Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Čís. 7, roč. IV
červenec 2014

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

SBN TRICET
na tel.
číslo

telefon redakce (Monika): 777 556 578

902 11 30

www.starobrnenskenoviny.eu

Brněnské
servírky

podRobnosti
na stR. 6 - 7

Oldřich
mikulášek,
vzadu kavárna
Bellevue

eDita

z kavárny Gimmi Lounge Café
(Slovanské náměstí 1) podává
tři vejce do skla za 49 Kč
s domácím tmavým chlebem.

Proč čtu
Foto: Martin Cibulka

tiché
sRdcE
BRNA

Foto: Martin Cibulka

oldřich MikulášEk

„Mám je velmi ráda. Každé
nové číslo si vždy přečtu s velkou chutí.“ Marie Steinerová,
jediná žijící herečka, která hrála
s Vlastou Burianem.

inzerce

PáleNé ciHlY PlNé (tzv. zvonivky)
vyráběné klasickou metodou z vysoce
kvalitní hlíny bez jakýchkoliv příměsí.
Cihly z naší cihelny jsou vhodné
především ke stavbě vinných sklepů,
střešních komínů, pohledového zdiva,
dlažeb a zděných plotů.
Cihly (29 x 14 x 6,5 cm) není nutné
omítat. Cena: červená cihla 7 Kč,
žlutá 9 Kč.
Volejte: 604 864 591
www.cihelnasitborice.cz

Zde může
být váš
inzerát!

Dočasná
sleva 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

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

Noviny, které si píší čtenáři sami
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

26°C

ČerVeneC:

Na Špilberku vidět louži,
slunce si mrak nezaslouží.

Důležité
telefony

Policie:...............................158
Záchranka: .......................155
Hasiči:................................150
Tísňová linka:....................112
Redakce StaroBrněnských
novin:..................777 556 578
Městská policie
Křenová 4:...........543 566 111

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

Kuřecí nožičky
na pochodu

Chyť pět kuřat a zbav je
nožiček. Peří se šikne,
tělo ulož, hlav se zbav.
Povař do polosyrova...
Nechte hrnce vařit za vás

Číslo
Císlo měsíce

298

Oprava
náměstí Zelný
trh prý bude
trvat 298 dní.

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

T

kulhavý
poutník

ak jsem dlouho nevěděl, jestli jsem
mladej nebo starej.
Ono těch mých 48 je takový věk mezi. Tedy podle mě.
„Ale, pane Ondřeji, vy
nám nějak kulháte! Copak, copak? Máte nové
boty?“ ptala se mě sousedka na ulici.
„Ale kdepak. Mám artrózu třetího stupně, pani.“
„No to snad ne! Takovej
mladej!“
Takže už to vím. Kulhavý poutník vidí víc,
napsal Josef Čapek. Belhám soumrakem domů
a nebýt šeroslepý, byl
bych rád, že kulhám.



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

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

kdo urval červenému
rakovi dolní půlku těla?
Zuřivý reportér

Nové zprávy
ze Starého Brna
Rozhlas slavil
devadesát let

Špilberk - Český rozhlas Brno oslavil 21. 6.
pěkných 90 let od prvního vysílání. Oblohu
nad Špilberkem ozářil
ohňostroj, na náměstí
Svobody byl velký koncert.

Martin Cibulka brázdí
ulice Starého Brna

Masarykova - Kam až může dojít ničení historických památek, jsem se
přesvědčil koncem května. Tehdy jsem si všiml,
že chybí dolní polovina legendárního znamení domu U Červeného raka.
Myslím, že co tento dům
stojí, se to ještě nestalo.
Majitel domu mi potvrdil, že zatím neznámý
vandal chtěl ulomit raka
celého, jenže ten se v půlce ohnul a poté rozlomil.
Není jasné, když je rak
cca 3,5 m nad zemí, jak to
mohl provést jeden člověk. Buď byli dva, nebo
že by měl ničitel v noci
s sebou žebřík?
Majitel domu mi vysvětlil, že rak opravit nejde
a musí se vyrobit nový.
Tak držíme palce jak panu majiteli, tak Městské
policii, snad se jim podaří viníka odhalit.

Zpravy

Jakubské
náměstí ožije

raka je
jen půl

Zelňák na Moraváku: lidé
si libují, stánkaři se durdí

Moravské nám. - Přesun tržiště ze Zelného
trhu na Moravské náměstí vyvolává rozporuplné reakce. Kupující si
to pochvalují, prodavači
se zlobí, protože nemají
kde zaparkovat. „Nechám auto chvilku stát,

kde nemá, a hned dostanu pokutu,“ štve jednoho ze stánkařů.
Opravy Zelného trhu
začaly v dubnu. Náměstí by mělo být opraveno
začátkem příštího roku.
Rekonstrukce bude stát
60 milionů korun.

Jakubské nám. - Restaurace, kavárny, výčepy i divadlo Bolka Polívky se spojily do sdružení
Jakubák a chystají pro
Jakubské náměstí velké
akce.

Zloděj kol se
pěkně rozjel

Brno - Zloděj ukradl
u místních nákupních
center za poslední čtyři
měsíce nejméně 17 kol.
Přestřihl zámky a ujel.
Napáchal tak škodu
přibližně 70 tisíc korun.
Policie už ho dopadla.

AnkeTA STArOBrněnSkÝCH nOVin

Jak by měl vypadat
opravený Zelný trh?

Dita
kaplanová

Jiří
Pecha

radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Třeba podle
návrhu Tomáše
Rusína.“

„Tak nějak
normálně, jak
vypadal, nic
bych neměnil.“

„Čili, pokud
možno hezky.“

Vaše vozy čistíme již
od roku 1997.
Stále na stejné adrese v centru
Brna za hotelem Slovan.

Léto je tady, dopřejte osvěžující
koupel i svému vozu.

Mezírka 16, Brno
Tel.: 549 240 063,
777 322 233

www.tarte.cz

Zde může
být váš
INZERÁT!
Dočasná
sleva 20 %

na tel. číslo 902 11 30

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.

inzerce@starobrnenskenoviny.eu

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

Dotazy posílejte na e-mail:

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

Prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Elektrolux…
Servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

anna marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Aby se tam
dalo trhat
zelí.”

„Hlavně tam
vrátit kouzlo trhovkyň z Líšně.
Vodotrysk není
prvořadý.“

„Jako starý
Zelňák. Dal
bych tam středověkou klec
na zlé lidi.“

Herec, Národní
divadlo Brno

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák,
pračku či myčku dostanete na ruku 170 kč. Platí při vlastním dovozu.

Naše provozovny kleiner
Brno, spol. s r.o:
košinova 10, kr. Pole, Brno
Tel.: 549 210 297 - 8

Cejl 68, Brno
Tel.: 545 214 600

www.levnesporaky.cz

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Brněnský tělocvikář bojuje
za spravedlivější Ukrajinu

Dívka ze str. 3

hRoZí Mu věZEní Za sluŽbu v ciZí aRMádě

rok
1914

ivo
Stejskal

štětichá lili: MistRYně bRna
v posEdávání bEZ ÚčElu
Vydržela posedávat týden
a dvě hodiny. Titul jí byl následně odebrán, jelikož se ukázalo,
že ji tajně platí výrobce punčoch.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

tak to
házim
sicnu

Stejskal
při projevu
na ukrajině

Jazykové centrum English4all, Františkánská 6, Brno
•Jazykové kurzy v Brně - individuální,ﬁremní,
skupinové kurzy (max. 3 studenti)
•Jazykové pobyty v zahraničí - spojte letní
dovolenou s výukou jazyka na Maltě, ve
Velké Británii, v Irsku, Kanadě, USA nebo
ve Španělsku. Poznejte novou zemi, její kulturu a zlepšete si tak snadněji své jazykové
dovednosti

inzerce

Z DA r M A !

NÍ
LIT E
A
E
C
R
RAD
PO

na vašem autě?

navštivte GenO Pneu SerViS.

u nás geometrie kol jak má být!

Těšíme se na Vás v nově
klimatizovaných prostorách.

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

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

Rodinná firma
s tradicí!

Poradím Vám

Sjíždí se vám pneumatiky

NOVINKA!

Jiří Pecha

Protože to jsou nejlepší noviny
v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc
výtisků jsou ve všech schránkách
v centru města a na více než 50
odběrních místech. Čte je 40 tisíc lidí.
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

PrODáVáTe
neMOViTOST?

Tel.: 722 713 281, e-mail: info@english4all.cz, www.english4all.cz

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

Foto: Archiv

Brno - Brněnský tělocvikář Ivo Stejskal je
hvězdou ruských médií.
„Když jsem viděl, co se
stalo v Oděse, nemohl
jsem zůstat v klidu. Bojují tu i dobrovolníci z Itálie nebo ze Srbska. Tady
bojují Slované. Je to
genocida rusko - ukrajinského lidu,“ vysvětlil
Stejskal.
V Brně učil tělocvik a občanskou výchovu. „Je to
hodný, slušný a inteligentní člověk,“ řekla jeho
bývalá kolegyně z učitelského sboru.
Po ozbrojeném puči na
náměstí Majdan v Kyjevě
zachvátila Ukrajinu občanská válka.
Stejskalovi však hrozí
podle českých zákonů až
pět let vězení za službu
v cizí armádě. Může dostat i doživotí.

•Ruční výroba kronik dle přání zákazníka
•Vazba i opravy knih a časopisů
•E-shop www.epapirnictvi.eu
•Vazba
Vazba a tisk diplomových prací
Adresa knihařství: Kounicova 2 b, Brno

Jaroslav Sadloň
Tel.: 725 457 709
www.sedlakreal.cz

Otevřeno
pondělí až pátek 7 - 16 h
www.ediplomky.cz
Tel.: 602 734 119

Historie Alfa Pasáže

Nejen návštěvníci biografu Alfa, který byl otevřen
v roce 1932, se po skončení promítání obvykle
chodili skvěle bavit do kavárny Alfa. Tato velkoryse koncipovaná kavárna s hernou zaujímala celé
mezipatro domů Jánská 11, Jánská 13 a roh Poštovské ulice.
Jejím nájemcem byl známý brněnský kavárník Vladimír Borkovec, jehož později vystřídal Jan Florian. Nejpravděpodobnějším autorem jak biografu Alfa, tak kavárny Alfa byl brněnský
architekt Norbert Troller (1896 - 1984). Původně oddělené
místnosti klubovny, salónku a šachového koutku však byly
vzájemně propojeny, aby tím vznikl velký, prostorově sjednocený sál o několika výškových úrovních. Pokračování příště.
Více info:

► www.alfapassage.cz ►

Norbert Troller,
architekt.
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
ČerVeneC

Foto: Archiv SBN

Host zničil hotel
Evropa dynamitem

Krátce po výbuchu,
foceno z Jánské ulice
● 31. 7. 1933
V luxusním hotelu Evropa došlo v 7.50 h na pokoji č. 7 k výbuchu. Ulice
Jánská se naplnila prachem. Byla zničena celá
kavárna a řada pokojů.
Okolní domy měly rozbitá okna, do některých
místností vlétly i části lidských těl. Nezaměstnaný
Zdeněk Knopp spáchal
tehdy sebevraždu, kdy
v pokoji položil a odpálil
dynamitové patrony. Zahynula i přítelkyně Irma,
jejich syn Zdeněk a dalších sedm nevinných lidí.

Rondo
bude zase
Rondo
Brno - Hala Rondo se od
1. července vrací ke svému původnímu názvu.
Od roku 2011 se jmenovala Kajot Arena, podle
sponzora hokejistů místní Komety. Firma Kajot,
která se zabývala provozováním sázek a heren,
už nechce hokejisty sponzorovat kvůli omezující vyhlášce. Hala se už
jmenovala také Starobrno Rondo Arena a Náplavka.

cyklista na
vysokém kole
havaroval
Populární jezdec na
historickém
kole
Josef Zimovčák
měl u Znojma
těžkou nehodu
a je v nemocnici. Jel například
Tour de France.

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Zpravy

to jsou věci: básník Jan skácel
bude mít sochu pod špilberkem
Brno - „Domluvili jsme
se, že to bude socha figurální. Nic abstraktního,“ rozhodli radní, kteří
moudře vycházeli z před-

pokladu, že když už má
někdo sochu, měl by být
především poznat.
Socha básníka Skácela
by měla stát v parku na

jižním svahu pod Špilberkem. Návrhy sochy
lze poslat do 11. srpna.
Jan Skácel žil v letech
1922 - 1989.

Brněnský mrakodrap
zabodoval v soutěži

Brno - No vida! Vysmívaný mrakodrap AZ Tower se umístil na 9. místě
v celosvětové soutěži výškových budov.
Německá společnost Emporis hodnotila nejen
funkčnost, ale i vzhled
budov. Brněnský mrakodrap měří údajně 111 metrů i s anténkou na střeše. Je o 2 metry vyšší než
City Tower na Pankráci
v Praze. Byl otevřen loni
v březnu. V soutěži se
musel AZ Tower sklonit
například před londýnským Střepem.

aZ tower

Taky
dobrý!

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě
SnADnÝ náVOD: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu pošlete na tel.
číslo 900 11 30. Rozsah jedné sms zprávy může být nejvýše 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Prodáme RD v Brně Líšni. V 1. patře dva byty,
v přízemí dvě komerční
jednotky. Celková plocha
300 m2. Tel.: 602 816 346.
●Myč oken. Mytí oken
včetně rámů, mytí výloh.
Ceny od 400 Kč/byt 2+1.
Tel.: 608 803 216.
●Hledám práci v kultuře, které je možné se naučit - na recepci, ostraha,

vlásenkářka, kostymérka
i jakoukoliv jinou. Je mi 43
let. Tel.: 731 383 368
●Koupím Aero Minor 2.
Hledám tento automobil,
popř. koupím díly. Tel.:
605 778 082.
●Pronajmu garáž na
Barvičově ulici v Brně.
Tel.: 605 307 098.
●Pronajmu nebo prodám byt 1+1, 64 m2 na

DŘÍVE & DNES

Foto: Archiv, Martin Cibulka

1912

pěší zóně v centru Blanska
(25 km od Brna). Solidní
jednání. Tel.: 777 55 65 78.
●Reklama pro firmy.
www.distribuceletaku.net.
●Nejlevnější
volání.
Chcete nejlevnější neomezený telefonní tarif
u nás na trhu za 480 Kč
měsíčně včetně DPH? Volejte nebo pište. Tel.: 777
122 009.

●Pálené cihly plné
(tzv. zvonivky) vyráběné
klasickou metodou z vysoce kvalitní hlíny bez
jakýchkoliv příměsí. Cihly
z naší cihelny jsou vhodné
především ke stavbě vinných sklepů, střešních komínů, pohledového zdiva,
dlažeb a zděných plotů.
Cihly (29 x 14 x 6,5 cm)
není nutné omítat. Cena:

červená cihla 7 Kč, žlutá
9 Kč. Tel.: 604 864 591,
www.cihelnasitborice.cz.
●Knihařství Klouda.
Vazba a tisk diplomových
prací, ruční výroba kronik, vazby i opravy knih.
www.ediplomky.cz
●Perly z lásky. Originální dárek s náhrdelníkem
a pravou perlou. www.
perlyzlasky.cz.

Orlí ulice, v pozadí Měnínská brána
Dnes

VšiMněTe Si: Na snímku vlevo jsou domy spojené, na snímku vpravo (dnes) je tam průchod.

Kde to je

POSÍleJTe SVÉ FOTOGrAFie
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 @556 578

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu
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Medvědí dvojčata Kuba a Toby
se stěhují do Maďarska. Ach jo

Nové zprávy ze
Starého Brna

Zpravy

Kostra dítěte
pod Zelňákem

Vyvážet medvědy je fajn, ale co na to řeknou návštěvníci?
ti nám ale
pěkně
vyrostli!

Sv. Anna hlásí
propouštění

Brno - Nemocnice u sv.
Anny propustí okolo tří
stovek zaměstnanců.
Je prý nejzadluženější
nemocnicí v Česku. Vymyslel to nový ředitel.

Tramvaj uhne
parku

Mendlovo náměstí Tramvajová smyčka na
náměstí se brzy posune
o kus dál a uvolní místo
parku.

Víte že...

Teď
musí
bručet
jiní

Medvědi jsou ozdobou
brněnské zoo. Přilákali
statisíce návštěvníků.

Zde může
být váš
inzerát!

Dočasná
sleva 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

PLATBA
SMS
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

Baroko, restaurace
v moderním pojetí
a se staletou
minulostí, láká k příjemnému posezení

J

iž před rokem 1230
byl založen minoritský klášter i s unikátními sklepy, které jsou
dnes díky restauraci
a vinárně Baroko důstojnou připomínkou
slavné historie tohoto
komplexu budov na
ulici Orlí, která v době
vzniku nesla název Platea Menesensis (podle
směru ulice k Měnínské
bráně). Vstup do sklepů
je z ulice Orlí v domě
č. 17. Dnešní budova vznikla v roce 1672
a nahradila tak původní středověkou stavbu,
kterou zničili Švédové při obléhání v roce
1645. Koncem 18. století byl dům přestavěn na
obydlí pro faráře. Stará fara,
jak se domu
říkalo, sloužila
restauračním
účelům od 30.
let 20. století.
Během německé okupace byl
však
provoz

Baroko, Orlí 17, Brno

velmi omezen, neboť
sklepy byly přeměněny na protiletecký kryt.
Poslední velká oprava
byla provedena roku
1971, kdy podle projektu arch. Kamila Fuchse
byla v klášterních sklepích zřízena vinárna
Baroko, která je dnes
hojně
navštěvovaná
díky monumentálním
klenbám a jedinečnému
interiéru, jenž v Brně
nemá obdoby. Do restaurace Baroko se hosté rádi vracejí mj. kvůli
nejlepší svíčkové v Brně
a vynikajícímu rumpsteaku. Vinárna Baroko
nabízí pestrou paletu
moravských a zahraničních vín.

Jiří Pecha

Foto: Martin Cibulka, archiv

Brno - Dvouletá dvojčata kamčatského medvěda
Kubu a Tobyho, kteří patří k největším atrakcím
brněnské zoo, čeká v létě
stěhování do Maďarska.
Budou bydlet v areálu
Medvědí dům nedaleko
Budapešti.
Kuba a Toby již téměř
dospěli a nebudou tak
moci s matkou sdílet jeden výběh. Kuba a Toby
jsou potomci páru kamčatských medvědů Kamčatky a Jelizara.
Před dvěma měsíci odjela do charkovské zoo
populární medvědice Kometa (StaroBrněnské noviny informovaly). Daří
se jí dobře a pozdravuje
své příznivce.

Zelný trh - Archeologové našli při rekonstrukci Zelného trhu
kostru dítěte z doby
bronzové.

Béžový kostel

Masarykova - Kostel
svaté Máří Magdalény
bude mimo provoz do
13. září. Dělníci ho přebarví na béžovo.

Navštivte nově otevřenou
exkluzivní prodejnu ﬁrmy
RUDOLF JELÍNEK na
Jezuitské 17 v Brně.
Naší vlajkovou lodí je vynikající slivovice, kterou vyrábíme v několika variantách:
bílá, zlatá, jubilejní, kosher
atd. Dále v naší prodejně
najdete značkové ovocné destiláty té nejvyšší kvality jako hruškovice, meruňkovice, třešňovice nebo jablkovice.
Také Vás zveme k posezení s příjemnou
obsluhou.
Těšíme se na vás!
Prodejna:
Jezuitská 17, Brno
Tel.: 702 292 547

www.baroko.org

www.facebook.com/rjelinekbrno
www.rjelinek.cz
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Tema

básník ticha v příli

Básník Mikulášek si v kavárně Bellevue vytvořil planetu, k

T

rpaslíci poezie na
špičkách nahlížejí
okny do brněnské
kavárny Bellevue, kde
v oblaku cigaretového
kouře sedí básničtí titáni
Mikulášek se Skácelem
a společně mlčí.
Oldřich Mikulášek poznal obě strany mince,
které se říká „sláva“: Na
jedné ho lidé poplácávali
po zádech, na druhé přecházeli na jiný chodník.
Psal nádherné verše, groteskní, bolestné, v každém slově byla přítomná
rada jeho přítele Josefa
Čapka: „Oldřichu, zapomeň na své ambice, ale
uchovej si svou velikost.“
S básníkem Skácelem
spojoval Oldřicha Mikuláška nejen podobný
osud, ale i slečna jménem Božena.
Mikulášek se s Boženou
oženil jako velmi mladý

a po pár letech se rozešli.
V roce 1949 se s ní oženil
Mikuláškův přítel básník
Jan Skácel a manželství
jim vydrželo až do Skácelovy smrti.
Druhou Mikuláškovou
ženou byla novinářka
Věra Trojanová, s níž
měl syna Ondřeje, nyní
herce brněnského Národního divadla.
Věra se seznámila s Mikuláškem prostřednictvím dvou jiných slavných literátů: Josefa
Věromíra Plevy (Malý
Bobeš) a básníka Jaroslava Seiferta.
Věra v roce 1952 nastoupila do brněnského rozhlasu. Tehdejší ředitel,
spisovatel J. V. Pleva, ji
přijal do zpravodajské
redakce. Právě zde se
seznámila se svým pozdějším manželem Oldřichem Mikuláškem, který

Mikulášek kouřil až
30 cigaret denně, hlavně
při práci, tedy když psal.

Berle provázely Oldřicha Mikuláška více než
15 let jeho života.

Nemocnice. Oldřich Mikulášek si poležel dvakrát v
brněnské Úrazové nemocnici. Zásadní byl první úraz,
kdy uklouzl na ulici a zlomil si nohu.

sem jednoho dne přišel
z Lidových novin – a rovnou na pozici vedoucího,
jímž byl až do roku 1956,
do odchodu do redakce
časopisu Host do domu.

S básní sám
„Až se zavře
všechno hebké peří
s jejíma očima
a větev dosáhne
mně do spánku,
odlétnou slova...“
oldřich mikulášek

„Pozdravuj svou krásnou
blondýnku,“
končíval
později dopisy Mikuláškovi Jaroslav Seifert.
„Krásná blondýnka“ nakonec z rozhlasu také
odešla, a to do brněnské
televize.

Věra vzpomíná na osudový úraz svého manžela,
po kterém chodil do konce života o berlích, takto:
„V jednu slunnou dubnovou neděli při rodinné
procházce po Botanické ulici v Brně uklouzla Oldřichovi noha. Já
a syn jsme se zprvu
smáli v domnění, že si
z nás tropí žerty.“
Mikulášek ale strávil
řadu měsíců v brněnské Úrazové nemocnici
a do konce života pak
chodil o berlích.
Z nemocnice se vracel
do jiného domova. Věra
se synem Ondřejem se
přestěhovali do Mikuláškova vysněného šedého
domu s balkony. Stěhovali se pekařským autem,
mezi obrněnými vozy
a ruskými vojáky s puškami,
kteří
obléhali
protější tiskárnu. Ano,

bylo 21. srpna 1968. Pro
Mikuláškovo dílo je charakteristickým útvarem
středně dlouhá báseň
psaná volným veršem
s ojedinělými, jako by náhodnými rýmy.
Jeho první sbírka, kterou napsal ve 20 letech,
se jmenovala Černý bílý
ano ne. Popsal v ní atomový výbuch nad Nagasaki 15 let předtím, než
k němu došlo: „Ples kostlivců a plachých gejš nad
městem Nagasaki...“
Za svou klíčovou sbírku
však zřejmě považoval
Agogh (1980). V 70. letech v důsledku svého
politického postoje prakticky nemohl oficiálně
publikovat.
Oldřich Mikulášek je
pohřben na brněnském
Ústředním
hřbitově.
V Mášově ulici, kde bydlel, má pamětní desku.

Portrét. Zřejmě poslední kreslený portrét Oldřicha
Mikuláška. Snímek je pořízen v roce 1980 v jeho brněnském bytě v Mášově ulici č. 4.

Jan Skácel byl Mikuláškovým
nejlepším
přítelem po celý život.

Božena. První Manželka Oldřicha Mikuláška
a také první žena jeho
přítele Jana Skácela. Fotografie z jejího mládí se
nedochovala.

Věra, druhá a osudová
žena Oldřicha Mikuláška.
Měli spolu syna Ondřeje,
herce brněnského Národního divadla. Pracovala v rozhlase a televizi.

Mikulášek v roce
1954 se svým synem Ondřejem, budoucím hercem brněnského Národího divadla. Ondřej má
syna Jana, režiséra.

z tituln}i strany
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liš hlučné době

Kalendárium
Starého Brna
ČerVeneC

tu, kam nedoléhal ryk budovatelského nadšení
Leoš
Janáček,
skladatel

Soňa
Zejdová,
baletka

Osvald
Chlubna,
skladatel

Leopold
Lojka,
řidič

● Oldřich Mikulášek
*26. 5. 1910 Přerov
†13. 7. 1985 Brno
Básník s hlubokým
vztahem k Brnu.
● Leoš Janáček
*3. 7. 1854 Hukvaldy
†12. 8. 1928 Ostrava
Skladatel svět. formátu.
● Vilém Přibyl
*10. 4. 1925 Náchod
†21. 7. 1990 Brno
Tenorista, pedagog.
● Soňa Zejdová
*29. 7. 1964 Brno
†19. 1. 2010 Lausanne
Sólistka baletu v Brně.
● Osvald Chlubna
*22. 7. 1893 Brno
†30. 10. 1971 Brno
Skladatel, propagátor
hudby Leoše Janáčka.
● Leopold Lojka
*17. 9. 1886 Telč
†18. 7. 1926 Brno
Řidič Ferdinanda d´Este
při atentátu v Sarajevu.

Oldřich Mikulášek (26. května 1910, Přerov - 13. července 1985, Brno)

Kdyby domy mohly mluvit

Náměstí 28. dubna č. 10

Foto: Archov, Martin Cibulka

V tomto domě

se na Štědrý den roku
1882 narodil Jakub Obrovský (1882 - 1949), budoucí malíř, sochař, grafik a spisovatel. Podílel
se na vytváření prvních
československých
poštovních
známek.
Na
olympijských hrách v Los
Angeles v roce 1932 získal
bronzovou medaili za sochu Odysseus.

Kamarádi mu říkali Ferdyš Fókal. Je pochován na
žebětínském hřbitově a je
po něm pojmenována ulice Jakuba Obrovského.

Jakub
obrovský

Zde muže
být váš

INZERÁT

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

rodný dům

Tel. č.: 777 556 578

● Cyril Černý
*4. 9. 1859 Vodňany
†4. 7. 1935 Brno
Školní inspektor.

DÍKY
ZA SMS

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
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

Pravidelně každé první pondělí v měsíci v kavárně Café TeeVee
na Běhounské 18 (vchod do kavárny je za kostelem sv. Jakuba)
Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Na červnovém setkání
přátel SBN se neustále
na něco, nebo na někoho vzpomínalo. Ne
že by mi to nějak vadilo,
ale občas jsem se pořádně
zapotil, když jsem musel
zapátrat v paměti. Bylo
to pro mě tentokrát ovšem velmi zajímavé. Víte
například, že první semafor v Brně byl uveden
do provozu 24. 12. 1946
v 9 hodin na křižovatce
ulic Kobližná, Divadelní
a Rooseveltova?
Že restaurace s bufetem
Sputnik na České ulici
byla otevřena 3. 9. 1959?
A že ještě před Sputnikem
byl ve stejných prostorách obchodní dům Aso,
ve kterém byly zprovozněny první jezdící schody
v Brně?
A že první potraviny
v Brně byly otevřeny na

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Přátelé StaroBrněnských
nvoin v kavárně TeeVee

Rudolf Walter

První operní
škola v ČR

Zita kabátová

ulici Vsetínská v katastru
Štýřice? A pamatujete si
na Brichtovu kavárnu na
České, kam pravidelně
před odchodem do Prahy
chodil Hugo Haas, sedávali v ní také literáti Jiří
Mahen, Rudolf Těsnohlídek, František Gellner

a při každé návštěvě Brna
do ní zavítal i Karel Čapek?
Také jsme vzpomněli
na šarmantní dámu, na
úžasnou herečku Zitu Kabátovou, kterou jsem měl
tu čest navštívit a políbit
18. 3. 2012, tedy dva měinzerce

Foto: Archiv

Martin
Cibulka

síce a devět dní před její
smrtí 27. 5. 2012. Chcete vědět proč tato dáma
nikdy nehrála ve filmu,
který režíroval Otakar
Vávra?
Přijďte 7. 7. v 17 hodin
do TeeVee a dozvíte se
více. Těším se na Vás!

Sloupek o kávě
Skladování kávy

Novinky z místních podniků
UU café JAMU, Opletalova 1

Nekuřácká kavárna s vinotékou, teplou
i studenou kuchyní, výbornou kávou
a dezerty. Literární večery, autorská čtení,
koncerty a projekce. www.uucafe.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

U Třech čertů, Dvořákova 6

Čertovsky dobrá restaurace s českými jídly. Šéfkuchař M. Říha sestavuje každý den
3 speciality. 7 druhů točených piv. Rezervace na tel.: 542 211 886. www.ucertu.cz

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

U Mlsné kozy, Kobližná 5

Nově otevřena pivní restaurace s výhledem. Na čepu Starobrno, Plzeň a Kozel.
Denní menu. Specialita: Obří řízek s bramborovým salátem. www.umlsnekozy.cz

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa
jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
řízené degustace kávy
vše pro Vaši domácí
přípravu (kávy i kávovary)

Už nechoďte ke

VŠEM ČERTŮM,
ale běžte ke
TŘEM ČERTŮM
Název jsme změnili,
kvalita zůstává.
Těšíme se na vás!
Adresa:
Dvořákova 6, Brno

V roce 1899 si otevřela v Brně první operní
školu zpěvačka a pozdější profesorka Olga
Demartiniová - Waltrová (1871 - 1949). Jejím synem a žákem byl
vynikající herec, režisér, pedagog, recitátor,
dramatik a překladatel
Rudolf Walter (1894
- 1966). Mimo zpěvu,
vyučovala Olga i hru na
klavír. Ojediněle vystupovala koncertně.

kávové speciality od mistrů
prvotřídní moravská vína
přímo od vinařů
domácí dortíky a další
vybrané lahůdky

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť
po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

N

ástup letních dní
s sebou přináší také
vyšší nároky na
skladování kávy. Aby vám
déle vydržela chutná a voňavá, máme pro vás několik rad.
Pečlivě si vybírejte, kde
kávu koupíte a jak se o ni
starají a v čem je balená.
Pokud vyberete čerstvě
praženou, zrnkovou, doma
jí bude nejlépe po otevření
obalu ve vzduchotěsné nádobce, v temnu a chladu,
třeba ve spíži. Odvděčí se
výraznou chutí a vůní i po
delším čase, než kdybyste
ji nechali žluknout a vyčichnout v teplé místnosti.
Mletou kávu zpracovávejte co nejdříve, ztrácí totiž
vůni a chuť díky rychlejší
oxidaci. Připravte si doma
osvěžující espresso na kostkách ledu s lístkem máty
a prodlužte si zážitek příjemných letních dní.
Pavel Kosta

D

e
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dopis

Úderník

Do redakce přišel záhadný
dopis, se kterým si nevíme
rady. Zde je:
Kvůli jeho lásce k práci
a nesmírné vynalézavosti či vždy příkladné
pracovitosti mu ve fabrice říkali „ÚDERNÍK“.
Tento výjimečný muž se
vyučil v Královopolské
strojírně, kde byl pro svoji
iniciativu a zlepšovací návrhy už nazývaný géniem
černého řemesla. Odjel
pár let po normalizaci do
Kanady a tam se po dlouhých letech stal multimilionářem. Dnes zaměsta-

mistr dlouhá léta znal, řekl
tvýho mladšího kluka, ktenává stovky lidí. Jeho
na poslední schůzce rodirý má v té své pitomé paliláska ke svobodě podnikání
ci jen hlouposti, bych
a k lidem jest ukázkou
nechtěl v naší fabrice,
jeho charakteru. KouANI KDYBY NOSIL
pil mnoha svým kamarádům dům, byt, Milionář z Brna, žije v kanadě. DO PRÁCE PENÍZE!“
chatu a nebo štědře Měl přezdívku Úderník. Znal se Na chmelové brigádě
již podpořil podnika- se silákem kocourkem, vyučil - díky svému zlepšovost několika z nich. se v královopolské strojírně. váku - natrhal tolik
Má soukromé letadlo a obědval
Podporoval i kanad- s královskou rodinou. Vedl partu věrtelů chmele, že se
skou tiskovinu, tak nadějných intelektuálů, přezdívaných: tím potom musel zamoc štědrým stylem, Baron Mercedes, obr Tylínek, Komik, bývat učitelský sbor.
že raději nechtěl, aby Kůň P., angličtinář Řehůn, Boreček, Začátky v Kanadě byly
o tom ani veřejnost Alkapon, Kačer, Čuča, Hašlerka, ﬁlosof ale prý velmi těžké.
Papla, Nicek, dvojici soudní rada K. + „ÚDERNÍK“ dělal jevěděla.
Žárlivý výrobní sou- doktor P., Koníček hříbáček, Laponda, den čas za výkladem
na pracáku i veselou
druh mistr neměl Saja, mudrc Karlík a další.
rád toho pracovitého kdo uhodne jméno, příjmení a čím reklamu. Seděl tam
se v Brně vyučil, obdrží odměfiškulína, který mu nu. Pište na adresu: redakce@ na židli a nad hlavou
měl nápis TAKOVÝ
tropil na provozu starobrnenskenoviny.eu
NEBEREM!
hlouposti a občas i kaMoudrá, ale jízlivá, paní
nadské žertíky. Tehdy jeho
čovského sdružení: „PEPhospodská kdysi řekla:
otci, se kterým se vrchní
KU, NEZLOB SE, ale toho

Víte, jářku, kdo to je?

inzerce

Dopis

„PAVLÍKA ŽÁDNÁ NECHCE, PROTOŽE BY NA
NĚHO CELÝ ŽIVOT MUSELA DĚLAT!“ I ta by asi
dnes jenom zírala, kam až
to ten neposlušný „ÚDERNÍK“ dotáhnul... Má loď
a soukromé letadlo, obědval
s královskou rodinou, rozdává charitám, spolkům atd.
Vždy pod pseudonymem.
Kdo první uhádne jeho jméno a deset dalších obdrží
celotýdenní pobyt v jeho rezidenci i s letenkou.
Jsem jeho osobním tajemníkem, proto jeho jméno
ani své momentálně neuvedu, kvůli té fér soutěži.
Budu sledovat v některé
z restaurací, kam občas zajdu na jídlo či na pivo, kdy
a jak to redakce otiskne...

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

Navštivte nově otevřenou
exkluzivní prodejnu ﬁrmy
RUDOLF JELÍNEK na
Jezuitské 17 v Brně.

StaroBrněnské noviny
č. 6, červen 2014

Dobrý den,

tyhle noviny jsou úžasné,
vtipné, svěží, s nadhledem
a přitom z nich jde nostalgie, která pohladí. Děkuji
za ně mnohokrát!
Jana Bendářová, Brno

Báseň

noviny

Pošli SMS: Sbn tricet

MYŠINA
Co se stalo v Myšině,
když jsem spěchal k
šalině?
Mokrá byla země, umytá,
moje tělo změnu právě
uvítá.

Také Vás zveme k posezení s příjemnou
obsluhou.

Válel jsem se jako blázen,
teď si říkám se mnou
Ámen!
Lidé kolem spěchali
a divně na mě koukali.
Šalina mně ujela,
bolest ve mně projela,
jdu si koupit nové boty,
do mokra a do té sloty!
Laďa Flek

Naší vlajkovou lodí je vynikající slivovice, kterou vyrábíme v několika variantách:
bílá, zlatá, jubilejní, kosher
atd. Dále v naší prodejně
najdete značkové ovocné destiláty té nejvyšší kvality jako hruškovice, meruňkovice, třešňovice nebo jablkovice.

Těšíme se na vás!
Vaše vozy čistíme již
od roku 1997.
Stále na stejné adrese v centru
Brna za hotelem Slovan.
Léto je tady, dopřejte osvěžující
koupel i svému vozu.

Prodejna:
Jezuitská 17, Brno
Tel.: 702 292 547
Mezírka 16, Brno
Tel.: 549 240 063,
777 322 233

www.tarte.cz

www.facebook.com/rjelinekbrno
www.rjelinek.cz
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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
herci ze všech brněnských
divadel.

Adams zazpíval
největší hity

Slavnosti masek jsou v Brně pěknou tradicí.

Masky se
prohnaly centrem

ZPĚVÁK

K

Anna
Polívková
HEREČKA

Bolek
Polívka
HEREC

Kulturní nástěnka
ČerVeneC

Divadlo - St 2. 7. v 19 h - CAVeMAn
- Divadlo B. Polívky, Jakubské nám. 5 One man show. Hraje: Jakub Holík. Režie: Patrik Hartl. www.divadlobolkapolivky.cz
Divadlo - 6. - 13. 7. v 20.30 h - Noc
nA kArlšTeJně - Uvádí Městské divadlo Brno, Biskupský dvůr - Legendární
český muzikál. Hrají: Holišová, Matějka,
Janota, Junák…
Divadlo - 29. a 30. 7. v 20.30 h - ricHarD iii. - Letní Shakespearovské
slavnosti, hrad Špilberk - V hlavní roli Richarda III. Jiří Langmajer, režie a úprava
Martin Huba.

Dům
umění

Výstava - Do 3. 8. - GreY GolD Dům umění, Malinovského nám. - Výstava 19 mezinárodně proslavených i méně
známých českých a slovenských umělkyň od 65 let výš.
Prohlídka - O prázdninách denně kaPUcÍNSká HroBka - V podzemí kapucínského kostela odpočívají
mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských
osobností. Je tam chládek.
Výstava - Do 31. 12. - DOMOV ZA
VelkÉ VálkY - Moravské zemské
muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný
trh 8 - Výstava k 100. výročí sarajevského atentátu.

7

otázek

V rámci Letních Shakespearovských slavností
mohou opět Brňané shlédnout na Špilberku několik
představení z pera Shakespeara. Koncem července
budou odehrána představení Mnoho povyku pro
nic, Sen noci svatojanské a Richard III. www.
shakespearebrno.cz.

Polívka s dcerou
hrají o DNA

Prohlídky divadel
pro veřejnost

Nenechte si ujít novou
komedii v Divadle Bolka
Polívky s názvem DNA.
V představení, které mělo
premiéru 18. června, hrají
Boleslav Polívka a jeho
dcera Anna Polívková.
Inscenace s autografickými prvky je plná gagů

Národní divadlo Brno pořádá od 28. července do
10. srpna letní prohlídky
divadel. Pokud jste zvědaví, jak vypadá zákulisí Mahenova divadla, či šatny
Janáčkova divadla a zázemí Reduty, přijďte. Info
na tel. č.: 542 158 120.

WALDA PLCH

country zpěvák, moderátor a skvělý vypravěč

1

SBN: Co Vás přivedlo ke stylu country?
Walda: Romantika, neboť jsem jezdil na čundry,
kde se zpívaly trampské písně a od těch je to
pouhý krok ke country.
A zpěv a hraní na kytaru
je magnetem na ženy!
SBN: Proč vizáží
připomínáte Waldemara Matušku?
Walda: Chtěl jsem vypadat zajímavěji, mužněji
a chtěl jsem provokovat
tehdejší vládnoucí stranu,
což se mi celkem dařilo.

2
3

Na Špilberku se
hraje Shakespeare

Vůbec poprvé naživo si
mohli 18. června brněnští fanoušci vychutnat
koncert slavného kanadského zpěváka Bryana
Adamse. Rockový lyrik
s kytarou v ruce přilákal
na open-air stadion na
velodromu přes deset tisíc
lidí. V jeho show zazněly
největší hity, jako Run To
You, Please Forg.

SBN: Jak vlastně
vzniklo Vaše osobní
přátelství?
Walda: Jezdil jsem do
Divadla Semafor, kde
jsme po jednom vystoupení nezávisle na sobě
přišli
do
restaurace
U Šroubku. Slovo dalo
slovo a od té doby jsme se
pravidelně vídali a šestkrát byl hostem v mém
pořadu Country Opera.

SBN:
Moderujete
akce Bolkovy jedenáctky a další. Co
Vás vlastně k moderování vede?
Walda:
Abych
byl
v dnešní době více činný,
protože zpěváckých vystoupení ubývá.

4

SBN: Je mnoho brněnských osobností,
co již nejsou mezi
námi. Které z nich byste
chtěl podat ruku?
Walda: Určitě Frantovi
Kocourkovi, Bobu Frídlovi, bylo by jich mnoho.
Ale například také mému
nejoblíbenějšímu architektovi Bohuslavu Fuchsovi.

5

SBN: Které je Vaše
nejoblíbenější místo
v Brně?
Walda: Je to vlastně celé
Brno, protože jsem tady
doma a lidé mě tu znají.
A veselý pokřik: „Waldo,
pojď za námi na 2 deci“
se ozývá téměř ze všech
kavárenských a restau-

račních zahrádek v centru
Brna.
SBN: Co vzkážete
čtenářům SBN?
Walda: Po 25 letech
a 65 pořadech jsem ukončil Country Operu. A tak
vzkazuji Brňákům, aby
své město měli rádi, nestyděli se za něho a neměli mindráky vůči Praze.

7
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Text a foto: Martin Cibulka

Bryan
Adams

Tisíce lidí zaplnily 13. 6.
ulice v centru Brna při už
šestém ročníku Slavnosti masek. Akcí současně
vyvrcholil
mezinárodní
festival Divadelní svět.
Za kostýmované převleky
a škrabošky se opět ukryli

a klaunských výstupů a můžete ji vidět po divadelních
prázdninách např. 11. 9.

Waldovo motto:
„Člověk vydrží bez jídla 90
dnů, bez vody 5 dnů, ale
bez country ani den.“

SBN: Kdo u Vás objevil pěvecký talent?

telefon inzerce: 777 @556 578

Povídka libora ševčíka k poctě Franty kocourka (i.)

Celý story hodilo start vo
celé jár dřív, to když malé
Krpál Bonapartů, tehdá už
névětší véška Francie, nechal zakrótit krčálem Burbonskýmu princátku. To
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
brněnský silák,
vypravěč

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

www.
malostranskenoviny.eu

Jan
Pivec,
kolega

Vlasta
Fialová,
studentka

Minule: Socha Jiřího Mahena v parku na Rooseveltově ulici u Janáčkova divadla. Správně: Jakub Malý,
Jiřina Votrubová, Richard Pátek.
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Info na tel. č.: 722 000 063
Adresa: Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, Brno

www.stredovekakrcma.cz

otakar
Vávra,
režisér

Skvěle zahrála
poněmčenou Češku
Zdeňka Gräfová (1886
- 1976) byla vynikající herečka a významná pedagožka. Skvělou praxi získala cestováním s různými
kočovnými divadelními
společnostmi.
V letech 1919 - 1960 byla
členkou činohry brněninzerce

Přijďte se schladit
do sklepních
historických prostor
Středověké krčmy.

ZAJÍMAVOSTi a novinky z Malé Strany a okolí. Noviny dostanete zdarma např.
v Malostranské besedě na
Malostranském nám. a na dalších 60 místech v Praze.

?

Otázka: Víte, na jakém
náměstí najdeme v dlažbě
desku s nápisem: V těchto
místech stával od konce
20. let 13. století do roku
1870 kostel sv. Mikuláše?

[

Co nového
v Praze

Herečka brněnského Národního divadla

fest nakrklo ruskýho kigála
Sašu prvního. Ten šel do
holpecu s kingem Frantó
prvím z Rajchu a voba byli
nastartovaný, že krpáloví
rozhodijó těžkým stylem
sandál a pak mu hodijó
mašlu. Dyž se to krpál domáknul, hodil echo do Rajchu, že estli nestáhnó vocas
mezi vanilky, tak jim pude
nakopat cemry a basta.
Pokračování příště

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

Foto: Martin Cibulka

Zdeňka Gräfová

Foto: Archiv

Nakrknul Sašu

[

Slavné ženy Starého Brna

ského Národního divadla.
Ještě v penzi hostovala až
do roku 1974 v Divadle
bratří Mrštíků. Otakar
Vávra si ji vybral do filmu
Filosofská historie (1937),
kde bravurně zahrála poněmčenou Češku. Učila na
JAMU.

Vážené dámy
a příznivkyně Šťastné chvíle,
dovolte nám poděkovat
za dosavadní přízeň a popřát Vám
krásné léto a pohodovou dovolenou.
S přáním všeho dobrého, kolektiv
obchůdku Šťastná chvíle.
Adresa: Josefská 1, Brno
Otevřeno po - pá 9.30 - 18 h, so 9.30 - 13 h
Tel.: 736 226 828

Grafické studio StaroBrněnských novin
považuje za čest vám nabídnout své
služby. Mužeme též nalepit váš plakát
na auto, které ho bude vozit po Brně,
takže vaši reklamu uvidí úplně všichni.
Volejte hned tel. číslo: 777 556 578

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2
1 3
2 1 3 2 1 3
3 2 1 3 21
PRO LÍNÉ

PRO SPÍCÍ

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

Jak Krpál Bonapartů
zfachčil mlatu u Slavkova

@11

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

ŘešenÍ: Doplň dvojku
a objednej celou láhev.

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.

Sbn tric

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Auto, které je radost číst!
tady
může
být váš
inzerát

et

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. srpna

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.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Za to, že nechají
svůj kostel přebarvit na béžovo
a ne na jinou barvu. Dobrá volba!

kaPUcÍNi

Z KOSTELA SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY

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

FiFiNka
Foto pudlice Fiﬁnky
poslala její panička
Jaroslava Pokorná.

Takhle to
má vypadat

Foto: Martin Cibulka

PoSÍleJte FotkY
DOMáCÍCH MAZlÍČkŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V kavárně La Dolce
Vita (Biskupská 3) jsou
StaroBrněnské noviny
vzorně poskládané pod
stylovou starožitnou
lampou.

Tak to
je šťabajzna.

SBN TRICET

Jiří Pecha

PráZDninOVÉ ránO. „Já to věděla, že se ráno neprobudím
sama. šla jsem spát s opicí a probouzím se s kocovinou.“

54 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).
Café TeeVee, Běhounská 18. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 602
724 700. Air café, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna Parnas, Zelný trh 20. Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32. 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. 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. Tataráková pivnice
FRIEND’ S, Josefská 25. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova
30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148. U Třech 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. 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. Café Tivoli, Konečného nám. 6. Miguel Caffe, Štefánikova 61.
Obchůdek Šťastná chvíle, Josefská 1. Hotel Slavia, Solniční 15.

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 7 / červenec 2014 / iV. ročník.
Vydavatel: StaroBrněnské noviny, o.s., IČO: 02471728. Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Hlavní redaktor: Martin Cibulka. Kultura, inzerce: Monika Höppner,
Jiří Pěkný. Layout: Ondřej Höppner. Registrace MV ČR. 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.

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.

inzerce

HOLSE®
Nabídka platí do vyprodání zásob

HYDROXID SODNÝ
PERLIČKY
1 kg/47,- kč

La Dolce Vita,
Váš sladký život...

KYSELINA SOLNÁ
1 kg/27,- kč
OSVĚŽOVAČ
VZDUCHU SPRAY
300 ml/24,- kč
www.holse.eu
Orlí 16, Brno
Dům u Kamenné panny
(vchod ze dvora)

Zde muže
být váš

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

Navštivte nově otevřenou
nekuřáckou kavárnu na jednom
z nejromantičtějších míst
v centru Brna.

Nabízíme dva druhy čerstvě pražené
lahodné kávy a nově také vynikající
Plzeňský Prazdroj.
AkCe:
S tímto inzerátem během července
dostanete při koupi kávy druhou zdarma!
Adresa:
Biskupská 3, Brno.
Najdete nás také na Facebooku!

Tel.: 731 413 358

