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Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci
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zNoviny, které si píší čtenáři sami

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

®Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

červen 2017
Cˇ ís. 6, roč. VII Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

    redakce@starobrnenskenoviny.eu                telefon redakce: 777 556 578                  www.starobrnenskenoviny.eu
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10. 000 výtisků
Toto číslo vyšlo v nákladu

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

Pošli dobrovolně SMS
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Geniální spisovatel 
František Kožík 
s dcerou Alenou

RŮŽOVÝ 
TANK
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Geniální spisovatel Geniální spisovatel 
František Kožík František Kožík 
s dcerou Alenous dcerou Alenou

Příběh přičinlivého pěvce 
na přání jeho vnuka 
čtěte na str. 6 - 7

ŠŤASTNÝ  

EMIL 
BURIAN        
ZAPOMENUTÝ 

DĚDEČEK
JAN BURIAN, 

vnuk Emila Buriana, 
básník, hudebník

To je pořád 
samej E. F. Burian, 
ale nikde žádnej 

Emil!

nese Chilli burger s přílohou
za 145 Kč a pivem Otakar 
za 30 Kč. Pivní panorama, 

Juliánovské nám. 2

SLEČNA SYLVA

Str. 2 - 3

JAKÁ JE 
PRAVDA?

BRŇAN 
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Tulipány. 
A proč? Protože 
je milovala moje 

maminka!“

Petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

ND Brno
„To nemůžu 
zveřejnit… 

Takže 
tulipán!“ 

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

 Jiří
Pecha

„Jejda. 
Všechny květin-

ky. Obzvlášť 
ty polní.“

Herec, fi lozof,
znalec

Jaká je, jářku, vaše 
nejoblíbenější květina?

Markéta 
Jetelová

„Miluji žluté 
růže. Množství 
a počet dárců 
bez omezení.“

„Růže, protože 
ty dostáváme 
my houslistky 
po koncertě.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: 
fi ala a chilli.“

Moderátorka 
na volné noze

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

Komenského nám. -
Růžový tank před koste-
lem J. A. Komenského 
budí značné kontroverze. 
Lidé si u něj fotí selfíčka, 
pro je i primátor. Naopak 
ostře proti je Českobra-
trská církev evangelická 
a památkáři. 
Tank č. 23, který stál pů-
vodně jako památník so-

větských tankistů v Pra-
ze, přetřel v dubnu 1991 
„umělec“ Černý na růžo-
vo, když ho dal mylně do 
souvislosti s událostmi 
1968. Tank je přitom spo-
jen s osvobozením Prahy 
roku 1945.
Pro osvěžení paměti: 
Brno osvobodila Rudá 
armáda 26. dubna 1945. 

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

CHCETE TANKY V BRNĚ, AŤ JSOU 
I TŘEBA VE JMÉNU PRAVDY A LÁSKY?

ANO:  1 %, NE: 99 %
Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v obdo-
bí od 15. 5. do 28. 5. 2017, 
m. j. na odběrních místech 
StaroBrněnských novin. Dota-
zováno: 100 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

TO NENÍ ZOMBIE, 
TO JE LOS, HLÁSÍ ZOO

Nové zprávy ze Starého Brna

JAK PITOMÝ RŮŽOVÝ TANK PŘETŘELI 
SLUŠNÍ LIDÉ ZASE ZPÁTKY NA ZELENO

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

Počasí 

Jednou větou

22 °C

STARÉ 
BRNO

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

Rádi předáme vaše tipy vedení zoo. 
redakce@starobrnenskenovny.eu

V so

Kauza s růžovým 
tankem je symbolic-
ká, takže pro pořá-
dek: Brno osvobodi-
la Rudá armáda, jen 
tak a žádná jiná.

Vyfoť si svůj 
talíř

POLÉVKÁRNA 
POD SCHODY
Schodová 2

Nedostižný
boršč

V místní zoo se na kon-
ci dubna narodilo mládě 
losa evropského. Zatím je 
skryto zrakům veřejnosti. 
V brněnské zoo žije v sou-

časné době pět losů. Nej-
starší z nich je samec Ště-
pán (9), který se narodil 
v Brně a je také otcem nově
narozeného mláděte.

DÁME MU JMÉNO? 

Muf! Muf!

Nový originální 
Irish Pub 
v srdci Brna.

Adresa: Biskupská 3, Brno
Tel.: 603 333 348. 

Facebook.

Výběr piv od Plzně po Guinness. 
Irská jídla, burgery, domácí pečivo. 
Osobitá irská atmosféra. 
Sportovní přenosy na plátně.

Speed Queen 
Laundry Eden

Nová samoobslužná
prádelna

EDEN, Purkyňova 35, Královo Pole 
(tram Skácelova)
Tel.: 604 595 559

www.brno-pradelna.cz
www.LaundryBrno.cz

Vyperete a vysušíte do 1 hodiny i to, 
co se vám doma do pračky nevejde!

Velkoobjemové pračky a sušičky
Prací prášek a aviváž v ceně praní

Příjemné prostředí, Wi-Fi, automat na kávu
Otevřeno 7 dní v týdnu

ČERVEN
Co v červnu zavoní, 

má záhy zelenou
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Protože to jsou nejlepší noviny 
v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc 

výtisků jsou ve všech schránkách 
v centru města a na více než 50 od-

běrních místech. Čte je až 30 tisíc lidí. 
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

 Zpravy telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

inzerceinzerce

Malý oznamovatel

JAK PITOMÝ RŮŽOVÝ TANK PŘETŘELI 
SLUŠNÍ LIDÉ ZASE ZPÁTKY NA ZELENO

Zpátky k podstatě 
...a úctě k hrdinům
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ČTENÁŘ 
REPORTÉR

Posílejte nám podobné příběhy!
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1917

Místní mistryně v zakládní 
rukou a pohledu moudře 
upřeného do prostoru...

MISS ROZUMBRADA

Stalo se  tak dva měsíce 
po nenávistném, zbyteč-
ném a krutém bombardo-
vání Drážďan a pár dní na to 
i Prahy letectvem USA. 
Za 2. světové války za-
hynulo 62 miliónů ob-
čanů Sovětského svazu, 
z toho 22 miliónů vojá-
ků. Občanů USA (včetně 
vojáků) zahynulo 418 
tisíc, což je přibližně 
tolik, jako občanů Čes-
koslovenska (365 tisíc, 
včetně vojáků). 
Přemalovat tank, který je 
symbolem osvobození, na 
růžovo, znamená neúctu 
vůči vojákům, kteří položili 
život za svobodu jiné země.
Aktivisté hnutí Slušní lidé 
zakryli tank na znamení 
nesouhlasu modrou plach-
tou. Hrozí jim až 30 tisíc 
pokuty. Předsedou hnutí je 
boxer Zdeněk Pernica.

Slušní lidé, navzdory 
pokutě: Tank pod plachtou

Zdeněk 
Pernica

DÍKY!

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

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

Adresa: Kounicova 2 b, Brno

Rodinná firma 
s tradicí!

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

Výdej a příjem balíků přímo u nás 
v parkovacím domě Rozmarýn

PPL ParcelShop

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

Nejen pro naše zákazníky

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

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie, 

nové žaluzie, 
opravy žaluzií, 

sítě a dveře 
proti hmyzu.

Tel.: 604 850 396
E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína od 
moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
• S našim lahodným vínem se všední   
den promění ve svátek. 

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

Více informací na: www.alfapassage.cz►

Akce června

František Hrdina, který postavil Alfa pasáž, a jeho 
žena Marie byli velmi dobrosrdeční a měli velké 
sociální cítění. V pozdějším věku se paní Marie Hr-
dinová začala starat o svou schovanku Emilku De-
mlovou, kterou měla nejen ona velmi ráda. Vychovávala ji jako vlastní dceru. Častokrát 
ji varovala od všech lákadel tehdejšího „zkaženého světa“. Slečna Emilie Demlová byla 
příbuzná významného spisovatele, básníka a českého kněze Jakuba Demla z Tasova. 
Později se provdala za stavitele Františka Habance z Těmic 
u Bzence, který úzce spolupracoval s Františkem Hrdinou 
převážně na mimobrněnských stavbách. Pokračování příště. 

Schovanka - slečna Emilie Demlová►

Historie Alfa pasáže

Plný dům, Alfa pasáž 1937 - 2017. 8. 6. 2017 v 18 h 
vernisáž modelu Alfa pasáže v měřítku 1:30.

Adresa: Hlavní 151a, Komín
Tel.: 733 400 639

• Klasické žárovky 
• LED žárovky 
• Halogenky 

• Zářivky 
• Úsporky 
• Výbojky

Návrh osvětlení - včetně realizace

www.kupzarovky.cz

Klasické žárovky Zářivky 
Prodej žárovek

Otevřeno: Po - pá 10 - 18 h
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inzerce

Jako by to 
bylo včera

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Na snímku vlevo je Jakubská ulice v roce 1900 ještě bez nové fary u sv. Jakuba

1900 Dnes

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

Kde to je
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Jakubská ulice (pohled od náměstí k České)

● 18. 6. 1828 byla ve 
špilberské věznici prove-
dena amputace levé nohy 
italského karbonáře Pie-
tra Maroncelliho, vězně-
ného na Špilberku. Tato 
amputace je považována 
za první odborně prove-
dený zákrok tohoto typu 
u nás. Doktor Pellico vše 
popsal v knize Mé žaláře. 

První amputace 
(levé) nohy

Když jsem šel nedáv-
no po České ulici kolem 
Chytré lékárny (nevím, 
jestli ostatní jsou hlou-
pé), vzpomněl jsem si na 
proslulou Brichtovu ka-
várnu. Měla vchod zhru-
ba ve stejném místě jak 
lékárna. Nejen za první 
republiky a po 2. sv. vál-
ce byla vyhledávaným 

místem setkání noviná-
řů, spisovatelů a literátů. 
Hned vedle byla redakce 
Lidových novin. Chodili 
sem např. pánové Těs-
nohlídek, Mahen, Polá-
ček, Valenta, Golombek 
a také pan Karel Čapek, 
v mládí Hugo Haas a ša-
chista Ferdinand Formá-
nek. Kulečník zde hrávali 

Titul nejsmradlavější 
místo v Brně získala 
ulice Tučkova (Brno - 
-  střed, okolí divadla 
Polárka). Prý to tam 
smrdí víc než pod-
chody v okolí nádraží. 
Rozhodlo o tom takřka 
osm tisíc hlasujících.

ČERNÁ 
KRONIKA
NEJVÍC SMRDÍ 

TUČKOVA

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna
Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Tehdejší 
interiér

Brichtova kavárna dnes

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

profesoři, úředníci, ban-
kéři a další. Tehdy proslu-
lá káva „kapucínek“ zde 
stála 3 Kč. No není této 
kavárny škoda? A před-
stavte si, že tuto kavárnu 
jsem několikrát navštívil 
i já. To už byla samozřej-
mě jiná „nová doba“.

[        ]

www.pohrbybrno.cz

Pohřební služba 
CM

Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

Telefony: 
543 128 187, 724 302 394

Svozy zesnulých: 
602 550 465

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
• Radiofrekvenční lifting
• Thermage Ultera lifting
• Biorezonance

Kosmetika - Alcina, masáže
Kadeřnictví

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

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

www.salonmarketa.berx.cz

www.polevkarnapodschody.czAdresa: Schodová 2, Brno
Tel.: 735 537 538

Nově otevřená stylová 
Polévkárna pod schody

• Zveme vás na tradiční i méně známé polévky, např.        
Kulajda, Kamenná fazolová, Americká senátní-vařená       
od r. 1900

• Domácí sladké a slané koláče, obložené pečivo, saláty      

Bezlepkové polévky, koláče a pečivo
• Vaříme a pečeme pro vás rádi, a to i na objednávku

••
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REDAKTORKA ANIČKA a re-
dakční pes Denisa se čestně zú-
častnily soutěže Vyšehradský 
voříšek v Praze a nezískaly, jářku,  
vůbec žádnou cenu, protože Deni-
sa snědla všechny piškoty.

Vyšehradský 
voříšek
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POSÍLEJTE NÁM FOTOGRAFIE 
STARÉHO BRNA

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@starobrnenskenoviny.euredakce@starobrnenskenoviny.eu

PŘISPĚJTE K ZACHOVÁNÍ PAMĚTI!

NAČEKANĚ ŽIVO! Osvobození Brna (26. duben 1945): Křižovatka Křížové a Václav-
ské, kde měl pan Gustav Roháček stolařství. Domy zbořeny v 60. letech 20. století. 

inzerce

Redakční 
avantgarda

Plný 
batoh

Ponožky 
s kosočtverci

Klobouk 
vítězství

Dítě 
štěstěny Koště 

dějin

Podivné nápisy 
na čelech domů

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

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie, 

nové žaluzie, 
opravy žaluzií, 

sítě a dveře 
proti hmyzu.

Tel.: 604 850 396
E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Š&K 
truhlářství

Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

www.sktruhlarstvi.cz

Výroba zakázkového nábytku. 
Opravy starožitného nábytku. 

Realizace interiérů na klíč.

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

Komorní hudební vinotéka 
ve sklepních prostorách

• Nezvykle široká škála odrůd                           
výhradně z vlastních vinic

• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny

www.vinarstvibukovsky.cz 

Přijďte ochutnat mladá růžová vína - ročník 2016.
Vinařství Bukovský z Kobylí na Moravě.

V červnu pro vás otevíráme zcela nový

LIQIUD BREAD 
RESTAURANT

Adresa: 
Purkyňova 35g, Brno - Královo Pole

▪ Tankové pivo a speciály 
▪ Otevřeno každý den

Těšte se na
TEKUTÝ CHLÉB

Těšíme se na vás

Nabídku jídel 
v naší nové restauraci připravil 
Dalibor Navrátil s týmem kuchařů.
Chcete se stát součástí našeho 
týmu? Volejte: 731 490 387

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Opravíme hodiny, 
hodinky, budíky všech 
historických epoch.

Telefon: 
541 214 946, 603 858 924

Adresa:
Veveří 36, Brno

www.hodinarstvi-strnad.cz 

Jsme tu pro vás již 80 let.
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JAK PILNÝ EMIL KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL 
A SVÝM HLASEM SI PODMANIL SVĚT

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě 
ve třetím poschodí, 
v krásném a prostor-
ném bytě bydlela Jana 
Včeláková - Nová (1937 
- 2006), dcera Oldřicha 
Nového. Jana zde psala 
písňové texty pro Vladě-
nu Krumlovou, Laďku 
Kozderkovou a mnoho 
dalších. Jana žila v Brně 
18 let. 

Kotlářská 5
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Kotlářská 5

ROZHOVOR STAROBRN ̌ENSKÝCH NOVIN 

SBN: Jakou známku ze 
zpěvu jste měl ve škole?
Laďa: Jejda! To už je tak 
dávno. Ale domnívám se, 
že jedničku.
SBN: Mnoho let jste zpí-
val na lodi. Poznal jste, co 
je to mořská nemoc?
Laďa: O tom nepochy-
bujte. Bylo to hrozné. 
Zažíval jsem to hlavně při 
cestě z Evropy do Ameri-
ky. Někdy byly vlny tak 
vysoké, že jsme ani ne-
vystupovali, museli jsme 
být připoutaní popruhy 
k posteli a jen ležet v ka-
binách. Je vám strašně 
špatně, potíte se… Niko-
mu bych to nepřál.
SBN: Čím je pro Vás 
město Brno?
Laďa: Je to moje rodné 
město, bydlel jsem v něm 
do roku 1984. Je zde 
mnoho unikátních  pamě-
tihodností, obdivuji kos-
tely, staré domy, parky…
Moc rád se sem vracím. 
SBN: Co byste v Brně 
změnil?
Laďa: O tom jsem ne-
přemýšlel. Věci, které 
nemohu sám změnit, ne-
řeším. Ale určitě byla fajn 
doba, kdy se živě hrálo 

téměř denně v kavárnách 
a podnicích jako Slovan, 
Baroko, International, 
Intercontinental. Ta doba 
je nenávratně pryč. 
SBN: Která brněnská 
herečka (i nežijící) by po-
dle Vás stála za hřích?
Laďa: Krásná byla Vlas-
ta Fabianová a hrozně 
fajn Ljuba Hermanová. 
S tou jsem se znal osobně. 
Vystupoval jsem v jejím 
recitálu Mít zelené tělo.
SBN: Máte nějaké nespl-
něné přání?
Laďa: Nemám, vše, co 
jsem si přál, se mi splni-
lo. Ale vlastně ještě jedno 
mám. To ale neprozra-
dím, nemuselo by se mi 
splnit. 
SBN: Co vzkážete čtená-
řům SBN?
Laďa: Všem přeji, aby 
nacházeli v životě lid-
ské štěstí. To by se dalo 
přirovnat k takové ten-
ké šňůrce, na kterou se 
navlékají korálky štěstí 
a čím je těch korálků víc 
a čím jsou menší, tak tím 
je to lidské štěstí větší. 
Přeji klidné léto a těším se 
na vás na mém vánočním 
koncertu v Brně 21. 12. 
Tentokrát v Semilassu. 
Váš Laďa.

Laďa Kerndl
jazzový a swingový zpěvák 

Text: Martin Cibulka

EXKLUZIVNĚ
Laďa 

Kerndl

Je to příběh o synovi chalupníka, který 
věřil svému hlasu, své píly a pracovi-
tosti a nakonec se mu splnily všechny 
jeho smělé sny.
Narodil se roku 1876 jako 
syn chalupníka z Rousí-
nova u Rakovníka, rodiče 
se však brzy přestěhovali 
kvůli jeho bratrovi Karlo-
vi do Prahy. 

Najali si kavárnu Slávii 
naproti Národnímu diva-
dlu, aby mohli mít svého 
staršího synka lépe pod 
kontrolou. Neměli ale ten 
pravý obchodnický talent 
a brzy prý jim zbyla jedi-
ná stříbrná lžička. Otec 
se vrátil k truhlařině, 
ale gymnazista Emil se 
brzy přiznal, že podobně 
jako bratr i on touží stát 
se zpěvákem. Když si ho 
tehdy už úspěšný Karel 
Burian poslechl, pravil: 
„Moc toho tam hochu 
nemáš, ale když mermo-
mocí chceš, zaplatím ti 
nějaké ty hodiny.“ 
Emil Burian začal navště-
vovat lekce zpěvu u zná-
mého pražského profeso-
ra Morice Wallersteina, 
zběhl z gymnázia a dosta-
vil se na pohovor k Janu 
Pištěkovi (táta známého 
herce Theodora Pištěka), 
který tehdy spravoval Ná-
rodní divadlo v Brně. Po-
vídá mu: „Kolik je jim?“ 

„Bude mi 19 let.“ „Je to na 
nich vidět,“ řekl princi-
pál, „ale hodějí se mi, kdy 
chtějí nastoupit?“
V Brně pak Emil Burian 
prožil krásné tři roky. 
Jeho syn, divadelník 
a hudební skladatel Emil 
František Burian (1904 - 
1959), napsal později ve 
své knížce o svém otci: 

„Brno zbavilo Emila 
Buriana brzo nejistoty 
a v letech 1896 - 1898 
se tam dožil sensačních 
úspěchů. Brněnští si už 
nemohli představit Sme-
tanu bez svého Buriana, 
a když Emil roku 1899 
přijal angažmá v Plzni, 
loučilo se s ním Brno se 
smutkem.“

Brno přineslo Emilu Bu-
rianovi štěstí i v osobním 
životě. Jeho velkým ob-
divovatelem byl brněn-
ský novinář a redaktor 

Tón za tónem 
dostával ze 

svého hrdla. 
Jeho poctivost 
byla příkladná.

Slávie Lidových novin Eman 
Hatlák, který tehdy byd-
lel v budově Divadla Na 
Veveří. Na návštěvách 
v jeho rodině se zpěvák 
sblížil s Hatlákovou dce-
rou Vlastou a brzy se ko-
nala svatba. Narodily se 
jim dvě děti. Syn Emil 
František o svém otci 
později napsal: 
„Tón za tónem dostával 
ze svého hrdla. Jeho po-
ctivost byla tak příklad-
ná, že chodíval, i když 
měl třeba jenom výstup 
v třetím jednání opery, 
již hodinu před předsta-
vením do šatny.“ 
Po dlouhou dobu svého 
angažmá v Národním 
divadle zpíval Krušinu 
z Prodané nevěsty. Roku 
1908 zpíval se slavným 
Enrico Carusem v ham-
burské opeře v Komedi-
antech. V Hamburku po-
byl dva roky, když ale při-
šla nabídka z Národního, 
zatoužil po domově. Až 
do své předčasné smrti 
v roce 1926 vytvořil 

Brno

Emil Burian

Jana 
Včeláková - Nová  
v Brně

Léto pro módu je šance, 
Dantes, špička 

elegance.

www.kloboukovyklub.cz

Adresa:
Náměstí Svobody 
v pasáži Omega, Brno

Otevřeno:
pondělí až pátek 9 - 19 h, 
sobota 9 - 14 h

Adresa: Otevřeno:

Klobouky Dantes
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JAK PILNÝ EMIL KE ŠTĚSTÍ PŘIŠEL 
A SVÝM HLASEM SI PODMANIL SVĚT

Víte, že...
Emil Burian byl 

dědečkem písničkáře 
Jana Buriana a herečky 

Kateřiny Burianové.

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)

mnoho velkých rolí. Do 
Brna se velmi rád vracel 
spolu s bratrem na spo-
lečné koncerty. 
Emilův bratr Karel si za-
zpíval v newyorské Me-
tropolitní opeře ve více 
než 120 reprízách v hlav-
ních rolích. Jeho umě-
ní velebily hvězdy jako 
Enrico Caruso či Gustav 
Mahler. 

O šest let mladší Emil 
většinu své kariéry pro-
žil na domácích scénách 
a proslul zejména jako 
pěvec Smetanových oper. 
Znal zpaměti 60 oper ve 
třech  světových jazycích. 
Před smrtí (1926) se 
dlouho léčil, musela mu 
být amputována noha, 
zemřel na zhoubný ná-
dor.
Když na něj v roce 1976 
vzpomínalo v Česku ně-
kolik přátel a rakovnic-
kých rodáků u příleži-
tosti jeho 100. naroze-
nin, oslavovalo s nimi 
i UNESCO.  Kolik tako-
vých zpěváků máme? 
Kolik takových hvězd-
ných talentů debutovalo 
v Brně? 

Noha

Bratři Burianové na cestách v roce 1911

Emil a Vlasta 
Burianovi - rodiče 
E. F. Buriana Emil Burian sedící

E. F. Burian, 
syn, kapelník

Kalendárium 
Starého Brna

Antonín 
Procházka, 

malíř
Mary 
Bártů, 

herečka

ČERVEN

● Mary Bártů 
*14. 12. 1902 Protivín 
†10. 6. 1960 Brno
Herečka a režisérka. 
Členka brněnského 
Národního divadla. 

● Josef Chaloupka 
*4. 6. 1898 Brno 
†24. 1. 1930 Brno
Básník a novinář. Zemřel 
na otravu svítiplynem. 

● Antonín Štván 
*8. 6. 1892 Praha 
†17. 11. 1967 Brno
Matematik, člen Sokola.
Bydlel v Krkoškově ulici.

● Dana Svozilová 
*7. 6. 1951 Brno 
†13. 2. 2001 Brno 
Dramaturgyně, působila 
na JAMU. Zemřela při 
autonehodě.

● Antonín Procházka 
*5. 6. 1882 Vážany 
†9. 6. 1945 Brno
Malíř, národní umělec. 
Je po něm pojmenována 
ulice Procházkova. 

● Jaroslav Auerswald 
*28. 6. 1870 Žleby 
†29. 1. 1931 Brno
Herec, režisér a výtvarník. 

Dana 
Svozilová, 
dramaturg

Jaroslav 
Auerswald,

herec

Jan Burian

Z RODINNÉHO ALBA EXKLUZIVNĚ

Praktický nápad (2/2)

Nimrod Pusinka namířil a střelil -
- ale magnet broky přitáhl...

- KONEC -  
Přihopkal zajíc, rýpl čenichem do podivného 
předmětu, ale magnet mu zůstal na nose...

...A šťastný lovec šel domů s živou kořistí, 
což se mu ještě nikdy nestalo.
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Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská
NEJ

PRVNÍ 
TRAKTOR

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

Roku 1946 byly v Brně 
slavnostně předány prv-
ní tři traktory značky Ze-
tor zákazníkům. Značka 
vznikla spojením názvu 
písmene „Zet“ používané-
ho Zbrojovkou a posled-
ních dvou písmen slova 
traktor - „or“. Název byl 
zaregistrován do rejstříku 
ochranných známek. 
První budovy Zetoru 
v Brně - Líšni vznikly na 
zelené louce za 2. sv. vál-
ky. Tehdy se zde vyráběly 
letecké motory pro Ně-
mecko. Zetor je též první 
výrobce na světě, který 
vyvinul a zavedl výrobu 
bezpečnostní kabiny. 

Leopold rozhodl, že poje-
dou do Brna. 
Vzal obě své děti, sedli 
do kočáru a jelo se. Ne-
štovice však tehdy 11le-
tého Wolfganga i přes 
přísná opatření stejně 
neminuly. Ubytovali se 
ve Schrattenbachově pa-
láci (Kobližná 4), kde se 
ho ujal známý jeho otce, 

děkan L. A. Podštatský. 
Wolfganga rychle odve-
zl do Olomouce, kde mu 
zajistil nejlepší lékařskou 
péči. 
Zatímco se Wolfgang lé-
čil, otec Leopold domluvil 
v Redutě (tehdy Taverna) 
koncert. Uskutečnil se 
týden po Wolfgangově 
návratu z Olomouce, se 

Když jsem se vracel 
přes Zelňák z květno-
vého Setkání přátel 
StaroBrněnských no-
vin, na chvíli jsem se 
zastavil u kašny Par-
nas a díval se na Re-
dutu. 
Uvědomil jsem si, jak ten 
čas neuvěřitelně rychle 
letí.  Letos tomu bude už 
rovných 250 let, co se W. 
A. Mozart tehdy vlastně 
náhodou ocitl v Brně. Pů-
vodně měla celá rodina ve 
Vídni slavit svatbu arcivé-
vodkyně Josefy a neapol-
ského krále. Vypukla však 
epidemie neštovic a vé-
vodkyně zemřela. 
Lék na neštovice tehdy 
ještě neexistoval. Otec 

Fo
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v

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
3. ČERVENCE v 17 h, 

restaurace Živá voda

Nečekaná úvaha u kašny Parnas

Přibližně 11letý 
Wolfgang Amadeus

inzerce

svou sestrou Marií Annou 
v něm hráli na cembalo. 
Obě děti doprovázel asi 
20členný orchestr. Byla to 
tehdy obrovská sláva. 
Kdyby hrabě Podštatský 
tehdy rychle nezakročil 
a nejednal, zcela jistě by 
nevznikly klenoty světo-
vé hudby jako například 
opera Figarova svatba, 
Don Giovanni nebo Cosi 
fan tutte a další mistrov-
ská díla. 
Zřejmě Wolfgangovi teh-
dy zachránil život. Wolfgangova 

sestra Marie Anna

Víte, že...
Víte, že na neštovice 
tehdy vymřela třetina 
celé Evropy? Byla to 

strašlivá nemoc. 

inzerce

líží se léto a osvěže-
ní přijde vhod. Mů-
žete si dát ledovou 

kávu se zmrzlinou, nebo 
jen espresso na kostkách 
ledu, ale zkuste letos jiný 
příjemný drink, jenž se dá 
kombinovat s čajem či ká-
vou.
Naplňte sklenici z polovice 
ledem a přelijte alespoň 
půl dcl kvalitním portským 
vínem, ideálně Syming-
ton Dalva - více jak tříleté, 
s chutí sladkého lesního 
ovoce. Drink můžete do-
táhnout vychlazeným čer-
ným čajem Assam. Drink, 
také dobře doladí káva.
Připravte espresso z Gui-
nejského micro-lotu Kin-
da-Los, které se bude 
doplňovat chuťovým pro-
fi lem s pikantními tóny 
v drinku. Nechte si při-
pravit od svého baristy 
osvěžující drink. A neza-
pomeňte vzít na den dětí 
své ratolesti na původní 
dětskou kávu, příběh, jak 
vznikla, baristé rádi poví.
                      Pavel Kosta

Káva pražená 
s láskou 

a porozuměním

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť 

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

Kavárna a pražírna

Sloupek o kávě
Porto na ledu

Pavel 
Kosta 

B

vždy čerstvě pražená káva 
z nejlepších plantáží světa 

jednodruhové kávy (100% 
arabica) i vyvážené směsi 

řízené degustace kávy 
vše pro Vaši domácí      

přípravu (kávy i kávovary) 
kávové speciality od mistrů 
prvotřídní moravská vína  

přímo od vinařů 
domácí dortíky a další 

vybrané lahůdky

kavárník, pražírník 
a degustátor 

kávy

Novinky z místních podniku
Polévkárka pod schody, Schodová 2
Nově otevřena Polévkárna. Tradiční 
i netradiční polévky, slané koláče, bag-
ety. Vše domácí! Tel.: 735 537 538. 
www.polevkarnapodschody.cz 

Aloha, Kozí 10
Koktejlový bar, výjimečný výběrem 
míchaných nápojů. Největším v Brně! 
Vstřícná obsluha, proutěná křesla, zah-
rádka. Tel.: 739 086 868. www.alohabar.cz

Tungsram, Kapucínské nám. 7
Filmová kavárna s názvem odvozeným 
od jména maďarského výrobce žárovek. 
Skleněný bar, jukebox na vinyly, židle 
Halabala. Tel.: 603 444 754.

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Dobrovol. platbu za výtisk 
StaroBrněnských novin

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

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

Sbn tricet

PLATBA 
SMS
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V červnu pro vás otevíráme zcela nový

LIQIUD BREAD 
RESTAURANT

Adresa: 
Purkyňova 35g, Brno - Královo Pole

▪ Tankové pivo a speciály 
▪ Otevřeno každý den

Těšte se na
TEKUTÝ CHLÉB

Těšíme se na vás

Nabídku jídel 
v naší nové restauraci připravil 
Dalibor Navrátil s týmem kuchařů.
Chcete se stát součástí našeho 
týmu? Volejte: 731 490 387
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dopisy
Poděkování 

za tyto noviny

Vážená redakce,
díky za váš skvělý článek 
o Alfa pasáží, J. K.  

inzerce

Květen 2017

Pomoc druhým 
to dobré je,
jen jestli člověk 
k tomu dospěje.
Člověk když druhému 
nechce nic dát,
tak mu přec nebude 
ani pomáhat.

Sám by ale pomoc 
od všech chtěl,
aby on sám se 
dobře měl.
Tak ale přec člověk 
nemůže žít,
vše jen pro sebe 
přivlastnit.

I druhý chce z života 
radost mít,
a tak je dobré ho 
v tom podpořit.

Kurt Elsner

Básně
Pomoc člověku

dou prostě nedá vyhrát? 
Že si hodně zakládám 
na stylu a módě, to už 
asi víte. Ale dnes se mně 
povedl skutečný maj-
strštych. 
Pánové, podařilo se mně 
najít dvě úplně ale úplně 

stejné ponožky do san-
dálů. Poučení - pokud 
chcete  opravdu udělat 
dojem, musíte dbát i na 
takové věci, o kterých 
byste si ještě před pár 
měsíci řekli, je určitě ne-
zvládnete.“

Svěřuje se na Bláhovce 
pan Mojmír kamarádům:  
„Kdo tvrdí, že se boj s mó-

Válka s módou 
aneb ponožky 

pravdy

Z NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTYZ NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTY
Petr Kolman, VŠ pedagog a člen rozkladové komise ČNB

POSÍLEJTE NÁM BÁSNĚ SVÉ 
I VAŠICH DĚTÍ! REDAKCE@

STAROBRNĚNSKÉNOVINY.EU
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www.pohrbybrno.cz

Pohřební služba 
CM

Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

Telefony: 
543 128 187, 724 302 394

Svozy zesnulých: 
602 550 465

Speed Queen 
Laundry Eden

Nová samoobslužná
prádelna

EDEN, Purkyňova 35, Královo Pole 
(tram Skácelova)
Tel.: 604 595 559

www.brno-pradelna.cz
www.LaundryBrno.cz

Vyperete a vysušíte do 1 hodiny i to, 
co se vám doma do pračky nevejde!

Velkoobjemové pračky a sušičky
Prací prášek a aviváž v ceně praní

Příjemné prostředí, Wi-Fi, automat na kávu
Otevřeno 7 dní v týdnu

Tel.: 736 226 828

Oděvy z přírodních materiálů 
pro ženy.

„BUĎTE KOČKA!“

Přejeme vám 
léto 

plné šťastných 
chvil!

• české tradiční bylinky
• čaje, přírodní produkty
• dárečky

RADNICKÁ 5, BRNO

PORADNA
Puškvorec 
a ořechovice

Vaše Marcela Kalasová

U Zlaté koruny

Opuškvorci byla zmín-
ka již v Mojžíšově 

knize a do Evropy jej do-
vezli mniši v 16. století 
z Indie a Číny. Ostrá ko-
řeněná, silně hořká chuť 
řadí puškvorec mezi nej-
lepší byliny na trávení. 
Všestranné působení na 
žaludek, játra a žlučník
se projevuje výrazným 
zlepšením kondice a jeho
účinky lze přirovnat i k le-
gendárnímu ženšenu. 
Užívá se v malých dávkách 
do čajových směsí, nebo si 
v tuto roční dobu můžete 
vyrobit z puškvorce a ne-
zralých ořechů ořechov-
ku. Tento prastarý likér 
používali naši dědové jako 
všelék. 
Ořechy se sbírají v čase 
mezi svátkem sv. Jana 
a sv. Anny a louhují se 
s puškvorcem, citronem 
a dalším kořením v alko-
holu. Ořechovka se užívá 
po jídle jako digestivum, 
nebo stopečka před spa-
ním pro dobré zdraví. 
Přesný recept na Svato-
jánskou ořechovici mů-
žete získat zdarma v naší 
prodejně nebo na faceboo-
kových stránkách.

MARCELA KALASOVÁ, DiS

tel.: 721 907 916

ODBORNÁ  PORADNA
nutriční terapie

www.nutrisano.cz
ROZUMÍM 

VÁM 
I VÝŽIVĚ



KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

 Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu10

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

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

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

 Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu10

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

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Chuck Norris kdysi spadl do jezera s toxickým odpa-
dem. Jezero získalo zázračné schopnosti.

Alfred Strejček 
vzpomíná na Kainara
Úžasný koncert vás čeká 
13. června v Sono Centru. 
Vystoupí Alfred Strej-
ček s Moravským jazzo-
vým duem. Koncert je 
poctou Josefu Kainarovi, 
který letos slaví nedožité 
100. narozeniny.

Polívka s dcerou 
hrají o DNA

Nenechte si ujít 27. 6. 
komedii v Divadle Bolka 
Polívky s názvem DNA. 
V představení hrají Bo-
leslav Polívka a jeho 
dcera Anna Polívková. 
Inscenace s autobiogra-
fi ckými prvky je plná 
klaunských výstupů. 

Anče, Kuba i Hajnej 
v Brně 

Představení Krkonoš-
ské pohádky je k vidění 
v Divadelním studiu V na 
Veveří. Klasiku z Podkr-

K

Kulturní nástěnka    

Dětem - Čt 1. 6. v 9 a 11 h - SVOLÁVÁM 
VŠECHNY SKŘÍTKY! KRÁLOVNA 
- Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - 
Pro odvážné skřítky, kteří jsou odhodláni 
bojovat proti čaroději za záchranu královny. 

Dětem - So 3. 6. v 17 h - KAMENNÉ 
SRDCE - Divadelní studio V, Veveří 133  
- Temnotemná pohádka. Zvítězí nakonec 
Láska nad nenávistí? Pro děti od 9 let.  
www.divadlov.cz

Divadlo - Po 12. 6. v 19 h - KRÁLO-
VA ŘEČ -  ND Brno - Mahenovo divadlo, 
Malinovského nám. 1 -  Inscenace inspiro-
vána úspěšným fi lmem. Hrají: M. Sláma, 
L. Frej… www.ndbrno.cz

Akce - Po 12. 6. v 19.30 h - KŘEST 
KNIHY FENOMÉN HVĚZDY NA 
VRBĚ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Fe-
nomén Hvězd na vrbě a dalších publikací 
věnovaných inscenacím HaDivadla.

Divadlo - Út 27. 6. v 19 h - DNA - Diva-
dlo B. Polívky, Jakubské nám. - Inscenace 
s autobiografi ckými prvky plná klaunských 
výstupů. Hrají Bolek Polívka a Anna Polív-
ková. www.divadlobolkapolivky.cz

Prohlídka - Otevřeno denně - KAPU-
CÍNSKÁ HROBKA - V podzemí kapu-
cínského kostela odpočívají mumifi kova-
ná těla řeholníků i světských osobností. 
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

ČERVEN

konoší uvidíte např. 10. 6. 
od 17 h. Více: www.diva-
dlov.cz 

Chodník slávy 
se rozrůstá

Další pětice herců Měst-
ského divadla Brno otisk-
la 15. května své ruce do 
chodníku slávy v Lidické 
ulici. „Své otisky do beto-
nu zvěčnili Andrea Zelo-
vá, Lucie Bergerová, Sta-
no Slovák, Viktor Skála 
a Aleš Slanina,“ uvedla 
mluvčí divadla Lenka Pa-
zourková.

Hity Genesis zazní 
v Bobycentru

Fanoušci kapely Genesis, 
těšte se! 28. 11. vystoupí 
v brněnském Bobycentru 
Ray Wilson, někdej-
ší zpěvák Genesis, kte-
rý v letech 1996 až 1998 
nahrazoval lídra kapely 
Phila Collinse. Zazní 
skladby ze 70. až 90. let.

Alfred 
Strejček, 

herec

Anna
Polívková, 

herečka

Boleslav 
Polívka, 

herec

Kloboukový den se již počtvrté 
uskuteční 22. června od 15.30 
do 18.30 h v Jurkovičově vile. 
Akci připravila Moravská ga-
lerie spolu s Kloboukovým 
klubem Radky Chabičovské. 
Těšte se na záplavu klobouků 
a elegance.

Kloboukový den 
v Jurkovičově vile

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!



telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu }}11

 Zabava

Fo
to

: A
rc

hi
v

Kajzrova novodurová šolna

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

Až nějaké pagátl to 
propálil a nahlásil, 
že podle něho je kaj-
zr nahaté jak exhiboš 
před ekonomkó v Au-
gecu. Pak už se loch-
čil celé štatl na plné 
vál a kajzr radši sbalil 

pilu a zarygloval se na 
kéru.
Zavolal švestky, všec-
ko jim nabonzoval 
a chcel, aby ty borečky 
odchytli, řachli do ka-
meňa a rozhodili jim 
sandál. Ale než to kad-
lata všecko našrajbčili 
a obkreslili si numero 
kajzrovi fl étny, tak už 
ti borci dávno sbali-
li love i goldnu a ze 
štatlu vzali kramle.

Honza Hlaváček k poctě Franty Kocourka (8.)

Na plné vál

POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Víte, jak se jmenuje náměstí, 
na kterém je tato kašna, 
připomínající již dávno za-
niklou funkční studnu?
Nápověda: Na náměstí je 
krásný a velký kostel. 

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Minule: Sousoší se nachází v parku 
na náměstí 28. října.  
Správně odpověděli: Bohuslav 
Křivánek, Lubomír Zoubek

Herečka, zpěvačka, umělkyně
Jarmila Veselá

Zpěvačka, fl étnistka a he-
rečka Jarmila Veselá 
(1933 - 2017) se narodila 
v Chorvatsku, ale po celý 
život žila v Brně. Slavnou 
se stala v Orchestru Gus-
tava Broma. Zastupovala 
fi lmové herečky, např. ve 
fi lmu Limonádový Joe 

nazpívala za Olgu Scho-
berovou píseň Arizona. 
Další obrovský úspěch sla-
vila s písní Až rozkvetou 
lípy, jejíž klip se natáčel 
na vstupní terase dnes za-
vřeného hotelu Belveder. 
Chodívala vždy v elegant-
ním klobouku. 

Ladislav 
Kozderka, 
objevitel

Olga 
Schoberová, 

herečka

Slavné místní ženy Co nového 
v Praze[ [

-Konec-
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 Zabava

Gustav 
Brom, 

kapelník

ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání ve všech ka-
várnách a hospodách na Ma-
lé Straně (například U Hro-
cha), ale seženete je i na 
druhé straně řeky (například 
v Akademii věd).Hit Arizóna z fi lmu 

Limonádový Joe nazpívala ona

 Zabava telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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Naši Cukrárničku najdete 
v Brně - Husovicích 

poblíž kostela, na adrese 
Nováčkova 45. 

Jsme tu pro vás od roku 2009. 
Nabízíme zákazníkům v útulném prostředí 
kvalitní kávu Covim a výborné zákusky. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

www.cukrarnickahusovice.cz

Otevřeno máme 
po - pá 11 - 18 h, 
ne 11 - 17 h.

Adresa: Hlavní 151a, Komín
Tel.: 733 400 639

• Klasické žárovky 
• LED žárovky 
• Halogenky 

• Zářivky 
• Úsporky 
• Výbojky

Návrh osvětlení - včetně realizace

www.kupzarovky.cz

Klasické žárovky Zářivky 
Prodej žárovek

Otevřeno: Po - pá 10 - 18 h

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

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

www.zlatnictvi-lurska.cz

SMS inzerce Staré Brno
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, věš-
tírna Via Regia, Zuzana 
Antares, již od 1992. Tel.: 
775 748 425.
●Práce z domova. Sta-
roBrněnské noviny nabíze-
jí práci někomu, kdo bude 
obvolávat obchůdky a fir-
my v Brně a domlouvat in-
zerci za provizi. Více info: 
Martin. Tel.: 777 122 009.
●Uklidím ve vaší firmě. 
15 let praxe a ŽL. Spoleh-
livost. Tel.: 603 939 525.

Více informací na: www.alfapassage.cz►

Akce června

František Hrdina, který postavil Alfa pasáž, a jeho 
žena Marie byli velmi dobrosrdeční a měli velké 
sociální cítění. V pozdějším věku se paní Marie Hr-
dinová začala starat o svou schovanku Emilku De-
mlovou, kterou měla nejen ona velmi ráda. Vychovávala ji jako vlastní dceru. Častokrát 
ji varovala od všech lákadel tehdejšího „zkaženého světa“. Slečna Emilie Demlová byla 
příbuzná významného spisovatele, básníka a českého kněze Jakuba Demla z Tasova. 
Později se provdala za stavitele Františka Habance z Těmic 
u Bzence, který úzce spolupracoval s Františkem Hrdinou 
převážně na mimobrněnských stavbách. Pokračování příště. 

Schovanka - slečna Emilie Demlová►

Historie Alfa pasáže

Plný dům, Alfa pasáž 1937 - 2017. 8. 6. 2017 v 18 h 
vernisáž modelu Alfa pasáže v měřítku 1:30.



Příští číslo vyjde
1. července

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

Kafírna U svatého Omara, Tržiště 11. 

Seženete i v Praze

Modré okénko
dnes získává...

Tip poslali pejskaři 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu
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Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

s osobním poděkováním s osobním poděkováním 

VAŠI MAZLÍČCI
e-mail: redakce@

starobrnenskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého Brna

...za to, že 
sežrala všechny 
piškoty, nehledě 
na odbornou 
porotu (str. 5)

inzerce

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

V prádelně Speed 
Queen Laundry Eden 

(Purkyňova 35) jsou 
SBN vždy vzorně 

naskládané a voňavé! 

Takhle to 
má vypadat

inzerce
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odběrních míst47 
STAROBRNĚNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den 
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek 
všech domácností a fi rem v centru Brna. Seženete je též 
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už 
byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).
OD Vágner, Česká 151/16. Café TeeVee, Běhounská 18. Air cafe, 
Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Info centrum, Radnická 
8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32. Restaurace Bláhovka, 
Gorkého 54. Restaurace Grand Prix, Hlinky 34. Vinotéka U Žíz-
nivého mnicha, Pekařská 70. Akademická kavárna, roh Jaselské 
a Gorkého. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny, 
Údolní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. 
Caff é del Saggio, Helceletova 2. Husa na provázku, Zelný trh 9. Ka-
deřnictví Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Pivní opice, 
Joštova 4. Vinotéka U Terezky, Grohova 17.  Cukrárnička, Nováč-
kova 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 Cen-
trum, 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 Seminá-
ru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148. U Třech 
čertů, Dvořákova 6. Restaurace Na pískové cestě, Na pískové ces-
tě 1, Bohunice. Prádelna Speed Queen Laundry Eden, Purkyňova 
35. Galerie Caff e, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám. Svo-
body 17. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music 
Club Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaff é, IBC, Příkop 6. Pivnice 
U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství J. 
Klouda, Kounicova 2b. Hotel Slavia, Solniční 15. Pivní bar U Suka, 
Purkyňova 116. Kavárna Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 
28. října 8. Kadeřnictví Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy. Cuk-
rárna Od čtyř mamlasů, Minoritská 1.

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

místem? 

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

ANDULKA PEPÍČEK
naší babičky Boženky 
Dozbabové, která je 
vaše věrná čtenářka.

Nikola Slámová

UZENÁŘ: „Tak co říkáte? Dny už jsou čím dál delší...“
ZÁKAZNÍK: „Ale jitrnice čím dál kratší.“


