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Noviny, které si píší čtenáři sami
Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Čís. 7, roč. VII
červenec 2017

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®

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

PŘÍBĚH DÝMKY

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

Foto: Martin Cibulka

KRÁSNÉHO TLOUŠTÍKA

LUCIE & BARBORA

V kouři
poznáš
přítele

V MELOUNOVÉM CUKRU,
Františkánská 17:
Lucie s cappuccinem a Barbora
s limonádou z růžové vody.

Koláž: SBN

Koláž z ﬁlmu Byl jednou jeden král.
Vlevo F. Černý, vpravo J. Werich

Str. 6 - 7

LABUŽNICKÉ DRAMA HERCE FRANTIŠKA ČERNÉHO
inzerce

„Lepší špatná kapela,
než dobré zaměstnání.“
IVAN MLÁDEK
Zpěvák, textař, vynálezce,
hráč na banjo, malíř

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

26 °C

ČERVENEC
Co v červenci,
to v srpnu

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Nové zprávy ze Starého Brna

HURÁ! V BRNĚNSKÉ
ZOO ZAS BUDOU LVI

Jednou větou
Ondřej
Höppner

„Náhoda je květ poezie na stromě všedního života,“ napsal
Hans Christan Andersen poté, co potkal
na náměstí Svobody
cínového vojáčka.

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@staromestskenoviny.eu
Tyto noviny vycházejí
na území Brna - střed,
tedy ZDE a v okolí

STARÉ
BRNO

KNIHKUPECTV
SE VRACÍ DO Č
Česká - Nejstarší tuzemské knihkupectví Barvič
a Novotný, které sídlí
a nepřetržitě už 134 let
funguje stále ve stejné
ulici Česká (dříve Rudolfská), čeká za pár dní rekonstrukce. Ta vrátí interiér do doby první republiky.
Obchod se pro veřejnost
uzavře 9. července. Kolem

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Podlední lev v Zoo Brno
se jmenoval Bali

Výběh pro krále zvířat
bude v Zoo Brno dokončen během několika týdnů. Do Brna se tak lvi vrátí po více než 14 letech.
Poslední brněnský lev,
samec Bali, byl poslán
do zoo ve Francii v roce
2003, a to právě z důvodů
nevyhovujících prostor
pro chov těchto šelem.
Brněnská zoo chovala

Zpravy

12. srpna bude otevřeno
v nové, vylepšené podobě.
„Prodejna se nyní dočká nábytku doplněného
o lampičky či rafinované
nasvícení, ale i kompletně
nových dřevěných podlah
či svítidel,“ popisuje architekt Jan Růžička, který
dlouhodobě spolupracuje
s majiteli knihkupectví,

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

lvi od roku 1953 a velmi
úspěšně. Například v letech 1962 - 1972 odchovala jedenáct lvíčat.
Při příležitosti návratu lvů
se koná v brněnském Urban centru výstava „Lvi se
vracejí“. Potrvá do konce
srpna.
Rozhovor s ředitelem zoo
Martinem Hovorkou najdete na straně 6.

MÁTE RÁDI KNIHKUPECTVÍ
BARVIČ A NOVOTNÝ?

ANO: 99 %, NE: 1 %

Průzkum provedli členové
skautského oddílu v období od 15. 6. do 28. 6. 2017,
m. j. na odběrních místech
StaroBrněnských novin. Dotazováno: 100 respondentů.

MEDIA
SKAUT

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Vyfoť si svůj
talíř

Svatební
dort

Kam pojedete letos
na dovolenou?

Markéta
Jetelová

Cukrárna KOLBABA,
Kounicova 11

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

Důležité
telefony

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

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Tam, kde je
řecké slunce,
chorvatské
moře a italští
gondoliéři.“

„Do Starého
Města u Uherského Hradiště.
Cachtat si nohy
na koupališti.“

„Čili:
Někam, kde
nejsou lidi.“

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Do Krkonoš
na tábor, na
Moravu k babičce a k moři
hledat Nema.“

„Zastesklo se
mi po dálkách.
Takže letadlem
do… Egypta!“

„Vyrazím autem na Krétu,
to je moje
srdcovka.“

Herec, režisér,
ND Brno

ZCELA NOVÝ

LIQIUD BREAD
RESTAURANT
JIŽ OTEVŘEN!

Těšte se na
TEKUTÝ CHLÉB

▪ Tankové pivo a speciály
▪ Otevřeno každý den
Nabídku jídel
v naší nové restauraci připravil
Dalibor Navrátil s týmem kuchařů.
Chcete se stát součástí našeho
týmu? Volejte: 731 490 387
Letní zahrádka
otevřena.
Těšíme se na vás
Adresa:
Purkyňova 35g, Brno - Královo Pole

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Dívka ze str. 3

CTVÍ BARVIČ A NOVOTNÝ
O ČASŮ HUGA HAASE

TLESKÁME!

rodinou
Kanzelsberger.
Veškeré vybavení bude
z kvalitních materiálů.
„Nábytek bude z tmavě
mořené dýhy, pro Barviče
tolik typické, svítidla mosazná a obklad schodiště
z masivního dřeva,“ doplňuje Růžička.
Bez porozumění původních majitelů a dědiců
zakladatele
firmy
Josefa Novotného,
rodiny
Tichých
a Veselých, by to
však ani tak nešlo.
„Velmi si vážíme
vynikajících vztahů s majiteli domu
a jejich vůle udržet
tento unikátní prostor
v duchu původního využití pro kulturu a knihy,“ potvrzuje Jan
KanzelsberHugo Haas
ger.
by měl radost

Bouřlivý
rok
1917

MISS
KUCHAŘINKA
Místní mistryně Anežka

Čuřilová (19) během přípravy
noků při práci s noži

Malý oznamovatel

Obklad schodiště bude
z masivního dřeva...

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

TENIS
Specialisté na vycházkové hole.
Stovky holí skladem.

Adresa: Hlavní 145/110, Volejte: 774 725 644
a domluvte si návštěvu.
Brno - Komín.

www.hulkarna.cz

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

Nejen pro naše zákazníky
PPL ParcelShop

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

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

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

U Terezky

Kurzy tenisu

Nábor
nových dětí
Sleva

Rodinná firma
s tradicí!

Útulná vinotéka

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

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

Historie Alfa pasáže

Stavitel František Habanec se svojí manželkou Emílií Demlovou společně poskytli staviteli Františku Hrdinovi ubytování na své chatě
v Tasově, když byl pan Hrdina nuceně vystěhován v „Akci B“ těsně po roce 1948 z vlastního domu do vzdálenosti minimálně 50 km od Brna. V této chatě žil spolu se svou manželkou a tehdy již téměř
90letou tchýní do doby, než bylo jejich synovi Vladimíru Hrdinovi tehdejším režimem povoleno vzít si své
rodiče zpět do Brna do svého bytu. František Hrdina
však brzy nato umírá (1960) ve věku 80 let a jeho
manželka Marie v roce 1969 ve věku 81 let. Jejich
schovanka Emilka Demlová tak přišla o své nejbližší.
Pokračování příště.
Více informací na: ► www.alfapassage.cz ►
Schovanka Emilka Demlová

Foto: Youtube

ště
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[

Jako by to
bylo včera

]

Případ pana
Mazoucha

● 14. 7. 1913 tkadlec
Vilém Mazouch (1897 - 1963) testoval padák
vlastní výroby z rozhledny na závodní dráze
v Brně - Pisárkách. Provedl řadu zkoušek s pytlem. S padákem ve výši
15 m však narazil na roubení rozhledny, zřítil se na
zem a těžce se zranil.

Zuřivý reportér

Štít na dvoře
Orlí 7

Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Proč je Orlí ulice Orlí?
Když se mě občas někdo
zeptá, proč se Orlí ulice
nazývá Orlí, mám velkou
radost. Historie této ulice
je velmi zajímavá. Původní název je Černoorelská
(od roku 1824). Byla pojmenována podle hostince „U Černého orla“.
Měl 19 světnic, 5 kuchyní, 2 stáje pro 60 koní...

DŘÍVE & DNES

Byl vyhledáván hosty
z panovnických kruhů.
Např. Josef II. byl při každé návštěvě se službami
natolik spokojen, že dal
majiteli hostince svolení
vyvěsit vedle stávajícího
domovního znamení také
štít „U císaře římského“.
V první polovině 19. stol.
zde byl postaven obchod

s drogistickým zbožím.
Během přestavby byl štít
s nápisem „Zasvěceno jedinečnému Josefu II., nezapomenutelnému Leopoldovi II. a milovanému
Františku II., kteří náš
hostinec obdařili svým
pobytem“ a kamenným
orlem přeneseny do dvora. Zde visí dodnes.

Zpravy

ČERNÁ
KRONIKA
ŽELVY
EX MACHINA

To byl fofr! Do odborné péče byly předány
dvě vzácné želvy, které se pokoušel prodat
chovatel v průchodu
pod hlavním nádražím.
Udal ho jeho kolega,
který šel náhodou právě okolo.

Lidická ulice (severně od Koliště)
Kde to je

Dnes

Foto: Archiv, Martin Cibulka

1908

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

VÍTE, ŽE: Domek v Lidické č. 44 (tehdy Nová) v roce 1908. Brzy poté jej nahradil nový dům...
inzerce

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Nově otevřená stylová
Polévkárna pod schody
• Během léta vás osvěží variace studených polévek
a čerstvých salátů
• Denně u nás naleznete tradiční i méně známé polévky
z celého světa
• Pečeme slané i sladké koláče a to i BEZLEPKOVÉ
• Vaříme a pečeme pro vás rádi a to i na objednávku
Adresa: Schodová 2, Brno
Tel.: 735 537 538

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

www.pohrbybrno.cz

www.polevkarnapodschody.cz

Nový originální
Irish Pub
v srdci Brna.
Výběr piv od Plzně po Guinness.
Irská jídla, burgery, domácí pečivo.
Osobitá irská atmosféra.
Sportovní přenosy na plátně.
Adresa: Biskupská 3, Brno
Tel.: 603 333 348.
Facebook.

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

M

telefon inzerce: 777 }556 578

S
MÍ ÍBĚH
PŘ

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

POSÍLEJTE NÁM FOTOGRAFIE
STARÉHO BRNA

PŘISPĚJTE K ZACHOVÁNÍ PAMĚTI!

redakce@starobrnenskenoviny.eu

VYHRAJ
HRNEK

ČAS NULA nastal právě teď:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Víš, kde jsou
tyto hodiny?

Příběh
Mendlovy
smyčky

Trolej
budoucnosti

Znak místo
čísla

Nadějní
mladí lidé

Okno mé
lásky

Plácačka
marnosti

Klíčové
heslo

Bod
zlomu

Bdělý
příslušník
Prázdninová
tramvaj
NEČEKANĚ ŽIVO! Mendlovo náměstí roku 1985, smyčka. Foto: čtenář A. K.
inzerce
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Foto: Martin Cibulka
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Zpravy
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Redakce StaroBrněnských novin
vyhlašuje soutěž pod názvem
ZAPOMENUTÉ HODINY. Do
konce roku v každém novém čísle
SBN uvidíte hodiny, na které se jaksi zapomnělo nebo které už několik
desetiletí ukazují stále stejný čas.
Nejrychlejší volající se správnou
odpovědí obdrží ORIGINÁLNÍ
HRNEK S LOGEM
STAROBRNĚNSKÝCH
NOVIN. VOLEJTE
MARTINOVI 777 122 009.

• přes 300 druhů rumu
• degustace na míru
• signature drinky
• rumový catering

Koktejlyaa rumové
rumové království
Koktejly
království
naZelňáku
Zelňáku vvmuzeu
na
muzeu
Po - so: 10 - 23 h
Zelný trh 8, Brno
Adresa: Zelný trh 8, Brno
773 610 319
Tel.: 773 610 319

www.aircafe-brno.com
www.aircafe-brno.com
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ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Martin Hovorka
ŘEDITEL BRNĚNSKÉ ZOO

EXKLUZIVNĚ

Martin
Hovorka

Místní
lev

DŮSTOJNÝ VCHOD,
LVI A JISKRA V OKU
Text: Martin Cibulka

SBN: Chtěl jste být už
jako kluk ředitelem zoo?
Martin: „Ano, od šesti
let jsem navštěvoval se
svými bratranci a strýcem libereckou zoo. Už
tehdy jsem měl velký dětský sen, že jednou budu
v zoo ředitelem.“
SBN: Co výjimečného
může brněnská zoo nabídnout?
Martin: „Kopec, díky
kterému si může každý zlepšit svoji fyzickou
kondici. Ale vážně, jsme
jedna z mála zoo, která
se může pochlubit odchovem ledních medvědů
nebo rosomáků.“
SBN: Kterým zvířetem
byste chtěl být?
Martin: „Kocourem, kterého jsme měli doma.
Vždycky si dovoloval
podstatně víc než já
a všechno mu prošlo.“
SBN: Co by měla mít
žena, aby byla kočka?
Martin: „Jiskru v oku…“
SBN: Kterou ulici v his-

torickém jádru Brna máte
nejraději?
Martin: „Uličky kolem
Petrova. Dýchá z nich
klid a nostalgie. K tomu
zazní petrovské zvony…
To je pro mě pravá atmosféra starého Brna.“
SBN: Co byste v Brně
změnil jako první?
Martin: „Asi každý Brňák by na prvním místě
zmínil nádraží. Já bych
nejraději v prvé řadě
změnil zoologickou zahradu, která už 20 let
čeká na kryté pavilony.
Daří se nám postupně
staré expozice přestavovat, ale stále nemáme
prostory pro návštěvníky, kam se můžou schovat za nepříznivého počasí. Dále pak důstojný
vchod s odpovídajícím
parkovištěm.“
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Martin: „Ať nás navštíví, máme otevřeno každý
den a navíc se v srpnu
do Brna vrátí lvi, kteří
v naší zoo nebyli 14 let!“

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

JAK SE VESELÝ
UZNÁNÍ A CO N
Franta Černý měl rád „černý“ humor. Jeden z nejprostornějších divadelních a ﬁlmových českých herců byl nejen velmi
dobromyslný člověk, skvělý kamarád, ale také miloval tzv.
černý humor (jaký jiný, že?) a rád vzpomínal a uměl skvěle
vyprávět. Osvobozené divadlo mu bylo dobrým rádcem...
Po ukončení měšťanky
se vyučil elektromontérem a zároveň vystupoval
jako statista v nuselském
Tylově divadle. Vystřídal
mnoho pražských divadelních scén a kabaretů,
působil u Vlasty Buriana, největší vliv na jeho
herecký vývoj však mělo
Osvobozené divadlo.

Dýmka
Večer před představením
na posledním zájezdu
Osvobozeného
divadla
v Brně si Franta všiml
malé puklinky na své
dýmce. Ukázal ji Františku Filipovskému, který
mu na to řekl, že je známo, že anglická ﬁrma
Dunhill poskytuje na své
výrobky doživotní záruku. Když majitel dýmky
zjistil jakoukoliv skrytou
vadu nebo kaz, mohl ji
poslat do Londýna a ﬁrma vrátila dýmku zpět
opravenou nebo novou
téhož výrobního čísla.
Bylo před válkou, pár
týdnů po násilné likvidaci Osvobozeného divadla,
kdy se těsně před tímto
zájezdem Werich s Voskovcem se všemi loučili

Konečného nám. 2

Ferdinand Herčík

Foto: Archiv, Martin Cibulka

V tomto domě

Konečného nám. 2

a neuměli si představit,
jak se situace bude dál
vyvíjet. Tehdy dali každému nějaký dárek. Dýmku Dunhillku dali nejen
Frantovi Černému, ale
také např. Frantovi Filipovskému.

Jeho dýmka, jako
jedna z mála,
přežila nejstrašnější válku
v dějinách...
Po návratu do Prahy
Franta Černý prostřednictvím traﬁky – tzv. speciálky, jichž bylo v Praze
jen několik, poslal dýmku
výrobci do Londýna s reklamací.
Přišli však Němci, válka
trvala šest let a Franta
měl jiné starosti, než myslet na fajfku v Londýně,
který byl těžce bombardován.

Pošta

Válka skončila, Československo bylo svobodné
a přešly dokonce únorové
události roku 1948. Doba
byla politicky neurovna-

ná, mezinárodní situace
napjatá, nastoupila studená válka.
Franta vystupoval ve Varieté, když obdržel výzvu
z pošty, aby si vyzvedl
balíček z Anglie. Nebyl
z toho nadšený, každý
styk se Západem byl tehdy podezřelý.
Po dlouhém přemlouvání si dal říct a balíček si vyzvedl. Našel
v něm svou dýmku
a dopis, v němž se mu
ﬁrma Dunhill omlouvala, že reklamaci vyřizuje
s takovým zpožděním,
neboť nastaly „nepředvídané okolnosti“, tedy
světová válka. Že jim při
bombardování Londýna
shořela velká část dokumentace, takže si nejsou
zcela jisti, zda mu po
těch letech posílají dýmku téhož výrobního čísla,
kterou reklamoval v roce
1938. Tedy před více než
10 lety!

Víte, že...
Franta zemřel náhle ve
věku 59 let na zástavu
srdce. Příčinou zřejmě
byla nadváha...

Největší specialista
na dýmky a dýmkový tabák
na českém a slovenském
dýmkovém trhu

Kdyby domy mohly mluvit

bydlel biolog Ferdinand
Herčík (1905 - 1966). Byl
držitelem dlouhé řady
poct, řádů, plaket a vyznamenání. Pracoval jako expert UNESCO v Paříži. Byl i znalcem umění,
především co do maleb
velehor. V Králově Poli
je po něm pojmenována
ulice Herčíkova.

Tema

• Dýmky světových značek: Dunhill, Peterson,
Stanwell, Savinelli, Ser Jacopo...
• České dýmky: Stanislaw Pipes, Jan Pipes,
BPK Proseč, Karel Krška Pipes...
Prodejna: Stanislaw Cigar & Pipe Shop,
Příkop 4 - IBC, Brno
Otevřeno Po - pá 10 - 17 h
Tel.: 547 423 340, 603 481 774

Více na www.mostex.cz

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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Ý TLOUŠTÍK DOČKAL
NA TO JEHO DÝMKA

Kalendárium
Starého Brna
ČERVENEC

Dina
Gottliebová,
výtvarnice

Bertold
Bretholz,
historik

Johann
G. Mendel,
genetik

Otakar
Borůvka,
matematik

● Dina Gottliebová
*21. 1. 1923 Brno
†29. 7. 2009 Kalifornie
Výtvarnice. Pracovala
v Kalifornii pro společnost
Warner Bros.
● Otakar Borůvka
*10. 5. 1899 Uher. Ostroh
†22. 7. 1995 Brno
Zakladatel Matematického ústavu v Brně.

Kamarád
František Filipovský

● Karel Hugo Kepka
*26. 7. 1869 Plzeň
†30. 6. 1924 Brno
Projektant a profesor
brněnské české techniky.
● Bertold Bretholz
*9. 7. 1862 Příbor
†27. 11. 1936 Brno
Historik. Zřizovatel
Městského muzea.

VÝROČÍ

113

ZENÍ

LET NARO
Alfred Dunhill

Franta Černý
*2. 7. 1904
†18. 1. 1963

Náhrada za pivo (1/2)

Hypnotizér: Šest korun režie a sedm korun
příjem. Takhle to dál nejde!

Nejedl, nepil a třetí den na to káp.

● Johann G. Mendel
*20. 7. 1822 Hynčice
†6. 1. 1884 Brno
Zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů
dědičnosti.
● Mojmír Kyselka
*16. 7. 1902 Brno
†15. 11. 1974 Brno
Architekt. Rekonstruoval
Dům pánů z Kunštátu.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

- Pokračování Pokus s vodou z vodovodu vydařil se
znamenitě!
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

Architekt, který měl zmizet
Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009
Na červnovém Setkání přátel StaroBrněnských novin jsme se
přenesli na Obilní trh,
protože téměř zapomenutý Brňan, významný architekt Oskar Poříska, se může
pyšnit tolika výročími
v jednom roce jako
málokdo.
Narodil se před 120 lety,
zemřel před 35 lety, před
80 lety si v Brně založil
vlastní architektonickou
praxi, kdy ve stejném
roce (1937) vznikl na souběhu ulic České a Veselé
Pořískův nájemní dům
Convalaria s obchody,
kancelářemi a kavárnou
a věřte, takhle bych mohl

Původní čekárna pouliční
dráhy s podzemními
záchodky v Údolní ulici
Mladá
Marie
Terezie

Architekt
Oskar Poříska

pokračovat ještě dlouho.
Poříska je autorem dlouhé řady různorodých staveb, mj. také legendární
tramvajové čekárny, tzv.
„Hříbku“ na nám. Svobody, dvou čekáren na
Moravském nám. a také
čekárny na tramvajové
zastávce na zmíněném

Po záchodcích ani památky,
rekonstrukce se podařila

Obilním trhu (Údolní).
Bohužel tato jediná se
dochovala. I zde tehdy
Oskar Poříska použil svůj
oblíbený motiv zaoblené hrany. Vznikla v roce
1928 a byla tehdy vybavena podzemními veřejnými záchodky. Tyto už
asi 38 let nefungují, ale
inzerce

čekárna se dočkala konce
úspěšné rekonstrukce. Už
jste se na ni byli podívat?
Příště 7. 8. od 17 hod. Nezapomeňte!

Kdy příště

7. SRPNA v 17 h,
restaurace Živá voda

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30

Sloupek o kávě

Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et

Tabák s vůní kávy

Liquid Bread, Purkyňova 35g

Nová restaurace s českou kuchyní.
Tankové pivo, speciály, denní menu.
Milá obsluha. Otevřeno denně. Tel.:
731 490 387. Přijďte na Tekutý chléb.

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Pivní dveře, Smetanova 4

Nově vaří od 19 - 5 h. Vynikající pivo,
domácí burgery, bulky, domácí dressing. Neděle zavřeno. Otevřete dveře
a nebudete litovat. www.pivnidvere.cz

Era, Zemědělská 30

Dvoupatrová kavárna se schodištěm
ve tvaru šroubovice. Skvost architekta
J. Kranze. Výtvarné menu, skvělá káva.
Zahrádka. www.kavarnaera.cz

Jsme tu pro vás
více než 10 let a stále
nás to baví!
• Nabízíme výběrové, čerstvě pražené kávy
z českých pražíren, převážně od Rebelbean.
• Italská směs arabica robusta 80/20 %.
• Dortíky, lahůdky naší výroby i od vyhlášených
odborníků.
Vše, co se týká kávy,
• Snídaně po celý den.
milujeme!
Otevřeno po - pá 7.30 - 19.30 h, so 8.30 -18.30 h

Adresa: Slovanské nám. 1, Brno

www.gimmicafe.cz i facebook

Patentem císařovny Marie Terezie byla roku 1762
v Brně zřízena první veřejná bursa. „Kdo chce
prodati obligace některého veřejného fondu, proti
němu se zřizují přísežní
sensálové Pavel Antonín
Strobel a Josef Rősner,
kterým kupec a prodávající mají platiti za zprostředkování 1 procento z ceny
toho dne na burse platné.“
Pěkný pokus. Bursa se
příliš neujala, druhý pokus
se opakoval až po 100 letech.

inzerce

Novinky z místních podniku

PLATBA
SMS

PRVNÍ
VEŘEJNÁ
BURZA

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
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

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

J

e tomu dávno, co přišla ﬁrma z Toskánska
na trh s doutníčky
s chutí a vůní kávy. Typicky
pro chuť Italů k rannímu
espressu namíchali tabák
z Kentucky, aromatizovali
kvalitní kávou a prožitek
pro kavárenské fajnšmekry
byl na světě.
Naopak je také několik
káv, jež chutnají a voní
jako tabák či přímo doutník. Výraznou chuť hořké
čokolády s dotekem tabáku mají kávy z Venezuely,
s lehce dýmovým koncem
zrnka z Galapág nebo kubánské či indonézské kávy
s kořenitým tělem voňavých cigarillos.
Vezměte některou z těchto káv, připravte dvojité
espresso, vyšejkrujte s ledem a kapkou javorového
sirupu a dejte do sklenky
s plátkem sušené hrušky.
Osvěžující drink, hořký
s ovocnou koncovkou nejen k dýmce s anglickým
tabákem je hotov.
Pavel Kosta

D

telefon inzerce: 777 }556 578
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

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

Z NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTY
Petr Kolman, publicista a pasivista

Ztraceno
v překladu

Brno a jeho magistrát
navštívila korejská municipální delegace. Brněnští úředníci si mimo jiné
stěžovali na problémy

s vymahatelností poplatků za psy.
Korejci jen nevěřícně
kroutili hlavami, takový
problém neznali - u nás,
kdo si co sní, to musí
v restauraci bez diskuze
zaplatit...

Kyborgové
v Brně - střed

Policie zabavila maily
hodně uvolněného radního z říše Brno - střed.
Svaťo, máš už spočítaného Bělouna?
inzerce

Dopisy

Klobouky Dantes

Poděkování
za tyto noviny

Kavárnu GALERIE CAFFE
najdete stále
na náměstí Svobody 8 v Brně,
pouze pod novým názvem.
Novinky na facebooku Kavárna Point Café

Červen 2017

Vážená redakce,

díky za váš skvělý článek
o štěstí. J. B.

Básně

Na Zelném trhu

Vážená paní,
nač ty slzy,
vy přece
nepláčete
nad cibulí,
okurky
a dýně
se tu povalují
líně,
bože, jak ty
hrozny sládnou
na jazyku,
je to síla zvyku
hned kousnout
do jablka,
voda u Parnasu
na holuby
vrká,
proto střemhlav
slétají se
k hodům lásky.
Marie Veselá

POSÍLEJTE BÁSNĚ

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

REDAKCE@
STAROBRNENSKENOVINY.EU

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

e

Do města i na louku,
v letním Dantes
klobouku.
Adresa:

Náměstí Svobody
v pasáži Omega, Brno

PORADNA
Levandule

prádelna

Vyperete a vysušíte do 1 hodiny i to,
co se vám doma do pračky nevejde!
Velkoobjemové pračky a sušičky
Prací prášek a aviváž zdarma
Příjemné prostředí, Wi-Fi, automat na kávu
Otevřeno 7 dní v týdnu

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

EDEN, Purkyňova 35, Královo Pole
(tram Skácelova)
www.brno-pradelna.cz
Tel.: 604 595 559
www.LaundryBrno.cz

Nová samoobslužná

prádelna
Speed Queen
Slatina

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

Již brzy
také ve SLATINĚ!
Plánované otevření: červenec 2017.

OC SLATINKA,
Jihomoravské nám. 1, Slatina
(vedle Alberta, trolejbus č. 33)

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

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

www.kloboukovyklub.cz

Samoobslužná
Speed Queen
Laundry Eden

Otevřeno:

ODBORNÁ PORADNA
MARCELA KALASOVÁ, DiS
nutriční terapie

tel.: 721 907 916
www.nutrisano.cz
ROZUMÍM
VÁM
I VÝŽIVĚ

ialkovo modré květy
voňavé levandule se
používají na uklidňující
čaj nebo se z květů vyrábí
aromaterapeutická silice,
masážní oleje či přírodní kosmetika. Je velmi
oblíbená jako přísada
do bylinkových inhalací, koupelí a voňavých
polštářků.
Levandulový čaj pomáhá při nervozitě, stresu, migréně
a na podporu trávení.
Levandulová silice se vyrábí destilací z čerstvých
květů a na výrobu 10 ml
silice se spotřebují až
2 kg květů. Silici lze použít neředěnou na pokožku například při bodnutí
hmyzu nebo se dá přidávat do masážních olejů
a relaxačních koupelí.
Působí antisepticky, regeneruje buňky pokožky
a je výborným přírodním
repelentem. Říká se, že
pomazání levandulovou
silicí obklopí naši duši
laskavostí, něhou, tiší
bolístky srdce a pomáhá
k přijetí a pochopení nás
samých.
Vaše Marcela Kalasová
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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

Na Špilberku
se hraje Shakespeare

V rámci Letních Shakespearovských
slavností
mají opět Brňané možnost
shlédnout na Špilberku
během letních prázdnin
několik představení z pera
Williama
Shakespeara.
Od 26. do 28. 7. např.
představení Večer tříkrálový, ve kterém hrají Tomáš Měcháček, Marie
Doležalová, Nela Boudová…

Fotografka Pilz
vystavuje v Brně

Výstava konceptuálních
fotograﬁí Margot Pilz je
k vidění do 30. 7. v Domě
umění v Galerii Jaroslava
Krále. Nenechte si ujít.

Chantal Poullain
opět tančí v Brně

V Obnovené premiéře hry Šest
tanečních hodin v šesti týdnech září Chantal Poullain
a v roli jejího učitele tance Tomáš
Kraus. Představení vzniklo pod
hlavičkou Divadla Bolka Polívky
a 25. a 27. 7. od 20 h je k vidění na
Letní scéně Biskupského dvora.
K

Tomáš
Měcháček,
herec

Kulturní nástěnka
ČERVENEC

Divadlo - 6., 7., 8., 9. a 10. 7. v 20. 30 h
- NOC NA KARLŠTEJNĚ - Městské
divadlo Brno, letní scéna Biskupský dvůr
- Muzikál v režii Igora Ondříčka. Hrají:
P. Štěpán, J. Matějka, H. Holišová…
Kino - Čt 13. 7. od 20 h - RAMMSTEIN:
PARIS 2016 - Sono Centrum, Veveří
113 - Hudební kino. Záznam koncertu
slavných metalistů z Německa Vstup
zdarma. Více: www.sonocentrum.cz
Divadlo - 17., 18., 19., 20. 7. od 20.30 h
- HAMLET - Hrad Špilberk, letní scéna
- V rámci Letních Shakespearovských.
Drama. V roli Hamleta J. Plesl. Režie:
M. Vajdička. www.brno.shakespeare.cz
Divadlo - Ne 23. a st 26. 7. v 20 h - DNA
- Divadlo B. Polívky, letní scéna Biskupský dvůr - Inscenace s autobiograﬁckými
prvky. Hrají B. Polívka a A. Polívková.
www.divadlobolkapolivky.cz
Výstava - Do 27. 8. - KRYSÁCI - Hrad
Špilberk, jižní křídlo - Výstava sympatických hrdinů z pohádky Krysáci potěší děti i dospělé. Nenechte se ujít. Více
o výstavě najdete na: www.spilberk.cz
Prohlídka - Otevřeno denně - KAPUCÍNSKÁ HROBKA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná
těla řeholníků i světských osobností. Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Marie
Doležalová,
herečka

Boleslav
Polívka,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Polívka s dcerou
hrají o DNA

Nenechte si ujít komedii z repertoáru Divadla
Bolka Polívky s názvem

DNA. V představení hrají
Boleslav Polívka a jeho
dcera Anna Polívková.
Inscenace s autobiograﬁckými prvky je plná
klaunských výstupů.
V červenci se hraje na
letní scéně v Biskupském
dvoře 23. a 26. od 20 h.

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. Zazní skladby
ze 70. až 90. let.

Vítejte
u neandrtálců

Pěkná výstava Vítejte
u neandrtálců na vás čeká
v pavilonu Anthropos do
31. 12. Výstava zobrazuje
běžný život neandrtálců.

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 bude předáno CD/
MP3 s příběhy pamětníků v rámci projektu Paměť
národa s názvem Příběhy 20. století.

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS)
Chuck Norris vyhrál Tour de France na rotopedu.

Zabava
telefon inzerce: 777 }556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492
Před jarama

FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Alena Korvasová
výtvarnice

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Bohuslav
Fuchs,
táta

Kamil
Fuchs,
bratr

?

Víte, jak se jmenuje náměstí, na jakém stojí tato
socha bílého mima?
Nápověda: Na tomto
místě stával dříve pomník
Klementa Gottwalda.

Foto: Martin Cibulka

www.malostranskenoviny.eu

dvěma jařenama jsem
zmerkl betálné ﬁlm mlata v polepšovně 1492.
A vod těch dob už to gómu. Vono to totiž bylo asi
tak: „Někdy před takovéma dobréma 500 jarama
byli lidi tupý jak žiletky
na holení a nechali si do
kedlubny nalejt kde co.
Nějakej šašek tvrdil, že...
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Radek „Pátračka“ DRÁPAL k poctě Franty Kocourka

Fešný roky jsem negómal
proč se Amerika menuje Amerika, dyž ju pré
do glóbusu vyryl Kryšta
Kolumbůj. Teprve před

Minule: Kašna je na Jakubském
náměstí vedle kostelu sv. Jakuba
Správně odpověděli:
Bohuslav Křivánek, Lubomír Zoubek
POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Zlatnictví
Marcela Lurská

Emil
Filla,
malíř

Alena (1924 - 2008) byla
dcerou brněnského architekta Bohuslava Fuchse
(1895 – 1972). Její bratr
Kamil Fuchs byl rovněž
známým architektem a maminka Drahomíra Fuchsová (roz. Střelcová) uznávanou výtvarnicí. V roce 1932
inzerce

všichni společně založili
rodinný podnik AKA, který
se zabýval výrobou bytových doplňků. Manželem
Aleny byl architekt a sportovec Mojmír Korvas. Měla
ráda společné posezení
pod obrazem Emila Filly
v jejich domě.

●Výklad karet: vztahy,
rodina, práce, zdraví, věštírna Via Regia, Zuzana
Antares, již od 1992. Tel.:
775 748 425.
●Práce z domova. StaroBrněnské noviny nabízejí práci někomu, kdo bude
obvolávat obchůdky a firmy v Brně a domlouvat inzerci za provizi. Více info:
Martin. Tel.: 777 122 009.
●Uklidím ve vaší firmě.
15 let praxe a ŽL. Spolehlivost. Tel.: 603 939 525.

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

Rodinná firma
s tradicí!

Nejen pro naše zákazníky
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
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Opravy zlatých a stříbrných šperku
Zakázková výroba  Rytecké práce

•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

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).

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.

www.zlatnictvi-lurska.cz
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Foto: Archiv

Zabava

Historie Alfa pasáže

Stavitel František Habanec se svojí manželkou Emílií Demlovou společně poskytli staviteli Františku Hrdinovi ubytování na své chatě
v Tasově, když byl pan Hrdina nuceně vystěhován v „Akci B“ těsně po roce 1948 z vlastního domu do vzdálenosti minimálně 50 km od Brna. V této chatě žil spolu se svou manželkou a tehdy již téměř
90letou tchýní do doby, než bylo jejich synovi Vladimíru Hrdinovi tehdejším režimem povoleno vzít si své
rodiče zpět do Brna do svého bytu. František Hrdina
však brzy nato umírá (1960) ve věku 80 let a jeho
manželka Marie v roce 1969 ve věku 81 let. Jejich
schovanka Emilka Demlová tak přišla o své nejbližší.
Pokračování příště .
Více informací na: ► www.alfapassage.cz ►
Schovanka Emilka Demlová

Seženete i v Praze

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

StaroBrněnské noviny jsou k mání U Hrocha,
Thunovská 10. V Akademii věd, Národní 3.
Kafírna U svatého Omara, Tržiště 11.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Foto: Archiv

JAN KANZELSBERGER
knihkupec

...za dobrý nápad vrátit knihkupectví Barvíč
a Novotný pel
první republiky.

Tip: čtenáři nejen
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

MATÝSEK
Jorkšírský teriér.
Když se koupe, vypadá
jako MARŤA’NEK!
Vaše noviny
jsou SUPER! RIA

Foto: Martin Cibulka

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

PASÁŽ ALFA
StaroBrněnské noviny
jdou na dračku.
Honem pro ně!

na tel. číslo 902 11 30

NA PLOVÁRNĚ: „Pěkně ses nechal osmahnout, básníku.“„Rád bych
věděl, jak budu vypadat, až mi Brňané postaví bronzovou sochu.“

48 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. Restaurace Grand Prix, Hlinky 34. 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. Bavorská pivnice, Palackého třída 148. 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. Pivní bar U Suka,
Purkyňova 116. 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.

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.

