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Nejlepší noviny
ve městě a okolí

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

redakce@starobrnenskenoviny.eu
jožka koldovská,
brněnská herečka
a barmanka

10. 000 výtisků

telefon redakce: 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

pŮVAbNé
tAjEmstVÍ
mAzANé
jOŽkY k.

Místní servírky

SABINA & ŠÁRKA
Restaurant TEKUTÝ CHLÉB
(Purkyňova 35g). Zauzený špalíček
z vepřového ramínka s Tuřanským kysaným zelím, čerstvým
jablečným křenem a rozpečenou
skývou chleba. Vše za 109 Kč.

Proč čtu

Gestapáci
neměli zábrany

př mÍst
ÍbĚ NÍ
HY

BRNĚNSKÉ FIGURKY

O ČEM SNIL BEZRUKÝ FRANTÍK
Str. 6
inzerce

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

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Toto číslo vyšlo v nákladu

Foto: Martin Cibulka

NE

Noviny, které si píší čtenáři sami

Radim Juráček, myč výloh
a oken: „StaroBrněnské noviny
přinášejí na Brno jasnější
pohled. Proto je čtu.“

Foto: Martin Cibulka
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telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč
Pečené kuřecí
stehno, dušená
rýže, salát

92 kč

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Nové zprávy ze Starého Brna

JEPTIŠKA
NA KOLOBĚŽCE
čtENÁř
REpORtéR

Restaurace Stavba,
Grohova 2

Chcete být v této rubrice?
Tel.: Martin 777 122 009

Jednou větou
Ondřej
Höppner

„

říjen
Mlhy v říjnu
- sněhy v zimě.

POSÍLEJTE
nÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Brno - Čerstvě ženatý je
řidič tramvaje, který natáčí své jízdy brněnskými
tramvajemi, a dává je na
internet.
Na kanále youtube ho
pravidelně sledují takřka
tři tisíce fanoušků z celého světa. „Tak dneska na
devítce mezi Juliánovem
a Lesnou. Projedeme si

opravené úseky a ukážeme si i nějaké drobné
změny,“ zní úvod jedné
z mnoha reportáží tramvajáka Šimka. Videa začal
točit, aby pomohl svým
méně zkušeným kolegům.
„Býval jsem stydlivý a nerad mluvil. Pak jsem se
ale oťukal,“ říká. Natáčení
neohrožuje bezpečnost.

MĚLY BY JEZDIT JEPTIŠKY
NA KOLOBĚŽKÁCH POVINNĚ?

Tak dloho
se chodí
se džbánem pro
vodu, až se ucho
utrhne.

16°C

bRNĚNskÝ ř id
iNtERNEtu, s E
AgENtuRA mEdiA skAut sE ptÁ V uliCÍCH

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Počasí

Zpravy

ANO: 26 %, NE: 74 %

Fotku jsem pořídila 9. září na křižovatce na Poříčí.
Udělala jsem ji na semaforu z auta. Líbí se mi, jak jdou
i jeptišky s dobou. Ta na snímku uhání s batůžkem na
koloběžce - no není to paráda? Zdravím vás a všechny
čtenáře vašich betelných novin. Kutálková Ludmila

Průzkum provedli členové
skautského oddílu v období od 15. 9. do 26. 9. 2017,
m. j. na odběrních místech
StaroBrněnských novin. Dotazováno: 100 respondentů.

AnkeTA STARoBRnĚnSkÝcH noVIn

Víte, jaký strom opadává
kaštan koňský už od
srpna (kvůli klíněnce jírovcové)
jako první? správně:

MEDIA
SKAUT

Studená kuchyně
Petra Marcová

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky,
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.
Otevřeno:
Po, út, st 6 - 14 h,
čt, pá 6 - 16h, so 8 - 9.30 h

Adresa:
Přemyslovo nám. 8, Brno - Slatina
Tel.: 603 269 611
www.lahudka-brno.cz

Tyto noviny vycházejí
na území Brna - střed,
tedy ZDE a v okolí
Markéta
jetelová

STARÉ
BRNO

jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Důležitější je,
s kým se
ve zlatém
spadaném listí
procházíme.“

„Ten,
který se
nechce líbit.“

„Jeee, čili:
Já to vím! Je
to…“

Důležité
telefony

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

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

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
Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Troufnu
si říct, že to
nikdo přesně
neví.“

„Dnes jsem
pozorovala
stromy…
Že by kaštan?“

„S razantním
nástupem
podzimu těžko
říct… Držím
palce dubu.“

Herec, režisér,
ND Brno

PPL ParcelShop

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

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

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

telefon inzerce: 777 ř556 578

Zpravy

3

inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

Dívka ze str. 3

ř idič tRAmVAjE, HRdiNA
s E NÁm kONEčNĚ OŽENil
přÍmÝ přENOs
z kAbiNY

Bouřlivý
rok
1917

miss
VYsOkÁ NOHA
Místní přebornice ve zvedání

nohy Alena kočičková v akci.

Malý oznamovatel

tlEskÁmE!

Martin Šimek nahrává
své jízdy po Brně na youtube

Foto: Archiv

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

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 až 30 tisíc lidí.
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Š&K
truhlářství
•Výborná italská káva
•Pravá belgická čokoláda
•Domácí palačinky
•Zákusky vlastní výroby
•Teplé snídaně po celý den
•Sudová vína

Adresa: Palackého tř. 25, Brno - Královo Pole
Tel.: 724 565 215
www.martincafebrno.cz

Výroba zakázkového nábytku.
Opravy starožitného nábytku.
Realizace interiérů na klíč.
Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

www.sktruhlarstvi.cz

zdE mŮŽE
bÝt VÁŠ
iNzERÁt!
VOlEjtE iHNEd
VlÍdNé zACHÁzENÍ!
tElEFON:

777 556 578
(mONikA)

E-mAil :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Historie Alfa pasáže
• Útulná kavárna v srdci Brna s výhledem
na Jezuitský kostel.
• Prodej čerstvě pražené zrnkové kávy.
• Každý den výtečné snídaňové menu.
• Bezlepkové zákusky a dorty.
• Gurmánské pochoutky pro italskou kuchyni.
Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

www.kavovahvezda.cz

Během 2. sv. války byla Alfa jednou z nejvíce poškozených budov v centru Brna. Škoda byla tehdy vyčíslena na více než 4 500 000 korun a další důsledky
způsobené bombardováním (snížení nájemného,
zvýšení hypotečních úroků, udržovací náklady…)
zvýšily škody téměř na dvojnásobek. Dva přímé zásahy způsobily úplné rozmetání některých obchodů
a ateliérů na galerii a zasypaly sutí přízemí a suterén. Tlaková vlna rozbila okenní tabule, skleněné
výlohy a část opaxitového obložení. Monumentální
životní dílo brněnského stavitele Františka Hrdiny se
rozpadalo přímo před očima. Pokračování příště.
Akce října:

14. 10. 2017 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě.
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Více informací na:

► www.alfapassage.cz ►

Alfa tmavý vchod

Foto: Youtube

ště
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telefon redakce: 775 949 557

[

Jako by to
bylo včera

jirka si vzal
karlu

]

● 6. 10. 1919 se Jiří Mahen (pojmenovali po něm
divadlo) oženil s Karlou
Haselmannovou. Šli pěšky ze svého bytu v České
ulici na Novou radnici, kde
čekali svatebčané. Pak
do restaurace U Polenků.
Večer pozval Jiří Karlu do
kavárny Bellevue. Tam
mu ukradli klobouk.

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Zpravy

m

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Na stopě Biberovy kavárny
Víte, kdo byl Otto Biber?
Narodil se v roce 1837
v Brně a až do smrti v roce
1907 byl majitelem velmi
oblíbené kavárny Café
Biber na rohu dnešního
Koliště a Lidické. Řídil
kavárnu 36 let!
V první polovině minulého století byla kavárna
přejmenována na Muze-

DŘÍVE & DNES

um. Brňané jí však neřeknou jinak než Muzejka.
A dál? Prostor je uzavřen,
uvnitř se nic neděje, nároží chátrá, tvoří se pavučiny a díky projíždějícím
autům dům pomalu mění
barvu. Nebylo by lepší kavárnu otevřít, provoz odklonit a zpomalit tempo
nejen na tomto nároží?

Biberova
kavárna
roku 1895

Otto
Biber

Kamenný most (Poříčí - Vídeňská)

1895

Kde to je

Dnes

Stromy
a pilíře

Žízniví
koně

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Nic

VŠIMnĚTe SI: Koně, pijící ze Svratky pod Kamenným mostem, v pozadí C. k. učitelský ústav
inzerce

TENIS
nábor pro:
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let
Včasný zápis - SLeVA 30 %
+ podzimní kurz ZDARMA

•5 středisek v Brně - ve vaší
ZŠ, nebo v její blízkosti
•proﬁ trenéři
•tradice od roku 1993
Učíme i lenochy
a počítačové týpky!
Volejte:

777 260 262, 603 527 172
224 815 871 www.tallent.cz

Pohřební služba
CM
Telefony:
543 128 187, 724 302 394
Svozy zesnulých:
602 550 465
Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

www.pohrbybrno.cz

PoSíLejTe SVÉ FoToGRAFIe
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Útulná vinotéka

U Terezky

• Nabízíme sudová a lahvová vína od
moravských vinařů.
• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!
• Letní zahrádka v provozu do 15. 10.!
Adresa: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

komorní hudební vinotéka
ve sklepních prostorách
• Nezvykle široká škála odrůd
výhradně z vlastních vinic
• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny

Ke každé třetí lahvi vína hroznový mošt nebo láhev
burčáku zdarma! Vinařství Bukovský z Kobylí na Moravě.
Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

www.vinarstvibukovsky.cz

zdE mŮŽE
bÝt VÁŠ
iNzERÁt!
VOlEjtE iHNEd
VlÍdNé zACHÁzENÍ!
tElEFON:

777 556 578
(mONikA)

E-mAil:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Í
Zpravy
tN Y

telefon inzerce: 777 ř556 578

s
mÍ ÍbĚH
př

inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

zApOmENuté
HOdiNY
sOutĚŽ

NOVÁ REdAktORkA ROzÁRkA
dĚlÁ psÍ kusY. sEzNAmtE sE
miss

přEklEp
Foto: Jaroslav Pavlík

Bylo, nebylo. Jednoho letního slunečného odpoledne přišlo
do redakce SBN malé
koťátko.
Na první pohled bylo
jasné, že dostane jméno
Rozárka a v redakci zůstane. Ač kotě, neustále
vyvádí psí kusy. Pomalu z ní však roste kočka,
která bude pěkně vykutálená.
Všechno se točí kolem ní
i nejoblíbenější brněnské
noviny. Má je moc ráda,
někdy na nich odpočívá
a rozhoduje o tom, co a jak
bude dál. Je první kočičí
redaktorkou na světě!
Nejvíce ji baví korektury, tedy hledání chyb
v textu - kde chybí čárka,
kde přebývá... Je to vlastně jako chytání myší.
Nejradši ze všeho ale na
novinách spí, což je jasný
důkaz toho, že ví. Napište nám, co vaše kočka!
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4. DíL SoUTĚŽe
Jaksi se na ně zapomnělo,
protože už dlouho neukazují čas.
Nejrychlejší volající se správnou
odpovědí obdrží originální hrnek
s logem StaroBrněnských novin!
Volejte Martinovi 777 122 009
Rozárka v plné práci:
korektury StaroBrněnských novin
inzerce

Bezpečností služba přijme na své
zakázky v Brně a okolí osoby s částečným
či plným invalidním důchodem nebo osoby se zdravotním omezením (ČID, PID,
OZZ) na HPP zkrácený nebo plný úvazek:

STRÁŽnÉ, VRÁTnÉ, oSTRAHU,
RecePČní A PRAcoVníkY
ÚkLIDU.
Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech
+ motivační odměny.
Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz
nebo přijďte na osobní schůzku:
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5.

navštivte
dřevostavby
sobota 7. 10. 2017

www.DenDrevostaveb.cz

chutného kapříka
od pana Šopíka!
Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6, Brno

www.rybarna.cz

NEBO NAPIŠTE KDE JSOU NA E-MAIL
redakce@starobrnenskenoviny.eu
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telefon redakce: 775 949 557

ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Aleš Zbořil

moderátor AZ-kvízu

EXKLUZIVNĚ

lópat těžký love
v práglu? to prrr!
SBN: Televizní pořad AZ-kvíz moderujete už 20 let.
Kdy jste byl za těch 20 let
nejvíc vyveden z míry?
Aleš: Když soutěžící během hry omdlel a prorazil
hlavou dekoraci – na to se
připravit nedá. Naštěstí
vše dobře dopadlo.
SBN: Tak to je veselé,
tedy - pokud nebyly oběti.
Jak Vám bylo před prvním natáčením AZ-kvízu?
Měl jste trému?
Aleš: První natáčení je
zkouškou pro celý štáb.
Stává se, že sem tam něco
neběží, jak má. Každý si
zvyká na nová pravidla,
nové prostředí. Čas vyhrazený pro první natáčení je
tedy velkorysejší než když
se pořad „zajede“.
SBN: Jste Vy sám soutěživý typ? Vyhrál jste
v životě něco, nebo jste
i něco prohrál?
Aleš: Nic velkého jsem
v životě nevyhrál a tak
jsem si zvykl nesázet (se).
SBN: Tak to prr! Jste brněnský patriot, nebo ne?
Aleš: Su brňák jak poleno
a nikde jinde ve světě jsem
dlouho nevydržel. Možná
bych mohl lópat těžký love
v Práglu, ale bez toho našeho Petrova mně to holt
nende.
SBN: Takže klika, ale
o fós! Možná jste uvíz, ale

● jak půvabná lež zachránila život mladému
herci ● sázka na samolibost všemocného gestapáka ● Herec prchal ulicí a bázlivě se ohlížel
Když přijel z Prahy jednadvacetiletý Josef Chvalina (1920 - 1982) do
svého prvního angažmá
do brněnského Národního divadla, netušil, co ho
čeká.

ALeŠ ZBořIL,
A-Z kvíz
teď hoďte achtung: Ze
kterého místa rád zgómnete na své rodné město,
ale bacha!
Aleš: Nádherné místo má
Skácelova socha na Špilberku. Odtud je to krása.
SBN: Tak to je v richtiku,
i když možná že ne. A na
co byste pozval do kavárny Natašu Gollovou?
Aleš: Na velký větrník.
Protože by mě zajímalo,
jak se klasická ﬁlmová
hvězda vypořádá s tím
množstvím krému a šlehačky. Já se tedy vždycky
zapaplu…
SBN: Co vzkážete čtenářům StaroBrněnských
novin?
Aleš: Tyto noviny a spousta dalších věcí tvoří jedinečný kolorit města, ve
kterém se dá prožít úžasný
život. Važme si ho!

Tema

jAk stAtEč
přElstilA mOC
za barem

Josef Chvalina, herec,
začíná. Pak však přichází na brněnské gestapo hlášení, že se před
válkou stýkal v Praze
s komunisty. Jejda! To
byl pokyn pro zdejší gestapáky, aby ho sledovali.
Operetní herečka, zpěvačka a velmi atraktivní půvabná brunetka
Jožka si tehdy přivydělávala jako barmanka
v brněnském podniku,
kde se scházela lepší německá společnost.

sázka
Snažila se vyzvídat, co se
děje kolem pana ředitele
Národního divadla Jiřikovského a herce Chvaliny.
Gestapáci se chovali samolibě a vychloubali se.
Býval mezi nimi pravidelně jeden, říkejme

mu Kurt, který Chvalinu
údajně zatýkal. Když se
tento gestapák více napil,
začala Jožka rozehrávat
ty své hry. Že jeho postavení, možnosti...
Až prohlásil, že pro
něj není vůbec žádný
problém, aby někoho
dostal na svobodu.

Na ulici
Slečna K. zbystřila a jala
se kauzu představit gestapákovi jako sázku.
Krátce na to Chvalinovi
nařídili, aby si zabalil věci
a připravil se k odchodu.
Následoval svého průvodce a najednou se ocitl na ulici, před branou
Kounicových kolejí.
V ruce držel malý kufřík, vrata za ním zapadla, nechtěl věřit,
že ho pustili.
Říkal si, že je to léčka, že
všechno nastražili tak,
aby byl zastřelen na útěku. V panickém očekávání začal utíkat,
neustále se otáčel, ale
nic se nestalo.
Přespal tehdy u svého kamaráda v Minské a brzy
ráno zmizel z Brna. Až do
své smrti hrál s velkým

úspěchem v Divadle Na Vinohradech.

koncentrák
Oblíbený ředitel Jiřikovský
takové štěstí neměl. 9. 5.
1942 zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi.
Jožka pak vyprávěla, že
onen gestapák najednou
přestal docházet do jejího
baru.
Ještě něco o Jožce:
Byla velmi krásná, vdechovala tajemno až nadpřirozeno.
Hrála asi v 10 ﬁlmech,
z nichž zřejmě nejznámější je Pacientka Dr. Hegla
(1940) s Otomarem Korbelářem a Adinou Mandlovou
v hlavní roli.
Nikdy se nedozvěděla, že
její raﬁnovaná hra s gestapákem v baru vyšla, a že
Chvalinovi zachránila život. Stejně tak Chvalina do
smrti netušil, proč byl tehdy propuštěn.
V době sňatku (4. 4. 1926)
s hercem a režisérem Jiřím
Čtrnáctým bydlela Jožka ve
Vranovské 33.
Až do své smrti žila v Brně,
zemřela však v úplném zapomnění. Není známé ani
přesné datum jejího úmrtí.

Kdyby domy mohly mluvit

Jiráskova 41

V tomto domě

bydlel zpěvák a herec
Valentin Šindler (1885
– 1957). Proslavil se kabaretní postavou hanáckého „stréčka Matěje
Křópala z Břochovan“.
Pak vedl vlastní divadlo. K jeho žákům patřil
např. Oldřich Nový. Naposled bydel na Šilingově náměstí 2.

jiráskova 41

Valentin Šindler
jako Stréček křópal

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Foto: Archiv

Text: Martin Cibulka

redakceř@starobrnenskenoviny.eu
redakce

Prodejna:
Stanislaw Cigar & Pipe Shop,
Příkop 4 - IBC, Brno
Otevřeno Po - pá 10 - 17 h
Tel.: 547 423 340, 603 481 774
Největší specialista na dýmky
a dýmkový tabák na českém
a slovenském dýmkovém trhu
Více na www.mostex.cz

z titulníi strany

telefon inzerce: 777 ř556 578

ečná jožka z baru
ocného gestapáka
hRDINná
JOŽKA

zACHRÁNĚNÝ
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Jožka Koldovská, herečka
a barmanka

●

Kalendárium
Starého Brna
říjen

František
Halas,
básník

Cecilie
Strádalová,
pěvkyně

Baruch
J. Placzek,
rabín

Lev
Vašíček,
novinář

● Jan Loevenstein
*20. 10. 1886 Hradec Králové
†1. 5. 1932 Brno
Právník, publicista, profesor a děkan.
● František Suchý
*21. 10. 1860 Mutěnice
†11. 10. 1910 Brno
Inspektor zelinářství
a ovocnictví, ředitel.

Josef Chvalina, herec

● Lev Vašíček
*11. 4. 1908 Brno
†27. 10. 1987 Brno
Sportovní žurnalista,
hlasatel v rozhlase.

jEHO ŽENA

● František Halas
*3. 10. 1901 Brno
†27. 10. 1949 Praha
Básník a překladatel. Je
po něm pojmenováno
Halasovo náměstí.
● Cecilie Strádalová
*3. 11. 1923 Ostrava
†25. 10. 1994 Brno
Pěvkyně, vlídná
a skromná umělkyně.

Lída Chvalinová, herečka

Václav Jiřikovský,
řečený Velký, ředitel
Národního divadla

jEJÍ ředitel

Na houbách (2/2)

Ten největší si pěkně ušmiknu...

...to bude stará doma koukat!

● Baruch J. Placzek
* 4. 10.1834 Hranice na Moravě
†17. 9. 1922 Brno
Rabín, vědec. Přítel Johanna Gregora Mendela,
dopisoval si s Darwinem.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

konec

Tisíc hromů do snu! Paraple je vejpůl!
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telefon redakce: 775 949 557

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

příběh mendlova náměstí
Martin
Cibulka

bEzRukÝ
FRANtÍk

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009
Kde jsou ty časy, kdy
Mendlovo
náměstí
bylo krásné. Dnes je
pouhým
dopravním
uzlem.
Na zářijový Sraz přátel
Starobrněnských
novin
jsem se vydal tramvají č.
6. Při čekání na ostrůvku
mě napadlo, že z ostatních
čekajících zřejmě nikdo
netuší, kde vlastně stojí.
Věřte nevěřte, před vchodem do vyhlášené kavárny Švýcarský dvůr, vedle
níž bývala Starobrněnská
radnice. Za rohem stával
tzv. Janáčkův dům, který
za pravým rohem lemovala Klášterní ulička. Tou
jezdila tramvaj na Hlinky.
V místech, kde je dnes za-

Setkání přátel StaroBrněnských
novin v kavárně Živá voda

stávka trolejbusů stávala
rozlehlá hospodářská budova, která patřila klášteru cisterciaček. Místní
usedlíci jí začali říkat
„zámek“. Proto i malé
náměstí před ním pojmenovali Zámecké. Asi
v polovině 19. stol. v budově sídlil okresní soud.

Starobrněnská radnice a kavárna Švýcarský dvůr. Před vchodem do kavárny dnes lidé čekají
třeba na tramvaj č. 6

Po přestavbě přibyla kavárna a kino. Pár metrů
za ním byly venkovní lázně s bazény. Brňané, kteří
dnes ve frontě čekají ve
svých vozech až jim blikne
zelená, snad ani nevěří, že
se tu dovádělo v koupací
čepici. Nemluvě o soše
Johanna Gregora Mendeinzerce

la v životní velikosti, která
stávala původně v parčíku
na náměstí. Víte, kde stojí dnes? Přijďte 6. 11.
a dozvíte se víc.

Kdy příště

6. LISTOPADU v 17 h,
restaurace Živá voda
inzerce

Sloupek o kávě

Novinky z místních podniku

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Útulná kavárna se zákusky vlastní výroby
za příjemné ceny. Voňavá káva, chlebíčky,
limonády, horká čokoláda. Tel.: 724 565
215. www.martincafebrno.cz

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.

Nově otevřená kavárna s tajným podzemním posezením a heslem: „Vaříme, když
nás to baví!“ Vynikající lívance. Otevřeno
každý den. Tel.: 734 142 108. F.

et

Vinotéka Bukovský, Úvoz 4

Stylová vinotéka se třemi klavíry, houslemi a dalšími nástroji k dispozici. Ke každé
třetí lahvi vína hroznový mošt nebo láhev
burčáku zdarma. SBN doporučují!

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Zlevněnka

• Domácí potřeby - zlevněné zboží.
• Výkup - prodej
• Jsme tu pro vás už 65 let!
Adresa: Pekařská 86, Brno
Najdete nás na facebooku.

RESTAURACE HVEZDA
Pořádáme

pravidelné páteční
Oldies dance párty.

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Bavard cafe a bar, Poštovská 4

Sbn tric

Tel.: 543 214 712

Radost mezi zrnky

Café Martin, Palackého tř. 25

PLATBA
SMS

A nezapomeňte - Silvestr
ve Hvězdě se blíží!

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

www.hvezdabrno.cz

Těšíme se
na vás!

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie,
nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.

vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

kávové speciality od mistrů

Tel.: 604 850 396

jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
řízené degustace kávy
vše pro Vaši domácí
přípravu (kávy i kávovary)
prvotřídní moravská vína
přímo od vinařů

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Nejkurioznější brněnskou ﬁgurkou byl mužíček zvaný „Bezruký
Frantík“. Vlastním jménem František Filip byl
drobné postavy, vždy
pečlivě oholen, učesán
a dokonale oblečen.
Měl však od narození
tělesnou vadu - chyběly
mu obě ruce.
Byl vynikající obchodník,
pořádal různá vystoupení, kde předváděl svoje
umění. Na Veveří měl
vlastní cukrárnu. Dostaly
ho pomluvy, že připravuje zmrzlinu nohama. Zemřel v roce 1950.

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

K

aždého
kávomila
v posledních letech
potěšil růst povědomí lidí o přípravě kávy,
výběru suroviny a obecná
povědomost o dění v kávovém světě. Dnes si s chutí dopřejete šálek čerstvé
kávy téměř kdykoliv. Jistě
najdete v blízkosti pražírnu,
kde vám doporučí správná
zrnka, která pečlivě pražili, a můžete kávu i rovnou
ochutnat. Škoda, že vzniká
i spousta pražíren a kaváren, kde úplnou povědomost o kávě nemají
a pracují s produktem jen
pro zisk. Projděte si nedělní procházkou město, jistě
vás naláká vůně pražení,
nechte se hýčkat baristou
a užijte si bohatou chuť
čerstvé kávy. Zkuste třeba
„Podzimní oříšek“. Do připraveného espressa ze sametově krémové Nicaragui
organic přidejte 1/3 nugátu,
promíchejte a přilijte 2 cl
ořechovky, jistě zachutná
a v sychravém dni i příjemně zahřeje. Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 ř556 578

Dopisyí
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inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

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

z NOtÝsku ObčANskéHO pAsiVistY
Petr kolman, www.sukolman.cz

Vražda jako brno
Počátkem září vykládal
pan Plešatý panu Kudrnatému v legendárním
hostinci Na Bláhovce.
„Milý pane, dovolím si
zavzpomínat na jeden

pozapomenutý kriminální případ, jinak smutný,
který byl však ve vedlejší
linii prosvícen i nevídanou láskou ke vzdělání,
respektivě odpovědností
za studijní (ne)úspěchy.
Proto je snad dobré ho

připomenout právě v tyto sváteční dny, kdy
školáci zasedají opět
do lavic. Mezi jednoho
z nejbrutálnějších vrahů
české a československé
historie patřil Ladislav
Hojer. Koncem 70. a poinzerce

Dopisy

poděkování
za tyto noviny

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech
+ motivační odměny.
Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz
nebo přijďte na osobní schůzku:
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5.

Dobrý den,

vaše noviny jsou něco
úžasného, je to ozdoba celého Brna. Piště, prosím,
dál o tomto městě.
Jana Měchurová

Básně

brnisko
je lajvont
Už nevaří ten
rozhycované pecen
hlásí betelné borec
sólovým dechem.
Gómu jak poetů štrůdl
na Leitnerku
se valí všechen
špiznót jak poet Ščóra
hrótí básní měchem.
Vzpomínky zas gómu
betelný
Špizni na pokec můj
smrtelný
Ladislav Šťoura Kolbaba
(z knihy Se slzou v oku)

pOsÍlEjtE bÁsNĚ

V případě uveřejnění: odměna jako
za soutěž na straně 5 (hodiny)

REdAkCE@
stARObRNENskENOViNY.Eu

Pohřební služba
CM
Telefony:
543 128 187, 724 302 394
Svozy zesnulých:
602 550 465
Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

www.pohrbybrno.cz

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Opravíme hodiny,
hodinky, budíky všech
historických epoch.
Jsme tu pro vás již 80 let.
Adresa:
Veveří 36, Brno
Telefon:
541 214 946, 603 858 924

www.hodinarstvi-strnad.cz

dě v dopise na rozloučenou přiznal student
z Jordánska. Prý se doznal k vraždě, kterou
nespáchal, aby odvrátil
pozornost od svých neuspokojivých studijních
výsledků.
Neuvěřitelné! V nadsázce
řečeno, za takovou odpovědnost za studijní výsledky by se nemusel stydět ani J. A. Komenský.“

PORADNA

Bezpečností služba přijme na své
zakázky v Brně a okolí osoby s částečným
či plným invalidním důchodem nebo osoby se zdravotním omezením (ČID, PID,
OZZ) na HPP zkrácený nebo plný úvazek:

STRÁŽnÉ, VRÁTnÉ, oSTRAHU,
RecePČní A PRAcoVníkY
ÚkLIDU.

Září 2017

čátkem 80. let brutálně
zavraždil pětici žen.
V pořadí jeho čtvrtou
obětí byla 18letá dívka
od nás z Brna.
Mezi první podezřelé
(falešná stopa) patřila
početná řecká komunita,
se kterou se zavražděná
slečna údajně mnohdy
stýkala.
Nicméně zvrat nastal,
když se k citované vraž-

Oblíbená máta

M
U Zlaté koruny
RADNICKÁ 5, BRNO
• české tradiční bylinky
• čaje, přírodní produkty
• dárečky

ODBORNÁ PORADNA
MARCELA KALASOVÁ, DiS
nutriční terapie

tel.: 721 907 916
www.nutrisano.cz
HLAD
JE
nePříTeL!

áta peprná je jedna
z našich nejtradičnějších bylin a je oblíbená
zejména pro své výrazné
aroma. Dříve byla známá
i pod jmény balšám, větrovka či větrové koření.
V současnosti existuje více
odrůd lišící se vůní. Mátu
můžeme použít v kuchyni do dezertů, nápojů
s ovocem a hlavně jako čaj.
Povzbuzuje sekreci žaludečních šťáv, působí proti
nadýmání a celkově upravuje trávení. S úspěchem
se používá do denních čajových směsí a do čajů při
nachlazení. Recept na MÁTOVÉ BONBONY PROTI
KAŠLI: 2 lžíce velmi silného mátového čaje, 120 g
medu, 100 g cukru, šťáva
z půlky citronu. Med, cukr
a šťávu vaříme tak dlouho,
než vznikne průhledná celistvá hmota. Poté přidáme 2 lžíce mátového čaje
a opět povaříme. Hmotu
vylejeme na pomaštěnou
desku a po chvíli, jak začne
placka tvrdnout, nakrájíme
na malé kostičky a po ztuhnutí uložíme do skleničky.
Vaše Marcela Kalasová

kadeřnictví
kosmetika - Alcina, masáže

• Radiofrekvenční lifting
• Thermage Ultera lifting
• Biorezonance
Otevřeno: po - čt 8 - 18 h,
pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h

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

www.salonmarketa.berx.cz
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telefon redakce: 775 949 557

redakceř@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

V Sono Centru
to žije

Úžasné koncerty vás čekají během října v Sono
Centru. Např. 8. 10. zazpívá Marta Kubišová, 18. 10. Petra Janů
a 26. 10. vystoupí Peter
Lipa & Band.

Hity Genesis zazní
v Bobycentru

Fanoušci kapely Genesis,
těšte se! 28. 11. vystoupí
v brněnském Bobycentru
Ray Wilson, někdejší zpěvák Genesis, který v letech 1996 až 1998
nahrazoval lídra kapely
Phila Collinse.

Stageart uvádí
The Naked Truth

Nenechte si ujít představení The
Naked Truth - Odhalená pravda
v Divadle Bolka Polívky. Čeká
vás kurz pole dance ve vesnické tělocvičně. Hrají v říjnu
24. Daniela Choděrová, Markéta
Plánková, Gábina Míčová…
K

Chantal Poullain
opět tančí v Brně

Peter
Lipa,
hudebník

Kulturní nástěnka
říjen

Divadlo - 10. a 11. 10. v 19.30 h DoMA U HITLeRŮ AneB HISToRkY Z HITLeRoVIc kUcHYnĚ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Groteskní výjevy
z Hitlerova života, napsal A. Goldﬂam.
Divadlo - St 18. 10. v 19 h - TIcHÝ
TARZAN - Divadlo Husa na provázku,
Zelný trh 9 - Geniální fotograf Miroslav
Tichý z Kyjova, kterého bravurně hraje
Ivana Hloužková. www.provazek.cz
Divadlo - Čt 26. 10. v 19 h - kRÁLoVA řeČ - ND Brno - Mahenovo divadlo, Malinovského nám. 1 - Inscenace
inspirována úspěšným ﬁlmem. Hrají:
M. Sláma, L. Frej… www.ndbrno.cz
Divadlo - Čt 26. 10. v 19 h - DNA - Divadlo B. Polívky, Jakubské nám. - Inscenace
s autobiograﬁckými prvky plná klaunských
výstupů. Hrají B. Polívka a A. Polívková.
www.divadlobolkapolivky.cz
Dětem - Ne 29. 10. v 15 h - BRoUČcI
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Hmyzí
balada podle Karaﬁáta. Krásné příběhy
svatojánských broučků plné fantazie.
Doporučujeme. Více: www.divadlov.cz
Prohlídka - Otevřeno denně - kAPUcínSkÁ HRoBkA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Petra
Janů,
zpěvačka

Martin
Kraus,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

V Obnovené premiéře
hry Šest tanečních hodin
v šesti týdnech opět září
Chantal Poullain a v roli
jejího učitele tance Martin Kraus. Představení

k vidění v Divadle Bolka
Polívky 2. a 30. 10. Vždy od
19 h. Nenechte si ujít.

Račte pivečko nebo
vínečko?

Redakce SBN doporučuje poutavou knihu Račte
pivečko nebo vínečko? o
hospodách, barech a vinárnách z Nakladatelství Josef Filip 1938.
Jde už o 3. díl, ve kterém
se dočtete o dalších místech, kde to žilo! Další
zajímavá kniha k přečtení
z tohoto nakladatelství je
jistě Německý dům.

Tichá pohádka
bez aut na Veveří

Krásné představení pro
děti s názvem Tiché šlapací království dopřejte dětem 28. 10. v 15 h
v Divadelním studiu V na
Veveří. O království, ve
kterém více lidí jezdí na
kolech než v autech…

křÍŽOVkA NA HEslO

Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

zdE mŮŽE
bÝt VÁŠ
iNzERÁt!
VOlEjtE iHNEd
VlÍdNé zACHÁzENÍ!
tElEFON:

777 556 578
(mONikA)

E-mAil :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tajenku zavolejte Martinovi, tel. č. 777 122 009.
odměna: Nejrychlejšímu luštiteli této křížovky
bude předán nádherný originální hrnek s logem
StaroBrněnských novin.

kRÁtkÝ Vtip (CHuCk NORRis)
Jen Chuck Norris dokáže proskočit sklem,
aniž by se rozbilo.

Zabava
telefon inzerce: 777 ř556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (4.)
Gagarin

FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Jana Březinová
herečka

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Zdeněk
Dušek,
manžel

josef
Abrhám,
kolega

?

Víte, jak se jmenuje dům na
rohu Masarykovy a Kapucínského náměstí, který má
na střeše tři kohouty?
Nápověda: Bývala tu Černohorská pivnice

Foto: Martin Cibulka

www.malostranskenoviny.eu

řeni, co nepovolili ani dyž
jim pod šňupák podstrčily mraky goldny, aby
zavřeli čuňu no, a když
nepomohlo ani to, tak se
ho pokusili vyexportovat
mezi hvězdy jako Gagarina. Jenže bachaři nebyli
ti správní technici a předstartovní procedury ojebávali, kde se dalo...
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

Minule: Tuto zajímavou sochu ženy
s klasy najdeme napravo od Domu
umění na Malinovského náměstí.
Správně: B. Skřivánek, L. Zoubek
PoŠLI SVoU HÁDAnkU oSTATníM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Recitovala tak,
až praskaly žárovky

Jana (1940 - 2000) se narodila do rodiny krejčího.
Hrála v činohře pražského
Národního divadla. Pro ﬁlmové plátno ji objevil Juraj Jakubisko.
Spolupracovala s dabingem, gramofonovým průmyslem nebo s pořadem
inzerce

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.

●Nabízím hlídání dětí,
venčení a hlídání psů…
Tel.: 736 703 362
●Navštivte dřevostavby. Sobota 7. 10. 2017.
www.DenDrevostaveb.cz
●Kurz výkladu tarotu, výkladu mariášek
a další. Věštecká škola Via Regia, zal. 1993.
Tel.: 775 748425, www.
skola.magick.cz.
●Bezpečností služba
přijme na své zakázky
Brno a okolí osoby s čás-

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Radek „Pátračka“ DRÁPAL k poctě Franty kocourka

Většina tvrdejch kolíků
ale po různejch „vozdravovacích“
procedurách
v kameňu festovně změkla. No ale byli i tací ko-

ř11

inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

tečným či plným invalidním důchodem nebo
osoby se zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ) na
HPP zkrácený nebo plný
úvazek: strážné, vrátné,
ostrahu, recepční a pracovníky úklidu. Tel.: 607
093 730.
●Práce z domova. SBN
nabízejí práci někomu,
kdo bude obvolávat obchůdky a firmy v Brně
a domlouvat inzerci za
provizi. Tel.: 777 122 009.

juraj
jakubisko,
režisér

Foto: Archiv

Zabava

Nedělní chvilka poezie.
Věnovala se i pedagogické
činnosti. Zemřela předčasně v Brně na rakovinu
v pouhých 60 letech.
Se svým milovaným manželem Zdeňkem Duškem,
s nímž častokrát také hrála, mají dceru Vendulku.

ZAjíMAVoSTI a novinky z Malé Strany, která by
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání ve všech kavárnách a hospodách na Malé Straně (například U Hrocha), ale seženete je i na
druhé straně řeky (například
v Akademii věd).
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