Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci
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Nejlepší noviny
ve městě a okolí

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

redakce@starobrnenskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

joSeF hYBeš: Manželka Mu dala
vale, kdYž rozdal vše, Co Měl

Maršál
ChudýCh
příběh
hrdiny

př MÍST
íBě NÍ
hY

10. 000 výtisků

SlavíMe
168. výroč
í
narození

Josef Hybeš,
poslanec - lidumil

Celý příběh na stranách 6 - 7
inzerce

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

P.

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Toto číslo vyšlo v nákladu

Místní servírky

Foto: Martin Cibulka

F. 2

Noviny, které si píší čtenáři sami

LADNÁ MONIKA

z GIMMI lounge cafe (Slovanské nám. 1) nese výběrové
espresso Rebel Bean za 44 Kč
a domácí tiramisu za 59 Kč

Proč čtu

JÁCHYM KANAREK
předseda Židovské obce Brno
„Díky StaroBrněnským novinám
je historie Brna stále živá.”

Foto: Martin Cibulka

8
01

2

telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč

Vepřové výpečky,
domácí bramborový
knedlík, zelí
99 Kč

redakce@@StarobrnenSkenoviny.eu

Nové zprávy ze Starého Brna

Chválabohu! nejvíc
oblíbeným hrdinou dětí
byl na vánoce rákosníček

Na Knoﬂíku
Běhounská 9, Brno - střed
Chcete být v této rubrice?
Tel.: Martin 777 122 009

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechl:

S pytlem
na hlavě se mi
tu líbilo víc!

Počasí

2 °C

LEDEN
Když v lednu hrom se
ozve, hojnost vína bude.

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

SKVĚLÁ ZPRÁVA: Nejoblíbenějším hrdinou
brněnských dětí je Rákosníček (favorit StaroBrněnských novin) Agentura MediaSkaut

Zemřel poslední potomek
Švéda, který nedobyl Brno

Brno - V podpalubí lodi,
kotvící nedaleko Stockholmu, zemřel poslední potomek generála Lennarta
Torstensona, který se
v srpnu 1645 pokusil dobýt hradby města Brna,
ale ostrouhal. Olaf Gustav

Torstenson (1945 - 2017)
zemřel v klidu, bezdětný,
obklopen rodinou racků,
se slovy díků na rtech.
Živil se jako poštovní
doručovatel, jeho žena,
místní kuchařka, odešla
tiše po jeho boku.

nový rok v
pod StroMeček

2018

Brno - Vánoční krmení
v brněnské zoo přilákalo davy. Lední medvědice Cora z Petrohradu,
miláček StaroBrněnských
novin (porodila Billa, Toma, Kometu, Nanuka a Noriu), dostala dort ze zeleniny a ryb. Pro úplnost dodejme, že táta je Umca, který si mohl také hryznout,
než byl převelen do jiného

kotce. Místní tygr (šťastný,
ale méně oblíbený) dostal
papírový balík s masem.
Zamilovaný pár pandy červené slupl, nadšen, balíček
s ovocem a zeleninou. Ale
co tedy dostala novinářská kachna? Dárkem pro
ni byly rozpaky, zatížené
mdlobou a postupným ubýváním - což je dobrá zpráva
pro budoucnost.

aGentura Media Skaut Se ptá v uliCíCh
JSTE SPOkOJEni S TÍM,
CO vÁM PŘinESl JEŽÍŠEk?

ano: 98 %, ne: 2 %

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 25. 12. do
31. 12. 2017, mimo jiné na odběrních místech StaroBrněnských novin
místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Co nového byste chtěli
zažít v novém roce?

Zpravy

STARÉ
BRNO

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Setkat se
s Markem
Ebenem. To
bych si moc
přála.“

„Aby lidi byli
spokojeni sami
se sebou
i navzájem.“

„Čili:
Všechno.
Jen ne ty
špatné věci!“

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

„Dobrodružství,
hrát a zpívat na
velkém koncertě
a zahrát si
v muzikálu.“

„V novém roce
očekávám explozi nápadů, energie a šarmu!“

„Kromě zdraví
bych si přál
slyšet projev
nového prezidenta.“

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 @556 578

Zpravy
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inzerce@@StarobrnenSkenoviny.eu

Dívka ze str. 3

k v zoo Brno: Co doStala
ček novinářSká kaChna?

Bouřlivý
rok
1918

ště

MiSS šloFík

Místní mistryně v předstírání
spánku Květa Šafářová při
své slavné produkci. Vdala se
za ponocného.

Malý oznamovatel
Kachna, která
chtěla šišku,
ale pak...

Veřejné
mínění?

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

Rodina Františka Hrdiny byla po válce díky české národnosti prohlášena na základě potvrzení
ze 4. 1. 1946 vydaného Národním výborem v Žabovřeskách za národnostně a politicky spolehlivou. Přesto byl stavitel a majitel pasáže Alfa od
léta 1946 vyslýchán StB a obviněn z kolaborace s Němci, zřejmě na základě udání, že pronajímal byty přednostně německým občanům. Toto obvinění on sám odmítl. Na svoji obhajobu
mj. uvedl, že proti praktikám protektorátního bytového úřadu
nebylo možné zasáhnout. Úřad přiřazoval byty po židovských
nájemnících Němcům bez souhlasu majitele, jakýkoliv odpor
vyvolával další protiopatření. Pokračování příště.
Akce ledna:
13. 1. 2018 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě.
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Více informací na:

• 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

►

zde Může
Být váš
inzerát!
volejte ihned
vlídné zaCházení!
teleFon:

777 556 578
(Monika)

e-Mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

www.alfapassage.cz

►

Majitel a stavitel pasáže
Alfa - František Hrdina

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

Na nové dubové podlaze si po našem
harmonickém víně můžete i zatančit.
Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

www.vinarstvibukovsky.cz

Foto: Youtube

JÁ UŽ ČtU
JEN SBN!
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telefon redakce: 775 949 557

[

Jako by to
bylo včera

]

promoce
před skokem

● 20. 1. 1948
se na Právnické fakultě
(Veveří 70) konala promoce ministra zahraničí Jana
Masaryka. Jan se v Brně
tehdy zdržel tři dny. Za
necelé dva měsíce byl nalezen mrtev pod okny bytu
v Praze v Černínském paláci. Je čestným občanem
města Brna.

redakce@@StarobrnenSkenoviny.eu

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Zpravy

Domovní
znamení
U Tří kohoutů

Domovní znamení

Od začátku 16. stol.
sloužila k lepší orientaci v Brně domovní
znamení. Tehdy se však
stala spíše ozdobným prvkem. Roku 1770 vydala
císařovna Marie Terezie
patent, v němž nařizovala domovní znamení nahradit číslováním domů.

DŘÍVE & DNES

Tak bylo zahájeno první
číslování domů. Neustálé
vkládání nových čísel způsobovalo nepřehlednost.
Proto v roce 1867 zavedlo
Moravské místodržitelství
číslování domů dle ulic na
základě nových zásad.
Je jich pět a platí dodnes.
Víte, které to jsou?

Marie
Terezie

Malinovského náměstí

1947

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VÍTE, ŽE: V roce 1947 tu byla např. kavárna Opera a zastávka tramvaje jedoucí po Kobližné
inzerce

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

TENIS

Kosmetický salon
Naturo-Kosmetika

• kompletní kosmetické ošetření od základu
po luxusní kůru a pleťovou terapii
• ošetření covering plasma-absolutní novinka
v péči o pleť a neinvazivním omlazení
• manuální a přístrojový lifting pleti
• lash lifting a botox řas pro přirozený vzhled
• anticelulitidní ošetření, zeštíhlení pomocí
přístrojové lymfodrenáže a lipolaseru
Kontakt: Naturo-Kosmetika,
Zuzana Charvátová,
Kounicova 13, 602 00 Brno

Mobil: 775 448 775

www.naturo-kosmetika.cz

Útulná vinotéka

U Terezky

• Nabízíme sudová a lahvová vína od
moravských vinařů.
• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!
• I v letošním roce se na Vás těší Terezka.
Adresa: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

Kurzy tenisu

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

STRNAD zde Může
HODINÁŘSTVÍ
Být váš
Opravíme hodiny,
inzerát!
hodinky, budíky všech
historických epoch.

Jsme tu pro vás již 80 let.
Adresa:
Veveří 36, Brno
Telefon:
541 214 946, 603 858 924

www.hodinarstvi-strnad.cz

volejte ihned
vlídné zaCházení!
teleFon:

777 556 578
(Monika)

e-Mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

St

Zpravy
oj

telefon inzerce: 777 @556 578

r
St aSu
č

zapoMenuté
hodinY

MoravSké náMěStí ještě
S CíSařeM joSeFeM ii.

k

Soutěž o hrne
7. díl
populár ní
soutěže

Socha
Spravedlnosti
2010

Stržen roku
1919
Císař Josef II (1741 - 1790)
zrušil nevolnictví. Byl též
králem českým a markrabětem moravským

Kosmetika - Alcina, masáže

• Radiofrekvenční lifting
• Thermage Ultera lifting
• Biorezonance

I v letošním roce se na vás
těší 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

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

Prodej žárovek
• Klasické žárovky • Zářivky
• LED žárovky
• Úsporky
• Halogenky
• Výbojky

Návrh osvětlení - včetně realizace
Adresa: Hlavní 151a, Komín
Tel.: 733 400 639

Otevřeno: Po - pá 10 - 18 h

www.dumzarovek.cz

Moravské náměstí
v roce 1892.
Dnes exekutor
"
krade pračku"
inzerce

Foto: Jaroslav Pavlík

Svatý
Jakub

Kadeřnictví
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inzerce@@StarobrnenSkenoviny.eu

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

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

redakce@@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

RozhovoR staRobRNĚNSKÝCH NOVIN

Maršál Chud
Chtějte kvalitu!
MrtviCe při p
Zdeněk Fránek
Architekt

Zdeněk
Fránek

Dům na Červeném kopci

Text: Martin Cibulka

SBN: Stavěl jste v dětském věku hrady z písku?
Zdeněk: „No, moc ne,
spíš jsem zahradničil. Měli
jsme v Boskovicích krásnou zahradu, bez pískoviště. Jedl jsem cibulky tulipánů.”
SBN: Jste autorem rodinného domu v Kamenné
kolonii na Červeném kopci. Co bylo při jeho projektování nejobtížnější?
Zdeněk: „Nejobtížnější
bylo to vůbec dostavět.
Stavba trvala 10 let a vznikala v době rodícího se nového společenského uvědomování sebe sama s mnoha chybami, ale s velkým
nadšením dům dokončit.
Například ohýbaná skla do
kužele by dnes za tehdejších podmínek nikdo nevyrobil. Projektování proběhlo snadno, tam problém nebyl.”
SBN: Je to architektonický unikát. Čí pochvala Vás
nejvíc potěšila?
Zdeněk: „Každá pochvala
mne potěšila. Nejvíce snad
od Johna Hejduka, amerického architekta, které-

Foto: Archiv

ExkluZivně

mu jsem stavbu ukazoval
ještě nehotovou.”
SBN: Jste také autorem
galerie umění a bytového
domu v Pekingu. Jak k tomu došlo?
Zdeněk: „V Číně jsem začal pracovat na výzvu přátel. Rád cestuji a docela
hodně cestuji, tak mi nedělá problém na takovou
výzvu kdykoliv zareagovat.
Sbalený kufr s sebou vozím
stále v autě. V Číně pracuji
stále, teď už na základě referencí, které tam mám.”
SBN: Vilu Tugendhat jste
poprvé spatřil ve svých 40
letech. Zkuste charakterizovat první dojem.
Zdeněk: „Na první dojem
si nepamatuji. Její faktickou hodnotu chápu, je to
malý zázrak. Pak jsem po
letech navštívil Wrightovu
vilu nad vodopádem, a to
je velký zázrak.”
SBN: Který brněnský architekt (i nežijící) je pro
Vás nejpozoruhodnější?
Zdeněk: „Dušan Jurkovič.”
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Zdeněk: „Aby požadovali
kvalitní architekturu.”

Svůj Majetek rozdával ChudýM
Josef Hybeš, velký politik, má projev senátu.
Při plamenném projevu ostře odsuzuje útisk
chudých a účastníků
generální stávky. Ozvou
se výkřiky jako: „Hanba!” „Dost!” a „Vyneste
ho ven!”
Srdce Josefa Hybeše, řečeného Maršál chudých,
nevydrželo urážky a nadávky „demokratických“
senátorů. Ze sálu ho pak
opravdu vynesli - v kritickém stavu.
Půl roku se Josef Hybeš
zotavoval v sanatoriu
v Dolní Lipové a v nemocnici u svaté Anny
v Brně.

pohřeb
Pohřeb 23. července 1921
byl nevídanou manifestací úcty k životu
a dílu Maršála chudých.
Na 60 tisíc lidí se řadilo
do smutečního průvodu u Dělnického domu
na Marxově ulici (dnes
Spolková), kde bydlel.
Pohřební průvod vyšel
až na Ústřední hřbitov,
kde má Josef Hybeš čestný hrob. Průvod byl natolik početný, že v něm
bylo šest hudeb.

Kdyby domy mohly mluvit

Biskupská 8

žil do svých 22 let Hugo
Haas, jedna z nejvýraznějších osobností našeho filmu, budoucí star
hollywoodského střihu
- herec, komik, režisér
a scénárista. Na „svůj“
dům, který po návratu
z nucené emigrace navštívil celkem čtyřikrát,
nezapomněl do smrti.

Biskupská 8

Hugo Haas
(1901 - 1968)

Foto: Archiv, Martin Cibulka

V tomto domě

Promluvila dlouhá řada
řečníků, nakonec bývalý
starosta Brna Karel Vaněk.

vlaky

Josef Hybeš podřídil
celý svůj život politické
činnosti. Pocházel z chudé tkalcovské rodiny,
kdy sám, ještě jako dítě
(9 let), začal pracovat
v textilce. Později nezištně přispíval chudým,
pomáhal v nouzi dělnickým rodinám a osobně
se postaral o vyřízení
penze mnoha destítek
válečných vdov. Když
se v roce 1887 Josef
Hybeš natrvalo usadil

v Brně, začal pracovat
jako redaktor v Rovnosti. Brzy nato se seznámil
s kuchařkou Vilemínou
(1849 - 1927) a vzali se.
Často přespával ve vlacích, zřejmě aby ušetřil
za hotel. Svůj majetek
však neustále rozdával,
čemuž nebyla nakloněna
jeho manželka.
V roce 1897 se stal poslancem rakousko - uherské Říšské rady a po
vzniku republiky poslancem Revolučního národního shromáždění ČR.
V letech 1906 - 1918 zasedal také v moravském
zemském sněmu. Prosazoval osmihodinovou

Co možná nevíte
o Josefu hybešovi
● Byl jen o pár dnů starší, než T. G. Masaryk ● Byl
sjednotitelem a organizátorem dělnického hnutí
u nás i v celém Rakousko - Uhersku ● Byl nadšeným přívržencem a obhájcem Velké říjnové socislistické revoluce a marxistické levice ● Je autorem rozsáhlé práce Křížová cesta socialismu
● Měl opravdu měkké srdce, což se o něm tehdy dobře vědělo ● Je po něm pojmenována jedna z hlavních
tepen Starého Brna ● Byl oblíbeným a váženým brněnským občanem ● Jeho táta Josef byl tkadlec

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 @556 578

udýCh: ranila ho
ři plaMenné řeči!

dýM, Což Mu přivodilo kraCh ManželStví
pracovní dobu a všeobecné volební právo. Jeho
vliv však začal klesat a po
vzniku Československa se
s ním už nepočítalo vůbec. Nadále rozdával chudým lidem svůj majetek,
což záhy vedlo k rozpadu
manželství s bývalou kuchařkou Vilemínou.

Kalendárium
Starého Brna
LEDEN

Ester
Krumbachová,
režisérka

Jan
Dokládal,
profesor

Božena
Snopková,
pěvkyně

Alois
Vlk,
inspektor

● Božena Snopková
*6. 3. 1890 Praha
†12. 1. 1974 Brno
Operní pěvkyně brněnského Národního divadla.
● Ester Krumbachová
*12. 11. 1923 Brno
†13. 1. 1996 Praha
Výrazná představitelka
tzv. České nové vlny
československého ﬁlmu.

konec nití
Dodnes kolují po Brně
historky o charismatickém vůdci a velkém příteli dělníků. Nejčastěji je
prý obdarovával hodinkami nebo zimníkem.
Paní Vilemína musela
zavřít niťařský krám. Dávala do zástavy cennosti,
které pak jen těžko vykupovala zpět. S manželovou nezištnou až naivní
dobročinností se smířit
nedokázala. Následoval
rozvod, což bylo v té době
výjimečné.
Josef Hybeš však byl tak
populární, že si jeho brněnští příznivci vynutili
jmenování do řad poslanců Revolučního národního shromáždění. V roce
1920 v prvních řádných
volbách byl Hybeš zvolen
senátorem... A zemřel při
projevu.
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УРА!

Maršál chudých Josef Hybeš
*29. ledna 1850, Dašice
†19. července 1921, Brno

Výstřel z Aurory
zahájil VŘSR, největší
revoluci v dějinách

● Jan Dokládal
*26. 12. 1890 Víceměřice
†18. 1. 1977 Brno
Významný profesor České
vysoké školy technické
v Brně. Zatčen gestapem.
● Franz A. Suchanek
*14. 1. 1821 Zábrdovice
†26. 11. 1907 Brno
Velkoobchodník ve výrobě
likérů. Císařský rada
a bankéř. Činný v charitě.
● Alois Vlk
*30. 1. 1856 Plánice
†11. 10. 1927 Brno
Zemský školní inspektor.

Pohřeb Josefa Hybeše, 1921
(v dnešní Václavské ulici)

Náhrobek
v Brně

Práce snů (1/3)

Safra, tohle místo by bylo pro mě!
Bude to stát námahu, ale pokusím se!

● František Dvořák
*22. 1. 1883 Brno
†6. 9. 1936 Brno
Ředitel správy realit,
profesor matematiky.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

Napřed dobře otužit tělo
a zesílit!

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Botanika mi jde! Už rozeznám všechny
byliny jedovaté a nejedovaté...
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

vzpomínka na básníka j. S.
Martin
Cibulka

nejSlavnější
klavíriSta

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009
as je relativní.
Ubíhá podle toho ,
s kým jsme a kde
jsme. Doba, která by
měla sloužit k zastavení a k prožívání klidu,
a také k radostnému
očekávání, se nám nějak zvrtla.
Přípravy Vánoc a pracovní
nasazení vrcholilo. Neuvěřitelné se stalo skutkem
a já jsem poprvé nemohl dorazit na Sraz přátel
SBN. Ani omluva předem
mne neomlouvá.
Vzpomněl jsem si na Jana
Skácela, který se uměl
mlčky procházet brněnskými ulicemi a přemýšlet.
Ať byl, či nebyl adventní
čas. Možná právě v těchto

Živá voda
shora

č

Jan Skácel při své
tiché procházce
zimním Brnem
chvílích se mu v hlavě rodily nádherné verše, které
se nás dotýkají dodnes.
Místo toho se na nás valí
agresivní reklamy, angloamerické koledy a Santa
Claus. Přeplněná obchodní centra nabízela nesmyslně předražené zboží.
A místo příjemného povídání, klidu a posezení

Zasněžený Petrov. Vpravo nahoře letecké
foto restaurace Živá voda, kde jsou pravidelná setkání přátel StaroBrněnských novin
u českých vánočních písní, se mnohým z nás do
života vloudil nepřítel
č. 1 - stres.
I přesto zkusme do nového roku vejít jinak. Odlišit
podstatné od nepodstatného, vnímat jedinečnost
každé hezké chvíle, pamatovat, že i ten nejtěžší den
v našem životě má vždy

jen 24 hodin. Dne 5. 2.
2018 od 17 h si budeme
povídat o nové (další)
pamětní desce! Těším
se na vás.

Kdy příště
Pondělí 5. 2. 2018 v 17 h,
restaurace Živá voda
(Petrov 2)

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

Sbn tric

et

Světoznámý
klavírista
Rudolf Firkušný (1912 - 1994) jako první získal
čestný doktorát JAMU
v Brně. Již ve svých pěti
letech okouzlil svou hrou
Leoše Janáčka, Roku
1939 odjel do USA.
Ostatky největšího českého pianisty jsou uloženy na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova
v Brně, nedaleko jeho
učitele Leoše Janáčka.

inzerce

Sloupek o kávě

Novinky z místních podniku

PLATBA
SMS

Rudolf Firkušný

Dělnická káva

Štatl, nám. Svobody 3

Restaurace v srdci Brna. Starobrněnský
guláš, škvarková pomazánka, menu.
Chlazená piva menších pivovarů.
Otevřeno denně. www.statlbrno.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Pod Špilberkem, Husova 13

Restaurace s posezením v podhradí.
Plněná kapsa Babinského, Tajemství
hradu Špilberk, menu. Otevřeno denně.
www.podspilberkem.com

Café TeeVee, Běhounská 18

Kavárna, do které se budete rádi vracet.
Příjemné prostředí s výhledem na Jakubské nám. Středeční štrůdly. Vynikající
kávy. Otevřeno denně. www.cafeteevee.cz

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.

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

Z

a dob první republiky
byla káva za 30 Kč kilogram drahou záležitostí (maso bylo i za 16 Kč)
spíše pro dobře situované
občany. Nižší třída a dělnictvo si musely vystačit s náhražkami a skutečnou kávu
okusily jen zřídkakdy.
Sousedky se rády scházely
o nedělích nad kouřící konvicí jemnější nasládlé žitovky, přikusujíce bábovku
nebo aspoň pišingr.
Jejich manželé si nosili do
továren konvičky s horkou
cikorkou, kterou přihřívali
a popíjeli celý den, odpoledne s krajícem chleba nebo
starou buchtou.
Valašský recept z přelomu
století hovoří o přípravě
cikorky s trochou skutečných umletých zrnek kávy,
povařených se sušenými
švestkami a lehce oslazený, nakonec podávaný se
sklenkou pálenky. Připravme tento nápoj a připijme
na nový rok jako kdysi u fojtů v Jasenné a zážitek bude
skvělý.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 @556 578

DopiSy}
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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

Miliardář
bezdomovec

Říká docent Hubert Kalina
kamarádovi na Bláhovce:
Včera mi jeden brněnský
bezdomovec vyprávěl, že
málem slušně zbohatl

Dopisy

poděkování
za tyto noviny

Prosinec 2017

Vážená redakce,

jste fakt čím dál lepší.
Klára Snopková, Brno

Kronika

...a ještě básník
zahradníček
Nedá mně to, abych nenavázal na vaše povídání
o básníkovi Janu Zahradníčkovi. Brno je malé
jako svět. S jeho synem
Honzou jsem pracoval od
roku 1973 ve Výzkumném
a vývojovém ústavu Závodů všeobecného strojírenství. On pracoval jako
mechanik na vývoji pletacích strojů u vedoucího
Ing. Kořístky... Po roce
1989, když se v Brně zakládala strana Křesťanská
demokratická unie, jsme
se na schůzích zase viděli. Honza byl zvolen jako
poslanec do Parlamentu
ČR. Tak to jenom tak pro
zajímavost. S pozdravem
Jiří Heřman, Tišnov

poSílejte BáSně

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

redakCe@
StaroBrnenSkenovinY.eu

na bitcoinech. Nakoupil si jich prý za jedenáct
v době, kdy se kus údajně
prodával za pár set dolarů.
Nedávno kurz bitcoinu
dofrčel na krásných dvacet
tisíc dolarů za kus. Když
pak bezdomovec zjistil, že

by mu to vyneslo asi tuze
moc milionů, rozhodl se citovanou kryptoměnu prodat.
Avšak nemůže prý najít
přístupové kódy, má je napsané v Prostějově na tácku od piva, který si schoinzerce

val u své bejvalky. Kdo se
zajímá o nové technologie,
tak ví, že je třeba se vydat
do toho Prostějova...
A teď již máte, milí spolustolovníci, dostatek indicií, abyste hravě dovodili, jak příběh skončil - ano,
ten dobrý moderní muž
mne požádal o 96 korun
na cestu do Prostějova,
zakončil vypravování pan
docent.

ČasCoin
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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

Do Brna přijede
Bob Dylan

Šťastné okamžiky čekají
fanoušky Boba Dylana.
Zpěvák z americké Minnesoty a držitel Pulitzerovy
i Nobelovy ceny zahraje
15. dubna v hale Vodova.
„Vystoupení Boba Dylana jsou neopakovatelná.
Nikdy nevíte, co a v jaké
podobě zahraje. Slavných
hitů má tolik, že by zaplnily několik dlouhých
večerů,“ uvedl pořadatel
koncertu Petr Novák. Jupí.

Provázek slavil
pěkných padesát

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. 22. ledna hrají Daniela Choděrová, Markéta Plánková,
Gábina Míčová…
K

Divadlo Husa na provázku oslavilo 30. prosince
pěkných 50 let existence
koncertem plným emocí.
Gratulujeme!

Bob
Dylan,
zpěvák

Kulturní nástěnka
LEDEN

Divadlo - Út 2. 1. 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
Divadlo - 9. a 10. 1. v 19.30 h - DOMA
U HITLERŮ ANEB HISTORKY
Z HITLEROVIC KUCHYNĚ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Groteskní výjevy
z Hitlerova života, napsal A. Goldﬂam.
Dětem - Ne 14. 1. v 15 h - O SMOLÍČKOVI - Divadelní studio V, Veveří 133 Za hory, za doly chudáka Smolíčka Jeskyňky unesly. A co na to jelen? Jak to
dopadne? www.divadlov.cz
Dětem - Ne 14. 1. v 16 h - O PEJSCÍCH A KOČIČKÁCH - Divadlo Husa
na provázku, Zelný trh 9 - Pro děti od
7 let. Povídání o pejskovi a kočičce. Režie: Jiří Jelínek. www.provazek.cz
Koncert - Ne 28. 1. od 19.30 h - LENKA
FILIPOVÁ A HOSTÉ - Sono Centrum,
Veveří 113 - Zpěvačka a kytaristka Lenka
Filipová se vrací do Sono Centra. Vstupné
od 390 Kč. www.sonocentrum.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

Chantal Poullain
tančí u Bolka

V obnoveném divadelním
představení Šest taneč-

ních hodin v šesti týdnech
opět září osobitá herečka
Chantal Poullain a v roli
jejího učitele tance herec
Martin Kraus. Představení v režii Zdeňka
Duška k vidění v Divadle
Bolka Polívky 5. a 12. 1.
Vždy od 19 h. Nenechte
si ujít.

Hudební kino
v Sono Centru

Série živých koncertů
v Sono Centru pokračuje.
18. 1. od 20 h si nenechte
ujít živý koncert Nicka
Cavea a 25. 1. Franka
Zappy. Vstup je vždy
zdarma.

Ve Fičáku tancuj
až do rána

Pěkně si zatančete v klubu
Fičák na Mojmírově náměstí 17. Příležitost máte
každý pátek a sobotu na
akci Oldies - zlatá osmdesátá. Vstup zdarma.

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 @556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (7.)

Radek „Pátračka“ DRÁPAL k poctě Franty Kocourka

Tunel jak vrata
Jó, Kryšta to byl jiné borec. Ten si řekl, že když
ufachčit tunel kterej mu
má vysadit festovní goldnu tak to musí bejt tunel
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Jiřina Salačová

Zpěvačka, sestry Allanovy
www.malostranskenoviny.eu

Vladimír
Salač,
bratr

Karel
Vlach,
kapelník

?

Víte, na jakém náměstí
v centru Brna je tato krásná fontánka s nádherným
kováním?
Nápověda: Hledejte v okolí Nové radnice.
Minule: Jeden ze 36 železných mravenců, kteří lezou vytrvale po zdi
domu na nároží Josefské a Orlí.
Správně: B. Křivánek, L. Zoubek
POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Arnošt
Kavka,
kolega

Hvězda
se dvěma L

Jiřina Salačová (1920 1991) patřila ve 40. a 50.
letech 20. století k nejpopulárnějším českým zpěvačkám. Založila dívčí trio
Tři pražská děvčátka,
kterého si brzy všiml Karel Vlach. Trio bylo záhy
Arnoštem Kavkou přeinzerce

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 ze zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ) na

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

jak vrata do paluše. Napadlo ho že doplavó do
Indie z druhé strany a že
snad při té štrece vobjevijó
i nějakej jinej kus hroudy.
A že nebyl žádné posera
tak se svým nejlepším kámošem začali koulet plán.
Nejdřív se plazil do tiskárny kde inkósti čmárali mapsony...
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy
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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.

Foto: Archiv

Zabava

jmenováno na legendární
Sestry Allanovy. Brněnské
publikum je nikdy nechtělo pustit z pódia. Zpívala
také s orchestrem Václava Hybše. Vzpomínáte na
hity - Když jsem kytici vázala, Neodcházej, Šeříky,
Říkej mi to potichoučku…

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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Historie Alfa pasáže

Rodina Františka Hrdiny byla po válce díky české národnosti prohlášena na základě potvrzení
ze 4. 1. 1946 vydaného Národním výborem v Žabovřeskách za národnostně a politicky spolehlivou. Přesto byl stavitel a majitel pasáže Alfa od
léta 1946 vyslýchán StB a obviněn z kolaborace s Němci, zřejmě na základě udání, že pronajímal byty přednostně německým občanům. Toto obvinění on sám odmítl. Na svoji obhajobu
mj. uvedl, že proti praktikám protektorátního bytového úřadu
nebylo možné zasáhnout. Úřad přiřazoval byty po židovských
nájemnících Němcům bez souhlasu majitele, jakýkoliv odpor
vyvolával další protiopatření. Pokračování příště.
Akce ledna:
13. 1. 2018 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě.
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Více informací na:

►

zde Může
Být váš
inzerát!
volejte ihned
vlídné zaCházení!
teleFon:

777 556 578
(Monika)

e-Mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

www.alfapassage.cz

►

Majitel a stavitel pasáže
Alfa - František Hrdina

Útulná vinotéka

U Terezky

• Nabízíme sudová a lahvová vína od
moravských vinařů.
• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!
• I v letošním roce se na Vás těší Terezka.
Adresa: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. února
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.

P.F. 2018

Mazlíčci
Starého Brna

Foto: Archiv

MARIE TEREZIE
Císařovna čísel

Modré okénko
za to, že začala
domy v Brně
číslovat, čímž
předešla chaosu

Tip: čtenáři nejen
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

Foto: Martin Cibulka

MÍŠA
Náš kocour Míša
po oslavě.
Poslal: Petr Geryk
e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

Šťastný nový rok
vám přeje Terezka
z vinotéky U Terezky
v Grohově 17

na tel. číslo 902 11 30

STAROBRNĚNSKÉ NOVINY PŘEJÍ SVÝM ČTENÁŘŮM
HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ V ROCE 2018

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, Josefská 7. 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.

