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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

září 2019
Čís. 9, 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

PETR VÁŇA
Akademický sochař

„Protože mi je hodná redakce 
vozí do Prahy, kde pracuji na 
obnově Mariánského sloupu.“
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Místní výčepní

Legendární výčepní 
Petr Šidlo z pivnice PEGAS 
(Jakubská 4) roztáčí řezané 
pivo Pegas Ležák za 51 Kč.

PETR ŠIDLO

JAK STATEČNÝ MUŠKETÝR
VYPRÁSKAL ŠVÉDY OD BRNA

Čtěte na 
str. 6 - 7

VYPRÁSKAL ŠVÉDY OD BRNAVYPRÁSKAL ŠVÉDY OD BRNAVYPRÁSKAL ŠVÉDY OD BRNAVYPRÁSKAL ŠVÉDY OD BRNAVYPRÁSKAL ŠVÉDY OD BRNA

BRNO PÍŠE 

PŘÍBĚHY

SLAVNÁ 

VÝROČÍ

LEGENDA 
vs. HISTORIE

Louis (Ludvík) 
Raduit 
de Souches 
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku
„Nikdy princez-
ny, vždycky chu-
dou chaloupku, 

ovečky, brambo-
račku....“

Petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

MDP
„Často jsem 
byl lékařem, 
od osmi let 

kosmonautem 
a popelářem...“ 

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Tomáš 
Kudlička 

„S klukama na 
četníky a zloděje, 

nejradši jsem 
byl zloděj.“

Veselá divadelní 
společnost

Na co jste si v dětství 
nejradši hráli?

Ilona
Csáková

„Na doktorku, 
prodavačku, 
učitelku, ale 

nejvíc na 
zpěvačku!“

„Ve třech letech 
s partou vymy-
šlených kama-
rádů, chodili se 
mnou všude.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: 
Na kovboje, 

policajty 
a zloděje, později 

na doktory.“

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 - Jeho jméno nese 
od srpna ulička poblíž 
Pekařské, která vede ko-
lem rodného domu Kurta 
Gödela na Husovu. Kurt 
Gödel (1906 - 1978) zde žil 
do doby, než se v roce 1915 
s rodiči přestěhoval na ne-
dalekou Pellicovu. Později 
se oženil s tanečnicí Adé-
lou a přes Vídeň ujel do 

USA. Přátelil se mimo jiné 
s fyzikem Albertem Ein-
steinem (rozvinul jeho te-
orii relativity) . 
Kurt Gödel byl vynikající 
matematik, fyzik a logik. 
Zajímal se mimo jiné o ces-
tování časem. Připravuje-
me o něm větší materiál
do příštích čísel Staro-
Brněnských novin.

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

MUŽ VLASŮ  DVOU BAREV, GENIÁLNÍ 
LOGIK, TEĎ M  Á V BRNĚ SVOU ULIČKU 

STARÉ 
BRNO

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

Brno - Sloup uprostřed 
pásu pro nevidomé? Ano, 
i to je v Brně možné. 
Najdeme je například 
na Slovanském náměstí, 
nebo na autobusovém 
nádraží nedaleko hotelu 
Grand. 
Signální pás dlažby na 
chodníku má dovést ne-
vidomé k přechodu pro 
chodce. Těsně před pře-
chodem však vede přímo 
do sloupu trolejového 
vedení. Podle firmy Ty-
flocentrum, která pásy 

pokládala, nevidomí ne-
chodí po nich, ale podél 
nich.
Zatím není zaznamenán 
jediný případ, že by se 
nevidomý o sloup zranil. 
Lze však předpokládat, 
že je to jen otázkou času. 
Také není jisté, zda by 
srážku hlásil.

Restaurace Jakoby 
Jakubské náměstí 6

Koprová omáčka, 
vařené vejce, 

brambory

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

25 Kč

VĚŘÍTE, ŽE JE MOŽNÉ 
CESTOVÁNÍ V ČASE?

ANO: 12 %, NE: 88 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17. 8. do 
25. 8. 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:

PAST NA SLEPCE 
U HOTELU GRAND

Víte že...
v České republice je 
asi 74 tisíc lidí s těž-

kým postižením zraku.

„Když čert 
koná dobro, 
je to hřích.

Ve frontě na rohlíky

Počasí 

18 °C
ZÁŘÍ

Bouřky v září,
sníh v prosinci. 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

Sloup uprostřed 
chodníku pro 

nevidomé
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MUŽ VLASŮ  DVOU BAREV, GENIÁLNÍ 
LOGIK, TEĎ M  Á V BRNĚ SVOU ULIČKU 
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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 Berta vítězí v místní 
soutěži prostě zvané: Kdo dýl 

vydrží mít ruku nahoře.

PRUŽNÁ BERTA

BOUŘLIVÝ 
ROK 1919

NOVÁ MAPA BRNA

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

Gödelova 
ulička

Kurt Gödel, 
matematik 
a fyzik

Historie Alfa pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce září

Pasáž Alfa byla po válce jednou z nejvíce poško-
zených budov v centru města, návrat k normálnímu 
provozu byl obtížný a pro majitele Františka Hrdinu 
nebylo lehké pokrýt finanční ztráty. 15. 12. 1945 
přešla správa domu na snachu stavitele Zdeňku Hr-
dinovou, která se rozhodla v příštím roce u 23 bytů zvýšit nájem-
né. Válka však finančně zasáhla i samotné nájemníky a nájemné 
se po skončení války mohlo zvyšovat jen s úředním souhlasem. 
To vedlo k trestnímu řízení a následnému vrácení nájemného do 
původní podoby. Ještě dva roky po válce se v některých bytech 
bydlelo za nouzových podmínek. Bez světla, tepla, ohřevu vody 
či bez dveří.        Pokračování příště.

14. a 15. 9. 2019 od 14 do 17 h Bleší trhy v Alfě. 
Více info na telefonu: 601 118 787, www.blesi-trhy-brno.cz

František Hrdina, stavitel a majitel 
pasáže Alfa-Seda



TO JE RADOSTI! NAŠLI DĚTSKOU 
BOTKU Z  DOBY KARLA IV.
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MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

MORAVSKÉ 
MATKY

Je to babyboom!
Brněnské 

porodnice mají 
plno! Porodnost 

trhá rekordy. 
Přibývá umělých 

oplodnění.

BRNĚNŠTÍ 
NETOPÝŘI
Tyto létající 

myši se zjevně 
přemnožily. 
Jedné paní 

z Brna vlétlo do 
chodby hejno 
50 natopýřat.

BRNĚNŠTÍ 

inzerce

V BRNĚ ZEMŘELA NEJSTARŠÍ 
ČEŠKA, BYLO JÍ 109 LET! 

Brno - Bývalá učitelka Marie  
Schwarzová bydlela se svou 
dcerou v domku v Židenicích. 
Ráda vzpomínala na dobu, 
kdy bydlela v centru Brna.
Zažila dobu císaře Františka 
Josefa II., pamatovala I. svě-
tovou válku. Přežila své dva 
manžely a syna. Zemřela 26. 

srpna. Stát se k ní v posled-
ních letech zachoval maceš-
sky, když jí odmítl přispět na 
schodišťovou plošinu. 
Nakonec ji koupila její dcera 
za 200 tisíc Kč, které našetři-
la. Jen tak se paní Schwarzová 
mohla občas podívat ven, pro-
tože  měla pokoj v patře.

MARIE SCHWARZOVÁ PAMATOVALA CÍSAŘE 
FRANZE JOSEFA II., NARODILA SE ROKU 1910

&Vítěz Poražený

Nejmladší redaktorka Staro-
Brněnských novin Anička 
tančila s delfínem jménem Gra-
cias. K nezapomenutelnému 
setkání došlo během redakční 
dovolené nedaleko egyptské 
Hurghady. Koupali se a dováděli 
spolu v bazénu se slanou vodou 
přes deset minut. Nakonec jí (na 
břehu) podrazil ploutví nohy.

NOVÝM ČLENEM 
REDAKCE 
JE DELFÍN 
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

Anna & Gracias

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

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

1930 2019

PAN CIMRMAN ZAVÍRÁ, MÍSTO 
JEHO ŽELEZÁŘSTVÍ TEĎ BUDE 
NA MASARYKOVĚ FASTFOOD  

Brno - To je škoda! Majitel 
železářství a domácích po-
třeba v Masarykově ulici Ja-
roslav Cimrman (68) se roz-
hodl na konci srpna navždy 
uzavřít. Zavedený obchod 
nyní nahradí bageterie.
„Jdu do důchodu. Není ni-
kdo, kdo by mne nahradil. 
Nic víc v tom není,“ svěřil 
se redakci StaroBrněnských 
novin muž, který legendár-
ní prodejnu u náměstí Svo-
body provozoval od roku 
1992. Obchod je již tře-
tí v krátké době, který 
z centra Brna mizí (po 
cukrárně U čtyř ma-
mlasů pana Labského 
a knihkupectví Šimona 
Ryšavého).

Legendární železářství 
na Masarykově ulici. 
Pan Cimrman ho vedl 27 let

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.
●Postarám se vytíženým lidem o dítě, zvířata, 
domácnost, asistenci, výpomoc v tvořivé práci, kul-
tuře a podobně. Žena 47 let. Tel.: 731 383 368
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Brno - Vida! Archeolo-
gové našli v odpadní jím-
ce mezi Besední a Veselou 
ulicí dětskou botu ze 14. 
století. Objevili ji díky vý-
zkumu před plánovanou 
stavbou Janáčkova kul-
turního centra.
Botu se podařilo dovést 
do pěkného, takřka pů-
vodního stavu. Teď popu-
tuje do depozitáře.
Jak to vypadalo v 14. 
století: V roce 1349 se 
Brno stalo trvalým sídlem 

moravských markrabat. 
Zasedal tu zemský soud 
a od doby Karla IV. (na 
trůně od roku 1346). 
Brno mělo v tu dobu asi 
9 tisíc obyvatel, kteří žili 
za hradbami. 
Po celé Evropě ve 14. 
století kvůli silnému 
ochlazení (pokles ze-
mědělské produkce) 
řádil hladomor.  Zatím-
co se jinde válčilo, České 
a moravské země vzkvé-
taly. 

ŠOKUJÍCÍ NÁLEZ V NÁDRŽI MEZI BESEDNÍ A VESELOU ULICÍ
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MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

inzerce

Karel IV vládl 
ve 14. století

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

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Dříve tu byla kavárna a hostinec, dnes škaredé parkoviště, počmárané zdi.

1908 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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Tzv. Římské náměstí (Františkánská ul.)

ŠOKUJÍCÍ NÁLEZ V NÁDRŽI MEZI BESEDNÍ A VESELOU ULICÍŠOKUJÍCÍ NÁLEZ V NÁDRŽI MEZI BESEDNÍ A VESELOU ULICÍ

Nalezená 
bota

NA LUŽÁNKÁCH HONILI PRASATA
Čtyři malá vietnamská prasata honili v polovině srpna 
v lužáneckém parku hasiči a strážníci. Vepříci utekli 
z výběhu patřícímu Veřejné zeleni města Brna. 
Všechny se podařilo chytit - byť až po skoro čtyřech 
hodinách. Nedávno se po Brně toulaly želvy a kozy.
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Zřejmě by se mu to i po-
vedlo, měl totiž nejen 
zkušenosti, ale i dvace-
tinásobnou přesilu. Jen-
že...  Bitva o Brno začala 
3. května a skončila až 
23. srpna 1645. Vstoupi-
la do dějin jako největší 
debakl Švédů za třiceti-
leté války. 
Torstenson chtěl Brno 
dobýt tak nějak mimo-
chodem, když mu před-
tím zakázali vyplenit 
Vídeň. 
Proti němu stál velitel 
obránců Jan Ludvík 
Raduit de Souches 
(tehdy mu bylo 37 let), 
něco jako francouzský 
mušketýr. Narodil se
v La Rochelle. Jako mla-
dý (20 let) se zúčastnil 
bitvy o toto město (udá-
lost je známá také díky 
románu Alexandra Du-
mase Tři mušketýři). 
Jak se de Souches ocitl 
v čele obránců Brna? 
Původně bojoval na stra-
ně Švédů, dotáhl to až 
na plukovníka, ale pak 
se nechal zatáhnout do 
souboje a dostal padáka. 
Tak změnil stranu.
Brno tehdy nemělo stá-

lého velitele. Císař Fer-
dinand III. určil de Sou-
chese (14. března 1945). 
Ten už si rok předtím 
vydobyl slávu při obraně 
Olomouce.

De Souches zpočátku 
nepožíval velké důvěry 
brněnských měšťanů, 
to se ale záhy změnilo. 
Nechal vybudovat nové 
opevnění. Postavil mlýn 
na volský potah. Kry-
tou cestou spojil Brno 
se Špilberkem. Nechal 
vyrábět zbraně. Počet 
obránců města byl  malý, 
ve zbrani bylo jen 1 475 
mužů (z nichž pouze 426 
vojáků). Všichni však 
byli odhodláni čelit až 
dvacetinásobné převaze 
obléhajících Švédů. 
V Brně tehdy žilo asi pět 
tisíc obyvatel včetně žen 
a dětí. De Souches nechal 
strhnout všechny šinde-
lové střechy a na půdy
domů připravit soudky 
s vodou.
Torstenson při útoku 
předváděl své vojenské 
umění. Švédové kopali 
zákopy, kličkovali, stří-

leli z kanónů. Nejprudší 
boje byly 14. a 15. srpna, 
kdy se Švédové dostali 
až na Špilberk. Brňanům 
ale pomohla i příroda, 
když silné průtrže za-
plavily švédské zákopy. 
Několik Švédů dokonce 
utonulo. Do toho dostal 
Torstenson dnu a velel 
z nosítek. 
Dne 16. srpna dostal 
Torstenson zprávu o pří-
měří. Podnikl ještě ně-
kolik mstivých, leč mar-
ných útoků. Poslední 
Švédové odešli 23. srpna 
1645. Při odchodu ješ-
tě zlostně zapálili mlýn 
v Komárově, nemocni-
ci sv. Štěpána a okolní 
osady. 
Ostatky Ludvíka de Sou-
chese (16. srpen 1608, 
La Rochelle - 12. srpen 
1682, Jevišovice) jsou 
uloženy v kostele sv. Ja-
kuba Staršího v Brně.

„S tou myší dírou budu hotov do tří dnů. A tu starou 
holou studenou kuchyni, tu dobydu nejpozději do 
jednoho týdne!” prohlásil před branami Brna švéd-
ský vojevůdce Torstenson. Onou „dírou” myslel Brno 
a „studenou kuchyní” Špilberk.

Torstenson už toho měl 
dost. Svolal do hospody 
důstojníky a řekl jim: 
„Zítra naposledy udeří-
me na Brno. Než bude 
na Petrově zvonit poled-
ne, musí být Brno naše. 
Když ne, odtáhneme.”
Hospodský to slyšel, do-
stal se tajnými chodbami 
do Brna až k samému 
veliteli Souchesovi a vše 
mu pověděl.
Časně ráno 15. srp-
na to začalo. Švédové 
proráželi hradby. Velitel 
obránců Souches (čti 
Súš) na to vyzrál. Poslal 
stařičkého zvoníka, aby 

začal na svatopetrském 
chrámu zvonit poledne. 
Ačkoliv dělové koule věž 
poškodily, zvoník na ni 
z posledních sil vylezl 
a zatáhl za provaz.
Bylo právě 11 hodin, když 
se z věže začal rozléhat 
hlas zvonu. Ohlašoval 
všem poledne. Švédové 
uslyšeli zvonění, přesta-
li bojovat a pomalu se 
začali stahovat. Než na-
stala noc, byli pryč. Brno 
a Brňané byli zachráněni.
Od těch dob k připome-
nutí té šťastné záchrany 
vyzvání se poledne na 
Petrově o hodinu dřív.

inzerce
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Byla to mela

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě 
se narodil a do roku 
1915 bydlel geniální 
matematik, fi lozof, logik
Kurt Gődel (1906 - 1978).
Byl rakouské národ-
nosti. Před válkou 
uprchl do Ameriky. Je-
ho přítel byl Albert Ein-
stein. Zemřel na podvý-
živu způsobenou poru-
chou osobnosti. 

Pekařská 3
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Filosof 
Kurt GődelPekařská 3

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

LEGENDA O HODINÁCH

Petrov zvoní 
poledne v 11 hodin

Hodiny 
na Petrově

JAK TO BYLO VLASTNĚ S TĚMI HO



7 z tituln}i Strany telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

SLAVNÉ VÍTĚZSTVÍ NAD ŠVÉDY PŘI OBRANĚ BRNA: 
JAK TO BYLO VLASTNĚ S TĚMI HODINAMI?

● Kalendárium 
Starého Brna

Bohuslav 
Fuchs, 

architekt
Olga 

Zezulová, 
spisovatelka

ZÁŘÍ

● Olga Zezulová 
*17. 9. 1922 Brno  
†28. 8. 2001 Brno
Režisérka, spisovatelka, 
překladatelka a herečka. 

● Bohuslav Fuchs 
*24. 3. 1895 Všechovice 
†18. 9. 1972 Brno
Architekt, urbanista, pro-
fesor brněnské techniky.

● Václav Dvořák 
*20. 9. 1900 Brno 
†21. 9. 1984 Brno
Architekt a stavitel. Spo-
lupracoval s Bohuslavem 
Fuchsem. Sběratel 
výtvarného umění. 

● Václav Royt 
*1. 9. 1827 Nová Ves 
†27. 5. 1907 Brno 
● Historik, pedagog, zem-
ský školní inspektor. 

● Alfons Sovadina 
*29. 9. 1882 Přílepy 
†12. 4. 1964 Brno
Lékař a ředitel Sociálních 
ústavů města Brna. 

● Karel Divíšek 
*12. 9. 1873 Brno 
†27. 11. 1949 Ostrava 
Propagátor brněnského 
sportu, poštovní ředitel. 

Václav 
Royt, 

historik
Karel 

Divíšek, 
propagátor

Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Dobuďme Zadní Indie (1/4)

Pokra-
čování 
příště

Nejprve vypravíme houf obětavých dam, 
aby seznámily Indy s našimi národními tanci

Zakrátko budeme vyvážet do Indie  
vagóny lidové výšivky

POLEDNE V JEDENÁCT: 
LEGENDA VS. HISTORIE

Obléhání Brna 
švédskou armádou

PORAŽENÝ GENERÁL TORSTENSON
Švédský generál Lennart Torstenson 
(1603 - 1651) zas nebyl takový mou-
la, jak by se po brněnském výprasku 
mohlo zdát. Patřil mezi největší voje-
vůdce třicetileté války. 
V 15 letech se stal pážetem mladého 
krále Gustava II. Adolfa. Tak dlouho 
krále poučoval o svých válečnických 
schopnostech, až ho postavil před vol-
bu: Buď mladého Torstensona popra-

vit, nebo ho udělat generálem. Zvolil to 
druhé. V roce 1642 Torstenson dobyl 
Olomouc. Za pouhé čtyři dny! Zvítězil 
v bitvě u Jankova (1645), která byla 
jednou z nejkrvavějších třicetileté války 
(6 500 padlých). Torstenson pak táhl 
na Vídeň, zastavily ho však zprávy 
o mírovém jednání. Po neúspěšném 
obléhání Brna opustil české země. Ze-
mřel 7. dubna 1651 ve Stockholmu.

Lennart 
Torstenson 
zvaný Ostrouhal

JAK TO BYLO VLASTNĚ S TĚMI HODINAMI? LEGENDA VS. HISTORIE

SLAVNÁ 
VÝROČÍ

Slavný brněnský hrdina 
Ludvík Raduit de Souches. 
Čti [luj rady de súš]
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Herec Vladimír Men-
šík měl rád dobré jíd-
lo, často složité na 
přípravu. 
Vepřo, knedlo, zelo je 
vepřová pečeně s (hous-
kovým) knedlíkem a (du-
šeným) zelím. Pokrm se 
se skládá ze tří součástí, 
podávaných na talíři spo-
lečně:
1) Pečené vepřové ma-
so, zpravidla libové
2) Na plátky nakrájený 
houskový knedlík
3) Dušené kyselé zelí 
Po nakladení těchto sou-
částí na talíř se podlé-
vá nebo přelévá šťávou 
z pečení. 
Zvyk předpokládá zapíje-
ní pivem. Podobné jídlo je 
běžné i v Rakousku a Ba-
vorsku. Tato kombinace 
tedy může mít zahraniční 
původ.

DOBROU 
CHUŤ!

ZAJÍMAVOST

 Recept

OBLÍBENÁ JÍDLA SLAVNÝCH Z BRNA

VLADIMÍR MENŠÍK: VEPŘO, KNEDLO, ZELOVLADIMÍR MENŠÍK: VEPŘO, KNEDLO, ZELO

Sloupek o kávě

e spoustě fi lmů pro 
pamětníky dotváří 
příjemnou atmosfé-

ru ke kávě tradiční bábov-
ka. Tento skvělý moučník 
patřil kdysi ke každé výji-
mečné chvíli. Jistě najdete 
plno receptů, ale je i jeden 
ze starého Brna, kde se 
přidávala místní, čerstvá 
káva. Do vymazané for-
my, vysypané moukou 
a mandlemi, lijte těsto 
obohacené o pětinu vaječ-
ného likéru. Obalte višně 
v mouce, do trošky těsta 
přidejte čerstvě připrave-
nou kolumbijskou či bra-
zilskou kávu a plody jím 
naplňte, přidejte do for-
my, a lehce marmorujte 
zbylým kávovým těstem. 
Vrch potřete špetičkou 
sádla a mléka. Lahodný 
dezert promění setkání 
u šálku kávy v kulinářský 
zážitek. Nebo si ji vychut-
nejte v oblíbené kavárně.
                  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
Starobrněnská 
bábovka

Pavel 
Kosta 

V

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

Víte že...
Menšík zazářil v minifi l-
mu Bohouš, kde v jídle 
závodil s bernardýnem. 
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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

můžeš do nebe. Za prvé 
podváděl si: viz Božská 
ruka proti Anglii. Za dru-
hé podporoval jsi Fidela 
Castra. Za třetí bral jsi 
drogy. A největší hřích 
nakonec: Nikdy jsi ne-
hrál za SK Líšeň.”

Brněnské dětí se roz-
hodly, že budou chodit 
každou sobotu do školy, 
dokud nebude obnovena 
moravská zemská samo-
správa!

Maradona tluče na nebes-
kou bránu,  Svatý Petr ho 
nechce pustit říká: 
„Máme zde ve svazcích 
čtyři důvody, proč ne-

Maradonův
největší hřích

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

Vážená redakce,
chtěla bych tímto vzdát 
hold nejstarší Češce a Mo-
ravance Marii Schwarzo-
vé, která zemřela před pár 
dny na konci srpna. Dožila 
se úctyhodného věku 109 
let. Starých lidí je třeba si 
vážit. 
Proto považuji na hrozné, 
jak se k ní stát zachoval 
ohledně schodišťové plo-
šiny, kterou potřebovala, 
aby se mohla občas po-
dívat ven. Budí to dojem, 
že úřady čekaly, že brzy 
umře, jako by byla moc 
stará na to, aby se příspě-
vek státní kase vyplatil. 
Také na to je třeba neza-
pomínat.
Jana Marušáková, Brno 

Stát se za-
choval k nej-
starší Češce 

hrozně

Brněnský 
Sysifos

Básně

POSÍLEJTE BÁSNĚ 
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

Greta naruby
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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

O Hitlerovi 
v HaDivadle

Hra z pera Arnošta Gold-
fl ama Doma u Hitlerů 
aneb Historky z Hitlerovic 
kuchyně se již hraje tři-
náctou divadelní sezónu 
v HaDivadle v Brně. Ne-
nechte si ujít pěknou po-
dívanou 21. 9. od 19.30  h. 
Hrají: Petr Jeništa v roli 
Hitlera, Simona Peková, 
Jiří Svoboda, Kamila Va-
lůšková… 

V Sono Centru 
to žije

Nenechte si ujít parád-
ní akce v Sono Centru 
v Brně. Dan Bárta vystou-
pí 23. 9. a 25. 9. přijďte na 
československý muzikál 
KUBO, který je poctou 
slovenskému herci Jozefu 
Krönerovi. Hrají v něm 
např. Janko Jackuliak, 
Robert Urban… Je na co 
se těšit!

K

Kulturní nástěnka    
Divadlo 
10. a 11. 9. v 19.30 h - WOYZECK 
HaDivadlo, Poštovská 8d - Roztrojený člověk. Woy-
zeck. Vrah? Nebo oběť? Hrají: Hochman, Valůšková, 
Valůšek… www.hadivadlo.cz 

Divadlo
 So 21. 9. v 15 h - OSTROV POKLADŮ 
ND Brno - Mahenovo divadlo, Dvořákova 11 - Drsný 
mořský vlk na vlnách dětské fantazie! Režie: Zoja Mi-
kotová.  www.ndbrno.cz

Divadlo
So 21. 9. v 19 h - TICHÝ TARZAN 
Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - Geniální fo-
tograf Miroslav Tichý z Kyjova, kterého bravurně hraje 
Ivana Hloužková. www.provazek.cz

Divadlo
Po 23. 9. v 19 h - ŠEST TANEČNÍCH HODIN 
V ŠESTI TÝDNECH 
Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5 - Duet o lidské 
opuštěnosti a naději! Hrají: Ch. Poullain, M. Kraus.

Prohlídka 
Otevřeno denně - KAPUCÍNSKÁ HROBKA 
V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumifi ko-
vaná 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 - Pro-
hlídka interiérů i zahrad vily s neobyčejným příběhem. 
Více info na: www.vila-stiassni.cz

ZÁŘÍ

Polívka je Lakomec
Bolek Polívka září v titulní 
roli Lakomce z pera Mo-
liéra v Městském divadle 
Brno. Dále hrají: Alena 
Antalová, Kristian Pekar… 
Nejbližší představení jsou 
26. a 27. 9. od 18 h.  

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 tituly 
Komety… Nenechte si ujít.

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.

DAN 
BÁRTA, 
zpěvák

BOLEK 
POLÍVKA, 

herec

ŠEST TANEČNÍCH HODIN 
V ŠESTI TÝDNECH 
Hrají: 
CHANTAL POULLAIN, 
MARTIN KRAUS. 
Režie: Zdeněk Dušek
Divadlo Bolka Polívky 
23. 9. od 19 h 

ALENA 
ANTALOVÁ, 

herečka
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 Zabava

POVÍDKA HANTECEM: 
KROKÓŠ Z RATHAUSU (4.)

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

A tak slovo dalo slovo, 
burčák promile a za chví-
lu už se krokóš hópal na 
třech řeťazách, aby každé 
viděl, jaké je Trut borec. 

Jenže storku vo tym, že 
krokóša sejmul Trut, moc 
borci ze Štatlu nežra-
li, protože stačilo hodit 
na Truta trochu ramena 
a hned byl podělané - ta-
ková to byla móka. 
Mezi někeréma se ale 
hantýruje, že krokóša do-
táhli do Štatlu ze svéch 
vandrů krojcmeni...

Aleš "Agi" BOJANOVSKÝ k poctě Franty Kocourka

Trut byl móka

POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Víte, na jaké budo-
vě v Brně je umístěna tato 
socha Ježíše?
Nápověda: Hledejte vy-
soko na kopci, kde poledne 
není poledne.

Poznáte, jářku, 
Koutek pro chytré hlavy

Minule: Pamětní deska Antonína 
Vaška, buditele a bojovníka za vědec-
kou pravdu je v ulici Rooseveltova 
číslo 13.  Správně: Lubomír Zoubek

Co nového 
v Praze[ [

- Pokračování příště -

STRUČNÁ TIRÁŽ
StaroBrněnské noviny 
září 2019 / IX. ročník

● 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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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)

KDE TO JE?KDE TO JE?

Vnučka Boženy Němcové 
Marie Záhořová - Němcová 

Marie (1885 - 1930) byla 
oblíbenou učitelkou, před-
stavitelkou sociálních or-
ganizací a vnučkou spiso-
vatelky Boženy Němcové 
(1820 - 1862). Narodila se 
v rodině učitele, zahrad-
níka Karla Němce (1839 
- 1901). Obětavá Marie 

dělila svůj čas mezi veřej-
nost a rodinu. Přátelila se 
s dcerou Masaryka Alicí. 
Zemřela v Brně náhle na 
selhání srdce v pouhých 
45 letech, kde byla krátce 
před tím na sjezdu žen, 
kdy byla zvolena čestnou 
předsedkyní. 

Karel 
Němec, 

táta

Božena 
Němcová, 
babička

Alice 
Masaryková, 
přítelkyně

Slavné ženy Starého Brna

Božena Němcová 
jí byla Babičkou



Modré okénko
dnes získává...

Tip: Pozorní čtenáři 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

JAROSLAV CIMRMAN
Železářství
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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

Jeho železářství 
na Masarykově 
bylo legendou. 
Nyní po 27 letech 
končí (str.4)

inzerce

Takhle to 
má vypadat

inzerce
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Příští číslo vyjde
1. října

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 foto našich 
dvou rybiček (matka 
a dcera), na které se 

díváme místo televize.
Rodina Nových, Brno

LILI & KIKI

StaroBrněnské noviny 
pěkně vyskládané ve 
Cvrčkovi na Skle 

(Kounicova 23). Byly 
rychle rozbrány!

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. Restaura-
ce Bláhovka, Gorkého 54. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pe-
kařská 70. Akademická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Di-
vadlo 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. Pivní opice, Joštova 4. Vinotéka U Terezky, Grohova 
17.  Cukrárnička, Nováčkova 45, Brno - Husovice. Salon Mar-
kéta, 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 restaurace Starobr-
no, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. 
U Třech čertů, Dvořákova 6. Prádelna Speed Queen Laun-
dry Eden, Purkyňova 35. Galerie Caff e, nám. Svobody 8. Stře-
dověká 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, Vintrovna 
262, areál ENBRA, Popůvky u Brna. 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, stanoviště hlídače. U Mike-
šů, 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.

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN: „Jak to myslíš, Pepíčku, že už nebudeš 
chodit do školy?" „Nejlepší škola je praxe.“


