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Místní servírky

inzerce

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

duben 2018
Čís. 4, roč. VIII Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

    redakce@starobrnenskenoviny.eu                telefon redakce: 777 122 009                 www.starobrnenskenoviny.eu

NEZ
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É

inzerce

10. 000 výtisků
Toto číslo vyšlo v nákladu

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

Pošli dobrovolně SMS
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Proč čtu

„Ze StaroBrněnských novin 
vyzařuje noblesa a elegance!"
Hana Červenková, recepční 

Hotelu Slavia v Solniční 17

 z kavárny TeeVee 
(Běhounská 18) nabízí 

skvělé cappuccino za 50 Kč 
a denně čerstvý máslový 

croissant za 28 Kč

MíšA & KLAudIe

    redakce@starobrnenskenoviny.eu                telefon redakce:     redakce@starobrnenskenoviny.eu                telefon redakce:     redakce@starobrnenskenoviny.eu                telefon redakce:     redakce@starobrnenskenoviny.eu                telefon redakce: 777 122 009

Místní servírky

                 www.starobrnenskenoviny.eu                 www.starobrnenskenoviny.eu                 www.starobrnenskenoviny.eu                 www.starobrnenskenoviny.eu    redakce@starobrnenskenoviny.eu                telefon redakce: 

skvělé cappuccino za 50 Kč 
a denně čerstvý máslový 

ŘidiČ, který 
zaČal válku

místní 
pŘíběhy celý příběh čtěte na str. 6 - 7

LeopoLd LoJKA, řidič 
auta, ve kterém zabili 
Františka Ferdinanda 
d́este. po atentátu se 
stal pan Leopold 
hostinským v Brně.
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Ne. Kvůli zvyku 
mrskat ženy je 
ráda nemám. 

Ale miluji je jako 
příchod jara.“

petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

ND Brno
„Pěkný ne. 

O Velikonocích 
jsem se poprvé 

opil a dostal 
výprask."

AnKetA StARoBRněnSKÝCH noVIn

 Jiří
pecha

„Ano, na tlupové 
ožírání. My ko-
řeni jsme holky 
moc nebili, spíš 

jsme popili.“

Herec, fi lozof,
znalec

Máte nějaký pěkný 
zážitek z Velikonoc?

Markéta 
Jetelová

„Milovaný 
spolužák 

Marcel nepřišel. 
Můj táta ho 

přivedl.“

„Je to fajn, 
i když jsem 

holka, dostala 
jsem pomlázku. 
Snad to vydrží.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: Panečku, 
těch je! 

Jen si na ně 
vzpomenout…“

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 

Brno - Lvíčata narozená 
v brněnské zoo jsou sa-
mec a samička, pohlaví 
dnes určil veterinář při 
jejich první prohlídce. Lvi 
jsou v brněnské zoo tepr-
ve od loňského července, 
dvojčata se narodila na 
konci roku. Samice lva 
konžského Kivu porodila 
dvě mláďata v noci na 30. 
prosince. Jde o její první 

mláďata. Malý samec nyní 
váží necelých sedm kilo-
gramů, samička je o něco 
lehčí. 
Kivu se narodila v roce 
2012 v Lisabonu. Otci 
lvíčat Lolkovi je 2,5 roku 
a do Brna jej přivezli 
z Gdaňska. Lvi jsou v Brně 
po 14 letech. Loni v srpnu 
se otevřela expozice v sou-
sedství Africké vesnice.

poSíLeJte 
náM SVÉ tIpY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

CHCETE JinÉ, lEPŠÍ VEDEnÍ 
VAŠÍ MěSTSkÉ ČÁSTi?

ano: 88 %, ne: 12 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17. 3. do 
25. 3. 2018, mimo jiné na odběrních 
místech StaroBrněnských novin 
místních hospodách, kavárnách... 
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

aGentura media skaut se ptá v ulicích

brno dostalo 
obŘí kraslici 

Nové zprávy ze Starého Brna

potvrzeno: lvíČata, narozená 
v brněnskÉ zoo jsou kluk a holka

StARÉ 
BRno

tyto noviny vycházejí 
na území Brna - střed, 
tedy  Zde  a v okolí

Náměstí Svobody - Je 
to macek! Brno dostalo 
před Velikonocemi od 
přátel z Chorvatska obří 
kraslici. 
Vejce může budit dojem, 
že mají v Chorvatsku sle-
pice větší než slony, ale 
kdepak. Vejce je, jářku, 
z umělé hmoty.

Chorvatší přátelé vejce 
pěkně pomalovali. Je na 
něm vyobrazen například 
hrad Špilberk, socha Još-
ta, kohout a všelijaké do-
mečky.
Vejce stojí na náměstí 
Svobody uprostřed veli-
konočních trhů. Je tam 
asi 40 stánků.

u Zlaté konve, 
Údolní 34

Pstruh pečený 
po mlynářsku, 

+ polévka zdarma

Oběd 
pod 100 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Pište si tyto

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

94 Kč

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Všichni mají 
kamarády, 
ale já mám vás.

„Věta, kterou jsem zaslechl:

Počasí 

duBen
dubnový mráz 

znamená horké léto

9 °C

dvoumetrové vejce 
z Chorvatska

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

Studená kuchyně
Petra Marcová

Otevřeno: 
Po, út, st 6 - 14 h, 
čt, pá 6 - 16h, so 8 - 9.30 h

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky, 
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře, 

bagety, saláty.
Adresa: 

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

Malý oznamovatel

potvrzeno: lvíČata, narozená 
v brněnskÉ zoo jsou kluk a holka
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Gratulujeme!
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ště
Vinotéka U Terezky v ulici 

Grohova 17 slaví 5 let 
od otevření! Každý den se na 

vás těší milá šenkýřka Terezka. 

pět let u terezky

JEŠTĚ NEMAJÍ 
JMÉNA

Rodiče

Lví koťata se narodila 
na konci roku 2017

z rodinnÉho 
alba

5
let

zde mŮŽe 
být váš 
inzerát!

volejte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail :

vlídnÉ zacházení!

Historie Alfa pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce dubna:
14. 4. 2018 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě.

Po roce 1948 v pasáži Alfa zajišťoval údržbu a staveb-
ní práce Stavební podnik města Brna. Provedl zde ně-
kolik dílčích rekonstrukcí technického rázu. Dále došlo 
v roce 1976 k rekonstrukci bytů ve vchodech F, G a H 
a další obnova pasáže byla uskutečněna v roce 1986. 
Proměněna byla také funkční náplň některých prostor. Klub Metro 
- Hall byl zrušen a několik let sloužil jako sklad. Poté prošel rekon-
strukcí a vznikl zde Závodní klub skupiny ROH První brněnské 
strojírny. Kavárnu převzaly Restaurace a jídelny Brno a zřídily zde 
taneční vinárnu s živou hudbou a restaurací, která fungovala až 
do devadesátých let. V roce 1991 byl zabavený nemovitý majetek 
potomkům Františka Hrdiny vrácen. Pokračování příště. 

Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info. RaJ Brno - těšíme se 
na shledanou

Samoobslužná prádelna

Na počkání do 1 hodiny vyperete a vysušíte:
Speed Queen

• BĚŽNÉ I OBJEMNÉ PRÁDLO
• POLŠTÁŘE A POVLEČENÍ
• DEKY, PEŘINY, PŘIKRÝVKY
• POTAHY NA MATRACE
• PŘEHOZY NA SEDAČKY
• SPACÁKY A BUNDY
• Z UMĚLÉHO VLÁKNA, PEŘÍ I BAVLNY

Prací prostředek a aviváž zdarma, Wi-Fi, příjemné prostředí

Trolejbus č. 33, zastávka Mikulčická
Po - pá 8 - 21 h, so, ne 9 - 21 h www.brno-pradelna.cz

Telefon:
604 595 559

Adresa:
OC Slatinka, Jihomoravské nám. 1, Brno - Slatina
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inzerce

Jako by to 
bylo včera

DŘÍVE & DNES

VšIMněte SI:  Jezdilo se vlevo (poznáte podle parkujících aut), nejezdila tudy tramvaj.

1932 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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Husova protínající Šilingrovo nám.

● 8. 4. 1928 
byl v Brně zahájen První 
mezinárodní autosalon. 
Tato významná událost se 
tehdy konala v prostorách 
Sokolovny a společenské-
ho centra Stadion v Kou-
nicově ulici. Návštěvnost 
byla vysoká, zejména mu-
ži byli fascinováni. Akce 
trvala přesně týden. 

první sexy 
autosalon

Umíte si představit, 
že přibližně v místech 
dnešního vstupu do Ma-
sarykovy třídy stávala 
mohutná tzv. Židovská 
brána? Byla jednou z pěti 
městských bran, kterými 
se dalo vejít do města. 
A pouze touto branou 
mohli do města vstupovat 

Židé. Počátkem 16. stol. 
bránu přestavěl a vyzdo-
bil stavitel a sochař An-
tonín Pilgram. Švédové 
poté bránu sice poškodili, 
ale nezdolali. Celý hra-
dební okruh byl postupně 
odstraněn během první 
poloviny 19. století. Víte, 
kde jsou zbytky hradeb?

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

Brána do města Brna

[        ]

Brána na malbě 
K. Hirsche

st
roj 

Ča
su

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

• 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

Kosmetický salon 
Naturo-Kosmetika

www.naturo-kosmetika.cz
Mobil: 775 448 775

zde mŮŽe 
být váš 
inzerát!

volejte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail :

vlídnÉ zacházení!

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína od   
moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
• U srdce Vám bude hezky, jen po víně 
od Terezky.

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

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
Nové žaluzie, 
opravy žaluzií, 

sítě a dveře 
proti hmyzu.

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

Studená kuchyně
Petra Marcová

Otevřeno: 
Po, út, st 6 - 14 h, 
čt, pá 6 - 16h, so 8 - 9.30 h

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky, 
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře, 

bagety, saláty.
Adresa: 

Přemyslovo nám. 8, Brno - Slatina
Tel.: 603 269 611www.lahudka-brno.cz
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Víte, Kde JSou 
V BRně tYto HodInY?
Tyto sluneční hodiny jsou dobře 

schované - a přesto v centru 
Brna blízko Mendláku. 

Nejrychlejší volající se správ-
nou odpovědí obdrží originální 
StaroBrněnský hrnek! Volejte 

Martinovi 777 122 009 

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

inzerce

soutěŽ o hrnek

10. díl  
populární 
soutěže 

pohled od nádraží 
(z tramvajové zastávky

právě vychází 
nová kniha 
ondŘeje hÖppnera, 
vydavatele tohoto listu
K mání u dobrých 
knihkupců:
● Knihy dobrovský 
(Joštova 6) 
● Knihkupectví 
Academia (nám. 
Svobody 13)

objednejte též
na internetu 
www.daranus.cz

nová, 
šokující 

Fakta

rok 1912 (8. dubna): 
Ústí masarykovy tŘídy 

a nádraŽní ulice (12.05 h)

pouliční 
štramák

st
roj 

Ča
su

Brněnský 
time Square

dnes 
KFC
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ROZHOVOR STAROBRN ̌ENSKÝCH NOVIN 

SBN: Které vlastnosti jste 
obdivoval u svého otce?
Eugen: Především vy-
pravěčský talent. Často 
mi povídal příběhy ze 
svého dětství. Když plnil 
jako skaut Tři orlí pera,  
v noci ho ve spánku v lese 
olizoval divoký kanec. Měl 
geniální paměť - v 15 le-
tech znal všechny Shake-
spearovy hry nazpaměť. 
SBN: Čím Vás okouz-
lil svět dětských soutěží  
a filmů?
Eugen: Děti jsou nejlep-
šími diváky, spolupracov-
níky a hodnotiteli. Řeknou 
vám naplno, co si myslí. 
Dětský svět je mi bližší 
než svět dospělých. Sou-
těží pro děti jsem režíroval 
stovky. Je to krásná práce.
SBN: Jste autorem AZ- 
kvízu, co Vás inspirovalo?
Eugen: Autoři jsme dva-   
- já a tehdejší dramaturg 
dětského vysílání Jiří Stej-
skal. Původně se však jed-
nalo o soutěž pro středo-

školáky. Systém AZ-kvízu 
jsme vymysleli na schůzi 
ROH, kde jsme se nudi-
li. Inspirovala nás tehdy 
velmi oblíbená dětská hra 
Piškvorky. Je s podivem, 
že se AZ-kvíz stal tak oblí-
benou soutěží, že se vysílá 
dodnes.
SBN: Jste rodák z Rych-
nova nad Kněžnou. Jak 
jste se ocitnul v Brně?
Eugen: Rychnov nade 
vše miluji. Je to rodiště 
řady významných lidí. 
Karla Poláčka, Rudolfa 
Rokla… Do Brna jsme pře-
sídlili, když jsem chodil do 
5. třídy. Rodiče dostali byt 
v paneláku v Černovicích. 
Oba už jako umělci pů-
sobili ve Večerním Brně. 
Maminka jako herečka, 
otec tam režíroval.
SBN: Odkud se nejraději 
díváte na Brno?
Eugen: Z Kraví hory - vi-
díte jako na dlani všechny 
brněnské dominanty.
SBN: U kterého filmu pro 
pamětníky se královsky 
bavíte?
Eugen: Miluji filmy  
s Hugo Haasem a Vlastou 
Burianem. Nikdy si nene-
chám ujít herecký koncert 
hlavních hrdinů ve filmu 
Světáci.
SBN: Co vzkážete čtená-
řům SBN?
Eugen: Buďte zdraví  
a hlavně čtěte knížky. 
Vím, že čtení člověka ne-
smírně obohacuje.

Eugen Sokolovský
Významný režisér

Text: Martin Cibulka

ExkluziVně

Tam už na ně číhalo 
sedm útočníků. Blížil 
se atentát, který změnil 
mapu světa. Stalo se 28. 
června 1914 v Sarajevu.
První z atentátníků do-
stal strach, stejně tak  
i druhý. Až třetí, Ned-
jelko Čabrinovič hodil 
bombu na vůz s arci-
vévodou. Pohotovvý 
řidič Lojka spatřil letící 
předmět, tak přidal plyn  
a bomba sklouzla po 
stažené plátěné střeše 
na vozovku a vybuchla 
pod autem za nimi. 

Při výbuchu je těžce ra-
něn podplukovník Erik 
von Merizzi. Atentát-
ník chce spáchat sebe-
vraždu, jenže se mu to 
nedaři, zadrží ho dav  
a předává policii. 
Další z atentátníků Ga-
vrilo Princip, byl po 
nezdařeném útoku pře-
svědčen, že je celá akce 
zmařena. Sedl si do ne-
daleké kavárny, popíjel 
sklenku bílého a sledo-
val, co se venku děje.
Když kolona dorazila  
k sarajevské radnici, po 

Čtěte knihy
ŘidiČ, který špatně odboČil 
a rozpoutal tak válku

Leopold Lojka (1886 - 
1926) se narodil v Telči do 
rodiny kočího. Na vojně  
s nasazením života za-
stavil splašené koně  
a získal tak velké sympa-
tie hraběte Harracha. 
Ten jej přijal jako řidiče. 
V roce 1914 obdržel hra-
bě Harrach rozkaz být se 
svým vozem v Sarajevu  
k dispozici následníkovi 
trůnu arcivévodovi Fran-

tišku Ferdinandovi. S tro-
chou nadsázky lze říct, že 
1. světová válka začala 
díky tomu, že řidič Lojka 
tenkrát v Sarajevu špatně 
odbočil. 
Po pádu monarchie se 
Lojka pokoušel uchytit ve 
Znojmě jako hostinský. 
Restauraci se však neda-
řilo. Manželství se rozpa-
dlo, syn mu zemřel. Lojka 
přesídlil do Brna (1924). 

krátké promluvě se sta-
rostou změnil František 
Ferdinand původní plán. 
Chtěl jet do nemocnice 
a zjistit stav zraněného 
von Merizziho a dalších 
členů posádky vozu. 

Oskar Potiorek, který 
měl tehdy návštěvu ar-
civévody na starosti však 
tuto změnu neoznámil 
všem řidičům automobi-
lů v koloně. Ani Leopold 
Lojka nevěděl, že se jede 
do nemocnice, tak sledo-
val vůz jedoucí před ním. 
To už zbývaly poslední 

minuty života Františka 
Ferdinanda a jeho man-
želky Žofie. Po odbočení 
do ulice Františka Josefa 
první vůz zastavil a Poti-
orek Lojku hlasitě upo-
zornil, že odbočili špat-
ně. Že musí vycouvat a 
pokračovat po Appelově 
nábřeží. 

Lojka tedy zařadil zpá-
tečku, že vycouvá. Jenže 
tento manévr náhodou 
spatřil z okna kavárny 
atentátník Gavrilo Prin-
cip. Svou nečekanou 
příležitost okamžitě vy-

kdo byl l. lojka a co s ním bylo dál?

chyba

Režisér  
Sokolovský

výbuch

výstřely

Po prohlídce kasáren se arcivévoda František Ferdi-
nand d´Este vydal s manželkou Žofií na slavnostní jízdu 
městem směrem k radnici. Auto řídil řidič Leopold Lojka, 
rodák z Telče a budoucí brněnský hostinský.

Pro více informací volejte: 777 122 009 (Martin)

PAMĚTNÍ DESKA PRO HUGA HAASE
Vážení čtenáři. 
Máte - li chuť, budeme velmi rádi, když při-
spějete jakoukoliv částkou na výrobu a umís-
tění pamětní desky Huga Haase na jeho rodný 
dům v Bezručově 5 v Brně. Vždyť jedinečný 
Hugo byl přece od nás, z Brna! Za spoluúčast 
na této mimořádné události vám srdečně  
děkujeme.         Vaše StaroBrněnské noviny.

Do poznámky napište: Hugo Haas - deska.

Transparentní účet StaroBrněnských novin: 
9442810001/5500. 

• 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

inzerce
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ŘidiČ, který špatně odboČil 
a rozpoutal tak válku

kdo byl l. lojka a co s ním bylo dál?

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)

užije. Vybíhá z kavárny, 
a přestože nebyl zdatným 
střelcem jednou ranou 
trefil víceméně náhodou 
arcivévodu do krku. 
Druhou ranou míří na 
guvernéra, ale trefuje Žo-
fii Chotkovou do břicha. 
Za pár minut jsou vévoda  
i jeho žena mrtví. Princip 
se chce okamžitě zastře-
lit, jenže zbraň mu vyrá-
žejí a přibíhá policie. 
Gavrilo Princip je od-
souzen na 20 let vězení  
v Terezínské pevnosti, 
kde však už za čtyři roky 
umírá. Zbývající útočníci 
jsou zadrženi a odsou-
zeni. Měsíc po atentá-
tu vyhlašuje Rakousko 
- Uhersko Srbsku válku 
a během dalšího měsíce 
je ve válečném konfliktu 
celá Evropa. 

Leopold Lojka,  
budoucí hostinský z Brna

Milovaná 
manželka  

Hanka

atentát 
v sarajevu

Vůz s arcivévodou. V kroužku  
řidič Leopold Lojka, který špatně zahnul.

Začal provozovat restau-
raci ve Vranovské 19. Byl 
oblíbený, vedení restau-
race však nezvládal. Se 
štamgasty se rád napil, 
nadělal dluhy a dopouštěl 
se výtržností. 
Nemocný, opuštěný a za- 
pomenutý zemřel Leo-
pold Lojka ve svém bytě 
nad restaurací 18. 7. 
1926. Je pochován na 
Ústředním hřbitově. 

Kalendárium 
Starého Brna

Ludmila 
Koláříková,
psycholožka

Franz 
Grűnbaum, 

komik

duBen

● Václav Nosek 
*5. 4. 1921 Starý Plzenec
†22. 1. 2000 Brno
Dramaturg a dirigent 
Národního divadla Brno. 
Velký znalec díla Leoše 
Janáčka

● Ludmila Koláříková 
*17. 12. 1909 Drysice 
†22. 4. 1968 Brno
Vysokoškolská pedagož-
ka, psycholožka. 

● Franz Grűnbaum 
*7. 4. 1880 Brno 
†14. 1. 1941 Dachau
Komik, režisér, textař. 
Zahynul v koncentráku.

● Václav Kaprál 
*26. 3. 1889 Určice 
†6. 4. 1947 Brno
Skladatel, pianista, peda-
gog, sbormistr.
 
● Emil Olšovský 
*19. 12. 1890 Brno 
†20. 4. 1945 Jedovnice
Operní pěvec, představi-
tel dramatických hrdinů.

● Karel Zahradník 
*16. 4. 1848 Litomyšl
†22. 4. 1916 Brno
Matematik, významný pro- 
fesor a rektor.

Karel 
Zahradník, 
matematik

Václav 
Kaprál, 
pianista

Žofie

Arcivévoda

Řidič Lojka

Zatčení  
atentátníka

Vévodkyně Žofie  
a arcivévoda

Příčina a následek (1/2)

poKRAčoVání pŘíště
Látka na záplaty pro kluka? Mám nápad! Spíchla jsem si klobouček, mužíčku! Ke kloboučku patří kostýmek! Zaplať!
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Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská
NEJ

poslední 
brněnský kat

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

zkrácení pracovní doby, 
zvýšení mezd, za politická 
a hospodářská práva. Od 
tohoto okamžiku se v USA 
začal slavit „Národní den 
žen“ poslední únorovou 
neděli. 
V Evropě byl Den žen za-
veden o dva roky později. 
Zakladatelka dělnické-
ho ženského hnutí Clara 
Zetkinová prosadila pořá-
dání mezinárodního svát-
ku. Poprvé se organizova-
ně ženy sešly o rok později 
v mnoha evropských 
zemích, mj. v Rakousko - 
- Uhersku. 

Po 1. sv. válce se dnem žen 
ustálil 8. březen. MDŽ je 
oslavou žen dodnes. Má 
za sebou už dlouhý kus 
cesty a doufejme, že ještě 
delší kus před sebou. 
Věnováno nejen dá-
mám, které čtou Sta-
roBrněnské noviny. 
Příště 2. 4. 2018 - hned po 
aprílu! 

ezinárodní den žen 
by neměl být spo-
jován s komunistic-

kým režimem, ale s mno-
haletým mezinárodním 
bojem za ženská práva.
Má svůj původ v době so-
ciálních krizí a příprav stá-
tů na přicházející světovou 
válku. Počátky můžeme 
spatřovat v roce 1907 ve 
Stuttgartu. Zde tehdy ženy 
začaly požadovat mj. vo-
lební právo. 
Scházely se poté v jeden 
určitý den, čímž na pro-
blematiku žen upozorňo-
valy širokou veřejnost. 
V roce 1908 tisíce žen 
uniklo od ploten a po-
chodovalo ulicemi New 
Yorku. Demonstrovaly za 

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
7. května 2018 

od pěti odpoledne
Živá voda (Petrov 2)

chvála mezinárodního dne žen

inzerce

MAdAM ZetKInoVá, 
autorka MdŽ

Rudolf pleskač

M
Poslední brněnský kat 
byl Rudolf Pleskač 
(1901 - 1971). Je zřejmě 
i nejvýkonnějším katem 
v dějínách Českosloven-
ska. Za dobu své krátké 
popravčí kariéry (1945 - 
49) vykonal více než 100 
poprav na konfi dentech, 
kolaborantech a býva-
lých příslušnících gesta-
pa. Poslední (neveřej-
nou) popravu provedl na 
nádvoří věznice na Cejlu 
v roce 1949. Zemřel ve 
svém bytě v Mlýnské 12.

inzerce

Koncem 19. století se 
při hostinách v Ho-
fburgu připravovala 

a podávala káva z porce-
lánového kávovaru, který 
císaři daroval výrobce od 
Karlových Varů. Pečlivě 
pražená zrna, nejčastěji 
z oblastí Brazilie, Costa-
-Ricy a Columbie, občas 
z Afriky se umlela a poté 
se překapáváním připra-
vila káva pro společnost. 
Specialitou byla Kaiser-
melange, dochucovala se 
u tabule vaječným žlout-
kem, smetanou nebo pří-
mo ušlehaným žloutkem 
s cukrem do pěny. Pro 
pány nechyběla na závěr 
sklenka kořenitého leti-
tého rumu, jež se dodával 
rakouskému námořnictvu.
Z těchto specialit je již jen 
krůček k vídeňské kávě, 
jak ji známe u nás. Ale ve 
Vídni si můžete objed-
nat spíše Verlangert mit 
schlagobers (větší káva 
se šlehačkou), tradičně 
podávanou s práškovým 
cukrem.        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
Kaisermelange

Pavel 
Kosta 

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
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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,
podle mě jste nejlepší no-
viny, co tady kdy byly.
Čítával jsem Večerní Brno, 
také Rovnost, ale pak se to 
vše nějak zvrtlo. Teď už 
čtu jen StaroBrněnské no-
viny.
Máte noblesu a nadhled, 
vtip a tah na branku. Po-
kračujte stejně a nic ne-
měňte. Děkuji. 

Jiří Drhota, Brno

inzerce

Březen 2018

Ať vám velikonoční 
zajíček,

přinese plný košík 
vajíček.

Do srdíčka pohodu,
vždyť kráčíme k nebi 

schod po schodu
a tak vážení,

buďte zdrávi a blaženi.
Jiří Šavolt

Báseň
velikonoce 

jsou ti v plné 
parádě

veganská kavárna. Rok: 
2018, duben.  Studentka 
se zelenými vlasy a mod-
rým obočím  si tam dáva-
la dvojitý párek v trojitém 
bramboráku a ptala se 
jestli to obsahuje „Jidá-
šovo ucho" (sic!) a paní 

kavárenská p(r)odavačka 
ze sociálně nevyloučené 
oblasti se jí ještě otázala 
„Ježíšovo ucho?"  Slečna  
s modrým obočím zkla-
maně ale důrazně odpoví-
dá: „Jidášovo ucho." 
A pak slečna dodala,  že to 

Je to „středobrněnský ap-
rílový surrealismus. Místo 
události: Středobrněnská 

slečna s modrým 
obočím chce víc, 

než jen knedlíček

z notýsku obČanskÉho pasivistyz notýsku obČanskÉho pasivisty
petr Kolman, www.sukolman.cz

pro jistotu zapije banáno-
vým džusem s játrovými 
knedlíčky. 
Byl to surrealismus vskut-
ku hodný Františka Dry-
je? Nebo jde jen o realis-
mus bez příkras. Obojí je 
možné.   
A takhle mi v tom Krně-
-střet  žijeme. Mimo-
chodem: přechod pro 
chodce na Údolní stále 
není zpět.

posílejte básně 
v případě uveřejnění: 

zákusek z cukrárny labský

redakce@
starobrnenskenoviny.eu

drama s uchem 
(ukázka z Bible 
pro děti)

zde mŮŽe 
být váš 
inzerát!

volejte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail :

vlídnÉ zacházení!

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.
●Prodám leteckou kože-
nou bundu, hnědočerná, 
uvnitř pravý bílý beránek, 
málo nošená, XL. Cena do-
hodou. Tel.: 736 143 091.
●Výklad karet: na co 
se připravit v roce 2018 
- rodina, práce, štěs-
tí. Věštírna Via Regia, 
Zuzana Antares, již od 
1992. Tel.: 775 748 425.
● Hledám na HPP den-
ní práci na vrátnici blíže 
středu města. Žena 46 let. 
Tel.: 731 383 368.

Dotazy: Tel.: 737 576 569 
a e-mail: zuzana.bartosova@seznam.cz

Nabízím výtvarný kurz 
pro dospělé

Kvalitní výtvarný kurz pod vedením zku-
šeného lektora. Vyzkoušejte si rozmanité 
výtvarné techniky (linoryt, dřevořez, olejo-
malba, malba akrylem, kresba uhlem, kera-
mika, modelování aj.). Příprava na přijímací    

zkoušky. Individuální přístup.

Přihlášky: www.helceletka.cz/doku.php/pobocky/
domecek/is/kurzy

Kdy: Vždy pondělky 18 - 20 h
Kde: Domeček - Helceletova 4, Brno

Věk: Od 15 let do 99 let

Těším se na vás! 
Lektorka MgA. Zuzana Bartošová

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 

na nové dubové podlaze si po našem 
harmonickém víně můžete i zatančit.
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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

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

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

Do Brna přijede 
Bob Dylan

Šťastné okamžiky čekají 
fanoušky Boba Dylana. 
Zahraje 15. dubna v hale 
Vodova. „Vystoupení Boba 
Dylana jsou neopakova-
telná. Nikdy nevíte, co 
a v jaké podobě zahraje,“ 
uvedl pořadatel koncertu 
Petr Novák. Jupí.

Dasha, Anna K. 
i Citron v Sono Centru
Parádní koncerty pořádá 
Sono Centrum v Brně. 
5. 4. vystoupí Dasha & 
Moondance Orchest-
ra, 15. 4. zahrají Citron 
& Tublatanka s Mar-
tinem Ďurindou a 10. 
4. Anna K. Nenechte si 
rozhodně ujít.

Ve Fičáku tancuj 
až do rána 

Zatančete si v klubu Fičák 
na Mojmírově náměstí 17. 
Příležitost máte každý 

K

Kulturní nástěnka    

divadlo - Pá 6. 4. v 19.30 h - MARY-
ŠA - HaDivadlo, Poštovská 8d - Krojo-
vaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti 
k tvrdohlavé oběti. Mrštíkové. Režie Lu-
káš Brutovský - www.hadivadlo.cz 

dětem - Ne 15. 4. v 15 h - o Budu-
LínKoVI - Divadelní studio V, Veve-
ří 133 - Pohádka pro nejmenší diváky 
o nezbedném Budulínkovi a chytré liš-
ce… Více na: www.divadlov.cz
 
Koncert - Čt 19. 4. v 15.30 h - duo 
KuKo - Galerie Žlutý kopec, Masarykův 
onkologický ústav - Václav Kovářík (vozem-
bouch), Milan Kučera (harmonika). Potěší 
vás písničky pro úsměv a dobrou náladu. 

divadlo - Po 23. 4. v 19 h - tHe nA-
Ked tRutH - odHALená pRAV-
dA - Divadlo B. Polívky, Jakubské nám. 
- Vesnická tělocvična, kurz pole dance. 
Hrají: G. Míčová, M. Plánková… 

Výstava - Do 27. 5. - VLAStA FIALo-
VÁ (1928 - 1998) - Dietrichsteinský palác, 
Zelný trh 8, Brno - Sál Karla Valocha - Vý-
stava věnovaná velké herečce Vlastě Fia-
lové. Nenechte si ujít. www.mzm.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

duBen

pátek a sobotu na akci 
Oldies - zlatá osmdesátá. 
Pozor 27. 4. Vzpomínkový 
večer věnovaný I. Barto-
šové. Vstup zdarma.

Parkinson Klub Brno 
slaví 20 let

U příležitosti Světového 
dne pro Parkinsonovu ne-
moc a k poctě 20. výročí 
založení Parkinson Klubu 
Brno se v sobotu 7. 4. od 
14 h v Divadle Bolka Polív-
ky koná slavnostní setkání 
členů a přátel klubu. K roz-
hovorům a občerstvení po-
slouží prodloužená přestáv-
ka. Vstupné dobrovolné.

Véčko plné pohádek 
pro děti 

Zajděte s dětmi v dubnu 
do divadla. V Divadelním 
studiu V na Veveří hrají 
např. 15. 4. O Budulínkovi, 
22. 4. Rumcajse či 29. 4. 
Kamenné srdce! Vhodné 
pro všechny zvídavé děti.

Bob 
Dylan, 
zpěvák

Anna K., 
zpěvačka

Martin 
Ďurinda, 
zpěvák

Nenechte si ujít představení The 
Naked Truth - Odhalená pravda 
v Divadle Bolka Polívky. Čeká 
vás kurz pole dance ve vesnické 
tělocvičně. 23. dubna hrají Danie-
la Choděrová, Markéta Plánková, 
Gábina Míčová…

Stageart uvádí 
The Naked Truth
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Jak Kryšta Kolumbůj zmákl 
mlatu v Polepšovně 1492 (10.)

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

Začal se nakrucovat před 
kingálovou rajzkou. Tlačil 
ji do budky jeden klín za 
druhým, až ji udělal tako-
vej bordel v řepě, že když 

v noci zalomila s kingem 
do betle, tlačila pro změnu 
klíny do hlavy vona jemu. 
Netrvalo to moc dlouho 
a king si ho pozval na ko-
bereček. Kryšta si na sebe 
hodil sváteční šólnu betál-
ně napucoval šneky a pak 
šmrncl se štatlem směrem 
ke kamenýmu bejváku, 
aby byl u kingála na čaj...

Radek „pátračka“ dRápAL k poctě Franty Kocourka

Bordel v řepě

pošLI SVou HádAnKu oStAtníM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Tohle je mimořádně pěk-
ný úkol, ale možná až příliš 
těžký. Foto poslal čtenář Cikl. 
Nápověda: Tento balkón 
na balkóně je ve Sladové uli-
ci. Otázka: Jaké číslo?

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Minule: Otázka zněla - Kdo pomá-
hal kolářskému mistru Birckovi vyro-
bit kolo? Odpověď: Čert. Správně: 
Bohuslav Křivánek, Lubomír Zoubek.

Co nového 
v Praze[ [

- Pokračování příště-
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 Zabava

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).

 Zabava telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@StarobrnenSkenoviny.eu
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Brněnská herečka
Naděžda Gajerová

NADĚŽDA GAJERO-
VÁ (1928 - 2017) se na-
rodila v Brně. Už jako dítě 
účinkovala na scéně br-
něnského Národního diva-
dla. Po několika divadel-
ních angažmá byla v roce 
1959 přijata jako sólistka 
činohry pražského Národ-

ního divadla, kde setrvala 
až do roku 1987, kdy ode-
šla do penze. Věnovala se 
i psaní (Děvčátko s koťa-
ty). Z manželství s režisé-
rem Václavem Gajerem 
má tři děti, kdy ve stopách 
rodičů se vydala nejmladší 
dcera Veronika. 

Václav 
Gajer, 

manžel

Veronika 
Gajerová, 

dcera

Slavné místní ženy

František 
Smolík, 
kolega

Její pohled 
jitřil fantazii



Modré okénko
dnes získává...

tip: čtenáři nejen 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Jošt
Markrabě moravský
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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 

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého Brna

Při vší úctě: 
Takového koně, 
jakého má jeho 
sousoší, si fakt 
nezasloužil.

inzerce

Z POINT CAFÉ (nám. 
Svobody 8) je přes 

StaroBrněnské noviny, 
StaroBrněnské auto 

a Zámečnickou ulici vi-
dět až na Novou radnici!

Takhle to 
má vypadat

inzerce
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Příští číslo vyjde
1.května

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

Seženete i v Praze

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

dVě dáMY Z BRnA: „Říkal, že jsem jeho kočička a snese mi modré 
z nebe.“ „A jak to bylo dál?“ „Teď platí jako mourovatej!“

Náš milý společník, 
řečený „Ferdy“. Krade 
jídlo, pak většinou spí. 
Foto: Jiřina Pánková, 

Staré Brno

FeRdInAnd


