
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

červen 2012
Cˇ ís. 6, 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

MÁME CENTRÁLNÍ MOZEK LIDSTVA! (STR. 8)

SOUTĚŽ O SUD PIVA STAROBRNO
I pivo muže být sexy!

Posílejte nám fotky servírek, číšnic, skladnic, milenek, jeřábnic nebo jiných děvčat. STR. 5
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HANKA HOLIŠOVÁ

Herečka Měst. divadlo Brno

Proč čtu

SLEČNA MAGDALÉNA 
z Kabaretu Špaček (Kopečná 
46). V ruce drží šťavnatou ža-
teckou jedenáctku za 28 Kč.

Miss 
Špaček

Brněnské  
servírky
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FEŠÁK GUSTAV

Proč dal košem 
Adině Mandlové

HEREC Gustav Nezval na kávě s manželkou Gertrudou koncem třicátých let.

„SBN čtu, protože mají ducha 
doby černobílých fi lmů, který mě 

vždy fascinoval.“



V

2

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@starobrnenskenoviny.eu
posílejte na adresu:

       ida, jak už to pěkně 
klape! Mimo zájem 
médií se odehrála 

událost, která může mít vý-
znam pro mnoho příštích 
generací. StaroBrněnské 
noviny jsou ovšem ve stře-
hu.
V Moravském zemském 
muzeu byl dne 19. května 
odhalen opravený brněn-
ský krokodýl a co víc, do-
stal i nové zuby.
Jak už jsme informovali 
v minulých číslech, před 
opravou jich měl v tlamě 
celkem 68 a teď jich má 
podle dostupných zpráv 
stejně. Takže přejeme dob-
rý skus.

   Úvodník   Úvodník

Důležité 
telefony

Číslo měsíce

2
Velkými hrdiny měsíce 
května byli dva medvědi 
Kuba  a Toby. Dostali 
jména a podívali se ven.

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

Nové zprávy
ze Starého Brna
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 Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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HEREC Karel Roden BRNĚNSKÝ krokodýl

Muzejní noc: 
opravený krokodýl
Brno - Obrovský úspěch 
měla akce Muzejní noc dne 
19. května. Moravské zemské 
muzeum představilo oprave-
ného brněnského krokodýla. 
Má už i nové zuby.

Krokodýl 
má nové 

zuby

● Na Zelném trhu byl ote-
vřen nový luxusní hotel 
Grandezza.    
● Za pokus vraždy dvou bez-
domovců před brněnským 
nádražím si Martin Teplý 
odpyká 12,5 roku v base.
● Od 1. června jsou stánky se 
zeleninou přesunuty ze Zel-
ného na Moravské náměstí.
● Nový světový rekord vy-
tvořilo 66 stepařů na dlažbě 
před Místodržitelským palá-
cem.
● Na Špilberk povede lanov-
ka. Postaví ji soukromá fi rma.

Kostnice pod 
Jakubem: Už?

a
Kosti jsou přeskládané 

tak, aby mezi nimi proudil 
vzduch. Díky tomu nemo-

hou plesnivět.

Víte že...a

Jakubské nám. - Skvělá 
zpráva pro milovníky sta-
rých kostí! 
Prostory kostnice, objevené 
pod kostelem svatého Jaku-
ba, budou přístupné veřej-
nosti už od 22. června. Slav-
nostní otevření proběhne 
o dva dny dříve.
Po pařížských katakombách 
jsou druhé největší v Evropě. 
V kostnici jsou ostatky více 

Lužánecká - Karel Roden 
představil ve Vinné galerii 
víno, které se bude jmenovat 
po něm. K mání bude spíše 
v dražších restauracích. Do 
prodeje půjde 10 tisíc lahví.

než padesáti tisíc lidí. Kos-
ti jsou  rozdělené do devíti 
místností. Unikátní je třetí 
komora, kde jsou prý kosti 
poskládané zvláštním způ-
sobem.

Recept dle 
Dobromily

Bílá polívka s rejží
Ovař čtvrt libry přebrané 
a vařící vodou dobře vypra-
né rejže v dobré hovězí po-
lívce, pak ji utři s kouskem 
čerstvého nového másla 
a se třemi žloutky...

Ta to umí osolit!

www.protivanek.cz

Fo
to

: A
rc

hi
v 

S
B

N

Roden doporučuje 
své vlastní víno

Pláž na náměstí 
Svobody

PLÁŽ na nám. Svobody

Nám. Svobody - Centrum 
Brna zdobí nová pláž. Kromě 
písku a slunečníků tu na-
jdeme dětské hřiště. K mání 
jsou alkoholické i nealkoho-
lické nápoje.

Jaké bude počasí 

23 °C
ČERVEN: Zas budou padat 
teplotní rekordy jako mou-
chy. Noste černé brýle! 

ZATÍM se neví, zda budou prostory přístupné dětem.

„V knihách 
Julesa Verna.“

Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Brněnský
orloj
Falická 

časomíra 

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Rozhodně             
v domě po rodi-

čích, protože tam 
nic nechybí a nic 

nepřebývá.“

„Jen tak 
bych 

zabíjel čas.“ 

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

 Jiří
Pecha

„Nerad s Rathem    
a rád s rodinou, 

Bolečkem na farmě 
a s přáteli v Komíně 
v hospodě Orion.“

Herec, fi lozof,
mudrlant

Jak a kde byste rádi 
strávili dva roky prázdnin? 

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 

Dita 
Kaplanová

Herečka, Národní 
divadlo Brno 

„Dva roky prázdnin? 
Jen to ne, vždyť je 
zavřená školka. To 

radši šest neděl       
v balonu.“

„S Fíkem, Shrekem, 
pejskem a kočičkou,
s Josefem Čapkem, 
krtečkem, s rodinou      
a kamarády u moře.“ 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace
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Malý oznamovatel

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 4. června.

inzerce
MEDVÍĎATA poprvé venku. Vpravo jejich hlavní ošetřovatel Milan Šebesta. 

 Zpravy telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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Matka medvíďat se 
jmenuje Kamčatka. 

Otec Jelizar.

Víte, že...

Brno - Dvě medvíďata 
z brněnské zoo už mají 
jména: Toby a Kuba. 
Stalo se tak také díky 
StaroBrněnským no-
vinám, které poslaly ná-
vrhy čtenářů vedení zoo-
logické zahrady.
Kuba se jmenuje podle 
postavy z Večerníčku Ku-
bula a Kuba Kubikula. 
Toby je náhodně zvolené 
jméno podle morčete 
rodiny, která ho navrhla.
Medvíďata pokřtila zpě-
vačka Ilona Csáková, která 
teď nedaleko Brna bydlí.
Sešlo se 1075 návrhů.
Od začátku května se přišlo 
na medvědí kluky podívat 
skoro 60 tisíc lidí. 
Medvědy kamčatské chová 
v celé ČR pouze brněnská 
zoo. Toby a Kuba jsou staří 
pět měsíců.

BRNĚNSKÁ MEDVÍĎATA UŽ 
MAJÍ JMÉNA: TOBY A KUBA

Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

štěPRŮKOPNICE věštění Terezie 
Počáplíková z Mendlova náměstí. 

Jako médium používala vlastní 
uniformu, která se dorozumívala 

cinkáním knofl íků. 

Věštění 
je sexy 

MENŠÍKOVY PONDĚLKY 

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.

EVROPSKÉ 
DELIKATESY

Telefon: 530 330 660
Adresa: Gorkého 3, Brno

www. evropskedelikatesy.eu

Lahůdky, speciality, 
ingredience a další 

doplňkový sortiment 
z celé Evropy.
Nově prodej 
krájených sýrů 

a vážených delikates!
Nejlepší čokoláda, 

kvalitní tuzemská 
i evropská vína, 
značkové sýry…

U DRAKA
Nekuřácká 
restaurace, 
ve které je 

pohoda!
Polední menu Výbor-
né těstoviny  Moravská 

kuchyně Jídla na grilu  
Zeleninové saláty Prodej 
lahvového i sudového vína

www.udraka.cz
Adresa: Veveří 4, Brno
Telefon: 731 078 378

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

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

„Naše kosmetická 
péče Vám dá krásný 
vzhled, proto než-li 
zítra, přijďte radši 

hned!“

Otevřeno kdykoliv 
po domluvě 
(včetně víkendu)

Adresa: 
Bzenecká 19, Brno 

Vinohrady

Kosmetika

Volejte Adélu:  
608 203 393

Kolocava, 
trochu jiná 

pivnice

Otevreno denne 12 - 24 h
Adresa: Bayerova 10, Brno

Tel.: 515 541 340

Nepasterizované pivo 
z tanku

Podkarpatská kuchyne
Prvorepublikový interiér
Príjemná krytá zahrádka 

pro 60 osob

Tešíme se na vaši návštevu!
Tel.: 777 879 904 

Mail: info@vase-vino.eu
www.vasevino.eu

Těšíme se na vaši 
návštěvu!

moravských vinařství

druhů lahvovaných vín

druhů sudových vín

8

84

8

Nová vinotéka 
v centru Brna

Adresa: Pasáž OMEGA, 
nám. Svobody 702/9

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

Zde muže 
být váš 

INZERÁT
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30 Kč

Obratem dostanete SMS s osobním 
poděkováním od šéfredaktora listu

SBN TRICET
na telefonní číslo 902 11 30

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 
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Rekonstrukce  této
krásné spojnice 
Pellicovy s Pe-
kařskou začaly už 
v lednu. Odstra-
nily se schody, 
šlo se do hloubky 
a práce se zastavi-
ly. Lidé, kteří byli 
zvyklí tudy cho-
dit, mají smůlu. 

Ukončení rekon-
strukce bude kdo-
ví kdy. Pán, se kte-
rým jsem se dal 
nedávno do řeči, 
říkal, že když už 
tam někdo pracu-
je, tak u nás dávno 
zavedeným způ-
sobem „tři pracují 
a osm se dívá“.

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna
Zuřivý reportérZuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Schody v Pellicově 
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DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Na fotce vlevo je socha ženy s křídly (anděl?), na pravé chybí. Stejně jako dům zcela vlevo.

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

1886 2012
Česká ul. od Solniční směrem k Joštové

Kde to je

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 šéfredaktora 
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 šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet

PLATBA 
SMS
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InzerátySMS
JAK NA TO:  1) Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT 

INZERÁTU. 2) Pošlete sms na tel. č: 900 11 30. Cena SMS je 30 Kč.
Hledáme odběratele,
prodejce nebo zájemce             
o koupi jednorázových alko-
holtesterů. Tel.: 725 015 254.
Hledáme nehtařku 
do zavedeného kadeřnictví. 
Tel.: 737 147 068.
Prodám pivní etikety 
staré cca 40 let. Tel.: 737 500 
806.
Hypoteční úvěry s úro-
kovou sazbou od 2,5 %, bo-
nus pro vás, odhad zdarma. 
E-mail: radek.talas@finvisi-
on.cz, tel: 737 500 806.

Koupím starou knihov-
nu, nejlépe secesní, šířka 
max. 140 cm, výška cca 200 
cm. Tel.: 777 122 009.
Sponzora hledá mladý 
17letý kulturista. Díky. Tel.: 
777 55 65 78.
Hotovostní půjčka pro 
všechny. SMART Půjčka od  
5 000 do 50 000 Kč na dobu 
8 a 13 měsíců. Rychle, dis-
krétně a až do domu. Serióz-
ní jednání. Tel.: 775 767 014.
Zavedená pizzerie hle-
dá pizzaře. Tel.: 721 004 140.

Je to 
jízda!

Jiří Pecha, 
doporučuje

Volejte: 602 724 700
www.limuzinabrno.eu

● Romantické projížďky 
nočním Brnem a kolem 
brněnské přehrady ●

PRONÁJEM 
LIMUZÍNY

Úpravna oděvů v centru Brna
Nejmodernější technologie
Úpravy na počkání
Odborné konzultace úprav
Nejlepší ceny ve městě

Prodejna s konfekcí  - pánská 
a dámská klasická móda 

špičkové kvality

Víme, 
co Vám opravdu 

sluší!

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

Úpravna oděvů v centru Brna
Nejmodernější technologie

sluší!

www.volansky.cz

Telefon: 777 739 812

Snack bar, salonek pro 14 osob, sál pro 200 osob
Svatby, rauty, fi remní večírky
Letní zahradní restaurace s výhledem na reku
Po domluve možnost vlastního grilování

Polední menu za 70 Kč

Restaurace 
HVEZDA vás zve 
k príjemnému 
posezení!

Adresa: 
U zoologické zahrady 3, 
Brno, 635 00 Telefon: 546 221 019

Otevreno denne krome čtvrtka 11 - 23 h

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

Nové zprávy
ze Starého Brna

MOŽNÁ podoba sochy

Petrov - Všech 29 návrhů 
na památník svatého Cyrila 
a Metoděje si mohou zájem-
ci prohlédnout na výstavě 
v prostorách brněnského bis-
kupství.

Cyril a Metoděj 
v různých pozicích

● O prázdninách nepojedou 
tramvaje přes Mendlovo ná-
městí. 
● Parkoviště před katedrálou 
svatého Petra a Pavla má být  
nejpozději do půl roku zru-
šeno. 
● Jmenování Martina Strop-
nického šéfem činohry Ná-
rodního divadla Brno se 
odkládá. Proběhne výběrové 
řízení.
● V Brně řádil zloděj čoko-
lád. Za dva týdny jich v květ-
nu ukradl přes 50. Případ 
řeší přestupková komise.
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 5 Zpravy telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

PIVNÍ
ZPRAVODAJ

S  MORAVSKÝM  SRDCEM

POSÍLEJTE nám fotky servírek, 
číšnic, skladnic, milenek, žen nebo 
jiných děvčat s pivem 
Starobrno. 
Heslo: I pivo může 
být sexy! Nejlepší foto 
bude na konci roku 
oceněno sudem piva 
Starobrno. 

Soutě ž o sud

redakce@starobrnenskenoviny.eu 

I pivo muže 
být sexy!

Foto se svojí milovanou Sandrou 
poslal Luboš. Jak vidno, žízeň byla veliká.

UKAŽTE KAMARÁDŮM, 
ŽE VÍTE NĚCO, 

CO ONI NE
► Základní materií piva byl 
odjakživa slad. Na přelomu 
15. a 16. století pracovalo v Brně 
více než dvacet sladovníků, jejichž 
dílny se soustřeďovaly z důvodů 
nebezpečí vzniku požárů za hrad-
bami před Židovskou branou, 
tedy přibližně v místech před 
dnešním vlakovým nádražím. 

► Běžně jedna sladovna
sloužila i čtyřem sladov-
níkům, kteří se tak dělili 
o povinnost odvádět ze 
sladovny daně. Sladovníci 
pak dodávali svoji surovinu do 
některých domů brněnských 
měšťanů, kteří většinou již pivo 
vařili ve velkém.

► V roce 1748 provozovalo 
výčep piva 31 měšťanů – 
šenkéřů na 52 místech uvnitř 
brněnských hradeb. Kromě nich 
existovali v Brně i krčmáři, kteří 
provozovali nejen šenk, ale i uby-
tovací hostince – taverny.

Chytrý krígl

1243
Pivo se v Brně začalo 
vařit před více než 750 
lety. Václav I. v roce 
1243 udělil městu krá-
lovská privilegia, mezi 
něž patřilo i právo vařit 
pivo.

1323
V roce 1323 založila 
osvícená královna Eliš-
ka Rejčka ve Starém 
Brně cisterciácký kláš-
ter, jehož součástí se 
o dva roky později stal 
pivovar.

Konec 18. stol.

Konkurz na sládka vy-
hrál proslulý průkopník 
a zakladatel moderní 
výroby piva v Čechách 
a na Moravě – Fran-
tišek Ondřej Poupě. 
Strávil zde poté celých 
7 let, během nichž se 

dále věnoval rozvoji 
pivovarnictví, zavedl 
v brněnském pivovaru 
teploměr, pivní váhu 
a otevřel 1. pivovarnic-
kou školu.

19. stol.

V druhé polovině 19. 
století dochází k roz-
machu pivovarnického 
průmyslu. 
 
1872
Poslední majitelé kláš-
terního pivovaru Josef 
Mandel a Herrmann 
Hayek se rozhodli po-

stavit nový moderní 
pivovar. Stavba začala 
roku 1872 a již tehdy 
se jí říkalo „starobr-
něnský pivovar“. Pivo, 
které se začalo vařit, 
bylo známé jako „sta-
robrněnské“.
 
20. stol.

Už před 1. světovou vál-
kou vařil pivovar světlé 
a černé pivo 10°, ležák 
11°, Březňák 12°, světlé 
a černé 14°, a dokonce 
i pivo Porter 20°. 

90. léta

V polovině 90. let za-
číná rozsáhlá rekon-
strukce areálu a mo-
dernizace technologií. 
 
2008

V 2008 byla slavnost-
ně otevřena nová var-
na pivovaru. Dnes pa-
tří pivovar Starobrno 
k nejmodernějším pod-
nikům svého druhu 
v ČR, i přesto však za-
chovává tradiční způ-
soby vaření piva.
 
2012
Od 3. 3. 2012 se ve Sta-
robrnu vyrábí i nepas-
terizované pivo vařené 
dle tradičních receptur.

Starobrněnský 
pivovar slaví 140 let

tarobrněnský pivovar letos 
slaví: Pivo v samém srdci jiho-
moravské metropole se vyrábí

už 140 let. Právě tehdy, konkrétně v roce
1872, vystavěli dva podnikatelé v ulici 
V Hlinkách nový a na svou dobu moder-
ní podnik. Zde vyráběnému zlatavému 
moku se - podle místa výroby na Starém 
Brně - začalo říkat starobrněnské a pivo-
varu starobrněnský a říká se mu tak 
dodnes. Počátky vaření piva v Brně 
však sahají do podstatně hlubší mi-
nulosti…

S

 

STAROBRNĚNSKÝ pivovar koncem 19. století
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Proč řekl Adině NE

Svádění

Skutečné jméno 
Gustava Nezvala bylo 

Augustin Nezval.

Víte, že...

Gustav Nezval a jeho obrana proti nájezdům lačných hereček

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

Lidé & domy Starého Brna

V tomto domě se narodil svo-
bodné matce Marii Kyliánové 
a důstojníkovi rakouské armá-
dy Bohumilu Blehovi malý Bo-
humil. Jeho otec se k otcovství 
nehlásil,  proto bylo dítě po-
křtěno pod jménem Bohumil 
František Kylián. Bohumila 
vychovávali prarodiče.
Hrabal (toto jméno získal 
poté, co se jeho matka provda-
la) byl zřejmě nejvýznamnější 
český  spisovatel. 
Jeho knihy byly mnohokrát 
úspěšně zfi lmovány. Přátelil se 
mj. s Egonem Bondym. 

Bohumil Hrabal, Balbínova 47

Spisovatel Bohumil Hrabal 
*28. 3. 1914, Brno. 
†  3. 2. 1997, Praha.

V hospodě U Zlatého tygra-
(Praha, Husova ul.), kde byl 
štamgastem a má svoji bustu, 
vypil pivo s Václavem Havlem 
a Billem Clintonem při jeho 
návštěvě Prahy r. 1994.  

Tak šel čas s Gustavem Nezvalem

1940 1981 1996

Gustav Nezval se narodil roku 1907 v Řeč-
kovicích u Brna. Otec mu záhy zemřel.
Matka z něj chtěla mít kněze.  Gustav 
vystudoval v Brně strojní průmyslovku, 
krátce tu pracoval jako kreslič. Pak ode-
šel hrát divadlo do Prahy, ale v době své 
největší slávy působil v Zemském divadle 
v Brně (1938-1941). Zemřel roku 1998.

Když se herec Gustav Nezval v roce 1937 
oženil s tanečnicí Gertrudou, plakaly ne-
jen fanynky. Muž, který hrál milovníky, měl 
mnoho obdivovatelek i mezi kolegyněmi.
Nezval vděčil za přízeň 
žen především svému im-
pozantnímu zjevu, krásné 
tváři, statnému, sportem 
vytrénovanému tělu, měl 
uhrančivé oči, kavalír-
sko – lyrické vystupování 
a milý hlas.
Zprvu hrál milovnické 
postavy, z nichž se po-
stupem času skvěle pře-
hrál na různé charakterní 
role. V červenci 1937 se 

oženil s tanečnicí Trudi 
Nortenovou (vlastním 
jménem Gertruda Nett-
lová, 1913 – 1994).
Zpráva o Nezvalově 
svatbě rozhodně ne-
odradila jeho kolegyně 
herečky, aby polevily ve 
svádění.
Všichni se nakonec sešli 
při natáčení fi lmu Noč-
ní motýl (1941).

Objevily se tu hned dvě 
herečky, s nimiž hrál 
Nezval milostný pár 
v předchozích fi lmech: 
Marie Glázrová a Hana 
Vítová.
Nezval byl v tu dobu vy-
jímečně dobrou partií, 
když patřil mezi nejlépe 
placené herce té doby. 
Až na malý háček: Byl 
tak trochu ženatý.
Haně Vítové bylo v době 
natáčení fi lmu Noční 
motýl (režie František 
Čáp) 27 let. Právě se jí 
rozpadalo manželství 
s kabaretním zpěvákem 

Járou Pospíšilem, tak 
byla otevřená novým 
možnostem.
Marie Glázrová (tehdy 
30 let) začínala kroužit 
kolem operního pěvce 
Eduarda Hakena (Vzali 
se až v roce 1947), ale 
i ona byla vlastně volná.
Ve fi lmu Noční motýl 
také hrála Adina Mand-
lová (tehdy 31 let). Prá-
vě prožívala divoké ob-
dobí, které následovalo 
po rozchodu se stavite-
lem Fredem. 
Zvláště ona byla ve svá-
dění Nezvala mimo-
řádně neúnavná. Ten 
ale odmítl nejen ji, ale 
i všechny ostatní.
S Trudi  prožili mimo-
řádně šťastné manžel-
ství (Byli spolu 57 let).
Měli dva syny: Petra
(*1942) a Jiřího (*1944). 

Nezval  a  Brno Maminka

Restaurace U Draka, Veveří 4
Nekuřácká rest. Polední menu, moravská kuchyně, 
jídla na grilu, těstoviny, lahvové a sudové pivo a víno. 
Pohoda a porce, jak mají být. Otevřeno: po - út 11 - 22 h, 
st - čt 11 - 23 h, pá 11 - 24 h. www.udraka.cz

Česká restaurace Na Švábce, Údolní 4
Denní menu po - ne 11 - 14 h od 69 Kč do 119 Kč včet-
ně pramenité vody. Česká a moravská jídla, bezmasé 
pokrmy, bezlepková dieta, speciality, Plzeň z tanků. 
Wi-fi , kuřácká i nekuřácká část. www.nasvabce.cz

Café & Bar Tulipán, Pekařská 14
Útulná kavárna s příjemnou obsluhou. Snídaně, la-
hodná káva, nápoje, letní zahrádka, kavárna vhodná 
i pro děti. Tel.: 608 877 800. Otevřeno po - pá 8 - 23 h, 
so 16 -22 h.

U DRAKA
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Proč řekl Adině NE Kalendárium 
Starého Brna

Pavel
Haas

SKLADATEL

Vítězslava 
Kaprálová

DIRIGENTKA

ČERVEN

● Jaroslav Auerswald 
*28. 6. 1870 Žleby 
† 29. 1. 1931 Brno
Herec, režisér a výtvarník 
Národního divadla v Brně. 
Vytvořil 619 postav ve 498 di-
vadelních hrách.

● Laďka Kozderková 
* 26. 6. 1949, Brno 
† 17. 11. 1986, Praha
Muzikálová zpěvačka a he-
rečka, svoji první píseň nah-
rála již v 11 letech v brněnském 
rozhlase za doprovodu Gus-
tava Broma.

● Vítězslava Kaprálová 
* 24. 1. 1915, Brno 
† 16. 6. 1940, Francie
Skladatelka a první česká diri-
gentka. Byla manželkou Jiřího 
Muchy, dva měsíce po svatbě 
zemřela na tuberkulózu.

● František Neumann 
* 16. 6. 1874, Přerov 
† 25. 2. 1929, Brno
Dirigent a hudební skladatel. 
Díky Janáčkovi se stal šéfem 
opery brněnského Národního 
divadla. 

● Pavel Haas 
* 21. 6. 1899, Brno 
† 17. 10. 1944, Osvětim
Hudební skladatel, patřil k tzv. 
avantgardním umělcům, nap-
sal hudbu k pár fi lmům pro 
pamětníky, ve kterých hrál mj. 
i jeho bratr Hugo Haas.

● Josef Audes 
* 26. 3. 1931, Ostrov 
† 14. 6. 1993, Brno
Saxofonista, klarinetista, skla-
datel a přední sólista vedle 
Jaromíra Hniličky a Františka 
Navrátila v orchestru Gustava 
Broma.

Laďka
Kozderková

HEREČKA

Jaroslav
Auerswald

HEREC

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

Gustav Nezval a jeho obrana proti nájezdům lačných hereček

Adina Mandlová neby-
la zvyklá, že by ji muži 
odmítali.
Kolem Gustava Ne-
zvala kroužila od roku 
1937, kdy se Nezval 
poprvé objevil na stří-
brném plátně (fi lm Jar-
čin profesor) a nejen jí 
bylo jasné, že se zro-
dila nová hvězda mezi 
českými fi lmovými mi-
lovníky.
V roce 1937 byla Adina 
milenkou Huga Haase. 
Pak chodila s podnika-
telem Fredem Schei-
derem - Svítilem. Po 
pokusu o sebevraždu 
se vrhla do víru života.
Tehdy vznikla slavná 
průpovídka „Baarová
má oči mandlové 
a Mandlová má oči ba-
rové“.
O Mandlové prý Ne-
zval prohlásil, že „je 
to takové třeštiprdlo, 
které chvíli nevydrží na 
jednom místě“.
Když se to Mandlová 
dozvěděla, mlátila prý 
v šatně kartáči. 
Nezval byl podle vše-
ho věrný své manželce 
celý život. S TANEČNICÍ Gertrudou Nettlovou se Nezval oženil v červenci roku 1937.

Adina Madlová

Z rodinného 
alba

Odmítnutí 
nesla těžce
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Každé 1. pondělí v měsíci Na 
kus řeči se StaroBrněnskými 
novinami od 17 h v Kavárně 
Vladimíra Menšíka (Veselá 3)

KLUB přátel StaroBrněnských novin před Kavárnou Vladimíra Menšíka.

inzerce

rvní  květnové 
pondělí bylo 
u Menšíka po-

řádně živo! Klub přá-
tel SBN se opět roz-
rostl, díky čemuž se 
též zvýšilo množství 
podávaného(nejen 
Vománkového) vína. 
Úžasná atmosféra 
a také vynikající vy-
chlazený mok způso-
bil zvýšenou teplotu 
v kavárně natolik, že 
focení muselo pro-
běhnout před kavár-
nou. 

S téměř letními 
teplotami přiletěl 
i Motýl Emanuel & 
Rostík i se svým dru-
hým narozeninovým 
dortem. 
Při krájení dortu mi 
došla zajímavá okol-
nost, totiž mezi nej-
mladším a nejstar-
ším členem  přátel 
SBN je rozdíl 82 let! 
Neuvěřitelné! Nej-
mladší je Rostík (2 
roky), nejstarší paní 
Bernatíková (84 let).

Martin Cibulka

Brněnská
NEJ

Nejtragičtější 
výbuch

V tehdejším luxusním ho-
telu Evropa (roh nám. Svo-
body - Jánská, dnes knihku-
pectví Academia), se uby-
toval  nezaměstnaný sta-
vitelský asistent Václav 
Knopp s manželkou a dvou-
měsíčním chlapečkem. 
Jím vyrobená bomba vy-
buchla v pondělí 31. 7. 1933 
v 7: 50 hod na pokoji č. 7. 
Kromě tří životů na pokoji 
zemřelo dalších 7 osob na 
ulici a několik osob bylo 
zraněno těžce. Až půjde-
te kolem, zvedněte hlavu 
a všimněte si hladkého 
průčelí budovy na Jánské, 
které porušuje původní ar-
chitektonický vzhled.

Menšíkovy pondělky

 přátel StaroBrněnských novin před Kavárnou Vladimíra Menšíka.

kus řeči se StaroBrněnskými 
novinami od 17 h v Kavárně 
Vladimíra Menšíka (Veselá 3)

Menšíkovy pondělky

Centrální 
Mozek 
Lidstva

PŘÍŠTĚ: 
v pondělí 
4. 6. 17 h

P

NAROZE-
NINOVÝ dort 
nejmladšího člena.

!
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
(17) HLEDÁ   
SPONZORA

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

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

Zde muže 
být váš 

INZERÁT
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30 Kč

Obratem dostanete SMS s osobním 
poděkováním od šéfredaktora listu

SBN TRICET
na telefonní číslo 902 11 30

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 
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Témata posílejte na redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Pište si 
tyto noviny 

SAMI!

Máš rád adrenalin? 
Lákají Tě zbraně a vojenský život? 

Chceš se něco naučit a přitom zažít spoustu zábavy?

MILITARY AIRSOFT 
TÁBOR POD TEMPLŠTÝNEM 

14. - 21. 07. 2012
Tábor pro děti ve věku 10 - 17 let plný adrenalinu, bojových činností a her 

s AS zbraněmi a jinou s převážně brannou náplní.
Co Tě čeká:

Výcvik bezpečné manipulace se zbraněmi, nácviky a simulace bojových 
činností s AS zbraněmi, základy přežití v přírodě, maskování, topografi e 
a navigace v terénu, zvyšování fyzické kondice, učení se práce v teamu 
i soběstačnosti, zdravotnická příprava, pořadová příprava, noční bojo-
vé hry, sportovní hry, táborák a spousta další zábavy v kolektivu stejně                   
zaměřených kamarádů a instruktorů... (Tábor není vhodný pro fyzicky 

málo zdatné a ufňukané)
Cena: 3.990 Kč

Podrobnější informace a přihlášení:
tel.: 608706375 

email: mixtr@seznam.cz 
web: http://www.talpabrno.cz/

Fo
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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

Dva brněnští režiséři: „Divadlo se ocitlo v hluboké krizi. Buď je herečka pěkná, ale 
na její hraní se nedá dívat, nebo hrát umí, ale nedá se na ni dívat.“  

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

Spočteno 361 hlasů. 
Stav k 20. 5. 2012. Pište!

ANO 
5 %

NE 
95%

Ať trčí! Nelíbí!

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

rloj? Myslela jsem 
si, že je to vibrátor, 
věnovaný Dolly Bust-

er při její návštěvě Brna. 
Kolik ten tunel zvaný orloj 
státní kasu koštoval, jestli 
to není tajemství?

anebilovy@seznam.cz

Redakce: Orloj koštoval 
vztyčených 12 milionů ko-
run, jeho provoz prý stojí 
cca 800 tisíc korun ročně. 

Celá naše rodina o deseti 
členech zásadně orloj od-
mítá.  Již tak zpotvořené 
náměstí je ještě doděláno. 
Bohužel tam asi zůstane.
Ještě něco k tzv. pasáži 
Jalta. Je to komunistický 
název, podobně jako byly 
Moskva, Družba apod. 
Celý palác se jmenoval Mo-
derna, bylo tam kino Mo-
derna a sídlo tam měly ame-
rické spolky YMCA a YFCA 

Dopis
Orloj? To 

není dar od 
paní Buster?  
O

TITULNÍ strana Staro- 
Brněnských novin č. 5 

(květen 2012)

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 
tastingu. Rozšiřte s ním své 
znalosti kávy!

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 šéfredaktora 
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 
Championship - Kolín nad 
Rýnem a Mistr ČR v Cup 
Championship - Kolín nad 

tastingu. Rozšiřte s ním své 
znalosti kávy!

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 šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet

PLATBA 
SMS

s velkou jídelnou zdravých 
a levných jídel (Organi-
zování společenských akti-
vit pro děti a mládež a hu-
manitárních akcí na pomoc 
potřebným lidem doma 
i v zahraničí).
Ještě bych připomenul 
jeden přežívající komu-
nistický název, a to ná-
městí Míru. Prof Babák 
komunistům vadil.
Fandím vašim novinám 
a těším se na další výtisk.

 Stanislav Prokeš, Brno

Redakce: Že orloj na 
náměstí zůstane, není jisté. 
Sice je s ním docela sranda, 
ale jde o celosvětovou os-
tudu. Uvidíme po volbách.

Orloj odmítá 
celá naše 

rodina

Dobrý den.
S velkým zájmem jsem 
si přečetla článek ve 
StaroBrněnských novinách 
o panu Zdeňku Špačkovi. 

Znala jsem 
pana 

Špačka

Mohu potvrdit, že Kafkovi
(jméno Zdeňkovy matky 
bylo za svobodna Kafková) 
bydleli v domě U Sedmi 
hromů. Bydleli jsme totiž 
hned vedle a v dětství jsme 
si spolu hráli.
Pamatuji se i na to, že se 
pan Zdeněk s maminkou 
odstěhovali do Prahy.
Nevzpomínám si ale, že by 
za nimi někdy chodil herec 
Karel Höger. Velice mě 
proto překvapilo, že tohoto 
herce  pan Špaček považuje 
za svého biologického otce. 
Samozřejmě: Možné to je, 
ale opravdu nevím.

Věrná čtenářka 
StaroBrněnských novin

Redakce: Tohle je opravdu 
velká záhada. Není žádný 
důkaz, ovšem nepřímé in-
dicie do sebe zapadají jako 
kostky domina.  Například: 
Je jisté, že bratr Zdeňkovy 
maminky s Karlem Höge-
rem spolupracoval v odbo-
jové činnosti atd. Verzi pana 
Zdeňka nahrává i svědectví 
Högerovy manželky.

Sloupek o kávě

minulosti jsme si pově-
děli mnoho věcí o růz-
ných přípravách kávy    

a všechny mají jedno společ-
né – předchází jim výběr kva-
litní kávy.
Není důležité orientovat 
se na značku, jak je mno-
ho lidí zvyklých, ale přede-
vším na druh, region, datum                      
a typ pražení. Jistě vám více 
nabídne čerstvě upražená         
a uzrátá káva z blízké pra-
žírny, než ta, která cestovala 
přes půl Evropy.
Vliv na výslednou kvalitu má 
několik aspektů, především 
doba od upražení a sklado-
vací teplota, jež mají mnoh-
dy za následek změnu chuti                
a vůně kávy.
Káva vám nabídne plně roz-
vinuté aroma a chuť pouze po 
prvních několik týdnů. Sami 
můžete zjistit z expirační 
doby na většině běžných káv, 
jak jsou staré.
Chtějte informace o kávě od 
baristů.
Příště si povíme více o pravi-
dle „patnácti“ v kávě.

Pavel Kosta

Čerstvá káva
Pavel 
Kosta 

Majitel Caffé del 
Saggio, nejlepší 
degustátor kávy

VJe to 
jízda!

Jiří Pecha, 
doporučuje

Volejte: 602 724 700
www.limuzinabrno.eu

● Romantické projížďky 
nočním Brnem a kolem 
brněnské přehrady ●

PRONÁJEM 
LIMUZÍNY
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Pozvánka 
do divadla

Hořká komedie o poslední 
cestě dvou starců, kteří na            
útěku z nemocnice dojdou 
skrze osudy jiných k naplně-
ní osudů vlastních. Společný 
projekt Divadla Bolka Polívky 
a Štúdia L+S. Hrají: Boleslav 
Polívka, Milan Lasica, Jana 
Plodková nebo Jitka Čvanča-
rová, Martin Hofmann. 

K

Kulturní nástěnka    Kulturní nástěnka Kulturní nástěnka 
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ČERVEN

Divadlo  - Po 4. 6. v 19. 30 h - PO ZKOUŠCE -  Centrum 
experimentál. div., Divadlo U stolu, sklepní scéna, Zelný 
trh 9 - Trochu černá a trochu komedie ze zákulisí, kterou 
napsal I. Bergman. Hrají: E. Novotná, M. Siničák, M. Van-
čurová.  Více: www.divadloustolu.cz

Divadlo - St 6. 6. v 8. 30 h a čt 7. 6. v 8. 30 a 10. 15 h - 
MRAZÍK - Divadlo Polárka, Tučkova 34 - Klasická ruská 
pohádka plná vtipných hlášek. Vhodné pro děti od 3 let. 
Více info: www.divadlopolarka.cz

Talkshow  -  Pá  8. 6. v 19 h - NA FORBÍNĚ S T. M. 
- ND Brno, Reduta, Zelný trh 4 -  Talkshow Tomáše Mato-
nohy. Hosté: Jan Budař, Adéla Banášová, Pavla Tomicová 
a Simona Babčáková. Na klavír doprovází Zdeněk Král. 
Více: www.ndbrno.cz

Divadlo - So 9. 6. v 19. 30 h - MODELKA XXL ANEB 
MOJE STEHNA V PROKLATYM DETAILU -  HaDi-
vadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d, tel.: 731 457 204 - Plno-
tučná one – woman show Vandy Drozdové - Více:  www.
hadivadlo.cz 

Divadlo - St 13. 6. v 20 h - KUKURA - Městské diva-
dlo Brno, Lidická 16, činoherní scéna - Host bratislavské 
Divadlo Aréna. Hra Martina Čičváka o dnešním divadle.         
Režie: R. Ballek. Více: www.mdb.cz

Koncert -  So 16. 6. v 17 h - KONCERT PÍSNIČEK 
Z VÉČKA - Divadelní studio „V“, Veveří 133 - Slavnostní 
koncert k ukončení 15. sezóny. Výběr těch nejlepších písní 
z muzikálů a pohádek. Více: www.divadlov.cz 

Divadlo - St 20. a čt 21. 6. v 19 h - BALADA PRO BAN-
DITU -  Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, tel.: 542 
123 425 - Návrat legendy po třiceti letech. S krvavou vášní 
se milují Eva Vrbková a Jan Zadražil. Více: www.provazek.cz

Pozvánka Pozvánka 

MÍNUS 
DVA

BOLESLAV 
POLÍVKA
Divadelní 
a fi lmový herec

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

Divadlo Bolka Polívky, 
Jakubské nám. 5

KDY: Úterý 19. června 
v 19 h

Herečka Drahokoupilová 
poseděla se SBN

Arnošt Goldfl am 
bez řidičáku

„Nedokážu totiž zkoordi-
novat nohy, ruce a hlavu. 
Navíc velmi rád jezdím 
vlakem a autobusem,“ řekl 
SBN sympatický Goldfl am, 
kterému brzy vyjde nová 
kniha.  

Chantal Poullain 
ostrá jako břitva

Herečka Chantal Poullain 
byla hostem pořadu Na 
forbíně s Tomášem Ma-
tonohou. Moc jí to slušelo      
a navíc proslula tím, že 
byla přesnější než samuraj. 
Hned napoprvé speciální 
šavlí otevřela šampaňské. 
Chantal ovládá tzv. Sabráž 
(Sabrage), což je velmi ele-
gantní a vysoce nebezpečný 
způsob odzátkování lahve 
šumivého vína. Jediným 
švihem šavle se totiž od-
sekne koncová část hrdla             
i se zátkou. 

Jiří Pecha točí 
s Troškou

Šprýmař a divadelní a fi l-
mový herec Jiří Pecha, 
známý brněnský patriot              
a inventář Divadla Husa na 
provázku, od konce května 
natáčí s režisérem Jiřím 
Troškou novou komedii        
s názvem Babovřesky, hříš-
ná ves. „Hraju dědka sta-
rýho, taky co jinýho,“ řekl 
SBN Jiří Pecha a dodal:    
„A musím se přiznat, že mě 
role dědků vždycky moc 
baví!“

Při návštěvě Brna si he-
rečka Marie Drahokoupi-
lová (fi lm Flirt se slečnou 
Stříbrnou) udělala čas na 
kus řeči s redakcí SBN                    
v Kavárně Vladimíra Men-
šíka. Vzpomínalo se na její 
herecké kolegy Vladimí-

ra Menšíka, Jana Kačera, 
Irenu Kačírkovou… Čas               
v kavárně se díky této krás-
né dámě zastavil, i když 
běží kolem nás tak rychle. 
Paní Marie slaví  12. června 
narozeniny. Přejeme vše 
nejlepší!

Herec Lasica s kolegyní 
Čvančarovou

Režisér, herec a spisovatel 
Arnošt Goldfl am se svěřil, 
že řidičský průkaz nemá       
a nikdy mít ani nebude. 

Ivan Kraus měl 
autogramiádu

Oblíbený autor humoris-
tických povídek a románů 
Ivan Kraus podepisoval       
v brněnském Knihkupectví 
Barvič a Novotný svoji no-
vou knihu Mezinárodní po-
libky. Spisovatel rozdával 
podpisy i úsměvy na všech-
ny strany. Část satirických 
fejetonů vznikla po roce 
1968 při Krausově pobytu 
v exilu a jsou určeny čte-
nářům, kteří dovedou brát 
politiku s úsměvem.

Chantal 
Poullain

HEREČKA

Ivan
 Kraus
SPISOVATEL

Arnošt 
Goldfl am

HEREC A SPISOVATEL

Jiří
Pecha

HEREC

Marie Drahokoupilová zavzpomínala s redaktorem SBN 
Martinem Cibulkou na staré dobré časy.

„Inzerce v těchto novinách 
funguje,“ říká spokojený 
inzerent pan Karel Pacák 
Jeho kotle Vaillant teď jdou na dračku

„Věděl jsem, že jsou Malo-
stranské noviny čteny od za-
čátku až do konce, tak jsem 
si vyzkoušel do nich dát in-
zerát,“ říká pan Karel Pacák, 
který podniká v oblasti plynu 
a topení. 

Malostranské noviny jsou 
pražskou obdobou StaroBr-
něnských novin. 
„Hned po uveřejnění inzerátu 
mi začali volat noví zákazníci. 
Vždy jsem se jich ptal, jak na 
naši fi rmu narazili, a oni vět-
šinou vtipně odpovídali hes-
lem z mého inzerátu: Když 
kotel, tak od Pacáka! Po 
nějakém čase jsem byl díky 
novinám doslova zavalen no-
vými zakázkami,“ usmívá se 

VZÁCNÁ chvíle pana Pacáka. Jindy neví, kam dřív skočit. 

Malostraňák tělem i duší, 
hned jsem je otevřel a jedním 
dechem přečetl,“ vzpomíná 
na své první setkání s Ma-
lostranskými novinami pan 
Karel Pacák. 

„Hned jsem byl
zavalen novými 

zakázkami.“

pan Pacák a dodává, že kvůli 
přebytku objednávek dokon-
ce musel inzerci v Malostran-
ských novinách pozastavit. 
Inzerovat určitě opět začne 
v období, kdy bude méně za-
kázek. 
„Tyto noviny si mě našly 
zcela přirozeně, měli jsme 
je ve schránce. Protože jsem 
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Pro informace o inzerci: 
Volejte Moniku, tel. číslo: 

777 556 578
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Herečka, Státní divadlo Brno
Blažena Holišová

Slavné ženy Starého Brna

B lažena Holišová (Můj
brácha má prima 
bráchu, Slavnosti sně-

ženek, Kladivo na čaroděj-
nice, Pozor, vizita atd.) Po-
cházela z rolnické rodiny, 
vyučila se švadlenou.
Táhlo jí to ovšem k divadlu. 
V roce 1956 dokončila 
studium na JAMU v Brně. 

V letech 1956-1959 hrále ve 
Státním divadle  Brno. Poté 
přešla do Národního divadla 
v Praze, kde ztvárnila přes 60 
rolí a působila až do r. 1992. 
Ve fi lmu si zahrála více než 
100 rolí, byla obsazována do 
postav rozšafných manželek 
a matek. Zemřela po dlouhé 
nemoci ve věku 80 let.

Blažena
Holišová
ROKU 1956

*11. 7. 1930, Nenkovice. † 7. 4. 2011, Praha.

Jiří 
Menzel

REŽISÉR, KAMARÁD
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František Kocourek
ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Jejich skvadra měla 
hajtry vohňový, zuby jako kartáče na šufl ata.

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

N aša skvadra měla 
vercajk ze Sandriku 
Vyškov, byla to mě-

kota, že s tím ani vařený 
krumple nešlo krájet. 

Pařili matónku, fókali 
spařené jetel a na chálku 
měli leda tak topinky na 
indulóně.
Dobré hrnek z Plzně, 
Smíchova nebo ze Starý-
ho Brna byl po žňách vy-
blózované.

Kdo je borec, žádný fédry
a kdo krén a křivé?

Zgómeš příště!

Olga
Scheinpfl ugová

HEREČKA, VZOR

Jako by 
to bylo včera

● 18. 6. 1828 
Provedena na Špilberku pro-
slulá amputace levé nohy ital-
ského karbonáře Pietra Ma-
roncelliho. Amputace byla
jediným východiskem k od-
stranění bolestí levého ko-
lena. 

● 23. 6. 1870 
V divadle Reduta na Zelném 
trhu hořelo. Po požáru zůsta-
ly z divadla jen holé zdi.

● 17. 6. 1849 
V Brně vypukla epidemie 
cholery. Zemřelo 525 lidí.  

● 26. 6. 1863 
V divadle Reduta se konala 
Národní pěvecká slavnost, 
klíčová národnostní akce.

Výročí amputace 
levé nohy
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telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Mlata na Bílendě 16 kilo 20 (IV.)

Naša skvadra

Otázka: Víte, kde v Brně 
je reliéf smějícího se muže 
s hrozny místo vlasů. 
Nápověda: Nedaleko je 
minoritský klášter.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Svá fota nových míst a odpovědi posílejte: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu
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Minule: Joštova 7, pamětní deska 
připomínající Bedřicha Smetanu, 
který v domě roku 1873 bydlel.
Správně: Aleš Krejčí
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Noha, která vešla do dějin.

ČERVEN

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

odběrních míst45
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 Han-
sen, Besední dům, vchod z Husovy ulice. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 
602 724 700. Air café, Zelný trh 8, tel.: 774 020 106. Kavárna Savoy, Jakub-
ské nám. 1, tel.: 542 210 883. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna Par-
nas, Zelný trh 20. Informační centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marce-
la Lurská, Veveří 32, tel. 777 687 109. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. 
Restaurace Výtopna, Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 
70. Akademická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Knihkupectví Acade-
mia, nám.Svobody 13. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotravi-
ny, 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, Sta-
rý Lískovec. Kavárna Santiago, Veveří 22. Pohostinství  U Bílého berán-
ka, Štefánikova 16, Brno - Královo Pole. Pivní opice, Joštova 4. Kabaret Špa-
ček, Kopečná 46. Salon Markéta, Gorkého 2. Restaurace Na Švábce, Údolní 
4. Odysea - svět logických her a zábavy, Starobrněnská 20. Pivnice U Čápa, 
Obilní trh 10, tel.: 541 210 189. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvěz-
da, U zoologické zahrady 3, Brno, tel.: 546 221 019. Pizzeria Arca, Dům pánů 
z Lipé, nám. Svobody 17. Restaurace Koliba, Lipová 24. Restaurace Pod Špilber-
kem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Restaurace Na schodech, Pekařská 
29. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mend-
lovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palacké-
ho třída 148, Královo Pole. U Všech čertů, Dvořákova 6. Restaurace Na pískové 
cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana, Jezuitská 3. Pivnice Koločava, 
Bayerova 10. Restaurace Šermířský klub L. A. G., Kopečná 50.

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 6 / červen 2012 / II. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej 
Höppner. Hlavní redaktor: Martin Cibulka, Kultura, inzerce: Monika Höppner, Mar-
tin Cibulka, Radek Talaš. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. 
Kontakt: redakce@starobrnenskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, 
telefon inzerce: 777 556 578. Poštovní adresa: Sarajevská 16, Praha 2. 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 šéfredaktora 
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 šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet
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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

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

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



Příští číslo vyjde
1. července

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 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

na adresu: 
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

Malý Šimon Lapčík se 
štěňátkem jménem MIA.

Praporková věštba
K

Modré okénko
dnes získává...

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

Za to, že 
nechal opravit 
brněnského 
krokodýla a dal 
mu nové zuby.

MARTIN REISSNER
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                             založení starobr-
něnského kláštera 
se zachovala pověst 

o praporkové věštbě. 
Královna Eliška Rejčka 
žila ve stáří (35 let) na 
hradě Špilberk. Nechala 
si ušít tři praporky a ho-
dila je z Hladové věže. 
První praporek spadl 
hned pod hradem, na Sta-
rém Brně, Eliška zde pro-
to založila klášter, který 
věnovala cisterciáckému 
řádu. 
Druhý praporek vítr za-
nesl daleko, až někam 
k Veveří. Nikdo už ho pak 
nenašel. 
Třetí praporek letěl do 
Komína. Tam královna 
položila základní kámen 
novému kostelu.

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 

ilustrace k brněnským 
pověstem. 

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Brněnské 
legendy

ELIŠKA REJČKA je pochována ve starobrněnském klášteře.

ŘEDITEL MORAVSKÉHO 
ZEMSKÉHO MUZEA

Takhle to 
má vypadat

SBN na speciálně 
vyhrazeném stolečku 

v knihkupectví Academia 
na nám. Svobody 13
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Špilbek, sidlo Elišky

No vida!

Nejlepší 
noviny
ve městě

Nová stylová restaurace 
- pivnice moderního 
konceptu zaštítená 
Oslavanským zámeckým pivovarem

▼ 6 druhů točených piv výhradně z menších českých pivovarů
▼ Široký výběr lahvových piv českých 
       i zahraničních
▼ Samovýčep s možností výběru piva

Široká nabídka z českých domácích jídel, pivních 
i mezinárodních specialit ze stálého jídelníčku 
Každodenní speciální nabídka jídel (daily specials)

ČERT NIKDY NESPÍ!

Nová stylová restaurace 

Otevřeno:
Pondělí až čtvrtek 11 - 01 h
Pátek 11 - 03 h
So 12 - 02 h
Neděle 12 - 24 h

Adresa: 
Dvořákova 6, Brno

Polední menu - výběr z 5 druhů (polévka a hlavní jídlo) od 79 Kč

Tel.: 542 211 886 www.ucertu.cz


