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Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo v nákladu

10. 000 výtisků

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

telefon redakce: 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

VÁNOCE
S PANÍ
Jiřinou

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz
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Noviny, které si píší čtenáři sami

Místní servírky

Foto: Martin Cibulka
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prUŽnÁ Kateřina

z Martin café (Palackého tř. 25)
se zázvorovým čajem za 39 Kč
a Míša řezem vlastní výroby
za příznivých 29 Kč

Proč čtu

Př MÍST
íbě NÍ
hy

celý příběh na stranách 6 - 7
inzerce

RNDr. Ludmila Kováčiková
„Jsem z Brna, bydlím v Bratislavě a moc se mi líbí StaroBrněnské noviny.”

Foto: Martin Cibulka

TAJEMSTVÍ
JeJích rukaVic
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telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč

Smažené žampiony,
vařené brambory,
tatarka + polévka
95 Kč

restaurace
U lucerny, Veveří 20

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

Jednou větou
Ondřej
Höppner

„

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Je milé, že
můžeme všichni
předstírat,
že jsme přátelé.

Počasí

6 °C

proSinec
Prosinec naleje
a leden zavěje.

poSíleJte
nÁM SVÉ tipY
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Nové zprávy ze Starého Brna
Zlato - bílá
tramvaj

vedením profesora Ladislava Pilky.

Brno - Městem křižuje
zlato - bílá tramvaj. Má připomenout 150 let MHD.
K oslavám se chystají i další akce, Brno bylo totiž
prvním městem na území
nynějšího českého státu
s kolejovou MHD.

Dominikánské
náměstí
bez aut

Brno - Po letech odkladů
se bude brzy opravovat
Dominikánské náměstí
v Brně. Zmizí z něj na 70
parkovacích míst, včetně
těch pro zastupitele.

První muž ze
zkumavky
slaví

Brno - První československý muž ze zkumavky
slaví 35 let. Svou totožnost tají. První asistovanou reprodukci provedl
v roce 1982 v porodnici
na Obilním trhu tým pod

V zoo jsou
noví levharti

Brno - V brněnské zoo se
narodila levhartí dvojčata. Rodiče levhartích mláďat jsou samice Nayana
a samec Daan. Mláďatům
se daří dobře, jsou velká
a vitální.

Metro v Brně
bude?

Brno - Plány na metro
v Brně nabývají ostřejších
obrysů. Vše se odvíjí od
toho, zda stát zařadí projekt za 23 miliard korun
do verdiktu o poloze nového vlakového nádraží
v Brně. Soupravy by vyjížděly každých pět minut
a od severu k jihu by měly
patnáct zastávek, z toho
sedm pod zemí.

Vánoce V brně
neViděl! rados
Náměstí Svobody - Na
náměstí Svobody se 24.
11. v 17 hodin slavnostně
rozsvítil vánoční strom
a v Brně tak oficiálně začaly Vánoce. I na letošní zahájení, které bylo o týden
dříve něž obvykle, se sešly
tisíce lidí. Osmnáctimetrový smrk ztepilý je z Bílovic
nad Svitavou. Je ozdobený
bílými světýlky, zlatými

a červenými baňkami a dárečky. Na náměstí Svobody je 64 stánků.
V 18 hodin se také rozsvítil strom na Zelném trhu.
Vánoční trhy mohou návštěvníci najít i na Dominikánském a Moravském
náměstí, kde je také připravované kluziště.
Už třetím rokem fungují
vratné hrnečky a kelímky.

aGenTura media skauT se PTá V ulicích
VĚŘÍTE, ŽE DÁRKY
NOSÍ JEŽÍŠEK?

ANO: 42 %, NE: 58 %

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 15. 11. do
26. 11. 2017, mimo jiné na odběrních místech StaroBrněnských novin
místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

anKeta StaroBrněnSKÝcH noVin

Co byste nechtěli dostat
pod stromeček?

Zpravy

StarÉ
Brno

Jiří
Pecha

radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Smeták, zavařovací hrnec,
papuče na
přezku a televizní pytel.“

„Nechtěl
bych,
abych nedostal
nic.“

„Čili: Beru
všechno. Protože
Ježíšek krom klidu, lásky a míru
nic nenosí.“

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

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

AGENTURA

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

„Hračku pro
dvouletého
kluka. Ale
kladívko by se
mi hodilo.“

„Trouby,
pánve a roboty
jakéhokoliv
druhu.“

„Chřipku.“

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
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inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Dívka ze str. 3

rně: TakoVÉ kalíŠky sVěT
dosT na náměsTí sVobody
Smrk je z Bílovic
nad Svitavou
a měří 18 m.

Bouřlivý
rok
1917

ště

Foto: Youtube

miss leJTko

získala v roce 1917 místní
kráska Klára K. Na snímku
s rozhodčím soutěže a svým
budoucím snoubencem.

Malý oznamovatel

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

Historie Alfa pasáže

www.ollisbrno.cz

• 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

Více informací na:

zde mŮŽe
býT VáŠ
inzeráT!
VoleJTe ihned
VlídnÉ zacházení!
TELEFON:

777 556 578
(monika)

e-mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

►

Pohled z Jánské ulice
po náletu

►

www.alfapassage.cz

Komorní hudební vinotéka
ve sklepních prostorách
• Nezvykle široká škála odrůd
výhradně z vlastních vinic
• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny
Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

www.vinarstvibukovsky.cz

S

Adresa: Veveří 65
Tel.: 723 542 901

17. 12. 2017 (sobota) od 13 do 18 h Vánoce v alfě - Vánoční jarmark.
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.
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• Nově otevřená restaurace.

• Umíme nejlepší tataráky v Brně.
Ochutnejte hovězí z argentinské
svíčkové a rybí z čerstvého lososa.
• 5 druhů točeného piva.
• Široká nabídka kvalitních vín.
• Posezení u krbu.
• Firemní večírky, narozeninové oslavy,
svatby, promoce, společenské akce.
• Profesionální a velice ochotný personál.

Ještě dlouho po válce se pasáž Alfa vzpamatovávala z obrovských škod, které nastaly dvěma přímými zásahy ničivého bombardování. Obyvatelé
a nájemníci obchodů pomáhali s odklízením trosek a nouzově opravovali své provozovny. František Hrdina nechal nad vchod do pasáže umístit velkou
ceduli s česko - německým nápisem: „Nečum a pracuj!
Nicht gesehen! Arbeiten!“ Podle dopisu majitele obchodu
RADIO - GRAMO pana Františka Műllera ze září 1945
určeném panu Hrdinovi, se všichni společně snažili opět
vytvořit z pasáže Alfa skutečně obchodní a nervové centrum elegantního Brna. Pokračování příště.
Akce prosince:
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Zuřivý reportér

Válečné drama
v mozartově
desce

Pan Vajíčko Hofman

Jako by to
bylo včera

● 7. 12. 1941 byla místní skupinou NSDAP v Kobližné 4 (Schrattenbachův
palác) v úrovni 1. patra
mezi okny odhalena pamětní deska W. A. Mozarta
(150 let výročí úmrtí). Odstranění nastalo již o čtyři roky později 7. 8. 1945.

Zpravy

M

Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Kde jsou ty časy, kdy nás
každým večerem provázela oválná figurka s kloboučkem a balónky nad
hlavou. Tuto postavičku
vytvořil animátor Eduard
Hofman a lidé ji přejmenovali na „pan Vajíčko“.
Poprvé se figurka na obrazovce objevila před rov-

DŘÍVE & DNES

nými 50 lety! Naposledy
roku 1989. Scénky s „panem Vajíčkem“ oddělovaly reklamní vysílání od
ostatních pořadů. Eduard
Hofman (1914 - 1987) byl
iniciátorem vzniku studia Bratři v triku a vdechl
život dílu bratří Čapků
a dalším hrdinům...

pan Vajíčko
slaví 50 let

pan Hofman

Anenská - pohled od Pekařské ulice

1907

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

Víte, Že: V roce 1907 proslula Anenská nízkými domky a malými dětmi. Dnes naopak.
inzerce

Útulná vinotéka

U Terezky

• Nabízíme sudová a lahvová vína od
moravských vinařů.
• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!
• Třpytivé Vánoce Vám přeje Terezka.
Adresa: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

poSíleJte SVÉ FotoGraFie
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Í
Zpravy
TN y

telefon inzerce: 777 ř556 578
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zaPomenuTÉ
hodiny

osamělá zaTáČka uProsTřed
brněnskÉho odPoledne

k

souTěŽ o hrne
6. díl
populár ní
soutěže

Šestka
v točně
Foto: Jaroslav Pavlík

Žena - matka

Dva muži
na odchodu
ČKd tatra t3G 1608,
Mendlovo náměstí
roku 1974

NEBO NAPIŠTE KDE JSOU NA E-MAIL
redakce@starobrnenskenoviny.eu
inzerce

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

Zlevněnka

• Domácí potřeby - zlevněné zboží.
• Výkup - prodej
• Jsme tu pro vás už 65 let!

tel.: 543 214 712

Adresa: Pekařská 86, Brno
Najdete nás na facebooku.

Víte, Kde JSoU
V Brně tYto HodinY,
KterÉ neUKaZUJí ČaS?
Nejrychlejší volající se správnou
odpovědí obdrží originální hrnek
s logem StaroBrněnských novin!
Volejte Martinovi 777 122 009

6

telefon redakce: 775 949 557
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Tema

ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Vánoce s Jiřin
máte své město?
ať vám to vydrží! Příběh Vyho z
Jirka Krampol
vtipný komik

EXKLUZIVNĚ

„Tak Ty si mě chceŠ udob

SBN: Máte prý moravské
a dokonce francouzské
předky. Je to pravda?
Jiří: „Já mám kořeny na
Hané a dokonce můj prastrýc Metoděj Krampol
byl moravským buditelem.
Strýc v matrice za války
zjistil, že jméno Krampol,
se původně psalo snad
Grandpol. A časem se jméno zkomolilo do dnešní
podoby. Můj táta byl už ve
svých 28 letech šéfaranžérem u pana Bati. A moje
žena pochází z Kyjova.”
SBN: Zavzpomínejte na
začátky v Brně.
Jiří: „V Brně jsem točil
svůj první větší film Bylo
nás deset. Myslel jsem tehdy, že vydělám prachy. Bylo
nás 10 kluků a 16 holek.
Těch nejkrásnějších, v čele s Olgou Schoberovou.
Bydleli jsme v Intercontinentalu. Byl jsem denně
v baru, večer tančil na hotelové terase. Tento brněnský pobyt jsem pak splácel
čtyři roky.”
SBN: Na co si ještě vzpomínáte?
Jiří: „Nezapomenu na
dvoumetrového vrchního
číšníka Jaroslava. Objednal jsem si polévku z veverky. Jenže mi zaskočilo a
rozkašlal jsem se. Jaroslav
šel právě okolo, pohotově mi dal přes záda čistý

lord Grandpol

Foto: Miloš Schmiedberger

Text: Martin Cibulka

ubrousek, třikrát mě udeřil
a s úklonou gentlemana
s kamennou tváří v tichosti
zase odešel.”
SBN: A co vaši brněnští
kolegové?
Jiří: „S láskou vzpomínám na Ladislava Lakomého. Výjimečný člověk.
S ním jsem strávil skoro
čtyři měsíce na Ukrajině,
když jsme točili film Sokolovo.” SBN: Která česká
herečka pro Vás představuje ideál krásy?”
Jiří: „Milena Dvorská.
Jako Maruška v pohádce
Byl jednou jeden král byla
překrásná.
Nejkrásnější
princezna, herečka a žena.
Vlastně kvůli ní jsem se
přihlásil na divadelní fakultu abych se k ní dostal
co nejblíž."
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Jiří: „Líbí se mi, že si Brňané hájí svoje město. Ať
jim to vydrží!”

Bylo před Vánocemi,
kdy se Jiřina stýkala
s velmi bohatým podnikatelem, obchodníkem s oblečením, textilem, látkami a módou.
Zrovna se poškorpili a týden spolu nemluvili.
Chtěl si milovanou Jiřinku udobřit, tak jí domů
přinesl krásně zabalenou
naaranžovanou krabici.
Jiřina krabici rozbalila,
byly v ní rukavice.

Šup je tam
Jak byla Jiřinka bystrá,
rychlá a hlavně temperamentní, spustila: „Tak ty
se chceš se mnou udobřit
a dáváš mi rukavice?!”
Otevřela okno a rukavice
z něj vyhodila na ulici.
To však ještě netušila, že
v každém prstě nešťastných rukavic byla pečlivě srolovaná pětitisícová
bankovka. To byly tehdy
obrovské peníze! Začala
ještě větší hádka a rukavice se na ulici už nenašly.
Jiřina Šejbalová měla
obrovský herecký talent,
velkou lidskou dobrotu,
zároveň byla lidovým
člověkem. Byla velký for-

mát, přesto si nikdy na
nic nehrála a neměla žádné hvězdné manýry. Pocházela z „dobré“ rodiny.
Dědeček měl sochařskou
dílnu, zároveň měl velmi
vřelý vztah k hudbě, stejně jako maminka Jiřinky. Tatínek měl výtvarné
geny, studoval na mnichovské výtvarné akademii. Druhý dědeček byl
operním korepetitorem.

Tajemný hlas
Své první angažmá získala v brněnské opeře.
Zároveň se jí vrátilo onemocnění hlasivek, které
zřejmě zanechalo trvalé
následky. Ovšem později,

jako pro činoherní herečku, mělo toto onemocnění
velmi pozitivní význam.
Její hlas tak byl velmi
zvláštní, podmanivý, neopakovatelný a silně erotický.
S brněnskými přáteli se
tehdy loučila s těžkým
srdcem. Její nejbližší ji
doprovázeli až k vlaku,
který Jiřinku vrátil zpět
do Prahy.
Její manžel, úspěšný
advokát Jaroslav Pipek
(1913 - 1972), byl o pár
let mladší. Ona výborně
vařila a on byl znalec přes
vína. Jejich manželství
nikdy nebylo ohroženo,
i když nikdy neměli děti.

co možná nevíte o herečce
Jiřině Šejbalové
Velmi osobní vztah měla s Janem Werichem. ● Přátelila s Františkem Hrubínem, Vlastou Fabianovou,
Bohušem Záhorským, Eduardem Kohoutem, Otakarem Nejedlým... ● Ráda poseděla v hospůdce s „normálními“ lidmi. Tykala si s kominíky, dělníky, zedníky,
což ji naplňovalo. ● Jako první žena u nás vydala kuchařku „Vaříme na chatě“. ● Její neslavnější role byla
zřejmě v seriálu Taková normální rodinka. ● Naposledy si zahrála ve vynikající inscenaci Nezralé maliny (1980). Zde se nejen v roli už loučila se životem.

Kdyby domy mohly mluvit

Tvrdého 8

žil významný profesor
ﬁlozoﬁe a psychologie
Josef Tvrdý. Jeho základní a přelomovou tezí
byl pozitivismus a jeho
jiné formy, například
duch.
Zavraždili ho Němci
v koncentračním táboře
Mauthausen. Ulice je pojmenována po něm.

tvrdého 8

Josef tvrdý
(1877 - 1942)

Foto: Archiv, Martin Cibulka

V tomto domě

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

7

inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

řinou ŠeJbaloVou:
o zených rukaVic

udobřiT?” Volala na milionáře

●

Kalendárium
Starého Brna
proSinec

Zdeněk
Elger,
profesor

Ludmila
Kolaříková,
psycholožka

Hugo
Haas,
herec

Josef
Hrabák,
vědec

● Hugo Haas
*19. 2. 1901 Brno
†1. 12. 1968 Vídeň
Herec, režisér. Brno proslavil až v Hollywoodu.
● Ludmila Kolaříková
*17. 12. 1909 Drysice
†22. 4. 1968 Brno
Psycholožka. Bydlela na
Úvoze.
● Zdeněk Elger
*30. 10. 1871 Nové Strašecí
†15. 12. 1940 Brno
Profesor a soudní znalec.
Bydlel v Pellicově ulici.

S manželem,
úspěšným
advokátem pipkem
ve svatební den
12. 1. 1940

● Friedrich Fux
*12. 12. 1850 Vyškov
†7. 6. 1922 Brno
Ředitel 1. moravské
spořitelny, zpěvák.
● Josef Hrabák
*3. 12. 1912 Brno
†6. 8. 1987 Brno
Literární vědec, profesor
na brněnské filozofické
fakultě.

V roli
Míny

František Hrubín.
Její přítel

Jiřina šejbalová,
17. 9. 1905 - 23. 8. 1981 (75 let)

Růžové střevíčky (2/2)

Marta ty střevíčky tolik chtěla, až se zamilovaný Bouhouš odhodlal k velkému kroku...

● Emanuel Toman
*16. 12. 1874 Komín
†29. 7. 1952 Brno
Kavárník a cukrář. Majitel
proslulé cukrárny na
náměstí Svobody.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

...A pak si Marta vyšla na promenádu. To
bylo radosti! Taková krása!

Konec. další příště
Až pak, při posledním letním koupání
vyšla najevo krutá pravda...
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

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

kníže básníků v zrcadle času
Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

NEJ

PrVní sTáVka
ProTi sTroJŮm
V brně

tel. č.: 777 122 009

K

dyž jsem šel na listopadový Sraz přátel
SBN po Starobrněnské ulici, na jejím levém
konci jsem se zastavil a zeptal se několika lidí, jestli
mají čas, a zda neví, kde
tady působil Jan Zahradníček. Čas neměl nikdo
a Jan Zahradníček?
Byl jedním z nejvýznamnějších českých básníků
20. stol. Také novinářem,
překladatelem a spisovatelem. Často byl nazýván
„Knížetem básníků“ a v domě, u kterého jsem se zastavil, bývala redakce časopisu Akord, ve které působil jako vedoucí redaktor.
Osud mu nadělil krutý život. Když mu byly 2 roky,

Básník Jan alois
Zahradníček

spadl ve stodole rodného
statku a utrpěl těžký úraz
páteře a hrudníku.
Dne 14. 6. 1951 byl zatčen
ve svém bytě v Černopolní ulici. Manželka Marie
se zeptala, jestli má dát
manželovi s sebou nějaké
věci.
Muž v černém kabátě se
usmál a řekl: „Večer ho

Manželka Marie s dcerou Zdislavou, Klárou
a synem Janem (1952) na balkoně v Černopolní

máte zpět.“ Byl odsouzen
na 13 let těžkého žaláře za
velezradu.
V roce 1956 mu zemřely dvě dcery na otravu
muchomůrkou zelenou.
Přežila pouze manželka
a syn.
V květnu 1960 byl propuštěn na amnestii. Záhy
umírá na následky duševinzerce

ního vyčerpání. F. X. Šaldou byl Zahradníček charakterizován nejvýstižněji:
„Zahradníčkem vstoupil
do české poesie Někdo“.

Kdy příště
Pondělí 1. 1. 2018 v 17 h,
restaurace Živá voda
(Petrov 2)
inzerce

Sloupek o kávě

Novinky z místních podniku

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

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

Sbn tric

et

Vánoční poklady

U lucerny, Veveří 20

Nová restaurace s tradiční českou
i zahraniční kuchyní. Tankové pivo,
kvalitní víno, točená limonáda. Denní
menu. Tel.: 605 241 575. www.u-lucerny.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Caffé del Saggio, Helceletova 2

Útulná kavárna s pražírnou, ve které
se vrátíte do doby noblesního chování.
I v nevlídném počasí je u nás vlídno. Dámy
a pánové, jste zváni! www.saggio.cz

Dobrá čajovna, Františkánská 6

Nejstylovější čajovna v srdci Brna na
„Římském náměstí.“ Příprava, podávání
a prodej čajů jsou u nás v rukou odborníků.
Tel.: 739 459 064. www.dcbrno.eu

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.

Nejsme kolečka!
Dne 23. 3. 1819 se v tehdejším brněnském předměstí Křídlovice, před
tzv. Ypsilantiho domem
č. p. 53 (dnes Křídlovická
4) shromáždilo více než
150 dělníků. Šlo o první
protest dělníků proti zavádění strojů do výroby
v Brně. Byli obklíčeni a rozehnáni oddílem jízdního
vojska.

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

M

inule jsme si povídali o vzácných
kávách. Další zajímavá zrna, která prošla
zažívacím traktem Jacu-bird, můžete ochutnat
v jejich domovině, Brazílii
a u vybraných pražičů v Evropě. V šálku ucítíte sladce
oříškovou chuť s čokoládově fíkovým dozvukem.
V některých částech Angoly, Keni a Namibie se díky
sběračům daří získávat
zrnka, která předtím pozřel
modře zabarvený africký
špaček. Zrnka se nafermentovala a chuť je ostře
pikantní, s tělem citrusů
a smetany. Vzhledem k minimálnímu sběru je cena
astronomická a lze ochutnat
jen na málo místech světa. Zkuste vánoční drink umixujte zmrzlinu, několik
espress z brazilské kávy,
trošku cukru, jablečného
pyréa pomerančové kůry,
naservírujte ve sklence,
posypte nadrcenou kávou
a proužky pomeranče.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 ř556 578

DopiSyí
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

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

z noTýsku obČanskÉho PasiVisTy
petr Kolman, www.sukolman.cz

utajené
informace
Vypráví pan Tlustý panu
Hubenému ve slavné pivnici U Čápa:
„Podle úřednických legend vládl ÚOHSu, ano

tento ústřední orgán
státní správy, sídlí a sídlil odjakživa u nás na Brno-středu, v 90. letech
hrůzostrašný předseda,
jehož zde nebudu radši
jmenovat, zas taková demokracie v ČR ještě není

....a ten mj. vydal pokyn,
že na schůzích vedeních si
nesmí lidé nic zapisovat,
tedy v první části jednání. Jednou si jeden chlap
něco psal, tak předseda
zahromoval: Pane inženýre, co si to tam píšete?
inzerce

A ten chudák odpověděl:
Pane předsedo, píšu si, že
si nesmíme nic psát!”

informace nad
zlato
Radnice Brno-střed otevřela nové informační
centrum. Je placeno z dotací EU a možná nejen
z nich. Na otevření se
objevují zlaté nůžky, pře-

poradna

Dopisy

Yerba maté

Poděkování
za tyto noviny

Y

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

Básně

Snášejí se
vločky bílé,
zahřeje vás
Šťastná chvíle.

Po kytičkou
jmelí

Oděvy z přírodních materiálů
pro ženy.

MARCELA KALASOVÁ, DiS
nutriční terapie

„BUĎTE KOČKA!“

tel.: 721 907 916
www.nutrisano.cz

Tel.: 736 226 828

Hlad
Je
nepřítel!

listopad 2017

Vážená redakce,

jste čím dál lepší.
Jiří Marvart, Brno

Pod kytičkou jmelí,
jak děti
jsme zas rozechvělí,
stromeček
plný dětské vůně,
duše po požehnání
stůně.
Dárečky balené
do provázku
ať obsahují - lásku.
Rozkrojené jablíčko,
hvězdička - to zdravíčko,
olovo těší se na vodu,
co zjeví se?
Neunikneš osudu.
Ať zrozením
Krista Pána,
milost v sdrci
je nám dána.
Jiří Šavolt

PosíleJTe básně

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

redakce@
sTarobrnenskenoViny.eu

střihávající pásku, shluk
novinářů s otevřenými
bloky.
Půl roku se nic nedělo, až
přišla jedna fyzická osoba
s jedním dotazem.
Zvědavý Brňan: „Dobrý
den, prosím pěkně, kdy
bude znovu obnoven přechod pro chodce na ulici
Údolní?”
Informativní
úřednice:
„Nevím, další.”

Náš obchůdek najdete v pasáži Alfa v Brně.

• Zákusky dle denní
nabídky.
• Horká čokoláda.
• Svařené víno.
• Sudová a lahvová vína.
• Otevřeno: po - pá 12 - 19 h,
so - ne 10 - 19 h.
Novinky a akce sledujte na facebooku
Bon Bon café.

Adresa: Nám. Míru 2, Brno

Tel.: 608 765 300

odBornÁ poradna

erba maté je tradiční
jihoamerický nápoj
připravený ze sušených
lístků cesmíny paraguayské. Poprvé tuto bylinu
dovezli do Evropy jezuité
v 16. století a zanedlouho
získala oblibu pro svůj
silně povzbuzující účinek
při duševní i fyzické vyčerpanosti. Čajový nápoj
z maté obsahuje matein,
obdobu kofeinu, vitamíny a minerály. V původní
indiánské medicíně byly
maté přisuzovány účinky
na posílení imunity, metabolismu a čištění krve.
V evropských zemích je
oblíbený jako náhrada
kávy při zažívacích potížích a doplněk čistících
kůr, kdy pomáhá povzbudit
metabolismus
a zabraňuje zadržování
tekutin v těle. Čaj z maté
se připravuje zalitím
1 lžičky sušených lístků
2,5 dcl vroucí vody a louhujeme 3 - 5 minut, můžeme dochutit citronem.
Nápoj není vhodný pro
osoby s přecitlivělostí na
kofein a trpící poruchami
spánku.
Vaše Marcela Kalasová

Kadeřnictví
Kosmetika - alcina, masáže

• Radiofrekvenční lifting
• Thermage Ultera lifting
• Biorezonance

neobyčejně krásné Vánoce
vám přeje kolektiv salonu Markéta.
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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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

Milý Pecha
slavil narozeniny

Vynikající herec a skvělý
člověk Jiří Pecha oslavil
12. 11. krásné 73. narozeniny. Redakce přeje ze
srdce vše nejlepší a hlavně hodně zdraví! Ať žije
Peca!

Chantal Poullain
opět tančí v Brně

V obnoveném divadelním představení Šest
tanečních hodin v šesti
týdnech opět září Chantal Poullain a v roli jejího učitele tance herec
Martin Kraus. Představení v režii Zdeňka
Duška k vidění v Divadle Bolka Polívky 15.
a 27. 11. Vždy od 19 h.
Nenechte si ujít.

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. 30. prosince hrají
Daniela Choděrová, Markéta
Plánková, Gábina Míčová…
K

Jiří
Pecha,
herec

Kulturní nástěnka
proSinec

dětem - Ne 3. 12. v 15 h - BroUČci
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Hmyzí
balada podle Karaﬁáta. Krásné příběhy
svatojánských broučků plné fantazie.
Doporučujeme. Více: www.divadlov.cz
divadlo - Po 11. 12. v 19.30 h - MarYša - HaDivadlo, Poštovská 8d - Krojovaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti
k tvrdohlavé oběti. Režie L. Brutovský www.hadivadlo.cz
Koncert - Po 11. 12. od 20 h - tři
SeStrY - Sono Centrum, Veveří 113 Koncert kapely, která vždycky překvapí.
Hlavně, že je večírek. Vstupné od 390
Kč. Více: www.sonocentrum.cz
divadlo - St 13. 12. 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 - St 20. 12. 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
prohlídka - Otevřeno denně - KapUcínSKÁ HroBKa - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Chantal
Poullain,
herečka

Martin
Kraus,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Jedna pecka
za druhou ve Véčku

Zajděte s dětmi v prosinci
do divadla. V Divadelním

studiu V na Veveří hrají
např. 10. 12. Rumcajse,
3. 12. Broučky či 2. 12.
O Smolíčkovi! Vhodné
pro všechny zvídavé děti
a jejich hodné rodiče.

Ve Fičáku tancuj
až do rána

Co takhle si pořádně zatančit do klubu Fičák na
Mojmírově náměstí 17?
Příležitost máte každý
pátek a sobotu na akci
Oldies - zlatá osmdesátá.
Vstup zdarma.

Nabitý prosinec
v Sono Centru

Krásné koncerty naplánovalo v měsíci prosinci
Sono Centrum v Brně na
Veveří 113. Např. 11. 12.
zahrají Tři sestry, 13. 12.
Mňága a Žďorp, 14. 12.
Lucie Bílá, 18. 12. Chinaski a 20. 12. Václav Neckář a Bacily. Nenechte
si ujít!

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.

TuTo rubriku sPonzoruJí
PiVní sady (nádraŽní 22,
brno - sTřed)

Zabava
telefon inzerce: 777 ř556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (6.)

radek „pátračka“ drÁpal k poctě Franty Kocourka

Startovačky
Kóřil levný startovačky
bez filtru chlastal vasrůvku a tajně pozoroval, jak
se kingové z vyšších betlí
nalejvaj frantínským vajFRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Elen Tanasco

tanečnice a herečka
www.malostranskenoviny.eu

Karel
Krautgartner,
manžel

Jan
Werich,
kamarád

?

Víte, kde je v centru Brna
tento mravenec?
Nápověda: Jděte do Orlí
ulice a dívejte se po okolních zdech tak dlouho až...
On není sám!

Minule: Tři ze šesti železných mužů,
kteří drží výklenky na Kleinově paláci na náměstí Svobody. Správně:
Bohuslav Křivánek, Lubomír Zoubek
pošli SVoU HÁdanKU oStatníM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Vlnila vlasy i boky,
když v tom...

Tanečnice a herečka Elen
Tanasco, rodným jménem
Helena Atanaskovičová,
zářila jako tanečnice a zpěvačka na pražských scénách. Byla manželkou dirigenta a saxofonisty Karla
Krautgartnera (1922 - 1982).
Rádi jezdili na Karlovy
inzerce

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

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie,
nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.
Tel.: 604 850 396

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

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.

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.

●Výklad karet: vztahy, rodina, práce, zdraví. Věštírna Via Regia,
Zuzana Antares, již od
1992. Tel.: 775 748 425.
●Nabízím hlídání dětí,
venčení a hlídání psů…
Tel.: 736 703 362
●Bezpečností služba
přijme na své zakázky
Brno a okolí osoby s částečným či plným invalidním důchodem nebo
osoby se zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ) na

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

nošem a kóříjo goldnový
malboráče. No a tak se milej Kryšta rozhod. Každé
levé borec, aby nemusel
makat zahýbal kde mohl.
Jenže tak neměl goldnu
ani na tvrdé giňál a vo nějakým vajnošku nemohla
bejt řeč. Jó Kryšta to byl
jiné borec. Ten si řekl, že
když ufachčit tunel...
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

ř11

inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

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.
●Žaluzie Hanák. Nové
žaluzie, opravy žaluzií,
sítě a dveře proti hmyzu.
Tel.: 604 850 396.

Svatopluk
Beneš,
kolega

Foto: Archiv

Zabava

koncerty např. v hotelu
Passage (dnes Slovan)
nebo v dalších vyhlášených brněnských podnicích. Krásná Elen také zazářila mj. ve filmu Peřeje
(1940), kde ztvárnila hlavní roli tanečnice po boku
Svatopluka Beneše.

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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Seženete i v Praze

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

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Foto: Archiv

Martin HoVorKa
ředitel Zoo Brno

V zoo se narodila další dvě
mláďata, tentokrát levharta
cejlonského.

tip: čtenáři nejen
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

Foto: Martin Cibulka

Kapr oBecnÝ
Velmi oblíbený zvláště
v období Vánoc, někteří
ho prý chovají ve vaně
celoročně. Dožívá
se až 30 let.
e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

Chlebíček z Přemyslova
nám. 8 a StaroBrněnské
noviny. Ideální kombinace! Noviny, prosím,
neumastit! Dobrou chuť!
(www.lahudka-brno.cz)

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

ČeSKÉ UČitelStVí. na pUStÉM oStroVě: V dáli se sice
objevují lodě, ale žádná, která by je mohla zachránit.

47 odběrních míst
StaroBrněnSKÉ noVinY vycházejí vždy 1. den
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek
všech domácností a ﬁrem v centru Brna. Seženete je též
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už
byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).
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. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70.
Akademická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. 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.
Vinotéka U Terezky, Grohova 17. Cukrárnička, Nováčkova 45,
Brno - Husovice. 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. U Třech čertů, Dvořákova
6. Restaurace Na pískové cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice.
Prádelna Speed Queen Laundry Eden, Purkyňova 35. 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. Hotel Slavia, Solniční 15. Kavárna Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. října 8. Kadeřnictví
Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy. Cukrárna Od čtyř mamlasů, Minoritská 1. Alfa pasáž, stanoviště hlídače. U Mikešů, Černovická 2. Bistro Cvrček, Kounicova 23.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

inzerce

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.

