Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

}

redakce@starobrnenskenoviny.eu

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®
telefon redakce (Monika): 777 556 578

SBN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

www.starobrnenskenoviny.eu

OSUDOVÁ ŽENA
JIŘÍHO MAHENA

Brněnské
servírky

Foto: Martin Cibulka

Čís. 10, roč. III
říjen 2013

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

DITA & ZUZANA

Servírky z kavárny TeeVee
(Běhounská 18) s úžasným
domácím mascarpone
s lesním ovocem za 65 Kč.

Jiří Mahen
s manželkou Karlou
na dovolené
v Jugoslávii. Více
str. 6 - 7

E x k lu z iv n í
fo to g r a fi e

Zlatnictví
Marcela Lurská

Foto: Martin Cibulka

Foto: Archiv

Proč čtu

„Protože se obdivuji krásným
věcem.“ Ženeva Dubská,
jazzová zpěvačka

inzerce

Rodinná firma
s tradicí!

www.zlatnictvi-lurska.cz

 Opravy zlatých a stříbrných šperku
 Zakázková výroba  Rytecké práce
Adresa: Veveří 32, Brno Tel.: 777 687 109
Otevřeno pondělí až čtvrtek 10 - 17 h

Zde mu že
být váš

INZERÁT

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

Prinášíme

cerstvou a kvalitní kávu
prazenou podle receptury
PENERINI v Ceské republice

www.penerini.cz
Více info na str. 12

•Vazba a tisk diplomových prací
•Rucní výroba kronik dle prání zákazníka
•Vazba i opravy knih a casopisu
•Paspartování a rámování
Otevreno pondelí az pátek 7 - 17 h
Adresa:
Kounicova 2 b, Brno
www.ediplomky.cz
Tel.: 602 734 119

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

2

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

15°C

ŘÍJEN: Konečně plně

pochopíme skutečný obsah
slova plískanice.

Důležité
telefony

Obecné informace:...................11 88
Policie:..........................................158
Záchranka:...................................155
Hasiči:...........................................150
Městská policie (Brno - střed),
Křenová 4:......................543 566 111
StaroBrněnské noviny: 777 556 578
Oddělení stížností:........542 172 020

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

Vejce na kyselo

Nech na kastrolku rozpustit dva loty čerstvého
másla, přimíchej k němu
vařečku mouky a nech to
spejchnout...
rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce

1500

Kč je teď
v Brně pokuta
za jízdu bez
jízdenky.

Úvodník

Mahenova
socha
nikoho

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Postavil si v bytě stan, v něm
pěstoval konopí. Hned vedle,
ehm, policejní služebny.
Příční - Tak tomu se říká
pod svící největší tma.
Speciálně vycvičení policisté z týmu Toxi odhalili
pěstírnu marihuany. Byla
pár metrů od policejní
služebny v Příční ulici.
41letý muž tady už skoro
tři roky nelegálně obýval
byt, ve kterém pěstoval
marihuanu ve speciálně
upraveném stanu.
Policisté zadrželi 50 rostlin ve stanu, 17 v komoře.
V lednici našli půl kila
marihuany, zřejmě připravené k prodeji.
Pachatel je ve vazbě. Hrozí mu až pět let vězení.

Policejní
služebna

Potvrzeno: Prasata dávají lidem naději

Pekařská - Tým odborníkův Brně provedl unikátní operaci prasete. Zvířeti transplantovali nový
typ geneticky upravené
srdeční chlopně z jiného

prasete. V budoucnu by
mohly tyto chlopně pomáhat lidem s nemocným
srdcem. Operaci provedl
tým Mezinárodního centra klinického výzkumu

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Jezdíte v Brně načerno
(aspoň občas)?

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin



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

Dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, ﬁlozof,
mudrlant

Brněnský herec
a patriot

„To je dost
rasistická
otázka, ne?”

„Ne, už na to
nemám odvahu.
Strach a roky se
hlásí.“

„Když jsem nastupoval dveřmi
u řidiče, vždy
jsem dal 50 hal.
do kasičky.“

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„Spíš narůžovo
a někdy i bez
držení.“

„Ne, z pouhého morálního
pohledu. Rohlík
si taky nestrkám
do kapsy.“

„Ano, přepravuji se autem,
takže na ropu
a tudíž
načerno.“

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Moravské náměstí
- Legendární kino Scala
po dvou letech znovu ožije. Diváky přivítá 14. října
slavnostní projekcí filmu
Kinoautomat: Člověk a jeho dům. Masarykova univerzita si kino pronajala
za téměř dva miliony ročně do roku 2033.
● Koliště - Památkově
chráněný dům v Brně na
Kolišti si od města koupili
nájemníci. Vydražili ho za
101,6 milionů Kč. Vyvolávací cena byla 72 milionů. Šlo o největší letošní
dražbu na jižní Moravě.

Marihuanový
ráj

V

parku u Rooseveltovy ulice stojí socha v nadživotní velikosti. Nemá žádný vysvětlující nápis a skoro
nikdo o ní neví. Jako by
ani nebyla. Není na světě mnoho takových soch
v nadživotní velikosti.
Socha zobrazuje prostovlasého muže, v kabátě
a s rukama v kapsách,
hledícího zasněně kamsi
do daleka.
Jen pár zasvěcených ví, že
jde o Jiřího Mahena, zřejmě jediného anarchistu
na světě, po kterém bylo
pojmenováno
Národní
divadlo.

Zpravy

při nemocnici svaté Anny.
Nejprve praseti odebrali
vlastní srdeční chlopeň
a implantovali chlopeň
geneticky upraveného živočicha stejného druhu.

● Bezručova - Úředníci
zakázali obyvatelům Bezručovy ulice oplotit dvůr,
který jim patří, přestože si
ho před čtyřmi lety koupili. Úřady tvrdí, že to není
dvůr, ale cesta. Obyvatelé
podali trestní oznámení.

Víte, že...
Rekordní cena za dům
v Brně letos mohla být 215
milionů. Dům v Kounicově
ulici ale nikdo nechtěl.

Roh ulic Kounicova
a Smetanova, Brno
Tel.: 511 181 181
777 042 588
info@pivnice-tankovna .cz
www.pivnice-tankovna.cz
Po -- so 7 -- 24 h. Ne 7 -- 22 h.

Když snídani,
NEKURÁCKÁ PIVNICE tak v Tankovne!
•domácí české snídaně

Tankovna

a snídaňová menu
•obědy a obědová menu
•čepovaný Pilsner Urquell z tanků
•česká a moravská tradiční jídla
z tuzemských surovin s originálním
servisem
•moravská vína a destiláty,
limonády a ovocné šťávy
•čerstvě pražená káva z rodinné
pražírny Penerini
•pivnice s kapacitou 100 míst
•wi-ﬁ, TV přenosy

Zveme vás

do nově otevřené
restaurace s dokonalým
stylovým interiérem
v historickém domě
na Biskupské 6!
dva druhy menu
na čepu Kocour ležák a Plzeň
pro štamgasty jedinečná kriglbanka
Otevřeno denně od 11 do 24 hodin
Rezervace a info na tel. č.: 602 668 608
Adresa: Biskupská 6, Brno

www.toulavykocour.cz

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Utržený hromosvod muže
i zabít, varuje odborník

Dívka ze str. 3

N

a Domě pánů z Kunštátu v Dominikánské ulici je hromosvod, který zčásti utrhli
vandalové. V případě, že
do něj udeří blesk, může
výboj zabít kolemjdoucí.
Jeden z největších odborníků na bleskosvody
v kraji Mgr. Josef Sova
upozornil StaroBrněnské
noviny: „Onen svod je tzv.
slepý a blesk nemá kam
jít. Zůstane tak ve vzduchu a může způsobit požár, nebo i zabít.“
StaroBrněnské noviny
okamžitě informovaly o této mimořádně nebezpečné situaci správce domu.
Slíbili nám, že se na to podívají. Doufejme, že dojde
k nápravě dřív, než do rozbitého hromosvodu udeří blesk.
Kromě toho je Dům pánů
z Kunštátu, který by měl být
chloubou města, na mnoha
místech počmáraný sprejery. To je ale „jen“ ostuda.

Rok
1913

ště

PRUŽNÁ MARTA

z Joštovy předvádí pověstný
vertikální provaz. Vdala se za
provazníka Douchu, ale utekl jí
do Vídně, kde se oběsil.

Přetržený
hromosvod
v Dominikánské ulici

Foto: Martin Cibulka

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Protože jsou to jediné noviny, které se
dají číst v Brně.Tisknou se měsíčně
v nákladu 10 tisíc výtisků, čte je až
40 tisíc lidí. K mání jsou v kavárnách
a poštovních schránkách v centru.
Info: www.starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Zde muže
být váš

Ruční výroba a opravy šperků všeho druhu.
Prodej zlata, stříbra, ocelových šperků a šperků
s přírodními kameny.
Adresa:
Otevřeno:
Pracovní dny 9 - 17. 30 h

Tuřanka 2 a, Brno - Slatina
Telefon: 603 234 656

INZERÁT

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

www.sperk-zlatnictvi.cz

Tel. č.: 777 556 578

U
DRAKA
Akce října:
• steaky na grilu
• velký výběr světových rumů
• 4 druhy poledního menu
• čerstvé italské těstoviny

Nekuřácká restaurace, ve které je pohoda!
Adresa: Veveří 4, Brno ♦ Telefon: 731 078 378

www.udraka.cz

V našem e-shopu máte možnost zakoupit originální dárkové
sety s náhrdelníkem a pravou
perlou, kterou si obdarovaná
sama vysvobodí z lastury
a vloží ji do přívěsku
ve tvaru srdíčka.
www.perlyzlasky.cz

Sjíždí se vám pneumatiky
na vašem autě?

Navštivte GENO PNEU SERVIS.
U nás geometrie kol jak má být!

Adresa: Dornych 57
Tel.: 545 536 603, 602 724 700
Otevřeno: Pracovní dny 8 - 18 h,
sobota 8 - 14 h www.genopneu.cz

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

Ke každému hovězímu steaku
karibský rum zdarma!
Nový výběr točených piv
a večerního menu.

Dárkový set obsahuje:
• plechovku s perlorodkou
• přívěsek na umístění
perličky
• řetízek nebo šňůrku
na krk
• krabičku na šperk,
leták s návodem

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

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

KAVÁRNA
JAK MÁ BÝT!

Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

Otevřeno:
PO - PÁ 8 - 22 h
SO 9 - 22 h
NE 10 - 22 h

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et

Adresa:
GALERIE CAFFE,
nám. Svobody 8, Brno
Telefon: 732 441 111

www.galeriecaffe.cz
www.facebook.com/galeriecaffe.cz

DŮM (díra ulici.
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Pozor! Černí pasažéři
už platí 1500 korun!

Jako by to
bylo včera
ŘÍJEN

Hořely koně
i bradla

● 19. 10. 1877 vypukl na
Údolní (tehdy Turnergasse) č. 3 obrovský požár
tělocvičny brněnského německého spolku „Brűnner
Turnverein“.
● 20. 10. 1868 byl v Brně
založen první bruslařský
spolek „Brűnner Eislaufverein“. První veřejné kluziště bylo v místech dnešního nám. 28 října.
● 14. 10. 1906 na Beethovenově ulici konala výstava velryb spojená se
snímky moře a života v něm.
Vstupné bylo 30 krejcarů.

Vážení a milí, děkuji za StaroBrněnské noviny, na které se vždy
s radostí těším. Vždy na mě dýchne
starobylá poctivost dávno minulých let.
Posílám fotečku z pohledu na Mendlák se školou, kde jsem v roce
1960 maturovala. Protékal tu onen
pověstný potok (neblahá vzpomínka i na propadnutý chodník na
Pekařské). Je milé číst o známých
lidech, kteří se v Brně narodili, působili a zemřeli. Jen tak dále i s tou
jemnou nadsázkou, s jakou noviny
prezentujete.
Zdena Pokorná, Brno

Odznak
brněnského revizora
(v ruce modelky)

● Moravské náměstí Legendární kavárna Podobrazy dostala výpověď
z Moravské galerie. Vedení
galerie tam kavárnu chce,
ale jinou, prý spíše muzejního typu. V Podobrazech se scházeli jazzmeni,
literáti a jiní umělci.

dému akrobatovi v ruce.
Jeho kamarád byl úspěšnější: Také se houpal, ale
neutrhlo se nic.
Mladík s utrženou tyčí
sice upadl, ale hned se

vzpamatoval a dal se na
útěk. Řidič zavolal policii.
Cestující se mají za jízdy
držet - a najednou nebylo
čeho. Strážníci našli ve
voze šestnáctiletého ho-

cha, staršího kamaráda
uprchlíka. Ten prozradil,
že vandala zná. Škoda nepřevýšila pět tisíc korun,
tak případ projednává
jen přestupková komise.

Pekařská ulice, dříve Bäckergasse
1910 (?)

Dnes

VŠIMNĚTE SI: Na snímku vlevo je potok a ani náhodou tudy nevedou koleje.

Navštivte nově
otevřenou restauraci
Na Purkyňce!
Nabízíme:
•Tankové lahodné pivo Pilsner Urquell
•Denní menu za přátelské ceny
•Českou kuchyni a chuťovky k pivu
•Pořádáme společenské akce, rauty, promoce,
svatby…
Těšíme se na vás!

www.napurkynce.cz
Tel.: 530 340 995,
731 490 387

● Brno - V zoo pokřtili
mládě žirafy. Dostalo jméno Taziyah, což ve svahilštině znamená čistá duše.

Mladý akrobat utrhl madlo v tramvaji

Brno - Tak dlouho se
houpá na tyči, až se utrhne. Mladík (15) předváděl
v tramvaji č. 2 prostocviky na madlech, až jedno
nevydrželo a zůstalo mla-

DŘÍVE & DNES

Otevřeno denně 11 - 24 h
Adresa: Purkyňova 80,
Královo Pole

Číslo
revizora

Foto: Dopravní podnik města Brna

Tělocvična (Turnhalle)
na Údolní 3, v r. 1901

Brno - Tak tohle
není dobrá zpráva pro
milovníky jízdy bez
lístku! Od 1. září je pokuta za jízdu bez platného dokladu 1500
Kč, tedy ne 1000 Kč,
jak tomu bylo dosud.
Když zaplatíte pokutu
na místě, nebo do pěti
pracovních dnů, je to
jen za 800 Kč.
Pokud jste jen zapomněli šalinkartu,
máte pět dní na to, to
dokázat. Pak je to za
pěkných 50 Kč. Lepší
je si štípnout.

● Dvořákova - Národní
divadlo Brno je stále bez
ředitele. Poslední zasedání bylo zrušeno bez udání
důvodu. Komisi předsedá
brněnský primátor Roman Onderka. Poslední
ředitel Dvořák si dal padáka loni na podzim.

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Foto: Archiv SBN

Tak to už je dost. Rychle pro lístek

Nové zprávy
ze Starého Brna

…nejen chlebíčky!

AKCE RÍJNA:

Pondělí až pátek
od 14 do 16 hodin
šunkové chlebíčky za 11 Kč!
Kromě chlebíčků nabízíme také slané
koláče, polévky, salátový bufet…
Otevřeno:

Adresa:

Pondělí až pátek 7 - 19 h, Běhounská 20, Brno
sobota 8 - 12 h
www.barunka.com

Zde mu že
být váš

INZERÁT

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

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

lici.

telefon inzerce
inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

PIVNÍ

S MORAVSKÝM SRDCEM

ZPRAVODAJ
Vítězná Dvanáctka I ŽENÁM
PIVO SLUŠÍ
Starobrno září ve
vašich hospodách!
FOTOSOUTĚŽ

Posílejte podobné fotky
na adresu redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Miss
říjen

Náš seriál Pojďte s námi
na pivo je u konce…
O pivu jste se dozvěděli
všechno podstatné - jak
se připravuje pivní sklo,
čepuje na několik způsobů, degustuje i pije.

T

akže dnes si můžete vychutnat opravdovou lahůdku, kterou ve svých
oblíbených starobrněnských hospodách už pár týdnů potkáváte:
originální dvanáctistupňový ležák! Už jste ho pili i vy?
Nová Dvanáctka s 5,3 procenta
alkoholu, která je dostupná od
září, se v pivovaru vaří z nejlepších moravských surovin. Pro její
přípravu byla použita vítězná receptura z velkého jarního hlasování, které proběhlo ve více než
dvou stovkách starobrněnských
hospod. Právě vy, naši štamgasti,
jste si vybírali podle svého gusta
- a nejvíce vám chutnala extra
chmelená varianta.

Novinka
Uvedení nového ležáku do starobrněnských hospod však má
i další pádný důvod.
Pivovar Starobrno jako hrdý generální partner HC Kometa Brno
se vítěznou Dvanáctku rozhodl
uvařit na start hokejové extraligy
a podpořit tak oblíbený hokejový
klub na cestě za vysněným titulem.

Fotku své manželky Jany, kuchařky
z Výtopny na Hlinkách 34, poslal
Drahoš Dvořák.

Je to o sud
Hokejisté Komety Brno Tomáš Svoboda, Jožo Kováčik
a Jan Hruška si pro jednou vyzkoušeli práci výčepních.
Při slavnostním otevření Pivnice na Mendlově náměstí.

Dvanáctka totiž má pro fanoušky Komety až přímo symbolický
rozměr. Toto číslo nosil na dresu
Vlastimil Bubník, jedna z největších legend brněnského hokeje.
Dvanáctku má na dresu nový
kapitán modrobílých Leoš Čermák a pořadové číslo 12 bude
mít na sobě i titul mistra extraligy, na který v Brně zatím čekáme dlouhých 47 let.
Křest nové Dvanáctky se oﬁciálně odehrál na Dni otevřených
dveří pivovaru Starobrno 7. září,
kdy ji do světa společně poslali
manažer značky Starobrno Petr

Syřiště a kapitán Komety Leoš
Čermák.
Jednou z prvních příležitostí,
kdy měli naši štamgasti příležitost nové pivo ochutnat, bylo
otevření Pivnice na Mendlově
náměstí po její rekonstrukci.
Dvanáctku tam čepovali i tři
hráči Komety.
Ochutnejte novou extra chmelenou Dvanáctku i vy! Na čepu
je ve stovkách starobrněnských
hospod. Jak mnozí příznivci
Starobrna potvrzují: toto pivo se
opravdu povedlo! Přesvědčte se,
nebudete litovat!

Do pivovaru i o víkendu
Pivovar Starobrno

Pivovar Starobrno mohou zájemci navštívit každý všední den od
8 do 17.30 h na základě objednávky: e-mail exkurze@starobrno.cz
nebo tel. 737 224 087. Bez objednání mohou jednotlivci na exkur-

zi přijít v sobotu (11 h a 13 h) nebo
v neděli (14 h a 15 h).
Cena základního vstupného s degustací a suvenýrem činí 150 Kč,
studenti nad 18 let a důchodci
platí 100 Kč.

Soutěžte i letos o sud Starobrna
Medium. Vítěze vyhlásíme před
koncem roku. Zasílejte nám do té
doby své fotky pod heslem I ženám pivo sluší! Protože k tomu
starobrněnskému ženy patří od prvopočátku, kdy jej
vařily jeptišky…Těšíme se na slečny,
paní, štamgastky,
servírky, výčepní
nebo třeba právě
na tvou holku na povedených obrázcích!

Chytrý krígl
UKAŽTE KAMARÁDŮM,
ŽE VÍTE NĚCO, CO ONI NE
● Víte, kolik lidí se letos vypravilo do pivovaru Starobrno
na Den otevřených dveří?
15 tisíc! Všem děkujeme, že
se skvěle bavili, užili si kapely
Kryštof, Eddie Stoilow, Mandrage, soutěže, Kometu i novou
extra chmelenou Dvanáctku!

Láska a smrt Jiří
telefon redakce: 775 949 557

Byla to láska na první pohled. Stačilo jedno setkání v redakci Lidových
novin. Pak byla svatba, při které Jiří
sice přišel o nový klobouk, ale zato
našel ženu pro celý život.

K

Bylo pondělí 6. 10. 1919,
kdy šla Karla s Jiřím pěšky ze svého bytu na České
ulici 13 na Novou radnici,
kde už na ně čekala rodina a svědkové. Ženich
Jiří měl šedý oblek a nový
šedý velurový klobouk.
Nevěsta tmavé šaty, na
hlavě černý sametový
klobouk, na rukou bílé
rukavice. Držela růžové
gladioly.

Foto: Archiv

dyž slečna Karla
vešla roku 1915
do brněnské redakce Lidových novin,
hned si ho všimla. Později
tu chvíli popsala, že „se
jí hned zalíbil jeho renesanční vzhled“.
Jí bylo 19 let, pracovala
v rolnické pojišťovně. On,
33letý, psal pro Lidové
noviny a byl renesanční
nejen vzhledem.

Snímek nahoře: Jiří Mahen se
svými sestrami. Snímek vpravo:
Dům Jiřího Mahena (Mahenova 8),
kde se oběsil na půdě.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Z radnice šli společně
k fotografovi na Kolišti,
odkud pokračovali směrem k domovu. Bylo totiž
předem dohodnuto, že se
z ﬁnančních důvodů na
slavnostní oběd nepůjde.
Svědkové ale novomanžele přemluvili a pozvali
je na slavnostní oběd do
restaurace U Polenků.
Ta se tehdy nacházela na
začátku České ulice, tedy
blízko bydliště manželů
Mahenových.
Po obědě musel Mahen
ještě na chvíli do redakce.
Večer zašel novomanželský pár do kina, pak se
odebrali do kavárny Bellevue. Při odchodu z kavárny

Tema

Mahen zjistil, že mu někdo
odcizil jeho nový klobouk
a nechal mu tam starý obnošený. Svatební den, na
jaký se nezapomíná.
Novomanželé měli jen
jeden snubní prsten, Jiří
Mahen totiž kategoricky
odmítl nošení prstenu.
Do prstenu nevěsty Karly
bylo vyryto datum a iniciály obou jmen.

Půda

Prožili spolu šťastných 20
let. Mahen po odchodu
z Lidových novin působil
jako dramatik Národního divadla Brno (dnes se
jmenuje po něm). Později
se stal ředitelem městské

knihovny (také nese jeho
jméno).
Mahen trpěl těžkými depresemi. Dne 22. května
1939 šel na půdu domku,
kde bydleli, a oběsil se.
Mohla to být reakce na
německou okupaci.
Paní Karla bydlela v domku č. 8, v ulici pojmenované po jejím zesnulém
muži, společně se svojí
sestrou Marií a několika
kočkami až do konce života. Dožila se 94 let.

Víte, že...
Jiří Mahen byl pseudonym.
Vlastním jménem se
jmenoval Antonín Vančura.

Snímek nahoře:
Svatební fotograﬁe
Jiřího a Karly.
Snímek vpravo:
Paní Karla s kávou,
která má patafyzické rozměry.

Kameny, o které je třeba zakopnout
tolpersteine, neboli „Kameny zmizelých“ najdeme v Brně na několika
místech. Jde o unikátní způsob
uctění a připomenutí památky
oběti nacistické genocidy za druhé světové války.
Každá kostka o velikosti 10 x 10
x 10 cm je z betonu a na jedné
straně je opatřena mosaznou ta-

Kostky na Jakubském
náměstí č. 4 .
Helena a Marie

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

S

Martin Cibulka neúnavně
brázdí ulice Starého Brna

bulkou se jménem oběti. Ukládá
se do dlažby před dům, v němž
bydlel člověk určený k likvidaci.
Do místa, kterým denně procházel při odchodu či návratu domů,
také odkud naposled odešel, aby
se už neměl vrátit.
Až půjdete napříkld ulicí Orlí kolem domu č. 26, nebo přes Malinovského nám. č. 5, nebo přes
třídu Kpt. Jaroše č. 8, zastavte
se na chvíli a zamyslete se nad
posledními kroky člověka před
nástupem do koncentračního tábora.

Fotot: Martin Cibulka

Zuřivý reportér

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

Foto: Archov, Martin Cibulka
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iřího Mahena
z tituln}i Strany

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

Kalendárium
Starého Brna
ŘÍJEN

Cecílie
Strádalová,
pěvkyně

Nataša
Gollová,
herečka

Heinrich
Ernst,
houslista

George
Placzek,
fyzik

● Pavel Haas
*21. 6. 1899 Brno
†17. 10. 1944 Osvětim
Hudební skladatel, bratr
herce Huga Haase.
● Nataša Gollová
*27. 2. 1912 Brno
†29. 10. 1988 Praha
Herečka. Dcera brněnského politika F. X. Hodáče.
● František Markus
*15. 6. 1876 Strážnice
†23. 10. 1963 Brno
Ředitel Zahradnické školy
v Brně - Bohunicích.
● Cecílie Strádalová
*3. 11. 1923 Ostrava
†25. 10. 1994 Brno
Operní pěvkyně, hvězda
Janáčkovy opery.
● Heinrich W. Ernst
*8. 6. 1812 Brno
†8. 10. 1865 Nice
Houslista. Rodiče měli
hospodu na Křenové.
● Georg Placzek
*26. 9. 1905 Brno
†9. 10. 1955 Zűrich
Fyzik. Jediný občan
ČSR, který byl 16. 7. 1945
svědkem 1. pokusného
výbuchu atomové bomby.

Jiří a Karla
v lázních
Luhačovice
v roce 1930

Kdyby domy mohly mluvit

Foto: Archov, Martin Cibulka

Hansmannova 32

V tomto domě bydlela v letech 1934 - 1935
šansoniérka a herečka
Ljuba Hermanová (1913
- 1996). Působila v brněnském Národním divadle. Prošla desítkami
pražských divadel a scén.
Do Brna se vrátila ještě
v letech 1964 - 1965, kdy
hrála ve Večerním Brně.
Filmy: Vražda v Ostrovní ulici (1933), Bylo čtvrt
a bude půl (1968) a další.

Zde muže
být váš

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Hansmannova 32

Herečka
Ljuba Hermanová

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

Nejen pri zcizení
vašeho klobouku
vám rádi poradíme
s výberem nového!
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Setkání přátel StaroBrněnských novin

Pravidelně každé první pondělí v měsíci v kavárně Café TeeVee
na Běhounské 18 (vchod do kavárny je za kostelem sv. Jakuba)
Martin
Cibulka

J

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

ak jsem slíbil, tak
jsem splnil. Onou
vzácnou návštěvou
byla paní Jitka až z kanadské Otawy.
Přestože miluje Brno, a to
staré obzvlášť, odešla tam
v roce 1970 za svým manželem. Od té doby žije
dvojí život a umí o tom
vyprávět přímo luxusně.
Nejen proto, že v Otawě
nemají kavárny, se do
svého Brna vždy velmi
těší. Aby těch překvapení
nebylo málo, bývalá operní pěvkyně Národního
divadla Brno paní Anna
Kratochvílová (srazů se
zúčastňuje pravidelně) přinesla osobní korespondenci 1. české dirigentky
a manželky Jiřího Muchy
paní Vítězslavy Kaprálové. Při čtení dopisů této
hvězdy, které čas bohu-

Dopis paní
Kaprálové

To jsou
šťabajzny!
žel nepřál, mi šel doslova
mráz po zádech.
Je škoda, že až na pár výjimek nechodí (zatím) na
srazy přátel SBN i mladší generace. Po přečtení

zmíněných dopisů by si
mladí lidé uvědomili, jak
se dnes vlastně máme
dobře. A možná by si začali více vážit jeden druhého. A ani tentokrát

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Adresa: Gorkého 2
„Nečekejte na krásu, přijďte
(roh ulic Gorkého a Veveří),
si pro ni k nám! Nabízíme
1. patro, Brno
ženám, mužům i dětem.“

INZERÁT

NEJ

První
automatická
úschovna
zavazadel

Masáže, kosmetika, kadeřnictví.
Prodej kosmetiky Alcina a Wella
u nás v salonu i přes internet.
Tel.: 541 210 251
www.salonmarketa.berx.cz

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

Brněnská
Ruch před
nádražím
roku 1963

Skvělá
zábava

inzerce
inzerce

Zde muže
být váš

Akce

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

GENTLEMAN
TAXI

Po Brně jezdí první Gentleman Taxi
s atmosférou 30. a 40. let
minulého století. Za velmi příjemnou
cenu se vždy dostanete bezpečně
do cíle. Vraťte se do časů, které znáte
z ﬁlmů pro pamětníky. A nebojte se, vůz
zcela jistě nepřehlédnete. Vypadá stejně
jako StaroBrněnské noviny!
Volejte Martinovi: 777 122 009!

samozřejmě nechyběla tolik potřebná sranda.
Přijďte se mezi nás zasmát a zavzpomínat.
Příští setkání v Café
TeeVee: 7. 10. od 17 h

Dne 27. 8. 1963 (před 50
lety) byla na brněnském
vlakovém nádraží nainstalována první automatická úschovna zavazadel
v ČSSR. Princip automatu
vyrobeného v NDR byl
jednoduchý. Cestující vložil zavazadlo do schránky,
vhodil minci a tím získal
klíček, kterým si schránku opět otevřel. V Praze
měli úschovnu až o týden
později (Nádraží - střed).

Novinky z místních podniku
Tivoli, Konečného nám. 6

Stylová nekuřácká kavárna s tradicí od r.
1908 opět otevřena! Kuchyně zaměřena
na italskou stravu, neapolská káva Passalacqua. Dětský koutek. www.tivolicafe.cz

Tankovna, Kounicova 10

Nová nekuřácká pivnice. Domácí české
snídaně, obědy a obědová menu, Pilsner Urguell z tanků, káva Penerini, TV
přenosy, wi-ﬁ, www.pivnice-tankovna.cz

Plstěné
dekorativní hračky
za sympatické ceny!
www.ﬂer.cz/plstacci

Forhaus, Pekařská 4

Kavárna a restaurace se sloganem:
„Dobře jíst, často se smát, dlouho žít“.
Denní menu, nepasterovaný Harrach, ﬁltrovaná voda z kohoutku. www.forhaus.cz

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve meste
SNADNÝ NÁVOD: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu
pošlete na tel. číslo 900 11 30. Rozsah max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Nabízím výuku hry na
zobcovou flétnu, ukulele,
akordeon (základy hry,
stará a klasická hudba,
folk, blues, swing, pop).
Tel.: 775 694 386.
●Nabízím pronájem
prostorů na ordinace
a kanceláře v centru Brna.
Nájem 1800 Kč za m2/rok.
Tel.: 602 816 346.
●Brno - Praha a zpět.
Pohodlně, bezpečně, spolehlivě za 3000 Kč, vozem
vyšší střední třídy. Pro

stálé zákazníky možná
sleva, věrnostní bonusy,
dárkové certifikáty. Tel.:
777 122 009.
●Prodáme
zděnou
chatu v Černovicích
u Boskovic. Voda, elektrika, 3 pokoje, kuchyň, sprcha. Tel.: 602 816 346.
●Nově otevřená pivnice Tankovna. Roh ulic
Kounicova a Smetanova. Nekuřácké prostředí.
Snídaně, obědy, obědové
menu. Těšíme se na vás.

www.pivnice-tankovna.cz
●Fitclub Valerie. Stott
pilates reformer, stroj na
formování postavy, zefektňuje tréninky sportovců,
pomáhá při bolestech zad.
www.fitclubvalerie.cz
●Oldie´s - Music Club
Fičák vás zve na večery
s živou hudbou. Program
najdete na str. 11 v těchto novinách nebo na
www.club-ficak.cz. Adresa: Mojmírovo nám. 17,
Brno.

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}
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inzerce@StarobrnenSkenoviny.eu

Komentáře, básně,
fotky, glosy, fejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte laskavě své příspěvky
na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu.

Dopis

Vzpomínka na
Banďoucha

Srdečně zdravíme redakci StaroBrněnských
novin a prosíme o uveřejnění vzpomínky na
brněnského malíře, našeho kamaráda Karla Banďoucha.
Tento umělec z Husovic
projevil nadání již v dětském věku. Malířství
začal studovat u svého
příbuzného Martina Banďoucha ve Vídni. Poté
přešel do Prahy, kde jeho
studia přerušila 1. světová
válka. Narukoval do rakouské armády, brzy utrpěl vážné zranění ruky.
Naštěstí ho ošetřoval
lékař, který byl velkým
milovníkem umění. Jeho
zásluhou mu nebyla ruka

amputována. Banďouch
se věnoval hlavně malování přírody, byl i malířem krásných zátiší, občas
i portrétů.
Jeho obrazy byly téměř na
každé brněnské výstavě
ještě před skončením vyprodány. A na svoji dobu
nebyly nijak levné, což
potvrzují pamětníci, kteří
by jeho obrazy nikdy neprodali.
V 50. letech vedl klub malířů, učil malovat zájemce
o malířské umění. Dnes
je jeho velká část obrazů
v zahraničí, a to hlavně
v USA.
Jeho zpopelněné ostatky
jsou uloženy v rodinné
hrobce na brněnském
Ústředním hřbitově.
Děkujeme vám za nejkrásnější noviny a přejeme mnoho úspěchů jak
pracovních, tak osobních.
Manželé Charvátovi

Karel Banďouch
*15. 9. 1893 Brno
†10. 4. 1971 Brno
inzerce
inzerce

Jak voní
Brno

TITULNÍ strana
StaroBrněnských novin
č. 9 (září 2013)

Dopis

Děkuji za
tyto noviny!
Ve čtvrtek jsem si vyzvedla v Café TeeVee slíbené
chybějící StaroBrněnské
noviny a byla jsem tím
moc mile překvapena.
Děkuji za dodaná čísla
a nyní už mně neuteče
ani jeden výtisk, protože
mám v kalendáři zatržené
dny, kdy mám navštívit
odběrní místa. Ještě jednou moc děkuji a s pozdravem
Lenka Čapková

100 lidí, 100 vůní. Vonět
může pugét čerstvých růží,
vonět může šálek kávy,
pěkně upravený muž či
žena.
Ale jak voní takové město, vlastně nejen takové,
ale přímo Brno? Pokaždé
jinak. V mých 15 letech
bylo cítit vanilkovou nejistotou, o čtyři roky později citrónovou trémou,
slavnostní chvíle střídaly
chvíle obav.
Nejkrásnější je Brno těsně
po probuzení. Plné vůní,
vjemů, okamžiků. Občas
nos polechtá čerstvé pečivo, občas mozek nabudí
káva od toho starého
strýčka, co měl farmu.
Představte si, že držíte
v ruce knihu. Je čerstvě
vytištěná, nevíte, co vás
potká. Snad láska, snad
nová práce. Snad úsměv
milého člověka. Tak tak
mi momentálně voní
Brno. Můžu jít stokrát
stejnou cestou. Do práce,
na rande, nebo jen tak.
Ale pokaždé to bude jiné...
A za to ti, drahé Brno, děkuji.
Daniela Jurkovičová

Sloupek o kávě

Čerstvá káva doma

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

e

Pavel
Kosta

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

Majitel Caffé del
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

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.

Sbn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Zde muže
být váš

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

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!

D

obrá a kvalitní zrnka kávy lze koupit
v blízké pražírně,
kde poradí odborník. Postupně navazujeme na tradici předků, kteří vyhledávali krámky vonící kávou
a z produktů připravovali
lahodný nápoj. Nejpoužívanějším tlakovým překapávačem byla konvice
Lamka. Dnes je adekvátní
náhradou moka-konvička
či překapávač, ale pokud
máte originál, vychutnejte
si půvab čerstvě umletých
zrnek přepařených v tomto přístroji. Ostatně stejně
jako Jiří Mahen s manželkou, kteří milovali četbu
knihy se šálkem výborné
kávy v ruce. Byl občasným
návštěvníkem již zaniklé kavárny Bellevue, ale
čerstvě připravená káva
s domácí atmosférou vedla prim nad společenskou
konverzací.
Pavel Kosta
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
zmístního
místního
kulturního života

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

Kožená se
stala patronkou

Začátkem září se stala světoznámá mezzosopranistka Magdalena Kožená
patronkou
Kantilény,
sboru dětí a mládeže působícím při Filharmonii
Brno. Tato událost byla
ohlášena na koncertu
Magdaleny s tímto sborem v Besedním domě.

Provázek slavil
duhově

Stanislav
Moša
REŽISÉR

K

Magdalena
Kožená

OPERNÍ PĚVKYNĚ

Pavel
Fajt

HUDEBNÍK

Kulturní nástěnka
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

ŘÍJEN

Divadlo - Pá 4. 10. v 19 h - LEOŠ
ANEB TVÁ NEJVĚRNĚJŠÍ - Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - Nesmrtelný L. Janáček v režii V. Morávka.
www.provazek.cz
Divadlo - 5. v 19 h, 23. v 17 h, 25. v 18 h
a 29. 10. v 19 h - KRÁLOVA ŘEČ - ND
Brno - Mahenovo divadlo, Dvořákova 11
- „Bůh ochraňuj krále, který koktá!“ Více:
www.ndbrno.cz
Divadlo - Po 7. 10. v 19. 30 h - A. GOLDFLAM: DOMA U HITLERŮ ANEB
HISTORKY Z HITLEROVIC KUCHYNĚ - HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d - www.hadivadlo.cz
Dětem - Ne 13. 10. v 15 h - OTESÁNEK - Divadelní studio V, Veveří 133 Barevná písničková pohádka o jednom,
který měl hlad. Vstupné 60 Kč. www.
divadlov.cz

Kloboukový
klub

Akce - St 16. 10. od 19 h - SETKÁNÍ
KLOBOUKOVÉHO KLUBU - Hotel
International, rest. Lucullus - Krásné setkání lidí i klobouků, jehož hostem bude
Miss Monika Žídková.

Galerie i

Vernisáž - Po 21. 10. od 17 h - ZDENĚK BLÁHA: POCITY PROSTORU
- Galerie i, Horova 8 - Vernisáž výstavy
akvarelů Z. Bláhy Pocity prostoru (města
a krajiny), výstava do 27. 10.

Flashdance
čerstvě v Brně

Dne 28. září proběhla
v Městském divadle Brno
evropská premiéra muzikálu Flashdance. Režie
se ujal S. Moša a v hlavní
roli tanečnice Alex alternují Svetlana Janotová
a Ivana Vaňková.
SBN: Jste v Brně
jediný kabaretiér?
Martin: Jsem jediný (pozn. redakce: a jedinečný) a je složité hledat tu kabaretní kulturu.
Umělců a umětelů je
mnoho, ale těch skutečných kabaretních málo.

1

SBN: Podobá se
Váš život kabaretu?
Martin: Právě proto, že se kabaretu podobá, zúročil jsem to ve
svém podniku a udělal
jsem dobře.

2

SBN: Co ještě Vás
k tomu vedlo?
Martin: Nudil jsem
se a neměl se kde zasmát
trapnosti života. V současnosti se s přáteli, kteří

3

Mahenova činohra
zve na novinky
Petr
Halberstadt,
umělecký šéf i herec Ma-

7

Údolí much
Radima Langera

Novou výstavu Údolí much 17. září zahájila
Fait Gallery Preview na
Dominikánském náměstí
v Brně. Umělec Radim
Langer zde představuje
cyklus obrazů, v nichž se
věnuje tématu manuální
řemeslné výroby a průmyslové produkce. Nenechte si ujít.

otázek, odpovídá
Martin Špacek

Kabaretiér Kabaretu Špaček
u nás vystupují, pomalu projít ulicemi, fotit. Neblížíme kýženému tvaru můžu hrát s dětmi hokej
a fotbal na ulici jako jsem
kabaretního umění.
to provozoval za mlada.
SBN: Dá se u Vás
SBN: Kabaret Špataké najíst?
ček sídlí v Kopečné
Martin: Najíst i na46, co je to za dům?
pít. Zásadně vaříme jen
z čerstvých a regionálních Martin: Původně goticsurovin. Každé ráno mě ký, vždy stál za hradbami
potkáte s kolovým nákla- Brna. Byl zde zájezdní
hostinec i s přístupnými
ďákem na Zelňáku.
děvčaty. Asi před 120
SBN:
Co
Vám lety se na půdě z nešťastné lásky oběsila služebná
v Brně vadí?
Martin: Je tu moc a od té doby tady straší.
aut, nedá se parkovat,
SBN: Na co se
u Vás můžeme těšit?
Martin: Na nové
kabarety, koncerty a jiné
piškuntálie. Na premiéru
nového Kabaretu Československo s Markem
Danielem, Marií Ludvíkovou, Richardem Stankem, Jakubem Žáčkem,
Lenkou Zogatovou a Petrem Markem.

4

6

5

Hravý Martin Špaček a jeho unikátní náklaďák.

7

Martin Cibulka

Text a foto: Martin Cibulka

Muzikál Flashdance potěší nejen milovníky židlí.

Divadlo Husa na provázku slavilo koncem
září 45 let festivalem
Duha v Brně. Diváci si
užili např. Promítání ﬁlmů C. Turby, výstavu
fotograﬁí V. Havla, koncert P. Fajta a další akce.

henovy činohry, zve
diváky na nové premiéry. „Vnímám Mahenovu činohru jako široce
rozevřené nůžky, které
by měly nabídnout velké spektrum titulů,“ řekl
Halberstadt a dodal:
„Divákům se chystáme
přiblížit i jinou než evropskou dramatiku. Uvedeme také Wyspiańskiho
Veselku, Shakespearova
Othella i adaptaci Hrabalových Ostře sledovaných vlaků.“

telefon inzerce: 777 }556 578

František Kocourek

Slavné ženy Starého Brna

MINULE: Žanek hlásí Dubálovi Rohatýmu: “Só to fetingři, každé má v rypáku špinku.”

Majitelka slavné vily Tugendhat

P

ak se celá Žankova
partyja zašila mezi
rybále. Nortoni křížatý nemohli vasrůvku ani
čut, a tak štatlili bahnisFRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Pavel Jelínek
na jeho počest.

kem přes prázdné rybec.
Pro Žankovu sajtnu to byl
lochec. Eště mohli chytat
bronz, dyby pecen žhavil.
Nasadili křížatém pěknó meltu. Vtrukli na ně
grymlama a křížatý byli
v gébišu.

Foto: Martin Cibulka

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

Marie Daniela,
dcera

?

Otázka: Hádanka pro opravdové znalce! Kde je zazděný tento původní znak
Brna? Nápověda: Je to
na dvoře jednoho domu
v Údolní. Víte číslo domu?
Minule: Hlava býka na rohu nám.
Svobody a Rašínovy ulice. Vzpomínka
na jedno z prvních prvorepublikových
řeznictví. Správně: Jan Novotný
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Mies van
der Rohe,
architekt

G

reta (1903 - 1970)
se s Fritzem Tugendhatem (1895 1958) po svatbě v Berlíně
rozhodla usadit v Brně.
Požádali Ludwiga Miese
van der Rohe o projekt
rodinné vily. Greta hovořila mnoha světovými ja-

Pozvánka
Výstava
uměleckých řemesel v Křížové chodbě na Nové
radnici v Brně bude
zahájena 7. října v 17
hodin. Jedná se už
o třetí výstavu, která se
koná každé dva roky.
Umělecké řemeslo má
v Brně tradici po rozpadu podniku „Uměleckých řemesel“. Řemeslníci pracují samostatně
a nejen starší generace,
ale i mladí vytváří díla,
která jsou opravdu umělecká.
Podpořte
návštěvou
krásné řemeslo. Setkáte se s výrobky kovářů,
sklářů, vitrážníků, keramiků, řezbářů, šperkařů.
Určitě se vám zalíbí restaurovaný intarzovaný
nábytek, krásné gobelíny a artprotisy.
Řemeslníci se snaží,
aby řemeslo neskončilo.
Vy nám svou návštěvou
řeknete, že vás práce
řemeslníků zajímá.
Děkujeme.

PODPORUJÍ

Co nového
v Praze

[

Je to dost daleko,
ale přece jen...

Fritz
Tugendhat,
manžel

Jó, dyby pecen žhavil, to
by byl bronz! Jak na ně ale
vtrukli grymlama, tak...
Zgómeš příště!

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

[

Greta Tugendhat

Jak Žanek Žižkové šeredně vybóchal křížatý (IX.)

Rybec

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Archiv

Zabava

zyky. Byla předsedkyní
Ligy za lidská práva v Brně.
Do vily se s manželem
a třemi dětmi nastěhovala
roku 1930.
Před hrozbou války ujeli
roku 1938 do Venezuely,
kde se jim narodily další
dvě děti.

www.
malostranskenoviny.eu

AKTUALITY
A ZAJÍMAVOSTI
Když přijedete do Prahy,
noviny dostanete zdarma
např. v Malostranské besedě na Malostranském nám.
a na dalších 60 místech.

Sudoku pro
nenáročné
3 2 1 3 2
1 3 2 1 3
3 2 1 3 2
PRO LÍNÉ

LÍNĚJŠÍ

LIVE koncerty ŘÍJEN 2013
začátky od 20 hod.
Středa 25. září

ABBA revival

ABBA revival - POP STAR.

Středa 16. října

ROBBIE WILLIAMS
revival

Čtvrtek 26. září

Kapela Pop Stars z Moravy
předvede super show.

Country kapela s Tomášem
Linkou.

Čtvrtek 17. října

STARÝ FÓRY

ŠANY

Úterý 1. října

Populární folková zpěvačka.

Jako byste slyšeli originál.

MEGA OLDIES DISCO

DEEP PURPLE revival
Středa 2. října

BONEY M revival
Vracíme se do 80. let.
Čtvrtek 3. října

BOB DYLAN revival

Stanley Voda zpívá písně Boba
Dylana.

Pátek 18. října

„Zlatá osmdesátá “. Vstup zdarma. AKCE: nápoje 1+1 zdarma.
Úterý 22. října

BEE GEES revival

Světové hity v úžasném podání.
Středa 23. října

JIŘÍ SCHELINGER

Úterý 8. října

Vzpomínka na hvězdu 70. let.

Jeden z nejlepších evropských
imitátorů Vláďa Lichnovský.

LOUIS ARMSTRONG
revival

ELVIS PRESLEY revival
Středa 9. října

MICHAL DAVID revival
Nejlepší revival M. Davida
v ČR.
Čtvrtek 10. října

JOHNNY CASH revival
Večer známé country skupiny
Petra Horáka.

Čtvrtek 24. října

Český Armstrong zpívá hlasem
legendy.
Úterý 29. října

JAM SEASION

LEE Banda s hostem, skvělý
večer při jamování.
Středa 30. říjen

ELÁN revival

Úterý 15. října

Hraje skvělá revivalová kapela.

Kabát revival Ostrava zazpívá
hity populární skupiny.

KAREL ZICH revival

KABÁT revival

Čtvrtek 31. října

Jediný revival Karla Zicha v ČR.

PÁTEK A SOBOTA OLDIES „Zlatá osmdesátá“

(KARAOKE na objednání).
Omezený počet míst - nutno zakoupit vstupenky předem.
www.club-ﬁcak.cz • facebook.com/oldies music club ﬁčák
Tel.: 777 999 665
Adresa: Mojmírovo nám. 17, Brno - Kr. Pole

Foto: Archiv

Modré okénko
dnes získává...

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy

Čís. 1, roč. II
leden 2012

1. dne v měsíci.

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SBN TRICET
na tel.
číslo

redakce@StarobrnenSkenoviny.eu

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

902 11 30

www. StarobrnenSkenoviny.eu

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

Příští číslo vyjde
1. listopadu

Šťastný a veselý nový rok 2012
Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.

Seženete i v Praze

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Přetržený hromosvod (viz str. 3)
pro něj musí
znamenat
hotová muka.

PROKOP DIVIŠ

VYNÁLEZCE HROMOSVODU

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

Takhle to
má vypadat

Mazlíčka jménem
Mikuláš, poslala
Eliška Jandásková

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

V Caffé del Saggio
(Helceletova 2) dohlíží
na SBN nepřetržitě
R. A. Dvorský

51

- Kam vlečete toho kluka? Co provedl? - Ale, první týden
ve škole a hned má průšvih. Řekl paní učitelce, že jí
To je
ten knír vůbec nesluší a měla by se hned oholit.
bžunda!
inzerce

odběrních míst

Zde muže
být váš

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).

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 10 / říjen 2013 / III. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Hlavní redaktor: Martin Cibulka, Kultura, inzerce: Monika Höppner,
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.

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

Tel. č.: 777 556 578

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

Café TeeVee, Běhounská 18. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 602 724
700. Air café, Zelný trh 8, tel.: 774 020 106. 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.
Kadeřnictví Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Kavárna Santiago, Veveří 22. 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. Pivnice
Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 3. Nika Centrum, 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. 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. ISHA café restaurant,
Úvoz 8. Kavárna La Dolce Vita, Biskupská 3. Galerie Caffe, nám. Svobody 8.
RedBlack Shop, Kopečná 7. Středověká krčma, nám. Svobody 17. Café 99,
Úvoz 56. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music Club Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaffé, IBC, Příkop 6. Pivnice U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství J. Klouda, Kounicova 2b.

INZERÁT

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

na tel. číslo 902 11 30
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.

Rodinná spolecnost
PENERINI Vás zve
na šálek cerstvé kávy!

- čerstvě pražená káva
v České republice
podle vlastní receptury
- kvalitní čaje české produkce
- vynikající čokolády
rodinné ﬁrmy
- kávovary světových značek
- mlýnky, dózy a další

Naši kávu můžete ochutnat na
Týdnu kávy od 1. do 7. října 2013.

Také v Gimmi Lounge Cafe na Slovanském
nám. 1, v Pizzerii Suzie‘s na Údolní 3.

Pro informace a nákup volejte:

602 711 722

www.penerini.cz
fb: penerini coffee
mail: info@penerini.cz

