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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

červen 2019
Čís. 6, 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

BRNO PÍŠE 

PŘÍBĚHY
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StaroBrněnské 
servírky

ze Cvrčka na Skle 
(Kounicova 23)

s exkluzivní horkou 
čokoládou za 52 kč

LADNÁ KAROLÍNA 

PŘÍBĚH RENÁTY DOLEŽALOVÉ

POSLEDNÍ 
VÝSTŘEL 
A PAK...

Čtěte na str. 6 - 7
19 
let

výročí

Nová rubrika

DNES: Vynikající řízek 
podle Georga Mendela

Herečka Renáta Doležalová 
zemřela za záhadných okolností

Kultovní scéna ze seriálu 
Třicet případů majora 

Zemana. Na zemi Lída (tě-
hotná Renata Doležalová).
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Chtěla jsem 
být učitelkou 
v mateřské 

škole...“

Petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

ND Brno
„Spolu s další-
mi ze základky 
jsem chtěl být 

popelář 
a kosmonaut.“  

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Tomáš 
Kudlička 

„Akrobatem, 
protože jsem 

neustále 
chodil 

po rukách.“

Veselá divadelní 
společnost

Čím jste chtěli být, 
když jste byli malí?

Ilona
Csáková

„Zpěvačkou. 
Vždycky 

zpěvačkou.“

„Od tří let 
chci být kosmo-
nautkou a furt 
se mě to přání 

drží.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Popelářem, 
pilotem, 

detektivem 
a kovbojem 
z Bohunic.“

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 - To je zmatek! De-
sítky nehod způsobí zma-
tená nová značení přecho-
du pro chodce (Údolní, 
Langrova a jinde).
Radnice řeší nedostatek 
míst pro přechod ulice tzv. 
„místem pro přecházení”, 
které je většinou prozatím-
ní, že se vyřeší potřebná 
povolení. Jenže: Na těchto 

místech, značených dvěma 
kolmými přerušovanými 
čarami nemá chodec před-
nost. Tu má u normálního 
přechodu (tzv. zebry).
Řidiči by neměli ohrozit 
plynulost dopravy, tak 
vzniká zapeklitá situace, 
která hrozí vážnými ne-
hodami. Těch jsou již nyní 
v Brně stovky ročně.

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

POZOR! D VA RŮZNÉ PŘECHODY 
PRO CHODCE, KTERÉ (NE)JSOU TOTÉŽ

STARÉ 
BRNO

Tyto noviny vycházejí 
na území Brna - střed, 
tedy  ZDE  a v okolí

Brno - Madla, Jarda 
a Pipi. Trojici sobích 
mláďat nově uvidí lidé 
v sobím výběhu v br-
něnské zoo. Dva samci 
a jedna samice se narodili 
v květnu třem matkám.
„Otcem všech mláďat je 
náš chovný samec Ka-
rel,” uvedl mluvčí zoo 
Michal Vaňáč.  První se 
narodila samička Madla 
samici Malé, následoval 

ji samec Jarda od matky 
Jaryny a samičku Pipi po 
pár dnech porodila sobi-
ce Pepina. Karel, který 
pochází přímo ze Zoo 
Brno, kde se narodil před 
pěti lety.

Jídelna Máj
Divadelní 3  

Sekaná, kapusta, 
bramborová 
kaše, okurka

Oběd 
pod 100 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Pište si tyto

Chcete být v této rubrice? 
Tel.: Monika 775 949 557

76 Kč

CÍTÍTE SE BEZPEČNĚ NA 
PŘECHODU PRO CHODCE?

ANO: 22 %, NE: 78 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17. 5. do 
25. 5. 2019, mimo jiné na odběrních 
místech StaroBrněnských novin, 
místních hospodách, kavárnách... 
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Věta, kterou jsem zaslechl:

Počasí 

ČERVEN
Červen stálý - 

- prosinec dokonalý

18 °C

V ZOO SE NARODILA 
TŘI SOBÍ MLÁĎATA. 
OTEC KAREL SE ČINIL

Nový, mladý a nadějný 
sobi v Zoo Brno

Víte že...
Sobi polární mají 

unikátní zrak, když vidí 
kontrastně (čenobíle)

„Dnes jsem překonal 
svůj rekord 
v počtu dnů 
na tomto světě.

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 čtvrtek 
7 - 17 h, pátek 7 - 16 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

Adresa: Kounicova 2 b, Brno

Rodinná firma 
s tradicí!

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz
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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

CO TEĎ? 
Hlavolam pro chodce

Dívka ze str. 3

ště
Pracovnice Červeného kříže, 

která tajně obcházela místním 
uličky v poválečných časech.

UTAJENÁ HANELORE

BOUŘLIVÝ 
ROK 1919

Přechod 
pro chodce. 
Chodec má 
přednost

Místo pro 
přecházení. 

Chodec nemá 
přednost

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.

Historie Alfa pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce června

Když  na začátku roku 1933 do Brna dorazila zprá-
va o tom, že se v novém biografu Alfa bude promí-
tat premiéra nejnovějšího německého velkofi lmu 
„Píseň pro Tebe“ se světovým tenoristou Janem 
Wiktorem Kiepurou v titulní roli, začaly velkolepé 
přípravy. Zvláště ženské publikum si tehdy rychle obstarávalo líst-
ky do popředí, protože jak známo, Jan Kiepura byl mladý (tehdy 
31letý a svobodný), talentovaný a velmi pohledný muž. Brno bylo 
tehdy doslova zaplaveno plakáty a pozvánkami nejen na tento 
slavný den. Stavitel Hrdina osobně dohlížel na výzdobu pasáže 
Alfa a zřejmě jen on a jeho nejbližší věděli, jaké překvapení má 
pro Brňany přichystáno.          Pokračování příště.

8. 6. 2019 (sobota) od 15 do 18 h Bleší trhy v Alfě. 
Více info na telefonu: 702 949 636, www.vetesnictvi.info

Nejmladším členem rodiny Stiassni, který se před 
90 lety nastěhoval do honosné prvorepublikové vily, 
byla jediná dcera manželů Stiassni - Susanne. Byla 
jejich vymodleným dítětem, narodila se po dlouhých 
14 letech od svatby, a to 11. července 1923. Ve vile 
prožila krásné dětství, ačkoliv jedináček, trávila vol-
ný čas s dcerami vrchního zahradníka, se kterými 
si udržela kontakt i po nuceném odchodu rodiny do 
exilu. Pravidelně ji ale směli navštěvovat i její spo-
lužáci, pro které její rodiče vždy na závěr školního 
roku uspořádali večírek ve schodišťové hale. V prv-
ním patře vily, kam architekt Wiesner umístil soukro-
mé pokoje rodiny, poskytl Susanne nejvíce prostoru. K dispozici zde měla hernu, šatnu, 
koupelnu, ložnici, a to vše obklopuje rozlehlá terasa. Přijďte se přesvědčit na vlastní 
oči. Vždy od pátku do pondělí od 9 do 17 hodin.

PŘÍBĚH VILY STIASSNI
Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.

Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky
www.vila-stiassni.cz

Susanne Stiassni

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
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Redaktorka Anička získala 
dne 7. 5. první místo ve fi nále pě-
vecké soutěže Junior Talent. 
Zpívala píseň Tentokrát se budu 
smát já (text V. Poštulka).

ANIČKA VYHRÁLA 
V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI 

JUNIOR TALENT

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

Vítěz Poražený

BRNĚNŠTÍ 
ESKYMÁCI
 V Zoo Brno 

úřaduje místní 
odchovanec sob 
Karel. Loni za-
řídil čtyři mladé, 
letos tři s různý-

mi samicemi.

ANNA 
ŠABATOVÁ

(ombudsmanka)
Vyzdobila si 

sídlo v Údolní 
balonky na pod-
poru stejnopo-
hlavních párů. 
Co na to děti?

ANNA 

inzerce

AUTO MU DALI ZA PLOT, 
PROTOŽE PŘEKÁŽEL STAVBĚ

ČERNÁ KRONIKABrněnská 
POSÍLEJTE HISTORKY na adresu: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Francouzská - Dobře mu 
tak? Stavbaři obestavěli 
plotem auto neukázněného 
řidiče. Ulice je v takzvaném 
režimu zvláštního užívání. 
„Je na zástupcích stav-
by, jak s vozidlem naloží. 
Zda ho nechají odtáhnout 
a následně budou vymáhat 
poplatek za odtah, je plně 
v kompetenci stavbyve-
doucího," uvedla mluvčí 
brněnských strážníků Tere-
za Kadrnožková.
Podobný případ se stal na 
stejném místě před dvěma 
lety, kdy dělníci auto obko-
pali výkopem.

Auto za plotem 
ve Francouzské

A TO MOHL DOPADNOUT JAKO PŘEDLONIA TO MOHL DOPADNOUT JAKO PŘEDLONIA TO MOHL DOPADNOUT JAKO PŘEDLONI

Moravské nám. - Loni to 
byla paráda. „Byli bychom 
rádi, kdyby bylo vyhlídko-
vé kolo na náměstí od červ-
na do listopadu kvůli akci 
Léto v centru. Návštěvníci 
by se měli na kolo dostat od 
desíti hodin ráno do osmi 
večer a v létě až do desíti,“ 
uvedla mluvčí radnice Brno 
- Střed Kateřina Dobešová. 
Loni se stalo ruské kolo hi-

tem vánočních trhů. Svezly 
se na něm tisíce lidí.
Má to ale háčky. Před pěti 
lety na Chrudimsku vypadla 
z kola mladá žena a utrpěla 
vážná zranění. Loni se v In-
donésii obrátily vzhůru no-
hama tři kabinky, naštěstí 
nikdo nevypadl. Na nejslav-
nější ruském kole Londýn-
ské oko uvízly několikrát 
stovky návštěvníků.

HURÁ! RUSKÉ KOLO BUDE! JEN 
ABY TO ALE NEDOPADLO JAKO...

Ruské kolo loni na 
Moravském náměstí

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína 
od   moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
• Víno jako pohádka, krásná letní 
zahrádka.

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

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

ŽALUZIE HANÁK
Nové žaluzie, 
opravy žaluzií, 

sítě a dveře 
proti hmyzu.

Tel.: 604 850 396
E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

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
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Krátká vzpomínka na 
ALFA pasáž v 50. letech. 
V prvém poschodí bylo 
zřízeno nahrávací studio 
Photofon, které bylo ur-
čeno k pořizování zvuko-
vých záznamů, například 
gratulací k sňatku, naro-
zeninám a podobným pří-
ležitostem. 
Tehdejší mládež brzo 
zjistila, že bylo možno 
pořizovat zvukové na-
hrávky hudby, která byla 
ofi ciálně považována za 
nežádoucí, propagující 
tzv. měšťanský a imperi-
alistický západ. 
Brzy po roce čtyřicet osm 
zmizely z trhu nahráv-
ky na deskách Decca 
a Mercury a mládež ne-
měla možnost poslou-

chat jazzovou hudbu na 
domácích rozhlasových 
stanicích a byla odkázána 
na poslech amerických 
okupačních stanic, např.  
AFN Munich a BDN Ne-
twork,  které vysílaly na 
středních vlnách, kde po-
slech nebyl příliš kvalitní. 
Ve  Photofonu byly na-
hrávky realizovány na na-
hrávací  disky standardní 
rychlostí 78 otáček za 
minutu. Technicky někdy 
nepříliš dokonalé nahráv-
ky však mladým přinášely 
radost z nahrávek třeba  
Louise Armstronga C’est 
si bon, Wilhemina a  řadu 
dalších. 
Také některé brněnské 
orchestry a zpěvačky po-
užívaly Photofon k demo-

EXKURZE DO 50. LET A 1. PATRA, KDE SÍDLIL PHOTOFON

STUDIO 
PHOTOFON
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DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI:  Vlevo pohřební průvod s rakví senátora Josefa Hybeše (23. 7. 1921).

1921 Dnes

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

Kde to je
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Hybešova ulice (pohřeb senátora Hybeše)

Mladá Brňanka 
s kočárkem

nahrávkám svých skla-
deb.Postupně stoupal vě-
hlas nahrávacího studia 
i do jiných měst až také 
do Bratislavy. 
Nahrávací disky značky 
Emi Disc byly pro študá-
ky značně drahé a tak 
došlo na experimentální 
zkoušky s materiálem 
novodur, rentgenovými 
snímky a podobně. 
Tolik moje kratičká in-
formace o působení Pho-
tofonu v Alfa pasáži v pr-
vém poschodí.

Jiří Táborský

Víte že...
Alfa pasáž postavil děda 

současného majitele 
Vladimíra Hrdiny (1937).

EXKURZE DO 50. LET A 1. PATRA, KDE SÍDLIL PHOTOFONEXKURZE DO 50. LET A 1. PATRA, KDE SÍDLIL PHOTOFON

Stavitel a majitel 
František Hrdina

ČTENÁŘ 
REPORTÉR

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Volejte: 774 826 887, E - mail: info@prirodnipecivo.cz

Jsme přírodní 
bio pekárna

Pečeme s láskou 
bez umělých přísad a cukru

„Chceš-li v zdravém žití býti, 
musíš Přírodní pečivo míti!“

• Bio a kváskové pečivo
• Bezlepkové pečivo

• Přirozeně sladké pečivo
• Semínka, ořechy, sušené ovoce,                       

luštěniny, obiloviny
Příjem objednávek pondělí až čtvrtek 7.30 - 14 h

www.prirodnipecivo.cz

• Semínka, ořechy, sušené ovoce,                       
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„Natáčení seriálu Třicet 
případů majora Zema-
na bylo krásné. Vidím 
v něm kus mládí a he-
recké začátky. Navíc 
jsem natáčela těhotná, 
což se hodilo i do filmo-
vého scénáře,“ vzpomí-
nala Renáta Doležalo-
vá na svou životní roli. 
Tehdy žila s manželem 
režisérem Pavlem Pa-
loušem, s nímž měla dva 
syny (Dana a Honzu).
Seriál se začal natáčet 
krátce poté, co Renáta 
absolvovala na brněn-
ské JAMU (1973), a to 
v letech 1974 - 1979. Vý-
roba trvala pouhých pět 
let, to máme úctyhod-
ných šest dílu za rok.
Seriál byl velmi dobře 
napsaný, některé díly se 
staly kultovními (Stud-
na, Mimikry, Rukojmí 
v Bella Vista...), ale byl 
též samozřejmě propa-
gandou režimu. Proto 
je dnes terčem kritiky. 
Většina diváků však na 
něj vzpomíná s láskou 
a nadšením.
Lída Brůhová (kterou 
hrála Renáta) a mladý 
major Zeman (Vladimír 

Brabec) se potkali v 7. 
díle (Mědirytina, 1950). 
Zeman osloví Lídu na 
trhu, a to větou: „Dob-
rý den, pardon, slečno, 
máte otevřenou ka-
belku.” Nejdřív na něj 
chtěla zavolat esenbáka, 
pak utekla. Zeman se ale 
nenechal odbýt a vyptal 
se trhovkyně na školu, 
kde Lída učí. Pak se ná-
hodou potkají u Zemana 
v kanceláři, kam je Lída 
pozvána jako svědkyně. 
Začali spolu bydlet a již 
v dalším díle (s názvem 
Strach, 1951) mu porodí 
dceru.
Lída se objevila tu a tam 
i následujících sedmi 
dílech. Jejím posledním 
byl díl 14. (Konec velké 
šance, 1957), ve kterém ji 
zastřelí v Praze na Stře-

leckém ostrově agent 
Bláha (hrál ho Radoslav 
Brzobohatý). Stane se 
tak náhodou, když chce 
Bláha (po plastické ope-
raci) zastřelit Zemana se 
slovy: „To abys nezapo-
mněl, jak vypadá stře-
lec.” Lída však skočí do 
dráhy střely a je na místě 
mrtvá. Zeman pak ještě 
v parku Bláhu postřelí 
a dorazí ho na schodech, 
vedoucích ze Střelecké-
ho ostrova.
Dne 12. 6. 2000, deset 
dní po jejích 50. naro-
zeninách, našel Renátu 
Doležalovou doma její 
syn mrtvou. Příčinou 
smrti bylo předávková-
ní prášky v kombinaci 
s alkoholem. Vyšetřová-
ní tak nepotvrdilo, zda 
se jednalo o sebevraždu.

Herečka Renáta Doležalová (†12. června 2000) 
studovala v Brně na JAMU. Slavnou se stala rolí 
první manželky seriálového majora Zemana, byť 
ji po několika dílech zastřelil agent Bláha.

Renáta Doležalová

PANÍ RENÁTA STRUČNĚ
● Herečka a dabérka 
Renáta Doleželová po-
cházela od Přerova, kde 
vystudovala střední prů-
myslovou školu chemic-
kou ● Po maturitě zamí-
řila do Brna na JAMU, 

kde absolvovala studium 
herectví (1973) ● Hrála 
ve fi lmech a seriálech 
jako Okres na severu,  
Kronika žhavého léta... ● 
Od roku 1979 žila a hrá-
la v Praze

PANÍ RENÁTA STRUČNĚPANÍ RENÁTA STRUČNĚ

inzerce

do těchto novin 
vám vytvoříme

ZDARMA
Volejte hned na tel. č. 
777 556 578 (Monika)

INZERÁT
Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě 
vyrůstala od svých de-
seti let Greta Tugendhat 
(1903 - 1970), rodným 
jménem Löw - Beerová. 
Součástí vily byl rozleh-
lý pozemek s vinohra-
dem. Měla bratry Hanse 
a Maxe.  Jako svatební 
dar dostala pozemek, 
na kterém vyrostla její 
vlastní vila Tugendhat. 

Vila Lőw - Beer

Greta TugendhatVila Lőw - Beer

TRAGÉDIE HEREČKY Z KULTOVNÍHO 
SERIÁLU 30 PŘÍPADŮ MAJORA ZEMANA

Fo
to

: A
rc

hi
v

Skutečný manžel 
režisér Pavel Palouš

Renáta 
Doležalová
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Kalendárium 
Starého Brna

Antonín 
Procházka, 

malíř
Mary 
Bártů, 

herečka

ČERVEN

● Mary Bártů 
*14. 12. 1902 Protivín 
†10. 6. 1960 Brno
Herečka a režisérka. 
Členka brněnského 
Národního divadla. 

● Josef Chaloupka 
*4. 6. 1898 Brno 
†24. 1. 1930 Brno
Básník a novinář. Zemřel 
na otravu svítiplynem. 

● Antonín Štván 
*8. 6. 1892 Praha 
†17. 11. 1967 Brno
Matematik, člen Sokola.
Bydlel v Krkoškově ulici.

● Dana Svozilová 
*7. 6. 1951 Brno 
†13. 2. 2001 Brno 
Dramaturgyně, působila 
na JAMU. Zemřela při 
autonehodě.

● Antonín Procházka 
*5. 6. 1882 Vážany 
†9. 6. 1945 Brno
Malíř, národní umělec. 
Je po něm pojmenována 
ulice Procházkova. 

● Jaroslav Auerswald 
*28. 6. 1870 Žleby 
†29. 1. 1931 Brno
Herec, režisér a výtvarník. 

Dana 
Svozilová, 
dramaturg

Jaroslav 
Auerswald,

herec

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Příprava volebního korteše(1/3)

Pokra-
čování 
příště

Pivo je nutno navařit si do zásoby doma
Za pětičku zjistíme na matrice 

minulost protikandidátů

inzerce@StarobrnenSkenoviny.eu

TRAGÉDIE HEREČKY Z KULTOVNÍHO 
SERIÁLU 30 PŘÍPADŮ MAJORA ZEMANA

To abys nezapomněl, jak vypadá střelec

Ne!

Liduško, Lído, promluv aspoň slovíčko!Jménem zákona! Stůj!

Co tu chceš, Bláho?

Skutečný manžel 
režisér Pavel Palouš

Fantomas? 
Ale kdeže...

Štěnice
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Brněnská
NEJ
PRVNÍ 

PÍSMENÁ
ZMÍNKA O BRNĚ

inzerce

První písemná zmínka 
o Brně je v Kosmově 
kronice (10. 7. 1091). 
Uvádí informaci, že Čes-
ký král Vratislav I. vtrhl 
s vojskem na Moravu 
a oblehl „hrad Brno”, síd-
lo svého bratra, brněn-
ského údělného knížete 
Konráda. V ležení pak 
dvořan Zderad urazil 
Vratislavova syna Břeti-
slava. Ten ho vylákal k taj-
né poradě a nechal jej 
svými druhy zavraždit.

Kosmova kronika

STAROBRNĚNSKÉ RECEPTY
888

STAROBRNĚNSKÉ RECEPTY
POŠLETE SVŮJ RECEPT NA ADRESU: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Do správného 
brněnského řízku 
patří hrášek. To 
platí od doby, kdy  
zakladatel moderní 
genetiky Johann 
Gregor Mendel 
(1822- 1884) 
v Brně prováděl 
zajímavé pokusy 
s hrachem.

BUDETE 
POTŘEBOVAT
4 plátky vepřové kýty, 
1 cibule, 2 vejce, 100 g 
šunky vcelku, 50 g hráš-
ku sůl, pepř. Na obalení: 
hladká mouka, vejce a 
strouhanka

POSTUP 
1. Cibuli nadrobno na-
krájíme. 
2. Zpěníme na sádle. 
3. Přidáme na kostičky 
nakrájenou šunku a hrá-

Mendelův StaroBrněnský řízek

šek a prohřejeme. 
4. Poté na pánev roz-
klepneme dvě vejce 
a umícháme. 
5. Osolíme 
a opepříme a necháme 
vychladnout. 
6. Řízky naklepeme, 

osolíme a podle chuti 
také opepříme. 
7. Doprostřed každého 
dáme část vaječné směsi 
a zabalíme. Konce sklep-
neme paličkou na maso 
a pro jistotu ještě upev-
níme párátky. 

8. Obalíme v trojobalu 
a smažíme dozlatova.

DOBROU 
CHUŤ!

Víte že...
Mendel byl mnich 

a zřejmě autor výroku: 
Házet hrách na zeď

RECEPT POSLALA MARIE KUTHANOVÁ, Staré Brno

Spotřeba kávy celosvětově 
pomalu roste, avšak díky 
suchu se produkce v ně-
kterých oblastech snižuje. 
Více jak polovinu poptávky 
po kávě podle nejnovějších 
průzkumů tvoří mladí lidé. 
Vzrůstá obliba kávových 
nápojů dokonce i v čajové 
Číně, často u studentů, dá-
vající si svůj první šálek ko-
lem patnáctého roku. Šálek 
kávy je brán jako módní 
záležitost a způsob sociali-
zace mezi mladými. 
Díky neúrodě v části Jižní 
Ameriky se zvedá poptávka 
po středoamerických ká-
vách, třeba ovocném Hon-
durasu nebo Guatemale, 
ale také hořkém Peru. 
Mnoho konzumentů se 
díky vyšší ceně vzdá raději 
čokolády, než šálku kávy. 
Čokoláda je jak milenka, 
se kterou zažíváte příjem-
né chvíle, ale káva je jako 
manželka, s níž chcete být 
každý den. Tak si dopřejte 
šálek pikantní guatemal-
ské kávy.      Pavel Kosta

Káva pražená 
s láskou 

a porozuměním

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť 

po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Kavárna a pražírna

Sloupek o kávě
Oblíbený šálek kávy

Pavel 
Kosta 

vždy čerstvě pražená káva 
z nejlepších plantáží světa 

jednodruhové kávy (100% 
arabica) i vyvážené směsi 

řízené degustace kávy 
vše pro Vaši domácí      

přípravu (kávy i kávovary) 
kávové speciality od mistrů 
prvotřídní moravská vína  

přímo od vinařů 
domácí dortíky a další 

vybrané lahůdky

kavárník, pražírník 
a degustátor 

kávy
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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

la, že perník se nepeče, 
ale vaří…”

Sedí dva na zahrádce piv-
nice U Čápa, když tu pan B. 

vykřikne: „Jsme obklíčeni, 
manželky a tchýně se sem 
hrnou ze severu, z jihu, 
od Obilňáku, z Gorkého, 
zkrátka ze všech stran!”
Pan M. odvětí: „Skvělé, 
aspoň můžeme zaútočit 
libovolným směrem!” 

Baví se dvě seniorky ve 
hospodě U Čápa: „Ty 
mladý holky dneska, to 
jsou houby hospodyňky, 
vnučka mi onehdy tvrdi-

Kde se dobře 
vaří...

Z NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTYZ NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTY
PETR KOLMAN, lidumil, www.sukolman.cz

Vážená redakce,
velmi se mi líbí, jakým 
způsobem v těchto novi-
nách představujete osob-
nosti, které zásadně po-
znamenaly Brno a dnes se 
na ně pomalu zapomíná. 
Jen tak dál, jste mé oblí-
bené čtení. 

Jana Kmochová

Velmi pěkný 
text o Jiřím 
Mahenovi

Brněnský 
Sysifos

Dopis

POSÍLEJTE BÁSNĚ 
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

Polibky milionů květů,
otevřou tisíce 
nových květů.

A tělo už nestůně
bože, jaké jsou to vůně.

Tož vzhůru do sadů a luk,
zas jsi malá holka 

a já malý kluk. 
Jiří Šavolt

Jaro

Stáhněte se
do útoku

Báseň
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.

●Postarám se vytíženým 
lidem o dítě, zvířata, do-
mácnost, různou asistenci, 
výpomoc v tvořivé práci, 
kultuře a podobně. Žena 
47 let. Tel.: 731 383 368.
●Výklad karet - vzta-
hy, práce, peníze, zdraví. 
Zuzana Antares, věštírna 
Via Regia (zal.1992), tel.: 
775 748 425.
●Seznámení. 48letý 
muž z Brna hledá ženu od 
38 do 48 let. Tel.: 721 403 
052.

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

ŽALUZIE HANÁK
Nové žaluzie, 
opravy žaluzií, 

sítě a dveře 
proti hmyzu.

Tel.: 604 850 396
E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Marcela Lurská
Zlatnictví
 Opravy zlatých a stříbrných šperku 

 Zakázková výroba  Rytecké práce
Adresa: Veveří 32, Brno Tel.: 777 687 109

Otevřeno pondělí až čtvrtek 10 - 17 h

www.zlatnictvi-lurska.cz

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

Novinky z místních podniku
U Terezky, Grohova 17
Útulná vinotéka s  šenkýřkou Terez-
kou. Vynikající sudová a lahvová vína 
od moravských vinařů. Slaví už 6 let! 
SBN doporučují! Facebook.  

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.
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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

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

TAJENKU ZAVOLEJTE MONICE, 
tel. č. 777 556 578.  ODMĚNA: 

Nejrychlejšímu luštiteli této křížovky
řekneme pěkný vtip.

TUTO RUBRIKU SPONZORUJÍ 
PIVNÍ SADY (NÁDRAŽNÍ 22, 
BRNO - STŘED)

V Sono Centru 
to žije

Nenechte si ujít parádní 
koncerty v Sono Centru 
v Brně. Pozor! 21. 6. za-
hrají Physical Graffi  ti 
/Led Zeppelin revival 
a 27. 6. The Backbeat 
Beatles /UK/. Je na co 
se těšit.

Ve Fičáku tancuj 
až do rána 

Pěkně si zatančete v klubu 
Fičák na Mojmírově ná-
městí 17. Příležitost máte 
každý pátek a sobotu na 
akci Oldies - zlatá osmde-
sátá. Vstup zdarma.

Horská dráha 
jede u Bolka

Nenechte si ujít nové pěk-
né představení s názvem 
Horská dráha v Divadle 
Bolka Polívky. V komor-
ní komedii kromě úžas-
ného Milana Kňažka 
alternují Eva Novotná 
a Jitka Ježková. Před-
stavení o tom, jak si lev 

salónu přivede do svého 
bytu krásnou neznámou, 
režíroval Petr Halber-
stadt. Během června na 
ni můžete zajít 9. a 14. 
vždy od 19 h.

Véčko plné pohádek 
pro děti

Zajděte s dětmi do diva-
dla. V Divadelním studiu 
V na Veveří hrají např. 
Rumcajse 8. 6. a třeba 
Rozmarného ducha 9. 6. 
Vhodné pro všechny zví-
davé děti a jejich hodné 
rodiče. 

O Hitlerovi 
v HaDivadle 

Hra z pera Arnošta Gol-
dfl ama Doma u Hitlerů 
aneb Historky z Hitlero-
vic kuchyně se již hraje 
12. divadelní sezónu v Ha-
Divadle v Brně. Nenechte 
si ujít pěknou podívanou 
8. a 15. 6. vždy od 19.30 h. 
Hrají: Jeništa, Peková, 
Svoboda, Valůšková…

Milan 
Kňažko, 

herec

Arnošt 
Goldfl am, 

autor

V divadelním představení 
Šest tanečních hodin v šesti 
týdnech září Chantal Poullain 
a v roli jejího učitele tance her-
ec Martin Kraus. Představení 
v režii Zdeňka Duška k vidění 
v Divadle Bolka Polívky 12. 6. 
od 19 h. Nenechte si ujít.

Chantal Poullain tančí 
u Bolka

Jitka
Ježková, 
herečka

K

Kulturní nástěnka    
Dětem - So 8. 6. v 15 h - RUMCAJS 
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Nejzná-
mější pohádkový příběh Václava Čtvrtka 
upravený do jevištní podoby. Více: www.
divadlov.cz

Divadlo - St 12. 6. v 19 h - ŠEST TA-
NEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝD-
NECH - Divadlo Bolka Polívky, Jakubské 
nám. 5 - O lidské opuštěnosti a neumíra-
jící naději! Hrají: Ch. Poullain, M. Kraus.

Divadlo - 17. a 18. 6. v 19.30 h - WOY-
ZECK - HaDivadlo, Poštovská 8d - 
Roztrojený člověk. Woyzeck. Vrah? 
Nebo oběť? Hrají: Hochman, Valůškov, 
Valůšek… www.hadivadlo.cz 

Výstava - Do 22. 6., k vidění denně od 
11 do 24 h - DAVID TEX: TOUŽENÍ 
-  Místogalerie na Skleněné Louce, Kou-
nicova 23 - Výstava sympatického brněn-
ského malíře. Nenechte si ujít. 

Divadlo - 25. a 26. 6. v 10 h - OSTROV 
POKLADŮ - ND Brno - Mahenovo diva-
dlo, Dvořákova 11 - Drsný mořský vlk na 
vlnách dětské fantazie! Režie: Zoja Miko-
tová. www.ndbrno.cz

Prohlídka - Otevřeno pátek až pondělí 
9 - 17 h - VILA STIASSNI - Hroznová 
14, Brno - Pisárky - Prohlídka interiérů 
i zahrad vily s neobyčejným příběhem. 
Více info na: www.vila-stiassni.cz

ČERVEN
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 Zabava

POVÍDKA HANTECEM: VO 
KROKÓŠOVI Z RATHAUSU (1.)

FRANTA
KOCOUREK 
(1947 - 1991), 
Silák, vypravěč 
v hantecu

Jak to s tym našim kro-
kodýlem, s tó našó po-
tvoró bylo, to ani žádné 
pořádně negóme. Jistý je, 
že ho mázli ke stropu do 

Rathausu, ale jak to pro-
běhlo v reálu, tak to moc 
nekóřím, pré to bylo asi 
ňák tak: 
V ňákéch oltecovéch  do-
bách, kdesi v Trutnově, 
hážó do placu, že krokó-
ša sejmuli v jeho béváku 
mukli jakýhosi kalóska, 
kerýmu hókali Trut. Bylo 
to kolem járu deset kol...

Aleš "Agi" BOJANOVSKÝ k poctě Franty Kocourka

Jak ho sejmuli

POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Víte, v jakém par-
ku v centru Brna je tahle 
zapomenutá a celkem scho-
vaná socha sv. Jana Ne-
pomuckého? Nápověda: 
Hledejte nad Husovou ulicí.

Poznáte, jářku, 
Koutek pro chytré hlavy

Minule: Deska je na památku císaře 
Josefa II., visí v ulici Dominikánská 2.
Správně: Lubomír Zoubek, Bohu-
slav Křivánek, Jana Nováková

Co nového 
v Praze[ [

- Pokračování příště -
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Pošta: Sarajevská 16, Praha 2, 

Vinohrady, 120 00

www.malostranskenoviny.eu

inzerce

 Zabava

ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání ve všech kavár-
nách a hospodách na Ma-
lé Straně (například U Hro-
cha), ale seženete je i na 
druhé straně řeky (například 
v Akademii věd).

 Zabava telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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KDE TO JE?

Slavné ženy Starého Brna

KDE TO JE?

Pěvkyně, Národní divadlo Brno
Libuše Lesmanová

L ibuše Lesmanová 
(1921-2012) přijala 
v roce 1949 nabíd-

ku šéfa Janáčkovy opery 
Zdeňka Chalabaly. Byla 
oporou mezzosopránové-
ho a altového oboru a só-
listkou opery Národního 
divadla Brno. Také učila 

na JAMU. Od roku 1959 
se věnovala výuce sólového 
zpěvu. Vychovala řadu vy-
nikajících zpěváků a zpě-
vaček. Paní Libuše vždy 
dávala najevo, že svým 
životem a uměním patří 
Brnu a brněnskému di-
vadlu. 

Václav 
Nosek, 
manžel

Leoš 
Janáček, 
skladatel

Zdeněk 
Chalabala, 
pedagog

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 

Š&K 
truhlářství

Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

www.sktruhlarstvi.cz

Výroba zakázkového nábytku. 
Opravy starožitného nábytku. 

Realizace interiérů na klíč.



Modré okénko
dnes získává...

Tip: Pozorní čtenáři 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

GREGOR MENDEL
Genetik, kněz
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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

Aniž by to tušil, 
díky pokusům 
s hrachem 
dal vzniknout 
řízku. Str. 8

inzerce

Takhle to 
má vypadat

inzerce
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Příští číslo vyjde
1. července

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

Posílám fotku našeho 
kocoura Míši, který  se 
už těší na teplejší poča-
sí. Zdraví Pavel Geryk

KOCOUR MÍŠA

V CHUDÉ RODINĚ. „Děti, jestli budete celý příští týden hodné, dovolím vám 
dívat se v neděli hodinu do výkladní skříně protějšího uzenáře."
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Informační centrum pod 
krokodýlem v Radnické 
č. 8 patří k nejfrekven-
tovanějším Odběrním 
místům SBN v Brně.

odběrních míst51 
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: 777 122 009 (Martin).

OD Vágner, Česká 151/16. Air cafe, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, 
Zelný trh 4. Pivní sady, Nádražní 22. Info centrum, Radnická 8. 
Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32. Restaurace Bláhovka, 
Gorkého 54. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akade-
mická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Divadlo Bolka Polívky, 
Jakubské nám. 5. Biopotraviny, Údolní 32. Mahenovo divadlo - 
předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caff é del Saggio, Helceletova 
2. Husa na provázku, Zelný trh 9. Kadeřnictví Leony Svídové, 
U Hřiště 21, Starý Lískovec. Pivní opice, Joštova 4. Vinotéka U Te-
rezky, 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. Nika 
Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Husova 13. 
U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pi-
vovarská restaurace Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec 
U Semináru, Smetanova 30. U Třech čertů, Dvořákova 6. Restau-
race Na pískové cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Prádelna 
Speed 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, Mojmírovo 
nám. 16/17. Jurcaff é, 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. Restaurace Štatl, nám. Svobody 3, Alfa pasáž, stanovi-
ště hlídače. U Mikešů, Černovická 2. Cvrček na Skle, Kounicova 23. 
Kadeřnictví 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.


