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Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

10. 000 výtisků

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

telefon redakce: 777 122 009

www.starobrnenskenoviny.eu

PŘíběh JednÉ Písně

TMAVO MODRÉ
BRNO

Místní servírky

Foto: Martin Cibulka

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Toto číslo vyšlo v nákladu

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

z restaurace Štatl (nám.
Svobody 3) s řádně vychlazenou poličkou za 36 kč
a Hauskrechtem za 40 kč.

Proč čtu

VýroČí

113

Í

NAROZEN

PŘ MÍST
íbě NÍ
hY

Jiří voskovec,
spoluautor textu písně
tmavomodrý svět

celý příběh čtěte na str. 6 - 7
inzerce

„Díky StaroBrněnským novinám
vím, co se děje nad zemí…”
ALEŠ SVOBODA,
největší odborník
na brněnské podzemí

Foto: Martin Cibulka

Werich,
Ježek,
voskovec
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telefon redakce: 775 949 557

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Nové zprávy ze Starého Brna

Oběd
pod 100 Kč

Špenát, vejce,
bramborový
knedlík + polévka
90 kč

muchoVa ePoPeJ:
koneČně V brně

restaurace Jakoby,
Jakubské nám. 6

Mucha

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

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

„

Slovanská
epopej

Věta, kterou jsem zaslechl:

Představivost
je důležitější,
než vědomosti

Počasí

18 °C

červen
Jak si v červnu usteleš,
tak zi v září lehneš

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

Výstaviště - Devět největších pláten z cyklu
Slovanská epopej od Alfonse Muchy si můžete
prohlédnout v pavilonu H
brněnského výstaviště.
Výstava potrvá do konce
roku. Kromě epopeje lidé
v pavilonu uvidí i 150 Muchových plakátů, přičemž

propojení výstavy pláten
a plakátů bude světový
unikát.
Výstavu provázejí vysoká
bezpečnostní opatření - její hodnota je nevyčíslitelná. Muchova epopej
zatím nemá stálé místo,
dosud se o něj handrkují
v Praze.

Jako z horor
PlÁcÁní ne

Brno - střed - Zážitek
jako z hororu zažila žena
v centru Brna. Oknem jí
v noci vletělo do bytu hejno netopýrů a naráželo do
prosklené zdi v jejím bytě.
To ji vzbudilo.
„Přivolaný strážník spatřil, že je žena v takovém
šoku, že nejprve uklidnil
ji a až pak začal s odchytem,“ uvedla policie.

Netopýři se teď v teplém
počasí do domů a bytů
dostanou snadno okny
otevřenými kvůli větrání.
„Láká je tam teplo, které
sálá z místností. Předpokládají totiž, že za teplem
půjde i hmyz,“ vysvětluje
zoolog. Ukrytí v bytě vydrží netopýři i několik dní,
schovávají se za obrazy
nebo skříně.

AGENTURA MEDIA SKAUT se PtÁ V ulicích
POTKALI JSTE NĚKDY NETOPÝRA
VE VOLNÉ PŘÍRODĚ?

ANO: 82 %, NE: 18 %

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 17. 5. do
25. 5. 2018, mimo jiné na odběrních
místech StaroBrněnských novin,
místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

AnketA StAroBrněnSkÝCH novIn

Co byste uvařili k večeři
Voskovci a Werichovi?

Zpravy

StArÉ
Brno

Jiří
pecha

radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Půl kila humoru, 400 g laskavosti, 600 g
obdivu. Podávat
s úsměvem.“

„Šoulet, hrách,
kroupy, fazole...
Vím, že to
Werichovi
chutnalo!"

„Čili: Byli to
gurmáni, takže
to, co si často
nedávali. Halušky a svíčkovou.“

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

„Aby byli ještě
legračnější,
uvařila bych
jim vtipnou
kaši!“

„Knedlo, zelo,
vepřo. Byli to
pánové s českým
srdcem.“

„Vařit bych si
jim netrouﬂ,
ale rád bych
ochutnal jejich
vtipnou kaši.“

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 ř556 578

Zpravy
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inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

roru: Ženu Probudilo
netoPýŘích kŘídel

Dívka ze str. 3

Bouřlivý

rok
1918

ště

MISS VATA

Květa Pecháčková pózuje
s cukrovou vatou, kterou
namíchal místní cukrář Jíra,
její budoucí manžel.

Malý oznamovatel

JAK CHYTIT NETOPÝRA

Netopýr nad Brnem

inzerce
inzerce

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Foto: Archiv

Když doma přistihnete netopýra, zhasněte světlo,
otevřete okna a tiše počkejte, až vyletí. Nebo na
netopýra stačí hodit ručník
a vytřepte na balkóně.

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

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

ŽALUZIE HANÁK

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

zde mŮŽe
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

VoleJte ihned

Tel.: 604 850 396

VlídnÉ zachÁzení!
TELEFON:

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.

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Dušan Jurkovič, u kterého František Hrdina od roku
1904 pracoval na stavbách, motivoval budoucího
stavitele Alfa pasáže k tomu, aby si založil vlastní živnost. Vlastní ﬁrma Františka Hrdiny vznikla
v roce 1907. Byla zaměřena nejen na stavitelství, ale
také na přidružené obory, jako je tesařství, stolařství nebo zámečnictví. V roce 1910 se pan František oženil s Marií Jelínkovou, dcerou
statkáře z Číkova u Tasova, která do svazku přinesla nemalé věno.
Díky tomu mohl František Hrdina nakoupit první pozemky pro stavbu
vlastních ﬁremních domů určených k prodeji. Zřídil si vlastní projekční
kancelář, která se kromě návrhů novostaveb věnovala i přestavbám
a adaptacím obytných a hospodářských budov. Pokračování příště.
Akce června:
9. 6. 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:

►

www.alfapassage.cz

►

Marie Hrdinová,
roz. Jelínková

PŘÍBĚH VILY STIASSNI

Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.
„Je čas k odjezdu, nemáme čas ztrácet čas!“ Možná
právě takto zněla osudová slova továrníka Alfreda Stiassni, když v únoru roku 1938 zavelel k odjezdu. Záhy
na to opustila jeho rodina po devíti letech šťastného
života nádhernou vilu stojící do dnešních dnů na ulici Hroznová 14 v Brně-Pisárkách. Šlo o největší zlom
v životě židovské rodiny textilního továrníka, jehož
majetek byl současníky odhadován na několik desítek milionů korun. Jaké byly další životní příběhy rodiny a jejich honosné vily?
O tom více zase příště! Historie znovu ožívá.
Víte, že ve vile Stiassni můžete zažít éru první republiky takřka na vlastní kůži?
Speciální tematické prohlídky, noční oživené programy, módní přehlídky,
hudební koncerty v duchu a kouzlu 30. let. Rauty, svatby i společenská setkání pro Vás a vaše obchodní partnery stylově a nezapomenutelně.
www.vila-stiassni.cz
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Zuřivý reportér

dům útěchy na
Žlutém kopci

Janáčkovo Staré Brno

Jako by to
bylo včera

● 21. 6. 1928 se konala v nemocnici na Žlutém
kopci ustavující schůze
Spolku Domu útěchy.
Primář Jaroslav Bakeš
a jeho matka Lucie Bakešová usilovali o zřízení
ústavu pro pacienty postižené onkologickými onemocněními. Podpořil je
například T. G. Masaryk.

Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Příchod chudého 11letého Leoše Janáčka (1854
- 1928) z rodných Hukvald na Staré Brno dostal v dospělosti hořkou
příchuť. Na Starém Brně
brzy potkal dceru ředitele učitelského ústavu
Zdeňku Schulzovou, se
kterou se roku 1881 v kos-

DŘÍVE & DNES
1909

Foto: Archiv, Martin Cibulka

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

tele Nanebevzetí Panny
Marie oženil. Bydleli
v bytě Zdenčiných rodičů
v dnešní Křížové (tehdy
Měšťanská) 54.
Zde se 15. 8. 1882 narodila dcera Olga. Krátce po
narození se Janáček se
Zdeňkou a Olgou přestěhoval na Mendlovo nám.

(tehdy Klášterní) 2. Tady
se 16. 5. 1888 narodil syn
Vladimír, který však za
dva roky zemřel. Zde také
vznikala první Janáčkova
opera Šárka.
Tehdy ještě Janáčkovi netušili, že je v jejich
smutném bytě v roce
1903 navždy opustí také
milovaná dcera Olga.
Tyto tragické události
byly pravděpodobně důvodem jejich přestěhování do Smetanovy (tehdy
Haberlerova) 14. Změna
bydliště ovšem nemohla
smazat bolest, kterou génius prožil.

Zpravy

s

Manželé
Janáčkovi

Před budovou pošty (Nádražní ulice)
Kde to je

Dnes

všIMněte SI: Dříve se to před poštou jen hemžilo koňmi a plně naloženými povozy.
inzerce

Útulná vinotéka

U Terezky

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

poSíLeJte SvÉ FotoGrAFIe
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu
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telefon inzerce: 777 ř556 578

Zpravy
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PlakÁtY a ParostroJ?
dnes tu Je JustiČní PalÁc

ZAPOMENUTÉ
hodinY
k

soutěŽ o hrne
12. díl
populár ní
soutěže

Jezuitský
kostel

Foto: Jaroslav Pavlík

Tajemný
parostroj

Lelkující
hlouček
1906. Fotograﬁe, zachycující pohled z dnešní rooseveltovy (Schwedengasse) ulice
do dnešní ulice Dvořákovy (Wiesergasse), v době těsně před zahájením výstavby
Justičního paláce v roce 1906. o parostroji vlevo dole nevíme nic.
inzerce

kosmetický salon
Naturo-Kosmetika

• 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

www.naturo-kosmetika.cz

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

víte, kDe JSoU
v Brně tYto HoDInY?
Tentokrát jsou pro změnu
na řadě sluneční hodiny.
Nejrychlejší volající se správnou
odpovědí obdrží originální
StaroBrněnský hrnek!
Volejte Martinovi
tel.: 777 122 009

NEBO NAPIŠTE KDE JSOU NA E-MAIL
redakce@starobrnenskenoviny.eu
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ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

ŠÁRKA
KAŠPÁRKOVÁ

Olympijská medailistka v trojskoku
EXKLUZIVNĚ

PoŘÁd Je
MI DO SKOKU!
Foto: Archiv,

šárka
v doskočišti

Text: Martin Cibulka

SBN: Jste držitelkou řady
medailí, včetně olympijské. Máte je vystavené?
Šárka: Ano, mám, přiznávám. Ty nejcennější
ale mám někdy jen tak na
věšáku v kapse saka, protože je vozím na časté školní
i mimoškolní akce. Nejen
děti je chtějí vidět.
SBN: Patříte do světové
TOP 10. Jaký je to pocit?
Šárka: Samozřejmě mě to
těší. Při každém rohovoru
mě to však těší ještě více,
protože se mi to tak opět
připomene.
SBN: Je Vám pořád do
skoku?
Šárka: Ano. A život si pořád užívám. I když se někdy
nezastaví, a ty skoky trochu
pobolívají.
SBN: Žije se Vám v Brně
dobře?

Šárka: Ano. Žije. Brno má
výbornou polohu a celkově
je to krásné město.
SBN: Čím by podle Vás
mohlo být Brno ještě hezčí?
Šárka: Mohlo by se více
zkrášlit centrum města. Je
v něm málo zeleně. A kdyby nebylo okolí centra neustále rozkopáno, bylo by
Brno ještě hezčí.
SBN: Máte nějaký nespněný sen? Ptám se, protože
co si budeme povídat, jsme
tu jen „na skok“.
Šárka: Nemám, protože
jsem moc spokojená a užívám si radostí, které život
přináší. A to, co jsem si
chtěla splnit, jsem si splnila
nad rámec.
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Šárka: Žijte spokojený život a užívejte si ho plnými
doušky! Nikdy nevíte, co
vás potká druhý den.

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

VoskoVec: Píseň
Vznikla Ve skle
„Aspoň první řádku kdybyste si vymysleli, volové, ať se
mám čeho chytit,“ mumlal Ježek za piánem. Bylo léto
1929 a jedna z nejslavnějších písní Osvobozeného divadla, blues Tmavomodrý svět, právě vznikala ve sklepě
brněnského hotelu Passage (nyní Slovan).
Jiří Voskovec vzpomíná:
Byli jsme zrovna na zájezdu v Brně a narychlo
jsme potřebovali blues
do jednoho skeče. Bylo
letní odpoledne roku
1929, venku krásně
a navíc velké vedro. Nikomu z nás se nechtělo
nic dělat.
Sešli jsme se na to v suterénním nebo snad
sklepním prostoru hotelu Passage (pozn. red.
dnes Slovan), v němž
vládlo ospalé ticho. Ježek seděl u piana a já
s Werichem jsme ho
nutili, aby napřed složil
hudbu, že pak na ni uděláme slova.
Ježek chtěl zase napřed
slova, že potom udělá
na ně hudbu. „Aspoň
první řádku kdybyste
si vymysleli, volové, ať
se mám čeho chytit,“
domlouval nám Ježek,
který u toho proháněl
bluesové rytmy po klávesách.
Navrhovali jsme různé
nesmysly. Jeden z nich
Ježka konečně zaujal.
„Netoliko, že je tma, ale
nevidím.“ „Počkej, to by

šlo… to má hezkej rytmus,“ bručel a skandoval Ježek.
A z čista jasna ušil k těmto slovům fragment melodie, který nás všechny
tři naráz probudil.
„A vopakovat,“ naléhal.
„To samý, zase dvanáct
slabik, chápete,“ a už
skládal melodii dalšího
verše.
Melodie si vynutila slova: „Vím, že je všude
tma, já ji nevidím...“ Za
chvíli bylo hotové celé

šestiverší - jak hudba,
tak i slova. Nikdo z nás
nevěděl, byla - li hudba
složena na text či text na
hudbu.
Takhle tehdy vzniklo
nejmodřejší ze všech našich blues: Tmavomodrý svět.
Za pár okamžiků jsem si
uvědomil, že prakticky
vystihuje Ježkův životní
osud - téměř úplnou slepotu. Byl schopen rozeznávat jen tmavé odstíny
modré barvy.

co moŽnÁ neVíte
o JiŘím VoskoVcoVi
Narodil se 19. června 1905 v Sázavě ● Jeho táta
Vilém Wachsmann byl důstojníkem hudby v carské
armádě ● Německy znějící jméno si nechal počeštit
● Maminka Jiřina pocházela z Francie, byla dcerou
malíře Soběslava Pinkase ● S Werichem se seznámil
na gymnáziu ● Roku 1948 Voskovec opustil republiku
natrvalo ● V USA byl ihned uvězněn na Ellis Islandu
pro podezření ze špionáže a z údajných sympatií ke
komunismu ● Zahrál si v řadě ﬁlmů a prosadil se také
na Broadwayi (Dvanáct rozhněvaných mužů (1957)
● S Werichem se viděl naposled roku 1974 ● Po propuštění z vězení napsal o svém uvěznění hru, za kterou získal prestižní cenu ● Zemřel náhle 1. července
1981 v Kalifornii ●

inzerce

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)

• 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

z titulníi Strany

telefon inzerce: 777 ř556 578
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eň tmaVomodrý sVět
klePě hotelu V brně
Hotel Passage
(nyní Slovan)

Kalendárium
Starého Brna
červen

Eduard
Cupák,
herec

Marie
Dvořáková,
Vesna

Konrád
Kunz,
novinář

Karel
Hőger,
herec

● Eduard Cupák
*10. 3. 1932 Brno
†23. 6. 1996 Praha
Herec a dabér. V roce
1947 nastoupil na Státní
konzervatoř v Brně.
● Marie Dvořáková
*15. 3. 1848 Brno
†3. 6. 1880 Vídeň
První starostka spolku
Vesna v Brně.
● Konrád Kunz
*18. 2. 1846 Kunštát
†17. 6. 1890 Brno
Novinář, úředník,
mecenáš studentů.

v + W složili slova
k písni tmavomodrý
svět ve 24 letech.

Ježek

J. V. se
ženou
v USA

● Karel Hőger
*17. 6. 1909 Brno
†4. 5. 1977 Praha
Herec. Je po něm pojmenována ulice Hőgrova.
● Jan Máša
*24. 6. 1869 Tišnov
†27. 2. 1933 Brno
Novinář, podporovatel
vzniku brněnského letiště
a výstaviště.

Ježek,
Werich,
voskovec

rodiče
Jiřího voskovce

Nemilé překvapení (1/2)

Hospoda: „Zaplaťte!“ „Již brzy! Čekám
peníze od bohatého strýce!“

krejčí: „Zaplaťte!“ „Již brzy! Čekám
peníze od bohatého strýce!“

● Otto Eisler
*1. 6. 1893 Bystřice
†27. 7. 1968 Brno
Významný architekt,
účastník odboje.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

pokrAčování příště
pikolík: „Zaplaťte!“ „Již brzy! Čekám
peníze od bohatého strýce!“
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

kavárník toman se vrací!
Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

PRVNÍ
sPlachoVací
zÁchodkY

tel. č.: 777 122 009

V

Brně se stále něco
děje. A slovo „děje“ přímo souvisí
s dějinami. A historie,
jak známo, se opakuje.
S radostí vám tedy mohu
oznámit, že proslulý brněnský kavárník a cukrář
Emanuel Toman (1874 - 1952) se vrací!
V domě na nám. Svobody č. 22, který vlastnil
mj. Toman, a ve kterém
měl oblíbenou cukrárnu
s kavárnou, pomalu končí celková rekonstrukce,
před měsícem se sundalo
lešení a začínají vnitřní
úpravy. Na slavnostní otevření restaurace U Tomana, třeba s jeho proslulými „krémšnity“ (krémové

zde mŮŽe
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VoleJte ihned
VlídnÉ zachÁzení!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

kleinův palác
Léto 1986 na zahrádce
cukrárny nitra
řezy), se můžete těšit už
za šest měsíců!
Celý dům U Tomana, který bude velmi úzce spolupracovat se StaroBrněnskými novinami, bude
plný překvapení.
Také oblíbené Srazy přátel SBN se sem přesunou,
což bylo po oznámení na
květnovém srazu zakon-

čeno bouřlivým potleskem.
Dříve narození pamatují
Tomana, a ti, co se narodili později, už Nitru.
Zahrádku této cukrárny
a plno dalších exkluzivních fotograﬁí těchto míst,
postupně spatříte pouze ve StaroBrněnských
novinách! Vlastně také
inzerce

Kdy příště

Kavárna Živá voda
(Petrov 2)
2. července 2018

Sloupek o kávě

Novinky z místních podniku

Káva nebo džus

Café TeeVee, Běhounská 18

Oblíbená kavárna TeeVee byla po mnoha letech uzavřena. V případě kávového
deﬁcitu neváhejte navštívit Kávovou
Hvězdu v Jezuitské 3. Hned za rohem!

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Kavárna Švanda, Poštovská 8

Kultovní kavárna v pasáži Alfa, ve které
se scházejí umělci, bohémové, lékaři či
povaleči. Potkáte zde také herce nejen
z HaDivadla. www.kavarnasvanda.cz.

Hostinec U Bláhovky, Gorkého 54

Nejlepší Plzeň z tanku a pečené koleno
jakbysmet. Trošku vzdálená centru Brna,
přesto notorický známá. Čisté sklenice,
osobitá atmosféra. Otevřeno denně.

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa

SMS inzerce Staré Brno

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.

●Prodám leteckou koženou bundu, hnědočerná,
uvnitř pravý bílý beránek,
málo nošená, XL. Cena dohodou. Tel.: 736 143 091.
●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

v domě U Tomana, ale
nechte se překvapit!
Příště: 4. 6. od 17 h opět
mezi vonícími růžemi!

jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
řízené degustace kávy

• 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

První splachovací záchodky v Brně měl Kleinův palác na dnešním
nám. Svobody (1850).
Dešťová voda byla ze
střechy sváděna dřevěnými koryty do velké nádrže, odkud zásobovala
mimo jiné i prádelnu.
Kromě toho voda tekla
do splachovacích záchodků, tehdy v Brně nevídaných. Kleinův palác
navrhl a postavill Ludwig
Förster (1797 - 1863).

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

D

užina kávové třešinky má sladkou
chuť a spoustu
vitamínů. V pecce, kávovém zrnku, najdeme po
přípravě espressa spoustu antioxidantů jen při
pár desítkách kalorií a při
umírněné konzumaci pomáhá předcházet Parkinsonově chorobě, obezitě
či diabetu, kofein zvyšuje
schopnost
soustředění
a šálek kávy dokáže zpříjemnit náladu. I kvalitní
džusy nebo smoothie přes
mnoho vitaminů obsahují větší množství cukru a kyselin. Zkuste tedy
od každého něco, třeba
středomořský letní drink
- vyšejkrujte espresso
z jemně kyselého Hondurasu, kopeček zmrzliny
a pomerančovou šťávu
s trochou ledu. Okraj vychlazené sklenky ponořte
do pomerančové šťávy
a do cukru, vlijte drink
a dozdobte plátky sicilského krvavého pomeranče.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 ř556 578

DopiSyí
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

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

z notýsku obČanskÉho PasiVistY
petr kolman, www.sukolman.cz

kde našla
zbrojovka
svůj vzor
Povídá pan Medvěd panu
Jindrovi na Bláhovce:
„Víte že, v USA mladí

fotbalisti do 13 let nesmí
hlavičkovat (zakázali jim
to neurologové) a do 16
let nesmí dávat góly, aby
nedeprimovali hráče soupeře (zakázali psychologové)... a do 21 let nesmí
brát peníze (zakázali jim

to daňoví poradci)..."
Jindy bodrý pan Jindra
zachmuřeně:
„Škoda, že si hráči naší
milované Zbrojovky vzali
letos příklad z těch plejerů do šestnácti, a ne do
jednadvaceti let."
inzerce

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

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

květen 2018

Vážená redakce,

chtěla bych vám moc poděkovat za tyto krásné
StaroBrněnské noviny.
Jana Tucháňová

Vážená redakce,

StaroBrněnské noviny čtu
pravidelně, nevynechám
jediné číslo a všechna si
archivuji doma ve skříni.
Paráda, děkuji!
Jiří Bláha, Brno

Báseň

Čas růží
Ach, ta je krásná,
řekl zahradník,
když stříhal růži.
Ach, ta je krásná,
řekla dívka,
když ji růži dal její milý.
Ach, ta je krásná,
říkám já,
když tě svlékám
a ty se jako růže
červenáš.
Jiří Šavolt

PosíleJte bÁsně
V případě uveřejnění:
zákusek z cukrárny labský

redakce@
starobrnenskenoVinY.eu

www.vinarstvibukovsky.cz

zde mŮŽe
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VoleJte ihned
VlídnÉ zachÁzení!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

ŽALUZIE HANÁK

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

Chvilka
s míčem

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

Laco Deczi
zahraje u Bolka

Úžasný Laco Deczi, americký jazzový trumpetista,
hudební skladatel a malíř slovenského původu,
poprvé zahraje v Divadle
Bolka Polívky. Těšte se na
koncert 23. 6. od 19 hodin.

V obnoveném divadelním představení Šest tanečních hodin v šesti
týdnech září Chantal Poullain
a v roli jejího učitele tance herec
Martin Kraus. Představení v režii
Zdeňka Duška k vidění v Divadle
Bolka Polívky 4. a 26. 6. od 19 h.
K

Laco
Deczi,
trumpetista

Kulturní nástěnka
červen

Divadlo - 1. a 5. 6. v 19.30 h a 4. 6.
v 20.30 h - DoMA U HItLerŮ AneB
HIStorkY Z HItLerovIC kUCHYně - HaDivadlo, Poštovská 8d - Výjevy
z Hitlerova života, napsal A. Goldﬂam.
Derniéra - Út 5. 6. v 19 h - PANÍ
Z Moře - ND Brno - Mahenovo divadlo, Malinovského nám. 1 - V Ibsenově
kuse hraje hlavní roli úžasná Eva Novotná
v režii Martina Františáka. www.ndbrno.cz
Dětem - So 9. 6. v 15 h - krkonošSkÉ poHáDkY - Divadelní studio
V, Veveří 133 -Klasika z Podkrkonoší.
Nechybí Krakonoš, Trautenberk, Anče,
Kuba, Hajnej… Více: www.divadlov.cz
koncert - St 20. 6. v 15.30 h - konCert kApeLY rÓZInkY - Galerie Žlutý kopec, Masarykův onkologický
ústav - Každá z dívek hraje, nejméně na
dva nástroje. Nenechte si ujít mládí v akci.
Divadlo - St 27. 6. 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
prohlídka - Otevřeno denně - kApUCínSká HroBkA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Nicole
Maláčová,
herečka

Miroslav
Netík,
malíř

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Odešel malíř
Miroslav Netík

Zajděte s dětmi v červnu
do divadla. V Divadelním
studiu V na Veveří hrají
např. 3. 6. premiéru Barona Prášila a 9. 6. Krkonošské pohádky. Vhodné
pro všechny zvídavé děti
a jejich hodné rodiče.

Ve věku 97 let zemřel 22. 5.
brněnský malíř Miroslav Netík. Jeho obrazy
jsou zastoupeny ve sbírkách českých i zahraničních galerií. Nejčastějšími
motivy jeho děl jsou válka, příroda, erotika, lidské poklesky, sny a vzpomínky z cest. Upřímnou
soustrast rodině i přátelům!

Ze života hmyzu
Na provázku

Ve Fičáku
tancuj až do rána

Véčko plné pohádek
pro děti

Chantal Poullain
opět tančí v Brně

bratří Čapků a v režii
Vladimíra Morávka
hrají: Jan Zadražil,
Martin Donutil, Ivana Hloužková, Nicole
Maláčová…

Nenechte si ujít 18. a 19. 6.
od 19 h prima představení Ze života hmyzu
- Oh! Jaká podívaná!
v Divadle Husa na provázku. V představení

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

kŘíŽoVka na heslo

vylušti tajenku a... překvapení!

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

zde mŮŽe
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VoleJte ihned
VlídnÉ zachÁzení!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

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

tuto rubriku sPonzoruJí
PiVní sadY (nÁdraŽní 22,
brno - stŘed)

Zabava
telefon inzerce: 777 ř556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (12.)
radek „pátračka“ DrápAL k poctě Franty kocourka

Fůra foukaček
Hned ráno valil do portu
a vobjednal si tam zfachčení třech betelných necek
z dubovej fošen. Borci nebyli žádní levátoři a když
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Poznáte, jářku,

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Jarmila Švabíková
Herečka, zpěvačka

www.malostranskenoviny.eu

jim podsunu pod šňupák
nějaký tvrdý westky a lampy téčka, neckaři se mohli
přetrhnout. Kryšta zatím
nakópil sódky s rumunskem a pitnou vasrůvko,
syrečky, brzdu a hlavně
fůru foukaček. Pak vobletěl palerma v portu a hodil tam do placu, že hledá
správný borce...
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

ř11

inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Josef
Gruss,
manžel

František
kožík,
švagr

?

Otázka: Víte, na jaké adrese
najdeme v Brně tuto sochu
matky s dětmi?
Nápověda: Socha je hned
u základní školy (od r. 1921).
Autorem je V. H. Mach.

Minule: Krásný kamenný erb Ditrichštejnů se nachází v Orlí ulici
číslo 20. Správně: Lubomír Zoubek,
Bohuslav Křivánek.
pošLI SvoU HáDAnkU oStAtníM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Blondýna
s altovým hlasem

Jarmila (1906 - 1969) studovala na brněnské Státní
konzervatoři u profesorky
Emy Pechové.
Nejčastěji pak hrála hubaté a svérázné ženy, kdy
tyto úlohy ještě zvýrazňovala svým výrazným hlasem.
inzerce

Zdena
švabíková,
sestra

Foto: Archiv

Zabava

Do Brna se velmi ráda
a často vracela nejen za
rodinou své sestry, také za
svými kolegy a kamarády.
Hrála asi ve 30 ﬁlmech.
Je pochována v rodinné
hrobce Františka Kožíka
na pražském vinohradském 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).

StrUčná tIráŽ
StaroBrněnské noviny
červen 2018 / vII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ●
Hlavní redaktor: Martin Cibulka ●
Kultura, inzerce: Monika Höppner ●
Graﬁk inzerce: Jiří Pěkný
● redakce@starobrnenskenoviny.eu
● telefon: 777 556 578 ●
Pošta: Sarajevská 16, Praha 2,
Vinohrady, 120 00

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. července
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

ALFonS MUCHA
Malíř

Konečně! Po
letech strádání
jeho Slovanská
epopej dorazila
i do Brna.

tip: čtenáři nejen
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

Foto: Martin Cibulka

FerDInAnD
Rád chodí na Špilberk,
kde moudře čumí.
Poslala Jana Holová,
Brno - střed
e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V cukrárně
Od čtyř mamlasů
(Josefská 7) hlídají
SBN Máničky! I ony
pocházejí z Brna!

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

vÝCvIk. „Co to ten Haluška s tím děckem dělá?"
„Chce mít z dcery akrobatku. v patře jí vyhodí z okna a dole chytí."

48 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. Air cafe, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Pivní stáj, Veveří 38. Pivní sady, Nádražní 22.
Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří
32. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. 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. 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. Kavárna Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. října 8. Kadeřnictví
Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy. Cukrárna Od čtyř mamlasů, Josefská 7. Alfa pasáž, stanoviště hlídače. U Mikešů, Černovická 2. Bistro Cvrček, Kounicova 23.

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.

