Čís. 5, roč. VIII
květen 2018

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu
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telefon redakce: 777 122 009

SBN TRICET

www.starobrnenskenoviny.eu

Místní servírky

JmenoVal se

JINAK
narodil se
Jindy

vLaDIMír Menšík,
19 let

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

na tel. č. 902 11 30

Vladimír menšík (†59)
ZemŘel PŘed

10. 000 výtisků

S první
ženou
věrou

Celý příběh čtěte na str. 6 - 7
inzerce

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

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Toto číslo vyšlo v nákladu

MICHaeLa & krIStÝna

Foto: Martin Cibulka

NE

Noviny, které si píší čtenáři sami

Usměvavá dvojčata
z Cukrárny tutti Frutti
(Jiráskova 1a) a jejich
čokoládová srdce
s karamelizovanými oříšky

Proč čtu

„Dnes, (4. dubna 2018)
jsem vás poznal, milé
StaroBrněnské noviny!"
MIROSLAV DONUTIL,
herec

Foto: Martin Cibulka
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telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč

Vepřová kotleta
se žampionovou
omáčkou, bulgur

99 kč

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Nové zprávy ze Starého Brna

orloJ ZdraVí
HokeJisTy

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

Jednou větou
Ondřej
Höppner

„

Počasí

18 °C

květen
Studený máj
ve stodole ráj

poSíLeJte
náM SvÉ tIpY
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

tavského náhonu a ve tmě
zabloudil.
Bobra strážník snadno lapil do připravené odchytové sítě a služebním automobilem převezl k řece,
kde ho na břehu vypustil
na svobodu.
Bobrů je v Brně čím dál
víc, odhadem několik set.
Nedávno například jeden
zablokoval cyklostezku.

aGenTUra media skaUT se PTÁ V UliCíCH

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Pouze
sehnutý oráč
oře rovně

VZornÝ oBČan
naHlÁsil BoB
Špitálka - Popůlnoční návrat domů zpestřilo v neděli mladému muži setkání se zatoulaným hlodavcem.
U vchodu domu na ulici
Špitálka na něj koukal ze
tmy. Když muž rozpoznal,
že jde o bobra, vytočil tísňovou linku 156.
Hlodavec podle všeho
vylezl od nedalekého Svi-

Stopkova plzeňská
pivnice, česká 5

Věta, kterou jsem zaslechl:

Zpravy

oslava titulu

orloj
Náměstí Svobody - Fanoušci hokejové Komety
mohou v těchto dnech
ukořistit poněkud netradiční předmět do své
sbírky.
Orloj na náměstí Svobody vypouští kuličky
s logem HC Kometa

Brno. Město nechalo kuličky vyrobit na počest
výhry třináctého titulu
v hokejové extralize. Ve
finále Kometa rozdrtila
Třinec 4:1 na zápasy.
Kuličky z orloje padají
každý den od 11 do 23 h.
Akce skončí 5. května.

CHCETE MÍT VÍCE BOBRŮ
VE SVÉM OKOLÍ?

ano: 88 %, ne: 12 %

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 17. 4. do
25. 4. 2018, mimo jiné na odběrních
místech StaroBrněnských novin
místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

anketa StaroBrněnSkÝCH novIn

Co se vám vybaví, když se
řekne Vladimír Menšík?

StarÉ
Brno

Jiří
pecha

radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Talent,
improvizace,
humor, osobitost, energie,
fenomén.“

„Ten se ale
povedl. Nedělal
machra a byla
s ním sranda.
Úžasný herec.“

„Čili:
Génius!“

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@starobrnenskenoviny.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

„Jo, to je ten
srandovní upír
ze Saxany! Měl
pěkné zuby.“

„Záruka
té nejvyšší
kvality.“

„Menšík je
takový
korunovační
klenot českého
herectva!“

Herec, režisér,
ND Brno

PPL ParcelShop

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

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

tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

telefon inzerce: 777 ř556 578

Zpravy
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inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Dívka ze str. 3

Čan mĚsTa Brna - sTŘed
oBra, kTerÝ ZaBloUdil

TleskÁme!
rok
1918

ště

koUŘiT Je seXy!

Nasťa pózuje při místní soutěži
o nejvíc sexy kuřačku. Titul Miss
Filtr získala v konkurenci mezi
třemi účastnicemi.

Malý oznamovatel

Bobr bez přístřeší
do vody se těší
inzerce
inzerce

Foto: Archiv

JEDEN BOBR
NA HLAVU

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

Historie Alfa pasáže

Jako krásné
letní víly,
oblečte se
v Šťastné chvíli.

Na Františka Hrdinu, stavitele pasáže Alfa, potomci,
kterým byl zabavený majetek v roce 1991 městem
Brnem vrácen, vzpomínají často a rádi. Víte, že se
František narodil v roce 1880 do rodiny hrobníka
v Hulíně u Kroměříže? Měl šest sourozenců, a jelikož rodina musela čelit nelehké materiální situaci, poslali tehdy
14letého Františka do Vídně ke strýci, který se ho ujal a ﬁnancoval také jeho vzdělání. Ve Vídni se vyučil zedníkem a tesařem a poté nastoupil na průmyslovou školu. Po studiích působil
u jedné z vídeňských stavebních ﬁrem, krátce nato však odešel
zpátky na Moravu. Usadil se v Brně a od roku 1904 pracoval na
stavbách Dušana Jurkoviče. Pokračování příště.
Akce května:
12. 5. od 15 do 19.30 h Bleší trhy a 13. 5. od 11. do 17 h velký dobročinný bazar v alfě.
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Více informací na:

►

Zde mŮŽe
BÝT VÁš
inZerÁT!

Oděvy z přírodních materiálů
pro ženy.

VoleJTe iHned

„BUĎTE KOČKA!“

777 556 578
(monika)

Tel.: 736 226 828
Náš obchůdek najdete v pasáži Alfa v Brně.

VlídnÉ ZaCHÁZení!
TeleFon:

e-mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

www.alfapassage.cz

►

Architekt
Dušan Samuel Jurkovič

www.brnopoint.cz
Váš každodenní zdroj informací
Možnost levné inzerce pro ﬁrmy,
s nabídkou jejich služeb a produktů

541 228 835, 777 909 696, info@interserv.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
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[

Jako by to
bylo včera

Hotel sport
na startu

]

● v neděli 3. 5. 1964
byl otevřen hotel Continental v Kounicově (tehdy Leninova) ulici 6. Přišla
delegace členů tehdejší
vlády, všichni rádi tleskali.
Hotel, vysoký 54 m, nesl
zpočátku název Sport.
Hlavním architektem této
unikátní budovy byl Zdeněk řihák.

Zpravy

s

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Odstřel domu JEPA
Obchodní a obytný dům
JEPA stál na náměstí
Svobody od roku 1933.
Byl postaven podle návrhu Otto Eislera (1893 1968). Jeho stavba trvala
pouhé 3 měsíce! JEPA
(textil, prádlo, kosmetika…) byla jako místo nakupování pro brněnské

DŘÍVE & DNES
1912

Foto: Archiv, Martin Cibulka

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Němce. Za války dům vyhořel po bombardování.
Po roce 1948 jej bývalý
režim přetvořil na Dům
nábytku.
Odstřel Domu nábytku
proběhl 21. 5. 1988, tedy
55 let po jeho postavení.
Architekt Otto Eisler se
toho naštěstí nedožil.

otto eisler

odstřel
Domu nábytku
21. 5. 1988

Křídlovická směrem k Zahradnické
Kde to je

Dnes

všIMněte SI: Dnes bez malých milých domečků, ale zato s přebytkem aut.
inzerce

poSíLeJte SvÉ FotoGraFIe
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu

ŽALUZIE HANÁK

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

U Terezky

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

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

Mobil: 775 448 775

www.naturo-kosmetika.cz

Útulná vinotéka

Nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
HARMONIE
Brno - střed, Lidická 44.
Tel./fax: 545 573 804, 723 283 290
Brno - St. Lískovec, Mikuláškovo nám. 1.
Tel.: 547 210 465
Brno - kohoutovice, Libušina tř. 2.
Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.cz

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.

Zde mŮŽe
BÝT VÁš
inZerÁT!
VoleJTe iHned
VlídnÉ ZaCHÁZení!
TeleFon:

777 556 578
(monika)

e-mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu
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telefon inzerce: 777 ř556 578

Zpravy
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ZaPomenUTÉ
Hodiny

Brno 1903: PodiVUHodnÁ
dVorana BesedníHo domU

k

soUTĚŽ o Hrne
11. díl
populár ní
soutěže

pevný
strop

Foto: Jaroslav Pavlík

pomíjivé
okno

naleštěná
podlaha

Zvenčí to
vypadá takto

BeSeDní DŮM byl postaven 1873 jako kulturní a společenské centrum obyvatel
Brna. to plní do jisté míry dodnes, kdy je sídlem Filharmonie Brno.
inzerce

PrÁVĚ VyCHÁZí šnookVUÁJí,Cí
FAKTA
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

víte, kDe JSoU
v Brně tYto HoDInY?
Tentokrát jsou pro změnu
na řadě sluneční hodiny.
Nejrychlejší volající se správnou
odpovědí obdrží originální
StaroBrněnský hrnek!
volejte Martinovi
tel.: 777 122 009

NEBO NAPIŠTE KDE JSOU NA E-MAIL
redakce@starobrnenskenoviny.eu
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ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

EXKLUZIVNĚ

Vladimír men
se Jinak, nar

kaŽdÝ noVÝ den
Je ZÁZrak

Vladimír Menšík byl dvakrát ženatý. S první manželkou
Věrou měl dvě děti - syna Petra (* 1955) a dceru Vladimíru (* 1957). S druhou manželkou Olgou měl také dvě
děti - syna Jana (* 1962) a dceru Martinu (* 1965), která
se jako jediná z jeho dětí stala herečkou.

ROMAN
DRAGOUN
Zpěvák, klávesista, skladatel

Text: Martin Cibulka

SBN: Chodil jsi v rodném
Písku na písek?
Roman: V Písku jsme bydleli u lesa, a tak jsem byl
od rána do večera v lese
a na louce u lesa.
SBN: Jak jsi se ocitnul
v Brně?
Roman: Maminka se narodila v Brně, po svatbě
s tatínkem se odstěhovala za ním do Písku. Když
zemřela babička a potom
dědeček, kteří bydleli také
v Brně, a já už jsem byl ženatý, tak jsem se přestěhoval do Brna.
SBN: Které místo je pro
Tebe v Brně nejoblíbenější?
Roman: Miluju Hády,
kam jsme se s dětmi chodili do lomu koupat a dívat se na západy slunce.
Také Špilberk, kde jsem
dokonce i nějaký čas pracoval.
SBN: Čím Tě očarovala
rocková muzika?
Roman: Svojí přímostí
a energií…
SBN: Se kterým českým
muzikantem (i nežijícím)

roman Dragoun
by sis chtěl zahrát - například dnes večer?
Roman: Například s Láďou Padrůňkem (pozn.
redakce: vynikající český rockový a jazzrockový baskytarista Vladimír
Padrůněk zemřel předčasně v roce 1991).
SBN: Pojďme na večeři.
Které jídlo Ti nejvíc chutná?
Roman: Vlastně kromě
plíček a ledvinek jím skoro všechno.
SBN: No vida!
Roman: No jo!
SBN: Co vzkážeš čtenářům SBN?
Roman: Žijte v přítomnosti a važte si každého
dne. Každý nový den je
zázrak.

Vladimír Menšík (9. 10.
1929, Ivančice - 29. 5,
1988, Brno) byl vedle
Jana Wericha a Vlasty
Buriana největším českým komikem.
Jeho největší kamarád Lubinek Kostelka vzpomíná:
Vlastně by se dalo
říct, opravdu odešel
Ládínek v 59 letech?
Představte si, Láďa
jednou obdržel úřední
dokument, na kterém
nějaká úřednice v letopočtu špatně dotáhla devítku, která skutečně vypadala jako
čtverka.
Místo roku narození 1929 tam bylo 1924.
Laďa přišel za mnou
a povídá. Ty Lubo, já
jsem se nad tím zamyslel a ty mi musíš potvrdit, že kdybych na tom
trval, tak půjdu o pět let
dřív do penze! Došlo to
tak daleko, že oni mu
k těm šedesátinám prostě blahopřáli takovýmahle tučnýma písmenama v nadpisu, rozumíte,
všechny noviny!

My všichni navíc věděli,
že Ladíček není Vladimír, ale Vladislav. Maminka, ta byla velice
rozčilená, když poprvé
ho někdo jmenoval jako
Vladimír. Ladínek ji

ptali, jak přišel ke své
vizáži, měl hned mnoho
vysvětlení: Jeho prababička se prý zapomněla
s jedním z elitních Napoleonových mameluků,
když se vraceli z bitvy
u Slavkova. Nebo:
Naproti brněnskému
nádraží měl pan Lamplota velký lahůdkářský obchod. Hlídal mu
to tam fešný černoch.
A tam chodila prababička tak dlouho nakupovat, až…
Láďa byl výborný řidič, i když k pravidlům
přistupoval poněkud
ležérně. Jednou pozdě
večer se vracel domů
na Ponávku. Z Koliště
odbočil vpravo do jednosměrné Bratislavské
ulice. Tam sídlila VB.
Policajti nevěřícně kroutili hlavami a dávali Vladimírovi znamení aby
zastavil. On jen stáhl
okýnko, trochu přibrzdil
a volal na ně: A jak se
tam mám, ty vole, dostat, když tam bydlím?!
A jel dál. Policajti se jen
zasmáli a také odjeli.

Poklona V. menšíka:
dovolte mi, abych se poklonil před Jižní moravou za
to, že je taková, jaká je,
a hluboce se uklonil všem
těm, kteří způsobili a nadále působí, že morava je
právě taková, jaká je.

inzerce

PAMĚTNÍ DESKA PRO HUGA HAASE
Vážení čtenáři.
Máte - li chuť, budeme velmi rádi, když přispějete jakoukoliv částkou na výrobu a umístění 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.
Transparentní účet StaroBrněnských novin:
9442810001/5500.
Do poznámky napište: Hugo Haas - deska.

Pro více informací volejte: 777 122 009 (Martin)

uchlácholil: Maminko,
to je jen moje takový herecký jméno. Rudé právo tehdy napsalo článek
s nadpisem: Jmenoval se
jinak a narodil se jindy…
Miloš Forman říkal,
že: Láďa patří do svaté
trojice vedle Vlasty Buriana a Jana Wericha.
Všichni ostatní jsou pouze jejich apoštolové.
Vtipné vzpomínky: Když
se Menšíka například

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Opravíme hodiny,
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

z titulníi Strany

telefon inzerce: 777 ř556 578

7

inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

menšík: JmenoVal
arodil se Jindy
Vladislav Menšík zemřel
v nemocnici U sv. Anny
před 30ti lety. V herecké
branži neměl nepřítele. Hrál pro nás všechny
až do svých posledních
chvil. A to doslova. Odešel a zanechal úsměv. A to
je v tomto neradostném
světě na medaili

Kalendárium
Starého Brna
květen

František
Lýsek,
sbormistr

Jana
Březinová,
herečka

Věra
Sládková,
básnířka

Jan
Mitrovský,
hrabě

● Jana Březinová
*18. 3. 1940 Praha
†29. 5. 2000 Brno
Recitátorka, herečka.
S druhou
ženou olgou

● Wilhelm Niessner
*21. 9. 1873 Nové Hvězdlice
†14. 5. 1953 Brno
Senátor, antifašista.
● Jan N. Mitrovský
*20. 1. 1757 Brno
†20. 5. 1799 Brno
Přírodovědec, spisovatel,
hudební skladatel, hrabě.

Se sestrou
olgou (vlevo)

● Josef Zezula
*19. 1. 1879 Brno
†26. 5. 1964 Brno
Starosta Sokola Brno,
ředitel továrny na éterické
oleje. Bydlel v Lerchově
ulici.
● Věra Sládková
*1. 5. 1927 Brno
†2. 4. 2006 Bílovice
Básnířka. Autorka seriálu
Vlak dětství a naděje.

Milovaná
manželka
Hanka
Menšík s první
ženou věrou na
brněnské radnici

Jeho maminka
anděla

S nejlepším
kamarádem
kostelkou

Příčina a následek (2/2)

Nic platno, muži, s tím ani nemohu ven!

Snad jen klobouk z kalhot pro kluka!

● František Lýsek
*2. 5. 1904 Proskovice
†16. 1. 1977 Brno
Profesor, sbormistr,
sběratel. Je po něm pojmenována ulice Lýskova.
Bydlel v Botanické ulici.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

pokračování příště
Vidíš, synu, to je modistka!
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

Tajemství počasí zítřka

Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Smeták do rohu
pro každou
domácnost

neJVĚTší
mUZeJní
Hrdina

tel. č.: 777 122 009

V

ida! Poaprílovému Setkání přátel
StaroBrněnských
novin vládlo aprílové
počasí. Navíc se konalo na Velikonoční pondělí, což zřejmě zapříčinilo ne příliš hojnou
účast.
Přesto jsme v uličce Václava Havla u oblouku probrali, co je nového a starého, noviny se rozdaly
a smáli jsme se tak, že si
nás fotila skupinka japonských turistů.
Kdoví, jestli aprílové (někdy také „kanadské“) žertíky znají i v Japonsku?
O původu této tradice toho
moc známo není, u nás
však vznikla kolem roku

1690, kdy prvním autorem písemného sdělení
o nachytání blízkého
člověka byl Bartoloměj
Chrystellia.
Smích, tropený z nachytaných lidí, vznikl z veselé nálady z přicházejícího
jara, které přebírá žezlo
po nevlídné zimě.
Koncem 18. stol. byly
zprávy o aprílovém vyvádění už častější. Takže
dejte pozor, ať vás nepošlou pro bublinku do vodováhy, ohýbák na cihly
nebo mezeru do žebříku!
Mimochodem, na apríla

slaví svátek Hugo! Myslíte si, že pro den svátku
slavného herce s třeskutým humorem Hugo Haase by se našlo příhodnější
datum?
Je život opravdu jen
náhoda? Příště (7. 5.)
už možná venku na
zahrádce, mezi vonícími růžemi!

Kdy příště

Kavárna Živá voda
(Petrov 2)
4. června 2018

Novinky z místních podniku

VoleJTe iHned

Café Rudolf, nám. Svobody 17

777 556 578
(monika)

e-mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Sloupek o kávě

Kafe od Menšíka

U Terezky, Grohova 17

Útulná vinotéka s šenkýřkou Terezkou. Vynikající sudová a lahvová vína
od moravských vinařů. Slaví už 5 let!
SBN doporučují! Facebook.
Nová kavárna v Domě pánů z Lipé, kde
na menu nečekáte. Přijdete, naberete
a jíte! Káva, koláče, raw zákusky.
Kombe. Otevřeno po - pá. Facebook.

Bistro Cvrček, Kounicova 23

Nové bistro na Skleněné louce, ve kterém
naleznete pohodu. Polévky, palačinky,
saláty a další. Káva, čokoláda a punč
s sebou. Otevřeno po - so.

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa

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 koženou bundu, hnědočerná,
uvnitř pravý bílý beránek,
málo nošená, XL. Cena dohodou. Tel.: 736 143 091.
●Výklad karet: na co
se připravit v roce 2018
- rodina, práce, štěstí. Věštírna Via Regia,
Zuzana Antares, již od
1992. Tel.: 775 748 425.
●Starožitnosti PhDr.
Maria Fajtlová, Hrnčířská
13, Brno. www.galerief.cz.
Tel.: 777 602 613

přenosná
turistická značka
vhodná do lesa

Jako první zhodnotil
a zpracoval českou
sochařskou školu 14.
a 15. stol. a významně se zasloužil o její
zařazení do světového umění. Významný
historik umění a vysokoškolský pedagog
albert kutal (1904 - 1976) za války zachránil sbírky Moravského
zemského muzea. Díky
němu se po válce vrátily na své místo.

inzerce

Zde mŮŽe
BÝT VÁš
inZerÁT!
VlídnÉ ZaCHÁZení!
TeleFon:

albert kutal

jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
řízené degustace kávy

• 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

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

D

nes je již minulostí, když jste
si mohli ve středu Brna dát šálek kávy
od Menšíkova syna,
ale pokud zavítáte do
jeho rodného města
a vydáte-li se po prohlídce muzea procházkou
k torzu Eiffelova mostu,
můžete ochutnat kávu
v netradičním podniku
ve Stříbském mlýně.
Pomalu se otepluje, tak
zkuste kávový drink,
který je oblíbený v Miláně. A-Caffé připravíte snadno. Do shakeru
dejte dostatek ledu,
přilijte dvojité espresso
z Kubánské kávy, doplňte irským likérem
a protřepejte. Nalijte
do sklenky na stopce
a navrch přidejte zrnko
kávy s jemně nastrouhanou hořkou čokoládou
a vychutnejte. Navštivte
vaši oblíbenou pražírnu
a pořiďte čerstvá zrnka
na nové drinky.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 ř556 578

DopiSyí
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

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

Z noTÝskU oBČanskÉHo PasiVisTy
petr kolman, www.sukolman.cz

kalendář
občanského
pasivismu

V pondělí
Starosta, dobrák, odměny
rozdělí.

V úterý
Nesplácíme úvěry.
Ve středu
S dotacemi to již dovedu,
Eldorádo v dohledu.
Ve čtvrtek
Tajemník nám utek, přes
potok, přes půltek.

V pátek
Přechod na Údolní není
furt nazpátek.
V sobotu
Skončíme tu komunální
robotu.
V neděli
Týden zas v Brneli.
inzerce

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

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

DUBen 2018

Vážená redakce,

tak tohle je vážně paráda.
Zašel jsem na Českou na
pivo, vymetl pár knajp...
Když v tom vida!
Takové noviny nejsou ani
v Praze, jářku, a to prý je
pupek světa. Takže držím
palce a volám: Bravo!
Jan Hejný,
turista z Prahy

Báseň

Jaro je tu zas,
to je ten pravý
lásky čas!
Už je tu jaro zas,
začíná lásky čas.
I když celé tělo bolí,
za láskou můžeš jít
i s holí.
Země rozvírá své klíny,
by zavoněl parfém
mokré hlíny.
Tož buďme okouzleni
jarem.
Jiří Šavolt

PosíleJTe BÁsnĚ
V případě uveřejnění:
Zákusek z cukrárny labský

redakCe@
sTaroBrnenskenoViny.eU

www.vinarstvibukovsky.cz

Zde mŮŽe
BÝT VÁš
inZerÁT!
VoleJTe iHned
VlídnÉ ZaCHÁZení!
TeleFon:

777 556 578
(monika)

e-mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

ŽALUZIE HANÁK

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.

Manifest
pasivismu

kadeřnictví
kosmetika - alcina, masáže

• Radiofrekvenční lifting
• Thermage Ultera lifting
• Biorezonance
Otevřeno: po - čt 8 - 18 h,
pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h

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

www.salonmarketa.berx.cz
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
zmístního
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Sono Centrum slaví
4. narozeniny

Sono Centrum v Brně slaví
již 4. narozeniny. A jak jinak, než parádní akcí! Nepromeškejte v rámci oslav
23. 5. jedinečnou možnost
zhlédnout klubové vystoupení legendární kapely
Lucie a brněnské skupiny
Futurum v čele s Romanem Dragounem.

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.

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. 20. května hrají Daniela Choděrová, Markéta
Plánková, Gábina Míčová…
K

Chantal Poullain
opět tančí v Brně

Martin
Kraus,
herec

Kulturní nástěnka
květen

Dětem - So 19. 5. v 15 h - BroUčCI
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Hmyzí
balada podle Karaﬁáta. Krásné příběhy
svatojánských broučků plné fantazie.
Derniéra. Více: www.divadlov.cz
Divadlo - Ne 20. 5. v 19.30 h - DoMa
U HItLerŮ aneB HIStorkY
Z HItLerovIC kUCHYně - HaDivadlo, Poštovská 8d - Groteskní výjevy
z Hitlerova života, napsal A. Goldﬂam.
koncert - Út 29. 5. v 15.30 h - konCert poSLUCHačŮ konZervatoře - Galerie Žlutý kopec, Masarykův
onkologický ústav - Žáci ze třídy, skladatele, zpěváka, textaře. D. Štrunce.

š&k
truhlářství
Výroba zakázkového nábytku.
Opravy starožitného nábytku.
Realizace interiérů na klíč.
Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

www.sktruhlarstvi.cz

Chantal
Poullain,
herečka

Zdeněk
Plachý,
režisér

V obnoveném divadelním
představení Šest tanečních hodin v šesti týdnech opět září Chantal
Poullain a v roli jejího

učitele tance herec Martin Kraus. Představení
v režii Zdeňka Duška
k vidění v Divadle Bolka
Polívky 25. 5. od 19 h.

Véčko plné pohádek
pro děti

S dětmi v květnu do divadla. V Divadelním studiu
V na Veveří hrají např.
13. 5. O Budulínkovi, 20. 5.
O Smolíčkovi či 27. 5.
Kamenné srdce! Vhodné
pro všechny zvídavé děti
a rodiče.

Odešel režisér
Zdeněk Plachý

Ve věku 56 let zemřel náhle dne 17. 4. hudební skladatel, divadelní a televizní
režisér a také vedoucí brněnského centra současného umění Skleněná louka a bývalý umělecký šéf
Národního divadla Brno
Zdeněk Plachý. Zemřel
náhle. Upřímnou soustrast rodině i přátelům!

Zabava
telefon inzerce: 777 ř556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (11.)

radek „pátračka“ DrápaL k poctě Franty kocourka

Betelný necky
Kryšta si na sebe hodil
sváteční šólnu betálně napucoval šneky a šmrncl
se štatlem směrem ke kamenýmu bejváku, aby byl
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Poznáte, jářku,

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Marie Ryšavá

Úchvatná divadelní herečka
www.malostranskenoviny.eu

u kingála na čaj vo páté.
Audience dopadla betálně a tak večer vodcházel
s glejtem v ruce a přes rameno měl pytel plnej lovátorů.
Hned ráno valil do portu
a vobjednal si tam zfachčení třech betelných necek
z dubovej fošen. Borci nebyli žádní levátoři...
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy
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inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

J. kajetán
tyl,
ředitel

Jan
pištěk,
principál

?

Otázka: Víte, jaké číslo má
dům v Orlí ulici, v jeho prvním patře je tento krásný
kamenný erb Ditrichštejnů?
Nápověda: Už tak jsme napověděli dost.

Minule: Tento unikátní ,,balkón na
balkóně" je ve Sladové ulici číslo 16.
Správně odpověděli: Lubomír
Zoubek, Bohuslav Křivánek.
pošLI SvoU HáDankU oStatníM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Její kokrhel
vzbuzoval úctu

Marie Ryšavá (1831 - 1912)
byla významná divadelní
herečka. Působila v kočovných společnostech,
mimo jiné u J. K. Tyla.
Pocházela z rodiny výrobce pian Filipa Kőhlera.
Měla 13 sourozenců. V prozatímním brněnském Náinzerce

alois
Jirásek,
přítel

Foto: Archiv

Zabava

rodním divadle oslavila
roku 1892 čtyřicetileté jubileum na jevišti. Pak hrála v Praze. Ke konci života
ji začal trápit šedý zákal,
kvůli kterému téměř ztratila zrak. Na její pohřeb
na Olšanských hřbitovech
přišly davy.

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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StaroBrněnské noviny
květen 2018 / vII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ●
Hlavní redaktor: Martin Cibulka ●
Kultura, inzerce: Monika Höppner ●
Graﬁk inzerce: Jiří Pěkný
● redakce@starobrnenskenoviny.eu
● telefon: 777 556 578 ●
Pošta: Sarajevská 16, Praha 2,
Vinohrady, 120 00

Seženete i v Praze

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

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Foto: Archiv

LIBor ZáBranSkÝ
trenér komety Brno

Za to, že dovedl hokejovou
Kometu ke 13.
titulu. Gratulujeme!

tip: čtenáři nejen
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

Foto: Martin Cibulka

JInDříšek
Je mu pár týdnů
a roste jako z vody.
Jezevci už se třesou!
Poslala Jiřina Jírová,
Brno - střed
e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

O unikátní
prvorepublikové
atmosféře v kavárně
Saggio (Helceletova 4)
by R. A. Dvorský mohl
vyprávět.

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

SkočIL Z MoStU. „ale já mu říkal,
že se ta řeka jmenuje Svratka, a ne vratka!"

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. Air cafe, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Pivní stáj, Veveří 38. Pivní sady, Nádražní 22.
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.

