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Noviny, které si píší čtenáři sami
Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Čís. 3, roč. VIII
březen 2018

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

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

Místní servírky
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Producent a herec
Bohumil Šmída
PŘ MÍST
ledna 1914
ÍBĚ NÍ *16.
†6.
března 1989
H

Y

S BOHUMILEM
ŠMÍDOU

Celý příběh na stranách 6 - 7
inzerce

Proč čtu

RADEK TALAŠ
auditor
Ministerstva financí
„StaroBrněnské noviny
jsou k nezaplacení!”

Foto: Martin Cibulka

VÝROČÍ

NOČNÍ
BRNO

MRŠTNÁ DENISA

z Irish Pub The Erin´s Flag
(Biskupská 3) nabízí
Guinness za 84 Kč

2

telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč

Bramborové
knedlíky s uzeným,
zelí. Plus polévka.

94 Kč

U Kormidla,
Kounicova 43

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Nové zprávy ze Starého Brna

JAK
VOLILO
PRE
BOŽSKÁ SOŇA
A
OKOLÍ?
NA
HRA
ZAZPÍVALA
S CHODÍTKEM

Paní Soňa
v opeře
Piková dáma
od ruského
génia
Petra Iljiče
Čajkovského

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

Jednou větou
Ondřej
Höppner

„

4 °C

BŘEZEN
Březnové slunce
má krátké ruce.

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

ce) získal Drahoš závratných 81 %. Nicméně kousek
odsud, na východní straně
Kraví hory už měl Drahoš
pouhých 59 %. Čím dál od
centra Brna, tím víc Zeman.
Tyto výsledky zřejmě předznamenávají náladu před
komunálními volbami (letos na podzim), kde to asi
také vlastně bude hlavně
o Zemanovi.

CHCETE, ABY MĚL PREZIDENT
ZEMAN BĚLEJŠÍ VLASY?

Věta, kterou jsem zaslechl:

Počasí

Staré Brno - Volební zisk
kandidáta na prezidenta
Jiřího Drahoše se v centru Brna pohyboval kolem
70 %, ale byly tu velké výkyvy. Například mu tam
Zeman vlezl ve volebním
okrsku pod ulicí Nové Sady, kde získal 54 % a Drahoš tu ostrouhal.
Například v okolí kostela
Sv. Rodiny (u Jiráskovy uli-

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Nemusíš to
říkat dvakrát,
stačí třikrát...

Zpravy

Národní divadlo - Nedostižná operní diva Soňa
Červená (92) zazpívala
hraběnku v Pikové dámě
s chodítkem. Krátce před
premiérou totiž na konci ledna upadla ve vlaku

z Brna do Prahy a zlomila si krček na levé noze.
Operovali ji v nemocnici
U svaté Anny. Ještě předtím však stihla v Praze
vhodit do urny svůj hlas
pro kandidáta Drahoše.

ANO: 12 %, NE: 88 %

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 17. 2. do
25. 2. 2018, mimo jiné na odběrních
místech StaroBrněnských novin
místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Jak jste spokojeni
s letošní zimou?

STARÉ
BRNO

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Oheň v krbu,
knížka, klid,
zkrátka
zima, jak má
být.“

„To už
je zima?“

„Čili: Trochu víc
mrazu a sněhu
by nezaškodilo
matičce
přírodě.“

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@starobrnenskenoviny.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

„Je to jarní
zima! Zatím
jsem postavila
jen jednoho
sněhuláka.“

„Ona nějaká
je? Chybí
mi sníh,
zoufale!“

„Celou zimu
zkouším
Rozmarné léto,
jsem spokojen
a v plavkách.“

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

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

3

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Dívka ze str. 3

PREZIDENTA CENTRUM BRNA
HRAD BY ŠEL DRAHOŠ
BYLO TO
O FOUS

LUŽÁNKY

DRAHOŠ

64 %

65 %

62 %

Bouřlivý
rok
1918

DRAHOŠ

70 %

DRAHOŠ

ště

DRAHOŠ

65 %

ŠPILBERK

Malý oznamovatel

NÁMĚSTÍ
SVOBODY

ZEMAN

DRAHOŠ

54 %

Tady je
Drahošovo
inzerce
inzerce

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

www.sktruhlarstvi.cz

• 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

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Foto: Archiv

35 %

MISS PONOŽKA

Místní mistryně v rychlosti
navlékání ponožek Květuše
Drbohlavová při slavném
závodě.

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

Historie Alfa pasáže

Obvinění proti majiteli pasáže Alfa panu Františku
Hrdinovi byla nakonec stažena, o dva roky později
však byla zneužita jako důvod pro znárodnění jeho
majetku komunistickým režimem, které proběhlo
paradoxně i na základě Benešových dekretů namířených proti Němcům, Maďarům a kolaborantům. K 5. 6. 1948
byla převzata pod národní zprávu také pasáž Alfa. Brzy nato došlo
ke konﬁskaci majetkové podstaty ﬁrmy Františka Hrdiny i majetku
náležícího jemu a jeho rodině. Firma i se zaměstnanci a domem
s dílnami v Minské ulici přešly pod správu Československých stavebních závodů, jež byly v roce 1958 začleněny do národního
podniku Pozemní stavby Brno. Pokračování příště.
Akce března:
10. 3. 2018 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě.
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Více informací na:

►

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

www.alfapassage.cz

►

Klement Gottwald
komunistický prezident

Foto: Youtube

DRAHOŠ
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telefon redakce: 775 949 557

[

Jako by to
bylo včera

]

První koncert
po válce

● 23. 3. 1946
se v ulici Kounicova (tehdy
Giskrova) v sále Stadionu
konal první poválečný
koncert v osvobozeném
Brně. Koncert provedl
mužský sbor katolických
akademiků Moravan pod
záštitou rektora Masarykovy univerzity Václava
Neumanna.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Sochař Mach, hrdina
S díly brněnského rodáka
sochaře a pedagoga Václava Hynka Macha (1882 - 1958) se setkáváme takřka denně, jméno tohoto
mistra dnes už nikomu
nic neříká.
Jeho sochy zdobí např.
schody u vchodu do Zemského domu, sedm figur

DŘÍVE & DNES

atlantů na průčelí dnešní
polikliniky v Nerudově...
Ateliér měl v Ugartově
(dnes Palackého) 11, bydlel v ulici Traubova 6,
poté Vodova 6. Když tento významný moravský
sochař 1. poloviny 20.
stol. zemřel, upadl v naprosté zapomnění.

Sochař
Mach

Sedm
atlantů

Rooseveltova (tehdy Švédská) ulice

1903

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VŠIMNĚTE SI, ŽE: Na snímku vlevo jsou jezuitská kasárna. Dnes tu stojí Justiční palác.
inzerce

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

ŽALUZIE HANÁK

Kosmetický salon
Naturo-Kosmetika

trických

• kompletní kosmetické ošetření od základu
po luxusní kůru a pleťovou terapii
• ošetření covering plasma-absolutní novinka
v péči o pleť a neinvazivním omlazení
• manuální a přístrojový lifting pleti
• lash lifting a botox řas pro přirozený vzhled
• anticelulitidní ošetření, zeštíhlení pomocí
přístrojové lymfodrenáže a lipolaseru
Kontakt: Naturo-Kosmetika,
Zuzana Charvátová,
Kounicova 13, 602 00 Brno

Mobil: 775 448 775

Útulná vinotéka

U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

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

www.naturo-kosmetika.cz

• Nabízíme sudová a lahvová vína od
moravských vinařů.
• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!
• U srdce Vám bude hezky, jen po víně
od Terezky.

Nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.

Přijďte si vybrat
Rudolf - vaﬂe dle Vaší chuti.
Připravíme Vám je přesně tak,
jak je máte nejraději!
Vynikající káva - pražená pouze pro naši kavárnu.
Koláče, buchty, rolády, dortíky,
raw zákusky naší výroby.
Speciální nápoj Kombe.
Otevřeno: Po - pá 9 - 21 h.
Adresa: Nám. Svobody 17, Dům pánů z Lipé - v přízemí.

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.

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu
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telefon inzerce: 777 }556 578
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

ZAPOMENUTÉ
HODINY

VÍTE, KDO Z TĚCHTO MNOHA
MUŽŮ JE Ř. J. MENDEL, KTERÝ
NÁS OBLAŽIL GENETIKOU?

K

SOUTĚŽ O HRNE

Foto: Jaroslav Pavlík

9. díl
populár ní
soutěže

ŘEŠENÍ: Slavný Řehoř Jan Mendel sedí mezi dvěma nejvousatějšími muži na snímku.
Jakoby byli naklonováni! Už víte? Ano, je to ten bezvousý vědec v dolní řadě druhý
zprava. Všichni jsou z Vyšší státní reálky v Jánské ulici v Brně. Snímek z archivu
Mendelova muzea při Masarykově univerzitě v Brně.
inzerce

NOVÁ,
ŠOKUJÍCÍ
FAKTA

PRÁVĚ VYCHÁZÍ
NOVÁ KNIHA
ONDŘEJE HÖPPNERA,
VYDAVATELE TOHOTO LISTU
K mání u dobrých
knihkupců:
● Knihy Dobrovský
(Joštova 6)
● Knihkupectví
Academia (nám.
Svobody 13)
Objednejte též
na internetu
www.daranus.cz

VÍTE, KDE JSOU
V BRNĚ TYTO HODINY?
Tyto sluneční hodiny jsou dobře
schované - a přesto v centru
Brna blízko Kapucínské hrobky.
Nejrychlejší volající se správnou odpovědí obdrží originální
StaroBrněnský hrnek! Volejte
Martinovi 777 122 009

NEBO NAPIŠTE KDE JSOU NA E-MAIL
redakce@starobrnenskenoviny.eu
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

ZAPOMENUTÝ
ROZHOVOR VZPOMÍNÁ N
VE VERŠÍCH
Ivo Jahelka

Zpívající právník, básník

EXKLUZIVNĚ

Kéž se nohy nepletou:
Ivo a bratr Vinnetou
Text: Martin Cibulka

SBN: Jak jste jako dítě
snášel nespravedlnost?
Ivo: „Chtěl jsem každou
roztržku, řešit silou hrubou, pak jsem dostal přes
držku, teď právo řeším...
hubou."
SBN: V čem spatřujete
kouzlo folkové muziky?
Ivo: „Na lyrické folky,
folky, výborně se balí holky!"
SBN: Kam jste zval na
jaře slečny na rande?
Ivo: „Držel jsem se teze
- je pravda trochu kusá však možná si vás nakloní! Že jak oschnou meze,
tak nejlepší pusa je pod
kvetoucí jabloní!"
SBN: Vraťme se v čase
zpět. Kterým hercem stří-

Žertovná kooláž:Ondřej Höppner

Neměl vzhled milovníka či elegána.
Hrál záporné a nesympatické postavy.
Jeho temná strana však ozářila český
ﬁlm - i po praktické stránce.

brného plátna byste chtěl
být?
Ivo: „S třásněmi mám
nátělník, s koněm pádím
v rozletu. Apačů jsem
náčelník - Pierre Brice tedy Vinnetůůůů."
SBN: Jak byste prožil
večer v Brně?
Ivo: „Kde vás v Brně
zbaví splínu? Ve varieté - v Rozmarýnu! Že už
není? No tak díky… Zas
jen ﬁlm pro pamětníky."
SBN: Kde Vás v nejbližší
době uvidíme a uslyšíme?
Ivo: „Duben - Musilka snad... Přijďte se zasmát."
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Ivo: „Lidi, čtěte noviny,
zvlášť na šesté straně, někdy jsou tam koniny, ale
díky za ně!"

Heslo Bohouše Šmídy:
„Produkce je práce, kterou se buď naučíte za 14
dní, nebo nikdy!“
Byl pozoruhodným duchem, zásadním způsobem se zasloužil o slávu
československé kinematograﬁe.
Nebyl ani tak hercem
jako spíš jedním z nejdůležitějších „neviditelných“ organizačních pracovníků při zrodu více
než 200 československých ﬁlmů.

Moc
Patřil mezi nejmocnější
muže našeho světa stříbrného plátna. Vystudovaný právník a pedagog,
v roce 1965 profesorem
FAMU. Je autorem
mnoha odborných publikací. V roce 1946 byl
vedoucím výroby prvního československého
barevného ﬁlmu Jan
Roháč z Dubé.
Svůj ﬁlmařský život prožil s jedinou ženou Hankou. Byl dobrosrdečný,
kamarádský a pracovitý. Celoživotní srdečné
přátelství ho pojilo také

PAMĚTNÍ DESKA PRO HUGA HAASE
Vážení čtenáři.
Máte - li chuť, budeme velmi rádi, když přispějete jakoukoliv částkou na výrobu a umístění pamětní desky Huga Haase na jeho rodný
dům v Bezručově 5 v Brně. Vždyť jedinečný
Hugo byl přece od nás, z Brna! Za spoluúčast
na této mimořádné události vám srdečně
děkujeme.
Vaše StaroBrněnské noviny.
Transparentní účet StaroBrněnských novin:
9442810001/5500.
Do poznámky napište: Hugo Haas - deska.

Pro více informací volejte: 777 122 009 (Martin)

s Františkem Smolíkem,
Oldřichem Novým, Jaroslavem Vojtou a mnoha
dalšími bardy ﬁlmařského světa.

Noc
Když se stal v roce 1953
ředitelem Studia populárně vědeckých a naučných ﬁlmů, měl na
starosti nejen pražské,
ale i brněnské a gottwaldovské studio. Bohumil
Šmída vzpomíná:
„Pražské studio mi nijak
vřelé přivítání nepřipravilo, zato jinak tomu
bylo v Brně.

Týden po problematickém nástupu v Praze
jsem ohlásil příjezd do
Brna. V přivítání jsem
cítil zásadní rozdíl. Pravda, všichni stáli v pozoru
a hleděli na mě s takovým napětím a očekáváním, až mě z toho škrtil
límec i s kravatou.

Piáno

Režisér Jan Fuksa si vzal
uvítací slovo. Po jeho
zdvořilostech jsem si všiml za dvojřadem pracovníků starého odřeného
piana. „Hele, hraje to?“
„No, hraje, soudruhu
řediteli.“ „Já vám teda
hoši něco zahraju.“
Po písni Když jsem šel
od Frenštátu se ze skříně
vyvalily tři demižóny mikulovského a další mo-

JEDEN VTIP ZA VŠECHNY
Jedna anekdota za všechny v podání Oldřicha Nového pro Bohouška v baru hotelu Grand:
Vojta jednou jel na pohostinskou hru někam daleko vlakem. Sedl si do prázdného kupé, kde seděl u okna takový stařeček, bafal z fajfky a koukal
z okna. Po chvíli si prohlíží Vojtu a povídá: „Poslouchejte, nejste Vy z Prahy?“ Vojta povídá:
„Z Prahy, néé, já jsem z Modřan." A chvíli se mlčelo. Načež děda zase: „Poslouchejte, z Modřan…
Tak tam znáte ňákýho Bártu?" Vojta: „Bártůů? Néé,
toho, neznám." Děda: „Ale když neznáte Bártu, tak
tam určitě znáte ňákýho Polívku." Vojta: „Polívkůů? Néé, vůbec ne. To spíš znám toho Bártu."

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578

UTÝ GÉNIUS
NA NOČNÍ BRNO
BOHUMIL ŠMÍDA
A JEHO PŘÍBĚH

ravskou už jsme zpívali
společně. „Sakra, proč
tu ty demižóny už dávno nebyly?“ Jan Fuksa
skromě odvětil: „Když mi
jsme si, Bohouši, nejdřív
netrouﬂi.“

*16. 1. 1914
†6. 3. 1989

Kalendárium
Starého Brna
BŘEZEN

Karl
Wallaschek,
polyglot

Anna
Ticho,
malířka

Eduard
Milén,
ilustrátor

Helena
Kafková,
sestra

● Gabriel Hejzlar
*1. 9. 1894 Malé Poříčí
†17. 3. 1972 Brno
Archeolog. Vybudoval
pro Brno knihovnu.

Grand

Hezká vzpomínka Bohumila Šmídy na Brno nejen
noční…
V létě roku 1961 se na
zimním stadiónu v Brně
konala premiéra ﬁlmu
Kde alibi nestačí. Oldřich
Nový, který znal Brno dokonale, nás pak vodil po
lokálech. Jenže v každém
z nich přišla na stůl láhev
s poznámkou: „Mistře
Nový, jen si dejte, to je
na můj účet.“ Utekli jsme
do prázdného baru hotelu Grand. Hudba hrála
jen pro nás. Olda zpíval
a hrál Kristiána jen pro
mne a Jaroslava, ten zase
vypravoval anekdoty.
Jak bylo v tom potemnělém lokále hezky! Muzikanti hráli přes čas. Za
sametový závěs u vchodu
se držel zasněný esenbák
a zbožně se na nás díval
a prosil kapelníka: „Ještě
jednu, pane mistře, prosím Vás! Jen jednu, poslední, soudruzi!“
A pak už dolů po schodech přišlo krásné, slunečné ráno...
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● Karl Wallaschek
*17. 10. 1820 Vyškov
†31. 3. 1896 Brno
Jazykový polyglot.
● Eduard Milén
*18. 3. 1891 Frýdštejn
†19. 5. 1976 Brno
Malíř, profesor.
Organizátor brněnského
kulturního života.

Šmída
v detektivní
komedii Nahá
pastýřka (1966)
s Menšíkem

● Leopold Grimm
*3. 3. 1862 Všebořice
†23. 4. 1939 Brno
Profesor. Vyhlášený
odborník v oblasti
vodních turbín.
● Anna Ticho
*27. 10. 1894 Brno
†1. 3. 1980 Jeruzalém
Malířka. Bydlela na
Zelném trhu 21.

Kamarád
Oldřich Nový

Noční Grand Hotel
v Brně

Práce snů (3/3)

Kamarád
Jaroušek Vojta

Milovaná
manželka
Hanka

● Helena Kafková
*1. 5. 1894 Brno
†30. 3. 1943 Vídeň
Řeholnice a mučednice
českého původu, souzena
gestapem k smrti.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

KONEC TOHOTO DÍLU
A štěstí mu přálo. Poté, co zapracoval na fyzičce a doplnil mezery v oboru účetnictví, konečně dostal od úřadu vysněnou práci.
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

Co ráno řekl Hugo Oldřichovi
Martin
Cibulka

NEJSTARŠÍ
PAMĚTNÍ DESKA

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

V

íte, že svůj první pozdrav vykřikl Hugo
své mamince Olze už
před 117 lety? Bylo to za
19. mrazivé únorové noci
v Gomperzově 5 (dnes
Bezručova).
Také noční čas Hugova narození mu zřejmě
předurčil dispozice pro
bouřlivácký barový život.
A že těch večírků a ﬂámů
bylo. Jednou se Hugo vracel nad ránem s Odřichem
Novým, který už v Brně
působil. Šli tehdy spolu
z posledního baru směrem do Biskupské ulice,
kde Hugo bydlel se svojí
rodinou. Před domem se
Hugo zastavil a jen tak povídá: „Oldo, počkej tady

Kamenný most (1900)

HUGO HAAS,
tehdy (21) začal
v Brně ﬂámovat

OLDŘICH NOVÝ,
kamarád Huga
z mokré čtvrti

na mě, já se hned vrátím.
Musím jít domů vstávat!“
Nebyl Hugo kouzelný? To
mu bylo asi 21 let, život
měl vlastně před sebou
a zcela jistě netušil, že se
brzy stane jednou z nejvýraznějších
osobností
československého ﬁlmu.
Stvořil si neopakovatelný způsob moderního,

STAROŽITNOSTI
PhDr. Maria Fajtlová
• Nákup a výkup nábytku, obrazů, šperků…
• Odhad starožitností
Otevřeno:
• Výstavy obrazů
Po - pá 11 - 17 h

Adresa: Hrnčířská 13, Brno
Tel.: 777 602 613
E-mail: fajtlovamaria@centrum.cz

www.galerief.cz

Před levým vchodem, tam,
jak stojí drožka, Olda tehdy
čekal. Až Hugo vstane...

autorského herectví, které do té doby nemělo obdoby. Jeho komika byla
založena na mnoha jemných výrazových polohách a silně mířila k ironii
a sebeironii.
I přátelé StaroBrněnských
novin se z únorového srazu vraceli po Biskupské
ulici do svých vyhřátých
inzerce

bytů a domů. Ovšem nikoliv vstávat. Spíš naopak.
5. 3. 2018 už snad jako
v únoru mrznout nebude.
Přijďte na naše setkání.

Kdy příště

2. dubna 2018
od 17 h,
Živá voda (Petrov 2)

ŽALUZIE HANÁK

Sloupek o kávě

Nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.

Největší pijáci kávy
Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

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.

Káva pražená
s láskou
a porozuměním

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

Kavárna a pražírna

SMS Staré Brno

vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa

Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU.
Tel. číslo 900 11 30. Rozsah 30 slov. Cena 30 Kč vč. DPH.

jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi

●Výklad karet: na co
se připravit v roce 2018
- rodina, práce, štěstí. Věštírna Via Regia,
Zuzana Antares, již od
1992. Tel.: 775 748 425.
●Starožitnosti PhDr.
Maria Fajtlová, Hrnčířská
13, Brno. www.galerief.cz.
Tel.: 777 602 613
●Umělecké rámování.
Nováčkova 69a, Brno.
www.ramovani-brno-krenkova.cz. Tel.: 603
533 540.

Nejstarší kamennou pamětní deskou v Brně
je obdélná deska o rozměrech 33,5 x 78,5 cm,
která ve dvou řádcích
v německém jazyce uvádí: Toto vykonal Hans
Track 1492.
Byla na Kamenném mostě, který postavil na Starém Brně přes řeku Svratku, a který tehdy spojoval
dnešní ulici Poříčí a Vídeňskou. Při novodobých
úpravách mostu po roce
1930 byla deska sňata
a uložena v lapidáriu.

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

Č

íňané navyšují spotřebu díky svým nově
budovaným městům
a přílivem západního stylu
života, naproti tomu třeba
severské státy vedou žebříček, ale absolutně největší
pijáky kávy najdeme v Lucembursku. Češi obhajují
se svými necelými čtyřmi
kilogramy
třiadvacátou
pozici na světě.
Pro porovnání, mnoho
mladých rodin spotřebuje
měsíčně více jak dva kilogramy kávy. Fanda do různých chutí a vůní káv přes
dvě kila vypije jen sám.
Stále je rozšířená rychlá
instantní varianta, pak
československý fenomén
„turek“ a na záda mu dýchají už kávy připravené
v kávovarech, často s mlékem, prodloužené a espressa. U mnoha lidí je v oblibě jednoduchá příprava
ﬁltrované kávy. Kvalitní
druhy káv jsou na vzestupu a s věkem spotřebitelů
roste obliba i množství
kávy.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}
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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

O imunitě

Máloco mne jako brněnského právního pedagoga
a občanského pasivistu
dokáže „vytočit“, jak vypečené mediální rozumy
některých politiků a poli-

tiček ve stylu - Až budeme mít „skutečně nezávislou policii a justici“, tak můžeme zrušit
imunitu!
Takže pro Vaše voliče má
dnešní, ne zrovna levná
justice (cca tři tisíce soud-

ců s průměrným platem
okolo sta tisíc korun hrubého měsíčně), být dostatečně kvalitní a spravedlivá?
Ale pro vás, vážení politici, nikoliv? Sancta simplicitas!
inzerce

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

POHŘEBNÍ SLUŽBA
HARMONIE
Brno - střed, Lidická 44.
Tel./fax: 545 573 804, 723 283 290
Brno - St. Lískovec, Mikuláškovo nám. 1.
Tel.: 547 210 465
Brno - Kohoutovice, Libušina tř. 2.
Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.cz
Únor 2018

Vážená redakce,

díky za supr noviny a za
sbírku na pamětní desku
Huga Haase.
Jan Bartoš, Brno

Kronika

Milované Brno,
milované
Staré Brno
Moje milované,
milované Staré Brno,
mám tě stále v oku,
jako ječné zrno,
co pálí a svědí něžnou
láskou bolavou,
někdy mám náladu
těžce toulavou

a chodím uličkami,
zkoumám temná
zákoutí,
vzpomínky v hlavě
bloudí, ruce se
zakroutí touhou,
zachytit ten krásně
uplynutý čas....
Věra Hašová
Oltec

POSÍLEJTE BÁSNĚ
V případě uveřejnění:
Zákusek z cukrárny Labský

REDAKCE@
STAROBRNENSKENOVINY.EU

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

TENIS
Kurzy tenisu

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

O alkoholu

V Litvě prý spotřebovávají
více alkoholu než v jiných
zemích světa, včetně sousedního Ruska, Běloruska
či Polska... Ještě trochu
a dostaneme se snad na
úroveň Brna-střed posteskl si litevský ministr
zdravotnictví a nalil si dalšího „panákuse alkoholikuse"...

Ukázka ze seriálu
Alkoholická
evoluce

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

Na nové dubové podlaze si po našem
harmonickém víně můžete i zatančit.
Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

www.vinarstvibukovsky.cz

10

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

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

Smolíkovi letí
k Bolkovi

Nenechte si ujít 29. 3. od
19 h představení Smolíkovi v Divadle Bolka
Polívky. V představení
s písničkami na motivy
kultovního
maďarského animovaného seriálu
hrají Bob Klepl, Jana
Stryková, Eva Holubová…

Véčko plné pohádek
pro děti

Zajděte s dětmi v březnu
do divadla. V Divadelním studiu V na Veveří
hrají např. 11. 3. Prince
Bajaju, 17. 3. O Budulínkovi či 18. 3. Rumcajse!
Vhodné pro všechny zvídavé děti a jejich hodné
rodiče.

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. 9. března hrají Daniela Choděrová, Markéta Plánková,
Gábina Míčová…
K

Bob
Klepl,
herec

Kulturní nástěnka
BŘEZEN

Divadlo - Pá 9. 3. v 19 h - THE NAKED TRUTH - ODHALENÁ PRAVDA - Divadlo B. Polívky, Jakubské nám.
- Vesnická tělocvična, kurz pole dance.
Hrají: G. Míčová, M. Plánková…
Divadlo - Út 13. 3. v 17.30 h - MARYŠA - HaDivadlo, Poštovská 8d - Krojovaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti
k tvrdohlavé oběti. Mrštíkové. Režie Lukáš Brutovský - www.hadivadlo.cz
Přednáška - 20. 3. v 15.30 h - BLOUDĚNÍ V SIBIŘSKÉ TAJZE - Galerie Žlutý kopec, Masarykův onkologický
ústav - Cestovatel a rybář Milan Rozsypal. Těšte se na exotické diapozitivy.
Dětem - So 31. 3. v 15 h - KRKONOŠSKÉ POHÁDKY - Divadelní studio
V, Veveří 133 - Klasika z Podkrkonoší.
Nechybí Krakonoš, Trautenberk, Anče,
Kuba, Hajnej… Více: www.divadlov.cz
Výstava - Do 27. 5. - VLASTA FIALOVÁ (1928 – 1998) - Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno - Sál Karla Valocha
- Výstava věnovaná velké herečce Vlastě
Fialové. Nenechte si ujít. www.mzm.cz
Prohlídka - Otevřeno denně - KAPUCÍNSKÁ HROBKA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Jana
Stryková,
herečka

Vladimír
Mišík,
muzikant

Bárta, Mišík i Prokop
v Sono Centru

Parádní koncerty pořádá
Sono Centrum v Brně. 14.

3. se těšte na Dana Bártu
& Illustratosphere, 22. 3.
na Vladimíra Mišíka
& ETC a 28. 3. Michala Prokopa & Framus
Five + support Dáša
Urbová. Nenechte si ujít.

Ve Fičáku tancuj
až do rána

Pěkně si zatančete v klubu Fičák na Mojmírově
náměstí 17. Příležitost
máte každý pátek a sobotu na akci Oldies zlatá osmdesátá. Vstup
zdarma.

Do Brna přijede
Bob Dylan

Šťastné okamžiky čekají
fanoušky Boba Dylana. Zahraje 15. dubna
v hale Vodova. „Vystoupení Boba Dylana jsou
neopakovatelná.
Nikdy
nevíte, co a v jaké podobě
zahraje,“ uvedl pořadatel
koncertu Petr Novák. Jupí.

Zabava
telefon inzerce: 777 }556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (9.)

Radek „Pátračka“ DRÁPAL k poctě Franty Kocourka

Vobchvatem
Jenže kingálovi se to eklovalo. Čul z toho nějakou
bódu a tak byl nevoblomnej a tvrdej jak Mrákotínská žula. Tam Kryšta
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Poznáte, jářku,

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Olga Janáčková

Recitátorka, zemřela mladá
www.malostranskenoviny.eu

moc v OK nebyl. A to ani
když kingovi slíbil, že mu
dotáhne hafo goldny ráčmenů válců a matroš na
nový fáro a tak se rozhodl
na to jít vobchvatem.
Začal se nakrucovat před
kingálovou rajzkou. Tlačil
ji do budky jeden klín za
druhým, až ji uělal takovej
bodel v řepě, že...
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy
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Leoš
Janáček,
táta

Zdeňka
Janáčková,
máma

?

Víte, že toto dřevěné kolo visí
v průchodu do Staré radnice
a vyrobil ho kolářský mistr
Birck. Víte, kdo mu pomáhal? Nápověda: Kouká za
každým rohem.

Minule: Socha tohoto svalnatého
muže je vlevo nad vstupní bránou do
Schodové ulice.
Správně: Bohuslav Křivánek
POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Krásně
recitovala Puškina

Olga Janáčková (1882 - 1903) byla jedinou dcerou hudebního skladatele
Leoše Janáčka a Zdeňky
Janáčkové. Byla velmi
krásná. V hudbě nevynikala, hrávala však ochotnické a loutkové divadlo
v brněnské Vesně. Po otci
inzerce

Žoﬁe
Zvěřinová,
učitelka

Foto: Archiv

Zabava

zdědila lásku k ruské literatuře. Ráda recitovala
Puškinovy verše. V pouhých 20 letech zemřela
v bytě svých rodičů na
Klášterním (dnes Mendlovo náměstí 2). Její otec
Leoš Janáček jí věnoval
operu Její pastorkyňa.

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. dubna
Modré okénko
dnes získává...

StaroBrněnské noviny jsou k mání v Malostranské besedě, Malostranské nám. 21. V Akademii
věd, Národní 3. U svatého Omara, Tržiště 11.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Foto: Archiv

IVO JAHELKA
Veršující právník

Za smělé verše,
kterými se vypořádal s otázkami
StaroBrněnských novin

Tip: čtenáři nejen
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

Foto: Martin Cibulka

PEPÍK
Foto svého kanárka
poslala do redakce
Jiřina Kolářová
ze Starého Brna
e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V bistru CVRČEK
(Kounicova 23) jsou
StaroBrněnské noviny
vždy úhledně
vyskládané u vzorně
vyleštěné pípy.

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

V BRNĚNSKÉM CIRKUSE: „Pozor, slečno krotitelko, nebudeš-li hledět,
aby byl stále nasycen, čeká tě nemilé překvapení!
inzerce

Umělecké rámování
Krása potřebuje rám!

• stylová prodejna s milou obsluhou,
praxe 25 let
• široká nabídka rámů a plátěných
paspart a olepů
• opravy rámů, čištění olejomaleb
• „neviditelná skla“ s ochranou
proti slunci
Otevřeno: Pondělí, středy a čtvrtky 9 - 16 h, úterý 9 - 18 h
Tel.: 545 214 272, 603 533 540
Nováčkova 69a, Brno 614 00

www.ramovani-brno-krenkova.cz

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.

