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Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@starobrnenskenoviny.eu
posílejte na adresu:

       dyby byl za první re-
publiky bulvár, určitě 
by ho nejvíc zásobo-

valy historky vypečeného tria 
Gollová, Mandlová, Baarová.
Tyhle tři měly podle všeho
víc milenců než Národní di-
vadlo herců, a když na to 
přišlo, přebíraly si je i me-
zi sebou. 
Titulek: „Přebrala jí milen-
ce!“, pod tím Gollová v obě-
tí s producentem Söhnelem 
a vedle naštvaná Mandlová.
Nebo: „První sex s druhým 
mužem třetí říše!“ a u toho 
Baarová s Goebbelsem. Pří-
běh Nataši Gollové str. 6 a 7.

   Úvodník   Úvodník

Důležité 
telefony

Co na to rosnička

3 °C
ÚNOR: Rosničky se zbláz-
nily, je čas na vodní sporty. 
Případně i pod ledem.

Číslo měsíce

30
kg váží bobr, který řádí 
u řeky Svratky. Podle 
posledních zpráv postu-
puje do centra Brna.

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

„Odhaduji tak 
167 cm, ale 

jeho velikost 
zůstane navždy 
nezměřitelná.”

Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Brněnský
orloj
Falická 

časomíra 

Jiří 
Pecha

Herec, myslitel, 
autorita 

„Na centimetry 
bych ho neměřil. 
No, prostě, byl to 

velikán.“

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

méně tři ty největší 
pěkně na sobě.“

Anna 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Václav Havel 
měřil něco mezi 

za pět minut 
dvanáct 

a slunovratem.“ 

Anketní otázka StaroBrněnských novin

Nové zprávy
ze Starého Brna
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 Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Ivana 
Hloužková

„Malý velký muž, 
který se polaskal 

s vesmírem 
a lidi kolem zasy-

pal hvězdami.“

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku
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V Gorkého ulici 
rozkvetl strom

SVÍČKY za Václava Havla PSÍK měl šok

Hasiči zachránili
bílého pudlíka

Gorkého - Sice je pod nu-
lou, ale strom zdobily krás-
né  fi alové květy. Že by jaro 
v lednu? V přilehlém květi-
nářstvím Rosebud jsme se 
dozveděli, že strom takto oz-
dobila prodavačka květin.

Dornych - Pejskovi uvízla 
dne 16. 1. tlapka v eskalátoru
obchodního domu Tesco. Ha-
siči přijeli během několika mi-
nut. Psík byl v šoku, majitel-
ka (64) rovněž. Nakonec psík 
vyvázl s raněnou tlapkou.

První sex 
s druhým 

mužem 
třetí říše

Kolik centimetru měřil 
velikán Václav Havel?  

● Brno - Ples v opeře prová-
zely dne 14. 1. masové pro-
testy proti kulturní politice 
města.
● Úvoz - Křižovatka Úvozu 
a Údolní ulice je podle no-
vých průzkumů nejzamoře-
nějším místem v Brně. V zá-
věsu je křižovatka Kotlářské 
a Kounicovy. 
● Údolní  - Havárie vodovod-
ního potrubí zastavila dne 
15. 1. dopravu na celý den. 
Proudy vody se valily k Lé-
kařské fakultě Masarykovy
univerzity a dál k Husově ulici.

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 

Když rozvoz, tak limuzínou

NEJDELŠÍ auto v Brně: Limuzína Norberta Komínka
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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

PLATBA 
SMS

Dita 
Kaplanová

Herečka, Národní 
divadlo Brno 
„Nikdy jsem 

nenašla vhodnou 
chvíli si jej přemě-
řit. Vždy jsem si ho 

spíše vážila.“

Recept dle 
Dobromily

Tyčky k čaji
Rozpustíme 4 lžíce převaře-
ného másla a vlijeme do vlaž-
ného mléka. Přidáme 2 vejce, 
cukr a kvasnice rozetřené se 
solí. Všechno dobře rozkved-
láme. Vlijeme do mouky...

Ta to umí osolit!

www.recepty.cz

(Podle dostupných zdrojů měřil exprezident 174 cm)

SNIŽTE SI 
VÝDAJE 
ZA PLYN

Úspora pro 
domácnosti 
průměrně 
2000 Kč,  
pro rodinné 
domy 
6000 Kč 
ročně.

Pro nezávaznou 
konzultaci volejte tel. č.:

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

Nejdelší limuzína na 
světě je dlouhá 30 m. Má 

28 kol a spotřebu 30 l / km.

Víte že...a

Brno - Měří deset metrů a je 
největším mobilním Odběr-
ním místem StaroBrněn-
ských novin. 
Největším - a zároveň jedi-
ným. Tedy je i nejmenším 
mobilním Odběrním mís-
tem StaroBrněnských novin.
Když pojede kolem vás, ne-
váhejte a ukažte ji vztyčený 
palec. Když to půjde, řidič 
zastaví a dá vám noviny.
Nebo se v ní dají prožít svat-
by a jiné společenské akce. 
Volejte: 602 724 700
www.limuzinabrno.eu

Svíčky za Havla na 
náměstí Svobody

Nám. Svobody - Stovky 
svíček za zesnulého prezi-
denta Václava Havla byly od-
straněny z náměstí Svobody 
pár dní po pohřbu. Prý byla 
obava, že lidé uklouznou po 
rozteklém vosku. 

ZÁZRAK kvetoucího stromu
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Malý oznamovatel

ČAROKRÁSNÁ Matylda při propa-
gaci nábytku fi rmy Lepenka & syn
v Brně roku 1912. Tato fi rma zcela
zapadla. Matylda se vdala do Vídně.

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 6. února.

inzerce

UŽ JE CHYTLI!

NA SNÍMKU vlevo dole zapaluje mladík doutnák u kulové pumy na nám. Svobody

 Zpravy telefon inzerce: 777 }}556 578

UŽ JE CHYTLI!
inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

SEXY DÍVKA 
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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

Ech, 
ušeň.

Podle návodu na internetu 
lze bombu sestavit během 

několika minut.

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

Masáže 
ušních bubínku

www.HifiKlubBrno.cz

VOLEJTE tel. č. : 327

- STAVBA HIFI SESTAV
- OBSTARÁVKA 

PŘÍSTROJŮ
- SKROMNÁ 
PORADNA

(V PŘÍPADĚ NEPŘÍTOMNOSTI tel. 
č.: 604-798-432)

Marcela Lurská
Zlatnictví
 Opravy zlatých a stříbrných šperku 
 Zakázková výroba  Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno Tel.: 777 687 109
Otevřeno pondělí až čtvrtek 10 - 17 h

www.zlatnictvi-lurska.cz

ZLATNICTVÍ Aufy

Adresa: Česká 7, Brno Telefon: 777 671 176
Web: www.zlatnictviaufy.cz E - mail: a.aufy@seznam.cz

 Opravy, rytí, zakázky 
 Výkup zlata za vysokou cenu 
 Hodinářský servis

Masáže, kosmetika, kadeřnictví. 
Prodej kosmetiky Alcina a Wella 
u nás v salonu i přes internet. 
Tel.: 541 210 251
www.salonmarketa.berx.cz
„Nečekejte na krásu, přijďte 
si pro ni k nám! Nabízíme 
ženám, mužům i dětem.“

Adresa: Gorkého 2 
(roh ulic Gorkého a Veveří), 

1. patro, Brno 

Specializace na střih a vlasový design
Mášova 21, Brno

www.postriziny-studio.cz

POSTŘIŽINY
Magda Kopáčková, tel.. 608 854 651

Aneta Pavlačková, tel.: 776 782 115
Specializace na střih a vlasový design

Aneta Pavlačková, tel.: 776 782 115

POSTŘIŽINY
VLASOVÉ STUDIO 

Adresa: Havlíčkova 8
Brno - Masarykova čtvrt´

Tel.: 602 738 323

Pro více informací 
navštivte naše stránky 
www.PLYNULE.cz

Zákaznická linka: 
724 692 076

„Nechceš-li být na nule, 
začni topit s PLYNULE!“

Přechod zdarma 
a online zařídíme.

Nabízíme Vám

NEJLEVNĚJŠÍ 
ZEMNÍ PLYN 

V BRNĚ!

Od 1. února 
nové lekce!

Pohyb a tanec 
pro zdraví

Zdravotní cvičení

www.jogova-cviceni.cz

Náměstí Svobody - Poli-
cisté dopadli mladíky, kteří 
při silvestrovských oslavách 
na náměstí Svobody odpálili 
bombu. Parta si akci natáčela 
mobilním telefonem.
K dopadení pomohli občané 
Brna, kteří ze zveřejněného 
vidozáznamu pachatele po-
znali a nahlásili jejich jména 
na policii.
Mladíci použili tzv. kulo-
vou pumu. Podle expertů 
je u takového typu bomby 
bezpečnostní vzdálenost až 
120 m. Přitom v okamžiku 
výbuchu procházela asi 10 m
od bomby skupinka lidí. 
Mladíci stáli asi 30 m daleko. 
Nikomu se nic nestalo.

Policie dopadla mladíky, kteří 
odpálili bombu v centru Brna

Kulová puma
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inzerce

Nové zprávy
ze Starého Brna
Dívka zbila do krve 

mladíka botou

Běhounská - Mladík (21) se 
popral se stejně starou dív-
kou dne 13. 1. v pasáži v Bě-
hounské. Našli ho, jak se pla-
zí zakrvácený Joštovou uli-
cí. Dívka ho mlátila botou do 
hlavy. Mladík byl opilý.

● Lesnická - Řidič trolej-
busu č. 39, který loni zavinil 
srážku s tramvají (1  mrtvý, 
13 zraněných), byl odsouzen 
ke 3 letům a 4 měsícům vě-
zení.
● Brno - V kauze týraného 
Dominika byla potrestána 
sociální pracovnice Eva Ba-
bičková. Výše trestu se za-
tím neví, její kolegyně dosta-
la podmínku.
● Poštovská - Pobočka 
České pošty v Poštovské uli-
ci se na jaře přestěhuje. Ba-
líková služba bude u nádra-
ží. Dopisy v Orlí ulici. Pošta 
byla v Poštovské několik ge-
nerací.

V brněnské zoo 
zabil bizon jaka 

Brno - Samec jaka (na sním-
ku) se v zoo dostal do výbě-
hu bizonů. Jeden z bizonů 
ho pak smrtelně zranil a jak 
musel být následujícího dne 
utracen. Ošetřovatelé viní ze 
smrti jaka ředitele zoo Mar-
tina Hovorku. Ten jim nao-
plátku zrušil odměny.
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Koutek zuřivého reportéra
Radek Talaš brázdí ulice Starého Brna

Bezpečný. Čas se na něm nepozná nikdy.

Koutek zuřivého reportéra

Orloj dostal na 
Silvestra ochranu 
Redakce: 
Tak co jsi vypátral 
tentokrát, Radku? 
Zuřivý reportér:
„Na orloj na náměstí
Svobody nám navlékli
ochranu. Prý, aby ho 
nepoškodily silves-
trovské oslavy.  Je to
velmi zvláštní pří-

stup: Hodiny, které
mají ukazovat čas, 
jsou ve chvíli, kdy ho 
úplně všichni sledují 
(půlnoc), zakryté.
Za celé hodiny měs-
to zaplatilo 12 milió-
nů korun, roční pro-
voz vyžaduje přes půl 
miliónu. 

1. ročník memoriálu 
Richarda Hoška

Richard Hošek, kamarád

Sportovní přátelé, 
zveme vás dne 18. 2. 2012 
(sobota) od 9 - 15 hod. do 
staré haly na Vodové ulici.
Bude se tu konat fotbalový 
turnaj hráčů nad 40 let, který 
organizují hráči „Menšíkovy 
jedenáctky“ jako vzpomínku
na spoluzakladatele tohoto 
fotbalového mužstva, vyni-
kajícího kamaráda a spolu-

hráče Richarda Hoška.
Přijďte se podívat, srdečně 
zve Petr Menšík.              
www.mensikova11.cz

Menšíkova jedenáctka oznamuje:
Turnaj dne 18. 2. na Vodové od 9 h

18. února, od 9 h, 
stará hala 

na Vodové ulici. 
Turnaj hráčů nad 

40 let.

Obnažený

ŘEDITEL zoo Hovorka a jak

Autogramiáda knihy 
o Janu Werichovi

Joštova - Při autogramiádě 
knihy Pan Werich z Kampy si
pan Ondřej Suchý našel čas 
na krátkou debatu s redakcí 
StaroBrněnských novin.
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inzerce

V jednom vrhu porodí bobří 
samice až pět mláďat. Rodí 
většinou v květnu. Březí je 

něco přes tři měsíce. 

Víte, že...

ZASTAVÁRNA U STUDÁNKY, 
Kopečná 31, tel.: 543 242 241
Otevřeno: Pracovní dny 9 - 12 h, 
13 - 17 h, sobota 8. 30 - 11. 30 h

ZASTAVÁRNA U LUCERNY, 
Mučednická 14, tel.: 549 240 781
Otevřeno: Pracovní dny  9 - 12 h, 
13 - 17 h

ZASTAVÁRNA POD ŠPILBERKEM, 
Údolní 21, tel.: 542210325

Otevřeno: Pracovní dny 9 - 12 h, 
13 - 17 h, sobota 8. 30 - 11. 30 h

ZASTAVÁRNA NA FLÉDĚ, 
Štefánikova 24, tel.: 541 211 815
Otevřeno: Pracovní dny  9 - 12 h, 
13 - 17 h, sobota: 9 - 12 h 

ZASTAVÁRNA ZLATÍČKO, 
Mendlovo nám. 13, 515 545 748
Otevřeno: Pondělí, úterý, čtvrtek, 
pátek 10 - 17 h, středa 12 - 19 h

ZLATO!
SVÉ ZLATO NEMUSÍTE 
HNED PRODÁVAT...

440 Kč / 14 kt    

... Stačí si na něj 
pujčit!

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

PLATBA 
SMS

V jednom vrhu porodí bobří 
samice až pět mláďat. Rodí 
většinou v květnu. Březí je 

Víte, že...

Ve Svratce řádí bobr, 
myslivci jsou bezmocní 
Je to pěkný 

macek!
Brno - Bobr, který se usadil
v řece Svratce v Horních 
Heršpicích, postupuje do 
centra. A za ním zůstává 
spoušť. Po jeho řádění mu-
selo být pokáceno od prosin-
ce již deset stromů.
„Bobr evropský je chráněný 
druh. Nesmíme ho zabít,“ 
říká mluvčí Povodí Moravy 
Veronika Slámová.
Tvrzení, že je bobr plaché
zvíře, se v tomto případě 
ukazuje jako fáma. Jde o kus
vážící až 30 kg.
Jiný exemplář prý byl vi-
děn v Brně před pár lety 
v Husovickém tunelu.

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Nám. Svobody - Sbírka 
pod vánočním stromem vy-
nesla rekordních 672 tisíc 
korun. Bylo to o 100 tisíc ko-
run víc než loni.
● Petrov - 39 umělců se při-
hlásilo do soutěže o sochu 
Cyrila a Metoděje, která má 
od příštího roku stát u svato-
petrské katedrály v Brně.
● Údolní - 23. 1. proběhla
v restauraci Na Švábce cer-
tifi kace od Plzeňského pivo-
varu za přítomnosti plzeň-
ského sládka. Je to uznání za 
čepování piva a hygienu.

Ostré drápy
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Staré Brno DŘÍVE & DNES Kdysi se ji říkalo „Psí ulička“. Sloužila na odvod vody mezi domy.  
Vede krásným průchodem z Masarykovy ke Staré radnici...

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

Ulice Pruchodní

atínek byl významný po-
litik, národohospodář 
a právník JUDr. Fran-

tišek Xaver Hodáč a ono 
JUDr. drnčelo, až se doma 
třásly skleničky.
Na výlety jezdili soukromým 
vlakem, jehož jeden vůz byl 
určen pro tatínkova oblíbe-
ného koně.
Nataša se mu narodila z man-
želství s malířkou Adou Ho-
dáčovou (1883-1969), která
byla dcerou brněnského pro-
fesora historie Jaroslava 
Golla (odtud pseudonym 
Gollová).
Tatínkovy peníze Nataše 
umožnily skvělé vzdělání, ho-
vořila plynně čtyřmi jazyky.

Francouzsky se dokonale na-
učila kde jinde než v Paříži 
a jak jinak než od milen-
ce, dadaisty Tristana Tzary.
Seznámili se v roce 1932 po
představení „V podvečer par-
ného dne“, kde Nataša tančila
ještě pod jménem Hodáčo-
vá. Vrtěla se tak pěkně, až se 
provrtěla do Tzarovy vyhlá-
šené pařížské vily. Oběma 
bylo tehdy 20 let. 
To už bydlela rodina Hodá-
čových v krásném dvoupa-
trovém bytě v Praze na Ja-
náčkově nábřeží.
Natašin starší bratr Ivan Ho-
dáč (1910-1993), důstojník 
čs. armády a automobilový 
závodník, zažil v roce 1944 
obrovskou rodinnou tragé-
dii, když mu krátce po svat-
bě s rakouskou šlechtičnou 
umřela dvojčátka. Záhy se 
oženil znovu.
Na začátku Natašiny fi lmo-
vé kariéry stál režisér Martin 
Frič, když ji obsadil do epi-

7No, těch osudových mužů bylo zřejmě víc než sedm, 
ale řekněme, že asi tak. Každopádně dne 27. února 
uplyne 100 let od narození  herecké hvězdy, která 
se rodí, ehm, tak jednou za sto let. 

OSUDOVÝCH MUŽU NATAŠI GOLLOVÉ
zodní role fi lmu Kantor ide-
ál. Nataša v něm sice hrála 
„jednu z davu“, ale Frič si ji 
zřejmě zapamatoval.

Krátce po rozpačité premi-
éře se seznámila s hercem 
Františkem Vnoučkem, kte-
rý byl často obsazován do 
rolí milovníků. 
Později se překlopil do po-
stav intelektuálů, diploma-
tů a nakonec se našel v ro-
lích úderníků. Byl zapále-
ným milovníkem sovětské-
ho divadla. Nataša s ním 
žila tři roky a rozešla se 
s ním, když se  z něj vyklu-
bal homosexuál. Proto už 
jen zdálky přihlížela tomu, 
když se stal docentem na 
DAMU a dostával komu-
nistické řády a ocenění. Ze-
mřel nečekaně v r. 1960.
Krátce po příchodu nacistů 
se na Natašu usmálo štěstí, 
které se, jak už to bývá, záhy 
překotilo ve velkou smůlu.
Tím štěstím byla milostná

přízeň nejvlivnějšího fi lmo-
vého bosse té doby Willyho 
Söhnela, kterého přebrala 
Adině Mandlové. 
Smůlou, že se fešný pan 
Willy sice narodil v Če-
chách, ale hrdě se hlásil 
k Němcům, kteří ho pově-
řili dozorem nad fi lmy na 
Barrandově.
Nataša se se Söhnelem zřej-
mě seznámila během natá-
čení fi lmu Kristián v roce 
1939, ve stejném roce si 
střihla s Oldřichem Novým 
trhák Eva tropí hlouposti 
a Hotel Modrá hvězda.

Válka se chýlila ke konci 
a každá známost s Němcem 
znamenala problém, i když 
mnozí Willyho označovali 
za člověka, který držel čes-
ký fi lm nad vodou (herec 
Svatopluk Beneš).
Nataša šla po válce pomá-
hat jako ošetřovatelka do 
Terezína (podobně se sna-
žila i Adina Mandlová). Na-

taša se tam ale naka-
zila tyfem a málem 
umřela. 
Národ i herci se pro-
ti ní spikli, tak se od-
stěhovala z Prahy do 
Českých Budějovic. 
Tam potkala spříz-
něného režiséra Karla 
Konstantina, kterého si 
roku 1947 vzala za muže.

Štěstí se na ni znovu pou-
smálo až v roce 1951, kdy jí 
zcela nezištně pomohl Jan 
Werich. Nebál se zariskovat 
a nabídl čtyřicetileté hereč-
ce roli svůdné Sirael v ko-
medii Císařův pekař. 
Nataša se po této roli mohla 
i se svým manželem vrátit 
do Prahy, a to na prkna Di-
vadla ABC. Její mažel Kon-
stantin pil jak duha, v čemž 
mu, zřejmě z lásky, vydatně 
sekundovala. V roce 1962 jí 
zemřel v náručí.
Rok 1968 pro ni znamenal 
obrovskou tragédii. Její sy-

novec Ivana Hodáč (naro-
zen 1946), kterého měla za 
syna (několik let spolu byd-
leli v bytě na Janáčkově ná-
břeží), emigroval do Dán-
ska.
O rok později Nataše ze-
mřela matka. Herečka (v té 
době jí bylo 57 let) se stáhla 
do ústraní, odstěhovala se 
z milovaného bytu na Ja-
náčkově nábřeží.
Osazenstvo domova dů-
chodců v Krči na ni vzpo-
míná v dobrém. Učila je an-
glicky a recitovala básně.
Roku 1988 měla pohřeb na 
vyšehradském hřbitově.◄

+
Veselý 
Karel

Vzorný
Ivan ml.

Rudý 
Franta

Přísný 
Táta

Dada v posteli

Rudý druh

Útěk na jih

Prokletý rok

T
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Kalendárium 
Starého Brna

Hugo 
Haas
HEREC

Milan 
Chladil

ZPĚVÁK

LEDEN

Nataša 
Gollová

HEREČKA

František 
Kocourek

SILÁK

Milan Chladil 
* 8. 2. 1931 v Brně - † 28. 6. 
1984 v Praze, zpěvák  mimo 
jiné slavné duo s Ivetou Si-
monovou.

Vladimír Svitáček 
* 17. 2. 1921 v Brně, Střeli-
cích - † 23. 8. 2002 v Praze.
Významný režisér (Uspořená 
libra, Kdyby tisíc klarinetů) 
a také herec (Jára Cimrman 
ležící, spící atd).

Hugo Haas 
*19. 2. 1901 v Brně - † 1. 12. 
1968 ve Vídni, herec, pocho-
ván v Brně na židovském 
hřbitově.

Franta Kocourek 
*21. 2. 1947  v Brně - † 7. 7. 1991 
v Brně. Recesista a silák.

Rudolf Walter 
† 27. 2. 1966 v Brně - *22. 3. 
1894 v Dačicích. Herec Ná-
rodního divadla Brno, velice 
činný, věrný Brnu, švagr La-
dislava Peška.

Nataša Gollová 
* 27. 2. 1912 v Brně - † 29. 10. 
1988 v Praze, milovaná he-
rečka - 100 let výročí naro-
zení.

Oldřich Vykypěl 
* 27. 2. 1912 v Brně - † 21. 2. 
1983 v Brně. Herec - 100 let 
výročí narození.

OSUDOVÝCH MUŽU NATAŠI GOLLOVÉ

Něžný 
Tristan

Náročný 
Martin

Vzorný 
Ivan st. Natáčení se Sváťou

NEJSTARŠÍ ROD
LÉKÁRNÍKŮ

Nejstarší brněnský lékár-
nický rod najdete v ulici 
Veveří 22 v lékárně U Panny 
Marie Vítězné. 
V roce 1886 vyženil lékárnu 
pan Josef Čech, jeho syn, 
také Josef Čech, odstartoval 
v roce 1918 rodinnou lékár-
nickou tradici, která bez pře-
rušení existuje dodnes. 

Brněnská

NEJ

Zakladatel rodu Josef Čech

U PANNY MARIE VÍTEZNÉ

Rodinná lékárna s dlouholetou tradicí 
     a dobovým  interiérem nabízí široký 
     vyběr léčivých  přípravku a doplňku stravy
Základní  homeopatika, dermokosmetika
Klientské karty, slevy na rodinné pasy 
     a seniorpasy

Otevřeno pondělí až pátek 7. 30 - 18 h 
Adresa: Veveří 22, Brno Tel.: 541 212 987 
E -mail: lekarna-upmv@seznam.cz

LÉKÁRNA

ZALOŽENA ROKU 1886

ˇ 
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Novinky z místních podniku

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

Co je nového ve vašem podniku? Volejte tel. č. 777 122 009

Lidé & domy Starého Brna

Poslední adresa skladatele 
Pavla Haase před transpor-
tem do koncentráku. Pavel 
Haas (bratr herce Huga Haa-
se) byl skvělý hudební skla-
datel, žák Leoše Janáčka.

Pavel Haas
Havlíčkova 67

Pavel Haas (1899 - 1944)

Co nového 
v Praze[ [

MALOSTRANSKÉ 
A STAROMĚSTSKÉ 

NOVINY 
seženete v Brně např. v Kavárně 

Vladimíra Menšíka, Veselá 3. Fo
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Dole (zleva): paní Bernatíková (brněnská 
patriotka), Květoslava Cibulková, Dana 
Mozgová (čtenářka SBN) 
Nahoře (zprava): Zbyněk Sobola (fi lmový 
historik - majitel prstenu), Ladislav “Šťou-
ra“ Kolbaba, Radek Talaš, Martin Cibulka.

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 5.

Příště: v pondělí 6. 2. v 17 h

www.staromestskenoviny.eu

www.malostranskenoviny.eu

Prsten z Arabely

a minulém setkání
ještě v kavárně Sa-
voy přinesl pan 

Zbyněk Sobola nádher-
ný prsten. Šlo o přesnou
repliku slavného kou-
zelného prstenu ze se-
riálu Arabela.
„Jen jsme tím prste-
nem otočili, ocitli jsme 
se v Menšíkově kavár-
ně,“ říka Martin Ci-
bulka, hlavní redaktor 
StaroBrněnských no-
vin. Přijďte se podívat!

N

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

osud jsme si povědě-
li o několika různých 
přípravách kávy v do-

mácích podmínkách a při-
blížili přípravu zdravé kávy 
- espressa.
Espresso je základem dal-
šího nápoje, který si mnoho 
z vás s oblibou vychutná na 
začátku každého dne – cap-
puccino. Avšak i jeho přípra-
va má své zásady. 
Obsahem je espresso s mlé-
kem a mléčnou pěnou, kte-
rá se musí našlehat tak, aby 
její konzistence byla hladká 
a bez bublin o určité teplo-
tě. Asi největším problémem 
většiny kaváren je samot-
ná teplota mléka, která bývá 
mnohdy vyšší než má být. 
Zručný barista vám může 
pouhým litím mléka a pěny 
vytvořit na nápoji obrázek – 
latte art. Ten pak můžete při 
pití nechat klesat v pěně na 
dno, nebo zamíchat a vychut-
nat si snoubení všech chutí.
Na shledanou u nejlepšího 
cappuccina v Brně.

Pavel Kosta

Cappuccino aneb 
Co je to latte artCo je to latte art

Pavel 
Kosta 

Majitel Caffé del 
Saggio, nejlepší 
degustátor kávy

D
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

Za měsíc sním až 15 
kilo masa!

Děkuji Jakub

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

MLADÝ
NADĚJNÝ 
KULTURISTA
(16) HLEDÁ   
SPONZORA

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

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

Kavárna Vladmíra Menšíka, Veselá 3
Nově vymalováno! Domácí ořechový štrůdl 
se šlehačkou za 39 Kč. Vomankové víno, po 
kterém vám budou svítit pouze oči.

Restaurant Hansen, Besední dům
Nové! Slavnostní menu podle Nataši Goll-
ové od 24. do 27. února. V rámci 100. výročí 
hereččina narození. www.hansen-restaurant.cz

Kafe do vany, Údolní 31
Nové! Interiérové studio, kde nad šálkem 
výtečné kávy můžete vymyslet váš interiér od 
podlah až po světla. www.kafedovany.cz

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

Host: „Padesát haléřů za kávu je opravdu mnoho. Víte co? Slevte šest haléřů a můžete dělat
kávu horší!“ Číšník: „Ale to je naprosto nemožné!“

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

ANO 
3 %

NE 
97%

Spočteno 170 hlasů. 
Stav k 20. 1. 2012. Pište!

Ať trčí! Nelíbí!

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

Báseň

Únorová
Martin 
Cibulka 
Básník a hlavní 
redaktor Staro-
Brněnských novin 

Večer za Měnínskou branou, 
vždy když vyjdou 

hvězdičky, 
za ruku se držím s panou,
jež ve tvářích má ďolíčky.

V podloubí se zastavíme,-
spojíme pak dlaně své, 
předlouze se políbíme,

zřím oči krásné, 
hluboké a upřímné.

Sníh se sype, ticho padá 
i na Orlí ulici, 

vidíme překrásnou 
sněhovou oponu,

sochy pak mění se 
v postavy chodící,

pomalu míříme k teplému 
domovu.

Krokodýle, krokodýle, 
ať Ti není dlouhá chvíle…

Žabožrouti, 
ruce pryč od Žabovřesk!

Brno-střed, říše dobra střed.
Brno sever, zde drogy 

(nikomu) neber…

Ořešín, to věru není dobrý název 
pro banku

Chuck Norris 
v Maloměřicích nevyrůstal.
Přesto si žije nad poměry,

skoro jako děti v HoLáskách…

Až Ti Al-Krokodýlajdá zaviruje 
růžový Ajfoun, 

pomůže Ti, maličká, 
starosta Bohunic.

Chucku, Ty k tomu 
nedodávej nic.

Zůstaň OBAMA nohama
v Černých polích….

Kolik Líšní, tolik višní.
Lepší v hrsti Tuřany, 
než na střeše Obřany.

Jižní Kohoutovice, projedeš 
za týden na bleše…

Hrdinný kapitán Korkorán
na Valentýna otevře

Ti brány srdce Bystrce -
- dokořán…

Dřív než bude Měšťáky pokárán.
Mezitím sametový 
kapitán Minařík,

na Lesné v klidu schovává 
bombu pod hadřík.

Medvídek Pooh v Řečkovicích 
Poohzle zle složil, 

ale je to tak dávno,
že to ani primátor nepamatuje.

V židenickém Kaufl andu 
nespatříš anděla,

blízko však dům rodný 
Bohumila Hrabala.

Exekutor zabavující bidet 
si jen posteskl:

Ostře sledované slevy…

Královo pole, hrdé Královo pole, 
Varnsdorf brzy uvidíš

a ty Slavkove, nám zatím 
2. fotbalovou ligu závidíš….

Došel Vám v jundrovské 
tundře tabák

nebo dokonce tatarák?

Tak to je příležitost k nákupu…
Viď námořníku z Piavy
…a už dost Brna oslavy!

Nakonec - Lískovec!

Krokodýle, krokodýle, 
ať Ti není dlouhá chvíle…

Báseň

JUDr. Petr
Kolman
Ph.D., pedagog,
Masarykova 
unviverzita

29 stupňů 
Brna

Dopis

Bomba 
v Brně

hrůzou čtu zprávy o tom,
 že na náměstí Svobody 
vybuchla bomba, byť to 

bylo na Silvestra.
Obracím se na vás jako na 
své nejoblíbenější noviny - 
sledujte prosím tento případ.  
Ti darebáci, co bombu odpá-
lili, musí být exemplárně po-
trestání. Nesmí to být odby-
to, jako že to od nich byla jen 
taková klukovina. 

Květa Pokorná, Brno

S

aneb Kolik Líšní, tolik višní

Hořická 42, Blansko 
Mobil: 777 132 343

Penzion u Rechu

Restaurace s vynikající domácí 
kuchyní, příjemné prostředí a přá-
telská atmosféra. 

Můžete u nás uspořádat různé 
společenské i fi remní akce, ško-
lení, rauty, soukromé oslavy. Pen-
zion vhodný pro teambulding a fi -
remní ubytování.

ROMANTICKÉ 
UBYTOVÁNÍ

SPOLEČENSKÉ 
AKCE

Akce: Pro novomanžele noc ve 
svatebním apartmá zcela zdarma!

SVATBY 
V MORAVSKÉM 
KRASU

Slevy na Rodinné pasy a Senior 
pasy. Při dlouhodobém ubytování
velmi výrazné slevy a snídaně 
ZDARMA!

SLEVY
E-mail:

 penzionrech@centrum.cz 
www.penzionrech.cz

VYDAŘENÁ 
OSLAVA?

JEDINĚ U NÁS!
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Pozvánka 
na koncert

„Všechny srdečně zvu na naši 
společnou výstavu. K vidě-
ní jsou nejen fotografi e, ale 
i olejomalby,“ řekla SBN Sára 
Saudková. Unikátní výstava 
potrvá do konce února 2012.

Divadlo - St 8. 2. V 19 h - PODZEMNÍ BLUES -
Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5 - Hru uvá-
dí Divadlo Komedie. Hraje. B. Polívka a M. Finger. 
Více: www.divadlobolkapolivky.cz

Divadlo -Út 21. 2. v 19 h - IMPROVIZAČNÍ VE-
ČER -  Divadlo Polárka, Tučkova 34 - Přijďte si za-
improvizovat do divadla Polárka. Večer plný pře-
kvapení. Více info: www.divadlopolarka.cz

Divadlo - Po 20. 2. 19. 30 h - PO ZKOUŠCE 
-  Centrum experiment. div., Divadlo U stolu, Zel-
ný trh 9 - Hrají: Eva Novotná, Martin Siničák, Marie 
Vančurová.  Více: www.divadloustolu.cz

Divadlo -  Čt 23. a pá 24. 2. v 19 h - KNÍŽE 
MYŠKIN JE IDIOT -  Divadlo Husa na prováz-
ku, Zelný trh 9, tel.: 542 123 425 - V hlavní roli Pa-
vel Liška či Jiří Vyorálek.Více: www.provazek.cz

Výstava - Divadlo - Čt 23.2. v 19. 30 h a pá 24. 2.
v 18 h - BROUK V HLAVĚ - Městské divadlo 
Brno, Lidická 16, tel.: 533 316 347 - Režie: G. 
Skála. Více: www.mdb.cz

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ÚNOR

Divadlo - Čt 23. 2. v 19 h - PAST NA MYŠI -  
ND Brno - Mahenovo divadlo, Dvořákova 11, tel.: 
542 158 120 - Detektivní hra  A. Christie. Režie 
Jan Mikulášek. Více: www.ndbrno.cz

Divadlo Ne 5. 2. v 19 h - KORESPONDENCE 
V + W -  ND Brno - Reduta, Zelný trh 4 - Ko-
respondence Voskovce a Wericha. Jiří Vyorálek 
a Václav Vašák - Více: www.ndbrno.cz

Divadlo - So 4. 2. v 19. 30 h a pá 24. 2. V 21 h -
MODELKA XXL ANEB MOJE STEHNA 
V PROKLATYM DETAILU -  HaDivadlo, Poštov-
ská 8d, tel.: 731 457 204. Více:  www.hadivadlo.cz

Pozvánka Pozvánka 

Společná 
výstava

Sáry Saudkové 
& Jana Saudka

SÁRA
SAUDKOVÁ
Fotografka,
expartnerka 
Jana Saudka

Půvabná herečka Hanka Ho-
lišová, kterou diváci zna-
jí jako Annu Peškovou ze se-
riálu Velmi křehké vztahy, 
dostala zajímavou divadelní 
příležitost. V Městském di-
vadle Brno ztvární titulní roli 
v muzikálu Papežka (premi-
éra 4. 2.). 
Nenechte si ujít legendu 
o ženě, která v polovině de-
vátého století usedla na pa-

pežský stolec. Děj je posta-
ven na legendě, že se dív-
ka převlékla za kněze, aby se 
dostala z kláštera a dotáhla 
to až na papežský stolec.

Sympatický herec Vladimír 
Javorský (studoval brněn-
skou JAMU) dostal Cenu 

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

Vladimír
Javorský

HEREC

HANA Holišová, známá ze seriálu Velmi křehké vztahy

v domě, není pro mě!“ se roz-
hodně neřídili, protože se se-
známili při práci. Vychováva-
jí společně tři děti a moc se 
těší na to čtvrté, které je už 
na cestě.

Nezvyklá výstava ozdobila 
foyer Divadla Bolka Polívky. 
Známí umělci se zde na ba-
revných velkoformátových 
snímcích změnili v proslu-
lé fi lmové fi gury. Například 
Pavel Liška vypadá jako Jack 
Sparrow z Pirátů v Karibiku 
a Jiří Bartoška jako Joker ze 
snímku Batman. Tucet sním-
ků je v kalendáři PROMĚNY 
2012 Nadace Archa Chantal.

Brněnští vozíčkáři natočili 
fi lm s názvem Do dna. Sní-
mek natočil jako absolvent-
skou práci režisér Filip Lau-
reys. Jde o příběh mladíka, 
který se hledá. Pokud chce-
te o tomto výjimečném poči-
nu vědět víc, ptejte se v Café 
Práh, tel.: 539 051 130.

Bolek 
Polívka

HEREC

Lucie 
Benešová

HEREČKA

Tomáš
Matonoha

HEREC

Laskavé čtenáře 
StaroBrněnských novin
srdečně zve na výstavu
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VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
z brněnského 
kulturního života

Krátké zprávy 
z brněnského 
kulturního života

české fi lmové kritiky za svůj 
herecký výkon ve fi lmu Pou-
pata.  Gratulujeme! Pryč jsou 
časy, když přišel po JAMU do 
angažmá v Divadle Husa na 
provázku a byl prý tak hube-
ný a nesmělý, že si ho téměř 
nikdo nevšiml.

Herec Tomáš Matonoha (vy-
studoval brněnskou JAMU) 
a Lucie Benešová jsou už 
spolu osm let. Heslem: „Co je 

Papež byl žena! Nový 
muzikál Papežka

Když snídaně, tak  
v restaurantu HANSEN

Buďte na sebe po ránu hodní a dopřejte 
si skvělou snídani v Café restaurantu 

HANSEN. Celý den pak bude lepší.

Café restaurant HANSEN, 
Husova 20, Brno. Telefon: 737 364 000

www.hansen-restaurant.cz

Snídaně podáváme ve všední dny od 8.30, 
v sobotu a v neděli od 10 hodin

Kontinentální snídaněAnglická snídaně 
Francouzská snídaně Vídeňské párky nebo 
domácí klobásky Silný bažantí vývar s masem 

s tymiánovým knedlíčkemTři vejce do skla 
Míchaná vejce na cibulceMíchaná vejce na slanině 

z naší udírny Sázená vejce s domácí anglickou 
slaninou a nakládanou okurkouSázená vejce s telecí 
šunkou a šalotkou Francouzská tomatová omeleta 

A skvělé pečivo z naší pekárny!

SNIŽTE SI 
VÝDAJE 
ZA PLYN

Úspora pro domácnosti 
průměrně 2000 Kč, pro 
rodinné domy  6000 Kč 
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.

Do: 29. 2. 2012
Kde: PALACE HLINKY, 
Hlinky 110. 
www.palacehlinky.cz

Javorský 
má cenu

Matonoha 
slaví chomout

Herci visí nad 
Polívkou

Lidé na vozíku
  se stali herci 

Premiéra 
měsíce

V roli papežky se bude střídat se 
Svetlanou Slovákovou

Premiéra 
měsíce



11 Zabava

herečka, první angažmá v Brně
Dana Medřická
Slavné ženy Starého Brna

S tát se herečkou prý tou-
žila od svých šesti let, 
kdy byla poprvé v di-

vadle. Ve dvaceti nastoupila 
do svého prvního angažmá 
v Brně, kam ji jako „novou 
naději českého divadla“ 
doporučil režisér Jaroslav 
Kvapil. Další kroky ve-
dly herečku do Plzně a ješ-

tě před koncem války do 
Prahy. V roce 1979 zemřel 
její celoživotní partner he-
rec Václav Vydra, s nímž žila
od roku 1945. Po smrti man-
žela ji požádal o ruku její 
španělský fanoušek. 
Zemřela roku 1983 na infarkt, 
když jela na představení, kde 
hrál její syn.

Jaroslav
Kvapil

OBJEVITEL

Dana Medřická (*1920 - † 1983)

Václav 
Vydra

PARTNER
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Sudoku pro 
nenáročné

Pro líné Ještě línější
12
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
V MINULÉM DÍLE: Já su zlaté a nic nevodvolám. Voni na 
to: Ty seš krén a křivé a on zas že je rovné a v goldně.

FRANTA
KOCOUREK 
(1947 - 1991), 
silák, šprýmař,
vypravěč

T ak mu mázli železa na 
perutě a šópli ho do 
kameňa, tam ho klend-

ra štengrovala, kelcny se mu 
furt lágrovaly, chálka levá, 
škopek z toho paf, akorát 

samé tvrdé giňál, samé vasr, 
o válcách žádné hantec. Von 
sice vařil na bachmana: Ty, 
kemo, buď tak benevolentní 
vysaď mi válec. 
Ale von mu místo válca vy-
sadil mixnu. Pak ho vytlači-
li z kameňa, mázli mu potup-
nó micnu na dóznu, šópli ho 
na roští, hodili blesk a to víš. 
Žanek zfajroval dřív, než bys 
dva škopky vypařil. Tak ted 
to gómeš, koňo?“ -KONEC-
Co bude příště, nevíme.

Václav 
Vydra

SYN

Jako by 
to bylo včera

22. 2. 1920 
První závod v přespolním 
běhu v Brně. Byl pořádán 
pod laskavou záštitou sokola 
majora Sylvestra Vody. Zví-
tězil fotbalista - střední útoč-
ník Moravské Slavie Jaroslav 
Kříž.
13. 2. 1858 
Byla defi nitivně zrušena věz-
nice na Špilberku a její pro-
story se proměnily v kasárna. 
Muzeum je tu od roku 1960.
1. 2. 1921 
Otevřena první veřejná kni-
hovna v Brně. Prvním kni-
hovníkem byl Jiří Mahen.

První přespolní 
běh v Brně
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telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Jak zkalil Žanek HUSA v Pakostnici VI.

Zfajrovali

Otázka: Víte na jakém domě  je 
socha vousatého muže v sukni
s ovcí v náručí? 
Nápověda: Nedaleko od této 
malé, vylekané ovečky  visí 
brněnský drak.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Svá fota nových míst a odpovědi posílejte: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu
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Minule: Socha je na domě U kamenné 
panny v Orlí 16. Správné odpovědi: 
František Janov, Květa Mazánková, 
Eliška Pospíchalová, Petr Konečný. 
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Major Sylvestr Voda

odběrních míst29
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. Restaurace 
Hansen, Besední dům, vchod z Husovy ulice. Limuzína Norberta Ko-
mínka, tel.: 602 724 700. Air café, Zelný trh 8, tel.: 774 020 106. Kavár-
na Savoy, Jakubské nám. 1, tel.: 542 210 883. Divadlo Reduta, Zelný 
trh 4. Kavárna Parnas, Zelný trh 20. Informační centrum, Radnická 
8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32, tel. 777 687 109. Restaura-
ce Bláhovka, Gorkého 54. Restaurace Výtopna, Hlinky 34. Vinotéka 
U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akademická kavárna, roh Ja-
selské a Gorkého. Knihkupectví Academia, nám.Svobody 13. Di-
vadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny, Údolní 32. 
Mahenovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caffé
del Saggio, Helceletova 2, Masarykova čtvrt. Husa na provázku, 
Zelný trh 9. Design Café, Středova 1. Kadeřnictví Leony Svídové,
U Hřiště 21, Starý Lískovec. Kavárna Santiago, Veveří 22. Pohostin-
ství  U Bílého beránka, Štefánikova 16, Brno - Královo Pole. Pivní 
opice, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Gor-
kého 2. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Odysea - svět logických her 
a zábavy, Starobrněnská 20, Lidická 24.

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 2 / únor 2012 / II. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej 
Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner, Martin Cibulka, Radek Talaš. Layout:
Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@starobrnen-
skenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. 
Tiskne EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo upravovat příspěvky 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

PLATBA 
SMS
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Dárek pro inzerenty 
k novému roku 2012

Volejte Monice! 
Telefon: 

777 556 578 

www.starobrnenskenoviny.eu

1 700

3 000
Nabídka platí do 15. 2. 2012

Nabídka platí do 15. 2. 2012
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