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Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci
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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

srpen 2019
Čís. 8, 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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Proč čtu

MARIE ZAŤKOVÁ
Restaurátorka knih

„Noviny jsou moje srdcová zále-
žitost. Baví mě obsah i grafika.“

BRNO PÍŠE 

PŘÍBĚHY

BYL 
SKORO 
SLEPÝ!

BEDŘICH 
ŠUPČÍK. 
Hrdina 
Sokola 
Brno
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Místní kuchaři

Tančící kuchař Tomáš 
z restaurace Na Purkyňce, 

Purkyňova 80, připravuje steak 
karé s hranolky za 109 Kč. 

TOMÁŠ

TAJEMSTVÍ BEDŘICHA ŠUPČÍKA, 
PRVNÍHO OLYMPIJSKÉHO VÍTĚZE

Olympijské zlato 
1924, Paříž

Již s brýlemi

95
Výročí!

Čtěte na 
str. 6 - 7
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku
„Na pustém ost-
rově se zvířátky 

a bez lidí.“

Petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

MDP
„Využil bych 

dva roky prázd-
nin k poznání 
celého světa.“ 

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Tomáš 
Kudlička 

„Cestováním 
s přáteli. V létě 

u moře 
a v zimě v tep-
lých krajích.“

Veselá divadelní 
společnost

Kde a jak byste chtěli 
prožít dva roky prázdnin?

Ilona
Csáková

„V Toskánsku. 
S lidmi na stej-
né vlně. K tomu 

dobré jídlo, 
víno, scenérie…“

„Jela bych se 
všemi, co mám 
ráda, na cestu 
kolem světa.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: Někde 
v ráji a to může 

být kdekoliv 
na tomto světě.“

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 

Moravské náměstí - 
Hned vedle sochy Jošta 
(přezdívané Žirafa) stojí už 
pár dní další obluda: Klub-
ko drátů, které má připo-
mínat hlavu prezidenta 
Masaryka. Měří čtyři met-
ry a už dostala přezdívku: 
Nejdražší prezidentská 
prolézačka. Kolik za ni 
Moravská galerie zaplati-

la, není známo. Masaryko-
va prolézačka má stát před 
Moravskou galerií do kon-
ce září, kam se vrtne pak, 
se zatím neví.
Nepovedená socha pre-
zidenta Osvoboditele je 
z dílny umělce Maxima 
Velčovského. Prý je udělá-
na tak, aby lidé viděli pre-
zidentovi do hlavy.

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

POZOR, TO  NENÍ KLUBKO DRÁTŮ, 
CO TU ZAPOM NĚLI. TO JE PREZIDENT! 

STARÉ 
BRNO

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

Brno - V otevřeném 
okně na parapetu balan-
covala v poledne tříletá 
holčička. Okno bylo de-
set metrů nad zemí. Vši-
ml si jí kolemjdoucí. Na 
jeho volání do bytu ni-
kdo nereagoval, přivolal 
strážníky.
Dítě stojící na římse si 
začalo se strážníky poví-
dat a podle jejich pokynů 
se vrátilo zpět do pokoje. 
Dva strážníci pak zůstali 
stát pod oknem. Dal-
ší mezitím spěchali po 

chodbě k bytu a snažili 
se přes dveře spojit s ně-
kým dospělým. Otevřela 
jim matka (47) a řekla, že 
holčička si sama otevřela 
okno, zatímco ona spala 
a starší dcera odešla do 
sprchy. 
K děsivému případu do-
šlo v Zábrdovicích.

Pivnice U Čápa
Obilní trh 10

Svíčková 
na smetaně

karlov.  knedlík

Gurmánův 
koutek

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 777 556 578

176 Kč

MÁTE RÁDI DRÁTY, KTERÉ 
NĚKOHO PŘIPOMÍNAJÍ?

ANO: 43 %, NE: 57 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17. 7. do 
25. 7. 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:

BYLA TO HRŮZA!
HOLČIČKA STÁLA 

V OTEVŘENÉM OKNĚ
Zatímco 
matka spí...

Víte že...
Osudným se může stát 
i pád z mnohem menší 

výšky než 10 metrů.

„Když tomu 
věříte, co bych 
vám to vyvracel

Felix Holzman, komik

10 m

Počasí 

25 °C
SRPEN

Půlnoční větry 
přinášejí stálé počasí 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
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POZOR, TO  NENÍ KLUBKO DRÁTŮ, 
CO TU ZAPOM NĚLI. TO JE PREZIDENT! 
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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

Dívka ze str. 3

ště
Hosteska Anežka Mouchová 
pózuje se sklenicí pivoňkové 

limonády (vylouhované).

NÁPOJE PRO MLADISTVÉ

BOUŘLIVÝ 
ROK 1919

TAKHLE VYPADÁ 
NORMÁLNĚ

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

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

Historie Alfa pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce srpna

Během 2. sv. války byla Alfa jednou z nejvíce 
poškozených budov v centru Brna. Škoda byla 
tehdy vyčíslena na více než 4 500 000 korun 
a další důsledky způsobené bombardováním 
(snížení nájemného, zvýšení hypotečních 
úroků, udržovací náklady…) zvýšily škody téměř na dvojnásobek. Dva přímé 
zásahy způsobily úplné rozmetání některých obchodů a ateliérů na galerii 
a zasypaly sutí přízemí a suterén. Tlaková vlna rozbila 
okenní tabule, skleněné výlohy a část opaxitového ob-
ložení. Monumentální životní dílo brněnského stavitele 
Františka Hrdiny se rozpadalo před očima.               
        Pokračování příště.

10. 8. 2019 (sobota) od 14 do 17 h Bleší trhy v Alfě. 
Více info na telefonu: 601 118 787, www.blesi-trhy-brno.cz
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NEIL 
ARMSTRONG 

(údajně první 
člověk 

na Měsíci)
Připomněli jsme 
si 50 let Neilovy 
mise, ale v USA 

to neslavili...

MAXIM 
VELČOVSKÝ

(autor sochy 
T. G. Masaryka 
z rudých trubek)
Zřejmě nejvyšší 

čas vrátit 
se ke staré 
dobré žule.

MAXIM 

inzerce

MAGISTRÁT JDE CIKRUSŮM 
PO KRKU, TY HROZÍ SOUDEM
Brno - Magistrát zahájil 
tažení proti cirkusům, které 
baví děti a dospělé. Nechal 
rozmístit na několika mís-
tech v Brně hlasovací urny 
a rozjel hlasování po inter-
netu. Z ankety vzešlo, že 
1517 Brňanů je proti cirku-
sům, 402 pro. O pronájmu 
však nerozhoduje magist-
rát, ale jednotlivé městské 
části. S anketou zásadně ne-
souhlasí iniciativa Cirkusy 
společně. „Budeme se brá-
nit soudní cestou," sdělila.

Iniciativa Cirkusy 
společně označuje 
špatné zacházení se 
zvířaty za pomluvu

JE TO JEDEN VELKÝ PODVOD, TVRDÍ PRINCIPÁL

Petrov - Katedrála Pet-
rov bude mít nový pres-
bytář, tedy prostor, kde se 
odehrávají mešní obřady. 
Jde o historický moment 
v chodu katedrály, která je 
symbolem Brna. 
Zvítězil návrh kolektivu 
architektů Michala Říčné-
ho, Petra Todorova a Mag-
dalény Říčné.  „Zvolili jsme 
lehkost, odpovídající rázu 
novogotického oltáře. Pod-
stavec navrženého oltá-
ře má tvar lodi, která je 
jedním z atributů svatého 

Petra. Deska oltáře při-
pomíná knihu, která zase 
odkazuje k svatému Pav-
lovi,“ řekl jeden z tvůrců 
návrhu Petr Todorov.
Nad oltářem bude troj-
úhelník, který odkazuje ke 
svaté trojici. Datum, kdy 
bude nový presbytář hoto-
vý, je ještě neznámé.

KATEDRÁLA PETRA A PAVLA 
BUDE MÍT NEJEN NOVÝ OLTÁŘ

Primátorka 
Brna Vaňová 

(ODS)

Víte že...
Obě věže kadedrály 
Petra a Pavla jsou 
vysoké 84 metrů.

Budoucí 
podoba 

&Vítěz Poražený

Nejmladší redaktorka Sta-
roBrněnských novin Anička 
se zúčastnila úspěšné expedice 
po stopách Yettiho (Játyho) ve 
Velké Úpě v Krkonoších. K do-
padení došlo mimochodem při 
dobytí severního pólu. Hudeb-
ně - dramatický tábor pořádala 
Anežka Tonová - Žáková a její 
kolegové Verča, Jirka...

NEJMLADŠÍ 
REDAKTORKA 

DOPADLA YETTIHO 
V KRKONOŠÍCH 
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

Dobývání 
severního pólu

Víte že...
 Volby vyhrálo ANO, ale 

vládne koalice ODS, 
Lidovci, Piráti a ČSSD

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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Brno - To je škoda! Zoo 
musela nechat utratit 
slavného medvěda Jeliza-
ra. Ten spolu s medvědicí 
Kamčatkou tvořil pár, na 
jejichž potomky se jezdily 
dívat davy z celé republi-
ky. Brněnská zoo byla je-
diná v Česku, která med-
vědy kamčatské chová.
Jelizar a Kamčatka byly 
původně divoké šelmy.
Z volné přírody byli od-
chyceni v roce 1996. Přes-
né stáří Jelizara, jakožto 
sirotka z kamčatské pří-
rody, nebylo známo. Je 
však jisté, že se dožil nej-
méně 26 let, což je u med-
věda požehnaný věk.
Jelizar přicestoval do 
Brna společně s Kamčat-
kou v roce 2011 z ruské 

zoo Rostov. Tam ho prý 
vykrmovali jeho oblíbe-
ným medem, takže přijel 
s nadváhou.
Kamčatka už tehdy byla 
zasloužilá máma, medví-
ďata na svět přivedla už 
dvakrát. V rámci výměny 
stáli medvěd a medvědice 
brněnskou zahradu dvě 
zebry. 
Jelizar a Kamčatka zplo-
dili tři mědvíďata: Kubu, 
Tobyho (2012) a Brno 
(2016). Jde o velký uni-
kát, který těžko hledá ob-
dobu v jiných zoo. 

ZA JELIZARA A KAMČATKU DALO ZOO BRNO KDYSI DVĚ ZEBRY
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Medvěd Jelizar 
na vrcholu sil

Primátorka 
Brna Vaňová 

(ODS)

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI:  Dříve - Convalaria - nájemní obchodní dům s kavárnou. Dnes - noviny MF Dnes.

1933 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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Souběh ulic Česká a Veselá

Jelizar 
a Kamčatka 

(vlevo)

S potomky 
Kubou 

a Tobym

Víte že...
 Medvěd kamčatský 

patří mezi nejchytřejší 
zvířata.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
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 

StaroBrněnské 
noviny 

redakční posilu.

hledají

Volejte Monice: 
777 556 578
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Na pařížských olympij-
ských hrách to dlouho 
hrozilo pro českosloven-
skou výpravu fiaskem.  
Až přišli na řadu soko-
lové - a z jedné hubené 
medaile jich bylo rázem 
deset!
A mezi nimi - první 
zlatá, a tak „přece hrá-
li na znamení vítězství 
Šupčíkova, toho hocha 
zlatého srdce, borce ne-
srovnatelné úpornosti 
a svalstva ocelového”, 
jak nepsal tehdejší tisk.
Šupčík se přitom zúčast-
nil několika gymnastic-
kých disciplín a „šplh na 
laně bez přírazu” bral jen 
jako jakýsi doplněk.
Nakonec z toho byly jed-
ny z nejúspěšnějších her 
v naší historii. Sportovní 
gymnasté (sokolové) zís-
kali rovněž čtyři stříbrné 
(ve víceboji, cvičení na 
bradlech a na kruzích a 
za přeskok). Navíc pět 
bronzových: Šupčík ve 
víceboji, pak další gym-
nasté za přeskok, kruhy 
a šplh. Pátý bronz přidal 
vzpěrač. Šupčík tedy zís-
kal dvě medaile - a to se 

do nominace dostal až 
na poslední chvíli.
Málokdo přitom věděl, 
že Bedřich Šupčík trpěl 
vážnou oční vadou. Ří-
kalo se, že dohlédne „jen 
na konec lana”.

Bedřich Šupčík se naro-
dil 22. října 1898 v Tru-
mau u Vídně. Jeho otec 
František tu pracoval 
jako kočí. Šupčíkovi byli 
chudí a měli hodně dětí, 
proto dali Bedřicha v út-
lém věku do opatrování 
k jeho tetě do Kvasicích 
u Kroměříže. 
Chtěl být řezníkem, ale 
vypukla I. světová válka. 
Krátce bojoval na ru-
munské frontě, ve zdra-
ví se vrátil domů, začal 
opět cvičit a to rozhodlo 
o jeho osudu. 
Sokolové v Kvasicích ho 
doporučili náčelnictvu 
v Sokole Brno I., což byla 
jedna z nejlepších jednot 
v republice. A protože 
byl velmi nadějný bo-
rec, brněnští sokolové 
mu sehnali práci i byt 
- stal se domovníkem 

v sídle Bánské a hutní 
společnosti. Pilně cvičil 
a přestože byl pomenší 
a podsaditý, rychle se 
zlepšoval. Do nominace 
na hry v Paříži se dostal 
na poslední chvíli a s od-
řenýma ušima.
Jako zlatý medailista 
se krátce po návratu 
z olympiády oženil s Ma-
rií, rodačkou z Horose-
del na Písecku. Poznali 
se na Moravě, kde pra-
covala jako služebná. 
Žili v Brně v Jízdárenské 
ulici 4/8.
S vrcholnou kariérou se 
Šupčík rozloučil na mis-
trovství světa 1931 (třetí 
místo na kruzích a páté 
na bradlech). Pak cvičil 
mládež v Sokole, prodá-
val látky a sukna fi rmy 
Skorkovský a Med.
Zakrátko se s rodinou 
přestěhoval do Prahy, 
kde prodával hasicí pří-
stroje Minimax. Foto-
grafoval a hrál šachy. Ke 
konci života prodával 
obrazy. „Měli jsme do-
ma několik Kubů a Sla-
víčků,” vzpomíná dnes
 s úsměvem jeho syn.

Odraz, švih, švih, švih, dohmat! 7,2 sekundy! Nikdo 
není rychlejší! Břetislav Šupčík, podsaditý mláde-
nec z brněnského Sokola, se stává prvním olympij-
ským vítězem za Československo! Lano měřilo osm 
metrů. Píše se 20. červenec 1924.

Bedřich Šupčík

BEDŘICH STRUČNĚ
Narodil se 22. října 1898  
nedaleko Vídně. Má pa-
mětní desku v Horosed-
lích, odkud pocházela jeho 
žena, a kde strávil poslední 
roky života. Zemřel po tře-
tím infarktu 11. červen-

ce 1957, nebylo mu ani 
59 let. Hrob má v nedale-
kých Mirovicích. Od roku 
1993 se na jeho paměť 
koná každoročně v Příbra-
mi Memoriál Bedřicha Šup-
číka ve šplhu na laně. 

inzerce

do těchto novin 
vám vytvoříme

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

INZERÁT

TAJEMSTVÍ BEDŘICHA ŠUPČÍKA, HRDINY,
NAŠEHO PRVNÍHO OLYMPIJSKÉHO VÍTĚZE

Fo
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Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě 
s pozoruhodnou sluneční
terasou, bazénem a dal-
šími moderními vymože-
nostmi žil architekt a vý-
tvarník Jiří Kroha, který 
dům navrhl a nechal po-
stavit v letech 1928 - 1931. 
V roce 1939 byl za své levi-
cové názory zatčen a věz-
něn na Špilberku a v kon-
centračních táborech. Ro-
ku 1948 se stal rektorem 

Sedlákova ulice č. 45

Jiří Kroha 
(1893 - 1974)Sedlákova 45

Vysoké školy technické 
v Brně a byl oceněn titu-
lem Národní umělec. Ze-
mřel v Praze, kde dnes žije 
jeho dcera Sylva. 

S manželkou Marií

S manželkou 
a synem Miroslavem

Se silnými 
brýlemi

Syn kočího

Jeho zlatá medaile je k vidění až do konce roku na hradě Špilberk na výstavě Branky Body Brno



Kalendárium 
Starého Brna

Guido 
Glűck, 

spisovatel
Bedřich 
Macků, 

fyzik

SRPEN

● František Novotný 
*29. 8. 1881 Hlína 
†20. 9. 1964 Brno
Profesor klasické fi lologie. 
Znalec Platónova díla. 

● Bedřich Macků 
*8. 3. 1879 Tišnov 
†14. 8. 1929 Brno
Profesor fyziky v Brně, 
brněnský starosta. 

● Guido Glűck 
*7. 1. 1882 Barco (Itálie) 
†18. 8. 1954 Brno
Spisovatel, antifašista

● Vilém Pfeiff er 
*5. 8. 1910 Praha 
†31. 1. 1986 Brno
Herec v Divadle bratří 
Mrštíků. 

● Ignatz Schűtz 
*14. 6. 1868 Březová 
†12. 8. 1927 Brno
Šachista, matematik 
a spisovatel.

● Bořivoj Dostál 
*16. 8. 1929 Heršpice
†18. 8. 1994 Brno 
Archeolog, pedagog. 
Budoval a organizoval 
ústavní knihovnu na 
Filozofi cké fakultě Ma-
sarykovy univerzity. 

František 
Novotný, 

fi losof
Vilém 

Pfeiff er, 
herec
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TAJEMSTVÍ BEDŘICHA ŠUPČÍKA, HRDINY,
NAŠEHO PRVNÍHO OLYMPIJSKÉHO VÍTĚZE

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

Pokra-
čování 
příště

„Víš to jistě, že tatínek mluví doma německy?“
„Ano, včera přišel, maminka nebyla doma a řekl: 

Himl hergot, zas je v luftě!“
Athletický klub Hrekules to jistí: Teď 

nikdo nebude volit protikandidáta!

PAŘÍŽ 1924

Prudký odraz...

Švih nohou

Jako by létal!
Bedřich Šupčík 
cvičil denně

První zlatá 
olympijská 
medaile pro 

Československo

Jeho zlatá medaile je k vidění až do konce roku na hradě Špilberk na výstavě Branky Body Brno
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Brněnská
NEJ

NEJVYŠŠÍ 
BUDOVA 
V BRNĚ

inzerce

Nejvyšší budova v Brně 
a i v celém Česku se 
jmenuje AZ Tower. Výš-
ku střechy má 111 metrů 
(pražská City Tower je 
o 2 m menší), i s anté-
nou 116 metrů. Má 30 
pater. Byla postavena 
v letech 2011 až 2013. 
Nachází se v ulici Pra-
žákova v městské části 
Brno-střed. Největší na 
svět je Burdž Chalífa 
v Dubaji. Měří 828 metrů.

AZ Tower

MÍSTNÍ RECEPTY
888

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

● Roštěnku nakrájíme na 
4 kusy, po obvodu na-
řízneme, aby se maso 
nekroutilo a naklepeme. 
● Na pánvi prudce ope-
čeme. Potom roštěnky 
opepříme, osolíme a opa-
prikujeme. ● Do kastrolu 
vložíme cibulku, posype-
me paprikou a podlejeme 
horkou vodou nebo vý-
varem. ● Přidáme utřený 
česnek, kmín a dusíme 
do změknutí. ● Roštěnky 
vyjmeme, šťávu necháme 
částečně vysmahnout. ● 
Osmahneme mouku, roz-
ředíme vodou, povaříme 
a vmícháme majoránku, 
trochu pálivé papriky, vmí-
cháme hořčici, vrátíme 
roštěnky a prohřejeme. ● 
Na talíři zdobíme kolečky 
vařeného vejce a cibule.

STAROBRNĚNSKÉ ROŠTĚNKY 
JAK JE MĚL RÁD HUGO HAAS

DOBROU 
CHUŤ!

JAK NA TO

Recept poslala ALENA KRÁLOVÁ, Staré Brno

redakce@StarobrnenSkenoviny.eu

Mnoho lidí neví, že ká-
vové zrnko je původně 
pecičkou kávové třešin-
ky, tedy jedná se o ovoce. 
V dužině jemně sladké 
chuti je spousta vitamínů, 
které najdeme i v připra-
veném nápoji.
Pití několika šálků zdra-
vě připravené kávy den-
ně zvyšuje schopnost 
soustředění, má vliv na 
mozek a zlepšení nálady 
a s obsahem několika de-
sítek kalorií nezatěžuje 
příliš organismus. Většina 
ovocných džusů obsahuje 
daleko větší množství cuk-
ru a kyselin, jež nepříznivě 
ovlivňují zubní sklovinu.
Vyzkoušejte letní dvojité 
espresso z ovocné Ethi-
opie nebo Guatemaly na 
kostkách ledu a zapijte 
borůvkovou limonádou. 
Borůvky snižují mož-
nost onemocnění cuk-
rovkou.      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
Káva plná vitamínů

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

Sedí chlap o prázdninách 
v hospode U čápa a co 
chvíli volá z okna: „Zele-
ným nahoru... Zeleným 
nahoru.”

Vrchnímu to nedá a za 
chvíli  se ho ptá: „Co to 
má znamenat?” 
„Ale poslali mi na bri-
gádu -  sázení stromků, 
pár doktorandů z fildy.... 
Proboha, tím zeleným 
nahoru!”

Baví se dva chlapi v skvě-
lém bistru Cvrček na Kou-
nicové ulici. „Chtěl bych 
být miliardářem jako 
strejda Petr.” „Tvůj strýc 
je miliardář?” „To ne, ale 
taky by to chtěl.” 

Miliardář

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

Chtěl bych vám tímto po-
děkovat za vydávání SBN, 
které si vždycky rád pře-
čtu. Poprvé jsem si je pře-
četl v Divadle Bolka Polív-
ky, kam často chodím, ale 
v poslední době na ně moc 
štěstí nemám, protože 
vždy jsou hned rozebrané.
Vám jako malé poděková-
ní za vaše úžasné noviny, 
které mi po návratu z ne-
mocnice, kdy jsem musel 
jen ležet, vždy dodaly sílu 
do dalších dnů, jsem pro 
radost vyrobil malý dáre-
ček.
Omlouvám za překlepy, 
občas se mi totiž po klá-
vesnici projde moje brit-
ská kočka Schery.
Mějte krásné letní dny. 
Se srdečným pozdravem, 
upřímně  

Milan Kundera, 
Křídlovická ulice

Tyto noviny 
mi dávají sílu

Brněnský 
Sysifos

Básně

POSÍLEJTE BÁSNĚ 
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

Zeleným 
nahoru

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.

●Česká důchodkyně -
vdova, sympatická, kul-
turní, žijící v západ-
ním Německu ve městě 
u Baltického moře hle-
dá českého přítele, který 
by měl společné zájmy 
a rád by se přestěhoval 
do Německa. Znalost 
němčiny není nutná. 
Seznámení by proběhlo 
v ČR. Veškeré náklady na 
dopravu a pobyt budou 
hrazeny. Zájemci volejte: 
00494313805977.

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

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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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

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)

Na Špilberku uvidíte 
Shakespeara

V rámci Letních Shake-
spearovských slavností 
mají opět Brňané mož-
nost shlédnout na Špil-
berku během prázd-
nin představení z pera 
W. Shakespeara. Od 5. 
do 7. 8. např. představení 
Mnoho povyku pro nic, 
ve kterém hrají Miloš 
Vávra, Václav Jílek, 
Lenka Zahradnická 
nebo Adéla Petřeko-
vá. 9. až 11. 8. můžete 
vidět Hamleta v titulní roli 
s Jaroslavem Pleslem, 
Gertrudu hraje Lenka Vla-
sáková.

Pokáč s Petrželou 
zpívají Brňanům 

Přijďte na parádní kon-
cert obyčejného kluka 
s neobyčejným hlasem, 
humorem jak břitva a ne-
uvěřitelnou zásobou skvě-
lé hudby. Pokáč zahraje 
na Špilberku 8. 8. od 18 h 
spolu s dalším písničká-
řem Alešem Petrželou.

K

Kulturní nástěnka    
Divadlo - 2. 8. v 20 h - VÝJIMEČNÝ 
STAV - Divadlo Bolka Polívky, Letní scé-
na Biskupský dvůr - Komedie o nevěře. 
Hrají: J. Polášek, J. Ježková/L. Jelínko-
vá, K. Zima/L. Rous…

Akce - 7. 8. od 13 do 16 h - TOUR DE 
SOCHY - Dům umění, Malinovského nám. 
2 - Pro děti od 12 let a dospělé, sraz před 
kavárnou Praha (Husova 18). Procházka po 
vybraných instalacích Brno art open. 

Divadlo - 9., 10. a 11. 8. v 20.30 h - 
HAMLET - Hrad Špilberk, Letní scéna 
- V rámci Letních Shakespearovských 
slavností. V roli Hamleta Jaroslav Plesl. 
Dále: H. Čermák, L. Vlasáková…

Divadlo - 26., 27. a 28. 8. od 20 h - LEV 
V ZIMĚ -  Městské divadlo Brno - hosto-
vání, Letní scéna Biskupský dvůr - V roli 
krále Jindřicha II. T. Töpfer. Dále: D. Hav-
lová Veškrnová, V. Javořík…

Prohlídka - Otevřeno denně - KAPU-
CÍNSKÁ HROBKA - V podzemí kapu-
cínského kostela odpočívají mumifi kova-
ná těla řeholníků i světských osobností. 
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Prohlídka - Otevřeno pátek až pondělí 
10 - 17 h - VILA STIASSNI - Hroznová 
14, Brno - Pisárky - Prohlídka interiérů 
i zahrad vily s neobyčejným příběhem. 
Více info na: www.vila-stiassni.cz

SRPEN

Ve Fičáku tancuj 
až do rána

Pěkně a svižně si můžete 
zatančit ve známém klu-
bu Fičák na Mojmírově 
náměstí 17. Příležitost 
máte každý pátek a sobo-
tu na akci Oldies - zlatá 
osmdesátá. Vstup zdar-
ma.

Jděte na Branky 
Body Brno

Do konce roku je na hra-
dě Špilberk k vidění spor-
tovní výstava s názvem 
Branky Body Brno. Uvi-
díte olympijské medaile, 
wimbledonský talíř i ti-
tuly Komety… Nenechte 
si ujít. 

Zchlaďte se 
u Kapucínů 

V podzemí kapucínského 
kostela odpočívají mu-
mifi kovaná těla řeholní-
ků i světských osobností. 
Čekají na vás! Otevřeno 
denně.

Jaroslav 
Plesl, 
herec

Pokáč, 
písničkář 
a textař

Během festivalu Maraton 
hudby Brno zahraje v Sono 
Centru 8., 9. a 10. 8. od 21 h 
Cirk La Putyka představení 
Isole. Nový cirkus, parádní 
podívaná, úžasná hudba i hu-
mor. Nenechte si ujít!

Cirk La Putyka 
v Brně

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!

Lenka
Vlasáková, 

herečka
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 Zabava

POVÍDKA HANTECEM: 
KROKÓŠ Z RATHAUSU (3.)

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

Na tak solidní potlach 
doklapalo hafo borců, 
protože už teď se jim kle-
paly haluze, protože jim 
bylo jasný, že proběhne 

burčáková smršť. Na své 
suprové hajtře dohrnul 
i správné mlatař Albert 
Trut s celé svó sajtnó 
a Oldovi dovalil vycpa-
nýho krokóša. Olda měl 
nédřív fédry, co s tím, ale 
Trut furt dělal machra, 
že ho sejmul sám a furt 
tlačil, aby ho mázl do rat-
hausu. A tak slovo...

Aleš "Agi" BOJANOVSKÝ k poctě Franty Kocourka

Mlatař Trut

POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Víte, kde je v Brně 
pamětní deska Antonína 
Vaška, buditele a bojovníka 
za vědeckou pravdu?
Nápověda: Hledejte v oko-
lí Národního divadla.

Poznáte, jářku, 
Koutek pro chytré hlavy

Minule: Socha bůžka Marta stojí ve 
východní části parku u letohrádku 
Mitrovských na Veletržní. 
Správně: Bohuslav Křivánek 

Co nového 
v Praze[ [

- Pokračování příště -

STRUČNÁ TIRÁŽ
StaroBrněnské noviny 
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● Šéfredaktor: Ondřej Höppner 
● Kultura, inzerce: Monika Höppner 

● Grafi k inzerce: Jiří Pěkný 
● redakce@starobrnenskenoviny.eu 
● telefon: 777 556 578 ● 
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?KDE TO JE?

Slavné ženy Starého Brna

Faustova Markétka v brněnském divadle
Zdenka Švabíková 

Zdenka Švabíková (1912 - 
1994) hrála v brněnském 
Zemském divadla s obrov-
ským úspěchem Markét-
ku v Goethově Faustovi. 
Na této scéně vytvořila 
během devíti let řadu po-
stav, převážně mladých 
hrdinek s citovou vrouc-

ností. V roce 1938 se na 
brněnské radnici provda-
la za spisovatele Františ-
ka Kožíka. Hrála v Praze 
v Národním divadle a v Di-
vadle Vlasty Buriana. Ke 
svému moravanství a Brnu
se vždy hlásila hrdě a s po-
korou.

Karel 
Hőger, 
kolega

Josef 
Gruss, 
švagr

František 
Kožík, 
manžel

Neznala Fausta 
osobně, ale skoro...

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Opravíme hodiny, 
hodinky, budíky všech 
historických epoch.

Telefon: 
541 214 946, 603 858 924

Adresa:
Veveří 36, Brno

www.hodinarstvi-strnad.cz 

Jsme tu pro vás již 80 let.

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.

StaroBrněnské 
noviny 

redakční posilu.

hledají

Volejte Monice: 
777 556 578

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!



Modré okénko
dnes získává...

Tip: Pozorní čtenáři 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

MILAN ŠEBESTA
Ošetřovatel medvědů 
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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

Mnoho let se 
vzorně staral 
o medvěda Jeli-
zara, který před 
pár dny uhynul.

inzerce

Takhle to 
má vypadat

inzerce

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

Příští číslo vyjde
1. září

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

Redakční pes Rocky 
zjistil, že se dají Staro-
Brněnské noviny nejen 

číst, ale lze na nich 
i spát. Vida!

ROCKY
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StaroBrněnské noviny 
v hostinci U Bláhovky, 

Gorkého 54. Během pár 
minut byly rozebrány!

odběrních míst48 
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 Re-
duta, Zelný trh 4. Pivní sady, Nádražní 22. Info centrum, 
Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32. Restau-
race 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, Dvo-
řákova 11. Caff é del Saggio, Helceletova 2. Husa na prováz-
ku, Zelný trh 9. 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 Pod Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, 
Tvrdého 3. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská re-
staurace Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semi-
náru, Smetanova 30. U Třech čertů, Dvořákova 6. Prádelna 
Speed Queen Laundry Eden, Purkyňova 35. Galerie Caff e, 
nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám. Svobody 17. Restau-
race Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music Club Fičák, 
Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaff é, IBC, Příkop 6. Pivnice U ko-
telny, 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. Kadeř-
nictví Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy. Restaurace Šta-
tl, nám. Svobody 3, Alfa pasáž, stanoviště hlídače. U Mikešů, 
Černovická 2. Cvrček na Skle, Kounicova 23. Kadeřnictví na 
Dukelské, Dukelská tř. 86. Rámařství, Nováčkova 69a. Ko-
libřík, 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.

HURÁ ZA OCEÁN: „Ne, Fafejta, vy do Ameriky nemůžete. 
Je to země svobody a vy byste tam byl pořád v kriminále.“


