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Noviny, které si píší čtenáři sami

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

®
Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

listopad 2019
Čís. 11, roč. IX Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®

30 Kč

    redakce@starobrnenskenoviny.eu       telefon redakce: 777 556 578       www.starobrnenskenoviny.eu
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10. 000 výtisků
Toto číslo vyšlo v nákladu

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

Pošli dobrovolně SMS
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Místní servírky

z PIVNÍ OPICE, Joštova 4, 
točí lahodné pivo 

(Albrecht 12°, Hauskrecht 11°, 
Chotěboř 10°, Svijany 11°...) 

a čte lahodné 
StaroBrněnské noviny.  

PŮVaBná niKoLa

VlaSTa CHraMoSToVá (†92)

brNo PíŠE 

přÍBěhy

Herečka Vlasta Chramostová, 
rodačka z Brna,  zemřela 
letos 6. října. Více str. 6 - 7

SBĚRATELSKÁ 
A VÝMĚNNÁ SETKÁNÍ! 

U náS najdEtE ModELY aUt 
a VLáČKŮ VŠECH MĚŘÍtEK (BUrZa)

17. listopadu 
a 15. prosince 2019 
vždy 7.15 - 11.45 h

17. listopadu 
a 15. prosince 2019 
vždy 7.15 - 11.45 h
Budova ombudsmana, 

Údolní 39, Brno

e-mail: hlavenka33@seznam.cz ● tel.: 732 155 727

Pořádáme ve spolupráci 
s Technickým muzeem v Brně

ZVEME VáS na

TaJEMSTVí 
JEdNoHo 

věnce

VĚnEC S náPiSEM: „Pro nás jsi 
stále živá a milovaná...” na po-
hřbu Vlasty Chramostové. Skrývá 
se za ním příběh, ze kterého mra-
zí. Příběh jejího syna...

ANGELIKA KRIŠTANOVÁ
Slovenka, cestovatelka

„StaroBrněnské noviny jsem si 
vzala s sebou do Egypta. Jsou 
stejně krásné jako Rudé moře!“

Proč čtuProč čtuProč čtu

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
HARMONIE

www.pohrebni-sluzba.cz 
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radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku
„Na generálce 
Dona Quijota 
svým neuvěři-

telně zábavným 
kolegům.“

Petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

MDP
„Nahlas se 

směju každý 
den, jsem ob-
klopen lidmi 
s humorem.“

anKEta StaroBrnĚnSKÝCH noVin

tomáš 
Kudlička 

„Naposledy jsem 
se smál nahlas 

při četbě 
Saturnina.“

Veselá divadelní 
společnost

Kdy jste se naposledy 
smáli nahlas?

ilona
Csáková

„Zrovna po 
ránu. Ale 

v poslední době 
víc pláču, hodně 

pohřbů bylo.“

„Nahlas se 
směju furt, až 

na rána, kdy se 
vypravuju do 

školy…“

anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: Když jsem 
poslouchal 

debatu senátora 
a poslance 
v rádiu.“

Zpěvačka, žije
v Brně

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

Brno - Šup do pytle! 
Skoro týden honilo ně-
kolik policejních hlídek 
pštrosa Emu, který prchl 
chovateli. Dokáže běžet 
rychlostí až 48 kilometrů 
za hodinu, možná proto 
dostávala policie hlášení 
o jeho spatření z několika 
míst najednou, až to vypa-
dalo, že je pštrosů několik. 
Pak byl pštros, který se 
jmenuje Hugiš, spatřen 

v Mariánském údolí, a to 
ve chvíli, kdy se lekl koně. 
Hugiš se vrhl do vodní ná-
drže, kterou stylově pře-
plaval. 
Pak si zakličkoval mezi 
projíždějícími auty a uchý-
lil se do zahrady líšeňské 
základní školy Masarova, 
aby si trochu odfrkl. Tam 
ho však policie s vědomím 
ředitele školy zavřela. Cho-
vatel asi vyfasuje pokutu.

PoSÍLEjtE 
náM SVÉ tiPY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

StarÉ 
Brno

tyto noviny vycházejí 
na území Brna - střed, 
tedy  ZdE  a v okolí

Brno - Redakci Staro-
Brněnských novin infor-
movalo několik pobouře-
ných čtenářů, že se v Brně 
objevily neumělé plagiáty 
jejich oblíbené tiskoviny. 
Plagiátor ukradl z no-
vin vše, co se ukrást dalo 
a neuměle se vše pokoušel 
napodobit. 
Pomocí různých lží zne-
užil i tiskárnu, kde se 
StaroBrněnské noviny už 
takřka deset let tisknou. 
Za podvodným počinem 

stojí bývalý externí redak-
tor, se kterým byla po pře-
trvávajících problémech 
ukončena spolupráce.
Nedůstojná situace do-
spěla tak daleko, že byla 
redakce StaroBrněnských 
novin nucena obrátit se 
na právní pomoc.

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Pište si tyto

CHTĚLI BYSTE MÍT DOMA 
VLASTNÍHO PŠTROSA?

aNo: 12 %, NE: 88 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17. 10. do 
25. 10. 2019, mimo jiné na odběr-
ních místech StaroBrněnských novin, 
místních hospodách, kavárnách... 
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

aGENTUra MEdIa SKaUT SE PTá V UlICíCH

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Věta, kterou jsem zaslechl:

Pozor! PlaGIáTor 
staroBrněnských 
novin teĎ mÁ na 
KrKU ProblÉM!

Víte že...
StaroBrněnské noviny 

navyšují náklad  
a počet odběrních míst

„„Čas je jediná 
odpověď na 
všechny otázky.

Slyšeno: Ve frontě na kolotoč

Počasí 

15 °C
LiStoPad

Stromy-li v listopadu 
kvetou, sahá zima k létu Studená kuchyně

Petra Marcová

Otevřeno: 
Po, út, st 6 - 14 h, 
čt, pá 6 - 16h, so 8 - 9.30 h

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky, 
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře, 

bagety, saláty.
Adresa: 

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

Otevřeno: 
pondělí až pátek  8 - 15 h

• 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

Vintrovna 262, areál ENBRA, 
Popůvky u Brna, bus 51, 401, 402

Rodinná firma 
s tradicí!

tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

Popůvky u Brna, bus 51, 401, 402Popůvky u Brna, bus 51, 401, 402

rEStarUraCE
PiVnÍ oPiCE

Joštova 4

Obědový 
inspektor
Obědový 

Tatarský biftek 
s topinkami

159 
Kč

Pozn.: Polední menu 
za 95 nebo 105 Kč

stojí bývalý externí redak-

vÁŠ milý

orIGINál

sličný pŠtros e mu Jménem huGiŠ na Útěku 
přeplaval řek u, chytili ho ve Škole
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inzerce

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 od-

běrních místech. Čte je až 30 tisíc lidí. 
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Malý oznamovatel

inzerceinzerce

zde mŮže 
Být vÁŠ 
INzEráT!

VolEJTE IHNEd

TElEFoN: 

777 556 578 
(MoNIKa)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MaIl :

VlídNÉ zaCHázENí!

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech   
+ motivační odměny.

Bezpečností služba přijme na své 
zakázky Brno a okolí osoby s částečným 
či plným invalidním důchodem nebo oso-
by se zdrav. omezením (ČID, PID, OZZ) 
na HPP zkrácený nebo plný úvazek:

StráŽnÉ, VrátnÉ, oStraHU, 
rECEPČnÍ a PraCoVnÍKY 

ÚKLidU.

Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz

nebo přijďte na osobní schůzku: 
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5.

DOBROTY, KLID A POHODA - NA SKLENĚNÉ LOUCE

wifi , fb  CVRČEK NA SKLE, KOUNICOVA 23, BRNO
 po - so 8 - 22 hodin

S SEBOU
PUNČ

ČOKOLÁDA
KÁVA

sličný pŠtros e mu Jménem huGiŠ na Útěku 
přeplaval řek u, chytili ho ve Škole
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Dívka ze str. 3

ště

odvážná kreace 
Kajly Měcháčkové na 

módní přehlídce na téma: 
aktuální roční doby

Bouřlivý 
rok 1919

pŮsoBivÁ kaJla 
v převleku za podzim

přeplaval řek u, chytili ho ve Škole

Emu Hugiš 
je Kajínek 
ptačí říše

Tleskáme

Lída Juráčková 
Poradna Aloe Vera
Pasáž Typos
Běhounská 22, 
1. patro
Brno, 602 00

PORADNA ALOE VERA
Aloe vám tělo pohladí 

a úsměv naladí!

Tel.: 720 537 786

SMS inzerce Staré Brno
náVod: Na tel. číslo 900 11 30 pošlete sms: 
SBn inZ a hned za to tEXt inZErátU. 

Rozsah jednoho inzerátu je maximálně 30 slov. 
Cena jedné SMS je 30 Kč (včetně DPH).

● Česká důchodkyně - vdova, sympatická, kultur-
ní, žijící v západním Německu ve městě u Baltického 
moře hledá českého přítele, který by měl společné 
zájmy a rád by se přestěhoval do Německa. Zna-
lost němčiny není nutná. Seznámení by proběhlo 
v ČR. Veškeré náklady na dopravu a pobyt budou 
hrazeny. Volejte na tel. číslo: 00494 313 805 977.
● 48letá hledá práci na vrátnici, recepci v roz-
mezí 7 - 18 h v okolí Brna-střed. Uvítám i pomocné 
práce v kultuře, sportu, asistenci. Tel.: 605 867 568.
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MíST
Ní 

přÍBěh
y

LUBoŠ 
oPrCHaL

(Ředitel městské 
policie Brno)

Jeho strážníci 
dohnali i pštro-
sa, přestože je 

překvapil tím, že 
umí plavat.

inzerce

&Vítěz Poražený

Fotbalové klání v legendárním 
brněnském svatostánku Za Lu-
žánkami se odehrálo 10. října 
za velké podpory brněnských 
fanoušků. Přišlo jich přes šest 
tisíc. Nejprve viděli vyrovnané 
utkání mezi legendami Zbro-
jovky a olomoucké Sigmy, které 
skončilo remízou 4:4. Následně 
proběhlo utkání A – týmů, kde 
Zbrojovka jasně zvítězila 2:0.

StaroBrněnské noviny při-
nášejí rozhovor s tahounem 
této akce, brněnskou fot-
balovou legendou Petrem
Švancarou.

● Petře, mohl byste nám pro-
zradit, v čem byla „Bitva na 
moravském poli“ jedinečná 
a které fotbalové legendy před-
vedly svůj fotbalový um? 
„Výjimečná byla tím, že se po-
tkaly moravské kluby napříč 
dvěma ligami. Složení týmů bylo 
více než zajímavé. Za Zbrojovku 
nastoupili hráči od mistrovské-
ho titulu až po současnost. Hrá-
ly hvězdy jako Pepa Hron, Karel 
Jarůšek, Marek Heinz, Patrik 
Siegl, Milan Pacanda, Petr Kři-
vánek, Ríša Dostálek, Luboš Při-
byl, Marek Zúbek, Karol Dobiáš, 
Petr Uličný  a mnohé další.”

● Na co nejraději vzpomínáte 
v souvislosti se stadionem Za 
Lužánkami? 
„Na podávání míčů jako do-

rostenec, na svůj první start za 
Zbrojovku na tomto legendár-
ním stadionu a na svůj první 
gól. Také na atmosféru, která 
zde panovala během každého 
fotbalového klání. V neposlední 
řadě také na svou rozlučku s fot-
balovou kariérou, kam dorazilo 
okolo 35 000 diváků.”

● Co pro Vás znamená fotbal?
„Fotbal pro mě znamená na-
prosto všechno, je to největší 
láska v mém životě.”

● Věříte, že se fotbalová Zbro-
jovka vrátí zpátky Za Lužánky?
„Věřím, že ano! Bude to nějakou 
dobu trvat, ale jednou určitě jo.”

● Co máte na Brnu nejraději?
„Je toho moc, co mám na Brnu 
rád. Netajím se tím, že Brno 
miluju a je to pro mě to nejkrás-
nější město na světě. Bezesporu 
nejvíc mám ale rád náš brněn-
ské hantec a také to, jak se nám 
tady všem žije. ”

● Na co se těšíte?
„Dá se říct, že žiju okamžikem. 
Já se těším pořád na něco, na 
každý další den, co se bude dít.”

● Co na konec vzkážete všem 
čtenářům StaroBrněnských no-
vin?
„Ať se jim daří a ať jsou za každé 
situace pozitivní.”

MarKÉta 
VaŇKoVá
(primátorka 
Brna, ODS)
Za hloupý 

nápad zakázat 
cirkusy, který 
městské části 

neštěstí odmítají

MarKÉta 

JAKUB PRUDIL
Hlavní redaktor 
StaroBrněnských
novin

DŘÍVE & DNES

VŠiMnĚtE Si: Zmizely domky kolem kapličky. Na snímku vpravo vidíme halu Rondo.

1911 Dnes

PoSÍLEjtE SVÉ FotoGraFiE 
starých a nových míst v Brně pořízené 
ze stejného místa na adresu: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu  

Kde to je

Fo
to

: A
rc

hi
v,

 M
ar

tin
 C

ib
ul

ka

Roh Nových sadů a Křídlovické ulice

rozHoVor SbN S PETrEM ŠVaNCaroU

zaJÍmavosti o lužÁnkÁch
● Od roku 2015 pod vedením 
Švancary skupina fanoušků 
opravuje stadión a pořádá na 
něm akce ● Nedávno se zde 
natáčel fi lm o Emilu Zátopkovi
● Fotbal se zde hrál od roku 
1953 do roku 2001
● V červnu 2015 zde proběhla 
rozlučka Švancary, bylo zde 
35 000 fanoušků, což je nej-

vyšší návštěvnost fotbalového 
utkání v Česku od roku 1996
● Kapacita v době otevření byla 
50 000 lidí
● V roce 1978 zde Zbrojovka 
získala jediný prvoligový titul
● Rekord v návštěvnosti v celé 
historii české ligy - 2. 10. 1996, 
Boby Brno vs. Slavia Praha, 
44 196 diváků

Švancara Fanoušci

redakce v plné sestavě za-
pálila několik svíček před 
vilou Karla Gotta  (†80) na 
Bertramce. Prostranství 
bylo zcela zaplněno tisíci 
plamínky. Šéfredaktor za-
vzpomínal, jak tu před lety 
dělal s mistrem rozhovor.

rEdaKCE Šla 
zapÁlit svÍčku 
Na bErTraMKU 
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

bITVa Na MoraVSKÉM 
PolI (FoTbaloVá)



brNo VzPoMíNalo Na 
poslednÍ GottŮv koncert
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Sládek 
Petr Hauskrecht

Nové zprávy 
ze Starého Brna

Sběratelská 
a výměnná setkání 

v Údolní

Pohyblivá digitální 
rekonstrukce barona 
Trencka tváře i celého 
těla je od října k vidění 
na Špilberku. Trenck 
byl darebák, kterého 
pohřbili v rouchu ka-
pucínů. V mumii se prý 
proměnil samovolně.

Nejslavnější 
mumie má 3D 
model zaživa

Brno - Sběratelská a vý-
měnná setkání probíha-
jí pravidelně v budově 
ombudsmana, Údolní 
39. Lze na nich vymě-
nit modely aut a vláčků 
všech měřítek. Nejbliž-
ší je 17. listopadu a 15. 
prosince vždy od 7.15 do 
11.45 h. Ve spolupráci 
Technickým muzeem 
v Brně pořádá pan Mi-
chael Hlavenka. 

Ztratila a našla 
čtvrt milionu

Na lavičce nákupním 
centru v Brně zapomně-
la žena z Kypru tašku se 
čtvrt milionem korun. 
Pak se ale našla.

V Brně zapalovali svíčku 
za zesnulého Karla Gotta 
(†80) na Dominikán-
ském náměstí. Nejslav-
nější zpěvák všech dob 
zemřel 1. října v Praze 
ve své vile na Bertram-
ce. Brňané při zapalová-
ní svíček vzpomínali na 
poslední Gottův koncert 
v Brně v březnu letošního 
roku. „Byl unavený, ale 
díky skvělému publiku ze 
sebe dostal maximum," 
vyprávěla účastnice kon-
certu paní Magda.
Pietní místa vznikala 
na mnoha místech celé 
země. Kromě Brna a Pra-
hy také v Ostravě, Kar-
lových Varech, Zlíně 
a mnoha dalších.

vyloupili klenotnictvÍ Jako v akčnÍm 
Filmu: autem vythrli mřÍž a pak...

Rašínova - Vida! Čtyři mas-
kovaní muži vykradli ve čtyři 
hodiny ráno (21. října) klenot-
nictví v Rašínově ulici v centru 
Brna. Přijeli černým audi A6 
k prodejně, přivázali jeden ko-
nec lana k mříží, druhý k autu 
a mříž vytrhli.
Pak už to bylo snadné. Rozbili 
skleněné dveře, vlezli dovnitř 
a vybrakovali to tam: Nacpali 
do pytlů a tašek šperky, kle-
notnictví prodává švýcarské 

hodinky, šperky či pera, za ně-
kolik milionů korun. Policie 
má zachycené odjíždějící auto 
na videu, ale poznávací znač-
ka byla samozřejmě zakrytá. 
Mnohamilionovou škodu po-
tvrdil také majitel klenotnictví 
Jiří Hanák. „Byli s tím hotoví 
za dvě minuty. Právě opravu-
jeme vstupní dveře,” sdělil. 
Stejnou prodejnu vykradli 
před čtyřmi lety. Tehdy vtrhli 
dovnitř za bílého dne.

Klenotnictví 
v rašínově ulici

Sládek Sládek 
Petr HauskrechtPetr Hauskrecht

nější zpěvák všech dob 
zemřel 1. října v Praze 
ve své vile na Bertram-
ce. Brňané při zapalová-
ní svíček vzpomínali na 
poslední Gottův koncert 
v Brně v březnu letošního 

Byl unavený, ale 
díky skvělému publiku ze 
sebe dostal maximum," 
vyprávěla účastnice kon-

Pietní místa vznikala 
na mnoha místech celé 
země. Kromě Brna a Pra-
hy také v Ostravě, Kar-
lových Varech, Zlíně 

Víte že...
Karel Gott použil 

v mládí pseudonym 
Karel Matějíček

Karel Gott měl svůj 
poslední věřejný koncert 
v Brně ve DRFG Areně

Pietntí místo 
na domini-

kánském  
náměstí

auto se 
zloději

vÁŠ inzerÁt do těchto 
novin vyroBÍme zdarma 

Pro více podrobností volejte 
Monice, tel.: 777 556 578

Pro více podrobností
Monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail: 
inzerce@strarobrnenskenoviny.eu
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25. května 1963. Podve-
čer. Vlasta Chramostová 
a její čtyřletý syn Konrád 
jedou do Brna navštívit 
nemocnou matku paní 
Vlasty, tedy babičku 
malého Konráda.
„Jela jsem tehdy do 
Brna potěšit svou ma-
minku. V rozmezí osmi 
měsíců jí zemřelo pět 
nejbližších příbuzných: 
tatínek, jeho bratr, 
maminčina sestra i její 
muž. Chtěla jsem potě-
šit ženu, které se zhrou-
til celý její svět, a místo 
toho jsem bourala,” 
vzpomínala na osudový 
okamžik Vlasta Chra-
mostová, která měla za 
sebou v tu dobu už mno-
ho divadelních a filmo-
vých rolí.

„Několik minut před 
tou strašlivou bourač-
kou jsem zpoza volantu 
viděla po pravé straně 
silnice u zábradlí jed-
noho mostku stát smrt 
v podobě kostnatého 
muže v černém obleku. 
Já ji skutečně viděla. 

Byl to silný metafyzický 
přelud.”
22 kilometrů od cíle 
paní Vlasta havarovala. 
Sama skončila s těžkými 
poraněními v nemocni-
ci, malý Konrád nehodu 
nepřežil.
Po nehodě byla Vlasta 
Chramostová několik 
měsíců v nemocnici 
a pak v psychiatrické lé-
čebně. Rekonvalescence 
trvala mnoho let.
Malý Konrád je pohřben 
v Brně. 

Otcem dítěte byl brněn-
ský sochař a výtvarník 
Konrád Babraj. Vlasta 
se s ním seznámila na 
konci 50. let.
„Poznali jsme se cestou 
na mládežnický sjezd ve 
Varšavě, už na hrani-
cích ho ke mně přivedl 
Josef Kainar jako svého 
největšího kamaráda. 
Patřil do prominentní 
kumštýřské party Ská-
celů, Mikulášků, kteří 
si mohli ledacos dovolit. 
Výborný sochař, bo-
hém, rogožinovský typ, 
po kterém šly ženské. 

Na pohřbu herečky Vlasty Chramostové, která se na-
rodila a žila v Brně, se mezi mnoha věnci v Národním 
divadle objevil jeden, jehož příběh je mimořádný. 
Stálo na něm: „Pro nás jsi stále živá a milovaná...” 
Byl uzavřením příběhu matky a zesnulého syna.

inzerce

osudový okamžik, který navždy změnil 
život herečky vlasty chramostové
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VLaSta CHraMoS-
toVá (17. listopadu 
1926, Brno - 6. října 2019, 
Praha)  začínala s diva-
dlem v Brně. 
Hostovala v Olomouci. 
Tehdy byla vášnivou komu-
nistkou. Od 50. do 70. let 
zářila na scéně pražského 
Divadla na Vinohradech, 
kde ztvárnila mimo jiné 
Marii Stuartovnu či Annu 
Kareninu. Po roce 1968 
měla zakáz hrát (až na 

drobné výjimky). Po pod-
pisu protistátní Charty 77 
byla z veřejného života 
vytlačena úplně. 

Tehdy se Chramostová 
věnovala bytovému diva-
dlu. Ve fi lmu ji diváci znají 

ze Spalovače mrtvol či 
snímku Je třeba zabít Se-
kala. Jejím druhým man-
želem byl kameraman 
Stanislav Milota (zemřel 
letos v únoru). Chramos-
tová se vrátila k herectví 
po roce 1989, kdy půso-
bila v Národním divadle. 
Prezident Václav Havel 
jí v roce 1998 udělil Řád 
T. G. Masaryka III. třídy 
za vynikající zásluhy o de-
mokracii a lidská práva. 

stručný přÍBěh panÍ vlasty 

Když byla paní Vlasta 
v nemilosti režimu, 

vyráběla lampy.

Víte, že...

Mně bylo třicet, jemu asi 
o sedm let víc. Veliká lás-
ka.”
Vztah s Konrádem Babra-
jem byl pro Vlastu hlav-
ním důvodem rozvodu 
s Bohumilem Pavlincem, 
poválečným ředitelem 
Českého rozhlasu Brno, 
vášnivým komunistou, kte-
rý však záhy upadl v ne-
milost.
S Konrádem Babrajem 
to sice byla velká láska, 
ale na trati Brno - Pra-
ha. Vlasta už tehdy hrá-
la v pražském Divadle 

na Vinohradech, sochař 
Konrád tvořil v Brně. Je-
jich syna Konráda vzala 
Vlasta s sebou.
„Mít dítě byl pro mě 
nový, povznášející pocit. 
Jako když vstoupíte před 
tramvaj a víte, že zastaví. 
Syn byl pro mne na prv-
ním místě. A to chlapi ne-
mají rádi."

Nejslavnější sochou Kon-
ráda Babraje je Rudo-
armějec ze Znojma. Pro 
Brno udělal několik desí-
tek soch (například Rodi-
na v Brně-Žabovřeskách). 
Pro jednu z nich s názvem 
Ležící ve fontáně u hotelu 
Continental v Brně, byla 
inspirací právě Vlasta 
Chramostová. Herečka 
o tom často mluvila, byť 

je v archivech vedena jako 
autorka sochy sochařka 
Zdeňka Fibichová. Socha 
se též zcela vymyká Ba-
brajově stylu. 
Sochař Konrád Babraj 
se po rozchodu s Vlastou 
Chramostovou dvakrát 
oženil. Zemřel v Brně 
v 70 letech v roce 1991. 
Měl dvě dcery.
„Pro nás jsi stále živá a mi-
lovaná... Rodina Adamo-
va a Kira Babrajova." 
Věnec s tímto nápisem 
položila na hrob rodina 
jeho první dcery, a jeho 
druhá dcera Kira.

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě 
se narodil světoznámý
hudební skladatel a drži-
tel Oskara (za fi lm Do- 
brodružství Robina Ho-
oda) Erich Wolfgang 
Korngold. V roce 1938 
emigroval do USA, kde 
se stal uznávaným skla-
datelem fi lmové hudby. 
Je pohřben na Holly-
wood Forever Cemetery. 

Koliště 1
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Erich W. 
Korngold 

(1897 - 1957)Koliště 1

30 tisíc Brňanů měsíčně čte 
staroBrněnské noviny. 

Je nám ctí, že jste jedním z nich.
Pro inzerci volejte 777 556 578 (Monika) 

nebo e-mail: inzerce@starobrnenskenoviny.eu

zde mŮže Být 
VáŠ INzEráT

Smrt 
na mostě

Stuha
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osudový okamžik, který navždy změnil 
život herečky vlasty chramostové

Konrád BaBraj
Syna Konráda měla pa- 
ní Vlasta s brněnským 
sochařem Konrádem 
Babrajem (†70). Chla-
pečka pohřbili v Brně. 
Babraj je autorem čet- 
ných brněnských soch, 
též skvěle maloval.

Paní Vlasta u sochy Ležící 
(u hotelu Contonental),  
která prý vznikla podle ní

Socha Ležící 
je připisována 
Konrádu Babrajovi

Kondrádovi byly 
čtyři roky, když  

s mámou nabourali  
nedaleko Brna...

smrt čekala 
opřena 
o zábradlí... 

Věnec  
s nápisem

● Kalendárium 
Starého Brna

Jana 
Ebertová, 
herečka

Josef 
Axmann, 
mědirytec

LiStoPad

● Julius Gomperz 
*21. 11. 1824 Brno 
†21. 2. 1909 Brno 
Mecenáš. Majitel továrny 
na jemná sukna. Je po 
něm pojmenována ulice 
Gomperzova. 

● Karel Jílek 
*26. 11. 1896 Moravičany 
†18. 11.1983 Brno
Malíř, profesor. Bydlel 
v ulici Gorkého.

● Josef Axmann 
*7. 3. 1793 Brno 
†9. 11. 1873 Salzburg 
Tvůrce první rakouské 
poštovní novinové znám-
ky s hlavou Merkura. 
Bydlel v ulici Veselá 1.

● Jana Ebertová 
*7. 5. 1920 Praha 
†10. 11. 2010 Brno
Herečka a recitátorka. 
Hrála v Divadle bratří 
Mrštíků. Spolupracovala 
s brněnským rozhlasem.

● Josef Taufer 
*31. 7. 1869 Dřínov 
†5. 11. 1940 Brno
Redaktor, rektor. Jsou 
po něm pojmenovány 
Tauferovy koleje v ulici 
Jana Babáka. 

Josef 
Taufer, 
rektor

Karel 
Jílek, 
malíř

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Dobuďme Zadní Indie (4/4)

Konec, 
další 
příšté

Pravý bengálský oheň přímo z Bengálského zálivu 
v massách levně dovážený zpestří naše národní 

slavnosti a oživí v lidu národní nadšení
odpadnou náklady na armádu, jejíž 

oporou bude tým neporazitelných fakírů...
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PoŠLEtE náM SVŮj rECEPt na adrESU: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Slavný herec Vlasta 
Burian byl velký mi-
lovník dobrého jídla. 
Vařil mu jeden z nejlep-
ších českých kuchařů Ja-
romír Trejbal. Burian měl 
čtyři chladničky. 
Oběd míval i sedm cho-
dů, večeře se podávala 
studená, až po návratu 
z divadla. Herec dbal 
o štíhlou linii. I když Vlas-
ta Burian tvrdil, že mu „od 
Jarky chutná všecko, že 
umí udělat oběd i ze vzdu-
chové kuličky“, přece jen 
měl nejraději jeho kuře 
s jablky, dnes už ofi ciálně 
zvané Kuře Vlasty Buriana. 
Pan Trejbal ho připravoval 
s milánskými nudlemi.

dobroU 
chuŤ!

ZajÍMaVoSt

 Recept

OBLÍBENÁ JÍDLA SLAVNÝCH Z BRNA

vlasta Burian: kuře s JaBlky 
a milÁnskými nudlemi

Víte že...
K dobrému jídlu pil 

Vlasta Burian nejraději 
„príma sudovou“ plzeň.jiří Pecha

a milÁnskými nudlemi

jiří Pechajiří Pecha

S
.

Podpořete 
NF dětské 
onkologie
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dopisy
poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Minulé číslo

Veškrnová zase Anti-
chartu, a jak dobře jim to 
spolu pak šlapalo.”

Paní Vrbasová se ptá man-
žela: „U všech krokodýlů, 
kam jsi dal těch 400 ko-

run, co jsi včera ode mě 
dostal na nákup?”
„Dal jsem je jednomu star-
šímu muži.”
„Odkdy jsi takový lidu-
mil? Co vlastně ten chlap 
dělal?”
„Točil Plzeň Na Bláhovce !”

Říká pan Rudolf v restau-
raci U Čápa: „Lidi,  dejte 
už pokoj s politikou. Na-
příklad Václav Havel po-
depsal Chartu, Dagmar 

lidumil

z notýsku oBčanského pasivistyz notýsku oBčanského pasivisty
PEtr KoLMan, lidumil, www.sukolman.cz

Vážená redakce, 
našla jsem u nádraží na 
zemi noviny, které byly ne-
povedenou parodií mých 
oblíbených StaroBrněn-
ských novin. Chtěla jsem 
se zeptat: Co to má být? 
Nějaká recese? To by bylo 
trapné... Víte o tom?

Jiřina Fellerová, Brno 

Odpověď redakce:
Ano, víme. Je to velmi 
trapné. Parodie? Nadsáz-
ka? Proč ne, ale...
Tohle je jako když někde si 
koupíte u Vietnamce „pra-
vé” švýcarské hodinky. Je 
to ještě parodie, nebo už 
podvod? Vyřešili jsme to 
tak, že to teď má právník 
a navýšili jsme náklad.
Děkujeme za upozornění.

Co je to 
za divnou 

nápodobu?

Brněnský 
Sysifos

Básně

posÍleJte BÁsně 
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

Politika 
jak má být
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života
Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života
Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONA

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Začneme těžkou otáz-
kou. Kdo je vlastně 
Radim Fiala?
„Kluk z Brna, ze starých 
Bohunic, co má rád ro-
dinu, tradice, kamarády 
a fi lmy. Když se podívám 
zpět, tak má volba, že se 
stanu hercem, pod vlivem 
fi lmů a divadla, neby-
la zrovna volba, kterou, 
kdybych měl tu možnost, 
znovu zopakoval… Ale 
když už jsem se dal na 
hereckou dráhu s vidinou 
pozemské povrchní slávy, 
je asi nabíledni, abych se 
trochu snažil, ne?!“

Jaká místa máš v Brně 
nejradši?
„Jsem z Bohunic, tak-
že jednoznačně staré Bo-
hunice, hlavně ve vzpo-
mínkách z dětství. A pivo 
mají v Brně nejlepší na 
Bláhovce, musím tam co 
nejdřív zajít…“

Kde Tě můžeme vidět 
hrát?  
„Posledním mým záře-
zem je role v dlouho při-
pravovaném a očekáva-
ném fi lmu Václava Mar-
houla Nabarvené ptáče. 
Natáčení pro mě v kaž-
dém případě bylo dech-
beroucím zážitkem. S při-
hlédnutím na fakt, že se 
točilo černobíle na celu-
loid, tak i životní neopa-

kovatelná profesní zku-
šenost. A klobouk dolů, 
s jakým buldočím přístu-
pem dokázal Václav tento 
projekt doslova vydupat 
ze země.“

Proč by diváci měli jít 
do kina na Nabarvené 
ptáče?
„Neboť něco podobného 
tady už asi nikdy nevznik-
ne. A znovu musím po-
dotknout, že jsem strašně 
rád, že jsem byl při tom. 
A určitě nejsem sám. Bylo 
to úžasné a nikdy na to 
nezapomenu.“

Na co se těšíš?
„Že láska a pravda zví-
tězí nad lží a nenávistí. 
Howk.“

Monika
Höppner
Rozhovory, 
kultura,
inzerce

radim Fiala: natÁčenÍ Filmu naBarvené ptÁče 
Byl neJen pro mě zcela dechBeroucÍ zÁžitek

radiM FiaLa. V brněnském Divadle Husa na 
provázku hrál 14 let. Jeho nejznámějšími fi lmy 
jsou: Tmavomodrý svět, Tobruk, Hranaři nebo 
Stůj, nebo se netrefím. V televizi hraje mimo jiné 
v seriálu Ordinace v růžové zahradě.
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Kulturní nást ěnka    
NAŠE SMĚLÉ TIPY

divadlo
8. 11. v 19 h 
a 12. 11. v 18 h 
don QUijotE 
divadlo Husa 
na provázku 
Je Don Quijote blázen, 
nebo génius? Nové před-
stavení v režii Jana Mi-
kuláška. Hrají: Hřebíček, 
Holenda, Hloužková…

Koncert - St 13. 11. ve 20 h 
iLona CSáKoVá - Cabaret des Péchés 
Palác jalta, dominikánské nám. 2
Program je průřezem původních písní od popu ke swin-
gu a soulu. Vše v nových aranžmá pro sedmičlennou 
brněnskou kapelu s dechovou sekcí. Ilona zpívá už 30 
let, kariéru začala v kapele Laura a její tygři. 

Jak dlouho máte Fi-
čák na Mojmírově ná-
městí otevřený?
„Utíká to, už osmým ro-
kem máme otevřeno. Nej-
dřív jsem chtěl mít sport 
bar, ale nakonec to do-
padlo jinak. Máme Fičák 
v anglickém retro stylu - 
cihla a dřevo, najdete tady 
ovšem i malý sportovní 
koutek se starými lyžemi 
a hokejkami. Ale hlavně 
to je Oldies Mucic Club…”

Co všechno u vás mů-
žou lidi najít?
„Kromě zábavy si také 
u nás dobře pochutnají, 
vaříme poctivě. Určitě 
bych doporučil pečená 
masová žebírka, nebo 
pečené koleno, které váží 
2,5 kg, či chutnou do-
mácí česnečku. A vždy 
poslední týden v měsíci 
v rámci Bramborákového 

týdne nabízíme vynikající 
křupavé bramboráky růz-
ných druhů.”

A na co zajímavého 
kulturního k vám po-
zvete naše čtenáře?
„Určitě na parádní oldies 
diskotéky, na kterých se 
lidé baví od 21 h až do 
rána. Třeba 15. 11. bude 
od 21 h oldies večer s hity 
Michala Davida a 6. 12. 
s hity Abby a Boney M.  
16. 11. od 19 h vernisáž 
fotografa Milana Junka 
k výstavě aktů s hosty zpě-
vákem Jarkem Šimkem 
a hercem Lubomírem 
Semanem. Výtěžek po-
putuje pro Nadační fond 
dětské onkologie KRTEK. 
13. 12. Travesti show Miss 
Angelika s hostem Patri-
kem Havelkou, taneční-
kem, modelem a hercem. 
Pořádáme také vyhlá-
šené oslavy Silvestra 
se show. Srdečně vás 
všechny na naše akce 
zveme!”

Místní podniky
oldies music cluB FičÁk

www.club-ficak.cz

odpovídá lubomír schwarz, provozovatel 
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 Zabava

 Zabava Zabava telefon inzerce: 777 řř556 578 inzerceř@starobrnenskenoviny.eu



Modré okénko
dnes získává...

tip: Pozorní čtenáři 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

PŠtroS EMU HUGiŠ 
Uprchlík, plavec a slalomář
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Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého Brna

Modré okénko 
pro pštrosa emu, 
který týden prchal 
před brněnskými 
policisty

inzerce

Takhle to 
má vypadat

inzerce
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Příští číslo vyjde
1.prosinec

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

Seženete i v Praze

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Posíláme fotku našeho 
lumpa Kennyho, který ví 

všechno nejlíp. 
Jana a Petr Michalovi

KEnnY

StaroBrněnské noviny 
v oblíbené restauraci 
NA PURKYŇCE, 

Purkyňova 80,  vzorně 
čekají na svoje čtenáře. 

Rychle rozebrány! 

odběrních míst49 
StaroBrnĚnSKÉ noVinY vycházejí vždy 1. den 
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek 
všech domácností a fi rem v centru Brna. Seženete je též 
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už 
byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578 (Monika).
Pivovar Hauskrecht, Porážka 208/3, Trnitá. OD Vágner, Česká 
151/16. Air cafe, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Pivní 
sady, Nádražní 22. Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Mar-
cela Lurská, Veveří 32. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. 
Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akademická ka-
várna, roh Jaselské a Gorkého. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské 
nám. 5. Biopotraviny, Údolní 32. Mahenovo divadlo - před-
prodej vstupenek, Dvořákova 11. Caff é del Saggio, Helceletova 2. 
Husa na provázku, Zelný trh 9. Pivní opice, Joštova 4. Vinoté-
ka 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 Pod Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, 
Tvrdého 3. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská re-
staurace Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Seminá-
ru, Smetanova 30. U Třech čertů, Dvořákova 6. Prádelna Spe-
ed Queen Laundry Eden, Purkyňova 35. Galerie Caff e, nám. 
Svobody 8. Středověká krčma, nám. Svobody 17. Restaurace 
Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music Club Fičák, Moj-
mírovo nám. 16/17. Jurcaff é, IBC, Příkop 6. Pivnice U kotelny, 
Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství J. Klouda, 
Vintrovna 262, areál ENBRA, Popůvky u Brna. Hotel Slavia, Sol-
niční 15. Kavárna Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. 
října 8. Kadeřnictví Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy. Re-
staurace Štatl, nám. Svobody 3, Alfa pasáž, stanoviště hlídače. 
U Mikešů, Černovická 2. Cvrček na Skle, Kounicova 23. Kadeř-
nictví na Dukelské, Dukelská tř. 86. Rámařství, Nováčkova 69a. 
Kolibřík, Brněnská 5, Šlapanice. U Tomana, nám. Svobody 22. 

AKompas, Štefánikova 51, vchod Šumavská.

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? 

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je pod-
míněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

PanÍ doMU: „Člověče, co vy jste za sluhu, když hned všechno 
zapomenete?“ „Za sluhu? já myslel, žýe jsem tady na návštěvě!"
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