Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Toto číslo vyšlo v nákladu

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

10. 000 výtisků

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

redakce@starobrnenskenoviny.eu

telefon redakce: 777 122 009

www.starobrnenskenoviny.eu
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Místní servírky

Foto: Martin Cibulka

VZESTUP A PÁD
JOHANA

NEJVYŠŠÍ SERVÍRKA V BRNĚ!
V Café Rudolf (atrium Domu
pánů z Lipé) podává espresso
z pražírny Gusto café

Foto: Martin Cibulka
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„Díky StaroBrněnským novinám
historie Brna nikdy nekončí!”
O
moderátor ČRo Brno
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Pečená vepřová
roláda, šťouchaný
brambor + polévka
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Jednou větou
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Věta, kterou jsem zaslechl:

Vrabec v hrsti
ví víc, než holub
na střeše

„

Počasí

25 °C

Sl n e pe e,
d
pote e

POSÍLEJTE
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

n k ok nko

GratuLujeme! arch.
mojmÍr kYseLka ml.
má 85. narozenInY
„Hlavní problém katolického kostela spočívá
v pochopení individuální ideje dané místem
a zasvěcením. Navíc jste
limitováni počtem míst
určených k sezení,” řekl
slovutný architekt Mojmír Kyselka v rozhovoru
pro SBN. Nádhera.
Nyní je mu čerstvých 85.
Projektoval a realizoval
velké krajinné celky: Luhačovice a okolí, okres
Most, Areál zdraví Slušovice, horní Orava či
rekreační laguny na přehradě Nové mlýny. Spolupracoval na územním
plánu Brna a projektu
sídliště Soběšická. Přednášel na univerzitách

Zpravy

pejskaŘI n
prvnÍ oBě t
Brno - Mohla to být idyla
na téma přátelství pejska
a cyklisty, ale zvrtlo se to.
Mladý muž z centra Brna
se jel projet na kole, když
se mu do cesty přimotal
pes. Majitel psa s partnerkou se na něj obořili, že
ho chtěl přejet. Cyklista se

o
o
Kyselka (85)
v USA, učil v Brně, Bratislavě a dnes v Ostravě.
Jeho životním krédem je,
jak se domníváme: „Chci
se dozvědět víc.“ Byl politickým vězněm. Je aktivní
v křesťanské komunitě.

ČtenáŘ O v o e
en
e :
kronIkáŘ redakce@starobrnenskenoviny.eu
O

AGENTURA medIa skaut se ptá v uLIcÍch
NAPADL VÁS NĚKDY (I SLOVNĚ)
CYKLISTA NEBO PEJSKAŘ?

ano: 87 %, ne: 13 %

r k m provedli lenov ska tsk
ho oddíl v období od 1
do
1 , mimo in na odběrní h
míste h StaroBrněnsk h novin,
místní h hospodá h, kavárná h
ota ováno bylo 1 respondent

O

Kdy jste se naposledy
koupali ve Svratce?

z toho pokusil vykecat, ale
dostal pěstí. A jako bonus:
kravatu.
Partnerka pejskaře vše
pozorovala zpovzdálí, ale
pejsek byl i její, tak svého
druha povzbuzovala výkřiky na téma: „Jen mu dej,
málem nám ho zabil."

oderátorka
na voln no e

BRNO

„Byla jsem jen
na břehu…
Jako Vítězslav
Nezval.“

ř
Pecha

ere , lo o ,
znalec

„Nekoupal, ale
zkoupal. Pes
jančil, strčil do
mě a já tam byl
po kolena.“

Radim
Fiala

Brněnsk here
a patriot

„Čili: V minulém století,
odnesl jsem to
několikatýdenní
vyrážkou.“

ležit
tele ony

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

Petra Marcová

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky,
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.
Otevřeno:
o, t, st 1 h,
t, pá 1 h, so 9

h

Adresa:
emyslovo nám , Brno Slatina
el 603 269 611
www.lahudka-brno.cz

Pište si tyto
noviny
sami!
redak e starobrnenskenoviny e

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

n p o na
Anna Marie
ne ov
l v í mlad
generace

„Když mi byly
tři, maminka
říkala, že jsem
tam byla hned
a oblečená.“

Ivana
o
ov

Petr
Halberstadt

„Nesmočila jsem
ve Svratce ani
malíček u nohy,
bohužel.“

„Ve Svratce
jsem se nekoupal, jenom ve
vodě z ní - na
Riviéře.“

ere ka, ivadlo
sa na prová k

ere , režis r,
N Brno

MEDIA
SKAUT

Studená kuchyně

Tyto noviny vycházejí
na území Brna - střed,
tedy ZDE
vo o
Markéta
ete ov

AGENTURA

zákazník

a c l hop

d a pří
v pa kovací
d

balíků pří o u ná
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oz a n

a: Koun cova

Otevřeno pondělí až tvrtek
1 h, pátek 1 h

b

no

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

telefon inzerce: 777 ř556 578

Zpravy

Dívka ze str. 3
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Zbloudilý
cyklista

Rok
1918

ště
temná Berta: propaGátorka
tzv. ptaČÍch prstenŮ
Berta Pestrá z Kobližné při
propagační akci Prsten musí
mluvit za vás. Vdala se až v 89
letech za ptáčníka Joudu (65).

VS

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH
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Netopýr nad Brnem

rotože to so ne lep í noviny
v Brně
měsí ním náklad 1 tisí
v tisk so ve v e h s hránká h
v entr města a na ví e než
od
běrní h míste h te e až
tisí lidí
í e www.starobrnenskenoviny.eu

oto

Během rvačky jel kolem
druhý cyklista, který se
zastal prvního. I on dostal pěstí. První zachráněný cyklista situace využil a ujel.
Pejskař s partnerkou se
tedy pustili do cyklisty - hrdiny. Rozbili mu
mobil, natrhli kalhoty,
rozbili brýle a odrazku.
„Byl ošetřen v Úrazové nemocnici,“ vysvětlil
StaroBrněnským novinám policejní mluvčí Pavel Šváb.
Přivolaná hlídka na místě zjistila, že oba pejskaři
jsou na mol.
„Žena již čelí podezření
z přečinu výtržnictví,
muž z ublížení na zdraví
ve stadiu pokusu,“ vysvětlil StaroBrněnským
novinám pan Šváb.
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inzerce
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PŘÍBĚH VILY STIASSNI

Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.
Brno to e po em, kdo by ne nal ne r ně í p ídomky
na adres na í moravsk metropole, ale víte, že na po
átk
let se o Brn tak ml vilo ako o moravsk m
en hester
elko
ásl h na tom měli p edev ím
v namní židov tí te tilní tovární i edním
ni h byl
i l red Stiassni, kter spole ně se sv m bratrem rn
orníky vlněn ho te til
stem, vlastnil továrn
ebr der Stiassni na vlněn te til
v í ov li i v Brně po skon ení dr h světov války se stala ákladem pro
vyb dování lněny
íky prosperitě e i h rodinn ho podnik si mohl l red
Stiassni vypro ektovat rnstem iesnerem honosno vil s prestižní adreso
vilov tvrti v isárká h ak se žilo ve vile Stiassni To se dozvíte příště.
vila Stiassni si v leto ním ro e tak p ipomíná v namná osmi ková
v ro í Nav tivte i a na vlastní k ži a po ne te, že de historie ži e so asností
Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky

www.vila-stiassni.cz

ŽALUZIE HANÁK

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

zde mŮŽe
Být váŠ
INZERÁT!

mail al ie hanak se nam

voLejte Ihned

el 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.
ena edn S S e
premi mservi es

v
oskyt e S,
, in olinka
999 199

777 556 578
(monIka)

e-maIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Historie Alfa pasáže

Pro sídlo svojí ﬁrmy si stavitel a budoucí majitel pasáže Alfa František Hrdina zvolil rozsáhlou parcelu
v Žabovřeskách se starším domem v dnešní ulici
Minská č. 60, kde rodina i bydlela. Za domem, který
byl ve třicátých letech přestavěn a rozšířen, se nacházely hospodářské budovy, pila a další ﬁremní provozy. V době
největšího rozmachu zaměstnávala ﬁrma až 150 dělníků. První
rodinné domky postavil František Hrdina v Hulíně, od třicátých let
se věnoval i stavbě nájemních domů. K jeho brněnským realizacím patří dlouhá řada domů např. v dnešních ulicích Preslova,
Tábor, Leitnerova, Hybešova, Pekařská, Přívrat, Eliášova nebo
Pod Kaštany. Pokračování příště.
Akce léta:
ton

ne

Více informací na:

e o
no

o
e n o:

no t et
e oo o

v

ton

www.alfapassage.cz

e

František Hrdina, stavitel
a majitel pasáže Alfa
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Jako by to
bylo včera

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Zuřivý reportér

začali stavět
sv. václava

6. 7. 1930 byl v li i
ora dova tehdy pil
berská položen ákladní
kámen ke stavbě pravo
slavn ho hrám
sva
t ho á lava Stavební
místo v entr Brna se
tehdy ískat nepoda ilo,
tak bylo p iděleno místo
p i vo ov estě na hrad
pilberk

e

:

Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna
● E-mail: cibulka69@email.cz

Muž, který (vida)
naučil slepé číst
Spisovatel, básník, dramatik a publicista Hieronymus Lorm (1821 - 1902) - vlastním jménem Heinrich Landesmann, ztratil sluch a zrak

DŘÍVE & DNES
1907

v 15 letech. Přesto se neustále zajímal o dění kolem sebe. Pocházel z Mikulova, žil však ve Vídni,
Lipsku nebo Drážďanech.
Vytvořil dotekovou řeč,

Zpravy

s

tzv. Lormovu abecedu
pro hluchoslepé, která
se používá celosvětově
dodnes.
Pro zhoršující se zdravotní stav se musel vzdát aktivní účasti v politickém
životě, pokračoval ale
v literární práci a v roce
1892 se přestěhoval do
Brna k synovi do Údolní
29. Stal se velice váženým občanem a tehdejší
Město Brno si považovalo za čest, že zde velký
básník prožil konec života. Hieronymus Lorm je
pochován na Židovském
hřbitově.

Hieronymus
Lorm

Kobližná (pohled od Pohořelce)

Kde to je

oto

r hiv,

artin

ib lka
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inzerce

O
O O
star h a nov h míst v Brně po í en
e ste n ho místa na adres

redakce@starobrnenskenoviny.eu

zde mŮŽe
Být váŠ
INZERÁT!

M

voLejte Ihned

no
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no
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vLÍdné zacházenÍ!
teLeFon:

ove
ovo n
Tel.: 547 210 465
o o tov e
Tel.: 702 276 176

777 556 578
(monIka)

n tř

e-maIL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

poh bn luzba cz

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

Klobouky Dantes

Jak říkala Mandlová:
„Klobouk půvab
zachová!“
Adresa:

Náměstí Svobody
v pasáži Omega, Brno

Otevřeno:

vždy pondělí až pátek
od 9 do 19 hodin

www.kloboukovyklub.cz

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Útulná vinotéka

obrovol platb a v tisk
StaroBrněnsk h novin

te te tovo
v :
n t et
o ete t to
v
n te e
o:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
ástka e
v etně

Sbn tric

et

j
o
r
st asu
Č

telefon inzerce: 777 ř556 578

Zpravy
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maGIcké mÍsto v srdcI Brna
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Koncert
bude!
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Kosmetický salon
Naturo-Kosmetika

kompletní kosmeti k o et ení od áklad
po l
sní k r a ple ovo terapii
o et ení overing plasma absol tní novinka
v p i o ple a neinva ivním omla ení
man ální a p ístro ov li ting pleti
lash li ting a boto as pro p iro en v hled
anti el litidní o et ení, e tíhlení pomo í
p ístro ov lym odrenáže a lipolaser
Kontakt: Naturo-Kosmetika,
ana harvátová,
o ni ova 1 ,
Brno

Mobil: 775 448 775

www.naturo-kosmetika.cz

o o n
ve
e n

e n v not
o to

Ne vykle iroká kála odr d
v hradně vlastní h vini
i klavíry pro hosty
astronomi k po h tiny

nov
on

ov o
vn

e
on e
ete
t n t

Otevřeno: po so 1
h
Adresa: vo , Star Brno

www.vinarstvibukovsky.cz

e
ne
ete

to
ř o
n to et

Tato ulice vznikla ve
to
ne
n ev
te
eto
o
n ř
o
e
ne
e
e
vo
e
vno
o ov
o
ne
t o n n
ských novin!
Volejte Martinovi , tel.: 777 122 009

nebo napište kde jsou na e-mail
redakce@starobrnenskenoviny.eu

6

telefon redakce: 775 949 557

ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

MIROSLAV
DONUTIL
HEREC

EXKLUZIVNĚ

oto

r hiv,

„děkujI, Že jsem
se narodIL!”
Miroslav
Donutil
Text: Martin Cibulka

SBN: Komu z rodiny vděčíte za dar výjimečných
vypravěčských schopností?
Miroslav:
„Především
vděčím tatínkovi a mamince, že jsem se narodil.
A za dar vypravěčských
schopností vděčím svému
dědečkovi a strýčkům.”
SBN: Čím je pro Vás Divadlo Husa na provázku?
Miroslav: „Tím, že jsem
tu strávil nejlepší léta svého života a naučil jsem se
v něm všechno.”
SBN: Je něco, co jste nestihnul říct Frantovi Kocourkovi?
Miroslav: „Je toho mnoho. Ale určitě toho nestihnul říct víc on mně, a je to
velká škoda.”
SBN: Která brněnská herečka (i nežijící) je pro Vás
nejkrásnější?

v

Marie
ov

Miroslav: „Marie Pavlíková. Tu jsem velmi obdivoval. Měli jsme se rádi až
do jejího pozdního stáří.
(Pozn. redakce: šarmantní brněnská herečka Marie Pavlíková se dožila 97
let).”
SBN: Která brněnská památka ve Vás budí úctu
a obdiv?
Miroslav: „Líbí se mi
okolí Provázku, Petrova,
Zelného trhu, uličky a také
zahrady kolem Arcibiskupství. Ale i mnoho dalších míst.”
SBN: Kdo Vás v poslední
době k něčemu donutil?
Miroslav: „Nenechám se
k ničemu nutit. Dělám jen
to, co chci.”
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Miroslav: „Ať jste všichni
zdraví, a ať se vám všem
daří!”

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu
redakce

Tema

mocný vzestup
a jeho potu
Adolf Hitler
tu byl hostem

oslední hrstka anati k h na ist pálila p ek a k
lomet
oken Něme k ho dom
dá armáda p ive la
děla a palb opětovala dyž se pra h sadil, a al se
prostor kolem trosek dom plnit hroby padl h
Německý dům (Deutsches Haus) stával na
dnešním
Moravském
náměstí mezi lety 1891 - 1945. Původně byl určen pro potřeby spolků brněnských Němců.
Byla tu knihovna, ale
také sochy germánských
králů a císařů.Velkoněmecký podtext měl dům
od svého založení.
Po 28. říjnu 1918 (vznik
Československa) se změnila i role Německého
domu. Zůstal společenským centrem brněnských Němců, ale německá panovačnost se
ocitla v jakémsi příšeří
plném vyčkávání.
Roku 1939 odtud velení brněnské německé
„Páté kolony“ vydávalo
rozkazy k násilnému
obsazování všech důležitých úřadů ve městě.
Nacista Oskar Judex
zde naplánoval převrat
a stal se brněnským starostou.
Dva dny poté (17. 3.
1939) Brno navštívil
Adolf Hitler. Za protektorátu se Německý dům
stal centrem nacionalistů. Konala se tu velká
shromáždění
NSDAP

a přednášky na téma čistoty ras.
V srpnu 1944 zničil část
Brna nálet bombardérů USA. Německý dům
však zůstal ušetřen.
Koncem dubna 1945 do
města vstoupila Rudá armáda. Německý dům se
stal opěrným bodem vojenské posádky Waﬀen
SS wehrmachtu a připojeného oddílu Hitlerjugend.
Rudá armáda přivezla
kanóny a dům rozstřílela. Padlí rudoarmějci
byli pohřbíváni v okolí

domu. Brněnští obyvatelé se ještě dlouho o jejich hroby starali, než
byli padlí přemístěni na
Ústřední hřbitov.
Na odklízení trosek
Německého domu byli
určeni němečtí zajatci.
Většina z nich pak byla
z Brna a Československa
odsunuta.
Evropská unie pod vedením Německa loni
nechala postavit na místě, kde stával Německý
dům, maketu z trubek.
Černá stavba byla naštěstí odstraněna.

posLednÍ
Foto
pŘed demoLIcÍ
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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

telefon inzerce: 777 ř556 578

z titulníi Strany
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up německého domu,
otupný pád pod drn
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Zakladatel
o o
tov n
ov

Kalendárium
Starého Brna

Leoš
Janáček,
skladatel

Soňa
Zejdová,
baletka

Osvald
Chlubna,
skladatel

Leopold
Lojka,
řidič

● Oldřich Mikulášek
*26. 5. 1910 Přerov
†13. 7. 1985 Brno
Básník s hlubokým
vztahem k Brnu.
● Leoš Janáček
*3. 7. 1854 Hukvaldy
†12. 8. 1928 Ostrava
Skladatel svět. formátu.
● Vilém Přibyl
*10. 4. 1925 Náchod
†21. 7. 1990 Brno
Tenorista, pedagog.
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● Soňa Zejdová
*29. 7. 1964 Brno
†19. 1. 2010 Lausanne
Sólistka baletu v Brně.
● Osvald Chlubna
*22. 7. 1893 Brno
†30. 10. 1971 Brno
Skladatel, propagátor
hudby Leoše Janáčka.
● Leopold Lojka
*17. 9. 1886 Telč
†18. 7. 1926 Brno
Řidič Ferdinanda d´Este
při atentátu v Sarajevu.
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Nemilé překvapení (2/2)

o ovn
kon íte

:

ak ne aplatíte ná em, tak
ekám dědi tví
meriky

e

● Cyril Černý
*4. 9. 1859 Vodňany
†4. 7. 1935 Brno
Školní inspektor.

sem ednoho shodil e s hod ,
po ád mlel ně o o meri e
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nov n
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O
y hlape mi erná en nesl m
dědi tví
meriky
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telefon redakce: 775 949 557

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

vzpomínka na adinu

Martin
Cibulka

ostitel
na Setkání h
p átel SBN

e

PRVNÍ
výroBce
veLocIpédŮ

:

A

čkoliv podle kalendáře nebylo ještě
léto, horké teploty se
promítly do vkusného oblečení příchozích dam na
červnové Setkání přátel
StaroBrněnských novin.
A tak není možné nevzpomenout na jednu z těch,
která zářila na stříbrném
plátně. Jestlipak jste si
všimli, že Adina Mandlová
(1910 - 1991) milovala šaty
s koketními puntíky?
V dlouhé řadě snímků
v nich pokaždé působila
velmi mladistvým až roztomilým dojmem. To ovšem neznamená, že se ve
ﬁlmových barech nedokázala změnit v dámu velké-

zde mŮŽe
Být váŠ
INZERÁT!

A. W. Suchanek
Adina v Orient baru
O ř
e
ho světa se šaty s obnaženými zády, či bělostným
boa kolem ramen.
Samozřejmě neměla žádné silikonové implantáty, vytetované obočí, ani
liposukci, nebo něco takového. Měla totiž šarm.
I pochovat se nechala na
vlastní přání v jednoduchém bílém rubáši s ru-

Kdy příště

Kavárna Živá voda
(Petrov 2)
6. srpna 2018

Sloupek o kávě

Café de France

Grand restaurant s českou a italskou
kuchyní. Speciality pro dvě osoby, malé
zájezdy, denní menu i tříchodové menu.
Otevřeno denně. www.zelenakocka.cz

avel
osta

kavárník, pražírník
a deg státor
kávy

Cafe Podnebi, Údolní 5

Kavárna s nejromantičtější zahrádkou
v Brně. Káva Illy, kofola, citronáda,
vína dle nabídky, snídaně. Hned vedle
domu Nataši Gollové. www.podnebi.cz

777 556 578
(monIka)

Laguna, Smetanova 2

e-maIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

●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

inzerce

republikových ﬁlmů zůstane navždy.
2. 7. od 17 hodin ještě
mezi vonícími růžemi!

Zelená Kočka, Kounicova 83

vLÍdné zacházenÍ!
teLeFon:

O : Napi te sms SBN me era INZ me era TEXT INZERÁTU práv
po lete na tel íslo 900 11 30 o sah ma slov ena edn S S e 30 Kč v .

dou růží na prsou. Kde je
ten třpyt, lesk a mnohdy
i drsná koketérie?
Vzpomeňme společně na
Adinu Mandlovou, která
zemřela v horkém podvečeru 16. 6. 1991 po krátké
nemoci ve věku 81 let.
Je to už dlouhých 27 let,
co není mezi námi, ale
v myslích příznivců prvo-

Novinky z místních podniku

voLejte Ihned

SMS inzerce Staré Brno

Adina
nt

Restaurace, do které se hosté rádi vracejí.
Denní menu, rychlá obsluha, zahrádka,
vzorně vychlazená piva. Vynikající Komajzova 11. www.restaurace-laguna.cz.

Klobouky Dantes

Jak říkala Mandlová:
„Klobouk půvab
zachová!“
Adresa:

Náměstí Svobody
v pasáži Omega, Brno

Otevřeno:

vždy pondělí až pátek
od 9 do 19 hodin

www.kloboukovyklub.cz

ybe ově tehdy a
rastrasse
byla í
ena
rvní moravská
továrna na velo ipedy
rmy S hanek, oho t
a spol
yklista etr
oho t 1
19
byl árove prvním v
rob em ní k h kol, t v
Be pe ník na
emí
Brna Byl prvním me i
národním mistrem v í
dě do vr h
ol m se
vá nivě věnoval tak
eho ote a brat i

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
vždy erstvě pražená káva
ne lep í h plantáží světa
 ednodr hov kávy 1
arabi a i vyvážen směsi
 í en deg sta e kávy
v e pro a i domá í
p íprav kávy i kávovary
kávov spe iality od mistr
prvot ídní moravská vína
p ímo od vina
domá í dortíky a dal í
vybran lah dky

Helceletova 2
no
ov
tv
o
:
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
o

K

dysi byla centrem
německého spolkového života za
Německým domem kavárna Café Biber sídlící
v dnes známé „Muzejce“.
Později za okupace ji navštěvovali vysocí důstojníci a vážené návštěvy
sympatizující s Němci.
Od 60. let si podnik opět
získal oblibu Brňanů,
také díky školenému personálu, jež těžil z francouzských receptur. Často se zde scházeli umělci,
herci a novináři. Velmi
oblíbeným drinkem byla
káva na francouzský způsob. Do sklenice dáme
čerstvý žloutek a moučkový cukr, vyšleháme
metličkou,
připravíme
Kolumbijskou kávu a přilijeme, můžeme přidat
kopeček šlehačky. Nápoj
je lahodný a sladký. Na
léto se přidaly kostky
ledu a vznikla osvěžující
varianta. Nechejte si připravit od vašeho baristy.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 ř556 578

DopiSyí
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inzerce@StarobrnenSkenoviny.eu

Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

MILÍ ČTENÁŘI, posíle te sv p íspěvky sem redakce@starobrnenskenoviny.eu

z notýsku oBČanského pasIvIstY
et

o

platy na Fildě
Baví se učitelé z FF MUNI
v nedaleké pivnici U Čápa:
„Kolegové, neustále si stěžujete, že na fakultě málo
vyděláváme a přitom bysme měli být rádi, že máme

n

o

tento rok o 40 % vyšší
platy!“ Na to pan docent:
„Vyšší, kolego? A oproti
kterému roku?“ „Oproti
příštímu.“

autoškola života

Rozkopaná Jaselská uli-

n

ce (Brno - střed): Zákaz
vjezdu, nejezdí sem ani
popeláři či sanitky. Prostě
spálená země jako po výbuchu. Avšak AUTOŠKOLA si v pohodě projíždí
tankodromem. To nevymyslíte.

v
s Amosem

inzerce

Dopisy

poděkování
za tyto noviny

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

n

o

ten parostroj
znám

Kosmetický salon
Naturo-Kosmetika

kompletní kosmeti k o et ení od áklad
po l
sní k r a ple ovo terapii
o et ení overing plasma absol tní novinka
v p i o ple a neinva ivním omla ení
man ální a p ístro ov li ting pleti
lash li ting a boto as pro p iro en v hled
anti el litidní o et ení, e tíhlení pomo í
p ístro ov lym odrenáže a lipolaser

Vážená redakce,

jsem narozený ve Vídni
a žiji odjakživa v Rakousku. A zaobírám se veterány. Manželku mám
z Brna, takže pravidelně
čtu SBN.
Uvedený parostroj není
vůbec tajemný: Jedná se
o parní válec - v tehdejší době „běžná” věc při
výstavbě silnic. Tipuji,
že jde o výrobek fy. Märky, Bromovský & Schulz,
předchůdce Adamovských
strojíren.
Pokud máte zájem, klidně jsem ochoten sejít se
v Brně na osobní schůzku.
Karl Prochazka, Vídeň

posÍLejte Básně
v případě uveřejnění:
zákusek z cukrárny Labský

redakce@
staroBrnenskenovInY.eu

Kontakt: Naturo-Kosmetika,
ana harvátová,
o ni ova 1 ,
Brno

Mobil: 775 448 775

www.naturo-kosmetika.cz

ŽALUZIE HANÁK

Nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.
el 604 850 396

mail al ie hanak se nam

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

ena edn S S e
premi mservi es

v
oskyt e S,
, in olinka
999 199

Studená kuchyně
Petra Marcová

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky,
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.
Otevřeno:
o, t, st 1 h,
t, pá 1 h, so 9

h

M

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.

Adresa:
emyslovo nám , Brno Slatina
el 603 269 611
www.lahudka-brno.cz

no tře
Tel./fax: 545 573 804, 723 283 290
no

t
no

ove
ovo n
Tel.: 547 210 465
o o tov e
Tel.: 702 276 176

n tř

poh bn luzba cz
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telefon redakce: 775 949 557

redakceř@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

Na Špilberku
uvidíte Shakespeara

V rámci Letních Shakespearovských
slavností
mají opět Brňané možnost
shlédnout na Špilberku
během letních prázdnin představení z pera
W. Shakespeara. Od 30. 7.
do 1. 8. např. představení
Večer tříkrálový, ve kterém hrají Tomáš Měcháček, Nela Boudová.

Deep Purple
vystoupí v Brně

Deep Purple prodlužují své turné Inﬁnite Long
Goodbye a zahrají 2. 7. v
DRFG Areně v Brně. Fanoušci, těšte se na nejzásadnější kapelu všech dob.

O

O

V představení Šest tanečních
hodin v šesti týdnech září Chantal Poullain. Představení vzniklo pod hlavičkou Divadla Bolka
Polívky a 26. a 27. 7. od 20 h je
k vidění na Letní scéně Biskupského dvora.

K

Do Antrophosu
na Buriana

Tomáš
Měcháček,
herec

Kulturní nástěnka
Divadlo

h
O
ěstsk divadlo
Brno, letní s na Bisk psk dv r
ikál v režii gora Ond í ka ra í
tě
pán,
atě ka,
oli ová
,

,a9

v

Divadlo
a st
v
h DNA
ivadlo B olívky, letní s na Bisk psk
dv r
ra s a tobiogra k mi prvky plná
kla nsk h v st p B olívka a
o
lívková www.divadlobolkapolivky.cz
t v

9
m mění, alinovsk ho
nám
ystav í rmando,
Breit ,
ragg,
igenheer,
rkmen, h ill
i ální mění www.dum-umeni.cz
Divadlo

o

, 1

a1
od
h
O
rad pil
berk, letní s na etní Shakespearovsk
slavnosti omedie ra í
ě há ek,
N Bo dová www.brno.shakespeare.cz
t v
o 1 1
1 ROK 1918
O
rad pilberk
stava p ipomíná kone
války a 1
v ro í v nik
eskosloven
ska í e o v stavě na www.spilberk.cz
o

Otev eno denně
O
pod emí kap
ínsk ho kostela odpo íva í m mi kova
ná těla eholník i světsk h osobností
eka í na vás www.hrobka.kapucini.cz

Nela
Boudová,
herečka

Bolek
Polívka,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Dlouhodobá výstava Zápas ichtyosaurů aneb
pravěk štětcem Zdeňka Buriana na vás čeká

v pavilonu Antrophos.
Výstava navazuje na předcházející expozici obrazů akademického malíře
Zdeňka Buriana s názvem
Viděl světy dávno minulé.

Polívka s dcerou
hrají o DNA

Nenechte si ujít komedii z repertoáru Divadla
Bolka Polívky s názvem
DNA. V představení hrají
Boleslav Polívka a jeho
dcera Anna Polívková.
Inscenace s autobiograﬁckými prvky je plná klaunských výstupů. V červenci se DNA hraje na letní
scéně v Biskupském dvoře 24. a 25. od 20 h.

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.

kŘÍŽovka na hesLo
t t en

ře v

en

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 avole te artinovi, te
O
n : Ne ry hle ím l titeli t to k ížovky b de
p edán nádhern originální hrnek s logem Staro
Brněnsk h novin

tuto ruBrIku sponzorujÍ
pIvnÍ sadY (nádraŽnÍ 22,
Brno - stŘed)

Zabava
telefon inzerce: 777 ř556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (13.)
t

o t

o un ř
Pak vobletěl palerma v portu a hodil tam do placu,
že hledá správný borce,
co umijó chlastat a moc se
neseró při mlatách. Přišly
FRANTA
KOCOUREK

19
1991 ,
Silák, vypravě
v hante

nt

Herečka

www.malostranskenoviny.eu

jich mraky. Tak vybral ty
nejlepší vožungry a ranaře. Těm zaplatil rundu
v knajpě a zahlásil jim, že
si dají scuka zejtra ráno
před knajpou. Když bylo
všechno jasný, tak se betelně sjeli rumunskem.
Rána po fetech ale bývajó
drsný, takže když se před
knajpou dopoledne...
- Pokračování příště-

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Máňa Ženíšková

o o

Koutek pro chytré hlavy

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Theodor
t
n e

nt e
en e
e e

?

Otázka: Víte, jak se jmenuje a jaké má číslo starobylý
dům, který zdobí tato pěkná
socha dívky?
Nápověda: Hledejte ve Starobrněnské ulici.

Minule: Socha matky s dětmi (autorem je V. H. Mach) je u základní
školy Merhautova 37/02.
Správně: Bohuslav Křivánek.
O
O
O
redakce@starobrnenskenoviny.eu

ovoř

n

Máňa (1909 - 1982) byla
vnučkou slavného malíře Františka Ženíška
a dcerou Juliuse Ženíška,
ředitele společnosti Ford
Motor Company. Především v němé éře ﬁlmu
hrála hlavní role. Později
kvůli hlasovým dispozicím
inzerce

Jan
t
t
n

r hiv

e

ř11

inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

O
a novin
ky
al Strany, která by
měla b t vět í yto noviny
so k mání ve v e h ka
várná h a hospodá h na a
l Straně nap íklad
ro
ha , ale seženete e i na
dr h straně eky nap íklad
v kademii věd

oto

Zabava

a mateřským povinnostem
však její ﬁlmová kariéra
začala upadat. V roce 1930
se provdala za herce Theodora Pištěka (1895 - 1960).
Milovala výlety do Brna,
kde býval její tchán Jan
Pištěk prvním ředitelem
Divadla na Veveří.

t o n n
nov n
e vene
o n
●
redaktor Ond e
ppner ●
lavní redaktor artin ib lka ●
lt ra, in er e onika ppner ●
ra k in er e i í ěkn
● redak e starobrnenskenoviny e
te e on:
●
o ta Sara evská 1 , raha ,
inohrady, 1

Seženete i v Praze

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

oto

r hiv

o

v

n
on

StaroBrněnsk noviny so k mání v alostran
sk besedě, Malostranské nám. 21
kademii
věd, Národní 3
svat ho Omara, Tržiště 11

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

t

e se v orně
stará o místní
ele nehledě
na to, o t
bylo p edtím

: ten ř ne en
t o n n
nov n
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

Foto: Martin Cibulka

ohle e ná
hrdina k hyně
Poslala Ema Janstová,
Kobližná
e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V Alfa pasáži mizí
StaroBrněnské
noviny jako by
byly ze zlata!
HONEM PRO NĚ!

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

RADNÍ - DAREBÁK.

48 odběrních míst
O
O
vy há e í vždy 1 den
v měsí i v náklad 1 tisí k s
do darma do s hránek
v e h domá ností a rem v entr Brna Seženete e t ž
darma na níže veden h odběrní h míste h dyby ž
byly ro ebrány, vole te tel íslo
1
9 artin
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.
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