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SLeČNA DANIeLA
z restaurace Na Purkyňce (Pur-
kyňova 80) podává Kuřecí Club 

Sandwich s hranolkami za 135 Kč.

Brněnské  
servírkyservírkyservírkyservírkyservírky
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Noviny, které si píší čtenáři sami

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí                         Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

®Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

květen 2016
Cˇ ís. 5, roč. VI Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

902 11 30
SBN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

    redakce@starobrnenskenoviny.eu                telefon redakce: 777 556 578                  www.starobrnenskenoviny.eu

nA vAŠí 
str

Aně

„Brno mám velmi rád, vždyť se 
tu narodila moje babička!“ 

Jan Burian, básník, hudebník, 
syn E. F. Buriana 

vZeStup a páD 
miStra pSoty

inzerce

miStra pSoty

Ivo - Váňa Psota
(1908 - 1952). 
Více čtěte na str. 6 - 7

naroZen 
1. květnA

JAko CHoreogrAF doByL svět. PAk se 
PoHádAL v BrněnskéM divAdLe kvůLi 
BALetCe A ráno ZeMŘeL. ByLo Mu 44.
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Pište si tyto
noviny sami! Články


redakce@starobrnenskenoviny.eu
posílejte na adresu:

   Úvodník   Úvodník

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

Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

Ondřej
Höppner

 Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Jako když se řítí 
lavina! Chtěla 

jsem utéct 
z domu. Bylo 

mi deset.“

Petr 
Halberstadt
Herec, Národní 

divadlo Brno
„Maminka. 
Což je dost 

dobrý!“ 

ANKetA StAROBRNěNSKÝCH NOVIN

 Jiří
Pecha

„Libuše. 
Vynikla tím, že 
byla ve čtvrté 
třídě nejvíc 

vyspělá.“

Herec, fi lozof,
znalec

Vzpomínáte si, kdo 
byl vaše první láska?

Markéta 
Jetelová

„Marcel měl oči 
jako princ 

z Popelky. Bylo 
nám šest.“

„Ládík. 
Svatbu jsme 

měli, když nám 
byly tři. Víc 
neřeknu.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: smyslná, 
plná drobných 

něžností 
a intenzivní. 

Bylo nám pět.”

Moderátorka 
na volné noze

Nové zprávy 
ze Starého Brna

Rekordní počet 
černých pasažérů

Takové malé bílé chunde-
laté nic a kolik dokáže vy-
kouzlit radosti. Nedávno 
narozené mládě ledního 
medvěda láká do brněn-
ské zoo tisíce návštěvníků 
a zdá se, že budou brzy pa-
dat rekordy.
Škoda jen, že si ho (vlast-
ně ji)  neužije otec Umca, 
kterého dali stranou, ač již 
vyhrabal společný brloh. 
O medvědí holčičku se sta-
rá (kromě ošetřovatelů) 
výhradně její máma Cora. 
Táta Umca přitom nikdy 
žádnému svému potomkovi 
neublížil. Cora sice porodi-
la devět potomků, ale sko-
ro polovinu z nich (čtyři) 
sežrala (více str. 5).

bílý zázrak 
v Brně

Cejl - Dopravní značka 
na rohu ulic Cejl a Koliště 
říká: „Raději než doleva 
jeďte rovně, doprava, do-

prava, doprava.“ Znač-
ku tam umístil magistrát. 
Někteří řidiči jsou zmate-
ni a mnozí i couvají.
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Brno - Archeologové 
objevili pod budoucím 
Janáčkovým centrem 
(roh Veselé a Besed-
ní) naleziště nedozírné 
hodnoty. Byl tu mimo 
jiné nalezen vzácný 
odznak,  který nosívali 
poutnící při cestách do 
Říma. Ve sklepě jedno-
ho z domů byla objeve-
na kostra mrtvého koně.
Stavbu Janáčkova cen-
tra mohou lidé pozoro-
vat kukátky v plotu.

Ve dvou se to 
lépe pase

Víte že...
Věstonická Venuše je 

uložena v trezoru 
Moravského muzea.

Z Brna odjelo posled-
ních 16 imigrantů, kte-
ří se sem údajně přijeli 
schovat před válkou. 
Chvíli bydleli po hote-
lech, pak si vyzvedli do-
klady. Odjeli zřejmě do 
Německa.

Poslední 
imigranti 

opustili Brno

Brno - Dvě stovky čer-
ných pasažérů denně 
přistihnou v Brně revizo-
ři, což je víc než dřív. 
Většina cestujících však 
má lístek, na jejichž pro-
dejích vybraly dopravní 
podniky rekordní mili-
ardu za poslední rok.

Číslo měsíce

200
Dvě stě černých 
pasažérů denně 
chytí v Brně 
revizoři.

Císlo měsíceCíslo měsíce

16°C
KVěteN

Když první květ vypučí, 
nikdo za nic neručí

Počasí Pod stavbou Janáčkova centra 
byl nalezen tajemný artefakt

Dnes vaří 
Sudiprav

Suchý chleba 
od patky

Vezmi pecen chleba 
(nebo půlku) a pořádně 
ukousni od patky jednou 

nebo dvakrát.  

manžel M. D. Rettigové

 

Nechte hrnce vařit za vás!

LegrAČní ZnAČkA BAví 
Brno, ALe Je i neBeZPeČná

Poutní odznak 
ze 13. století

Samopalů již 
jen polovic

Z Brna byla stažena po-
lovina ze stovky vojáků 
se samopaly, kteří hlíd-
kovali v ulicích po aten-
tátech v Bruselu.

Obchodní dům Vágner 
se o vaše psací potřeby 
stará už od roku 1907

Česká 151/16, Brno, 602 00

www.pohrbybrno.cz

Pohřební služba 
CM

Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

Telefony: 
543 128 187, 724 302 394

Svozy zesnulých: 
602 550 465
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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 30 tisíc lidí. 
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

 Zpravy telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

inzerce
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JAk stAroBrněnské noviny 
BoJuJí o Bustu nAtAŠi goLLové
Slavná herečka, narozená v Brně, tu nemá pomník

Údolní - Je to na dobré 
cestě! StaroBrněnské no-
viny usilují o zřízení bus-
ty (nebo pamětní desky) 
na rodný dům úchvatné 
herečky Nataši Gollové 
v Údolní 7. Je to s podi-
vem, ale SBN jsou první, 
kdo o to usiluje.
V těchto snahách pomáhá 
SBN náměstek primátora 
Matěj Hollan. 
O tom, jak přispět na 
zřízení busty, se dozví-
te na příštích setkáních 
přátel SBN, která se ko-
nají vždy každé první 
pondělí v měsíci od 17 h 
v kavárně Živá voda na ad-
rese Petrov 2 (o minulém 
setkání čtěte na str. 8).

Víte, že...
Nataša Gollová (27. 2. 1912, 
Brno - 29. 10. 1988 Praha) 
hrála asi v 80 fi lmech (na-

příklad Eva tropí hlouposti). 
inzerce

Malý oznamovatel

Nataša Gollová a Oldřich Nový 
ve fi lmu Kristián

Rodný  dům 
Nataši v Údolní 7
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Jiřina Váňová svým 
tancem nadchla členy poroty. 

Usnul jen jeden (na židli).

Mistryně v tAnCi koLeM 
roZestLAné PosteLe

Zde Může 
být váš 
inZerát!

voLeJte ihneD

teLeFon: 

777 556 578 
(moniKa)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-maiL:

vLídné ZACHáZení!

Adresa: Poštovská 6e, Brno (v Alfa pasáži) 

• Pralinky, čokolády, tyčinky, oříškový 
krém a další... 

• Slazeno stévií
• 0 % kalorií 

• Vhodné i pro diabetiky 
MLSÁNÍ BEZ CUKRU

Tel.: 734 463 727 www.cokoladovna.com 
Otevřeno každý den 

ČOKOLÁDOVNA

Staviteli Františku Hrdinovi se zřejmě zalíbila myš-
lenka prvního brněnského mrakodrapu podle sou-
dobých amerických vzorů, nárožní věž tak byla 
zvýšena na 14 pater. Kvůli přísným regulačním ná-
rokům a statickému zajištění budovy však byla realizována devítipodlažní varianta. Stav-
ba paláce probíhala v několika etapách až do roku 1937. Již 28. 2. 1932 se však   konalo 
zahajovací promítání fi lmu Bílé opojení ve zcela novém zvu-
kovém suterénním biografu Alfa.  Pokračování příště.

Více info: www.alfapassage.cz ►►

Akce května

Historie Alfa pasáže

14. 5. 2016 (sobota) od 15 do 18 h 
Bleší trhy v Alfě. 
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

Komorní hudební vinotéka 
ve sklepních prostorách

• Nezvykle široká škála odrůd                           
výhradně z vlastních vinic

• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny

Těšíme se na vás, 
váš tým Vinařství Bukovský z Kobylí.

www.vinarstvibukovsky.cz 
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Jako by to 
bylo včera

inzerce

DŘÍVE & DNES

VÍte, Že: Kostel nahradily např. hodiny, na kterých nejde poznat, kolik je hodin a pasáž Omega.

1868 Dnes

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

Kde to je
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Náměstí Svobody (kostel sv. Mikuláše)

Dobrodruhy z Brna 
zastavila bouře 

Vedení brněnské rad-
nice se rozpadlo. Pri-
mátorem zatím zůstá-
vá Petr Vokřál (ANO). 
Rozpory začali lidovci, 
když osočili ANO, že se 
chce spiknout s ČSSD. 
Teď vystupují Lidovci 
a ČSSD společně.

Pet lahve vs. živly. to jinak dopadnout nemohlo
Dobrodruhy z Brna, kteří 
se plavili na lodi z PET 
lahví z Korsiky přes Stře-
dozemní moře do Alžíru, 
evakuovala italská po-
břežní stráž. V rozbouře-
ném moři se jim na jejich 

plavidle Vichr III porou-
chal motor a praskl stě-
žeň. „Pobřežní stráž nás 
i přes naše protesty od-
vezla na pevninu a loď 
na místě nechali,“ po-
psal situaci kapitán lodi 

a zakladatel brněnského 
Expedition Clubu Albert 
Fikáček. Z pevniny se br-
něnský tým ihned poku-
sil zajistit odtah lodi. „Ta 
se zatím nenašla, ale dál 
pátráme,“ dodal.

ČERNÁ 
KRONIKA
radnice se utápí 

ve sporech● 12. 5. 1908 se mecenáš 
brněnských vysokoškolá-
ků JUDr. Václav Hrabě 
z Kounic oženil s Josefí-
nou Horovou. Při této pří-
ležitosti věnoval brněn-
ským studentům dům 
v tehdejší Giskrově ulici 
(dnes Žerotínovo náměs-
tí) a založil nadaci pro 
vybudování studentských 
kolejí (Kounicovy koleje). 

Hrabě dal 
studentům dům

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Dobrovol. platbu za výtisk 
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.
Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet

PLATBA 
SMS
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KAVÁRNA 
JAK MÁ BÝt!

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

Dezerty vlastní výroby
Letní zahrádka v provozu 8 - 24 hod.
Adresa: Nám. Svobody 8, Brno, Tel.: 732 441 111

Otevřenokaždý den.

www.ziznivevinoteky.cz

Marešova 14, 
Tel.: 730 598 985
Nově otevřeno!

Merhautova 46, 
Tel.: 773 041 010
• Lahvová a sudová
   ví na  z  Č ejkovi c                                         
   a Velkých Bílovic. 
• Rakouská vína. 
• Pochutiny k vínu,     
   studená kuchyně.

Žíznivá 
vinotéka

Vinotéka 
U žíznivé opice

HVEZDA RESTAURACE

těšíme se 
na vás!www.hvezdabrno.cz

Adresa: U zoologické zahrady 3, Brno - Bystrc
Tel.: 546 221 019, 602 505 213

Od 1. 6. 2016 v naší zahradní restauraci 
každý druhý pátek tančíme! 
Rezervace na tel.: 546 221 019 nutná!

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

Místo konání: 
Agentura VIKA -  jazyková škola, 

Masarykova 31, Brno
Tel.: 777 77 12 18

Staňte se grafologem.
Čtěte v sobě i druhých.

Česká grafologická komora

Vstupní testy v Brně: 
14. května 2016 od 16,45 hod.
15. května 2016 od 10,00 hod.

www.grafologickakomora.cz
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inzerce

Vida! Téměř přesně 
po pěti letech byla na 
rodný dům izraelské 
malířky Anny Ticho 
(1894 - 1980) na Zel-
ném trhu 21 už podru-
hé osazena zcela nová 
pamětní deska. 
Ta původní, bronzová, 
roku 2011 odcizena (SBN 
informovaly) dodnes ne-
známým pachatelem. 
Byla to tehdy mezinárod-
ní ostuda. Nová deska je 
provedena identicky, ten-
tokrát ale v laminátu. 

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna
Zuřivý reportér

Anna ticho má novou 
desku, ehm, z laminátu

Na tuto skutečnost pří-
padné nové zloděje raději 
upozorňuje informační 
cedulka pod deskou. 
Pořízení nové desky už 
podruhé fi nancoval br-
něnský rodák pan Char-
les Ticho (*1927) z USA 
a Federace židovských 
obcí severní části státu 
New Jersey. 
Anna Ticho je mj. v Izra-
eli velmi známá, zemřela 
v Jeruzalémě. Od roku 
1970 je čestnou občankou 
tohoto města. 

Ano, je to holka! Lední 
medvídě se jmenuje... 

Zoo - V sobotu 16. dub-
na pokřtila tenistka Lu-
cie Šafářová v brněnské 
zoo lední medvědí slečnu 
a vybrala jí jméno Noria. 
Toto navrhli občané a je 

inspirované finským ro-
mánem s tematikou glo-
bálního oteplování. No-
ria dostala ledový dort. 
Stala se okamžitě hvěz-
dou brněnské zoo.

Medvědí slečna 
dostala jméno Noria

Víte, že...
Noria je již pátým 

přeživším potomkem 
páru ledních medvědů 

Cory (18) a Umcy. 

Brněnská 
malířka
Anna ticho

Charles ticho

staroBrněnské noviny při křtu hrdinky zoo

Kmotra: tenistka 
Lucie Šafářová

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

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

www.zlatnictvi-lurska.cz

Otevřeno pondělí až čtvrtek 
7 - 17 h, pátek 7 - 16 h

•Ruční výroba kronik dle přání zákazníka
•Vazba i opravy knih a časopisů
•E-shop www.epapirnictvi.eu
•Vazba a tisk diplomových prací
•Desky na jídelní lístky a výroba 
 rezervačních knih

Adresa: Kounicova 2 b, Brno

Rodinná firma 
s tradicí!

•Vazba a tisk diplomových prací
•Desky na jídelní lístky a výroba 

Výdej a příjem balíků přímo u nás 
v parkovacím domě Rozmarýn

PPL ParcelShop

tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

Nejen pro naše zákazníky

Zde Může 
být váš 
inZerát!

voLeJte ihneD

teLeFon: 

777 556 578 
(moniKa)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-maiL:

vLídné ZACHáZení!

teNIS 

tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Kurzy tenisu 
Nábor 
nových dětí

nebo raketa 
HEAD zdarma

Sleva        %20

Masáže - relaxační, lávová, 
Breussova + zdarma 
rašelinový, nebo kopřivový 
obklad Biorezonance 
- regenerační, detoxikační, 
protistresový, antinikotínový balíček

Kosmetika
Kadeřnictví

Riegrova 16, Brno
Královo Pole, 612 00
Tel.: 541 210 251

Otevřeno: po - čt 8 - 18 h, 
  pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h

www.salonmarketa.berx.cz

Na všechny uvedené služby v měsíci květnu  
           20 % sleva s tímto inzerátem.

Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

• Zveme vás do nově otevřené nekuřácké 
kavárny v srdci Brna.

• Prodej čerstvě pražené zrnkové kávy.
• Každý den výtečné snídaně 8 - 11 h, 

na výběr několik druhů menu.
• Lahodné dortíky a sladké dobrůtky.

www.kavovahvezda.cz
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Začátky

Zapomenutý 
génius krásy 

pohybu

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě 
strávil po velikonočních 
svátcích začátkem dub-
na roku 1942 dvě noci 
účastník atentátu na 
Heydricha (27. 5. 1942) 
Josef Valčík (1914 - 
1942). 24. 10. 1942 bylo 
v Mauthausenu popra-
veno 14 jeho příbuz-
ných včetně bratra Emi-
la z Brna s rodinou. 

Náměstí Míru 2
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Josef Valčík, 
hrdinaNáměstí Míru 2

30 tisíc Brňanů měsíčně čte 
staroBrněnské noviny. 

Je nám ctí, že jste jedním z nich.
Pro inzerci volejte 777 556 578 (Monika) 

nebo e-mail: inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Zde Může Být 
váš inZerát

Sedm otázek SBN
RozhovoR StaRoBRN ̌eNSkých NoviN 

SBN: Kam by měla br-
něnská televize pod Va-
šim vedením směřovat? 
Jan Souček: Brněn-
ské studio se znovu stává 
respektovaným a dyna-
mickým partnerem všech 
významných aktivit v regi-
onu. Kromě toho budeme 
usilovat o maximální vy-
užití nového areálu, který 
letos dostavíme v Líšni. 
SBN: Myslíte si, že je v te-
levizním vysílání dostatek 
kvalitního humoru? 
JS: Otázka je, co je to kva-
litní humor. Každý divák 
si představuje něco jiného. 
V televizi je dnes okamžitě 
dostupné úplně všechno, 
stačí jen najít 
správný kanál.  
SBN: Co nové-
ho nám brněn-
ská televize na-
bídne v příštích 
měsících? 
JS: Letos mi- 
mo jiné do-
končujeme no- 
vý seriál z prostředí prv-
ních let Českosloven-
ska pod názvem Četníci  
z Luhačovic a na podzim 
budeme natáčet druhou 
řadu mimořádně úspěš-
né krimisérie Labyrint. 
Ostatní novinky si zatím 
ze strategických důvodů 
nechám pro sebe. 
SBN: Na která místa bys-
te se v roli kameramana  
v Brně vydal? 
JS: V prvé řadě na ta mís-
ta historického Brna, kte-
rá pod tlakem moderni-
zací a nové výstavby zcela 
mizí. Bohužel se k dědictví 

nechováme moc hezky. Je 
to velká škoda. 
SBN: Co byste v Brně 
změnil jako první? 
JS: Přístup k městské 
zeleni. Všechny vzrostlé 
aleje kácíme kvůli obnově 
infrastruktury, které prý 

zavazí. Světové 
metropole to 
přitom už dáv-
no řešit umí. 
SBN: Který 
film pro pa-
mětníky máte 
nejraději? 
JS: Je jich 
mnoho, ale kdy- 

bych si měl vybrat, tak asi 
Pudr a benzín s Voskov-
cem a Werichem. 
SBN: Co vzkážete čte-
nářům StaroBrněnských 
novin? 
JS: Přál bych si, aby zá-
jem Brňanů o to, mít ko-
lem sebe hezké prostředí, 
nekončil u dveří jejich 
bytu.
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Víte, že...
Televizní studio Brno, 

patřící pod 
Československou televizi, 

vzniklo  roce 1961.

Jan Souček
Ředitel České televize Brno

Dokončujeme 
nový seriál 
z prostředí 

Československa
s názvem Četníci 

z Luhačovic

Text: Martin Cibulka

úctou, obdivem a po- 
korou mu nikdo neřekl 
jinak než „Mistr“. Ivo -  
- Váňa Psota (1. 5. 1908 Ky-
jev - 16. 2. 1952 Brno) byl 
mimořádný a noblesní 
umělec, světově proslave-
ný tanečník, choreograf  
a pedagog.

Ivan se narodil v ukrajin-
ském Kyjevě (otec tam 
pracoval coby korespon-
dent). Maminka Anna 
vedla v Přerově taneční 
školu, ve které Ivan se ses-
trou Ljubou získal taneční 
základy. V roce 1926 pře-
šel do Brna. Tehdejší ředi-
tel divadla František Neu-
mann zariskoval a nabídl 
mu místo šéfa baletu. Pso-
tovi bylo 20 let! Byl to nej-
mladší šéf v historii vůbec. 
Rok nato si Ivan založil na 
Dominikánském náměstí 
vlastní baletní školu, která 
fungovala, i když byl Pso-
ta později v Americe. V té 
době mu dal ředitel Neu-
mann umělecký pseudo-
nym „Ivo - Váňa“. 
Po náhlém úmrtí ředite-
le Neumanna (1929) byl 
Psota přeřazen do opere-
ty. V ní působil Oldřich 
Nový, s nímž se Ivo - Váňa 

velmi spřátelil. Dělal mu 
všechny choreografie. 
Pak šla jeho kariéra strmě 
vzhůru. V roce 1932 za-
mířil do Monte Carla na 
konkurz, který vyhrál. Se 
svým novým souborem 
procestoval kus světa. Byl 
vychován jako vlastenec, 
vlastenectví však za války 
způsobilo rodu Psotových 
zlé chvíle. 

Tragický osud se nad jeho 
rodinou vznášel celou vál-
ku a jako by předzname-
nával pozdější předčasný 
konec samotného Mistra. 

Psota musel vlast opustit 
(uváděl např. Dvořáko-
vy Slovanské tance, čímž 
budil velkou pozornost) 
a přesídlil do New Yorku, 
kde se stal v roce 1941 šé-
fem baletu Metropolitní 
opery. 
Brzy mu však začalo být 
smutno po domově. Psal 

dopisy své sestře a pře-
mýšlel, co bude dál: „Dra-
há sestro Ljubo, chci klid 
a krásy přírody Brna. 
Budu se dívat na svítící 
Brno.“  

Když se dozvěděl o zkáze 
Lidic, byl právě ve Ve-
nezuele. Pořádal tehdy 
významné obrovské před-
stavení - operu Francesca 
da Rimini, jehož celý výtě-
žek poslal na pomoc Čer-
venému kříži. 
Ivo - Váňa Psota se do 
vlasti vrátil v roce 1947. 
Nabídky se hrnuly ze 
všech stran. Tvořil a vy-
učoval, různá zklamání 
a neshody v souborech 
se začaly projevovat na 
jeho duševním zdraví. Při 
jednom nedorozumění  
s tanečníkem Viktorem 
Malcevem došlo k inzul-
taci. Malcev tehdy odmítl  
tančit s balerínou Ji- 
řinou Šlezingrovou, proto-
že v té době chodil s jinou 
baletkou. Psota byl velmi 
rozrušen a odešel ze sálu. 
Už se tam nikdy nevrátil. 
V noci dostal záchvat moz-
kové příhody a druhý den 
dopoledne zemřel.

S

Jeho vila 
v Kaplanově ulici

Hádka

Smutek



7 z titulníi strany telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

● Kalendárium 
Starého Brna

Josef 
Pospíšil,

kněz
Jarmila 

Palivcová,
pěvkyně

KVěteN

● Anton Rzehak 
*25. 5. 1855 Nový Dvůr 
†31. 3. 1923 Brno
Archeolog, autor geo-
logické mapy Moravy.

● Johann A. Herlth 
*7. 5. 1806 Brno 
†8. 4. 1892 Brno
Velitel brněnského stře- 
leckého sboru. Bydlel  
v Panské 12.

● Jarmila Palivcová 
*25. 2. 1925 Bezdědice 
†22. 5. 2010 Brno
Sólistka Opery 
brněnského Národního 
divadla. (První manžel 
herec Martin Růžek, 
druhý herec Josef Karlík.)

● Jan Kapras 
*17. 1. 1880 Brno 
†13. 5. 1947 Nový Bydžov 
Historik a pedagog. 

● Josef Pospíšil 
*6. 5. 1845 Oslavička 
†19. 12. 1926 Brno 
Katolický kněz, filozof.

● Vladimír Vybral 
*9. 12. 1902 Podolí 
†27. 5. 1980 Brno
Autor řady statí  
o finančnictví. Básník. 

Vladimír 
Vybral, 
básník

Johann 
A. Herlth,

velitel

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)Májová živnost (1)

Velkolepé rozloučení 
20. 2. 1952 před 

Mahenovým divadlem

Oldřich 
Nový, 

kamarád

Básník Jiří 
Wolker, 

bratranec 
Psoty

Mladý a vždy 
elegantní

Patří mezi nejslavnější osob- 
nosti českého a moravské-
ho baletu ● Na sále byl vždy  
v bílé košili a černých špa-
nělských kalhotách ● Říká-
val, že balet musí vypadat 
lehce, divák nesmí poznat 
námahu ● Všem onikal a k dě- 
tem se choval jako k osob-
nostem ● Uměl naprosto 
plynně několik jazyků

Co o něM nevíte

Herec bez práce: „Už opravdu nevím, čeho 
bych se chytil... Ha! Nápad se rodí!“

Za týden objevilo se na domě oznámení 
a pan Mrkota...

...vyznával lásku ve stoje za dvě koruny.
Konec příběhu příště

Ivo - Váňa Psota tančí 
se svou sestrou Ljubou



8  Dopisyí Akcetelefon redakce: 775 949 557 redakce@@starobrnenskenoviny.eu8

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská
NEJ

prvnÍ raGbyový 
ZápaS u náS

Besedy každé první pondělí v měsíci v kavárně Živá voda  (Petrov 2)

Dne 9. 5. 1926 bylo ode-
hráno v Pisárkách první 
ragbyové utkání nejen 
v Brně, ale v celém Čes-
koslovensku. Moravská 
Slavia tehdy porazila 
AFK Žižka 31:17. 
Propagátorem a orga-
nizátorem byl brněnský 
sportovní redaktor, malíř 
a ilustrátor Ondřej Seko-
ra (1899 - 1967). Sekora 
také jako první přeložil 
do češtiny pravidla této 
hry. Vytvořil také origi-
nální českou ragbyovou 
terminologii. Sekora je 
také zakladatelem časo-
pisu Sport. 

inzerce

Ondřej 
Sekora

Kdo měl tu čest setkat se 
s Laďkou Kozderkovou, 
jistě pochopí, že si její se-
stry večírek vzaly do své 
režie. Neuvěřitelné situ-
ace a vzpomínky nebraly 
konce. Vzpomínalo se na 
„Techtle mechtle“ s Jiřím 
Lírem, na pikantnosti 
z natáčení fi lmu „Jako jed“ 
se Zdeňkem Svěrákem 

a jejich postelové scény, 
na muzikál „Hello Doly“ 
v karlínském divadle, kam 
se na naši Laďku přijela 
podívat Barbra Streisand, 
která jí řekla, že byla lep-
ší, než ona. Vzpomínalo 
se na dětství, rodný dům 
v ulici Jana Uhra, na hrát-
ky v pískovišti na Obilňá-
ku, na rodiče, pedagogy 

a kamarády. Podepisovala 
se kniha o Laďce Kozder-
kové, fotoaparáty cvakaly 
ostošest. Setkání, které se 
mimořádně podařilo. Při-
jdete příště? 

Konečně! Výroba a osaze-
ní pamětní desky Nataši 
Gollové v Údolní 7 je na 
dobré cestě. Zbývá jen dát 
dohromady sumu, o všem 
vás budu informovat příš-
tě. A když půjde všechno 
dobře, 29. 10. 2016 nás 
bude čekat velký den! 
Na dubnovém srazu nás 
bylo tolik, že jsme muse-
li neustále přidávat další 
židle. Svatební koláčky, 
štrůdly a další paml-
sky, které nám věnova-
la fi rma buchtickarna.cz
(v Chodské 17a), mi po-
mohly aspoň na chvíli 
zklidnit situaci. Pak se 
otevřely dveře a jakoby 
vešlo slunce. Přišly mezi 
nás paní Alena a Blanka. 
Sestry Laďky Kozderkové. 

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN
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tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
2. května v 17 h, 

Živá voda

sestry Laďky 
kozderkové

Hvězdná 
Laďka Kozderková

Alena a Blanka, sestry 
Laďky Kozderkové

KnihaKoláčky

Sloupek o kávě

a první republiky 
přinesl baletní mistr 
z východu do Brna 

typickou přípravu kávy 
s vodkou a rozšířil ji i mezi 
své kolegy. Čerstvá káva se 
scedila přes velmi husté 
sítko, přidala do sklenky 
s adekvátním množstvím 
pravé vodky, osladila 
a navrch se přidala kapka 
šlehačky. Používalo se také 
slazené kondenzované 
mléko místo cukru.
Podobně se po léta při-
pravuje ve Španělsku café 
cortadito condensata, při-
dává se však trocha míst-
ní brandy.  Kofein v kávě 
zvyšuje množství dopami-
nu v mozku a tím zlepšuje 
náladu, snižuje množství 
zdravotních rizik, zdravě 
připravené espresso má 
jen několik desítek kalorií. 
Zeptejte se svého baristy, 
vyzkoušejte také některou 
ze specialit.
                 Pavel Kosta

Káva pražená 
s láskou 

a porozuměním

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť 

po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Kavárna a pražírna

Sloupek o kávě
Roztančená káva

Pavel 
Kosta 

Z

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) 
kávové speciality od mistrů 
prvotřídní moravská vína  

přímo od vinařů 
domácí dortíky a další 

vybrané lahůdky

kavárník, pražírník 
a degustátor 

kávy

Novinky z místních podniku
Divná paní, Mečová 6
Nová kavárna a vinotéka. Dobroty 
a servis Divné paní. Klavírní hudba line 
kavárnou, unikátní točité schodiště. 
Tel.: 603 556 972, www.divnapani.cz

Galerie Caffe, nám. Svobody 8
Kavárna s nově otevřeným úžasným 
sklepním prostorem. Vynikající dezerty 
vlastní výroby, káva, snídaně, obědové 
saláty. www.galeriecaffe.cz

Akademická kavárna, Gorkého 11
Nově otevřena útulná kavárna se 
zahrádkou. Velký výběr jakostních 
i přívlastkových vín. Dorty, panini, nově 
café Reserva. Tel.: 775 351 351

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Dobrovol. platbu za výtisk 
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou 
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.
Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet
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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 max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě

● Ke koupi hledáme 
nadstandardní bydlení v 
Brně, parkování nutné. 
Tel.: 736 123 995. Za na-
bídky předem děkuji.
●Prodám originální 
karikatury a portréty he-
reckých osobností stříbr-
ného plátna (např. Haas, 
Marvan, Burian, Ladislav 
Pešek a další). Tel.: 777 
122 009.
●Přijmeme elektriká-
ře. Firma Firesta v Brně. 
Požadujeme: vyučený 

elektrikář (slaboproud/
silnoproud), 3 roky pra-
xe, platná zkouška z vyhl. 
50/1978, minimálně §6, 
řidičský průkaz. Nabízí-
me: dobré platové pod-
mínky. Tel.: 543 532 242. 
E - mail: houstekova@
firesta.cz. 
●Koupím staré knihy, 
pohlednice, mapy, od-
znaky, fotografie. Předem 
velmi děkuji. Tel.: 702 
949 636.
●Bleší trhy. 14. 5. (so-

bota) od 15 do 18 h Bleší 
trhy v Alfě. Více informa-
cí na tel.: 702 949 636, 
www.vetesnictvi.info.
●Zlatnictví Marcela 
Lurská. Opravy zlatých 
a stříbrných šperků. Za-
kázková výroba. Rytecké 
práce. Výkup zlata. Veve-
ří 32, Brno. www.zlatnict-
vi-lurska.cz.
● Koupím knihu Mo-
ravský kras 1 a 2 od Karla 
Absolona. Volejte na tel. 
č.: 720 761 792.
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dopisy
Poděkování 

za tyto noviny

Vážená redakce,
děkuji za krásný článek 
o zapomenutých mladých 
hrdinech Vladimíru Blaž-
kovi a Aloisu Bauerovi. 
Jiřina Válová, Brno

pomenutých brněnských 
hrdinů  Vladimíra Blažky 
a Aloise Bauera, kteří po-
ložili své životy na oltář 
budoucnosti. Mimořád-
ný zájem čtenářů svědčí 
o tom, že je toto téma stá-
le živé a budí emoce i po 
mnoha letech. Je třeba 
připomínat hrdiny, kteří 
kdysi za nás položili své 
životy. Redakci se také 
ozvala paní Jana Musilo-

vá, příbuzná hrdiny Vla-
dimíra Blažky. 
„Ráda bych upřesnila, že 
se mu říkalo Vláďa, ne 
Mirek, jak bylo uvede-
no v článku. Nešlo pod-
le mě o náhodu, ale o akci, 
organizovanou odbojář-
skou skupinou Předvoj.
Hlavní pátrání provedl 
magistr Skoupý, který je-
ho výsledky uveřejnil 
v časopise II. SVĚTOVÁ. 

Po zveřejnění článku Za-
pomenutý atentát v dub-
novém čísle StaroBrněn- 
ských novin nepřestával 
v redakci zvonit telefon. 
Čtenáři StaroBrněnských 
novin chtěli znát další po-
drobnosti o osudech za-

Lavina reakcí 
na téma: Atentát 

na esesáka

inzerce

SBN, duben 2016

DošLy vám 
noviny?

V případě 
pochybností 

volejte Martinovi 
777 122 009

Jemu jsem dala fotku Vlá-
di.“ 
Oslovili jsme i batatele Ji-
řího Skoupého, který sou-
hlasil s uvedením svého 
jména jako zdroje. 
Redakci se též ozvala paní 
Jitka Šibíčková z Encyklo-
pedia Brna s žádostí zve-
řejnit tento text: 
„V dubnovém čísle Staro-
Brněnských novin jsme 
uveřejnili článek Zapome-

Květy máje všude voní,
úsměvy jen září,
kouzlo máme pro ni,
když krev v těle vaří

Políbení pod třešní,
mladost, lásku, pečetí,
nejsme přece dnešní
a někdy také početí

Květnové jsou háje,
milenců velké ráje,
láska nás tak ovládne
a my…
opět omládnem! 

Láďa Flek

Báseň
Májová

ŽE VÍTE VÍC?
Svěřte své vzpomínky 

budoucnosti, nebo zmizí.  
Volejte Martina 777 122 009

nutý atentát, kde jsme 
použili fotografi e z in-
ternetové encyklopedie 
dějin Brna, www.encyk-
lopedie.brna.cz. Za opo-
menutí uvedení zdroje 
bez souhlasu autorů se 
omlouváme.“ 

www.pohrbybrno.cz

Pohřební služba 
CM

Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

Telefony: 
543 128 187, 724 302 394

Svozy zesnulých: 
602 550 465

Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

Komorní hudební vinotéka 
ve sklepních prostorách

• Nezvykle široká škála odrůd                           
výhradně z vlastních vinic

• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny

Těšíme se na vás, 
váš tým Vinařství Bukovský z Kobylí.

www.vinarstvibukovsky.cz 

www.ziznivevinoteky.cz

Marešova 14, 
Tel.: 730 598 985
Nově otevřeno!

Merhautova 46, 
Tel.: 773 041 010
• Lahvová a sudová
   ví na  z  Č ejkovi c                                         
   a Velkých Bílovic. 
• Rakouská vína. 
• Pochutiny k vínu,     
   studená kuchyně.

Žíznivá 
vinotéka

Vinotéka 
U žíznivé opice

Restaurace 
a pivní šenk

Čepujeme poctivě vařená piva malých 
a středních pivovarů!

 ▪Denní menu za přátelské ceny, českou            
kuchyni a chuťovky k pivu. 

 ▪Dále nabízíme opékání v krbu (selata, jehňata, 
krůty, kýty), který je součástí interiéru.

Otevřeno denně 11 - 24 h. Těšíme se na Vás!
Adresa: Provazníkova 40, Černá Pole, Brno

Tel.: 545 245 050, 777 265 363
www.drevenaruze.cz



kŘížovkA nA HesLo
Vylušti tajenku a... Překvapení!
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního životaVLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního životaVLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

tajenku zavolejte Martinovi, tel. č. 777 122 009. 
Odměna: Nejrychlejšímu luštiteli bude předáno CD/
MP3 s příběhy pamětníků v rámci projektu Paměť 
národa s názvem Příběhy 20. století. 

KrátKý vtip (ChuCK norriS) 
Chuck Norris je jediný člověk, který umí vyndat 
z digitálního fotoaparátu kinofi lm.

VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Polívka s dcerou 
hrají o DNA 

Nenechte si ujít komedii 
v Divadle Bolka Polívky 
s názvem DNA. V předsta-
vení hrají Boleslav Po-
lívka a jeho dcera Anna 
Polívková. Inscenace 
s autobiografi ckými prvky 
je plná gagů a klaunských 
výstupů. Nejbližší termín 
je 3. 5. 

Běžte na Madonu 
na Petrov

Obraz Madony z Veveří, 
převezený z Prahy, láká 
dospělé i děti. Obraz si lze 
prohlédnout v Diecézním 
muzeu v Brně na Petrově.

Legenda blues 
zazpívá v Brně

Pořádnou dávku jazzu, 
blues, písně z nového alba 
i z těch starších přiveze 
do Sono Centra 19. 5. le-
genda blues, Peter Lipa. 

Zpěvák, skladatel a jedna 
z hlavních postav sloven-
ské jazzové scény se v 80. 
letech umisťoval na špici 
žebříčku evropských jaz-
zových zpěváků.  

Příhoda vystavuje 
v Domě umění

Pěkná výstava Jiřího 
Příhody s názvem gPod 
je od 18. 5. do 24. 7. 
k vidění v Domě umění 
v Brně. Těšte se na in-
stalace stojící na rozhra-
ní mezi experimentální 
plastikou a architekturou. 

Hudební kino 
v Sono Centru

Série živých koncertů 
v Sono Centru pokraču-
je. 6. 5. od 20 hodin si 
rozhodně nenechte ujít 
živý koncert nedávno ze-
snulého kytarového génia 
Prince. Vstup na záznam 
živého koncertu je zdar-
ma. 

Bolek 
Polívka, 

herec

Anna 
Polívková, 

herečka

Peter 
Lipa,

zpěvák

Nenechte si ujít představení            
K-PAX, Svět podle Prota v Divadle 
Bolka Polívky. „Přijďte 22. 5. na 
představení, jehož děj se odeh-
rává v psychiatrické léčebně,“ 
zve herec Radim Fiala. Kromě 
Fialy si lze užít herecké výkony 
P. Halberstadta či M. Plánkové… 
www.stageart.cz

Stageart uvádí Svět podle Prota

K

Kulturní nástěnka    

Divadlo - 3., 10. a 17. 5. v 10 h a 31. 5. 
v 19 h - LIKe SHAKeSPeARe - Diva-
dlo B. Polívky, Jakubské nám. - Ze života 
Shakespeara. www.stageart.cz

Divadlo - Út 10. 5. v 19 h - MYŠI NA-
tALIe MOOSHABROVÉ - Divadlo 
Husa na provázku, Zelný trh 9 - Temné 
dílo plné překvapivého humoru. V titulní 
roli I. Hloužková. www.provazek.cz

Dětem - Ne  15. 5. v 15 h - BROUČCI 
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Hmyzí 
balada podle Karafi áta. Krásné příběhy 
svatojánských broučků plné fantazie. 
Více: www.divadlov.cz

Divadlo - Út 24. 5. v 19.30 h - DOMA 
U HItLeRŮ ANeB HIStORKY 
Z HItLeROVIC KUCHYNě - HaDi-
vadlo, Poštovská 8d - Šest groteskních 
výjevů z Hitlerova života. 

Výstava - Dlouhodobá - Z. BURIAN: 
VIDěL SVětY DÁVNO MINULÉ… 
- Pavilon Anthropos (sbírka Moravského 
zemského muzea) - K vidění 50 akvarelů 
z autorovy tvorby. www.mzm.cz

Výstava - Do 31. 5. - MUStR. ANtO-
NÍN VeSeLÝ: KOLÁŽe - Senior Klub, 
Charbulova 38, Brno - Černovice - Vese-
lá výstava koláží pana Veselého, který 
vytvořil také řadu kreseb a olejů.

KVěteN

SeNIOR
KLUB

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

Zde Může 
být váš 
inZerát!

voLeJte ihneD

teLeFon: 

777 556 578 
(moniKa)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-maiL:

vLídné ZACHáZení!
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ZAJÍMAVOStI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání ve všech ka-
várnách a hospodách na Ma-
lé Straně (například U Hro-
cha), ale seženete je i na 
druhé straně řeky (například 
v Akademii věd).
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Vo krokóšovi z Rathausu

FRANTA
KOCOUREK 
(1947 - 1991), 
Silák, vypravěč 
v hantecu

Olda měl nédřív fédry, co 
s tím, ale Trut furt dělal 
machra, že ho sejmul sám 
a furt tlačil, aby ho mázl 
do rathausu. 
A tak slovo dalo slovo, 
burčák promile a za chví-
lu už se krokóš hópal na 

třech řeťazách, aby každé 
viděl, jaké je Trut borec. 
Jenže storku vo tym, že 
krokóša sejmul Trut, moc 
borci ze Štatlu nežrali, pro-
tože stačilo hodit na Truta 
trochu ramena a hned byl 
podělané - taková to byla 
móka. 
Mezi někeréma se ale han-
týruje, že krokóša dotáhli 
do Štatlu ze svéch vandrů 
krojcmeni, iní zas plkajó, 
že borcům z Rathausu...

Aleš „Agi“ Bojanovský k poctě Franty Kocourka (3.)

Byla to móka

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Kde je dům, který 
má nad vchodem začáteční 
písmena křestních jmen pů-
vodních majitelů (manželů J 
a M) ? Nápověda: Hledej-
te v Jezuitské ulici.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy
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Minule: Tento nádherný reliéf Ma-
dony s dítěte najdeme ve čtvrtém 
patře domu na náměstí Svobody 22.
Správně: Bohuslav Křivánek
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 maminka prezidenta, rodačka z Brna
Božena Havlová

Božena Havlová (1913 
- 1970) byla vynikající 
českou výtvarnicí, módní 
návrhářkou a matkou bu-
doucího prezidenta Vác-
lava Havla (1936 - 2011). 
Ze svého rodného Brna 
se s rodiči přestěhovala 
v roce 1919 do Prahy. Za 

stavitele Václava M. Hav-
la se provdala v 22 letech. 
Syny Václava a Ivana ved-
la ke studiu. Publikovala 
v módních časopisech, ma-
lovala a podílela se na vý-
zdobě barrandovských te-
ras. Od r. 1960 pracovala 
jako průvodkyně po Praze. 

Václav 
Havel, 

syn

Václav 
M. Havel, 
manžel

Hugo 
Vavrečka, 

táta

Slavné místní ženy Co nového 
v Praze[ [

Modní návrhářka, jejíž syn 
proslavil krátké kalhoty

-Pokračování příště-
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Příští číslo vyjde
1. června

StaroBrněnské noviny jsou k mání U Hrocha, 
Thunovská 10. V Akademii věd, Národní 3. 

Kafírna U svatého Omara, Tržiště 11. 

Seženete i v Praze

Modré okénko
dnes získává...

tip poslali: Členové
Klubu přátel SBN

redakce@starobrnenskenoviny.eu

MARtIN HOVORKA
Ředitel brněnské zoo
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Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

s osobním poděkováním s osobním poděkováním 

e-MAIL: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého Brna

Narození lední 
medvědice Norii 
je velkou událostí 
nejen pro brněn-
skou zoo 

inzerce

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

StaroBrněnské noviny 
ve vinné stěně 

v Akademické kavárně 
na rohu Jaselské 

a Gorkého
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Takhle to 
má vypadat

Pecha

DAteL V HYBeŠOVě
Nádherného datla čer-

ného vyfotil a poslal pan 
Josef Konečný ze Starého 

Brna (foceno v parčíku 
v Hybešově ulici).

odběrních míst51
StAROBRNěNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den 
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek 
všech domácností a fi rem v centru Brna. Seženete je též 
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už 
byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).
OD Vágner, Česká 151/16. Café TeeVee, Běhounská 18. Air cafe, 
Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Info centrum, Radnická 
8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32. Restaurace Bláhovka, 
Gorkého 54. Restaurace Grand Prix, Hlinky 34. Vinotéka U Žíz-
nivého mnicha, Pekařská 70. Akademická kavárna, roh Jaselské 
a Gorkého. Knihkupectví Academia, nám. Svobody 13. Divadlo 
Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny, Údolní 32. Mahe-
novo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caffé del Sa-
ggio, Helceletova 2. Husa na provázku, Zelný trh 9. Kadeřnictví 
Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Pivní opice, Joštova 
4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Riegrova 16. Re-
staurace Na Švábce, Údolní 4. Pivnice U Čápa, Obilní trh 10. Piv-
nice Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 
3. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Huso-
va 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. 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 Ko-
ločava, Bayerova 10. Restaurace Šermířský klub L. A. G., Kopečná 
50. Galerie Caffe, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám. Svo-
body 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. Obchů-
dek Šťastná chvíle, Josefská 1. Hotel Slavia, Solniční 15. Fratelli 
Caffé, Průchodní 2. Pivní bar U Suka, Purkyňova 116. Kavárna 
Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. října 8. Kadeřnic-
tví Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy.

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

místem? 

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je pod-
míněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

„Achich, achich! Co jsem udělal, noční můro, že mě každou noc tak 
tlačíš?“ „Zapomněl sis vyzvednout ze schránky StaroBrněnské noviny!“

teNIS 

tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Kurzy tenisu 
Nábor 
nových dětí

nebo raketa 
HEAD zdarma

Sleva        %20


