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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

leden 2020
Čís. 1, roč. X Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®

30 Kč

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

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

Pošli dobrovolně SMS
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Místní obsluha

Servírka Anička a výčepní 
Jakub a z pivovaru 

Hauskrecht, Porážka 208/3, 
Trnitá, roztáčí lahodné pivo 
Hauskrecht a u toho čtou 

StaroBrněnské noviny. 

ANIČKA & JAKUB

SBĚRATELSKÁ 
A VÝMĚNNÁ SETKÁNÍ! 

U NÁS NAJDETE MODELY AUT 
A VLÁČKŮ VŠECH MĚŘÍTEK (BURZA)

23. února, 29. března 
a 26. dubna 2020
vždy 7 - 11.45 h

23. února, 29. března 
a 26. dubna 2020
vždy 7 - 11.45 h

Budova ombudsmana, 
Údolní 39, Brno

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

Pořádáme ve spolupráci 
s Technickým muzeem v Brně

ZVEME VÁS NA

VÁCLAV SVOBODA 
herec

„StaroBrněnské noviny čtu, 
protože mají říz!“

Proč čtuProč čtuProč čtu
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SKVĚLÝ DÁREK 
PRO VAŠE BLÍZKÉ:
INZERCE V TĚCHTO 

NOVINÁCH
Pořídíte od 500 Kč

Volejte Monice: 
777 556 578

Rychtář Proček
MUDr. Blanka Seifertová

VRAŽDA, KTERÁ MU 
ZMĚNILA ŽIVOT

TAJEMSTVÍ 
HERCE 

CUPÁKA

Rychtář PročekRychtář Proček
MUDr. Blanka SeifertováMUDr. Blanka Seifertová

STR. 6 - 7

Eduard Cupák 
se v Brně narodil 
a vystudoval tu herectví

Václav 
Cupák, 
jeho otec

Brno - střed, Lidická 44.                                                                                        
Tel./fax: 545 573 804, 723 283 290

   
Brno - St. Lískovec, Mikuláškovo nám. 1.                                                         

Tel.: 547 210 465
   

Brno - Kohoutovice, Libušina tř. 2.                                                        
Tel.: 702 276 176

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
HARMONIE

www.pohrebni-sluzba.cz 
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Jemnost, 
grácie, doko-
nalost a jeho 

hlas. Sametové 
popíjení.“

Petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

MDP
„Náhodné 

setkání v Praze, 
kde jsme u fer-

neta vzpomínali 
na JAMU.“

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Tomáš 
Kudlička 

„Film Stříbrný 
vítr a Jan Ratkin 

a taky krásný 
hlas.“

Veselá divadelní 
společnost

Co se vám vybaví, když 
se řekne Eduard Cupák?

Ilona
Csáková

„Mé dětství 
plné skřítků, 

princezen 
a třech 

oříšků...“

„To je oblíbený 
herec mé pra-

babičky. Mně se 
taky líbí, hlavně 
ten jeho hlas.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: Jeden 
další herecký 

osud... 
A jeho sametový 

hlas.“

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 - Věstonická venuše 
se vrátila do Brna, v Olo-
mouci ji vidělo na dvacet 
tisíc lidí. Převoz do depozi-
táře Moravského zemské-
ho muzea v Brně probíhal 
za asistence ozbrojené es-
korty. 30 tisíc let stará soš-
ka je jednou z nejcennějších 
archeologických relikvií na 
světě. Kvůli obrovskému 
zájmu prodloužilo Vlasti-
vědné muzeum v Olomou-

ci otevírací dobu, posílilo 
pokladny a ostrahu. Ve 
frontách podle něj čeka-
li návštěvníci až hodinu 
a půl. Předtím opustila 
Brno v roce 2014 na výsta-
vu v Opavě.

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

STARÉ 
BRNO

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

Brno - Tak to byl hodně 
drahý oběd! Čtvrt milio-
nu korun ukradli dva zlo-
ději jednateli firmy, když 
si bundu s penězi odložil 
na židli v brněnské jí-
delně. Chtěl je použít na 
vánoční prémie pro své 
zaměstnance. Po nezná-
mých pachatelích nyní 
pátrají policisté.
Muž si několik minut 
předtím vybral hotovost 
z bankomatu. Tehdy se 
zřejmě dostal do hledáč-
ku pachatelů. 
„S penězi zašel rovnou na 

oběd. Zde si odložil bun-
du s penězi na opěradlo 
židle. Šance se chopili 
dva pachatelé a celý fi-
nanční obnos odcizili,“ 
přiblížil policejní mluvčí 
Petr Vala.
Byla to rychlá akce, niče-
ho si nevšiml ani kolega 
okradeného, který s ním 
obědval u jednoho stolu.

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Pište si tyto

CHTĚLI BYSTE MÍT DOMA 
SOŠKU SVÉ MANŽELKY?

ANO: 31 %, NE: 69 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17. 12. do 
25. 12. 2019, mimo jiné na odběr-
ních místech StaroBrněnských novin, 
místních hospodách, kavárnách... 
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Věta, kterou jsem zaslechl:

UKRADLI MU 
Z BUNDY ČTVRT 

MILIONU V JÍDELNĚ

Víte že...
Když máme v bundě 
čtvrt milionu, nikdy ji 

nesundáváme.

„Každá 
vločka sněhu 
je originál.

Slyšeno: V parku

Počasí 

3 °C
LEDEN

Leden jasný, 
roček krásný 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

RESTAURANT 
MUSIC PUB FIČÁK

Mojmírovo nám. 17

Obědový 
inspektor
Obědový 

Pečená kuřecí 
křídla

185
Kč

Pozn.: Vynikající 
polévka za cca 60 Kč

POVEDLO SE! VĚ  STONICKÁ VENUŠE ZMIZELA NA   
DVA TÝDNY Z BR NA, ALE VRÁTILA SE V POŘÁDKU

Víte že...
Věstonická venuše 

byla nalezena 
13. července 1925

Možný 
pachatel 

(v kroužku)
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inzerce

Protože to jsou nejlepší noviny 
v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc 

výtisků jsou ve všech schránkách 
v centru města a na více než 50 od-

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

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Malý oznamovatel

inzerceinzerce

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech   
+ motivační odměny.

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

STRÁŽNÉ, VRÁTNÉ, OSTRAHU, 
RECEPČNÍ A PRACOVNÍKY 

ÚKLIDU.

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

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

DOBROTY, KLID A POHODA - NA SKLENĚNÉ LOUCE

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

S SEBOU
PUNČ

ČOKOLÁDA
KÁVA

POVEDLO SE! VĚ  STONICKÁ VENUŠE ZMIZELA NA   
DVA TÝDNY Z BR NA, ALE VRÁTILA SE V POŘÁDKU

Věstonická  
venuše měří 

11,5 cm

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

PORADNA ALOE VERA
Aloe vám tělo pohladí 

a úsměv naladí!

Tel.: 720 537 786

SMS inzerce Staré Brno
NÁVOD: Na tel. číslo 900 11 30 pošlete sms: 
SBN INZ a hned za to TEXT INZERÁTU. 

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

● Česká důchodkyně - vdova, žijící v západním 
Německu ve městě u Baltického moře hledá české-
ho přítele. Seznámení v ČR. Veškeré náklady hra-
zeny. Volejte na tel. číslo: 00494 313 805 977.
● Žena, 44 let, s dobrým srdcem hledá někoho na 
dopisování. V případě zájmu pošlete do sms doručo-
vací adresu. Tel.: 704 421 567.
● Výklad karet - vztahy, práce, peníze, zdraví. Zu-
zana Antares, věštírna Via Regia (zal.1992). Tel.: 775 
748 425.

Dívka ze str. 3

ště
Madla Vítkovová na 

vánoční pohlednici ame-
rické produkce parodující 

ruskou pohraničnici.

Bouřlivý 
rok 1920

VÁNOČNÍ HLÍDKA

Slavný 
Burianův 
obraz

Ochranka 
při převozu
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inzerce

&Vítěz Poražený

Porod pásovce  je vždy vel-
ká událost, ale jejich od-
chov se podaří jen zřídka. 
„Samice se totiž po porodu 
o mládě dost často nesta-
rá,“ říká kurátorka savců 
Dorota Gremlicová.
Matce musí ošetřovatelé vě-
novat hodně času. V prvních 
dnech po narození mláděte 
bývá neklidná, špatně přijímá 
potravu a mládě hodně přenáší 
z místa na místo. Tak tedy drž-
me palce. 
Letos v srpnu se v brněnské zoo 
narodil pásovec kulovitý. Roste 
jako z vody a už dorostl své ro-
diče Elišku a Edu.
Pásovci tráví většinu života 
v norách. Chrání je krunýř, kte-
rý se skládá z šesti až osmi kos-
těných pásů spojených pružnou 
kůží, takže se mohou snadno 
pohybovat. 
Celé tělo jim pokrývají tuhé 
chlupy. Na předních končeti-
nách jsou pásovci vyzbrojeni 
velkými drápy, kterými si ob-
starávají potravu, ale také se 
jimi brání. Jsou schopni pro-
hrabat beton i asfalt.

MARTIN 
HOVORKA

(Ředitel 
zoo Brno)

Mláďatům se 
v brněnské zoo 
daří, tak držíme 
palce s pásov-

cem! JMÉNO DOSTAL PODLE SERIÁLU

Nejmladší členka redakce 
Anička se na Mikuláše pře-
vlékla za Čerta a vystrašila 
a napravila spoustu zlobi-
vých dětí. Roli anděla zde 
mistrovsky sehrál redak-
ční pes Denisa.

JAK SE ANIČKA 
PŘEVLÉKLA 
ZA ČERTA
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

GRATULUJEME! V ZOO 
BRNO SE NARODIL 
VÁNOČNÍ PÁSOVEC

V brněnské zoo se narodil vzácný pásovec štětinatý, kte-
rému chovatelé neřeknou jinak než „vánoční pásovec”. 
Jednak je to kvůli jeho narození krátce před Vánoci, 
a pak také podle oblíbeného seriálu Přátelé, kde se pře-
vlékla jedna z hlavních postav na Vánoce za pásovce.

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE:  Německý dům byl nahrazen skromným vodotryskem, kolem kterého je rudá hvězda.

1900 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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Moravské náměstí (dříve Lažansky-Platz)

Vodotrysk česko - 
- německého přátelství

Vánoční 
pásovec

Slavná  
scéna 
ze seriálu 
Přítelé

ŘIDIČ BÍLÉ 
ŠKODOVKY

Přežil svou smrt, 
když vjel mezi 
dvě tramvaje. 
Svou nepozor-

ností ohrozil 
životy mnoha 
cestujících.
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inzerce

Nové zprávy 
ze Starého Brna

Pipi Gril

Stánek na vánočních 
trzích na Dominikán-
ském náměstí vykradl 
mladík (19). Ukradl no-
tebook. Policie ho chy-
tila v zápětí, když se mo-
tal kolem s baterkou.

Vykradli stánek 
na vánočních 

trzích

Legendou mezi brněn-
skými bufety byl Pipi Gril 
na náměstí Svobody. 
Chodilo se tam na pivo 
a vyprošťováky. Pro-
dávala se tu grilovaná 
kuřata a alkohol. Ke ku-
řátku jste dostali piveč-
ko. Častými hosty byli 
zaměstnanci pozemních 
staveb, tedy kopáči.

Výpravě 
do Antarktidy 
zmrzl úsměv

Výprava Masarykovy 
univerzity, která jezdívá 
na průzkum Antarktidy, 
nedostane od minister-
stva školství dotaci 13,5 
milionu Kč kvůli chabým 
výsledkům.

Socha krále Inků 
je průzračná

VZPOMÍNÁME: 
Zmizelé bufáče

NOVOROČNÍ DÁREK 
PRO VAŠE BLÍZKÉ
INZERCE V TĚCHTO 

NOVINÁCH
Pořídíte od 500 Kč

Volejte Monice: 
777 556 578

JAK DLOUHO VYDRŽÍ? 
BRŇANÉ SE SÁZEJÍ, KDY 

ROZTAJE SOCHA INKY
Na Moravském ná-
městí stojí od poloviny 
prosince nová socha z le-
du a Brňané se sázejí, 
kdy roztaje. Nejčastějším 
odhadem je, že vydrží do 
jara. Podle předpovědi 
má být letošní zima krutá.
Socha znázorňuje vládce 
Inků, váží dvě tuny, měří 
dva metry a je nasvícena 
zlatou barvou. Má mimo 
jiné přilákat na výstavu 
o starodávné civilizaci. 
Vznikla z dvanácti vel-

kých, hluboko zmraže-
ných ledových kvádrů. 
Led je křišťálově průzrač-
ný.
Vytvořili ji ledosochaři 
Václav Lemon a Ma-
rián Maršálek. Socha 
je pozvánkou na velkole-
pou výstavu Poklad Inků, 
která je až do konce led-
na otevřena na Výstavišti 
Brno. Představuje jeden 
z největších zlatých pokla-
dů světa, který zapůjčilo 
Museum v Limě.

Když sochat, 
tak pilou

TO JE DOST! BRNĚNSKÉ NÁDRAŽÍ 
PO ROCE OPĚT V PROVOZU

Nádražní - Na brněnské 
hlavní nádraží se v po-
lovině prosince po roč-
ní výluce vrátili cestující 
i všechny vlaky. Provoz 
funguje bez problémů, 
byť k dispozici je jen malá 

čekárna a řadu věcí bude  
třeba dokončit za provo-
zu. Na nádraží se nedalo 
celý rok zajíždět od jihu 
kvůli opravě sdělovacího 
a zabezpečovacího zaříze-
ní, rekonstrukci kolejiště 

a také kvůli opravě mostů 
přes Křídlovickou a Hy-
bešovu ulici. Velkou opra-
vou prošla i střední část 
nádražní budovy s odjez-
dovou halou. Odjezdová 
hala je světlejší. Konečně!

Dali to 
k ledu

Š&K 
truhlářství

Tel.: 736 714 082
www.sktruhlarstvi.cz

● Výroba zakázkového nábytku z masivu 
● Opravy starožitného nábytku 
● Ratanové výplety židlí Thonet

Milí zákazníci, najdete nás na nové adrese: 
Salajní 30, Brno - Líšeň. Těšíme se na vás 

a přejeme vám šťastný nový rok 2020!
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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

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

Poprava

HEREC EDUARD CUPÁK: VRAŽDA, 
KTERÁ MU ZMĚNILA ŽIVOT

dyž bylo malé-
mu Edovi 10 let, 
fašisté mu po-

pravili tátu a vzápětí 
i babičku. Tato udá-
lost ho poznamenala 
na celý život.

Tatínek Eduarda Cupá-
ka pan Václav Cupák 
(1905 - 1942) byl zaměst-
nán jako řidič v brněnské 
tiskárně. 
Tiskly se v ní mimo jiné 
i potravinové lístky. Kdo 
ví, co vedlo pana Cupáka 
k tomu, že začal odnášet 
z tiskárny papír, na který 
se lístky tiskly. 
Pak v řečkovickém bytě 
své matky, Eduardovi 
babičky paní Pohlové, 
tiskl lístky falešné. Do 
své činnosti ale nezasvětil 
svou manželku Antonii 
(maminku Edy), která 
bezelstně nakupovala 
v tehdejším jediném řeč-
kovickém krámě. A tak
to prasklo. Němci poza-
týkali celou Cupákovu 
rodinu.
Edův otec (tehdy 37 let) 
a babička byli Německým 
zemským soudem v Brně 
odsouzeni k trestu smrti. 
Popraveni byli ve Vídni.
Eda zůstal sám s ma-
minkou a druhou babič-
kou, které si ho hýčkaly. 
Maminka mu kupovala 
knížky, vodila do divadla. 

Po skončení posledního 
ročníku Masarykovy měš-
ťanské školy v Brně - Řeč-
kovicích se v červnu 1947 
přihlásil na dramatické 
oddělení Státní hudební 
a dramatické konzervato-
ře v Brně. K jeho pedago-
gům patřila (tehdy teprve 
22letá) Vlasta Chramo-
stová, k jeho spolužač-
kám např. Blanka Bohda-
nová (*1930). Ve svých 18 
letech byl Eduard považo-
ván za hvězdu školy.

Úspěch se však neodpou-
ští. Byla polovina května 
1951 a student Eduard 
Cupák se připravoval na 
závěrečné zkoušky. Jeho 
starší spolužák a kama-
rád Karel Neubauer 
mu napsal dopis, který 
obsahoval větu: „Milovati 
ženu není lepší než topit 
krysy, co říkáš, Fauste?“ 

Tím se stal podezřelým 
z homosexuality. Svazáci 
považovali jakoukoli od-
lišnost za protistátní čin. 
Státní bezpečnost zatkla 
Eduarda na ulici cestou 
do školy. Ten den zatkli 
i Neubauera. 
Proti Eduardovi byla roz-
poutána nenávistná štva-
nice. Kárná komise (slo-
žená především ze spolu-
žáků) rozhodla, že musí 
okamžitě školu opustit. 
Od nové sezóny nastou-
pil Eduard v brněnském 
Městském divadle pro 
mládež, jenže fakultní 
kárná komise jej dostihla 
i tam. 
Pomocnou ruku mu na-
bídl koncem roku 1951 
režisér Václav Krška, 
který ho obsadil do hlavní 
role fi lmu o mládí Aloise 
Jiráska  Mladá léta. Pak 
začala jeho šťastná hvěz-
da stoupat.

K

Zlom

inzerce

DĚSIVÁ NEHODA 
V CENTRU BRNA. 

ŘIDIČ PŘEŽIL!

Konečného náměstí - 
Osobní auto vjelo 18. 12. 
mezi dvě tramvaje. Ty 
ho slisovaly. Řidič přežil 
velkým zázrakem. Mezi 
tramvajemi je mezera asi 
půl metru. „Řidič auta 
vyvázl jen s lehkým zra-
něním,” uvedl policejní 
mluvčí Petr Vala. Nic se 

nestalo ani cestujícím 
v obou tramvajích. Před-
běžná výše škody je 750 
tisíc korun. Obě tramvaje 
jely na zelenou. Viníkem 
nehody je tedy buď řidič, 
nebo došlo k poruše na 
semaforech. Více prav-
děpodobná je však první 
verze.

Jak tohle mohl 
přežít?

Bílá škodovka...

...zřejmě jela 
na červenou

Eduard Cupáka se narodil 10. března 1932 v Brně. 
Zemřel 23. června 1996 v Praze ● Pojilo ho celoži-
votní přátelství s herečkou Irenou Kačírkovou ● 
Neměl rád dovolené ● Miloval pejsky (v 80. letech 
měl kokršpaněla Filipa) ● Byl skvělým bytovým 
a zahradním architektem ● Krásný byt ve Sněmovní 
ulici v Praze na Malé Straně získal po režisérovi Vác-
lavu Krškovi ● V bytě byla velká starožitná truhla 
neustále plná kartonů cigaret. U Cupáka doma ci-
garety nikdy nedošly. Nejeden z večírků jeho kolegů 
tak končil právě u Eduarda.

CO MOŽNÁ NEVÍTECO MOŽNÁ NEVÍTECO MOŽNÁ NEVÍTE



Pokra-
čování 
příštéBolavý kotníček napraví malá masážička Růženko, spíte, sníte, nebo jste zmrzla?
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StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1920)ZASNOUBENÍ NA LEDU (1/4)

Kalendárium 
Starého Brna

Jan 
Dokládal, 
profesor

Ester 
Krumbachová, 

režisérka

LEDEN

● Božena Snopková 
*6. 3. 1890 Praha 
†12. 1. 1974 Brno
Operní pěvkyně brněn-
ského Národního divadla. 

● Ester Krumbachová 
*12. 11. 1923 Brno 
†13. 1. 1996 Praha
Výrazná představitelka 
tzv. České nové vlny 
československého fi lmu.
 
● Jan Dokládal 
*26. 12. 1890 Víceměřice 
†18. 1. 1977 Brno
Významný profesor České 
vysoké školy technické 
v Brně. Zatčen gestapem.
 
● Franz A. Suchanek 
*14. 1. 1821 Zábrdovice 
†26. 11. 1907 Brno
Velkoobchodník ve výrobě 
likérů. Císařský rada 
a bankéř. Činný v charitě.

● Alois Vlk 
*30. 1. 1856 Plánice 
†11. 10. 1927 Brno
Zemský školní inspektor.

● František  Dvořák 
*22. 1. 1883 Brno
†6. 9. 1936 Brno
Ředitel správy realit,  
profesor matematiky.

Alois 
Vlk, 

inspektor
Božena 

Snopková, 
pěvkyně

HEREC EDUARD CUPÁK: VRAŽDA, 
KTERÁ MU ZMĚNILA ŽIVOT

Táta

Eduard Cupák 
(10. března 1932 Brno -
- 23. června 1996 Praha) 
a „jeho“ režisér Václav Krška

S tatínkem

Maminka 
Antonie

Václav Květ, 
Eduardův 

partner

Tatínek 
Václav

ODVETA ZA ZRADU 
BYLA RYCHLÁ 
A NEMILOSRDNÁ
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Nejoblíbenější jídlo 
herce Karla Högera 
byly nudle s mákem. 
Dělávala mu je jeho 
maminka. 
V Högerově rodném Brně 
měla jeho maminka malý 
obchůdek, později se vě-
novala podomnímu pro-
deji uzenin a střižního 
zboží a po večerech ještě 
prodávala cukrátka na ta-
nečních zábavách. Když 
se Karel za války usadil 
v Praze, vzal svou ma-
minku s sebou. 
Maminka mu vařila jeho 
oblíbená jídla, i když se 
oženil se svou žačkou 
z konzervatoře Zdenkou 
Procházkovou. 

DOBROU 
CHUŤ!

ZAJÍMAVOST

 Recept

OBLÍBENÁ JÍDLA SLAVNÝCH Z BRNA

HEREC KAREL HÖGER MĚL NEJRADŠI 
NUDLE S MÁKEM OD MAMINKY

S
.

Tel.: 736 226 828

Oděvy z přírodních materiálů 
pro ženy.

„BUĎTE KOČKA!“

Děkujeme našim 
milým zákaznicím 

za přízeň 
a přejeme 

šťastný nový rok!

Náš obchůdek najdete 
v pasáži Alfa v Brně.

Karel Höger 
se v Brně narodil

Víte že...
Maminka Karla Högera 

byla vynikající 
kuchařka
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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

stříbrnou lžičku,  bylo na 
ní napsáno: „Milované 
Grétě.”
StaroBrňák dal manželce 
k narozeniným alumini-
ovou lžičku, a bylo na ní 
napsáno: „Café Steiner 
Brno”.

Pan Kalbzubák, brněn-
ský fotbalový fanoušek, 
si moc přál, aby mu žena 
porodila syna a pak se 
moc divil, kdyř se jim na-
rodil rozhodčí.

Němec dal manželce k na-
rozeninám  zlatou lžičku, 
bylo na ní napsáno: „Milo-
vané Gertrude”. Švéd dal 
manželce k narozeninám 

Překvapení

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

POSÍLEJTE BÁSNĚ 
V případě uveřejnění 

nehynoucí sláva
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

StaroBrněnské noviny, 
vhodné do každé rodiny

nejlépe do té slušné
pro časy zlaté i krušné.

StaroBrněnské noviny 
vhodné do hor i roviny 
a když se krajina vlní

čtenář svou duši
radostí plní.

Jedu vlakem kolem Brna 
za okny krajina pádí 

tam je kanec, tam je srna 
jsem ráda, že 

všichni jsou rádi.
Jana Kalousová

StaroBrněnské 
noviny 

vhodné do 
každé rodiny

Brněnský 
Sysifos

Básně

Lžička 
pravdy
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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

Benefice pro 
onkologický ústav

Výtěžek z představení The 
Naked Truth - Odhalená 
pravda, které uvádí 9. 1. 
od 19 h StageArt v Diva-
dle Bolka Polívky, půjde 
na dobrou věc. Peníze bu-
dou věnovány Masaryko-
vu onkologickému ústavu. 
V představení hrají: Ga-
briela Míčová, Petra 
Špindlerová, Daniela 
Choděrová… Přijďte.

V Sono Centru 
to žije

Nenechte si ujít pěkné akce 
v Sono Centru v Brně. 
10. 1. hraje DJ CUBA 
6 a 25. 1. DJ NESQUICK 
12. 1. Je na co se těšit!

O Hitlerovi 
v HaDivadle

Hra z pera Arnošta Gol-
dfl ama Doma u Hitlerů 

aneb Historky z Hitlero-
vic kuchyně se již hraje 
čtrnáctou divadelní sezó-
nu v HaDivadle v Brně. 
Nenechte si ujít pěknou 
podívanou 11. 1. od 19.30 h. 
Hrají: Petr Jeništa v ro-
li Hitlera, Simona Pe-
ková, Jiří Svoboda, 
Kamila Valůšková...

Jděte na Hajundiji
Do 2. 2. je na hradě Špil-
berk výstava s názvem 
Hajundija, zem za zavře-
nýma očima. Svět fantazie 
a pohádek otevírá autorka 
Karla Hanušová. Ne-
nechte 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 osm-
desátá. Vstup je zdarma.

ARNOŠT 
GOLDFLAM 
divadelník

PETR 
JENIŠTA 

herec

GABRIELA 
MÍČOVÁ 
herečka

ŠEST TANEČNÍCH 
HODIN V ŠESTI 
TÝDNECH
Hrají: Chantal Poullain, 
Martin Kraus. Režie: 
Zdeněk Dušek. Divadlo 
Bolka Polívky 2. 1. od 19 h

K

Kulturní nást ěnka    
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Divadlo 
Čt 30. 1. v 19 h 
TICHO NA ZEMI 
Divadlo 
Husa na provázku, 
Zelný trh 9 
Režie: Dodo Gombár. 
Hrají: Růžena Dvořáko-
vá, Ivana Hloužková, Vla-
dimír Hauser... 
www.provazek.cz

Výstava. Do 30. 6.
ONDŘEJ SEKORA: MRAVENČÍ A JINÉ PRÁCE
Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský 
palác. Rozsáhlá výstava k 120. výročí Sekorova naro-
zení. Uvidíte, kresby, malířské výtvory, loutky, scénogra-
fi cké projekty…

Tel.: 736 226 828

Oděvy z přírodních materiálů 
pro ženy.

„BUĎTE KOČKA!“

Náš obchůdek najdete 
v pasáži Alfa v Brně.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Děkujeme našim 
milým zákaznicím 

za přízeň 
a přejeme 

šťastný nový rok!
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POVÍDKA HANTECEM: 
KROKÓŠ Z RATHAUSU (5.)

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

Do knajpy u Modrýho lva 
naklapal řeznické poskok, 
keré vandroval po celým 
světě a byl nabité jak tank. 
Hodil v knajpě sicnu a na-

stražil ovar. Všici plkali 
jenom vo krokóšovi. Dal si 
škopek a až toho měl plný 
bréle, vyhópl na štokrle 
a hodil do placu, že když 
só všici takový mošny, tak 
tu potvoru ze Štatlu vy-
kope sám. Knajpa ztichla 
a až to všem došlo, že by 
mohl bét konečně s krokó-
šem the end, začali...

Aleš "Agi" BOJANOVSKÝ k poctě Franty Kocourka

Plný bréle

POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Minule: Česající se dívka  je v parku
Koliště vedle Zemanovy kavárny. 
Autorkou sochy je sochařka Sylva 
Lacinová. Správně: Luboš Zoubek

Co nového 
v Praze[ [

- Pokračování příště -

STRUČNÁ TIRÁŽ
StaroBrněnské noviny 
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www.malostranskenoviny.eu
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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).

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)

Koutek pro chytré hlavy
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Herečka, tajné zásnuby v Brně
Hana Kvapilová

Divadelní herečka svě-
tového významu Hana 
Kvapilová (1860 - 1907) 
měla učitelem klavíru An-
tonína Dvořáka. Začínala 
hrát v Praze v Malostran-
ské besedě. Na zájezdním 
vystoupení v Brně se tajně 
zasnoubila s Eduardem 

Vojanem. Nakonec zůstali 
jen přáteli. Od roku 1888 
byla členkou pražského 
Národního divadla. Roku 
1894 se vdala za režiséra 
Národního divadla Jaro-
slava Kvapila. Zemřela ná-
hle na vrcholu umělecké 
dráhy ve 47 letech. 

Jaroslav 
Kvapil, 
manžel

Eduard 
Vojan, 

snoubenec

Antonín 
Dvořák, 
učitel

Slavné ženy Starého Brna

Tajné zásnuby 
Hana nevyhledávala, 
ale bavily ji

Otázka: Víte, na střeše 
jakého domu stojí v Brně 
tato socha Světlonoše?
Nápověda: Často bývá 
mylně nazývána brněnskou 
sochou Svobody.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
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