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Čís. 7, roč. VI
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krátký vtip
„Číšníku, v mé polévce
plave naslouchátko!“
„Cože...?“

Pište si tyto
noviny sami!
redakce staro rnenskenovin .eu

StaroBrněnská
kuchařka
recept poslala
Marie Janderová

redakceř@ StarobrnenSkenoviny.eu

Posílejte nám své recepty
na adresu: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Číslo
Císlo měsíce
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Prodejní stánky
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Nádražní - Vedení
města nechává odstranit každý den několik
stánků s levným oblečením u hlavního nádraží
(směrem k Tescu). Nakonec má být odstraněno velké kruhové bistro.

Hazard povolen
ve dvou ulicích

Víte že...

vlečný (zde druhý)
vagón je takřka mimo
V
kontrolu řidiče

lečné voz nakoupil
dopravní podnik před
let za ilion korun.

PolicistÉ hoNili VrtUlNíkem losa,
který ZřeJmě mířil do ceNtra
uteklo chovateli, je u nás
v přírodě velmi vzácné.
Zřejmě zbloudilo ze své
migrační trasy. Nakonec

AnKeTA STArOBrnĚnSKÝcH nOvIn

ervenou řepu oloupe e
a ps o l u s b r a m b o r a m i
d e vařit. řid e u n
ne o vývar. d ž e řepa
ěkk roz i u e e dohladka a dochutí e solí
cukre a octe . ro
z e nění přid e trochu
sla. a talíři zdo í e
zak sanou s etanou
a se ínk dý ové slunečnicové . Dobrou chuť!

Nové zprávy
ze Starého Brna

sbohem svobodo: V brně
končí tramvaje se 2 vozy?

Brno - To snad není možné! Policie honila na poli u
Černovické ulice mohutného losa. Zvíře, které ne-

Polévka
z červené řepy

Zpravy

oto: rchiv archeolo ů
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Zaslouží si Nataša
Gollová pamětní desku?

ho dostali v řepkovém
poli dobře mířenou ranou
z vrtulníku. Po ošetření
byl los opět vypuštěn.

Benešova - Zastupitelé radnice Brno - střed
schválili výjimku zákazu hazardních her ulicím Husova a Benešova.
Jde o úspěch lobbistů
z Casina hotelu Grand
v Benešově ulici. Ještě to
musí schválit magistrát.

Jediný prodejce
na Moraváku

Brno - Ovoce a zeleninu na Moravském náměstí smí prodávat jen
jediná prodejkyně: paní
Manukjan Lusine, která
je arménského původu.

Pohřební služba
CM
Telefony:
543 128 187, 724 302 394

Markéta
Jetelová

Jiří
Pecha

radim
Fiala

M o d e rá to rk a
na volné noze

erec lozo
znalec

Brněnský herec
a p a tr io t

„Určitě. Šarm,
komediální
talent a inteligence si poctu
zaslouží.“

„Taková šikovná
a hezká a vtipná
děvčica určitě
ano.“

„Čili: Najde se
snad někdo,
kdo pochybuje
o tomto
kroku?“

Anna Marie
Höppnerová

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

„Jestli je to ta
legrační paní
z černobílého,
starého ﬁlmu,
tak jo.“

„Paní Gollová
si zaslouží
klidně i dvě
desky!!!“

„Netroufám si
být arbitrem
této otázky.
Vlasta Fialová
určitě ano.“

Svozy zesnulých:
602 550 465
Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

www.pohrbybrno.cz

o 13 letech se
v r a c e j í l v i d o Br n a ,
staví se i nový
vý ěh (viz str. 5).

ůležité
tele on

o ici ............................... 5
Zác ranka ....................... 55
Hasi i ................................ 50
Tís o á inka .................... 2
dakc taroBrn nsk c
no in ..................777 55 57
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luvčí ladé
enerace

erečka ivadlo
usa na prov zku

erec
rodní
d i v a d l o Br n o

Obchodní dům Vágner
se o vaše psací potřeby
stará už od roku 1907
Česká 151/16, Brno, 602 00

telefon inzerce: 777 ř556 578

Zpravy

3
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PolíVka mÁ VelkoU ŠaNci, že
Po Něm PoJmeNUJí medVěda

Dívka ze str. 3

To tu ještě nebylo! „Byla by to pocta,“ říká Bolek

Bouřlivý
rok
1916

t

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Víte, že...

rotože to sou ne lep í novin
v Brně.
ěsíční n kladu 10 tisíc
výtisků sou ve v ech schr nk ch
v centru ěsta a na více než 50
od ěrních ístech. te e 30 tisíc lidí.
Ví ce : www.starobrn nsk no in . u

a čatka a elizar li
ako ladí odch ceni
v přírodě a odchovaní
v ruské zoo.

Bolek
Polívka
inzerce

B

Sdružení vinařů Blatnice

Zde mŮže
být VÁŠ
iNZerÁt!
VoleJte ihNed

2015 poprvé ze společných hroznů
Sklad v Brně - tel.: 777 306 982

Prodej: Degustační enoteca VINDOM Smetanova 17
120 let od první zlaté medaile na agrosalónu
V Paříži 1896 pro rod Liechtensteinů

VlídNÉ ZachÁZeNí!
teleFoN:

777 556 578
(moNika)

e-mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

KOUPÍM HISTORICKÉ
FOTOAPARÁTY
TĚCHTO ZNAČEK:
Kamarád, Autoflex, Flexette,
Mikronette, Mikroma,
Stereo Mikroma, Opema,
Leica, Pentacon six TL,
Flexaret, ale i jiné fotoaparáty.
Dále koupím staré chlapecké
hračky před rokem 1989 a starší.
JSEM SBĚRATEL.
Za nabídky předem děkuji.

Tel.: 775 240 880

Historie Alfa pasáže
• Zveme vás do nově otevřené nekuřácké
kavárny v srdci Brna.
• Prodej čerstvě pražené zrnkové kávy.
• Každý den výtečné snídaňové menu.
• Lahodné dortíky a sladké dobrůtky, nově
rozmanitý výběr muffinů.
Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

www.kavovahvezda.cz

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 Poštovská
10. 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.
Víc in o
► www.alfapassage.cz

►

Ka árna A a z

nit .

F o to : Y o u tu b e

místNí mistrYNě
Ve stlaNí Postele

Slečna Josefína K. při svém
stlaní, které ohodnotila porota nejvyšším počtem bodů.

oto: rchiv ilustrační oto oo Brno

Brno - Mládě medvědice
Kamčatky ze Zoo Brno, je
kluk. Potvrdila to veterinární prohlídka.
Mládě se narodilo před
čtyřmi měsíci v brlohu,
který pro ně vyhloubil
jeho otec, medvěd Jelizar.
Kamčatka ale po porodu
Jelizara vyhnala a nikoho
nechtěla k mláděti pustit.
Nakonec se ji podařilo
veterinářům odlákat vůní
ryb, které jsou její oblíbená pochoutka.
Jméno medvíděti vyberou návštěvníci zoo ze
tří návrhů. Bude to buď
Bolek, Bruno nebo Hugo.
Hlasovací box najdete
v chalupě naproti výběhu
medvědů, ale pozor! - Jen
do 3. července.
„Byla by to velká pocta,
kdyby se jmenoval jako
já,“ vzkazuje čtenářům
SBN komik Bolek Polívka.
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Co se děje na radnici
Tajný agent SBn
právě teď podává hlášení

Jako by to
bylo včera

ohňostroj pro
císařovnu

● 5. 7. 7 7 l na hradě
pil erk odp len velkolepý oh ostro na oslavu
uzdravení císařovn
arie erezie 1717 - 80 .
edení oh ostro e
l
pověřen praporčík von
Bono o.
arie erezie
la ne star í dcerou císaře arla
. a vů ec
edinou vl dnoucí ženou
na české trůně.

Zpravy

ČERNÁ
KRONIKA
Vida! Vykrádali
auta rušičkou
a prakem

nová „obří“ koalice na magistrátě

Konečně! Po měsících
nedůstojných tahanic
na brněnské radnici
konečně vznikla koalice. A hned rekord! Co do
počtu stran jde o největší
v novodobé historii Brna.
Novou sestavu tvoří pěti-

DŘÍVE & DNES

ce stran: hnutí ANO (12
zastupitelů), Žít Brno (7),
zelení (4), lidovci (7)
a TOP 09 (4). Jde vlastně o stejnou koalici, jaká
byla předtím, jen se do vedení „přicmrndla“ TOP 09.
Ostrouhala tak jen jedi-

ná strana, a to ČSSD (11),
která před volbami radnici vládla.
Primátor Petr Vokřál
(ANO) zůstává stejný,
nově bude mít pět náměstků, jednoho za každou stranu nové koalice.

o ici do ad a d a u
ž , kt í
kráda i auta
ori iná ní
z sob .
u i kou
zn ožni i
dá ko za kání. ra
k
z ET a í ak
rozbí i ok nka.

Ústí do Masarykovy ulice z Nádražní

19O8

Kde to je

oto: rchiv

artin

i ulka

Dnes

vÍTe, Že: na snímku vlevo vidíme zcela vlevo nejstarší brněnský hotel Padowetz.
inzerce

Š&K
truhlářství

clavsk 6 Staré Brno
el.: 7 7 4 0 2

www.sktruhlarstvi.cz

Restaurace
a pivní šenk
Čepujeme poctivě vařená piva malých
a středních pivovarů!
Denní menu za př tels é cen čes ou
uch ni a chu ov
pivu
D le na ízíme opé ní v r u selata jeh ata
růt
t
ter je souč stí 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

iu s r ic s.cz
AT , in o inka 77 999 99, www. r

dresa:

Na rodinn z atnict í
tu ro Vás iž od roku 990

o rovol. plat u za výtisk
StaroBrněnských novin

1) napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
brat
á
i d d ko ná
ot rzu ící
od
r daktora
lis tu .

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Z atnict í ursa

PLATBA
SMS

osk tu

V roba zakázko
o náb tku.
ra starožitn o náb tku.
a izac int ri r na k í .

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových íst v Brně pořízené
ze ste ného ísta na adresu:

ýro a oprav n vrh a prode
perků ze v ech drahých kovů
a drahoka ů

S n tric
et

t

stka e 30 č
včetně
.

Drobné opravy do 24 h
Adr sa rlí 18 Brno.
no o - p 9 - 18 h so 9 - 12 h
Tel.: 542 214 067
www.zlatnictvijursa.cz

d 1. 7. točené pivo dle
denní na ídk
očen a kopečkov
z rzlina
talsk ledov tří
Sudov vína 7 druhů
kusk dle denní na ídk
No inka edov čokol da se z rzlinou
řes léto prodloužen otevírací do a
ovink a čas sledu te na ace ooku
Bon on a é
Adr sa

.

íru 2 Brno

T . 0 7 5 00 ♦ www.ca bonbon.cz

Int rn to
obc d k

PLSŤÁČCI

st n
d korati ní ra k
za s
atick c n
www. r.cz stacci

telefon inzerce: 777 ř556 578

Zpravy

Velmi dobrá zpráva:
do brna se vrátí lvi
Zoo jim konečně začíná stavět výběh
Foto
měsíce

chov lvů byl
chloubou
brněnské zoo
Pěkná výstava o lvech v Brně
byla otevřena v Urban centru na
Staré radnici (Mečová 5). Zoo konečně dostala dotaci 10 milionů Kč na
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nový výběh. Naposledy se tu chovali lvi
v roce 2003, ale kvůli nevyhovujícímu
výběhu byl chov ukončen. Výstava potrvá do 31. srpna, vstup je zdarma.

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

První veřejný
záchod pro psy
Všichni známe počurané rohy domů,
fasády, lampy veřejného osvětlení, ploty
a další místa, která
nás obzvlášť v létě při
nesprávném
směru
větru obtěžují svým
zápachem. Na Obilním trhu je tomu konec.
První veřejný pisoár pro
pejsky v blízkosti dětského hřiště snad udělá těmto nevzhledným nepříjemnostem přítrž. Nevím,
jestli se daří pánečkům
přesvědčit své miláčky na
opačném konci Obilňáku
(a nejen tam), aby ještě
chvíli vydrželi a svou malou potřebu vykonali až
za chvíli, ale budiž. Když
jsem seděl na nedaleké
lavičce, docela jsem pejskům záviděl.

Záchodek
na Obilním
trhu
Po chvíli se mi zachtělo
a uvědomil jsem si, že
nemám kde. Nezbylo než
spěchat do zřejmě nejdražšího veřejného WC
na světě (SBN informovaly - cca 3 miliony Kč)
na Komenského náměstí.
Cestou jsem si říkal, jak
k tomu vlastně na Obilňáku přijdou fenky?

inzerce

TENIS
Kurzy tenisu

Nábor
no c d tí
Sleva

20%

n bo rak ta
HEA zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Sametové nohy, rovná záda.
eha ilitační a rela ační mas že
pedi ra včetn o etření
zarostl ch nehtů a uřích o
Poradenství 17 let od orné pra e

Kontakt Bc. Alice Stuchlíková:
603 176 168

Adresa: eln trh 11
1 patro s v tahem rno

KA ENICTVÍ

T . 02 7 0
usovice www.ka
nict isot ik.cz

a ízí e ne ir í vý ěr
v ch zkových holí
pro každodenní v užití
i pro slavnostní příležitosti.
Vo t 77 725 6 a do luvte si n v těvu
Adr sa lavní 1 5 110 Brno - o ín

www.hulkarna.cz

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

TLÍK

pracov ní ka ene o klad dlaž
po ník
urn v z kovové po níkové dopl k včetně
pís a parapet schod kuch ské a koupelnové
desk che ie na k en - Bellinzoni.
Adr sa
ukelsk tř. 57 k Brno -

Zlatnictví
Marcela Lurská
Rodinná firma
s tradicí!

•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

Nejen pro naše zákazníky
PPL ParcelShop

Výdej a příjem balíků přímo u nás
v parkovacím domě Rozmarýn
Adresa: Kounicova 2 b, Brno

t
no pondělí až čtvrtek
7 - 17 h p tek 7 - 16 h

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz
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SEDM OTÁZEK SBN
ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Halina Pawlowská

Břínek

Spisovatelka

oto: o

Halina
Pawlowská
e t:

artin

i ulka

SBN: Vaše knihy mají
humor a švih. Smějete se,
když je píšete?
Halina: „Někdy se jen
tak uchechtnu a někdy
se sama směju. Zejména,
když se mi podaří popsat
pocit, který jsem měla,
když jsem se někde nějak
barvitě znemožnila. To je
teprve ta pravá zábava.“
SBN: Proč se úspěšné Banánové rybičky natáčely
v Brně?
Halina: „Tehdy tak rozhodlo vedení ČT. Myslím,
že se jednalo o 20 %, kterými se musela naplnit
regionální studia. Bylo to
moc fajn. Nešlo při natáčení
o žádnou masovku. Rybičky
v Brně byly jedny a plavalo
se jim proto moc pěkně.“
SBN: Které místo v Brně
Vás očarovalo?
Halina: „Zelný trh. Náměstí, přes které jsem
chodila denně do studia.
Náměstí s každodenním
trhem, tam se mi to moc
líbilo. Brno je moc pěkné
město.“
SBN: Od kterého z těchto

mužů byste přijala pozvání na večeři. Karel Hőger,
Oldřich Nový nebo Hugo
Haas?
Halina: „Jednoznačně
Hugo Haas. Za prvé se
můj vnuk jmenuje Hugo,
za druhé Hugo Haas měl
velký smysl pro humor,
za třetí byl proklatě chytrý
a za čtvrté má pro mne veliký sexappeal.“
SBN: Na čem právě pracujete?
Halina: „Píšu novou knihu, dodělávám ﬁlm a taky
připravuju rozhlasový Tobogán a svou rozhlasovou
talk show Na větvi.“
SBN: Když se ráno probudíte, říkáte si Díky za
každé nové ráno?
Halina: „Říkám!“
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Halina: „Aby užívali život
na plné pecky, dřív než jim
zubatá podrazí kecky!“

Víte, že...
Ha ina aw owská
dinou dc rou
ukra insk o básníka
Vasi a K o uraka.

redakceř@ StarobrnenSkenoviny.eu
redakce

otto eisler: P
který Přežil Po
epr ve opo í ený význa ný rněnský architekt ● ěžký
život renesančního člověka který se z vrcholu dostal až na saotné dno ● častník pochodu s rti a o ě ko unistického
reži u ● ří ěh se s utný konce s ozvěnou nadě e.

K

dyž byly malému
Ottovi tři roky, zemřel mu a dalším
čtyřem bratrům tatínek
Bohdan. V Bystřici nad
Pernštejnem, kde se Otík
narodil, měli hospodářství a malý lihovar. Poté
se maminka Ernestina
s pěti kluky přestěhovala
do Brna. Otto zde vystudoval architekturu, praktikoval ve vídeňských stavebních kancelářích.

vzestup

V Brně si pak otevřel
vlastní projekční kancelář a začal velice úzce
spolupracovat se stavební ﬁrmou bratra Artura,
která patřila k největším
v Brně, zaměstnávala kolem tisícovky lidí! Vedle
mnoha vil a rodinných
domů v Pisárkách a Masarykově čtvrti realizovala
ﬁrma bratří Eislerů mnoho administrativních staveb, obchodních portálů
a obytných budov převážně v centru Brna. Jejich
ﬁrma stavěla také slavnou
vilu Tugendhat nebo hotel Avion, nájemné domy
pro střední vrstvy (Křiž-

Muzejní 2

Útěk
Ottu a jeho bratry zatklo
gestapo v roce 1939 pro
urážku vůdce. Věznilo je
dva měsíce na Špilberku.
Ottovi se podařilo utéct
do Norska, kde byl postřelen. Po obsazení Nor-

ska Ottu přesouvali z jednoho tábora do druhého.
V Osvětimi se setkal s bratrem Mořicem. Spolu podstoupili pochod smrti do
Buchenwaldu. V té době
obýval jeho vilu v Neumannově 10 šéf brněnského
gestapa Koslowski.
Otto se po válce vrátil do
Brna. Po nástupu komunistů odstranil ze zahrady tenisové kurty, aby
neprovokoval a také se,
přestože byl homosexuál, 19. 10. 1946 oženil se
svou sestřenicí Gertrudou
Kenderovou. S bratrem
Mořicem se pustil do obnovy stavitelské ﬁrmy, ale
podnik byl znárodněn.
Otto se významně podílel
na zřízení zoologické zahrady v Brně (mimo jiné
projektoval pavilon opic).
Další zakázky však vázly.
Začal se uzavírat před
společností a s ostatními
kolegy a architekty se stýkal čím dál méně.
Otto Eisler zemřel 27.
července 1968 v Brně
a spolu s bratrem Mořicem a manželkou je pohřben na židovském hřbitově v Židenicích.

Kosmetika - Alcina

Quido
Trapp

oto: rchiv

artin

i ulka

V tomto domě

Muzejní 2

kovského, Botanická, Erbenova, Novobranská…),
kde Eisler jako první použil nové tvarově řešené
detaily, např. půlkruhové
balkóny.
Ve své vile v Neumannově 10 (Dům pro dva mládence) pořádal každou
neděli karetní odpoledne.
Nádherně kreslil, vyřezával loutky, hrál na ﬂétnu,
byl vášnivým botanikem
a zoologem, na terase vily
boxoval. Choval papoušky, v zahradním domku
aligátora a chameleona.
Po tenisových kurtech
v zahradě se procházely laně. Při zájezdových
představeních u něj přespávali Voskovec s Werichem. Mezi návštěvníky
patřil také americký architekt Philip Johnson,
díky kterému se Otto proslavil i v zahraničí.

Kadeřnictví

Kdyby domy mohly mluvit
b d
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r: Příběh architekta,
Pochod smrti, ale...

Kalendárium
Starého Brna
červenec

Bo us a
Ki ian,
da at

V ra
B dná o á,
istori ka

Il j a
H as,
c

os
u c,
a k u s tik

Dina Gottliebová
*23. 1. 1923 Brno
†29. 7. 2009 Felton (USA)
Výtvarnice, sochařka. Do
školy chodila v Lidické
a v Merhautově.
Přátelé a nocležníci
Jiří voskovec
a Jan Werich

Otto eisler (*1. června 1893,
† 27. července 1968) jako předseda
družstva pro založení zoo v Brně

Philip Johnson,
americký architekt a přítel

Dům na rohu ulic
Masarykova a Orlí

Jeden z činžovních domů
Otto eislera - Botanická 6

i svou sukni a v
dvě ouzké.

Táta
Otto Koslowski
- kriminální rada
gestapa v Brně

Slavný Dům pro dva mládence - vlastní dům Otto
eislera v neumannově 10

Josef Sumec
*26. 8. 1867 Žalkovice
†9. 7. 1934 Brno
Elektrotechnik světové
úrovně, věnoval se
též akustice a ladění
klávesových nástrojů.
Ilja Hylas
*12. 3. 1922 Malešov
†25. 7. 1987 Brno
Operní pěvec a divadelní
režisér.
Bohuslav Kilian
*16. 7. 1892 Bosonohy
†25. 2. 1942 Brno
Vydavatel meziválečných
kulturně - společenských
a uměleckých revuí. Strýc
spisovatele Bohumila
Hrabala. Je pochován na
židenickém hřbitově.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1916)

Móda (1)

e te

Věra Bednářová
*15. 7. 1909 Litomyšl
†20. 9. 2006 Brno
Historička, přátelila se
s rodinou Karla Absolona.
Bydlela v Pellicově 61.

d

olka holka t v to

v pad

...

to věděla tohle pro

ne není...

Pokračování příště
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

Besedy každé první pondělí v měsíci v kavárně Živá voda (Petrov 2)
M a r tin
C i b u l ka

NEJ

PRVNÍ
FotoGraF

ostitel
na Setk ních
př tel SB

Tel. č.: 777 122 009

Když se chce člověk
něco zajímavého dozvědět z historie našeho Brna, nemusí
kupovat knihy, chodit do knihovny nebo
pátrat na internetu.
Stačí přijít na pravidelná Setkání přátel
StaroBrněnských novin.
To červnové bylo nadmíru
zajímavé. Největší znalec
brněnského podzemí Aleš
Svoboda nám povyprávěl
o protiatomových krytech
(dnes bohužel nefunkčních), ve kterých by byl
člověk vydržel v bezpečí
čtyři dny. O mnoha únikových cestách (kanálech), kolem kterých denně chodíme a netušíme,

Starý dobrý Metropol
J.B, vávra

Aleš Svoboda
poutavě vyprávěl

k čemu tyto „díry“ slouží.
Dále pan Svoboda vyprávěl o Uhelném trhu (dnes
Kapucínské nám.) a Kapucínské hrobce. Víte,
že zde bylo mumiﬁkováno 205 těl? Třešničkou
na dortu bylo tajemství
schované 11 m pod křižovatkou ulic Jugoslávská
- Vranovská. Nejhlub-

Setkání přátel SBn

ší podlaží těchto sklepů má rozlohu 900 m2.
Právě tady zrál v sudech
s kořením proslulý Metropol.
Jeho výroba zde skončila
asi v roce 1992 a ještě dva
roky trvalo, než se všechny sudy vyčerpaly.
Dnes je pod křižovatkou
více než 100 původních

sudů a mezi nimi je i největší sud v Brně s objemem téměř 18 000 litrů.
Je zároveň třetí největší
v kraji a čtvrtý v celé republice. Příště opět zde!

Kdy příště

4. července v 17 h,
Živá voda (Petrov 2)

AT , in o inka 77 999 99, www. r

iu s r ic s.cz

PLATBA
SMS
o rovol. plat u za výtisk
StaroBrněnských novin

1) napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
brat
á
i d d ko ná
ot rzu ící
od
r daktora
lis tu .

S n tric
et

stka e 30 č
včetně
.

Sloupek o kávě

Káva plná vitamínů

Humpty Dumpty Café, Jaselská 16

Nová kavárna se zahrádkou, na které
už žádná auta nestojí! Točené anglické pivo, polévky, zmrzlina, dortíky,
výtečná káva. Tel.: 732 240 119. FB.

avel
osta

kav rník pražírník
a de ust tor
k v

Eﬁ cafe, Zelný trh 4

Nová útulná kavárna v divadle Reduta. Letní terasa s výhledem na Zelňák.
Káva Pavin, domácí zmrzlina, dezerty.
Tel.: 720 970 583. www.eﬁcafe.cz

Kavárna Limbo, Jaselská 17

Káva La Boheme, destiláty od Žufánka,
domácí fresh, velký výběr rumů, dorty od
Martináka. Milé ceny, domácí mazlíčci
vítáni. Tel.: 724 243 221. FB.

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě

SnADnÝ nÁvOD
api te s s: BN ezera INZ ezera TE T INZE ÁTU. pr vu
po lete na tel. číslo 900
0. ozsah a . 30 slov. ena edné S S e 0 K vč.
.

●Pronajmu pokoj a kuchyň, samostatný vchod,
moderní
příslušenství,
v Masarykově čtvrti, klidná ulice, blízko MHD.
Nízký nájem. Volné od
poloviny července. Tel.:
721 234 204.
●Koupím dům. Prosím
nabídněte. Tel.: 605 514
210.
●Koupě. Ke koupi hledáme nadstandardní bydlení v Brně, parkování nutné. Tel.: 736 123 995.

●Prodám originální karikatury a portréty hereckých osobností stříbrného
plátna (např. H, Haas,
J. Marvan, V. Burian,
L. Pešek). Tel.: 777 122 009.
●Přijmeme elektrikáře. Firma Firesta v Brně.
Požadujeme:
vyučený
elektrikář (slaboproud/
silnoproud), 3 roky praxe, platná zkouška z vyhl.
50/1978, minimálně §6,
řidičský průkaz. Nabízíme: dobré platové pod-

C sto at , odní ka
a botanik ind ic B a
ž Vá ra
7
r ní
do ož n
oto ra u ící
c sto
at
z c c Č s
k c z í.
ako lodní lékař se tento
Br k z častnil . cest
arciknížete
a ili na do e ika a dal ích
os i velkých plave .
elke o evil cca 170
otanických druhů a 10
znich po ně
lo poenov no. e pochov n v rodinné hro ce na
střední hř itově.

inzerce

Novinky z místních podniku

osk tu

F o to : M a r tin C ib u lk a

o mumiích
a sudech

mínky. Tel.: 543 532 242.
E - mail: houstekova@
firesta.cz.
●Koupím staré knihy,
pohlednice, mapy, odznaky, fotografie. Předem
velmi děkuji. Tel.: 702
949 636.
●Zlatnictví
Marcela
Lurská. Opravy zlatých
a stříbrných šperků. Zakázková výroba. Rytecké
práce. Výkup zlata. Veveří 32, Brno. www.zlatnictvi-lurska.cz.

Ká a raž ná
s áskou
a orozu ní
Ka árna a ražírna
vžd čerstvě pražen k va
z ne lep ích plant ží světa
 ednodruhové k v 100
ara ica i v v žené s ěsi
řízené de ustace k v
v e pro a i do cí
přípravu k v i k vovar
k vové specialit od

istrů

prvotřídní oravsk vína
pří o od vinařů
do cí dortík a dal í
v rané lahůdk

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

M

noho lidí neví, že
kávové zrnko je
původně
pecičkou kávové třešinky, tedy
jedná se o ovoce. V dužině jemně sladké chuti je
spousta vitamínů, které
najdeme i v připraveném
nápoji.
Pití několika šálků zdravě připravené kávy denně zvyšuje schopnost
soustředění, má vliv na
mozek a zlepšení nálady
a s obsahem několika desítek kalorií nezatěžuje
příliš organismus. Většina
ovocných džusů obsahuje
daleko větší množství cukru a kyselin, jež nepříznivě
ovlivňují zubní sklovinu.
Vyzkoušejte letní dvojité
espresso z ovocné Ethiopie nebo Guatemaly na
kostkách ledu a zapijte
borůvkovou limonádou.
Borůvky snižují možnost
onemocnění cukrovkou.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 ř556 578
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

ILÍ ČTENÁ I, posíle te své příspěvk se : redakce@starobrnenskenoviny.eu

Z NotýskU obČaNskÉho PasiVistY
tr Ko

an, V

odposlechnuto
v brněnském
metru

„Vnučka, ta mladší, co
studuje ten gender, mi
dávala přečíst svou ba-

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

da o a

n rozk ado

kalářskou práci o feminismu v Pobaltí a musím
vám říct, že na holku je
to fakt dobrý.“

kabrňák a ženy
Pan KaBrňák si letně za-

ko is ČNB

ﬁlozofoval: „Nikdy mě
nepřestane fascinovat,
jak se (nejen středobrněnské) ženy dokáží
tři hodiny bavit o něčem,
co si normální lidi dokáží říct za maximálně 10
minut...“ A pokračoval:

a umíst ní pam tní des Nata i ollové na
rodn dům v dolní 7 v rn Vžd Nata
a la přece na e r ač a a spolu čast
na této mimoř dné ud losti v m srdečn
d ujeme
Vaše StaroBrněnské noviny.

777 556 578
(moNika)

Transparentní účet StaroBrněnských novin:
9442810001/5500

e-mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

vřelé díky za tyto krásné
noviny! Vždycky si je rád
přečtu a předám dál.
Jiří Koděra

Do poznámky napište: Nataša Gollová - deska

Pro více informací volejte: 777 556 578 (Monika)

VINIBLAT

Sdružení vinařů Blatnice

V červenci je hic,
velmi pálí dlaždička,
bosí vyjít do ulic,
nažhaveni, jako žehlička
Hlavy se nám rozpalují,
chládek stínů vábí,
ženy těla odhalují
a náhle…..
jsme tak mladí!
V předzahrádce u kávičky
odpočinek je,
někdo hraje na housličky
a všechno…..
v Brně krásně funguje!
Laďa Flek

tiPY a NÁmětY
volejte Martinovi
777 122 009

Pohřební služba
CM
Telefony:
543 128 187, 724 302 394

Báseň

Červenec
v brně

Brňané pijí vodu z více
než stoletých trubek. Je
v pořádku, tvrdí vedení
brněnské Filharmonie.

Zde mŮže PAMĚTNÍ DESKA PRO NATAŠU GOLLOVOU
Vážení čtenáři.
být VÁŠ
M te li chu
udeme velmi r di d ž
přisp jete ja ou oliv č st ou na v ro u
iNZerÁt!
VlídNÉ ZachÁZeNí!
teleFoN:

Vážená redakce,

trubky

kouření
Včera jsem byl plavat na
Kraví hoře. I když je na
městském bazénu zákaz
kouření, tak tam kuřáci
normálně chodí akorát
nekouří a podobně to bude (snad) fungovat i s hospodami a kavárnami...
Nevím, s čím má plno lidí
pořád problém.

inzerce

VoleJte ihNed

červen 2016

„Vlastně, i Příroda či Bůh
to již reﬂektovala a naložila jim průměrně o cca
osm let delší život, aby
měly šanci si vše doříct!“

2015 poprvé ze společných hroznů
Sklad v Brně - tel.: 777 306 982

Prodej: Degustační enoteca VINDOM Smetanova 17
120 let od první zlaté medaile na agrosalónu
V Paříži 1896 pro rod Liechtensteinů

Zlatnictví
Marcela Lurská
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

Sametové nohy, rovná záda.
eha ilitační a rela ační mas že
pedi ra včetn o etření
zarostl ch nehtů a uřích o
Poradenství 17 let od orné pra e

Kontakt Bc. Alice Stuchlíková:
603 176 168

Adresa: eln trh 11
1 patro s v tahem rno

Svozy zesnulých:
602 550 465
Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

www.pohrbybrno.cz

Na Pískové cestě

Klasická restaurace s tradiční českou kuchyní,
denní menu, kuřácká a nekuřácká část,
otevřeno denně.
Ať vám v roce 2016
Adresa:
štěstí přeje!
Na pís ové cest 1 rno
Tel.: 739 701 181 ▪ www.napiskoveceste.cz

KA ENICTVÍ

TLÍK

pracov ní ka ene o klad dlaž
po ník
urn v z kovové po níkové dopl k včetně
pís a parapet schod kuch ské a koupelnové
desk che ie na k en - Bellinzoni.
Adr sa
T . 02 7 0
ukelsk tř. 57 k Brno - usovice www.ka nict isot ik.cz
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VLNÍCÍ SE OPONA

Z rá

a ti

do t to rubrik

i t na adr su r dakc

Krátké zprávy
zmístního
místního
kulturního života

starobrn nsk no in . u, n bo t . 777 55 57

Letní scéna láká
na dobré divadlo

Divadlo Bolka Polívky
si připravilo Letní divadelní scénu, která se
koná ve spolupráci s TIC
města Brna na nádvoří Staré radnice. Např.
12. a 13. 7. lze vidět
představení
Caveman.
3. a 4. 8. se těšte na Podivné odpoledne Dr. Zvonka
Burkeho, ve kterém hrají
B. Polívka, P. Liška.

Stageart uvádí
Svět podle Prota

Trabanty přijely do Brna

Brn nsk
i asso ostí do
. zá í
sta u dobrodru a
ana ibán Trabant
ko
s ta. V sta a
dsta u
u
to ání ko
s ta trabant c .
Ná t níci
o ou s dnout
i
di ní ozid a naaranžo ána
do aut ntick c
situací. N
n c t si roz odn u ít.
K

Bo k
o í ka,
r c

Kulturní nástěnka
červenec

Kino - t 7. 7. od 20 h - JUSTIn TIMBERLAKE - Sono centru
eveří 113
zna koncertu ustina i erlaka
s n zve
uturese ovesho z adison S uare arden. stup zdar a.
Divadlo - 25. 26. 27. 7. od 20.30 h ROMEO A JULIE - rad pil erk letní
scéna - r ci etních Shakespearovských slavností pří ěh o l sce. ra í:
. Sklen ř . oří kov
. or lek
výstava - o 19. 8. - ZÁPAS IcHTYOSArŮ AneB PrAvĚK ŠTĚTceM Z. BUrIAnA - avilon nthropos
s írka oravského ze ského uzea
- íce na www. z .cz
výstava - o 18. 9. - TRABANTEM
KOLeM SvĚTA Se ilasso alackého tř. 832 126 - iv výstava. aniel
ři
devět let s tra ante na cest ch.
vidění e pediční vozidla.
výstava - o 31. 2. - vYSÍLÁ STUDIO BRNO - rad pil erk ižní křídlo
1. patro - ýstava věnovan televizní u
studiu Brno které slaví 55 let představí
z kulisí i kulturní význa studia.
Prohlídka - ro ě pondělí otevřeno
denně - KAPUcÍnSKÁ HrOBKA podze í kapucínského kostela odpočíva í u i kovan těla řeholníků i světských oso ností. eka í na v s.

M a r ie
o ža o á,
r ka

Kultura

adi
ia a,
r c

Int rn to
obc d k

PLSŤÁČCI

Nenechte si ujít představení K-PAX, Svět podle
Prota v Divadle Bolka Polívky. „Přijďte po prázdninách 16. 9. na představení, jehož děj se odehrává
v psychiatrické léčebně,“
zve herec Radim Fiala.
Kromě Fialy si lze užít herecké výkony P. Halberstadta či M. Plánkové.
www.stageart.cz

Hudební kino
v Sono centru

Série záznamů živých
koncertů v Sono centru
pokračuje. 7. 7. od 20 h
si nenechte ujít koncert
Justina
Timberlaka
a 21. 7. od 20 h zpěvačky
Rihanny. Vstup zdarma.

Na Špilberku hrají
Shakespeara

V rámci Letních Shakepsearovských
slavností
mohou Brňané shlédnout na Špilberku několik
představení z pera Shakespeara. Od 20. do 23. 7.
např. Večer tříkrálový, ve
kterém hrají T. Měcháček, M. Doležalová…

Příhoda vystavuje
v Domě umění

Výstava Jiřího Příhody
s názvem gPod je do 24.
7. k vidění v Domě umění
v Brně.

křížoVka Na heslo

vylušti tajenku a... Překvapení!

st n
d korati ní ra k
za s
atick c n
www. r.cz stacci

Zde mŮže
být VÁŠ
iNZerÁt!
VoleJte ihNed
VlídNÉ ZachÁZeNí!
teleFoN:

777 556 578
(moNika)

e-mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tajenku zavole te artinovi tel. č. 777 122 009.
Odměna: e r chle í u lu titeli ude před no
3 s pří ěh pa ětníků v r ci pro ektu a ě
n roda s n zve
ří ěh 20. století.

krÁtký VtiP (chUck Norris)
íte proč e celke
lo otek s hucke
huck vžd stiskne spou r chle i než oto ra .

Zabava
telefon inzerce: 777 ř556 578

Vo
krokóšovi z Rathausu
Aleš „Agi“ Bojanovský k poctě Franty Kocourka (5.)
Knajpa ztichla
Z Rathausu hlásili, že
když ho někdo vyexportuje aus, tak dostane kilo
goldny, ale žádné Muromec se nehnal. Až jednó.
Do knajpy u Modrýho lva
naklapal řeznické poskok,
keré vandroval po celým
K

19 7 - 1991
Sil k v pravěč
v hantecu

světě a byl nabité jak tank.
Hodil v knajpě sicnu a nastražil ovar. Všici plkali
jenom vo krokóšovi. Dal si
škopek a až toho měl plný
bréle, vyhópl na štokrle
a hodil do placu, že když só
všici takový mošny, tak tu
potvoru ze Štatlu vykope
sám. Knajpa ztichla a až
to všem došlo, že by mohl
bét konečně s krokóšem
the end, začali nadšeně
hulákat jaká je to paráda...
-Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Alena Husková

Brněnská klavíristka a dirigentka
www.malostranskenoviny.eu

Karel
Kopřiva,
manžel

václav
Smetáček,
pedagog

?

Otázka: Víte, na kterém
domě v centru Brna je toto
bohatě zdobené sousoší
Madony s Ježíškem?
Nápověda: Hledejte
v blízkosti zrušené pošty.

F o to : M a r tin C ib u lk a
F o to : M a r tin C ib u lk a

ř11

inzerceř@ StarobrnenSkenoviny.eu

Minule: Socha vousatého muže ve
výklenku je na domu Josefská 3.
V přízemí je obchod Alpsport.
Správně: Bohuslav Křivánek
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Bedřich
Smetana,
skladatel

Její specialitou
byla zvonkohra

Alena Husková (1935
- 2008) byla klavíristka,
dirigentka a korepetitorka baletu brněnského
Národního divadla. V letech 1965 - 7 pobývala
s rodinou v Havaně, kde
její manžel působil jako
sólový kontrabasista ku-

oto: rchiv

Zabava

bánského Národního symfonického orchestru. Po
návratu do Brna pracovala
na tanečním oddělení konzervatoře. V orchestru Národního divadla hrála na
cemballo, klavír, zvonkovou hru a varhany. Dostala
medaili Bedřicha Smetany.

ZAJÍMAVOSTI a novink z alé Stran kter
ěla ýt vět í. to novin
sou k
ní ve v ech kav rn ch a hospod ch na alé Straně například
rocha ale seženete e i na
druhé straně řek například
v kade ii věd .
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QUICK
BISTRO
Nádražní 4
602 00
Brno

OBJEDNÁVKY
ROZVOZU
602 229 000
547 229 000
www.quickbistro.cz

CHUTNĚ,
KVALITNĚ
A BEZ ČEKÁNÍ.

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. srpna
Modré okénko
dnes získává...

taroBrn nsk no in sou k ání U Hroc a,
Thunovská 10. V Akad ii d, Národní 3.
Ka írna U s at o
ara, Tržiště 11.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

oto: rchiv

MeDvĚD JeLIZAr
Táta roku ze Zoo Brno

hlou il rloh
těhotné edvědici a čatce ta
ho ale po porodu
v hnala.

Tip poslali: členové
Klubu přátel SBn
redakce@starobrnenskenoviny.eu

cÉZAr
Fotograﬁi svého
šikovného pejska Cézara
poslala pravidelná
čtenářka SBN
Jana Tichotová

Takhle to
má vypadat
F o to : M a r tin C ib u lk a

E-MAIL: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V OD Vágner (Česká 16)
jsou SBN v novém, na
zakázku vyrobeném
stojánku! Noviny tu mizí
rychle, jako všude!

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

Spisovatel: ediné co
ohatou vdovu. a první ne

50 odběrních míst

ě ohlo zachr nit e napsat ro n ne o si vzít
trpělivost... ž letí si pů čit at k příteli anzlíčkovi
inzerce

TENIS
Kurzy tenisu

STArOBrnĚnSKÉ nOvInY v ch ze í vžd 1. den
v ěsíci v n kladu 10 tisíc kusů. dou zdar a do schr nek
v ech do cností a re v centru Brna. Seženete e též
zdar a na níže uvedených od ěrních ístech. d
už
l roze r n vole te tel. číslo: 777 122 009 artin .
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 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. Pivní opice, Joštova
4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Riegrova 16. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. 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. 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. Galerie Caﬀe, nám. Svobody 8. 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. Hotel Slavia, Solniční 15. Fratelli Caﬀé, Průchodní 2. Pivní bar U Suka,
Purkyňova 116. Kavárna Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis,
nám. 28. října 8. Kadeřnictví Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
r vo ýt uvedený od ěrní
íste StaroBrněnských novin e podíněno příspěvke ne éně 1000 č na provoz ne o inzer te .

Nábor
no c d tí
Sleva

20%

n bo rak ta
HEA zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
ena edné S S e 30 č vč.
. osk tu e S
.pre iu services.cz in olinka 776 999 199.

