Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

STAROBRNENSKE
}NOVINY
Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.

Zal. r. 2011 na střeše Domu pánů z Lipé. Na recykl. papíře.

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy

Čís. 5, roč. II
květen 2012

1. dne v měsíci.

®

tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 777 556 578

MUJ TATA JE
KAREL HOGER

Foto: Archiv

TVRDÍ
TENTO
MUŽ
Z BRNA

PAN ZDENĚK ŠPAČEK
(82) z Brna - Králova Pole
je přesvědčen, že byl jeho
otcem slavný herec Karel
Höger. Řekla mu to prý
jeho matka těsně předtím,
než umřela. Jisté je, že měl
pan Špaček k Högerovi velmi blízko. Více na str. 6 a 7

na tel.
číslo

902 11 30

www. StarobrnenSkenoviny.eu

Brněnské
servírky
Miss
vidlička

Foto: Martin Cibulka

redakce@StarobrnenSkenoviny.eu

SBN TRICET

SLEČNA LENKA

z kavárny Tungsram na Kapucínském nám. 4. V ruce drží
čokodortík s mořskou solí za
lahodných 39 Kč.

Proč čtu

Foto: Martin Cibulka

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

Foto: Archiv

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

„StaroBrněnské noviny čtu,
protože tento druh tisku v Brně
už velmi dlouho chyběl!“

WALDEMAR PLCH

Brněnský country zpěvák

I pivo muže být sexy!
SOUTĚŽ O SUD PIVA STAROBRNO
Posílejte nám fotky servírek, číšnic, skladnic, milenek, jeřábnic nebo jiných děvčat. STR. 5

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Noviny, které si píší čtenáři sami

15 °C

KVĚTEN: Je čas se chopit
mávátek a mávat a mávat až
do prázdnin.

Důležité
telefony

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

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

Důkové koláčky

Utři čtvrt libry čerstvého
a čtvrt libry převařeného
másla dohromady, mezi
třením vmíchej do něho 3
žloutky jeden po druhém,
čtvrt libry tlučeného...
www.recepty-rettigova.cz

Číslo
Císlo měsíce

20

Oprava Staré radnice
bude stát 20 milionů
korun. Hotovo má být
do konce roku.

Úvodník

Příběh
Komety

O

tom, jak brněnská
Kometa bojovala o titul a fousatí lamželezové bojovali o každý
puk, se bude vyprávět ještě
dlouho.
Ano, žádný puk nebyl ztracený, natož ukradený, na
rozdíl od snubního prstenu
slavného obránce Vašíčka,
kterému ho někdo čórnul,
když bujaře slavil postup
do ﬁnále.
No, všechno dobře dopadlo, Vašíček dostal doma
pochvalu a Brno se mohlo
zase obléknout do modrobílé šály.
Kometa nakonec pohasla
pod lavinou pardubického
perníku. Přesto jí patří ob-

Zelný trh - Symbol města
Brna (a StaroBrněnských novin), vycpaný krokodýl, se
teď houpe pod stropem Dietrichsteinského paláce.
Je oprášený, vyčištěný, má
několik nových zubů. V muzeu bude viset zřejmě do
konce roku, kdy má být
skončená oprava Staré radnice, která je normálně jeho
hnízdem. Z průchodu Staré

a

Víte že...

Pište si tyto
noviny sami. Články
posílejte na adresu:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Adoptujte varhany,
podpoříte kostel

Nám. Svobody - Asi desítka sběratelů si vyhlédla kuličky vypadávající vždy v 11 h
z hodin na nám. Svobody. Někteří tam číhávají denně a mají ve sbírce přes 100 kuliček.

Jezuitská - Adopcí píšťal
lze přispět na stavbu varhan
v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jedna
píšťala stojí od pěti set do tří
tisíc korun.

BRŇANÉ čekají na kuličky

KOSTEL plný varhan

● Brno přišlo o dalšího zájemce na odkup pasáže Jalta.
Teď jedná s dalším, už se to
vleče dlouho a dům chátrá.
● Návštěvníkem číslo 50 tisíc
v opravené hvězdárně se stal
Dušan Ráček z Brna. Dostal
puzzle a další dárky.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Otázka měsíce: Jak
jste oslavili 1. máj

Dita
Kaplanová

Herečka, Národní
divadlo Brno
„Dárkem pod japonskou třešní
s mým bulharským
mužem pro vietnamskou dceru Mai.“

Jiří
Pecha

Herec, ﬁlosfof,
mudrlant
„1. máj? To je
jednoduché.
Přeci jak jinak
než prací.“

Anna Marie
Höppnerová

Mluvčí mladé
generace
„Jako každý rok.
Koupili jsme si
s tatínkem mávátka
a jeli do Chicaga.“

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku
„Zásadně
s dobrým vínkem,
jelikož jsme
z Moravy.“

Kino Scala bude
promítat

Moravské nám. - Magistrát nabídl Masarykově univerzitě kino za symbolický
nájem. Ta oznámila, že našla partnera, se kterým chce
kino provozovat.

KINO Scala děkuje

inzerce

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
firemní akce
rauty, catering
• tradiční česká kuchyně
• originální servis jídel • velký
výběr specialit a chuťovek k pivu
a vínu • plzeňské pivo čepované z tanků, které jsou součástí
interiéru • výběr moravských vín
• kapacita 140 míst • kuřáci / nekuřáci • wi-ﬁ

Radim
Fiala

Brněnský herec
a patriot
„S láskou
a v naději,
že vše bude
tak, jak má být.”

Ondřej
Höppner



Křehká
noha

Krokodýl musí viset.
Je tak těžký, že kdyby ho
postavili na zem, ulomily
by se mu nohy.

Kuličky z orloje
lákají sběratele

Nové zprávy
ze Starého Brna

● Na náměstí Svobody protestovali studenti proti školním reformám. Brno je centrem studentských nepokojů
v zemi. Četly se texty Alberta
Camuse.

Nový
zub

radnice byl krokodýl - hrdina odvezen letos 1. března
(SBN informovaly).
Náklady na rekonstrukci
radnice činí přes 20 milionů
korun.

div, vavřín a břitva šikovného holiče.

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557

Zpravy

Krokodýl už visí
u stropu muzea

Foto: Archiv

Co na to rosnička

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Brněnský
orloj

Falická
časomíra
„Na počest
1. máje jsem
vytlačil přesně v 11
hodin místo jedné
kuličky dvě!“

Zde muže
být váš

NOVÁ
SPECIALIZOVANÁ
PRODEJNA

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

VŠECHNO ZBOŽÍ
DOVÁŽÍME PŘÍMO
Z MAĎARSKA!

INZERÁT
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

Klobásy, salámy sýry ●
mletá paprika, koření ●
nakládaná zelenina čalamády ● sladkosti,
džemy ● víno ●

OTEVŘENO:
po až pá 10 - 18 h.
Pekařská 22, Brno.
Tel.: 511 110 961

Ilustrační foto: Archiv SBN

telefon redakce: 775 949 557

Foto: Archiv SBN
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telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

KOMETA BRNO: PŘÍBĚH
(VAŠÍČKOVA) PRSTENU

SEXY DÍVKA

ze strany 3Trenky
vpřed!

Foto: Youtube

Kajot Arena - Tažení
hokejové Komety se zapíše
do historie. Stejně tak
i příběh prstenu slavného
obránce Jiřího Vašíčka.
Po příjezdu hráčů Komety
z Plzně začal Jiří Vašíček
slavit postup do ﬁnále
s fanoušky před Kajot Arenou. Vedle autobusu si
odložil osobní věci.
Čert vem spací polštářek
a jiné maličkosti. Mezi
ukradenými věcmi byl
i Vašíčkův snubní prstýnek,
k němuž měl velkou citovou vazbu a také k němu
měla vazbu jeho žena.
Brno se vezlo na vítězné
vlně, která zřejmě zasáhla
i zloděje. Ukradené věci
vousatého hromotluka Vašíčka se záhy objevily na
vrátnici. Včetně drahocenného prstenu.

PRŮKOPNICE trenek Květa Čunderlíková pózuje u střapaté sesle.
Móda se však vydala vlastní cestou. Nechytly se ani trenky, nošené
přes kamaše, ani ty střapce na sesli.

Malý oznamovatel
Foto: Archiv

Víte, že...

Kometa je s 11 tituly druhý
nejúspěšnější hokejový klub
v zemi (po Dukle Jihlava).
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

VAŠÍČEK (vpravo) měl z prstenu obrovskou radost a poděkoval fanouškům.

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 7. května.

inzerce

EVROPSKÉ
DELIKATESY
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…

Telefon: 530 330 660
Adresa: Gorkého 3, Brno
www. evropskedelikatesy.eu

U DRAKA
Neku řácká
restaurace,
ve které je
pohoda!
Ano, miláčku, nejlepší
kadeřnictví je U hřiště.
ˇ
ˇ ˇ ˇ
U HRISTE
KADERNICTVÍ
Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.
Brazilský keratin. Modeláž nehtů
Tel.: 547 354 318. U hřiště 21, Brno
Starý Lískovec, www.kadernictviuhriste.cz

Polední menu Výborné těstoviny  Moravská
kuchyně Jídla na grilu 
Zeleninové saláty Prodej
lahvového i sudového vína
www.udraka.cz
Adresa: Veveří 4, Brno
Telefon: 731 078 378

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

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Elektroléčba pro děti

Foto: Martin Cibulka

jí
Podporu

a
Děti jsou
fajn.

VRCHNÍ sestra E. Vodvárková a primář František Jimramovský.

Zuřivý reportér

Zde muže
být váš

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

Brno - Slavná vila Tugendhat
byla otevřená sotva měsíc a už
se zase zavírá. Restaurátoři
zjistili, že ne všechno se daří
udržet v původním stavu. Na
vystaveném psacím stroji se
dělají bubliny a oprýskává lak.
Zavřeno bude asi týden, pak se
uvidí, co dál.

Slunce se potká
s Venuší, přijďte

Světelná show
na kolejích v Brně

Brno - Zatmění Slunce planetou Venuší bude možné
pozorovat z hvězdárny 6.
června. Kdo to propásne,
má asi smůlu. Další takové
zatmění bude až za 105 let.
Černou tečku na slunečním
disku uvidí lidé okolo páté
hodiny ranní.

V Lužánkách
otevřen nový park

Lužánky - Byl otevřen nový park. Rekonstrukce trvala
úctyhodných 20 let. Slavnostní zahájení spočívalo
v odhalení desky u nového
bludiště a výsadbě dvou posledních stromů.
Perlou parku bude především bludiště, které nemá
v Brně obdoby. Teď se budou
opravovat zahrady kolem
Špilberku.

Brno - Na kolejích Vysokého
učení technického proběhla
11. dubna světelná show. Její
podstata spočívala v rozsvěcení
a zhasínání oken, ve kterých
byly závěsy různé barvy. Jmenovalo se to Light Show a hrála
k tomu ústřední melodie ze seriálu Knight Rider.

Kostel na Petrově:
Nové okolí

Petrov - Oprava okolí katedrály na Petrově začne na
podzim. Bude stát 13 milionů
korun.

inzerce

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Martin Cibulka

Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna
Redakce: Tak co jsi vypátral tentokrát, Martine?
Zuřivý reportér: Když
půjdete kolem veřejných
záchodků za 2, 986 milionu
Kč na Joštově ulici (SBN informovaly) a nebudete mít
zrovna minci na vstupné,
nemusíte zoufat. Pouhých
pár desítek metrů za rohem
na Údolní 19 je WC alespoň
pro pány zdarma! Je fakt, že
když jsem šel kolem, bylo
zrovna mimo provoz. Věřím
ale, že opatření je dočasné. MUŠLE, která je mimo.

Víte že...
Dětská nemocnice
vznikla v Černých Polích
už roku 1899.

Psací stroj zavřel
vilu Tugendhat

Brněnská
KRONIKA

Foto: Archiv

Za přispění sponzorů včetně Menšíkovy jedenáctky se 1. 3. 2012 ve 12 h
slavnostně otevíralo nové
oddělení elektroléčby v Dětské nemocnici v Černých
Polích.
Spolu s primářem Mudr.
Františkem
Jimramovským přestřihla stuhu do
nových prostor vrchní sestra Eva Vodvárková.

Zpravy

Koláž: SBN
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PRONÁJEM
LIMUZÍNY

Ruční výroba
a opravy šperků všeho
druhu.
Prodej zlata, stříbra,
ocelových šperků
a šperků s přírodními
kameny.
Otevřeno:
Pracovní dny 9 - 17. 30 h
Tuřanka 2 a, Brno - Slatina
Telefon: 603 234 656

www.ﬂer.cz/sperk-zlatnictvi

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

Je to
jízda!
Jiří Pecha,
doporučuje
Volejte: 602 724 700
www.limuzinabrno.eu

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.

Sbn tric

et

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.

Přijmeme nehtařku do
zavedeného kadeřnictví, tel.:
737 147 068.
Hypoteční úvěry s úrokovou sazbou od 2, 5 %, bonus pro vás, odhad zdarma.
Mail: radek.talas@finvision.
cz , tel.: 737 500 806.
Koupím starou knihovnu, nejlépe secesní, šířka
max. 140 cm, výška cca 200
cm. Tel.: 777 122 009.
Prodám Fiat Seicento,
červený, první majitel, kou-

pený ve Fiatu v Řečkovicích,
r. v. 2002, pravidelně servisovaný, najeto cca 38. 000
km, cena dohodou, tel.: 777
122 009.
 Sponzora hledá mladý 16letý kulturista. Nyní
se připravuji na mistrovství
Moravy a Slezska, pak na
mistroství ČR. Díky. Tel.: 777
55 65 78.
Prodám pivní etikety,
nové, nepoužité 40 – 50 let
staré, tel.: 737 500 806.

Zpravy

telefon inzerce: 777 }556 578

PIVNÍ
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

S MORAVSKÝM SRDCEM

ZPRAVODAJ
I pivo muže
být sexy!

Přítelkyni Adélku vyfotil vášnivý konzument Starobrna Michal Benda.

Sout ě ž o sud
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.
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Chytrý krígl
UKAŽTE KAMARÁDŮM,
ŽE VÍTE NĚCO,
CO ONI NE
► Vaření piva bývalo všední
činností většiny měšťanských
domů. Kdo se v Brně rozhodl, že
bude šenkovat pivo nebo víno,
musel podle právního naučení
z roku 1352 vlastnit nebo mít
v Brně pronajatý dům. Byl také
povinen odvádět daň městu spolu
s ostatními měšťany.

STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS

► V roce 1909 kupuje První
brněnský akciový pivovar
a sladovna první nákladní motorový automobil značky Büssig.
Jeho řidičem se stává František
Hrubý jako třetí osoba, která
získává v městě Brně řidičské
oprávnění.

Z

► V roce 1940 některé hostince
stále používají přírodní led, který
od samého počátku pivovaru
vozili ledaři ze Svratky. Ten stále
zůstává výhodným obchodním
artiklem společnosti Spojené
ledárny s.r.o.

festival i letos podpoří pivo Starobrno

načka Starobrno bude letos
opět titulárním
partnerem festivalu
Brno
- Město uprostřed
Evropy. Festival zába-

vy pod hrady Špilberk
a Veveří se uskuteční
mezi 25. květnem a 10.
červnem.
Součástí festivalu je ohňostrojná show Ignis
Brunensis, která patří

mezi nejvyhledávanější
atrakce Brna a je jediná
svého druhu ve střední
a východní Evropě.
Jubilejního 15. ročníku
mezinárodní přehlídky
ohňostrůjců se zúčastní

soutěžící z Česka, Španělska, Austrálie a také
Číny.
Novinkou letošního ročníku je, že všechny ohňostroje budou mít stejný hudební doprovod...

Můj táta Ka

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

Vzpomínka na velkého herce. Ka

KAREL HÖGER v roce 1972.

Když se pan Zdeněk narodil, studoval 21letý
Karel Höger na brněnské konzervatoři. Celou
dobu se stýkal se Zdeňkem i jeho matkou.
Jí nosil květiny, malému Zdeňkovi hračky.
Paní Marie Špačková
prý panu Zdeňkovi
prozradila, že je Höger jeho otcem těsně
před svou smrtí.

Důkazy

KAREL HÖGER jako učitel v Lomnici u Tišnova roku 1930.
PAN ŠPAČEK jako starý
pán (vlevo). Vpravo
s maminkou v roce 1938
těsně před odchodem
do Prahy. Podle výpovědi pana Špačka tam
následovali Karla Högera, který získal v Praze
herecké angažmá.

Pro pravdivost tohoto
tvrzení je spousta nepřímých důkazů, ale
také se nad ním houpe mnoho otazníků.
Pan Zdeněk nemá
žádný důkaz o tom,
že je jediným potomkem herce Karla Högera. O všechny fotograﬁe z dětství prý
přišel po rozvodu.
V jeho rodném listě je
v kolonce otce uveden
František
Špaček,
fotograf brněnských
Lidových novin.
Testy DNA provést
nelze, protože, jak řečeno výše, pan Höger
jiné děti neměl. Co si
pan Špaček pamatuje z doby, kdy bydleli
v Králově Poli? „Kafkovi (jméno Zdeňkovy matky bylo za
svobodna Kafková,
pozn. red.) bydleli
v domě U Sedmi hro-

mů, jen pár metrů od
Högerových. Máma
měla tři bratry a jeden z nich, Miloš,
chodil s Karlem Högerem do školy.“
Tato fakta potvrzuje
i Karel Höger ve své
vzpomínkové knize.

se Zdeňkovou matkou
a také s jejím bratrem Milošem. Dopisy
od Miloše tajně vozil
z Brna do Prahy
Zdeňkův táta František, zřejmě prý šlo
o nějakou odbojovou
činnost.

Květiny

Tajemství

„Za panem Högerem
jsme v Brně chodili často do divadla.
Máti od něj dostávala kytky, já dort nebo
nějaká cukrátka. Byl
ke mně moc milý a říkal mi Zdeno. Já mu
ale vždycky vykal
a na tom se nikdy nic
nezměnilo,“ vypráví
pan Zdeněk.
V roce 1940 se Karel
Höger
přestěhoval
do Prahy. V tu dobu
se paní Špačková
rozvedla a i s malým
Zdeňkem (bylo mu
tehdy 9 let) se také
přesunula do hlavního města.

Odboj
Karel Höger zůstal
i v Praze v kontaktu

Pan Zdeněk se v Praze pokoušel dostat na
FAMU, ale neuspěl.
Pak se stal promítačem v letenském kině
Oko a v Blaníku na
Václavském náměstí.
Od roku 1955 pracoval v Československé
televizi jako technik.
S Högerem se potkával jen náhodou.
Když se pokoušel zavést řeč na téma otec
a syn, neuspěl.
Pan Karel Höger zemřel v roce 1977.
Pravdu se pan Zdeněk už nikdy nedozví.

Víte, že...
Karel Höger měl dvě
manželky: Zdenku
a Evu. Z žádného
manželství nebyly děti.

Co na to Högerova manželka
herečka Zdenka Procházková

PAN ZDENĚK ŠPAČEK (mimino) na snímku s maminkou a mužem, kterým je zřejmě František Špaček.

Paní Procházková se
s Högerem rozvedla
poté, co v 60. letech
emigrovala do Rakouska. I tam byla
úspěšnou herečkou.
Dnes žije v Praze na
Vinohradech. K příběhu pana Špačka
říká:
„Z Karlova vyprávění
vím o jedné slečně,
jeho první, s kterou chodil v Brně od

svých dvaceti do jednadvaceti let.
Ta Karlova první láska se jmenovala Madla. Pokud by měl
Karel potomka, jistě
by se k němu hlásil,
byl by býval měl rád
dítě. Vykládal vždycky o tom, že mu jedna cikánka věštila, že
bude mít holčičku mnoho z toho, co mu
říkala, se vyplnilo,“

vzpomíná paní Zdenka Procházková.
Madla by mohla být
co do jména i časového období klidně paní
Marií Špačkovou.

Karel Höger
z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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. Karel Höger zemřel 4. května 1977.

Kalendárium
Starého Brna
KVĚTEN

Arnošt
Heinrich
NOVINÁŘ

Oldřich
Mikulášek
BÁSNÍK

František
Hořava
SOCHAŘ

Konrád
Babraj
SOCHAŘ

● Karel Höger
*17. 6. 1909 Brno
† 4. 5. 1977 Praha
Významný český herec, velice jemný člověk s citlivým
projevem a kultivovanou výslovností. Zemřel dva dny po
nuceném odchodu z ND.
● Oldřich Mikulášek
*26. 5. 1910 Přerov
† 13. 7. 1985 Brno
Český básník. Jeho poezie
nebyla snadná k porozumění,
tudíž se o něm nepsalo, nebyl
ovšem ani zakazován. Narodil
se jako syn železničáře.
● Konrád Babraj
*22. 4. 1921 Ostrava
† 26. 5. 1991 Brno
Brněnský sochař, jeho třetí
životní partnerkou byla herečka Vlasta Chramostová.
Přítel Josefa Kainara.
● PhDr. Ludvík Kundera
* 17. 8. 1891 Brno
† 12. 5. 1971 Brno
Muzikolog, pianista, hudební
pedagog, první rektor JAMU.
Vystupoval v řadě evropských měst (Paříž, Moskva,
atd.). Otec spisovatele Milana
Kundery.
● Arnošt Heinrich
* 26. 12. 1880 Praha
† 3. 5. 1933 Brno
Novinář, politik. V roce 1919
se stal šéfredaktorem Lidových novin, které se pod jeho
vedením postupně staly významným celost. deníkem.

Foto: Archiv StaroBrněnských novin

● František Hořava
* 24. 7. 1906 Opatovice
† 28. 5. 1974 Brno
Český sochař a malíř. Vytvořil řadu děl pro veřejná prostranství v Brně a okolí.

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.

KAREL HÖGER s druhou manželkou Evou roku 1962. Měli krásné manželství.

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

Menšíkovy pondělky

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

Café TeeVee, Běhounská 5/18

Nově otevřená nekuřácká kavárna! Najdete
v budově ČT Brno, letní zahrádka, domácí bábovka,
domácí zákusky, perlivá vína dokvašovaná v lahvi.
Po-čt 8-22 h, pá 8-24 h, so 9-24 h, ne 13-22 h.

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

Nová, stylová restaurace - pivnice! Pivo dodávané ze zámeckého, oslavanského pivovaru, česká jídla,
pivní i mezinárodní speciality. Šéfkuchař Martin Říha.
Tel. 542 211 886, info@ucertu.cz, www.ucertu.cz.

Nově otevřené bistro! Vítejte na salaši se zaměřením na domácí slovenskou a českou kuchyni.
Tel. 777 733 614, www.udobrehopastyre.cz. Otevírací
doba Po-čt 10-19 h, pá 10-24 h

Lidé & domy Starého Brna
Otakar Vávra

Zámečnická 5. Režisér žil

v Brně v letech 1913 - 1932.
V ulici Poříčí chodil na základní školu. Svůj první ﬁlm
natočil v Brně pod názvem
„Světlo proniká tmou“. Jeho
spolužákem, kamarádem byl
mj. pianista Rudolf Firkušný.

Foto: Martin Cibulka

V restauraci U Draka, Veveří 4, visí nad vchodem do
kuchyně nejmenší pamětní
deska nejen v Brně, ale zároveň na Moravě. Je bronzová na dřevěném podkladu, písmo ryté, rozměry 15
x 9 cm.
Je na ní vzpomínka na vynikajícího
dramatického
umělce, herce Jaroslava
Auerswalda (*28. 6. 1870
Žleby, †29. 1. 1931 Brno).
Jeho Lízala v Maryši označil Vilém Mrštík za nejlepšího, jakého kdy viděl.
Auerswald se jako režisér
zasloužil i o zavedení dětských představení. Je po
něm v Brně pojmenována
ulice (Auerswaldova).

Setkání VIII.

U dobrého pastýře, Veveří 16

ZLEVA: Bartl, Plch, Eliáš, Menšík a Bernátek

J
Foto: Matrin Cibulka, archiv

Foto: Matrin Cibulka

U všech čertů, Dvořákova 6/8

Nejmenší
pamětní deska

Mozaika

iž tradiční setkání
přátel StaroBrněnských novin bylo tentokrát hvězdné. Kavárnu
Vladimíra Menšíka mj.
navštívily a o zábavu se
postaraly brněnské legendy, zleva: hudebník František Bartl, country zpěvák

Otakar Vávra.
*28. 2. 1911, †15. 9. 2011
inzerce

Waldemar Plch, který se 2.
5. dožívá 66 let, gratulujeme! Dále první brněnský
diskžokej Jindřich Eliáš,
Petr Menšík, syn herce
Vladimíra Menšíka, majitel kavárny a Miloslav Bernátek, kulturní manager
N1 a spolumajitel Šelepky.

PŘÍŠTĚ: v pondělí 7. 5. 17 h

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony
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Aktuální vtip ze 100 let starých novin

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

FOTO ze StaroBrněnských novin č. 4 (duben 2012)

Hledáme jména pro
medvíďata z brněnské zoo

Dobrý den, děkujeme za
krásné a pohodové noviny
a navrhujeme jména pro
medvídky: FLORIAN (podle mého syna) a KAROLINA (podle jeho kamarádky).
Soﬁa Kočí

Navrhuji jména podle oblíbených gumových bonbonů (medvídků) HARIBO,
takže HARI a BÓ.
Děkuji a s pozdravem
Jiří Barák
PS: Jste dobrej plátek...

inzerce

Dopis

PRONÁJEM
LIMUZÍNY

Mladá
a starší
generace

Sloupek o kávě
Různé chuti kávy
Pavel
Kosta

O

bdobí první republiky? Ano, to si bohužel opravdu nepamatuji. Na setkání přátel
StaroBrněnských novin
mám ale pocit, jako bych
do této doby částečně nahlížela.
Prohlížení si starých fotek
Brna, poslouchání historek
a faktů o starších Brňanech
nebo českých ﬁlmových
hvězdách a režisérech.
Tomu říkám stylová pohoda!
Pro doplnění zážitku si
u číšnice objednávám „dvě
deci bílého“. Na otázku
od pana Kolbaby: „Slečno
nebojíte se, že vám donesou
něco jiného bílého, třeba vápno?“ se nemůžu nezasmát.
Myslím, že mladá a starší
generace se rozděluje až
příliš. Každá skupina si má
vzájemně co dát. Jedni se
doví o historii budovy, ve
které každý den vysedávají
s kamarády nad cheeseburgerem a Pepsi Colou,
a druzí si zase porovnají
například hudební skupiny
svého mládí a ty nynější.
Šárka Hettmerová

„Ale ale, pane Koblížek! A já myslel, že už jste svůj boj s démonem alkoholem vyhrál!“
„Já už ho vyhrál, ale on to nějak pořád ještě nechce vzdát!“

Majitel Caffé del
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

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

Je to
jízda!
Jiří Pecha,
doporučuje
FOTO básně z výkladní skříně
zaslal Ladislav Kolbaba.

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Volejte: 602 724 700
www.limuzinabrno.eu

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

Ať trčí!

Nelíbí!

ANO NE
5 % 95%

Spočteno 301 hlasů.
Stav k 20. 4. 2012. Pište!

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.

Sbn tric

et

Dobrá zpráva,
čerstvě pražená,
zdravá káva.
Kavárna a pražírna
18
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

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!

J

istě jste si při pití Vašeho espressa v různých
kavárnách všimli, že cítíte vždy jinou vůni a chuť, je
to přípravou a druhem kávy.
Nejčastěji ucítíte hořkost
a kyselost, jež se dělí na další
širší spektrum.
Vliv na aciditu - ovocnost
kávy má Arabica, káva s nižším obsahem kofeinu, lehčí,
plná rozmanitých aromat
a chutí. Oceníte ji především jako jednodruhovou,
ovšem i v dobře namíchané
směsi vyniknou její přednosti. Oproti tomu Robusta
s vyšším obsahem kofeinu
s sebou nese více hořkosti až
zemitosti a je méně kvalitní.
Dobrý pražič Vám namíchá skvělou aromatickou
a chuťově vyváženou směs
z Arabic, ale také v určitém
poměru s Robustou, jež přidá v šálku vyšší cremu, hořkost a plnost.
Lehké doslazení umožní další vjem z kávy. Zeptejte se
svého Baristy.
Pavel Kosta
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VLNÍCÍ SE OPONA

Krátké zprávy
z brněnského
kulturního života

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

Jaroslav Dušek
na autogramiádě
v Brně

Jaroslav
Dušek

Martin
Stropnický

Bolek
Polívka

Pavla
Vitázková

Barbora Seidlová
je hubená jako lunt

Herečka Barbora Seidlová
(vystudovala
brněnskou
konzervatoř) se svěřila,
že ji všichni muži kritizují
kvůli její hubenosti.
I když má doslova vosí
pas, u pánů s ním prý pří-

Foto: Archiv

HEREC

liš neboduje. „Chlapi mi
domlouvají, abych víc jedla. Vzala jsem je za slovo
a poslední dobou opravdu
víc jím, víc spím a míň běhám,“ snaží se být rozumnější Bára.

Pražák Stropnický míří do Brna

Herec, režisér a donedávna umělecký šéf pražského
Divadla na Vinohradech Martin Stropnický pravděpodobně povede Mahenovu činohru v Brně. Do konce sezony o tom rozhodne ředitel Daniel Dvořák.
K

Kulturní nástěnka
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

KVĚTEN

Divadlo - Ne 6. 5. v 19 h - VALMONT - ND Brno - Reduta, Zelný trh 4 - Napínavá hra dvou cynických poživačníků.
Strhující obraz lidské morálky, souboj cynismu a čistého
citu. Hrají Eva Novotná, Václav Vašák a Jana Pidrmanová.
Režie: Daniel Špinar. Více: www.ndbrno.cz
Divadlo - Ne 6. a po 7. 5. v 19. 30 h - OIDIPUS KRÁL
- Městské divadlo Brno, Lidická 16, činoherní scéna - Antická tragédie o sebepoznání v režii Stanislava Moši. V titulní
roli Jiří Mach. Více: www.mdb.cz
Divadlo - 9. a 10. 5. v 19. 30 h (1. a 2. premiéra) a 23.
a 31. 5. v 19. 30 h (1. a 2. repríza) - NASTASJA FILIPPOVNA - Centrum experimentál. div., Divadlo U stolu,
sklepní scéna, Zelný trh 9 - Na motivy románu Idiot.
Více: www.divadloustolu.cz
Divadlo - St 9. 5. v 19 h - KNÍŽE MYŠKIN JE
IDIOT - Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, tel.: 542
123 425 - Druhý díl slavné tetralogie Sto roků kobry. V hlavní roli Pavel Liška nebo Jiří Vyorálek.
Více: www.provazek.cz
Divadlo - Čt 17. 5. v 19. 30 h - UCHO - HaDivadlo, Alfa
pasáž, Poštovská 8d, tel.: 731 457 204 - Slavný trezorový
ﬁlm poprvé na divadle. Režie: Ondřej Elbel.
Více: www.hadivadlo.cz
Divadlo - Út 29. 5. v 19 h - PAST NA MYŠI - ND Brno
- Mahenovo divadlo, Dvořákova 11, tel.: 542 158 120 - Nejslavnější detektivní hra všech dob z pera A. Christie.
Více: www.ndbrno.cz
Divadlo - Čt 31. 5. v 9. 30 a v 19 h - MERLIN - Divadlo
Polárka, Tučkova 34 - Příběh bájného kouzelníka Merlina.
Představení pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Více info: www.divadlopolarka.cz

HEREC

HEREC

HEREČKA

Polívka
se ocitl v pohádce

Sympaťák Bolek Polívka
natáčí od Velikonoc nový
ﬁlm Kovář z Podlesí, tentokrát s pohádkovou tématikou. Film režiséra
Pavla Göbla má být kvůli
výpravě a trikům jedním
z nejnáročnějších projektů
v Česku a Polívka v něm
jistě bravurně vystřihne
roli kováře. V dalších rolích uvidíme např. Josefa
Somra, Jiřího Pechu, Ivanu
Chýlkovou a další. Premiéra se čeká v únoru 2013.

SNIŽTE SI
VÝDAJE
ZA PLYN
Úspora pro domácnosti a ﬁrmy několik
tisíc korun ročně.

Nabízím nezávislé konzultace v oblasti energetického poradenství
od několika prověřených
alternativních dodavatelů,
kteří umožní úsporu až 25 % z
dodávky plynu
oproti hlavnímu
místnímu dodavateli.
Platí
pro
domácnosti
i podnikatele.
Pro nezávaznou
konzultaci volejte tel. č.:

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

Herec, divadelní improvizátor a moderátor Jaroslav
Dušek v polovině dubna
v brněnském Knihkupectví Dobrovský podepisoval zájemcům svoji nově
vydanou knihu. Publikaci
nazvanou Ze mě - Cesta
blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška připravila spisovatelka Pavlína Brzáková. Vedle autorizovaného
povídání o Duškově životě
v ní nabízí i příběhy protkané přítomností a rozmanitá
setkání se skutečností.

Herečka Pavla
Vitázková se chlubí
manželem

„Jsem na něj hrozně pyšná,
lepšího Jekylla jste u nás
vidět nemohli,“ vzkázala
celému světu Pavla Vitázková poté, co její manžel Dušan Vitázek dostal
už podruhé jako nejlepší
muzikálový herec prestižní divadelní cenu Thálie.
Úspěšné představení Jekyll
a Hyde v Městském divadle
Brno režíroval Petr Gazdík.

Kultura

Pozvánka
do divadla
Laskavé čtenáře
Staro Brněnských novin
srdečně zve
JOSEF
POLÁŠEK
Divadelní
a ﬁlmový herec

KOMICI
S.R.O.

Komici hojně obklopeni fanynkami

Divadlo Bolka Polívky,
Jakubské nám. 5
KDY:
Pondělí 14. května
v 19 h
Nenechte si ujít večer plný
překvapení. KOMICI s.r.o. je
stand - up comedy show plná
humoru a zvratů. Nejlepší baviči z oblíbeného pořadu Na
stojáka kabelové televize HBO
se semkli do jednoho šiku.
Diváky pobaví Miloš Knor,
Marek Daniel, Ruda z Ostravy
a Pepa Polášek.

MLADÝ
NAD ĚJNÝ
KULTURISTA
(16) HLEDÁ
SPONZORA
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
Zde mu že
být váš

INZERÁT

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

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

telefon inzerce: 777 }556 578

František Kocourek

Mlata na Bílendě 16 kilo 20 (III.)

(1947 - 1991),
lamželezo,
vypravěč, fešák

Herečka, Státní divadlo Brno

KVĚTEN

haška, marjánku a lampu
s téčkem. Fókali marlboráče a pařili glgačku za mastný love.
Proti nim mezi českó a moravskó sajtnó nastópili aji
sokoli z Paprikášova.
Měli hajtry vohňový, zuby
jako kartáče na šuﬂata, ale
fédry z mlaty měli betelný.

Vlasta
Fabiánová
ROKU 1980

Kdo je borec, žádný fédry
a kdo krén a křivé?
Zgómeš příště!

První hlasatel brněnského
Radiojournalu Jan Liška.
Dana
Medřická

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,
Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Radiojournal začal
vysílat pravidelně

Foto: Archiv

FRANTA
KOCOUREK

Jako by
to bylo včera

PŘÍTELKYNĚ

?

Otázka: Poznáte, kdo je ten
vousatý a vlasatý muž a na
jaké adrese je v centru Brna
umístěna tato deska?
Nápověda: Měl rád mou vlast,
Vltavu a Dalibora.
Minule: Pánové Alois a Vilém Mrštíkovi
na nad vjezdem do technické části
Janáčkova divadla se svými pršiplášti.
Správně: Aleš Krejčí, Jan Slepička
Svá fota nových míst a odpovědi posílejte:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Bohuš
Záhorský

VLASTA Fabiánová (1912-1991)
lasta se narodila do
rodiny prokuristy ﬁliálky Ústřední banky
českých spořitelen. V letech
1932-1941 působila ve Státním divadle v Brně, odkud
přešla rovnou do ND v Praze.
Zde působila pod celou
řadou významných režisérů
až do nuceného odchodu

V

MANŽEL

do důchodu. Na Pražské
konzervatoři vyučovala herectví, poté byla r. 1964 na
pražské DAMU jmenována
docentkou a později profesorkou. Se svým druhým
manželem (byla krátce vdovou) Bohušem Záhorským, prožila velmi harmonické manželství.

45 odběrních míst
STAROBRNĚNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek
všech domácností a ﬁrem 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 Komínka, tel.:
602 724 700. Air café, Zelný trh 8, tel.: 774 020 106. Kavárna 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. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54.
Restaurace Výtopna, Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská
70. Akademická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Knihkupectví Academia, nám.Svobody 13. Divadlo 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. 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. Pivnice 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. Restaurace Koliba, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Restaurace Na schodech, Pekařská
29. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého
třída 148, Královo Pole. Pizzerie a restaurace La Patas, Čeňka Růžičky 2. 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.

● 6. 5. 1419 se v Brně konal
poslední středověký jarmark,
kterého se tenkrát zúčastnil
český král Václav IV.
● 14. 5. 1636 v 18. 15 hod
dokutálel kolářský mistr
Georg Birck slavné brněnské
kolo dle sázky na brněnskou
Starou radnici.
● 10. 5. 1924 bylo zahájeno pravidelné vysílání brněnského
Radiojournalu.
Prvním hlasatelem a programovým inspektorem byl Jan
Liška.
● 31. 5. 1932 bylo zahájeno
pravidelné vysílání Verda
Stacio (zelená stanice) v Esperantu.
● 1. 5. 1608 byla v Brně vydána první učebnice zvěroléčitelská.

Sudoku pro
nenáročné

Inzerát vyrobíme
zdarma

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

Volejte
Monice! Tel.:
777 556 578

inzerce@starobrnenskenoviny.eu
Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Plstěné
dekorativní hračky
za sympatické ceny!
www.ﬂer.cz/plstacci

1
2 1 3
21 3 2 1 3
3 21
3 2
Pro líné

Ještě línější

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.

prvnÍ brn ěnskÝ
klobÁsovÝ bar

PLATBA
SMS

U Bohouše

(Hned vedle Kavárny
Vladimíra Menšíka)

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 5 / květen 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@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.

Foto: Archiv

J

eho skvadra, to byli
samí řízci. Měli brnění répaný u Krupa, gany, halapartny, šavle
a břitvy na gumě ze Solingena. V usárně měl každé

Slavné ženy Starého Brna

Vlasta Fabiánová

STRUČNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY: Rudla vošolnul
si plechové džínsdres a valil do mixny.

Betelný mlaty

11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Klobásky všech druhů Vyhlášené lečo
Zabíjačkové speciality Poctivé polévky
Točené pivo: Dalešická jedenáctka,
Poutník 12° Točená zázvorová limonáda

Otevřeno: PO až ČT: 9 - 22 h,
PÁ: 9 - 02 h, SO: 15 - 24 h
Adresa: Veselá 3, Brno
Tel.: 542 215 330

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Zabava

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.

Sbn tric

et

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. června
Přestál dvojnásobné stěhování
a zas hrdě,
pevně a dočasně visí.
KROKODÝL
VYCPANÝ SYMBOL

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

Takhle to
má vypadat

Zázračné schody do nebe
vojité schodiště na věž
kostela u svatého Jakuba připomíná šroubovici DNA. Jedny schody
vedou na kůr a chodí po
něm varhaník. Druhé se točí
až na půdu, kde se spojují
s prvním schodištěm.
Pohled do hloubky středem
šroubovice schodů je impozantní. Říká se, že je jím vidět nekonečno.

D

Mazlíčci
Starého Brna

B r n ě n s k é
legendy
Foto: Martin Cibulka

Foto: Archiv

Modré okénko
dnes získává...

StaroBrněnské noviny jsou k mání v Malostranské besedě, Malostranské nám. 21. V Akademii
věd, Národní 3. U svatého Omara, Tržiště 11.

Pes Igor

Miláček slečny Romany
z Kavárny Vladimíra
Menšíka, Veselá 3.
POSÍLEJTE FOTKY ZVÍŘAT

Foto: Martin Cibulka

na adresu: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

KOSTEL sv. Jakuba

za tyto noviny pošlete SMS:

POŠLETE

na tel. číslo 902 11 30

SBN TRICET

SCHODIŠTĚ se zavlnilo a pak...

HANSEN

No vida!

Foto: Archiv

do redakce své

StaroBrněnské noviny ilustrace k brněnským
vzorně rozložené na pultíku
pověstem.
české restaurace
redakce@starobrnenskenoviny.eu
Na Švábce, Údolní 4

Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Restaurant s vůní
starého mocnářství

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

NEZAPOMEŇTE!
Joyce Hurley

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

OTEVŘENO MÁME
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

Na květen jsme pro Vás připravili několik jarních
novinek. Od 1. května můžete ochutnat dobroty
z našeho nového jídelního lístku, současně také
otevřeme zahrádku. A pozor!!! 15. května zahajujeme provoz venkovní tančírny! Přijďte si jen tak
zatančit nebo se můžete třeba zúčastnit kurzů
tanga a salsy.
www.hansen-restaurant.cz | rezervace@hansen-restaurant.cz

Nenechte si ujít!
V sobotu 19. května v 19. 30 h
Vás v rámci Muzejní noci čeká
skvělý koncert.
Vystoupí americká pianistka a zpěvačka Joyce Hurley.
Vstup jako vždy zdarma!
Mimořádný koncert žádá mimořádně rychlé rezervace.
Volejte: 737 364 000.

