Jiřím Lobkovicem přátelil. Pan Daubek
se měl zároveň celý večer
o mě starat. Byl to nezapomenutelný večer. Tan-

čila bych snad celou noc,
ale slíbila jsem mamince,
že přijdu nejpozději dvě
hodiny po půlnoci.
Požádala jsem Daubka,
aby mě odvezl domů.
Při loučení mě požádal
o schůzku. Poprvé v životě
jsem se zamilovala. Od té
chvíle jsem si nepřála nic
jiného, než být s ním. To
se mi splnilo. Strávili jsme
s Jiřím celý život.
Až za dlouho, to už jsem
koncertovala po celé naší
zemi, mi Jiří řekl, kdo
vlastně je. Zpívala jsem
právě v Brně, kdy mi po
představení říkal:
„Víš, Jarmilko, já pocházím z rytířského rodu.
Mám statek v Litni u Berouna, mlýn, pivovar,
lihovar, sladovnu. Byt
v Praze, Brně a tady mám
i příbuzné. V Brněnci na
Moravě máme také statek s mlýny. Můj bratr se
nedávno oženil s princeznou Olgou Dietrichsteinovou. Jsme velmi rozvětvená rodina, mnozí sídlí na
zámcích v Čechách i na
Moravě. Můj děda je jeden ze sedmi zakladatelů
Národního divadla.“
Ještě později jsem se do-

Jarmila Novotná
zvěděla, že rod Daubků se
velmi zasloužil o potravinářský průmysl v celé naší
zemi. Když mi to všechno
vyprávěl, jako by se styděl. Byl velmi skromný
a pracovitý.“

JARMILA
STRUČNĚ

Byla nejlepší zpěvačkou své doby a ještě se
stihla dobře vdát. Blízká
přítelkyně rodiny TGM.

Víte že...
Jarmila Novotná se
narodila 23. září 1907
v Praze. Zemřela
9. února 1994
v New Yorku (USA)

Kdyby domy mohly mluvit

Všetičkova 31

bydlel a zemřel archeolog profesor Karel Absolon (1877 - 1960). Byl
i vášnivým cyklistou (ač
mu nepřáli). V roce 1925
nalezl on a jeho tým světoznámou Věstonickou
Venuši. Je pochován na
Ústředním hřbitově. Po
něm se jmenuje ulice
Absolonova.

Všetičkova 31

Karel Absolon

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

z titulníi strany

telefon inzerce: 777 ř556 578
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mila a Její šlechtic:
ka na první odvoz

●

Kalendárium
Starého Brna
září

Olga
Zezulová,
spisovatelka

Bohuslav
Fuchs,
architekt

Karel
Divíšek,
propagátor

Václav
Royt,
historik

● Olga Zezulová
*17. 9. 1922 Brno
†28. 8. 2001 Brno
Režisérka, spisovatelka,
překladatelka a herečka.

Jarmila
s manželem
šlechticem
Jiřím Daubkem

Její manžel Daubek
byl majitelem
liteňského panství
(měli dvě děti)

● Bohuslav Fuchs
*24. 3. 1895 Všechovice
†18. 9. 1972 Brno
Architekt, urbanista, profesor brněnské techniky.
● Václav Dvořák
*20. 9. 1900 Brno
†21. 9. 1984 Brno
Architekt a stavitel. Spolupracoval s Bohuslavem
Fuchsem. Sběratel
výtvarného umění.
● Václav Royt
*1. 9. 1827 Nová Ves
†27. 5. 1907 Brno
Historik, pedagog, zemský školní inspektor.
● Alfons Sovadina
*29. 9. 1882 Přílepy
†12. 4. 1964 Brno
Lékař a ředitel Sociálních
ústavů města Brna.

Jarmila Novotná na stokoruně
z roku 1931 od Maxe Švabinského.
Je po ní pojmenována také planetka

Na houbách (1/2)

Od božího rána hledám
a ne a ne najít hříbečka...

● Karel Divíšek
*12. 9. 1873 Brno
†27. 11. 1949 Ostrava
Propagátor brněnského
sportu, poštovní ředitel.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

...Na chvíli si zdřímnu v té krásné přirodě,
co tu sálá vůkol......

Pokračování
...Áááách! Tak to je tedy macek!
Jako v pohádce!
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

příběh starého mládence v. F.
Martin
Cibulka

první pes
v hotelU
Hotel International
(1970)

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009
Valentin Falkensteiner (1880 - 1884) byl
největším
mecenášem,
jakého kdy město Brno
mělo. Celý svůj život bydlel na Kapucínském náměstí a zde (v domě č. 2)
zemřel. Cestou na srpnový Sraz přátel SBN přes
toto malebné náměstí
jsem si uvědomil, že jeho
jméno už mnoho desítek
let nikomu nic neříká.
Byl obchodníkem, majitelem cihelny na Úvoze
a městským radou. Jako
starý mládenec nashromáždil značné jmění,
které investoval mj. do
šesti brněnských domů
v centru. Byl dobrodinec,
pečující o brněnské sirot-

Dobrodinec Valentin
a jeho nadšení sirotci

ky. V závěti pamatoval
na „Dobročinnou nadaci
Valentina Falkensteinera“, které odkázal téměř
veškeré jmění.
Jeho pohřbu (průvod
vycházel 10. 5. 1884
z Jakubského kostela) se
zúčastnilo celé Brno. Obchody na cestě byly za-

vřeny a 24 měšťanů neslo
vedle rakve pochodně.
Od roku 1884 až do roku
1945 byla po něm pojmenována ulice Falkensteinerova (dnes Gorkého).
Od té doby se na něj pomalu, ale jistě zapomíná. Před lety se majitelé
dvou kaváren v Gorkého

ulici domluvili a své podniky pojmenovali po tomto váženém občanu Brna.
„Falk“ a „Steiner“. Obě
kavárny fungují dodnes.

Kdy příště

2. ŘÍJNA v 17 h,
restaurace Živá voda

Sloupek o kávě

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Kavárna s nejkrásnější zahrádkou
v Brně v blízkosti špilberského parku.
Snídaně, lahodná káva, štrůdl, poháry.
Tel.: 542 211 372. www.podnebi.cz

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Pablo Escobar, Minská 88

Bar v americkém stylu s ulicí Pablova
uvnitř. Sezení i na houpačkách. Koktejly, piva, vína, limo, rumy, doutníky.
Tel.: 728 622 222. www.pabloescobar.cz

Sbn tric

et

Mazaný anděl, Šilingrovo nám. 4/5

Restaurace v historickém jádru Brna.
Česká i zahraniční kuchyně, vychlazená
piva a vína, denní menu. Tel.: 724 984
167. www.mazanyandel.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



Vídeňáci mají fiakr

Podnebi, Údolní 5

PLATBA
SMS

Tel.: 543 214 712

Čtyřnozí mazlíčci (zde psi)
dostali poprvé povolení
k ubytování ve slavné
májové dny 29. 5. 1965.
Do Brna se tehdy sjeli
„páníčci“ a „paničky“ na
světovou výstavu psů. International v Husově třídě
(fungoval teprve 3 roky!)
jim vyšel vstříc. Hygienici
dali zelenou. Psi měli přistýlku a také stravování
podle požadavků jejich
majitelů.

inzerce

Novinky z místních podniku

Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

Pes Ruda (dnes
již veterán)

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.

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

mnoha evropských
metropolích se zažily
mezi lidmi názvy pro
různě připravované kávové
nápoje. V Barceloně si už
sám Gaudí pochutnával na
café con leche - káva s mlékem, ale vyrobená ze silného výrazného espressa
dolitého horkým mlékem
s troškou pěny a cukru.
Rozmanitá kávová zrna do
Španělska a Portugalska
dováželi mořeplavci z různých kolonií.
Vídni vévodí vídeňský ﬁakr
nebo mélange. Používá se
také silnější káva buď espresso, nebo výrazná překapávaná, u ﬁakru se do
sklenky dolévá tradiční rakouský rum nebo slivovice
a dozdobí šlehačkou. Trochu připomíná tu českou
variantu vídeňské kávy, kterou ale Rakušané neznají.
A oblíbená mélange je skoro
půl šálku kávy, půl mléka
s trochou pěny. Do Vídně
je to kousek, zkuste místní
kavárny s atmosférou dávné
monarchie. Pavel Kosta

D

telefon inzerce: 777 ř556 578
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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

obědová
meníčková
pohoda v brně
Pán (P): „Dám si řízek.“
Servírka (S): „Kuřecí nebo vepřový?“

P: „Kuřecí.“
Manželka (M): „To ses
zbláznil, Jardo? Kolikrát ti mám opakovat, že
kuřata jsou plná antibiotik a různých hnusů...“
P: „Dám si tedy vepřový.
M: „Vepřový, to si snad

děláš legraci, nejvíc tučné maso, plno cholesterolu... To chceš vážit 150
kilo?“
P: „Můžu si tedy dát trojku?“
S: „Myslíte ten salát?“
M: „Jo, pán se chce cpát
inzerce

salátkem, aby imponoval
mladým holkám, to jsi
celej ty, laskavě si uvědom, kolik ti je let. A po
salátu budeš mít do dvou
hodin hlad a vyjíš půlku
ledničky jako minule a já
nebudu mít co na večeři,
víš dobře, že přijde Milan
s Natálií...“
P: „Můžu si tedy dát tu
čtyřku, máte ji ještě?“
M: „Jarouši, musíš si po-

PORADNA

Dopisy

MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ

poděkování
za tyto noviny

Z
U zlaté koruny
RADNICKÁ 5, BRNO

Srpen 2017

Dobrý den,

dnes se mi dostaly do rukou vaše noviny. Zaujaly
mne velmi a ráda vám
sděluji, že budu vaší čtenářkou. Přeji vám hodně
spokojených čtenářů.
Nejsem rodilá Brňačka,
žiji v Brně 36 let a za tu
dobu jsem si už docela
slušně Brno prošla a snažila se seznámit a hledala
zajímavosti tohoto města.
S pozdravem
Gertruda Šimová

Básně

let můry

Jdu do školy
v brašně čtverku
s čím odejdu as?
Všechno ostatní
mám v merku.
Na rudých rtech
Zdrávalas...
Sejdeme se někdy zas?
Třeba... Na Špilberku?
Jana Bee, Brno

posíleJte básnĚ

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

redakce@
starobrnenskenoviny.eU

každé vybrat to nejdražší
jídlo? Hlavně teď, když
šetříme na rekonstrukci
chalupy, to snad děláš
schválně nebo co?“
Žertovná koláž: Ondřej Höppner

e

I na podzim
na vás čeká
šťastná chvíle!

• 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

ROzUMíM
VáM
I VÝŽIVĚ

Náš obchůdek najdete v pasáži Alfa v Brně.

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Opravíme hodiny,
hodinky, budíky všech
historických epoch.
Jsme tu pro vás již 80 let.
Adresa:
Veveří 36, Brno
Telefon:
541 214 946, 603 858 924

www.hodinarstvi-strnad.cz

ářivé květy měsíčku
pěstovali již staří Egypťané pro svou krásu a léčivou moc. Měsíček je také
známý pod názvy pampalík, kalendule, nehtík, sluníčko, slunovín, ale také
dešťová bylina a nepravý
šafrán. Jako léčivka se používají květy měsíčku na
čaj a nebo k výrobě léčivé
masti či oleje. Čaj z květů
měsíčku má protizánětlivé
účinky na ženské orgány,
upravuje činnost trávícího traktu a má vynikající
preventivní a podpůrné
účinky při onkologických
onemocněních. Měsíčkový
čaj lze pít dlouhodoběji,
nemá vedlejší účinky. Zevně se používá ve formě
oleje nebo masti, která se
dává na křečové žíly, lišeje,
hemoroidy a jizvy. Na tradiční měsíčkovou mast se
použije 250 g květu a 500 g
vnitřního sádla. Květy povaříme v sádle a necháme
3 dny macerovat v teple.
Poté opět rozpustíme, zcedíme a uschováme v chladu. Měsíček byl odjakživa
poklad našich babiček!
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

Paní z moře láká do
Mahenova divadla

Nenechte si ujít úžasné
představení v Mahenově
divadle. V Ibsenově kuse
Paní z moře hraje hlavní
roli skvělá Eva Novotná
v režii Martina Františáka. Nejbližší termín je
16. 9. od 19 hodin.

Polívka s dcerou
hrají o DNA

Gustavo Rojo křtí nové CD

Gustavo Rojo
křtí nové CD

Těšte se 21. 9. v Metro Music
Baru v Brně od 21 h na koncert
kapely Prouza a kapely Gustavo
Rojo, která také pokřtí své nové
CD s názvem Dvojka. „Dojdi,
jináč tam nebudeš,“ těmito slovy
zve čtenáře novin kapela Gustavo Rojo.
K

Ivan
Král,
zpěvák

Kulturní nástěnka
září

Divadlo - St 6. 9. v 19 h - KRáLOVA
řEČ - ND Brno - Mahenovo divadlo, Malinovského nám. 1 - Inscenace inspirována úspěšným ﬁlmem. Hrají: M. Sláma,
L. Frej… www.ndbrno.cz
Divadlo - St 13. 9. v 19 h - DNA - Divadlo B. Polívky, Jakubské nám. - Inscenace
s autobiograﬁckými prvky plná klaunských
výstupů. Hrají B. Polívka a A. Polívková.
www.divadlobolkapolivky.cz
Divadlo - So 16. 9. v 19.30 h - DOMA
U HITLERŮ ANEB HISTORKY
z HITLEROVIC KUCHYNĚ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Groteskní výjevy
z Hitlerova života, napsal A. Goldﬂam.
Dětem - Ne 17. 9. v 17 h - O PEJSCíCH A KOČIČKáCH - Divadlo Husa
na provázku, Zelný trh 9 - Pro děti od 7 let.
Povídání o pejskovi a kočičce. Režie: Jiří
Jelínek. www.provazek.cz
Koncert - Čt 21. 9. v 21 h - PROUzA
+ GUSTAVO ROJO - Metro Music Bar
Poštovská 6 - Prouza zahraje, kapela
Gustavo Rojo taky a ještě pokřtí nové CD
s názvem Dvojka. www.metromusic.cz
Prohlídka - Otevřeno denně - KAPUCíNSKá HROBKA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Anna
Polívková,
herečka

Martin
Františák,
režisér

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Přijďte na komedii v Divadle Bolka Polívky s názvem DNA. V představení
hrají Boleslav Polívka
a jeho dcera Anna Polívková. Inscenace s autobiograﬁckými prvky je
plná klaunských výstupů.
Nejbližší představení 13.
9. od 19 hodin.

V Sono Centru
to žije

Úžasné akce vás čekají
během září v Sono Centru. Např. 7. 9. vystoupí

Ivan Král & Band a 27. 9.
se těšte na Studentskou
seznamovací párty. Do
toho!

Chantal Poullain
opět tančí v Brně

V Obnovené premiéře
hry Šest tanečních hodin v šesti týdnech opět
září Chantal Poullain
a v roli jejího učitele tance Martin Kraus. Představení k vidění v Divadle
Bolka Polívky 18. a 24. 9.
Vždy od 19 h. Nenechte si
ujít.

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:

Tajenku zavolejte Martinovi, tel. č. 777 122 009.
Odměna: Nejrychlejšímu luštiteli bude předán originální hrnek s logem StaroBrněnských novin.

777 556 578
(MONIKA) krátkÝ vtip (chUck norris)
E-MAIL :

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Co se stane, když Chucka Norrise zasáhne kulka přímo
do srdce? V pozadí projde dvakrát za sebou tatáž černá
kočka...

Zabava
telefon inzerce: 777 ř556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (3.)

Radek „Pátračka“ DRáPAL k poctě Franty Kocourka

Teplé flečmen
No a když tohleto zgómli křížový borci, rozhodli
se, že takovýmu frajerovi
zakrótijou krkem jak malýmu holubovi. Jim totiž
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

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.

●Ošetřovatelka
poskytne péči klientovi.
Tel.: 702 497 364.
●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.:

www.malostranskenoviny.eu

Oldřich
Nový,
kamarád

?

Minule: Tato nádherná váza je na
Malinovského náměstí. Správně:
Bohuslav Křivánek, Lubomír Zoubek, Naďa Macková, Jana Bláhová

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

Máňa Maratová

Operetní subreta, ND Brno

Mary
Bártů,
kolegyně

Víte, kde je k vidění tato
žena s klasy? Autorem sochy je Vincenc Makovský.
Nápověda: Hledejte na
náměstí, které nese jméno
známého maršála.




[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

šlo vo koryto a kdyby se
náhodou prolátlo, co za
voloviny všem tlačijó do
budek, byl by z toho betálné průser. Pak by asi
přišli vo teplé ﬂečmen
a museli by začít bóchat
v kameňu a vo levnej
válcích a rumunsku by si
mohli nechat jenom zdát.
Většina tvrdejch kolíků...
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

ř11

inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

730 663 114, e-mail: sabent@post.cz
●Výklad karet: vztahy, rodina, práce, zdraví, věštírna 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.

Kravata a baret,
vtip a úsměv na ret

Máňa (1903 - 1964) byla
významnou členkou operety brněnského Národního divadla (1928 - 1938).
Hlavní osobností byl tehdy
Oldřich Nový. Máňu si oblíbil pro její humor a pohotovost. Ve 20. a 30. letech
byl značně oblíben zábavinzerce

Foto: Archiv

Zabava

Jan
Purkrábek,
kolega

ný pořad „Gramorevue“,
který se vysílal živě z brněnského rozhlasu. Máňa
patřila mezi hvězdy. Slyšet
dnes Máňu s Oldřichem by
byl zcela jistě velký zážitek.
Nikdy prý nepokazila žádnou legraci. Škoda, že žila
tak krátce (61 let).

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.října
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

DALIBOR VESELÝ
designér

...za to, že si
polepil kolo
StaroBrněnskými novinami
a udal tak trend

Tip: čtenáři nejen
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

NETOPÝR
Tohoto fešáka jsem
vyfotila na mobil při
noční procházce
na Špilberku.
Jiřina Krátká

Foto: Martin Cibulka

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V Polévkárně
ve Schodové ulici 2
není pod svícnem
největší tma.
Jsou tam, jářku,
StaroBrněnské noviny!

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

NA PLOVáRNĚ. „Inu ovšem! Seděl na slunci a počítal, jak při svém platu
vyjde s pětičlennou rodinou. To arci muselo zapůsobit na mozek!“

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.

