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Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

OR

Toto číslo vyšlo v nákladu

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Čís. 10, roč. IX
říjen 2019

Pošli dobrovolně SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

10. 000 výtisků

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

redakce@starobrnenskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

SKLADATEL PAVEL HAAS (†45)

POSLEDNÍ
KONCERT
V TEREZÍNĚ

Místní servírky

PŮVABNÁ MARTINA
Martina Tichá z restaurace
Pivní sady, Nádražní 178/22,
s pramenitou vodou, kterou
podává k dennímu menu.

EXKLUZIVNĚ

výročí

foto: Archiv

7le5t
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Pavel Haas žil v Brně
s manželkou a dcerou
v Havlíčkově ulici číslo 67

Koncentrační tábor Terezín,
rok 1944. Koncert skladby
Pavla Haase. Byl popraven
o čtyři měsíce později.

Čtěte na str. 6 - 7

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

str. 4-5

PETR HAUSKRECHT
rozhovor StaroBrněnských novin

inzerce
ZVEME VÁS NA

SBĚRATELSKÁ
A VÝMĚNNÁ SETKÁNÍ!
U NÁS NAJDETE MODELY AUT
A VLÁČKŮ VŠECH MĚŘÍTEK (BURZA)

20. října, 17. listopadu
a 15. prosince 2019
vždy 7.15 - 11.45 h
Budova ombudsmana,
Údolní 39, Brno
Pořádáme ve spolupráci
s Technickým muzeem v Brně
e-mail: hlavenka33@seznam.cz ● Tel.: 732 155 727

Foto: Jakub Prudil
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telefon redakce: 775 949 557

Obědový
inspektor

STOPKOVA
PLZEŇSKÁ PIVNICE
Česká 5

Halušky
se zelím

109
Kč

POZOR! V BRNĚ SE
OBJEVIL PLAGIÁT
STAROBRNĚNSKÝCH
NOVIN!

Pozn.: Polední menu
od 109 do 139 Kč

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechl:

„Čas má
plné kapsy
překvapení.“
Jan Werich

Počasí

18 °C

ŘÍJEN
Po teplém září
zle se říjen tváří

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

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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Brno - Do redakce volalo
několik pobouřených čtenářů, že se v Brně objevil
plagiát jejich oblíbených
StaroBrněnských novin.
„Co je to za ostudu? Vždyť
je to trapné!” napsal nám
například čtenář David
Kozelek.
Tato chabá nápodoba
skutečně nemá s elegancí a nadhledem StaroBrněnských novin pranic
společného. Plagiátoři vykradli rubriky, inzeráty,

splácali neumětelskou kopii originální grafiky, lhali inzerentům a tiskárně,
vypustili hejno jedovatých pomluv... ach jo - a do
toho chyba na chybě.
No nic, jedeme dál, svobodnější, poučenější a silnější.

Víte že...

StaroBrněnské noviny
vycházejí v Brně už 9 let
a ještě 100 let budou.

TLESKÁME! ODV E
VYDÁVALI ZA HL A
Moravské náměstí Konečně! Podivné klubko drátů, vydávané za
umění, konečně odvezli
z prostranství před Místodržitelským palácem muži
s vozíkem vybaveným ocelovou paží.
Ačkoli tam skulptura,
představující údajně hlavu
prezidenta T. G. Masaryka,
stále necelé dva měsíce, již
si vysloužila přezdívku:

ANO: 36 %, NE: 64 %

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 17. 9. do
25. 9. 2019, mimo jiné na odběrních
místech StaroBrněnských novin,
místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

STARÉ
BRNO

Zpěvačka, žije
v Brně

„Domácí křupavé bramboráky
s kefírem. Moje
babička
je dělávala.“

Tomáš
Kudlička

Veselá divadelní
společnost

„Pečené kuře
„Čili: Vývar
s máslem na kari. z hovězí oháňky
Už od dětství
s domácími nudkari vonělo
lemi, od babičky
bytem.“
a maminky.“

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

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Kachnička se
zelím a knedlíkem od babičky,
mňam, sbíhají
se mi sliny.“

„Maminčina
houbová omáčka. Ta vůně je
pro mě máma
a dětství.“

„Brambory
s tvarohem,
je to letitý
rodinný
recept.“

Herec, režisér,
MDP

MEDIA
SKAUT

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

Rodinná firma
s tradicí!

Radim
Fiala

Brněnský herec
a patriot

AGENTURA

Studená kuchyně

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

„Nejdražší prezidentská
prolézačka.”
Autorem klubka rudých
drátů je umělec Maxim
Velčovský, který vysvětlil:
„Udělal jsem to tak, aby
lidé viděli prezidentovi do
hlavy.”
Kde bude socha „zdobit”
nyní, není známo. Stejně
tak je obestřeno mlhou,
kolik za tuto nádheru město zaplatilo.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH
CHTĚLI BYSTE TAKÉ SVOU
VLASTNÍ BYSTU Z DRÁTŮ?

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Jaké je vaše
nejoblíbenější jídlo?

Zpravy

• 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
Vintrovna 262, areál ENBRA,
Popůvky u Brna, bus 51, 401, 402
Otevřeno:
pondělí až pátek 8 - 15 h

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

V EZLI KLUBKO DRÁTŮ, KTERÉ
HL AVU PREZIDENTA MASARYKA!

Dívka ze str. 3

Údajná
čepice

Foto: Archiv, Facebook

Předseda
poroty

Zdviž
art deco

Víte že...
Tomáš Garrigue Masaryk (1850 - 1937) byl

první československý
prezident, měl Brno rád
a zaslouží si úctu.
V Brně je po něm pojmenována čtvrť, uni-

S SEBOU
PUNČ
ČOKOLÁDA
KÁVA
wiﬁ, fb CVRČEK NA SKLE, KOUNICOVA 23, BRNO
po - so 8 - 22 hodin

Bezpečností služba přijme na své
zakázky Brno a okolí osoby s částečným
či plným invalidním důchodem nebo osoby se zdrav. omezením (ČID, PID, OZZ)
na HPP zkrácený nebo plný úvazek:

STRÁŽNÉ, VRÁTNÉ, OSTRAHU,
RECEPČNÍ A PRACOVNÍKY
ÚKLIDU.

V PODLOUBÍCH

Pružná Miriam po několika produkcích uprchla s manželem
Reném, obchodníkem s pískem
a malířem kulis, do Hamburku.

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

verzita,
nemocnice,
závodní okruh atd.
Jeho matka pocházela
z Hané. Sice se v mládí
učil na kováře, ale...

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

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

ALFA PASÁŽ
PŘÍBĚHY

VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Ještě dlouho po válce se PASÁŽ ALFA
vzpamatovávala z obrovských škod, které
nastaly dvěma přímými zásahy ničivého
bombardování.
Obyvatelé a nájemníci obchodů pomáhali s odklízením trosek a nouzově opravovali své provozovny.
František Hrdina nechal nad vchod do pasáže
umístit velkou ceduli s česko - německým nápisem:
„Nečum a pracuj! Nicht gesehen! Arbeiten!“
Podle dopisu majitele obchodu RADIO - GRAMO pana
Františka Műllera ze září
1945 určeném panu Hrdinovi, se všichni společně snažili
opět vytvořit z pasáže Alfa
skutečně obchodní a živé Po zásahu
centrum elegantního Brna.
bombami
Pokračování příště

AKCE ŘÍJEN
12. a 13. 10. od 14 do 17 h
BLEŠÍ TRHY V ALFĚ
Více info na tel.: 601 118 787,
www.blesi-trhy-brno.cz

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech
+ motivační odměny.
Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz
Nebo přijďte na osobní schůzku:
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5.

štěPRŮKOPNICE PLÁŽÍ

Malý oznamovatel

inzerce
inzerce

DOBROTY, KLID A POHODA - NA SKLENĚNÉ LOUCE

Bouřlivý
rok 1919

►

www.alfapassage.cz

►
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949 557
telefon redakce: 775
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MÍ ÍBĚ
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Poražený

&

Vítěz

VYPEČENÍ
MAXIM
INVESTOŘI VELČOVSKÝ
Společnost
(autor sochy
CL Equipment
T. G. Masaryka
and Real Estate z rudých trubek)
Leasing vyhrála Zřejmě nejvyšší
s Brnem soudní
čas vrátit
spor o nájem
se ke staré
v Kleinově paláci
dobré žule.

CO NOVÉHO
V REDAKCI

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

Nejmladší členka redakce StaroBrněnských novin
Anna Höppnerová (10) natočila svůj první videoklip. Společně s kamarádkou Karolínou
Bokstefﬂovou (14) nazpívaly
píseň Je nebezpečné dotýkat
se hvězd (v originále to zpívá
Eva Pilarová a Karel Gott). Píseň nahrál Milan Herman, klip
natočil Lubo Špirko, hlasovou
přípravu dělala Eva Kleinová.
Najdete ho na youtube.

DŘÍVE & DNES

Zpravy

BRNO JE MĚSTO
PIVU ZASLÍBENÉ
ROZHOVOR S PETREM HAUSKRECHTEM
JAKUB PRUDIL
Hlavní redaktor
StaroBrněnských
novin

● Jaká byla Vaše cesta
k oboru pivovarnictví? Byl to
již odmala Váš životní sen?
„Ani náhodou, i když jsme měli
pivovarství v rodině. Strýc i otec
zasvětili pivu celý život a pivo
doslova milovali. Já jsem se od
mala trochu odlišoval, pro mě
byl do 20 let na prvním místě
hokej, ale osud rozhodl jinak.
Těžké úrazy mě vrátily na zem,
ale touha vítězit a tah na branku jsem si přenesl do mé druhé
životní lásky, která je spojená
s výrobou piva.”
● Co pro Vás znamená PIVO?
„Pivu jsem zasvětil celý život.
Provází mě od té doby, kdy jsem
chodil dědovi se džbánem pro
pivo. Je to celoživotní láska.”
● Za svoji kariéru jste prošel velkým množstvím nejrůznějších pivovarů, přirostl Vám některý k srdci?
„Za 45 let vandrování po českých
a moravských pivovarech jsem
prošel mnoha. Vždy se mně vybaví ty, kde jsem se mohl nejvíce
realizovat a které mě nejvíce naplňovaly. První pražský měšťanský pivovar, Starobrno, Velké
Březno a pivovar Hauskrecht.”
● Co Vás přimělo k vybudování vlastního pivovaru
právě v Brně?
„V krásné moravské metropoli jsem strávil většinu ze svého

aktivního pivovarského života.
Mám zde pevně zakotvenou rodinu, plno přátel, takže volba
byla více než jasná a po letech
vandrování po celé republice
jsem zakotvil v tom nejlepším
pivním přístavu. Plzeň má sice
svou ikonu Josefa Grolla tvůrce piva plzeňského typu, ale
málokdo ví, že Brno má super
ikonu Františka Ondřeje Poupěte. Ten povýšil vaření českého piva na umění a založil první pivovarskou školu na světě
v městském pivovaru v Brně na
Šilingrově náměstí.”

● Budova pivovaru má netradiční historii, byla tu
dříve jatka, proč jste si vybral toto neobvyklé místo?
„Byl to asi pátý objekt, který
jsem se svými společníky navštívil. Když jsem do této přes
100 let staré historické budovy
vstoupil, věděl jsem od prvního
kroku, od prvního pohledu, že
je to místo zaslíbené. Ta budova má ducha, zajímavý příběh
s vnějším i vnitřním interiérem
přímo stvořeným pro pivovar.”
● Chystáte v dohledné době
nějaké zajímavé pivní speciály?

„Super otázka, neboť podzim
a zima jsou prostor pro speciály a my tuto dobu využíváme
na maximum. V druhé polovině
září startujeme s Moravian IPA,
začátkem října pokračujeme
s limitovanou edicí 12 % uvařené z čerstvého chmele, následuje
12 % Republika vařená na 3 rmuty a lehce dochucená za studena
českou aromatickou odrůdou
Kazbek. A pak už jdeme na trh
s těmi nejsilnějšími kalibry PH
13 % Black Flek - vařený ze čtyř
druhů sladů s výraznou krémově kávovou chutí, následuje PH
16 % Petr Bock, který díky tříměsíčnímu zrání má jantarově
červenou barvu a plné sladové
tělo s lehce medovými tóny.
A jdeme do ﬁnále, na závěr
roku jsme připravili PH 21 %
Consagrator, který budete moci
ochutnat v mnoha barikových
kombinacích.”
● Co máte na Brnu nejraději?
„Lidskou pospolitost, hezké
ženy, kulturu - zejména hudební scénu MDB, hokejovou Kometu a dobré pivo. Brněnská
pivní scéna nemá na světě obdobu, není možné to nazvat jinak
než Mekkou piva, tak obrovské
množství lidí, pivních podniků
a spousta pivních druhů tvoří
dohromady neskutečnou atmosféru, kterou lidé rádi vyhledávají.”
● Co vzkážete čtenářům
StaroBrněnských novin?
„Naučte se pivo vychutnávat
a všem přeji Dej Bůh štěstí!“

inzerce

Tzv. Římské náměstí (Františkánská ul.)

1902

2012

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Foto: Archiv

NEJMLADŠÍ
ČLENKA REDAKCE
NATOČILA PRVNÍ
VIDEOKLIP

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

VŠIMNĚTE SI: Dům vpravo je jiný. Původně tu byla kavárna. Řada domů vlevo zmizela úplně.

Kde to je

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

5

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

PAN
POUPĚ,
TÁTA PIVA

FRANTIŠEK
ONDŘEJ POUPĚ

Sládek
Petr Hauskrecht

S redaktorem
StaroBrněnských
novin Jakubem

Foto: Jakub Prudil, Zuzanam Husáková, archiv pivovaru Hauskrecht

Sládek městského
pivovaru v Brně, zakladatel pivovarnictví
(1753 - 1805). Dobový
tisk ho nazval Geniálním sládkem. Poupě
proslul také jako konstruktér pivní váhy.
Zajímal se o kvasnicovou chemii.

S Ivanem Chramosilem
v pivovaru u Fleků.

PŘÍBĚH PANA HAUSKRECHTA
K pivu si poprvé blíž
přičichl v bratislavském pivovaře Stein,
kde táta dělal podsládka. První letní brigáda: mytí kádí a stáčení sudů. V té době
ale žil hlavně hokejem: Slavia Praha, juniorská reprezentace.

Viděl se v NHL. Pak
přišla vojna a zranění
achilovky. Tak začala
cesta mistra sládka.
Výzva přišla v létě
roku 1994: Noví vlastníci pivovaru Starobrno hledali sládka.
Červený drak, Černý
drak, Zelené pivo...

Tým pivovaru
Hauskrecht

inzerce

VIDA! HAUSKRECHT A PRAZDROJ UVAŘILI
SPOLEČNĚ PIVO!... A BYLO JAKO KŘEN
StaroBrněnské noviny byly při tom! Mladí, svěží redaktoři Jakub Prudil a Zuzana
Husáková zavítali na
nevídanou akci - neformální setkání se
sládky Parního pivovaru Hauskrecht a Plzeňského Prazdroje.
To se konalo začátkem
září přímo v Brně v pi-

vovaru Hauskrecht, kde
všichni mohli ochutnat lahodné pivo, které uvařily pozor - společně pivovary
Hauskrecht a Prazdroj.
A pivo to bylo jako křen!

Víte že...

Prazdroj je největší
výrobce piva v ČR.
Založen roku 1942

Herec
Václav
Svoboda

Servírka Anička
a výčepní Jakub

Jako křen!
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

PAVEL HAAS: POSLEDNÍ K
A PAK UŽ ÚŘADOVAL ŠÍLEN

Foto: Archiv

75 let uplyne 17. října ode dne, kdy byl skladatel Pavel Haas zavražděn plynem v koncentračním táboře
Osvětim. Krátce předtím se v koncentračním táboře Terezín uskutečnil koncert Haasovy skladby. Při
vzpomínkách očitého svědka běhá mráz po zádech.
portován do Terezína;
U posledních chvil života
byl jedním z prvních
Pavla Haase byl dirigent
obyvatel ghetta. I v kruKarel Ančerl. Osudotých podmínkách komvý okamžik v Osvětimi
ponoval a pěstoval hudpopisuje takto:
bu (spolu s K. Ančerlem,
„Stáli jsme vedle sebe
u raportu, když přišel dr. Mengele. Jeho Bratři
ruka zprvu mířila na Haasovi
mě. Pak se zapíchla
do slabšího člověka,
který zrovna dostal
záchvat kašle - skladatele Pavla Haase. Byl
jsem svědkem toho,
jak Pavel Haas vchází
do posledních dveří ve
svém životě. Válka je šíK. Bermanem a dalšími
lenství.”
umělci). V roce 1944 se
Život Pavla Haase, vězně
nacisté rozhodli, že načíslo 731, vyhasl v plynotočí v Terezíně propavé komoře koncentračgandistické video. Chtěli
ního tábora Osvětim dne
z Terezína udělat něco
17. října 1944.
jako
Musterghetto,
Dirigent Karel Ančerl
aby ukázali, že se mají
přišel v Osvětimi o celou
zajatci jako v bavlnce,
rodinu, ale on sám přežil
hrají fotbal, zalévají kvě(zemřel v Kanadě roku
tiny, chodí na koncerty...
1973). Vzpomíná na dalTóny a dráty
ší mrazivý moment ze
života Pavla Haase, ve
Dirigent Karel Ančerl
kterém sehrál důležitou
o tom vypráví:
roli.
„Před příchodem komise Červeného kříže 22.
Pavel Haas byl zatčen
června 1944 se všude
gestapem v Brně dne
cídí, v den prohlídky se
2. prosince 1941 a trans-

podává neobvyklá strava: maso, buchty, housky a káva. Lidé, oblečeni
co nejlépe, se volně procházejí městem plným
hudby.”
Po odjezdu komise začíná filmování. Jeho
součástí je premiéra
Haasovy Studie pro
smyčcový orchestr.
Záběry ukazují skladatele v hledišti mezi
několika diváky, pak
orchestr. Posléze jde
skladatel Pavel Haas,
který je vyvolán pomyslným
publikem,
k dirigentovi Ančerlovi.
Podává mu ruku a uklání
se obecenstvu...
O čtyři měsíce později
odvezli Němci Pavla Haase do Osvětimi.
Pavel Haas „žil” v Terezíně tři roky, pak odešel
s 2, 5 tisíci dalších vězňů
do transportu. Tatínek
Zikmund a další příbuzní zde zemřeli.

Víte, že...
Jméno skladatele
nosí velmi úspěšné
Haasovo kvarteto

StaroBrněnské noviny
odhalily v Brně desku
bratrů Haasových
StaroBrněnské noviny
odhalily pamětní desku na rodném domě
Pavla Haase a jeho
bratra Huga v Bezručově 5. Když bylo Pavlovi
devět let (a jeho bratrovi
Hugovi sedm) přestěhovali se i s rodiči do Biskupské ulice č. 8.

Bezručova 5

PAVEL HAAS STRUČNĚ
PAVEL HAAS (21. 6.
1899 Brno - 17. 10.
1944 Osvětim) pocházel z brněnské židovské
rodiny. Jeho bratr Hugo
se stal ﬁlmovým hercem
a režisérem.
Spolupracovali na třech
ﬁlmech, pro které Pavel složil hudbu (Život je
pes, Mazlíček a Kvočna).
Zamiloval se do vdané
lékařky Soni Jakobsonové (manželky ruského

jazykovědce), která se
rozvedla, aby se mohli
17. října 1935 vzít. Roku
1937 se jim narodila dcera Olga - později herečka. Dne 2. prosince 1941
byl deportován do Terezína. Odkud ho 16. října
1944 odvezli do Osvětimi, kde byl 17. října 1944
poslán do plynové komory. Osvětim osvobodila
Rudá armáda o tři měsíce později - v lednu 1945.

inzerce

Kdyby domy mohly mluvit

Erbenova 14

ZDE MŮŽE BÝT
VÁŠ
INZERÁT
30 tisíc Brňanů měsíčně čte

bydlel 10 let brněnský kapelník a textař
Gustav Brom (1921
- 1995). Jako student
byl zatčen gestapem,
vězněn čtyři měsíce
a jen zázrakem unikl
transportu do Dachau.
Začínal v brněnských
kavárnách. Jeho orchestr byl na 250 zahraničních turné.

Erbenova 14

Kapelník
Gustav Brom

Foto: Archiv, Martin Cibulka

V tomto domě

StaroBrněnské noviny.
Je nám ctí, že jste jedním z nich.

Pro inzerci volejte 777 556 578 (Monika)
nebo e-mail: inzerce@starobrnenskenoviny.eu

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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Í KONCERT V TEREZÍNĚ
LENÝ DOKTOR MENGELE

Kalendárium
Starého Brna
ŘÍJEN

Vladimír
Menšík
HEREC

Božena
Skácelová
ŽENA BÁSNÍKŮ

Ladislav
Pešek
HEREC

Jarmila
Urbánková
HEREČKA

Propagační koncert v Terezíně.
Pavel Haas (ve světlém saku).
Nahoře dirigent Karel Ančerl.

● Vladimír Menšík
*9. 10. 1929 Ivančice
†29. 5. 1988 Brno
Vynikající herec, vypravěč,
bavič a konferenciér. Roky
bojoval s astmatem.

SLAVNÁ
VÝROČÍ

● Božena Skácelová
*28. 10. 1914 Přerov
†28. 10. 2008 Brno
Žena dvou brněnských
básníků: Oldřicha Mikuláška a Jana Skácela.
● Karel Absolon
*16. 6. 1877 Boskovice
†6. 10. 1960 Brno
Krasový badatel a velká
postava evropské archeologie první poloviny 20.
století. Spoluobjevitel tzv.
Věstonické venuše.

Terezín

● Ladislav Pešek
*4. 10. 1906 Brno
†13. 7. 1986 Plzeň
Herec a pedagog. Nezapomenutelný Áda Čuřil ve
ﬁlmu Škola základ života.

Pavel Haas
na koncertě své
skladby v Terezíně

Dobuďme Zadní Indie (3/4)

Za české výšivky budeme dovážet
lacinou pracovní sílu

● Jarmila Urbánková
*26. 10. 1892 Praha
†20. 7. 1979 Brno
Herečka, pedagožka na
JAMU v Brně. 51 let byla
členkou Státního divadla
v Brně.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1919)

A každá zapadlá Lhota pořádá si levně
zoologickou zahradu.

Pokračování
příště
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Recept

OBLÍBENÁ JÍDLA SLAVNÝCH Z BRNA

POŠLETE NÁM SVŮJ RECEPT NA ADRESU: redakce@starobrnenskenoviny.eu

GURMÁN ŽIVOTA, HEREC JIŘÍ PECHA:
PEČENÁ HUSA, KNEDLÍK, ZELÍ

DOBROU
CHUŤ!

ZAJÍMAVOST
Jiří Pecha měl rád
Divadlo Husa na provázku a také husu se
zelím. Bavily ho i husí
historky. Například:
Svatý Martin, když měl
být jmenován biskupem,
se z vrozené skromnosti
před takovou poctou ukryl
do husince. Husy svým
kejháním Martinovu skrýš
prozradily, což byl pádný
důvod, aby skončily na
pekáči.
Nebo: Husy jíme za trest.
Tedy za trest husám. Jednou svým hlučným kejháním rušily kázání svatého
Martina a tak si svůj trest
odpykávají na svatomartinské tabuli.

Víte že...

Opravdu dobře
vykrmená husa
může vážit až 15 kg.

Jiří Pecha
inzerce

PORADNA ALOE VERA
Aloe vám tělo pohladí
a úsměv naladí!

Lída Juráčková
Poradna Aloe Vera
Pasáž Typos
Běhounská 22,
1. patro
Brno, 602 00
Tel.: 720 537 786

SMS inzerce Staré Brno
NÁVOD: Na tel. číslo 900 11 30 pošlete sms:
SBN INZ a hned za to TEXT INZERÁTU.
Rozsah jednoho inzerátu je maximálně 30 slov.
Cena jedné SMS je 30 Kč (včetně DPH).

.

● Česká důchodkyně - vdova, sympatická, kulturní, žijící v západním Německu ve městě u Baltického
moře hledá českého přítele, který by měl společné
zájmy a rád by se přestěhoval do Německa. Znalost němčiny není nutná. Seznámení by proběhlo
v ČR. Veškeré náklady na dopravu a pobyt budou
hrazeny. Volejte na tel. číslo: 00494 313 805 977.
● 48letá hledá práci na vrátnici, recepci v rozmezí 7 - 18 h v okolí Brna-střed. Uvítám i pomocné
práce v kultuře, sportu, asistenci. Tel.: 605 867 568.

D

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, lidumil, www.sukolman.cz

Kroucení
hlavou
V restauraci U Čápa se

baví dva místostarostové.
„Kolego, už musím vážně
domů!”
„Co tak brzy?”

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

Minulé číslo

Básně

Tři prsty
Když na někoho
ukazuješ prstem,
tři prsty
ve dlani tvé
ukazují stále
na tebe
ne do nebe...
Když
na někoho,
brněnská kopretinko,
ukazuješ
prsem,
tak pomni,
jedna ruka
netleská.
PETR KOLMAN
Poznámka: Tuto báseň
jsem složil speciálně do
StaroBrněnských novin.
Sice se nerýmuje, ale je
poučná a vznikla bez
grantu, nadto jsem ji složil na služebce v Praze Řepích, kde je pochován
Babinský, známý lotr mexický - brněnský.

POSÍLEJTE BÁSNĚ

redakce@
starobrnenskenoviny.eu

„Manželka vždycky kroutí hlavou, když přijdu
pozdě domů z hospody.”
„Ale to snad není tak hrozný, pane místostarosto,
nebo jo?”
„Ale ona kroutí s tou mou,
pane místostarosto!”

U zeber

Známý brněnský restauratér navštívil s rodinou
místní ZOO. U zeber se zasnil: „Z těch by byly ale
řízky!” „Tati, nech té práce aspoň o víkendu,” říká
na to nejmladší z dětí.

inzerce

Brněnský
Sysifos
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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

Maryša se hraje
v HaDivadle

Krásné představení Maryša z pera bratří Mrštíků si nenechte ujít 3. 10.
v HaDivadle v Brně. Hrají:
Miloslav Maršálek, Sara
Venclovská, Simona Peková… Krojovanou revoltu režíroval Lukáš Brutovský.

Jděte na Branky
Body Brno

Do konce roku je na hradě Špilberk k vidění sportovní výstava s názvem
Branky Body Brno. Uvidíte olympijské medaile,
wimbledonský talíř i tituly
Komety… Nenechte si ujít.

The Naked Truth
- Odhalená pravda
Režie: Petr Halberstadt
Hrají: Gábina Míčová,
Petra Špindlerová,
Daniela Choděrová…
Divadlo Bolka Polívky
14. 10. od 19 h
K

JAKUB
SMOLÍK,
zpěvák

Kulturní nástěnka
ŘÍJEN

Divadlo
Čt 3. 10. v 19 h - MARYŠA
Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5 - Děvčico nešťastná, tys ho otrávila? Drama. Hrají: Pavla Gajdošíková, Norbert Lichý, Markéta Haroková…
Divadlo
Ne 20. 10. v 15 h - OSTROV POKLADŮ
ND Brno - Mahenovo divadlo, Dvořákova 11 - Drsný
mořský vlk na vlnách dětské fantazie! Režie: Zoja Mikotová. www.ndbrno.cz
Divadlo
Út 29. 10. v 19 h - ZKUŠEBNA
Divadlo Husa na provázku, zkušebna, Zelný trh 9 - Improvizační cyklus. Mimořádné setkání s herci, jak je
neznáte. Herecká kuchyně dokořán. www.provazek.cz
Divadlo
30. a 31. 10. v 19.30 h - WOYZECK
HaDivadlo, Poštovská 8d - Rotrojený člověk. Woyzeck. Vrah? Nebo oběť? Hrají: Hochman, Valůškov,
Valůšek… www.hadivadlo.cz
Prohlídka
Otevřeno denně - KAPUCÍNSKÁ HROBKA
V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností. Čekají na
vás. www.hrobka.kapucini.cz
Prohlídka
Pátek až pondělí 10 - 17 h - VILA STIASSNI
Hroznová 14, Brno - Pisárky - Prohlídka interiérů i zahrad vily s neobyčejným příběhem. Více info na: www.
vila-stiassni.cz

HANA
HOLIŠOVÁ,
herečka

PETR
NAGY,
zpěvák

V Sono Centru to
žije

Nenechte si ujít parádní akce v Sono Centru v
Brně. V průběhu října

vystoupí 4. 10. Chinaski,
Jakub Smolík zazpívá 10.
10., 4TET okouzlí 24. 10.,
Peter Nagy zazpívá 29. 10.
a na zpěvačku Hanu Holišovou & New Time Orchestra přijďte 30. 10. Je na
co se těšit!

Sběratele čeká
setkání

Na sběratelská a výměnná
setkání se mohou těšit milovníci aut a vláčků všech
měřítek. Nejbližší se konají 20. 10., 17. 11. a 15. 12. od
7.15 do 11.45 h v budově
ombudsmana na adrese
Údolní 39 v Brně.

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 je zdarma.

Zabava
telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

POVÍDKA HANTECEM:
KROKÓŠ Z RATHAUSU (4.)
Aleš "Agi" BOJANOVSKÝ k poctě Franty Kocourka

Trut byl móka
Mezi někeréma se ale hantýruje, že krokóša dotáhli
do Štatlu ze svéch vandrů
krojcmeni, iní zas plkajó, že borcům z RathauFRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

ALENA LADOVÁ

Malířka, ilustrátorka, dcera Josefa Lady
www.malostranskenoviny.eu

Josef
Lada
TATÍNEK

Karel
Tondl
PROFESOR

Koutek pro chytré hlavy

Foto: Archiv

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné ženy Starého Brna

su ho dal turecké sultán,
ale kovaní štatlaři majó
v budkách fest zasazený,
že krokóša nikdo nepřitáhl... Lajvčil ve Štatlu
u Svratky, kde měl ve skale bévák. Všem, co měli
kolem kéry, už fest lezl
na nervy. Když byl módr,
cháloval, co se dalo a co
mu vlezlo pod tlamu.
- Pokračování příště -

Poznáte, jářku,

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

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).

?

Otázka: Víte, jak se jmenuje palác, který má toto
pěkné průčelí? Nápověda:
Hledejte na náměstí Svobody. Zajímavost: V domě
bylo první WC v Brně.
Minule: Socha Ježíše je na katedrále
sv. Petra a sv. Pavla na Petrově nad
hlavním vchodem. Správně: Lubomír Zoubek, Aleš Krejčí
POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Eva

Alena Ladová (1925 - 1992) zdědila po Bernardinová
svém slavném otci talent a trpělivost.
SPISOVATELKA

K

reslení se plně věnovala po dokončení
gymnázia na Státní
graﬁcké škole u profesora
Karla Tondla. V roce
1969 působila v Brně, kdy
navrhla scénu například
pro Nedbalovu operu
Z pohádky do pohádky.
inzerce

Ilustrovala knihy pro děti
(Kluci, holky a Stodůlky
od Evy Bernardinové),
její kresby vycházely v časopise Mateřídouška, Ohníček a dalších. Její manžel
Jan Vrána (1919 - 1994)
byl vydavatelem díla Josefa Lady.
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KŘÍŽOVKA NA HESLO

Vylušti tajenku a... Překvapení!

TAJENKU ZAVOLEJTE MONICE,
tel. č. 777 556 578. ODMĚNA:
Nejrychlejšímu luštiteli této křížovky
řekneme pěkný vtip.

TUTO RUBRIKU SPONZORUJÍ
PIVNÍ SADY (NÁDRAŽNÍ 22,
BRNO - STŘED)

.

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. listopadu

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Foto: Archiv

T. G. MASARYK
První prezident

Mazlíčci
Starého Brna

Konečně odvezli
jeho bystu z drátů,
která stála na Moravském náměstí
vedle koně

Tip: Pozorní čtenáři
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

ENDY
Pejsek Endy, nadmíru
spokojený, právě dočetl
StaroBrněnské noviny
a zdraví celou redakci.
Haf. Snímek poslala
panička Zuzka

Takhle to
má vypadat

Foto: Jakub Prudil

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

StaroBrněnské noviny
krásně vyrovnané
v hotelu Slavia v ulici
Solniční 17

SBN
TRICET
na tel. číslo 902 11 30
PLNÁ TRAMVAJ: „Kdepak, dámy a pánové, přistoupit nelze!
Ve voze sedí dva, kteří by tvrdili, že jsou v Brně utiskování!“

49 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: 777 556 578 (Monika).
Pivovar Hauskrecht, Porážka 208/3, Trnitá. OD Vágner, Česká
151/16. Air cafe, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. 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. 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 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. 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,
Vintrovna 262, areál ENBRA, Popůvky u Brna. Hotel Slavia, Solniční 15. Kavárna Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28.
října 8. Kadeřnictví Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy. Restaurace Štatl, nám. Svobody 3, Alfa pasáž, stanoviště hlídače.
U Mikešů, Černovická 2. Cvrček na Skle, Kounicova 23. Kadeřnictví na Dukelské, Dukelská tř. 86. Rámařství, Nováčkova 69a.
Kolibřík, Brněnská 5, Šlapanice. U Tomana, nám. Svobody 22.
AKompas, Štefánikova 51, vchod Šumavská.

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.

Foto: Zuzka Husáková

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.

