
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.
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Noviny, které si píší čtenáři sami

Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.                                  Zal. r. 2011 na střeše Domu pánů z Lipé. Na recykl. papíře.

 redakce@StarobrnenSkenoviny.eu     tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 777 556 578    www.StarobrnenSkenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

®Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

březen 2012
Cˇ ís. 3, roč. II

. dne v měsíci.

®

30 Kč

902 11 30
SBN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

STAROBRNENSKE
NOVINY

Dobrovol. platbu za výtisk 
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

PLATBA 
SMS
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zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

Sbn tricet

InzerátySMS
JAK NA TO:  1) Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT IN-
ZERÁTU. 2) Pošlete sms na tel. č: 900 11 30. Cena SMS je 30 Kč.

Pohlídám a postarám 
se o dítě od miminka až do 
věku tří let v Brně a okolí. 
Časově jsem flexibilní. Pra-
xe u vlastních vnoučat, také 
dlouhodobé hlídání dětí 
v Německu a do listopadu 
2011 v Rakousku. Tel.: 732 
700 970. 
Prodám sbírku pivních 
etiket. Asi 40 let staré, ne-
použité, nepoškozené. Tel.: 
737 500 806.
Koupím starou knihov-

nu, nejlépe secesní, šíř-
ka max. 140 cm, výška cca 
200 cm. Volejte na tel. č.: 
777 122 009.
Prodám novou ještě za-
balenou sušičku na prádlo 
značky CANDY CST 670. 
Cena 2500 Kč. Tel.: 608 
175 383. 
Masáže ušních bubínků.
Stavba HIFI sestav, obsta-
rávka přístrojů, skromná 
poradna. www.HifiKlubBr-
no.cz, tel.: 604 798 432.Po
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Brněnské  
servírky

SLEČNA IVA (Kavárna Vladimíra 
Menšíka, Veselá 3). V ruce drží 
čerstvě upečený jahodový dort.

Miss 
dort 

Proč čtu

„Čtu je rád, protože je s nimi sranda 
a není v nich žádná politika!” 

MARTIN ŠPAČEK 
MAJITEL KABARETU ŠPAČEK, 
JEDINÉHO KABARETU V BRNĚ
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OLDŘICH Nový s manželkou Alicí v roce 1960. To už trpěla schizofrenií v pokročilém stádiu.

TAJNÁ NEMOC JEHO ŽENY
1. MILOVNÍK OLDŘICH NOVÝ († 15. BŘEZNA 1983)

16 let 
v Brně 

MÁME CENTRÁLNÍ MOZEK LIDSTVA! (STR. 8)

NOVÁ SOUTĚŽ 
O SUD PIVA STAROBRNO

Pasáž KB, 
nám. Svobody 21, Brno

Tel: 542 129 577
www.traminbrno.cz

vinarnatramin@seznam.cz

Tramín
vás zve na oslavu

Vinárna a restaurace

I pivo muže být sexy!

Posílejte nám fotky servírek, 
číšnic, skladnic, milenek, 

jeřábnic nebo jiných děvčat. 
Podrobnosti na straně 5

MDŽ!
Oslavte Mezinárodní 
den žen (8. března) 

při živé hudbě!
Vstupné a sklenička 

dobrého vína 
pro dámy zdarma.

5 % sleva na oblečení, když přinesete 
tyto noviny do obchodního domu 
Volansky (Masarykova 4). Více s. 4 

inzerce
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Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@starobrnenskenoviny.eu
posílejte na adresu:

       ávrat rukopisu Johan-
na Gregora Mendela 
z roku 1865 do Brna je 

obrovským úspěchem.
Rukopis o genetice (psaný 
v němčině) pobyl 25 let v Ně-
mecku, teď odpočívá v Men-
delově muzeu a zřejmě bude 
záhy představen veřejnosti.
Jen o fous tak unikl osudu 
Satanské bible, kterou uchvá-
tili Švédové a pod různými 
záminkami si ji nechali.
S trochou nadsázky můžeme
říci, že nebýt Mendela, ne-
byla by ovečka Dolly (která 
by se letos dožila sladkých 
16 let) ani její klonovaní ná-
sledovníci jako jsou kuřátka, 
králíči, psíčci, koníci a další 
drobotina. Ti všichni Johan-
novi děkovně mávají a my se 
rádi přidáváme.

   Úvodník   Úvodník

Důležité 
telefony

Co na to rosnička

0 °C
BŘEZEN. Nejhorší mrazy 
už jsou za námi, teď přichází 
období tání a rozpuku.

Číslo měsíce

16
let a jeden den žil první 
český milovník Oldřich 
Nový v Brně. Více na 
stranách 6 a 7.

Císlo měsíceCíslo měsíce

Obecné informace:...................11 88 
Policie:..........................................158 
Záchranka:...................................155 
Hasiči:...........................................150 
Městská policie (Brno - střed), 
Křenová 4:......................543 566 111 
StaroBrněnské noviny: 775 949 557 
Oddělení stížností:........542 172 020

inzerce

Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

„Tak to vím 
přesně. Brněnský 

drak má stejný 
počet zubů jako 

běžný krokodýl.”

Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Brněnský
orloj
Falická 

časomíra 

Jiří 
Pecha

Herec, myslitel, 
autorita 

„To je velmi jed-
noduchá otázka. 
Brněnský drak 
má zubů plnou 

hubu.“

„Brněnský 
krokodýl má 
zubů za pět 

minut dvanáct.“ 

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Nové zprávy
ze Starého Brna

Fo
to

: M
ěs

ts
ká

 p
ol

ic
ie

 Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

 Martin
Hovorka

„Odhaduji tak 
66 zubů, tedy 
pokud mu je 

někdo za ty roky 
nevytrhal.“

Ředitel Zoo Brno, 
rozumí řeči zvířat
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Dvě medvíďata 
v brněnské zoo

NÁVLEK lásky CYRIL & Metoděj

Vítězné sousoší 
známého dua

Brno - Medvědice Kamčatka 
(18) porodila na konci ledna 
dvě zdravá mláďata. Jejich 
osudy můžeme sledovat živě 
na webové kameře na adrese 
www.zoobrno.cz. Přejeme 
příjemnou zábavu.

Petrov - Ze soutěže o podo-
bu sousoší Cyrila a Metoděje 
u brněnského biskupství vy-
šel vítězně návrh dua Vladi-
mír Matoušek - Radim Horák.
Sousoší bude měřit tři metry. 
Materiál se zatím neví.

Mendel se 
vrátil 

Kolik zubu má podle 
vás brněnský krokodýl? 

● Mendelův rukopis se po 
čtvrt století soudních sporů 
vrátil z Německa do Brna.
● Prohlídky v opravené vile 
Tugendhat začnou 6. března.
● Obrovská kostnice objeve-
ná pod kostelem svatého 
Jakuba má být zpřístupněna 
ještě letos, zřejmě v červnu.
● Mendlovo náměstí ne-
čeká generální přestavba, jak
se plánovalo. Prodlouží se jen
tramvajové ostrůvky. Práce 
začnou v létě.
● Brnem prošel dne 21. 2. 
masopustní průvod.

Údolní 4, Brno 602 00
tel:  541   217   100
         777   042  5 88
nasvabce@seznam.cz 
www.nasvabce.cz
Po - so 11 - 24 h. Ne 11 - 22 h

ČESKÁ RESTAURACE 

Na Švábce
polední menu 
rodinné oslavy
� remní akce 
rauty, catering

• tradiční česká kuchyně 
• originální servis jídel • velký 
výběr specialit a chuťovek k pivu 
a vínu • plzeňské pivo čepo-
vané z tanků, které jsou součástí 
interiéru • výběr moravských vín 
• kapacita 140 míst • kuřáci / ne-
kuřáci • wi-fi 

Nashledanou, 
krokodýle!

DVA symboly Brna se stěhují do muzea. Není to zlé znamení?

Dita 
Kaplanová

Herečka, Národní 
divadlo Brno 

„Tak 1 N vlevo kaz, 
2 N výplň, 3 N kaz, 
4 dobrá, 5 resekce, 
mezi 6 a 7 D zapo-
menutá zubní nit.“

Recept dle 
Dobromily

Jablkové kobližky
Oloupej 12 mišenských jab-
lek, ustrouhej je na struha-
dle, dej na kastrolek půl lotu 
másla ( lot = 16 gramů), dej 
ta strouhaná jablka k tomu 
a nech je dusit; usmaž jednu...

Ta to umí osolit!

www.recepty.cz

„Jednomu kroko-
dýlovi jsem teď 
zuby trhal a měl 
jich bratru přes 

šedesát.“

Paul
Hogan

Krokodýl Dundee, 
hrdina

(Napočítali jsme jich 68)

Původ tzv. brněnského 
draka nebyl nikdy doložen. 
Zřejmě je to dar markrabě-

te Matyáše z roku 1608.

Víte že...a

Radnická -„Nashledanou 
krokodýle, nashledanou kaj-
mane,“ zpívá se ve zná-
mé písni. Z průchodu Sta-
ré radnice během několika 
dní zmizí dva symboly Brna: 
Krokodýl a kolo. Radnice se 
bude opravovat.
„Zvažujeme, že krokodýla
pověsíme ve foyeru Dit-
richštejnského paláce,“ při-
pustila mluvčí Moravského 

Brněnský orloj 
dostal návlek lásky
Nám. Svobody - Strážníci 
odstranili na Valentýna z tzv. 
Brněnského orloje pletený 
návlek s nápisem: Čas není, 
hlupáčku. Autora se nepo-
dařilo vypátrat. Orloj měl 
ochranu také na Silvestra.

DVĚ medvíďata

zemského muzea Eva Pán-
ková. Kolo zůstane v muzeu.
Opravy radnice budou stát 
20 milionů korun, hotovo 
má být do konce roku.

OTEVŘELI JSME 
PRO VÁS NOVOU 

SPECIALIZOVANOU 
PRODEJNU

OTEVŘENO: 
po až pá 10 - 18 h. 
Pekařská 22, Brno. 

Tel.: 511 110 961

VŠECHNO ZBOŽÍ 
DOVÁŽÍME PŘÍMO 

Z MAĎARSKA!

Klobásy, salámy sýry ● 
mletá paprika, koření ● 

nakládaná zelenina - 
čalamády ● sladkosti, 

džemy ● víno ●

„Kdybych to 
měřila na své vúdú 
panenky, tak nej-

méně tři ty největší 
pěkně na sobě.“

Anna 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

ČÍSLA, ZE 
KTERÝCH 

MRAZÍ
1 krokodýl 
4 pazoury
12 loukotí 
68 zubů

Vaše sny změníme 
ve skutečnost

E-mail: 
info@callmebride.cz
www.callmebride.cz

tel.: 725 061 374

SVATEBNÍ 
AGENTURA
Call me  BRIDE
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Malý oznamovatel

PRŮKOPNICE MARTA BŘÍZOVÁ 
předvádí v roce 1911 na brněnském 
nábřeží své vyholené podpaždí. 
S posměchem odjela do USA. Tam 
dala jméno žiletkám Breeze.

V PONDĚLÍ U MENŠÍKA (Na kus 
řeči se StaroBrněnskými novinami):
Každé první pondělí v měsíci od 17 h
sedí Martin Cibulka (tel.: 777 122 009) 
v Kavárně Vladimíra Menšíka (Veselá 
3) a čeká na Vás. Již 5. března.

inzerce
BORIS Ingr v poutech před budovou brněnského soudu.

 Zpravy telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

SEXY DÍVKA 
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Boris Ingr  musel jít kvůli 
žárlivým scénám své ženy 

na detektor lži.

Víte, že...

Střihoruce stříháme, pečlivě barvíme, Vašim přáním 
nasloucháme. Kadeřníci studia Střihoruký Edward 

v Brně na Dominikánském náměstí 6.

Střihoruký Edward

Otevírací doba: 9 -  21 hodin 
Telefon: 542 219 037, 542 212 508

www.strihorukyedward.com

Kadeřnictví

Husova - Manžel zavraždě-
né brněnské spisovatelky 
Boris Ingr vypovídal dne 15. 
února poprvé před Krajským  
soudem v Brně. 
Je obviněn z toho, že svou 
ženu ubodal. Ingr, který 
vydával manželčiny knihy 
a příležitostně se živil jako 
herec, vinu nepopírá. Tvrdí 
jen, že si nic nepamatuje.
Manželé měli dlouhotrvající 
neshody, šlo v nich mimo 
jiné o péči syna (7).
Ingr poté, co zřejmě zabil 
svou ženu, vyskočil z okna 
jejího domku.  Lékaři mu 
schizofrenii neuvěřili.

Zřejmě jsem ji zabil, tápal u soudu 
manžel ubodané spisovatelky Monyové

Když žena, 
tak holá

Simona Monyová

 Roznášíme

 PIZZU
v centru Brna 
dennì od 10 - 23 h

720 30 39 39
Objednávky na tel. è.

● Vždy do 30 minut od objednávky je PIZZA u Vás ● 
Naše PIZZA z pece na dřevo - tenká a křupavá ● Za 
roznos PIZZY a krabici neplatíte ● Milujeme PIZZU 
a pečeme ji pro Vás s láskou v Brně již téměř 20 let ●

Objednávejte též na www.arcabrno.cz 
Adresa: Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17

Volejte: 
731 776 857, 773 899 266

Kosmetika, manikúra, 
pedikúra

Volejte: 774 906 235
Masáže 

Volejte.: 731 461 185
Otevřeno pondělí až pátek 

9 - 18 h
O víkendech lze objednat

Kadeřnictví 
pánské a dámské

Adresa: Leitnerova 9, Brno 
www.studio-rb.cz

KADERNICTVÍˇ U HRISTEˇ ˇ ˇ
Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.
Brazilský keratin. Modeláž nehtů
Tel.: 547 354 318. U hřiště 21, Brno 
Starý Lískovec, www.kadernictviuhriste.cz

KADERNICTVÍ
Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.
Brazilský keratin. Modeláž nehtů
Tel.: 547 354 318. U hřiště 21, Brno 
Starý Lískovec, www.kadernictviuhriste.cz

Ano, miláčku, nejlepší 
kadeřnictví je U hřiště.

Andrea Machalová 
Tel.: 777 616 560
Pekařská 44, Brno

● Aromaterapeutická péče o obličej
● Přístrojové kúry: 
    ionizace pleti, trvalá depilace - IPL, 
    stimulace tvorby kolagenu a elastanu 
● Modelace těla - radiofrekvencí, 
    presoterapie na celulitidu

www.salon-levandule.cz

Otevřeno denně 11 - 24 h. Tel.: 541 210 189 
Obilní trh 10, Brno, www.pivnice-ucapa.cz

● Tanková Plzeň ● Moravské speciality ● Domácí 
kuchyně ● Uzeniny a sýry z vlastní udírny
● Tanková Plzeň ● Moravské speciality ● Domácí 

PIVNICE U CAPA
Prijdte k nám 
zapít potomka!

PŮJČKY
tel.: 774 348 446, www.pujcky-aktiv.cz

Peníze zaměstnancům, OSVČ, důchodcům 
a osobám na MD ● Měsíční splátky, bez poplatků předem  

● Zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů.

Motorový 
paragliding
Když do vzduchu, 

tak s námi!
► tandemové lety

►výroba a prodej para-
motorů

► škola létání 
Volejte: 731 757 147
www.paramotors.cz

JSOU TO OČI VRAHA?
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Brněnská
ČERNÁ KRONIKA

Oběšeného soudce
 našli až za dva dny

Rooseveltova - Soudce Jiří 
Stýblo (43), kterého našli 
26. ledna kolegové oběšené-
ho, visel ve své kanceláři nej-
méně dva dny. Soudce Stýb-
lo řešil velké úvěrové podvo-
dy a případ olašských Rómů. 
Příčinou sebevraždy prý byly 
osobní problémy. 

Nádražní - Sběratel zbra-
ní Martin Teplý (26), který 
postřelil na hlavním nádra-
ží dva žebráky, stanul před 
soudem. Chtěli po něm ciga-
rety, prý byli agresivní. Stře-
lec prý svého činu lituje. Oba 
žebráci přežili. Střílel pistolí 
Walther P38.

Bobr ničitel stále 
uniká 

Svratka -Bobr, který se usadil
v řece Svratce (SBN informo-
valy), stále uniká myslivcům. 
Po jeho řádění muselo být 
pokáceno od prosince již de-
set stromů. Bobr je chráněný 
druh a nesmí být zastřelen. 
Lovci se tedy zaměřili na jeho 
hnízda ve snaze ho vyhnat.
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Zuřivý reportérZuřivý reportér
Redakce: Tak co jsi vypát-
ral tentokrát, Radku? 
Zuřivý reportér: Radnice 
zřejmě čte můj sloupek, pro-
tože se konečně rozhoupala 
a dala příkaz zbourat tu hroz-
nou zeď, co stojí uprostřed 
Římského náměstí.
„Skutečně jsme vydali naříze-
ní o odstranění stavby,“ po-
tvrdil mi mluvčí Brna - střed. 
Parkoviště se zdí nahradi-
lo na Římském náměstí loni 
v létě stržené stánky asij-
ských trhovců. Od jara zřej-

Ocenění pro restauraci Švábka

ZLEVA: Útočník Komety Brno Robert Petrovický, obchodní zástupce 
plzeňského Prazdroje Jakub Vosáhlo, vrchní sládek plzeňského 
Prazdroje Zdeněk Baszczynský a majitel Švábky Marcel Pecl.

Údolní - Skvělé ocenění
dostala restaurace Na 
Švábce od sládka plzeňské-
ho Prazdroje pana Zdeňka 
Baszczynského.
Majitel restaurace Švábka 
pan Marcel Pecl dostal cer-
tifi kát za vzorně čisté trub-
ky, přesnou teplotu piva, 
hygienu a celkový přístup 
k hostům.
Cenu pan Pecl převzal dne 
23. ledna. Předávání byl 
přítomen hokejový útočník 
Komety Brno Robert Pet-
rovický a obchodní zástup-
ce plzeňského Prazdroje 
pan Jakub Vosáhlo.

Tramvaják se 
zastřelil

Brno - Řidič tramvaje, který 
byl usvědčen z pití alkoholu 
před jízdou, se zastřelil.
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Postřelil dva 
žebráky 

Škrlová je venku
Brno -Barbora Škrlová (37), 
známá jako Anička v kauze 
týraných chlapců z Kuřimi, 
byla po pěti letech propuště-
na na svobodu. Případ sekty 
se dodnes nepodařilo vyřešit.

Pouliční gang 
rozprášen 

Brno - Policie zatkla tři čle-
ny gangu (věk 15 - 18 let), 
kteří okrádali na ulicích ko-
lemjdoucí. Při krádežích „vy-
brali“ 120 tisíc korun. 

Radek Talaš brázdí ulice Starého Brna

mě budou na náměstí far-
mářské trhy. Budoucí podo-
ba Římského náměstí je ale 
nejasná. Je tam propletenec 
vlastnických vztahů. 

Zeď na Římském náměstí

● Úpravna oděvů - opravíme vše!
● Zakázkové krejčovství - profesionální   
    technologie
● Školený personál
● Kvalitní zboží
●  Široký výběr módy pro všechna roční
     období. Specializujeme se na saka, 
     obleky, kalhoty, kostýmy, sukně, 
     kabáty a  bundy. Dále nabízíme 
     širokou škálu doplňků jako jsou 
     svetry, trička, košile, halenky, šátky 
     a vázanky, opasky nebo bižuterie. 

Adresa: Masarykova 4, Brno - střed města. 
Otevřeno: pondělí až pátek  9 - 18 h, sobota 9 - 12 h 

Telefon:  777 739 812, www.volansky.cz

Váš dům módy v samotném centru Brna

Víme, co Vám bude slušet toto jaro!
Dámská a pánská klasická móda špičkové kvality za super ceny

AKCE měsíce BŘEZNA
sleva na nové jarní kolekce10 %

Slevu získáte, když na www.volansky.cz vyplníte 
v kolonce Naše nabídka formulář a do poznámky
napíšete: StaroBrněnské noviny a číslo svého 
telefonu. Obratem zašleme kupón s 10% slevou 
na Váš nákup.

sleva při nákupu zboží u nás. Stačí 
jen s sebou přinést jeden výtisk 
StaroBrněnských novin.5 %

Víme, co Vám bude slušet toto jaro!Víme, co Vám bude slušet toto jaro!

 

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578
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PIVNÍ
ZPRAVODAJ

S  MORAVSKÝM  SRDCEM

I pivo muže 
být sexy!

SLEČNA LADA (Pivovarská 
restaurace, Mendlovo náměstí 20). 
V ruce drží dobře vychlazené Staro-

brno 11 ° za pěkných 30 Kč.
Foto poslal: Martin Cibulka.

POSÍLEJTE nám fotky servírek, 
číšnic, skladnic, milenek, žen, 
jeřábnic nebo jiných děvčat 

s pivem Starobrno na adresu 
redakce@starobrnenskenoviny.eu  
Heslo: I pivo může být sexy! 

Nejlepší fotka bude 
na konci roku oceněna 

sudem piva Starobrno. 

Chytrý krígl
Z ČEHO PIL PIVO TVŮJ 

PRAPRA... DĚDEČEK

Pivní vizionář František Ondřej Poupě

Jen s mírnou nadsázkou bychom 
mohli prohlásit, že způsob vaře-
ní piva v českých zemích se dělí 
na období před Poupětem a po 
něm. 
František Ondřej Poupě (1753 - 
1805) se vynořil v době, kdy se 
české pivovarnictví nacházelo ve 
značném úpadku a vaření piva se 
podobalo spíše černé magii či ša-
manským rituálům. 
Svědčí o tom mimo jiné i tyto do-
chované „technologické postu-
py“: Každý sládek má míti tyto 

byliny: semeno vorlíčkové, černý 
benedikt, květ diviznový, kaviáš, 

rozchodníček, břečťan, pelyněk, 
černohlávek, kořen vořechovej, 
vlaskej, černou bejlu, rivý chme-
lový, modrou tolitu, chmel plný, 

muský čistec, popel z dubového 
dříví, dobrou mysl, popel hvoz-
dovej, prsti ze třech hrobů, ma-
teřídoušku, píst kradenej, kopři-
vy mladý, sůl spálenou, kořen fi -
alovej, psanej trank. 
Někteří sládkové si pak vypomá-
hali na přilepšenou kostmi zlo-
činců, dřevem z vykopaných rak-
ví, třískami ze šibenic a podob-
nými ingrediencemi. A pak přišel 
Poupě a učinil tomu rejdění pří-
trž. O jeho životě a skutcích zvíte 
více v příštích číslech.

FRANTIŠEK ONDŘEJ POUPĚ: PĚNA JEHO ŽIVOTA

Tajný recept na výrobu dávného piva

... a Poupě řekl: 
„Třísky ze šibenice? 

To fakt ne.“

Na špičkovou kvalitu piva, recep-
tury, výrobní postupy, inovace 
i oblíbené speciály nyní dohlíží 
Petr Hauskrecht, dlouholetý 
bývalý vrchní sládek Starobrna.
Byl učitel vrchního sládka Tomáše 
Pluháčka a celé generace sládků 
a odborník na speciální piva. 
Na Moravu bude odskakovat ze 
svého stávajícího působiště ve 
Velkém Březně. 
Morava a Staro-
brno, kde strávil
patnáct let, zů-
staly Petrovi pod 
kůží. Rád tedy 
přijal nabídku
dohlížet na zachování návaznosti 
a kvality ve starobrněnském pivo-
varu i právě připravované ino-
vace.
Petr Hauskrecht (*1959) je od-
borníkem na slovo vzatým, celou 
svou dosavadní profesní kariéru 
spojil s pivovarnickým odvětvím. 
Po studiu na vysoké škole praco-
val rok U Fleků, což je proslulá 
pražská restaurace s vlastním 
minipivovarem. 

Od poloviny 80. let pracoval pro
Pražské pivovary. Z nich v roce 
1994 odešel do Brna. 
Starobrno se i díky jeho poctivé
práci a fortelu stalo jedním z nej-
oblíbenějších piv na Moravě. Petr 
zažil dobu, kdy se produkce pivo-
varu z 500 tisíc hektolitrů zdvoj-
násobila, kdy značka Starobrno
znamenala pýchu Brňáků a Mora-

váků. Ti všichni 
ho milovali také 
kvůli speciálům, 
kterými je pře-
kvapoval. 
Už jen myšlenky 
na Červeného dra-

ka nebo převratné Zelené pivo 
určené pro velikonoční Zelený 
čtvrtek se zdála revoluční, přesto 
jim Hauskrecht dokázal vtisknout 
život. A svůj um předával dál. 
Ve Starobrně vychoval dva vý-
borné sládky. Prvním byl Tomáš 
Kosmák, který řídí pivovar v Kru-
šovicích, jež nyní zažívá renesan-
ci. Druhý z nich, Tomáš Pluháček, 
se stal jeho nástupcem a od roku 
2009 řídil pivovar Starobrno.

PETR Hauskrecht ví, co pivo potřebuje.
Celou svou skvělou kariéru spojil s pivo-
varnickým odvětvím. 

Když 
škopek, tak 
vorosené

ZVENČÍ ZEVNITŘ

Soutě ž

PIVOVAR STAROBRNO 
ZMĚNÍ TVÁŘ Na pivo teď dohlíží 

pan Hauskrecht

Značka Starobrno 
je pýchou Moraváků 

a Brňáků.

V ječmeni se skrývá tajemství 
dobrého piva. Nejkvalitnější 
ječmen se pěstuje na Moravě. 
Ječmeny z oblasti Hané jsou 
na celém světě považovány 
za špičkové díky genetickému 
základu i půdním a klimatickým 
podmínkám. Proto se pro pivo 
Starobrno jiný než moravský 
ječmen nepoužívá.

Chmel dává Starobrnu jeho 
charakteristické vlastnosti, te-
dy hořkost a aroma. Hořkost 
způsobuje v chmelu obsažené 
pryskyřice a za aroma jsou zod-
povědné silice. U chmelu také 
samozřejmě zaleží, kde vyrostl.
Používáme proto nejvyhláše-
nější chmel na světě – žatecký 
poloraný červeňák.

V Brně se od 14. do 17. století pilo
pivo z pohárů z pálené hlíny, 
jedinečného tvaru. Neměly vnitřní 
glazuru, a tak záhy zapáchaly a vy-
hazovaly se. V odpadních jámách 
tehdejších Brňanů jich archeolo-
gové nacházejí tisíce. 

TAJEMSTVÍ 
DOBRÉHO PIVA

PROČ JE CHMEL 
HOŘKÝ
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Staré Brno DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Chybí dům, přibyla lampa, schody jsou širší. Stávala tu legendární hospoda „U Fajfky“, vyhlášená 
svým ležákem. Hojně navštěvovaná. Dodnes jsou zde zachovány unikátní sklepní prostory.

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

Foto a Archiv Martin Cibulka Kde to je

1912 2012

Zatáčka pod Petrovem v ulici Petrská

Manželka Oldřicha Nového fotografka Alice Wiene-
rová trpěla těžkou schizofrenií. To byl zřejmě hlavní 
důvod, proč s nimi nemohla žít Nového dcera Jana. 

TAJEMSTVÍ JEHO ŽENY ALICE

lice se seznámila s No-
vým někdy v roce 1926,
když hrál a zpíval v brněn-

ském Národním divadle. Za-
klepala mu prý na dveře šatny
a přemluvila ho, aby se od ní 
nechal fotografovat.
Prožili spolu neuvěřitelných 40
let. Podle dobových svědectví 
byla Alice velmi emancipovaná 
a také mimořádně žárlivá.
O Nového milenkách se toho 
příliš neví. Jediná žena, která 
kdy označila Nového za milen-
ce, byla herečka Lída Baaro-
vá. Nešlo prý ale o dlouhodo-
bý milenecký  vztah, ale podle 
Baarové spíše o lásku na jednu 
noc, k níž došlo v autě.
Není ovšem vyloučeno, že si to 
Baarová (prokazatelně milen-
ka nacistického guru Goebbel-
se) vymyslela.
Oldřich Nový žil v Brně 16 let 
a jeden den. Pozvedl místní 
operetu v Brně, jezdil na zku-
šenou po Evropě, hlavně do 
Paříže. Nový, později i s man-
želkou, bydlel na ulici Veveří

v domě, který dnes již bohu-
žel nestojí. Stál hned u divadla 
na Veveří, cca 70 metrů před 
dnešní MSSZ. Asi dva roky 
bydleli na ulici Bayerova.
Druhý domov Nového byla Aka-
demická kavárna (kdysi Mo-
ravia) na rohu ulice Gorkého
- Jaselská. Jeho blízcí přátelé

z kavárny: František Kudláček
(houslista), Jiří Mahen (spiso-
vatel, o 17 let starší než Nový), 
Václav Štech (dramatik, o 40 
let starší), Ema Pechová, Vla-
dimír Merhaut, Leoš Janáček,
Rudolf Walter (švagr Ladislava
Peška). Chodíval i Ladislav Pe-
šek a také mladičký František 
Kreuzmann.

Alice Wienerová byla z velmi 
bohaté brněnské rodiny. Její 
otec Nového „dotlačil“ ke svat-
bě s Alicí a podporoval je v těž-
kých začátcích v Praze.
V roce 1937 přišel Oldřich 
Nový domů a své ženě přinesl 
překvapení: děvčátko jménem 
Jana. Dodnes není jisté jméno 
matky. Jako rodina spolu žili 
až do roku 1944, kdy byl Ol-
dřich Nový, Alice i její  židovští 
rodiče z Brna posláni do kon-
centračního tábora.
Nový i Alice se vrátili, její rodi-
če však byli zavražděni. Tehdy 
u Alice propukla těžká schizo-
frenie. Kvůli této nemoci žár-
lila na všechny včetně dcery 
Jany. Její výpady prý byly čím 
dál horší, až se Jana musela 
odstěhovat. Novou rodinu na-
šla v Brně, kde se i vdala.
K otci se Jana vrátila až po smrti
nevlastní matky v roce 1967. 
Jana Včeláková žila střídavě 
v Brně (pracovala na Výstaviš-
ti) a u táty v Praze v Maiselově 
ulici. Zemřela v roce 2006.

A

Maminka 
Cecílie

Díky jejímu 
předčítání po-
hádek (dět-
ství na Žižko-
vě) získal O.N. 
vztah k divadlu.

Lída 
Baarová

Partnerka O. 
N. v mnoha 
fi lmech. Tvrdi-
la, že jsou mi-
lenci.
(1914 -2000)

Dcera
Jana

Vždy se o ní 
mluvilo jako 
o adoptivní. 
Přijala příjme-
ní Včeláková. 
(1937 - 2006)

Hana
Vítová

Chráněnkyně 
O. N. Říkalo 
se, že je mat-
kou jeho dce-
ry Jany.
(1914 - 1987)

Alice
Wienerová
Manželka. By-
la z bohaté br-
něnské rodiny.
Její otec  byl 
mecenáš O. N.
(zemřela 1967)

Nataša 
Gollová

Hrála s O. N. 
v mnoha fi l-
mech (Eva 
tropí hloupos-
ti, Kristián...)
(1912 - 1988)

Zdenka
Procházková

Žena Karla
Högera. O. N.
režíroval hru 
Julie, ty jsi kou-
zelná, kde hrá-
la (Nar. 1926)

Sylva 
Langová

Hrála manžel-
ku O. N. ve fi l-
mu Parohy. 
Provdala se 
do Anglie.
(1921 - 2010)

Adina
Mandlová

Údajná milen-
ka O.N. Mimo 
jiné spolu hráli 
roku 1939 ve 
fi lmu Kristián. 
(1910 - 1991)

Oldřich Nový

9 žen Oldřicha 
Nového

Žárlila na 
všechny 
ženy, a to včetně 
jeho dcery Jany.

telefon redakce: 775 949 557 redakce@Starobrnen

TAJEMSTVÍ JEHO ŽENY ALICE

Alice Wienerová
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Kalendárium 
Starého Brna

Eduard 
Cupák

HEREC

Bohuslav
Fuchs
ARCHITEKT

BŘEZEN

Oskar 
Marion

HEREC

Bohumil 
Hrabal
SPISOVATEL

TAJEMSTVÍ JEHO ŽENY ALICE

Prof. arch. ing. Bohuslav 
Fuchs, DrSc.
* 24. 3. 1895 Všechovice pod
Hostýnem, † 18. 9. 1972 Brno. 
Jeden z nejvýznamnějších 
brněnských architektů.

Eduard Cupák 
* 10. 3. 1932 Brno, † 23. 6. 1996 
Praha. Herec, vystudoval 
v Brně. Filmy: Temno, Měsíc 
nad řekou, Stříbrný vítr, Kla-
divo na čarodějnice...
 
Bohumil Hrabal
*28. 3. 1919 Brno - Židenice  
† 3. 2. 1997 Praha. Spisova-
tel. Romány: Ostře sledo-
vané vlaky, Obsluhoval jsem 
anglického krále...

Oskar Marion 
*2. 4. 1894 Brno , † 1. 3. 1986 
Mnichov. Neprávem zapo-
menutý herec, hrál s Vlastou 
Burianem. Vlastní jménem 
Oskar Lepka.

Msgr. Thdr. Jakub Hodr
*1. 7. 1848 Čejkovice, † 9. 3. 
1927 Brno. Katolický kněz, 
profesor teologie, v době stu-
dií blízký přítel TGM.

Vojtěch Jestřáb
* 8. 10. 1922 Brno, † 24. 3. 
2003 Brno. Vysokoškolský 
pedagog, básník, konferen-
ciér a recesista. Přítel spiso-
vatele Milana Kundery, které-
mu byl na svatbě za svědka.Akademická kavárna (tehdy Moravia).

Oldřich Nový s dcerou Janou na procházce r. 1945. Z fotografi e je jasně vidět, jak je táta na svou dceru pyšný...

Brněnská NEJ
NEJKRATŠÍ 

ULICE 
Nejkratší ulice v Brně se 
jmenuje Středova a je dlouhá 
pouhé dva domy (cca 30 m). 
Mnoho lidí se domnívá, že 
je pojmenována podle toho, 
že se nachází v absolutním 
středu (centru) Brna, ale to 
je velký omyl.
Ulice nese jméno teologa Dr. 
Martina Středy (1588 - 1649).  
Byl rektorem brněnské je-
zuitské školy, vynikající řeč-
ník, takřka světec. Historické 

prameny tvrdí, že poslední 
koule vypálená na Brno z nej-
většího švédského děla do-
padla roku 1645 k jeho no-
hám a zůstala  tam nehybně 
ležet. Zázrak.

Dr. Martin Středa. teolog

NA ZLATO PŮJČUJEME 
A ZLATO VYKUPUJEME AŽ 650 Kč / gr.

Otevřeno pondělí až pátek 9 - 17 h. Adresa: Mlýnská 4 
(pod hlavním nádražím). Telefon: 543 246 072, www.zduba.cz

Zastavujeme elektroniku, nářadí a sportovní 
potřeby. Ochranná lhůta dle dohody.
► Úroky z půjčky 2 - 5 % týdně. ◄

Jana Včeláková v roce 1941 a v roce 2005.
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Novinky z místních podniku

telefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Novinky ve vašem podniku? Volejte tel. č. 777 122 009

Lidé & domy Starého Brna

Dům, v němž od roku 1931 
bydlel v podnájmu spiso-
vatel, autor Malého Bobše, 
Josef Věromír Pleva (1899 - 
1985). Mistr je též autorem 
české verze Robinsona.

J. V. Pleva, 
Barvičova 4

Táta Bobše J. V. Pleva

Co nového 
v Praze[ [

MALOSTRANSKÉ 
A STAROMĚSTSKÉ 

NOVINY 
seženete v Brně např. v Kavárně 

Vladimíra Menšíka, Veselá 3 Fo
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ÚČAST na Menšíkových pondělcích je čím dál hojnější.

Menšíkovy pondělky

Každé 1. pondělí v měsíci na kus řeči 
se StaroBrněnskými novinami od 17 h

v Kavárně Vladimíra Menšíka (Veselá 3)
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Setkání VI.

PŘÍŠTĚ: v pondělí 5. 3. 17 h

www.staromestskenoviny.eu

www.malostranskenoviny.eu

Le Marché, Na Zelném trhu 4
Nově otevřeno! Francouzská restaurace, 
otevřená od 2. února. Každý den od poledne do 
půlnoci. Výtečná kuchyně. Stravenky.

Restaurace Výtopna, Hlinky 34
Nové! Obsluha modelovou železnicí. Místní 
speciality vám až na stůl přiveze vlak tažený ori-
ginální lokomotivou. www.vytopna.cz

Café Tungsram, Kapucínské nám. 4
Nové! Nekuřácká stylová kavárna,wifi ,originál-
ní starožitná hrací skříň. Svatostánek kávy je to 
sice malý, ale o to detailněji doladěný.

e zajímavé sledovat,
jak roste návštěvnost 
na již tradičních pon-

dělních setkáních přátel 
StaroBrněnských novin 
v Kavárně Vl. Menšíka. 
Na šestém sletu byla oz-
dobou slečna Šárka Het-
tnerová (18), která chce stu-

dovat fi lmovou školu. Řeč
se tentokrát točila nejen
o minulosti, přítomnosti 
a budoucnosti Brna, ale 
také o seriálu Návštěvníci. 
Na příštím setkání čeká 
hosty obrovské překvapení, 
které s tímto seriálem úzce 
souvisí. Přijďte!

J

LE MARCHÉ
Nová francouzská restaurace 
v divadle Reduta

V únoru vznikla na trhu (Le Marché), teda na Zelňáku, 
nová francouzská restaurace. Zatím je zima, ale před-
stavte si sami sebe, jak sedíte na zahrádce se sklenkou
jiskřivého růžového, nad talířem mušlí nebo miskou 
kachních rillettes, ulamujete křupavou bagetku a je
Vám středomořsky dobře. V pozadí brouká francouzský
písničkář, jen tak natáhnete nohy pod stolem a prostě
jste. Když kuchaři dojde salát, vyběhne na trh koupit 
čerstvý, letmo Vás pozdraví a řekne, že na jehněčí kolín-
ko si budete muset ještě chvíli počkat. Nu což, dáte si za-
tím ještě skleničku...  

Ale i teď je tu útulno. Těšíme se na Vás!
Brněnská Reduta je 
nejstarší divadelní bu-
dovou ve střední Evro-
pě. V prosinci 1767 zde 
koncertoval malý Wolf-
gang Amadeus Mozart.

Jde to 
jako po 
másle

Když kuchaři dojde salát, vyběhne na trh koupit nový...

Je třeba se již teď v duchu připravit na jaro...

● V restauraci najdete původní tým kultovní restaurace TWIN POINT 
● Objednávky přijímáme na 777 783 505 ● Otevřeno máme denně od 12 do 
půlnoci ● Adresa: Le Marché restaurat, Zelný trh 4, budova divadla Reduta

inzerce
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Komentáře, básně, 
glosy, minifejetony

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte laskavě své příspěvky 
na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

inzerce
„Dobře Vám tak, paní, to máte za to, že chodíte v zimě po chodníku.“ 

telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce@StarobrnenSkenoviny.eu

Spočteno 209 hlasů. 
Stav k 19. 2. 2012. Pište!

ANO 
4 %

NE 
96%

Ať trčí! Nelíbí!

Líbí se  vám orloj 
na nám. Svobody?
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dopis

Orloj ANO!
ážená redakce,
dovolil bych si připo-
jit hlas k anketě: „Líbí 

se vám orloj na nám. Svo-
body?“ ANO!
Rovněž bych rád připojil 
zdůvodnění:
Pro mě reprezentuje něko-
lik zajímavých podoben-
ství také se vztahem k his-
torii Brna.
Vyzvánění poledne v 11h 
a skleněná kulička - viz ob-
léhání města Švédy. 
K výtce, že nelze odečí-
tat čas - je to připomínka, 
že čas je v životě vzácný 
a ubíhá. Kdo chce zvládne 
to. Hrubá orientace, tzn.
kolik je hodin je jednodu-
chá. 
Tvar nábojnice připome-
ne pánské pohlaví. Dle S. 
Freuda je to přirozené. Po-
kud však je to to jediné, co 
za tím jedinec spatřuje, je 
to výraz primitivismu. 

Martin Slepička

V

Dobrá zpráva,
čerstvě pražená,

zdravá káva.

18 druhu káv a speciální kávy 
 Výběrová káva 
z italského Trieste 

Kávové speciality od mistrů 
Semináře o kávě a degustace 
Výběrová moravská vína 
Ovocné bio mošty 
Domácí dortíky

Helceletova 2, Brno 
Po - Pá: 15 - 22 h 
So - Ne : 14 - 22 h 
Tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Kavárna a pražírna

18 druhu káv a speciální kávy 

Kdo je Pavel Kosta:
Dosud nejúspěšnější Čech 
v degustaci káv na světě - 6. 
místo World Cup Tasters 
Championship - Kolín nad 
Rýnem a Mistr ČR v Cup ta-
stingu. Rozšiřte s ním své 
znalosti kávy!

Sloupek o kávě

eď už všichni tušíte, 
v čem spočívá správ-
né espresso, takže 

můžeme říct, co dalšího z něj 
lze připravit.
Espresso není jen základem 
cappuccina či caffé latte, ale 
i dalších kávových nápojů, 
ať už s alkoholem nebo bez. 
Lze namíchat různé koktej-
ly s přídavkem sirupů roz-
ličných chutí, jež se dostane 
i v běžném obchodě. Samo-
zřejmě existují i speciální si-
rupy pro použití v kávovém 
světě, které jsou díky svému 
složení tím nejvhodnějším 
doplňkem vašeho koktejlu.
Velmi důležitým faktorem 
je však výběr samotné kávy, 
aby snoubení chutí espressa 
a všech dalších ingrediencí 
vyvolalo přijemný pocit. 
Vaší fantazii se meze nekla-
dou a díky vaší invenci mů-
žete vytvořit pokaždé nápoj 
jiných chutí, tak jako bylo 
možno vidět na soutěži Mis-
tr kávy 2012 v Praze.

Pavel Kosta

Fantazii se meze 
nekladounekladou
Pavel 
Kosta 

Majitel Caffé del 
Saggio, nejlepší 
degustátor kávy

T

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Dobrovol. platbu za výtisk 
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.
Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

Kdo je Pavel Kosta:
Dosud nejúspěšnější Čech 
Kdo je Pavel Kosta:
Dosud nejúspěšnější Čech 
Kdo je Pavel Kosta:

v degustaci káv na světě - 6. 
místo World Cup Tasters 
Championship - Kolín nad 
Rýnem a Mistr ČR v Cup ta-
Championship - Kolín nad 
Rýnem a Mistr ČR v Cup ta-
Championship - Kolín nad 

stingu. Rozšiřte s ním své 
znalosti kávy!

Sbn tricet

PLATBA 
SMS

ovoluji si touto ces-
tou upozornit na 
nepřesnost v článku 

o mistru Cupákovi (SBN, 
ročník II, číslo 1, str. 6). 
Konkrétně v části Slavné 
role Eduarda Cupáka je 
uvedeno, že hrál „ševce” 
Labakana ve stejnojmen-
ném fi lmu. 
Nebyl to švec, ale krejčovský 
tovaryš. Možná vám bude 
moje poznámka připadat 
malichernou a budete mít 
zřejmě pravdu. Nicméně 
vzhledem k tomu, že se 
jednomu z pravidelných 
hostů hostince U Bláhovky 
přezdívá Labakan a není 
švec... :-), považoval jsem 
za svoji povinnost na tuto 
skutečnost upozornit. Ne-
trvám na zveřejnění opravy 
i když by jen třeba krátká, 
jednou větou, potěšila.
Jinak bych vám chtěl po-
přát mnoho úspěchů při vy-
dávání vašeho měsíčníku.
Tyto poněkud neortodoxní 
noviny nejen mne velice 
baví (i poučují) a jsme je-
jich pravidelnými čtenáři.
Povědomí o jejich existenci 
se snažíme propagovat také 
u těch, kteří neměli dosud 
to štěstí je číst.

S pozdravem a přáním 
hezkého dne

Ing. Pavel Vinkler, 
Brno

Dopis
Labakan je 

když...

D

TAK TAKOVÉ HODINY byly za mých mladých let na Svo-
boďáku, škoda že nemám někde obrázek hříbku před ki-
nem „Úderka”. Rozcházeli jsme se  k domovu se slovy: 
„Tak zejtra v půl šesté pod gamplem.” Pavel Talaš, Brno

Je to 
jízda!

Jiří Pecha, 
doporučuje

Volejte: 602 724 700
www.limuzinabrno.eu

● Nejdelší auto v Brně ● 
● Svatby a jiné akce ●

PRONÁJEM 
LIMUZÍNY
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Pozvánka 
do divadla

Herecký koncert Stanisla-
va Zindulky a Matěje Hád-
ka v představení Návštěvy 
u pana Greena. Náhodná 
automobilová nehoda sve-
de dva muže a navždy změ-
ní jejich život. Legrační, do-
jímající příběh o lásce a od-
puštění.

Divadlo - So 3. 3. v 17 h - RADÚZ A MAHULENA - 
Mahenovo divadlo, Dvořákova 20, tel.: 542 158 120 - Od-
vážná režie dua SKUTR (M. Kukučka a L. Trpišovský). 
Hrají: J. Gottwald, M. Tkačíková D. Kaplanová...

Divadlo - Pá 9. a út 13. 3. v 19 h - LEOŠ ANEB MÁ 
NEJVĚRNĚJŠÍ -  Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 
9, tel.: 542 123 425 - Sešity poměrně směšných lásek 
o díle geniálního skladatele L. Janáčka. www.provazek.cz

Divadlo - 3. 3. v 10. 15 h a 15. 30 h a 5. 3. v 8. 30 h a 
10. 15 h - STANDA A DŮM HRŮZY -  Divadlo Polárka, 
Tučkova 34 - Hra od A. Goldfl ama. Děs s novými sousedy 
zločinci. Více info: www.divadlopolarka.cz

Divadlo - Út 13. a st 14. 3. v 18 h -  TŘI SESTRY 
- Městské divadlo Brno, Lidická 16, tel.: 533 316 347 -  
Slavné Čechovovo drama. Hrají: P. Štěpán, M. Sedláčko-
vá, M. Němec a další. Více: www.mdb.cz

Divadlo  - Ne 25. 3. v 17 h - ORESTEIA - Centrum ex-
perimentál. divadla, Divadlo U stolu, sklepní scéna, Zel-
ný trh 9 - Prastarý příběh viny a trestu. Hrají H. Čermáko-
vá, P. Hřebíčková, V. Skála…Více: www.divadloustolu.cz

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO BŘEZEN

Divadlo -  Ne 11. 3. v 19 h - MARNIE - ND Brno - Redu-
ta, Zelný trh 4 - Strhující profi l psychicky narušené ženy. 
V titulní toli Eva Novotná. Režie: J. A. Pitínský. Více: www.
ndbrno.cz

Divadlo -  Pá 2. 3. v 19. 30 h - UCHO - HaDivadlo, Alfa 
pasáž, Poštovská 8d, tel.: 731 457 204 - Slavný trezorový 
fi lm poprvé na divadle. Režie: Ondřej Elbel. Více:  www.
hadivadlo.cz 

Výstava - Do 18. března!!! - OBRAZY MYSLI / MYSL 
V OBRAZECH - Moravská galerie, Husova 14 - Poprvé 
v Česku kresby Leonarda da Vinciho!  (též Dürer, Rem-
brandt van Rijn, Cranach…) www.moravska-galerie.cz

Pozvánka Pozvánka 

NÁVŠTĚVY
 U PANA 
GREENA

STANISLAV
ZINDULKA
Divadelní 
a fi lmový herec, 
pedagog

Herec Tomáš Matonoha si 
ve svém pravidelném pořa-
du v brněnské Redutě Na 
forbíně s T. M. vzal na paš-
kál kolegu herce Marka Ta-
clíka a nazval ho bezcen-
ným. Své tvrzení odůvod-
nil tím, že Taclík, ačkoliv je 
známý a obsazovaný fi lmo-
vý i divadelní herec, nikdy 
nezískal žádnou cenu! Tac-
lík se hájil tím, že se snaží. 

Zdá se, že to nestačí a Taclík
by měl hodně přidat.

Ta pravá houbařská sezóna 
je sice v nedohlednu, ale co 
vám brání, abyste do lesa 
vyrazili teď v zimě? V no-
vém seriálu České televize 
„Na houby“ známý brněn-

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

Arnošt
Goldfl am

HOUBAŘ

DRSNÉ,  ale přesné. Taclík (vpravo dole) nemá žádnou cenu.

roli například ve vyproda-
ných představeních muzi-
kálu Mary Poppins je prý
ve třetím měsíci těho-
tenství. Hvězda seriálů Po-
jišťovna štěstí už má: dce-
ru Alenku (6), Elenku (4) 
a syna Honzíka (2). Její 
manžel je podnikatel ve 
stavebnictví Josef  Juráček.

Jeden den maso, druhý ze-
leninu a třetí ovoce. To je 
účinná dieta životní part-
nerky Bolka Polívky (62) 
Marcely (42). Ještě loni 
vypadala matka tří herco-
vých Bolkových dětí Jana 
(8), Františka (6) a Mari-
anny (2) kypře a dnes mr-
kev a vida. 

Legendární brněnský mu-
zikant trumpetista Jaromír 
Hnilička v únoru oslavil 
své osmdesáté narozeniny. 
Tři narozeninová vystou-
pení proběhla v Metro Mu-
sic Baru, v klubu Šelepka 
a v Besedním domě. Redak-
ce SBN přeje vše nejlepší!

Alena 
Antalová

MATKA

Marcela od 
Polívky

DIETÁŘKA

Jaromír 
Hnilička
OSLAVENEC

Laskavé čtenáře 
StaroBrněnských novin

srdečně zve
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VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
z brněnského 
kulturního života

Krátké zprávy 
z brněnského 
kulturního života

ský herec, režisér a drama-
tik Arnošt Goldfl am, jehož 
hru Standa a krámek hrůzy 
můžete vidět v brněnském 
divadle Polárka, poučuje 
svého „nezbedného kluka“ 
jinak kolegu herce Pepu 
Poláška o tom, že houby 
rostou celý rok a všude. 

Herečka Alena Antalo-
vá, která v Městském di-
vadle Brno září v hlavní 

Souboj měsíce: 
Matonoha vs. Taclík

SNIŽTE SI 
VÝDAJE 
ZA PLYN

Úspora pro domác-
nosti a fi rmy několik 
tisíc korun ročně.

Pro nezávaznou 
konzultaci volejte tel. č.:

737 500 806
Ing. Radek Talaš, 
r.talas@seznam.cz 

Tel.: 777 556 578, inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Zde muže 
být váš 

INZERÁT

Nabízím nezávislé kon-
zultace v oblasti energe-
tického poradenství od 
několika prověřených al-
ternativních dodavatelů,
kteří umožní 
úsporu až 25 % 
z dodávky ply-
nu oproti hlav-
nímu místnímu 
dodavateli.
Platí
pro 
domác-
nosti 
i podnikatele.

Gold� am je na 
houby i v zimě

Premiéra 
měsíce

!
Zaručuji profesionální 
přístup k tréninku
i k životnímu stylu.

Zn.: Dřu na sobě jako 
kůň a první úspěchy se 
dostavují.

3. místo v kategorii 
juniorů v soutěži 
Smartlabs Cup 
2011 Brno

Zn.: Za měsíc sním 
až 20 kilo masa!

Děkuji Jakub

MLADÝ
NADĚJNÝ 
KULTURISTA
(16) HLEDÁ   
SPONZORA

Mobil: 
777 556 578
E - mail: 
prudil2@seznam.cz

Antalová po-
čtvrté ve třetím

Mrkev umí 
zázraky

Hnilička 80

Jsi
bezceňák!

Divadlo Bolka Polívky, 
Jakubské nám. 5

KDY: 
Úterý 13. března v 19h
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herečka, bydlela v ulici Veveří
Marie Rosůlková

Slavné ženy Starého Brna

K dyž hrála Marie Ro-
sůlková v Brně v Ná-
rodním divadle (1931 

- 1933) bydlela v domě na
Veveří ulici. Dům stával 
hned vedle divadla. Na stej-
né adrese bydlel i Oldřich 
Nový. 
Marie se vdala v roce 1924 za 
Jarmila Škrdlanta (1896 

- 1965), herce, jehož parke-
tou byli muži z lidu (horníci, 
dělníci). Její nejslavnější role 
je asi ze seriálu Taková nor-
mální rodinka a z fi lmu Čtyři 
vraždy stačí,  drahoušku. 
Napsala knihu vzpomínek 
Držte si klobouky! (1991). 
Zemřela 1993 v Praze ve věku 
nedožitých 92 let.

Marie
Rosůlková
ROKU 1975

Marie začínala v rolích mladých milovnic.

Jarmil 
Škrlant
MANŽEL
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Sudoku pro 
nenáročné

Pro líné Ještě línější

1

2
312

1
1 3
3

3
2

12
NÁVOD: Součet v každém  
řádku a sloupci je šest.
NÁPOVĚDA: Čísla jdou 
za sebou v běžném pořadí, 
jaké si pamatujeme ze školy. 
Tedy: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jde 
o stejný počet, jaký má hrací 
kostka ok.
ŘEŠENÍ: Neposílejte. Dík.

3

2

František Kocourek
STRUČNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY: V Česku byl 
po zfajrování Žanka Husovýho úplné levingston.

FRANTA
KOCOUREK 
(1947 - 1991), 
lamželezo, 
vypravěč, fešák

S nobáli v Práglu byli 
křivý jako klika vod 
polepšovny. Nechtěli

jít do holpecu s chudéma 
borcama ze štatlu nebo z role 
a londony taky moc nepro-

žívali. Byli moc namistrova-
ní a mudrovali, že to zmáknó 
sami. Hókli žoldákům rovnó 
válku, ať probíhajó s nima, že 
jim zašupnó betelný lováče 
a každýmu fáro a kocóra.
Dali si scuka v jezovitským 
klabu, kde si každé jen tak 
cvičně vysmahli pár škopků, 
a začali hned šmírovat, komu 
by dali do řepy. 
Kdo byl borec, žádný fédry 
a kdo krén a křivé?

Zgómeš příště!

Oldřich 
Nový
SOUSED

Jako by 
to bylo včera

17. 3. 1939 přijel do Brna 
Adolf Hitler. Náměstí Svo-
body tehdy bylo na jeden den 
přejmenováno na náměstí
Adolfa Hitlera. Vedení Brna 
jen prohodilo tabulky.
8. 3. 1813 byl ve 14 hodin 
19 minut během velké sně-
hové vánice kostel sv. Jaku-
ba zasažen bleskem. 
16. 3. 1742 vybuchlo na 
Špilberku díky neopatrné-
mu zacházení velké množství 
munice. Zahynulo 29 lidí.
1. 3. 1898 založil Arnošt 
Píša první antikvariát v Brně. 
V rce 1913 se antikvariát na-
trvalo usadil na České 28.

Hitler sahal v Brně 
na hlavy
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telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Mlata na Bílendě 16 kilo 20 (I.)

Snobáli

Otázka: Kde najdeme  v Brně 
reliéf s nápisem Das Ferdi-
nandstor? 
Nápověda: Je na jedné z pěti 
bran, v přízemí jsou k mání 
plukovníkova kuřata.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Svá fota nových míst a odpovědi posílejte: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu
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Minule: Sochu vousatého muže s ovcí 
najdeme v Brně v ulici Radnická 4.
Správné odpovědi: František Čulík, 
Jana Kalvachová, Petr Pantůček
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U příležitosti Hitlerovy 
návštěvy v Brně vydala 
pošta speciální razíko

odběrních míst33
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).

Kavárna Vladmíra Menšíka, Veselá 3, tel.: 777 011 411. Restau-
race Hansen, Besední dům, vchod z Husovy ulice. Limuzína Nor-
berta Komínka, tel.: 602 724 700. Air café, Zelný trh 8, tel.: 774 
020 106. Kavárna Savoy, Jakubské nám. 1, tel.: 542 210 883. Di-
vadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna Parnas, Zelný trh 20. Infor-
mační centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lurská, Ve-
veří 32, tel. 777 687 109. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. Re-
staurace Výtopna, Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mni-
cha, Pekařská 70. Akademická kavárna, roh Jaselské a Gorké-
ho. Knihkupectví Academia, nám.Svobody 13. Divadlo Bol-
ka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny, Údolní 32. Ma-
henovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caffé
del Saggio, Helceletova 2, Masarykova čtvrt. Husa na provázku, 
Zelný trh 9. Design Café, Středova 1. Kadeřnictví Leony Sví-
dové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Kavárna Santiago, Veveří 22. 
Pohostinství  U Bílého beránka, Štefánikova 16, Brno - Královo 
Pole. Pivní opice, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon 
Markéta, Gorkého 2. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Odysea 
- svět logických her a zábavy, Starobrněnská 20, Lidická 24. Pivni-
ce U Čápa, Obilní trh 10, tel.: 541 210 189. Pivnice Pegas, Jakubská 
4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 3, Brno, tel.: 546 221 
019. Pizzeria Arca, Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17.

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.

TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 3 / březen 2012 / II. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. 
Hlavní redaktor: Martin Cibulka, Kultura, inzerce: Monika Höppner, Martin Cibulka, Radek 
Talaš. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@staro-
brnenskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578.
Tiskne EUROtisk. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků čtenářů.

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Dobrovol. platbu za výtisk 
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.
Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredakto-
ra listu.

Sbn tricet
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BŘEZEN

Inzerát vyrobíme 
zdarma

Volejte 
Monice! Tel.: 
777 556 578 

Prvním deseti volajícím vy-
tvoří náš kreativní grafi k - 
- šikula inzerát zdarma, plně 
dle vašich instrukcí. Prožeňte 
šikulu! Inzeráty jako z časů, 
kdy se ještě lidé zdravili.  

inzerce@starobrnenskenoviny.eu

U Bohouše

(Hned vedle Kavárny 
Vladimíra Menšíka)

Otevřeno: PO až ČT:  9 - 22 h, 
PÁ: 9 - 02 h, SO:  15 - 24 h

Adresa: Veselá 3, Brno 
Tel.: 542 215 330

Klobásky všech druhů Vyhlášené lečo 
Zabíjačkové speciality Poctivé polévky 
Točené pivo: Dalešická jedenáctka, 

Poutník 12° Točená zázvorová limonáda

prvnÍ brn ěnskÝ 
klobÁsovÝ bar

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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



Příští číslo vyjde
1. dubna

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

Mazlíčci 
Starého Brna

POSÍLEJTE FOTKY ZVÍŘAT
na adresu: redakce@

starobrnenskenoviny.eu

Fena Lady
Stále více psů z Brna čte 

StaroBrněnské noviny. Na 
snímku Lady z České ulice.

Jak kolář Birk vyhrál sázku
P

Modré okénko
dnes získává...

Víte o někom, kdo si zaslouží Modré  okénko? 
Pište: redakce@starobrnenskenoviny.eu.

Jako výraz 
uznání, že 
pěkně porodila
dvě zdravá 
mědvíďata.

KAMČATKA
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věsti se 
v roce

1636 lednický 
kolář Birk vsa-
dil, že za jedi-
ný den, jářku,  
stihne:    1) po-
kácet strom, 2) vyrobit z něj 
kolo a 3) do setmění je do-
koulet z Lednice k branám 
Brna.
Z Lednice do Brna je to přes 
60 km, tak se s Birkem vsadil 
kde kdo. A vida.
Jeho hrdinský čin dodnes 
připomíná kolo, které visí na 
Staré radnici vedle krokodý-
la. Vítězství ale Birkovi štěstí 
nepřineslo. Začalo se šuškat, 
že kdoví, jak to bylo, že urči-
tě podváděl, a nakonec, že se 
spolčil s čertem.
Hrdinný Birk tak zemřel v bí-
dě a osamění. Na jeho počest 
se běhá závod s kolem. 

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 TRICETPOŠLETE 
do redakce své 

kresby k brněnským 
pověstem. 

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Brněnské 
pověsti 

POD KOPCEM Birk na chvíli spočinul a opřel se o kolo...

HANSEN Restaurant s vůní 
starého mocnářství

Ochutnejte recepty Vašich prababiček, zastavte se na chvíli v čase a dopřejte 
lesk svým všedním dnům i  slavnostním okamžikům. Vaříme tak, jak se 

vařívalo kdysi, nakupujeme u farmářů a nenecháme Vás odejít zamračené.

HANSEN, Besední dům, vstup z Husovy ulice. Telefon  737 364 000

po-čt....od 8:30 do 22:00 h
pá..........od 8:30 do 23:00 h
so..........od 10:00 do 23:00 h
ne..........od 10:00 do 22:00 h www.hansen-restaurant.cz | rezervace@hansen-restaurant.cz

TIP NA BŘEZEN 

Restaurant HANSEN, pohled zevnitř a zvenku (foto dole).

OTEVŘENO MÁME

MENU PRO KRISTIÁNA

● Uzená kýta z naší udírny 
s křenovou pěnou a domácím 
chlebem

Uzená kýta

Medvědice,  Zoo Brno

Takhle to 
má vypadat

StaroBrněnské noviny jsou 
zdarma k mání v pokladně 

Divadla Bolka Polívky, 
Jakubské náměstí 5
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Takhle to Takhle to 

Divadlo Bolka 
Polívky

15. března 2012 uplyne 29 let od smrti Oldřicha Nového.
Jako další z našich společných návratů Vás od 15. do 18. 
3. zveme na slavnostní menu sestavené z jeho oblíbe-
ných jídel a z toho, na čem si rád pochutnával s přáteli. 
Vraťte se s námi do doby, kdy dámy byly elegantní a pá-
nové galantní. A docela si uměli užívat.

● Bažantí vývar s tymiáno-
vým knedlíčkem
● Špenátové kraple s máslo-
vou česnekovou strouhankou

DÁLE SI NENECHTE UJÍT:
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