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Místní krásky
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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 2019
Čís. 4, roč. IX Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

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

„Vždy byste měli číst jen to, co 
obdivujete.”

Martino Hammerle Bortolotti 
Fenomenální rakousko - italský 

barytonista

BRNO PÍŠE 

příbĚhY
Čtěte na str. 6 - 7

Sommeliérka Hanka 
v ELSNER bistru 

(Zelný trh 10) s vínem 
z Krásné hory

PŮVABNÁ HANKA

vzpomínka na jiřího pechu (†74)

Herec JIŘÍ PeCHA 
*12. listopadu 1944, 
† 28. února 2019

uŽ?uŽ?

S redaktorkou SBN 
Monikou Höppner
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku
„Do veselé spo-
lečnosti dokážu 
přinést mizer-
nou náladu…“

Petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

ND Brno
„Pilotování le-
tounu, hlubin-
né potápění… 

Tedy s trochou 
nadsázky…“ 

ANKeTA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Tomáš 
Kudlička 

„Dokážu 
v neděli spát 
až 14 hodin 

v kuse.“

Veselá divadelní 
společnost

Jakou máte 
zvláštní dovednost?

Markéta 
Jetelová

„Přimět poli-
cistu k větě: 

Jeďte, nic jsem 
neviděl!“

„Nosem hraji na 
fl étnu a chodím 
na válci a u toho 
hraji na ukulele 

a zpívám.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: Já neumím 
nic, vůbec nic, 
a to mě právě 

dělá 
výjimečným.“

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 

Dominikánská - To tu 
ještě nebylo! Na radnici 
Brno - střed se v polovině 
března zatýkalo. V akci 
byly desítky policistů. 
Zajistili počítače a doku-
menty. Radnice byla celý 
den zavřená.
Radní Jiří Švachula (člen 
a sponzor hnutí ANO) je 
už ve vazbě kvůli obvinění 

z korupce a s ním také Petr 
Liškutin (ANO) a další 
čtyři lidi. Policie je obvi-
nila z účasti na organizo-
vané zločinecké skupině, 
zjednání výhody při za-
dávání veřejných zakázek 
a z úplatkářských trest-
ných činů. Hrozí jim až 
16 let vězení. Další čtyři 
obvinění jsou na svobodě.

POSÍLeJTe 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

na radnici b   rno - střed se zatýkalo, 

STARÉ 
BRNO

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

Brno - Přímo před zraky 
návštěvníků brněnské zoo 
přišla na svět začátkem 
března malá velbloudice. 
Mládě porodila samice 
Majda (16) ve výběhu 
u stromu. Otcem je samec 
Dred (7). 
Porod proběhl bez kom-
plikací, trval jen něko-
lik minut. Teď už mládě 
běžně skotačí ve výběhu. 
Velbloudice Majda přišla 

z Bratislavy, v Brně žije už 
15 let. Je to zkušená mat-
ka, odchovala v životě už 
tři velblouďata.
Velbloud se v brněnské 
zoo narodil naposledy 22. 
června 2017. 

Na Knofl íku, 
Běhounská 9 

 Hovězí maso, 
rajská omáčka, 
housk. knedlík

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

93 Kč

ROZEZNÁTE VRABCE 
OD DROZDA?

ano: 93 %, ne: 7 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17. 3. do 
25. 3. 2019, mimo jiné na odběrních 
místech StaroBrněnských novin, 
místních hospodách, kavárnách... 
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

aGentura media skaut se ptÁ v ulicích

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Věta, kterou jsem zaslechl:

Počasí 

duBeN
Je-li duben pěkný, 

bude květen ještě lepší.

18 °C

velbloudice 
rodila před zrakY 

nÁvštĚvníkŮ

Mládě je velbloudí 
holčička

„Všichni si myslí, 
že jsem šílenec, 
což mi říká, že jsem 
nejrozumnější člověk, 
jakého znám.

+ polévka ÚplatkY jd  ou do desítek milionŮ!

Víte že...
Těchto domestikova-

ných velbloudů žije na 
světě jen asi milion.

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

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!

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.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

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Malý oznamovatel

inzerceinzerce

Dívky ze str. 3

ště
Veselá místní dvojka 

při tradičním proplétání údú. 
Pamětníci by mohli vyprávět! 

hanka & manka

bouřlivý 
ROK 1919
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Radní Švachula 
v žertovné koláží

ÚplatkY jd  ou do desítek milionŮ!

V letošním roce si připomínáme 90 let od dosta-
vění vily Stiassni a postupně si v našich příbězích 
představujeme její obyvatele. Po pánovi domu - Alfre-
du Stiassni - je řada na jeho manželce Hermine, 
rozené Wienmannové z Ústí nad Labem. Narodila 
se 22. září 1899 do rodiny významného podnikatele 
v severočeském uhelném průmyslu Jacoba Wein-
manna. Byla to velmi podnikavá dáma, o tom si po-
víme něco příště, ale stejně tak byla vášnivou foto-
grafkou a také se ráda starala o zahradu. Není divu, 
vždyť zahrada vily Stiassni má více než 3,5 hektaru. 
Ze vzpomínek pamětnice dokonce víme, že paní 
Hermine vždy na Velikonoční pondělí zahradu vily zaplnila vajíčky, která pak hledala 
její dcerka i děti zaměstnanců. Tato milá tradice se do vily každoročně vrací. Přijďte 
s námi hledat i vy 22. dubna 2019. Více na www.vila-stiassni.cz.

PŘÍBĚH VILY STIASSNI
Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.

Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky
www.vila-stiassni.cz

Hermine Stiassni

Historie Alfa Pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce dubna
4. 4. 2019 (čtvrtek) od 14 v rámci projektu Poslední adresa bude v Alfa pasáži instalována 
destička, věnovaná Josefu Robotkovi, který byl v roce 1952 popraven komunisty.

Stejně jako většina domů v Brně je obestřeno ně-
jakým tajemstvím, nebo nezvyklou  událostí, tak 
i Palác Alfa zažil mnoho dodnes nevyjasněného. 
Těsně po válce se do Alfa pasáže, konkrétně do 
vchodu F, nastěhoval podplukovník generálního štábu Josef Robotka (1906 -1952). 
Rozsah Robotkovy ilegální činnosti byl značný, jeho největším úspěchem bylo odha-
lení volavčí sítě brněnského gestapa. Na jaře roku 1949 byly v Alfa pasáži obsazeny 
státní policií všechny vchody, výtahy a schody, Robotka však prchl 
přes terasu a po střeše do vedlejšího domu (Poštovská 6) neznámo 
kam. Po čtyřech měsících byl prozrazen, 25. 7. 1949 zatčen a 12. 11. 
1952 v 5. 40 h v Praze na Pankráci popraven. Pokračování příště. 

Josef Robotka 

Naši Cukrárničku najdete 
v Brně - Husovicích 

poblíž kostela, na adrese 
Nováčkova 45. 

Jsme tu pro vás od roku 2009. 
Nabízíme zákazníkům v útulném prostředí 
kvalitní kávu Covim a výborné zákusky. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

www.cukrarnickahusovice.cz

Otevřeno máme 
po - pá 9 - 18 h, 
víkendy zavřeno.
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DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTe SI, Že: Vlevo vidíme staré klášterní budovy, vzadu kostel na Starém Brně

1907 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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Dolní část Pekařské ulice

● 16. 4. 1919 (100 let) 
vyšel zákon č. 213/1919 
Sb. o sloučení obcí s Br-
nem.  Byl položen základ 
ke vzniku tzv. Velkého 
Brna. Bylo připojeno 21 
obcí a 2 města - Královo 
Pole a Husovice. Počet 
obyvatel se tehdy zvýšil 
na 222 tisíc. Brno se sta-
lo 2. největším městem 
Československa. 

první pomítání 
v brně

Hostinský Ignát Koste-
lecký (1856 - 1924) pro-
vozoval živnost v Novém 
Městě na Moravě. Kolem 
roku 1890 přesídlil do 
Brna. Zpočátku pracoval 
v hostinci U Marovských 
v ulici Veveří (tehdy Eich-
horngasse), kde vzniklo 
první české Národní diva-

dlo v Brně. Záhy zakoupil 
dům se starým hostincem 
v České (tehdy Rudolfs-
gasse) č. 20, který přebu-
doval a přejmenoval na 
Hostinec U Kosteleckých.
Hostinec se stal velmi ob-
líbeným. Panu Ignátovi 
pomáhala manželka Anna 
a syn Miloslav. V domě 

příbĚh hostince u kosteleckýchJako by to 
bylo včera[        ]

bydleli, Ignát Kostelec-
ký zde i zemřel. Hostinec 
pak vedl jeho syn Miloslav 
(1895 - 1981). V roce 1926 
zadal projekt přestavby na 
hotel s restaurací a kavár-
nou architektovi B. Fuch-
sovi. Miloslav Kostelecký 
tak byl prvním majitelem 
dnešního hotelu Avion. 
Kdoví, co by řekl na dneš-
ní stav hotelu, který byl 
v roce 2010 zařazen do se-
znamu národních kultur-
ních památek. 

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

Hostinec 
U Kosteleckých

míst
ní 

příbĚh
Y

Š&K 
truhlářství

Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

www.sktruhlarstvi.cz

Výroba zakázkového nábytku. 
Opravy starožitného nábytku. 

Realizace interiérů na klíč.

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína                       
od moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
• Ať Vám není v dubnu líno,                                    
píti Terezčino víno!

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

Adresa: Veveří 12, Brno
Tel.: 541 213 740, 608 826 446

E-mail: jiro@zamkarstvi-jiro.cz

Přijde-li nezvaný host, 
JiRo klíče = bezpečnost.

• Zhotovujeme všechny druhy klíčů a autoklíčů
• Opravy zámků a autozámků
• Realizace systému generálního klíče
• Prodej bezpečnostních vložek - FAB, EVVA, 

Mul-t-Lock, trezorů
• Montáž zámků, nouzové otevírání

Klíče na ulici Veveří zhotovujeme již od roku 1936 
(tehdy Eichhorner Strasse)!

Přijde-li nezvaný host, 
JiRo klíče = bezpečnost.

Přijde-li nezvaný host, 
JiRo klíče = bezpečnost.

www.zamkarstvi-jiro.cz
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Volejte Martinovi , tel.: 777 122 009
nebo napište na e-mail

redakce@starobrnenskenoviny.eu

ZAPOMENUTÉ 
ULICE

JAK SE JMENUJE 
tato ulice v brnĚ? 
Tato ulice vznikla v roce 1867. 
Název má podle stavitele a so-
chaře Antonína Pilgrama - Pil-
gramgasse. Během 2. sv. války 
byl užíván i název Pilgramova. 
Krátce se jmenovala Hradební. 
Dnešní název má od roku 1946. 
Víte, jak se nazývá? Nápověda: 
Na fotografii vpravo ještě nesto-
jí palác od Ernsta Wiesnera. 

Kdyby domy mohly mluvit

se narodila Barbara Lee 
Podoski (1914 - 2009) 
roz. Božena Hauserová. 
Účastnice protinacistic-
kého odboje v zahraničí. 
Do konce života nosila 
v kabelce nůž, kapesník 
a lžičku – základní výba-
vu vojáka. Je pochována 
v Americe po boku ame-
rických prezidentů. 

Vrchlického sad 3 
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Božena HauserováVrchlického sad 3 

do těchto novin 
vám vytvoříme

ZDARMA
volejte hned na tel. č. 
777 556 578 (monika)

inzerÁt

ČERNÁ 
KRONIKA

V tomto domě

jí palác od Ernsta Wiesnera. 
Nejrychlejší volající 
se správnou odpovědí 
obdrží hrnek Staro-
Brněnských novin! 

Rok 1916

ČERNÁ 

brnĚnskÉ nÁdraŽí 
se stĚhuje na jih 

Křenová - Krajský soud v Brně řeší 
bizarní případ domu, který své mat-
ce koupil lupič Roman Dolíhal. Po-
řídil ho z ukradených peněz? Roku 
2006 bratři Dolíhalové v převleku 
za policisty přepadli u Slavkova 
u Brna auto bezpečnostní služby. 
Ukradli 77 milionů Kč.

koupil matce dům 
z peněz z bankovní 

loupeže?

míst
ní 

příbĚh
Y

kolem vznikne novÁ ČtvrŤ pro 15 tisíc lidí

Brno - Vida! Nové vla-
kové nádraží v Brně se 
posune 800 metrů jižněji 
od současného. V okolí 
vznikne nová čtvrť včetně 
bulváru, který má předčit 
Václavské náměstí v Pra-
ze. V tzv. Jižním centru 
může žít až 15 tisíc lidí. 
Soutěž o novou podobu 
nádraží bude vypsána le-
tos v září. Na konci má být 
nejmodernější nádraží ve 
střední Evropě. Mezi uli-
cemi Opuštěná a Veselá 

má vyrůst nová čtvrť, jak 
plánují investoři z J&T 
Banky. Jde o podobný 
projekt, jaký realizuje 
v Praze v okolí Masaryko-
va nádraží investiční sku-
piny Penta.
Kdy bude hotové nové 
vlakové nádraží, záleží na 
vládě. Projekt musí po-
světit desítkami miliard 
korun. Stavět se začne 
nejdříve za čtyři roky. Ho-
tovo tak nebude dříve než 
v roce 2030.

ZÍTRA?

DNES
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ROZHOVOR STAROBRN ̌ENSKÝCH NOVIN 

SBN: Proč Vám Jan 
Werich vybral právě pří-
jmení Simonová?
Yvetta: Jsem křestním 
jménem Yvetta a po man-
želovi jsem se jmenovala 
Spurná. Rozhodli jsme se, 
že bude lepší, když pro ve-
řejná vystupování zvolím 
pseudonym, ale iniciály Y. 
S. zůstanou. Jan Werich 
mi vymyslel několik pří-
jmení, z nichž se mi nejvíc 
líbila Simonová.
SBN: Dlouhá léta byl Va-
ším pěveckým partnerem 
Milan Chladil. Co se Vám 
na něm líbilo?
Yvetta: To byl ohromně 
šaramantní člověk, které-
ho ženy přímo zbožňovaly. 
Hlasy nám v duetech pěk-
ně zněly. Milan byl veselý 
člověk, byla s ním legrace. 
Naše rodiny se stýkaly. 
SBN: Čím byl pro Vás vý-
jimečný Gustav Brom? 
Yvetta: Měla jsem ho 
moc ráda. Výjimečný byl 
samozřejmě svou muzi-
kou. Vždyť to byla jedna 
z nejlepších jazzových 
kapel v Evropě! Taková 
kapela už tady dnes není! 
Když jsme jeli (s Vlacho-
vou kapelou) do Brna, oni 
na nás přišli, a když oni 
přijeli do Prahy, nenechali 
jsme si jejich vystoupení 
ujít. Dobří muzikanti se 
umějí vzájemně ocenit! 
SBN: Co se Vám vybaví, 
když se řekne Brno?
Yvetta: V Brně jsem 

uskutečnila desítky kon-
certů, naposledy před 
rokem, kdy jsem se na 
pódiu potkala například 
s Helenou Blehárovou 
a řadou dalších kolegů 
a kamarádů. A protože stá-
le koncertuji, je možné, že 
v Brně ještě nějaké vystou-
pení přidám. 
SBN: Jaký je Váš recept 
na půvab?
Yvetta: Recept na půvab 
pořád hledám… (pozn. re-
dakce, paní Yvetta se za-
čala od srdce smát)
SBN: Jak vypadá volný 
den podle Yvetty Simono-
vé?
Yvetta: Jsem ráda doma. 
Pouštím si elpíčka Counta 
Basieho a vychutnávám si 
tu skvělou hudbu. 
SBN: Co vzkážete čtená-
řům SBN?
Yvetta: Všem milým čte-
nářům StaroBrněnských 
novin přeji dobrou náladu 
a hodně zdraví!

ZPĚVAČKA

Text: Martin Cibulka

Jiří Pecha byl pro mě 
vždy roztomilou osůbkou. 
Znala jsem ho už za studií 
na JAMU, kdy jsem ho 
s obdivem sledovala v jeho 
rolích na Provázku a pak 
i jeho kejkle po předsta-
vení na baru, kdy sršel 
vtipem a dobrou nála-
dou, vyprávěl furt něco 
a byl zkrátka „živej“. Jed-
nou se mnou třeba zapil 
mého tenkrát narozené-
ho synovce Jakuba tak 
důsledným způsobem, že 
náš Kuba za svůj dvace-
ti čtyřletý život pořádně 
nezakašlal a má zdraví na 
rozdávání i pro další ge-
nerace. 
A jaký to byl pan herec! 
S údivem i nefalšovaným 
dojetím jsem sledovala 
Pecova Leara na Prováz-
ku. Stejně dojatá jsem 
snad jen byla, když Bára 
Špotáková vyhrála olym-
piádu a naši hokejisté zla-
to v Naganu. 
Čirou radost způsobovala 
nejen mně Pecova Babič-
ka, za kterou získal Ra-
dokovu cenu v kategorii 
Mužský výkon v ženské 
roli. Hrál ji tak hezky žen-
sky bez hereckých škatu-
lek a pitvoření, i když měl 
vousy a byl chlap! Inu, 
šťastná to žena. 
Vím, jasně, že život s ním 
asi pro jeho ženu Janinku 
nebyla vždy procházka rů-
žovým sadem, když se tře-
ba Peca rozjel a popíjel… 
Ovšem paní Jana to vždy 
pěkně ustála!
Jako poctivý a čestný člen 
redakce StaroBrněnských 
novin přišel Peca dávno 
tomu také na naši „sran-
da akci“ - focení Brňanů 
u Centrálního mozku lid-

recept na pŮvab? 
pořÁd ho hledÁm...

vzpomínka na jiřího pechu, 
se kterým odešel kus brna

Herec Jiří Pecha byl nás všech nejen z Brna. Byla s ním 
sranda a každý, kdo s ním měl možnost pobýt, měl pocit, 
že se svět točí jen a jen kolem něho. Takovou dokázal 
navodit atmošku. Teď už ale na nás Peca, jak mu kama-
rádi říkali, mává shora z nebíčka. Ovšem vzpomínky na 
něho jsou setsakramentsky živé…

YVETTA SIMONOVÁ
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Text: MONIKA HÖPPNER
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Yvetta 
Simonová

Jiří Pecha

stva ze seriálu Návštěv-
níci v kavárně Vladimíra 
Menšíka. Za to ho ještě 
dodatečně chválím. Kývl 
také na focení projektu 
Almost White fotografa 
Luba Špirka, ty dva jsem 
propojila, a díky tomu 
vznikl úžasný černobílý 
portrét a jako bonus jsem 
s Pecou a jeho ženou zaži-
la parádní odpoledne. 

Ovšem posledních osm 
let jsme spolu s Pecou 
měli hlavně tzv. telefonní 
vztah. Každý měsíc jsem 
mu volala s anketní otáz-
kou našich novin. Vždyc-
ky jsem se na jeho vtipné 
odpovědi těšila a při této 
příležitosti jsme spolu 
probrali spoustu věcí. Jak 
jako mladý běhal a vyhrál 
druhé místo na přeboru 
republiky, jak se dostal 
přes ochotníky k divadlu, 
jak moc má to divadlo 
rád, ale jak se před kaž-
dým představením „třepe 
jako ratlík", protože je 
veliký trémista a ta jeho 
tréma se nezmenšuje, ale 
spíš zvětšuje, a jak hod-
ně zlenivěl a že se mu už 
nechce hrát a někdy zase 

jo a co jeho Janinka vaří 
k obědu a jak je jeho ka-
marád Bolek citlivý k li-
dem a o svých dcerách 
mluvil, koních i psech, 
tricích kulečníkových, 
basketu, kamarádech, fil-
mování a Brnu... Bylo to 
pěkné s ním mluvit. Vždy 
byl vtipný a z jeho rozho-
vorů na mě vždy vyskoči-
la kromě srandy taková 
osobitá moudrost. I když 
on sám o sobě tvrdil, že je 
„spíš blbé než moudré“… 
Pecův kamarád Radim 
Fiala, také spolupracov-
ník redakce našich novin, 
na něho vzpomíná takto: 
„Odešel velký člověk, ne-
zaměnitelný herec, můj 
kamarád, mentor a kole-
ga, který nikdy nezkazil 
žádnou srandu!“ A kole-
gyně Ivanka Hloužková, 
která také pravidelně od-
povídá na anketní otázky 
novin, jen doplnila: „My 
jsme s Pecou spolu měli 
jednu společnou zálibu. 
Rádi jsme štengrovali 
naše kamarády…“
Já jen dodávám: Peco, 
díky za tvou energii, sran-
du, laskavost a osobitost! 
Upřímnou soustrast celé 
rodině i přátelům! 

jiří pecha struČnĚ
● Na parte měl napsá-
no: Fanoušek ženského 
basketbalu ● Závodně 
běhal přespolní běh, 
mezi mladšími dorosten-
ci skončil druhý v republi-
kovém přeboru ● V mládí 
se živit jako opravář pra-
ček ● Vystudoval brněn-
skou JAMU ● S Bolkem 
Polívkou spoluzaložil 
Divadlo Husa na prováz-
ku, kde od roku 1997 

ztvárňoval roli Babičky 
v inscenaci Babička - feti-
šistická revue ● Jeho ko-
níčkem byla jízda na koni 
● Hrál ve fi lmech např. 
Šašek a královna (1987), 
Poslední leč (1981), An-
děl páně (2005), Vyhná-
ní z ráje (2001) a dal-
ších. V divadle např. Král 
Lear (1998) ● Byl spo-
lupracovníkem redakce 
StaroBrněnských novin.

jiří pecha struČnĚjiří pecha struČnĚ

OPONA

Volejte: 774 826 887, E - mail: info@prirodnipecivo.cz

Jsme přírodní 
bio pekárna

Pečeme s láskou 
bez umělých přísad a cukru

„Chceš-li v zdravém žití býti, 
musíš Přírodní pečivo míti!“

• Bio a kváskové pečivo
• Bezlepkové pečivo

• Přirozeně sladké pečivo
• Semínka, ořechy, sušené ovoce,                       

luštěniny, obiloviny
Příjem objednávek pondělí až čtvrtek 7.30 - 14 h

www.prirodnipecivo.cz

• Semínka, ořechy, sušené ovoce,                       

inzerce
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StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Cesta svíčky ke slávě (2/4)

Něžný 
rebel

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)Cesta svíčky ke slávě (3/4)

Pokra-
čování 
příště

Pepík: „Tady je. Musel jsem za ni 
dát 40 haléřů.“

Hokyně: „Tak prosím, tady je 
svíčka. Dostanu za ni 60 haléřů.“

Podomek: „Už jsem tady s tou svíčkou. 
Stála korunu. Prej je všechno dražší.“

Jiří 
Sequens, 

řežisér

duBeN

 ● Václav Kaprál 
*26. 3. 1889 Určice 
†6. 4. 1947 Brno
Skladatel, pianista. Otec 
dirigentky Vítězslavy 
Kaprálové.

● Karel Josef Jurende 
*24. 4. 1780 Leskovec 
†10. 1. 1842 Brno
Spisovatel, vydavatel 
lidových kalendářů. 

● Vlasta Matulová 
*31. 10. 1918 Brno 
†18. 4. 1989 Praha
Herečka, dcera kadeřníka. 

● Karel Eichler 
*13. 1. 1845 Velké Meziříčí 
†25. 4. 1918 Brno
Spisovatel, hudebník, 
římskokatolický kněz.  
Byl chórovým zpěvákem  
u brněnských minoritů.

● Jiří Sequens 
*23. 4. 1922 Brno 
†21. 1. 2008 Praha
Režisér. Hříšní lidé města 
pražského, 30 případů 
majora Zemana.

● Ludmila Kolaříková 
*17. 12. 1909 Drysice 
†22. 4. 1968 Brno
 Vědkyně, psycholožka.

Vlasta 
Matulová,
herečka

Ludmila 
Kolaříková, 

psycholožka

Václav 
Kaprál,
pianista

Kalendárium 
Starého Brna

Ve slavné 
roli babičky

Se svou kamarádkou Monikou 
(autorkou tohoto článku)

S Bolkem 
Polívkou



8  DopiSyí Akcetelefon redakce: 775 949 557 redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu8

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská
NEJ

první noČní 
restaurace

Besedy každé první pondělí v měsíci U Tomana (nám. Svobody 22)

zde zůstala sama. Bez ro-
diny, bez přátel. Chce se 
vrátit do svého rodného 
Brna. Jako malinká žila 
v Beethovenově 2, poté 
ve Vídni,  Švýcarsku, Ka-
nadě a ve zmiňovaném 
Kielu, kde žije dodnes. 
StaroBrněnské noviny 
jí obstarává dcera, která 
však žije daleko v ústavu 
pro lidi s tělesným posti-
žením a noviny jí posílá. 
Vzácná žena z Kielu by 

chtěla vydat své paměti, 
tak oslovila SBN. Také 
se mám v Brně ohléd-
nout po nějakém bydlení. 
V dubnu přijede vlakem do 
Brna. Víte, kde s ní mám 
sraz? V Jezuitské ulici 
u Jezuitského kostela. Tam, 
kde mi zvonil telefon. Více 
1. 4. U Tomana! 
Abych nezapomněl, jak to 
tak bývá, situace na bojišti 
se mění každým okamži-
kem. Spolupráce pana 

Labského s restaurací 
U Tomana se nakonec 
bohužel neuskuteční. 
Víte, že Kiel je ještě nece-
lých 100 km nad Hambur-
kem, a že patřil původně 
Dánsku?

dyž jsem odcházel 
z březnového Setkání 
přátel StaroBrněn-

ských novin, pomalu se 
stmívalo. V Jezuitské ulici 
mi zvonil telefon s nezná-
mým a podivně dlouhým 
číslem. Prosím… 
Volala mi nešťastná dáma, 
jejíž jméno má zatím zůstat 
v utajení. Náš rozhovor 
trval téměř dvě hodiny 
a jeho obsah jsem vstře-
bával ještě hodně dlouho. 
Ona dáma je snachou vel-
kého básníka, národního 
umělce Vítězslava Nezvala 
(1900 - 1958). Volala ze 
severoněmeckého přístav-
ního města Kiel. Před ro-
kem jí zemřel manžel (syn 
Vítězslava Nezvala) a ona 

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
1. dubna 2019 

U Tomana 
(nám, Svobody 22)

tajemný telefonát o nezvalovi

inzerce

K
V sobotu 11. ledna roku 
1969 byla na Morav-
ském náměstí (tehdy 
Rudé armády) otevřena 
první a v té době jediná 
noční restaurace v Brně. 
RaJ Brno II ji otevřely 
v tehdejším Musejním 
sklípku. V Musejním 
sklípku bylo několik spe-
cialit. Polévka se slepicí, 
gulášová polévka nebo 
guláš. Musejní sklípek 
zavíral o půl osmé ráno 
a tato noční restaurace 
měla i svého vlastního 
vrátného. 
Víte, že v tomto tzv. Ber-
glerově paláci také bý-
vala kavárna Café Biber, 
jejíž interiér upravil Bo-
huslav Fuchs? 

Kiel je bránou 
do Baltského moře

Vítěslav 
Nezval

Šálek kávy je v některých 
částech světa rituálem, ale 
v mnoha zemích Evropy či 
Americe si berou zákazníci 
stále více káv s sebou.
Konzervativní Italové, kde 
je espresso doma, se však 
na takové zvyky dívají skrz 
prsty. Vždyť proč zkazit práci 
pražiče, který vybral kvalitní 
zrna, baristy, který připravil 
báječný nápoj do porceláno-
vého šálku, kde vyniká aroma 
a chuť oproti drsnému papí-
rovému kelímku… A vypití 
trvá pár vteřin, pak je zbyteč-
né dávat espresso do kelím-
ku.
Podle odborníků je káva s se-
bou rychlá, jen ne originální. 
V denním shonu si stále více 
lidí objednává kávu s sebou, 
častěji však americano, tedy 
prodlouženou verzi espressa 
nebo nápoje s mlékem či ká-
vové koktejly.
Trendem jsou bio kelímky 
nebo skleněné pohárky na 
kávu s sebou, bez ropných 
produktů, které zatěžují ži-
votní prostředí. Tak brzy na 
shledanou u šálku skvělé 
kávy.              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
Pokrok nebo hřích?

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

inzerce

Minulé číslo

prý drzý. Jedna z dobro-
tivých tet si to nenecha-
la líbit a povídá: „Hele 
mladej, udělej si tři nebo 
radši rovnou pět dřepů..., 
abys neřekl, že jsem Tě 
zmlátila nerozcvičené-
ho!"  A  bylo vymalováno.

Na slavistice FF MU Brno: 
„Dobrý den, jsem tu dob-
ře na kurzu české grama-
tiky II pro bakaláře?"
„Hej, čo si želáte?“

Učitelky z nejmenované 
brněnské soukromé ma-
teřské školy navštívily 
cukrárnu. Číšník na ně byl 

učitelky 
v cukrárně

z notýsku obČanskÉho pasivistYz notýsku obČanskÉho pasivistY
PeTR KOLMAN, lidumil, www.sukolman.cz

Hopky, hopky, hopky,
králíček dělá bobky.
Bobky jako vajíčka,
které malují Zdena, 

Marta, Janička.

Když je namalovala,
do košíčku dala,

přijď mrskat Pavle, 
Laďo, Jiříčku

a vyber si z košíčku.

Z košíčku si vyberu,
někdy se i opiju,

když místo vajíčka,
zachutná mi slivovička.
                                           

Jiří Šavolt

příroda dělá 
pokusy

Brněnský 
Sysifos

Básně

hromy v brně 
divo bijů

posílejte bÁsnĚ 
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

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.

●Postarám se vytíženým 
lidem o dítě, zvířata, do-
mácnost, různou asistenci, 
výpomoc v tvořivé práci, 
kultuře a podobně. Žena 
47 let. Tel.: 731 383 368.
●Kartářka. Jaký bude 
rok 2019, nač se těšit, 
čeho se vyvarovat? Kar-
tářka Zuzana Antares 
vám odpoví. Věštírna Via 
Regia. Tel.: 775 748 425.
●Seznámení. 48letý muž 
z Brna hledá ženu od 38 do 
48 let. Tel.: 721 403 052.

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

Novinky z místních podniku
Jádro Cafe, Purkyňova 35b
Malá, kavárna, která se občas změní 
na tančírnu. Domácí dortíky, chutné 
kávy. Poctivá šlehačka, rozpouštěná 
čokoláda. Řasokoule. www.jadrocafe.cz 

Podobrazy, Zelný trh 14
Kavárna s největší modrou stěnou v Brně 
a možná na světě! Velké výlohy, skrz které 
se skvěle pozoruje život nejen na Zelňáku. 
Snídaně denně od 7:30! www.podobrazy.cz 
 
Mňau Café, Josefská 1
Kavárna v přátelském prostředí s kočičkami, 
kocourem Modroočkem a tlusťochem Gar-
fi eldem. Palačinky, zákusky, vína, kávy. 
Útulná zahrádka. www.mnaucafe.cz

29. 3. 2019 od 21 hod.

Lída Juráčková 
Poradna Aloe Vera
Pasáž Typos
Běhounská 22, 
1. patro
Brno, 602 00

PORADNA ALOE VERA
Aloe vám tělo pohladí 

a úsměv naladí!

Tel.: 720 537 786
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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

Veselá společnost 
hraje Perutinku

Veselá divadelní společ-
nosti vás zve 4. 4. od 19.30 
h a 5. 4. od 10 h do Místo-
galerie Domu Skleněná 
louka na večer s názvem 
Láska, poezie, hudba 
z veršů a také prózy Pe-
rutinka Paula Eluarda. 
Scénické zpracování Pe-
rutinky, která chce létat, 
je vhodné i pro děti. www.
veseledivadlo.cz

V Sono Centru 
to žije

Nenechte si ujít parádní 
koncerty v Sono Centru v 
Brně. Aneta Langero-
vá zazpívá 8. 4. a kapely 
Tublatanka a Citron 
uslyšíte 11. 4. Je na co se 
těšit! 

Véčko plné pohádek 
pro děti 

Zajděte s dětmi do diva-
dla. V Divadelním studiu 
V na Veveří hrají např. 
O Smolíčkovi. 7. 4., Ne-

K

Kulturní nástěnka    
umění - Čt 4. 4. v 19.30 h a pá 5. 4. v 10 h - 
LÁSKA, POeZIe, HudBA - Skleněná 
louka, Kounicova 29 - Scénické provede-
ní prózy Eluarda Perutinka pro děti a jeho 
verše. Uvádí Veselá div. společnost.

Divadlo - Út 9. 4. v 19 h - ŠeST TANeČ-
NÍCH HOdIN V ŠeSTI TÝdNeCH 
- Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5 
- Duet o lidské opuštěnosti a neumírající 
naději! Hrají: Ch. Poullain, M. Kraus.

dětem - Ne 14. 4. v 15 h - O TŘeCH 
PŘAdLeNÁCH - Divadelní studio V, 
Veveří 133 – Spřádání osudu se někdy 
může pořádně zašmodrchat. Pohádka 
od K. J. Erbena. Více: www.divadlov.cz

Divadlo - Po 15. 4. v 19.30 h - PANÍ 
BOVÁRYOVÁ - HaDivadlo, Poštovská 
8d - Pozor derniéra. Ema žije na vesnici. 
A komu patří Emina touha? Režie Ivan 
Buraj - www.hadivadlo.cz 

Koncert - Út 16. 4. v 15.30 h - SKUPI-
NA dNA - Galerie Žlutý kopec, Masary-
kův onkologický ústav - Brněnská vokální 
skupina s názvem DNA zahraje jazzové 
a popové melodie. 

Prohlídka - Otevřeno pátek až neděle 
10 - 16 h - VILA STIASSNI - Hroznová 
14, Brno - Pisárky - Prohlídka interiérů 
i zahrad vily s neobyčejným příběhem. 
Více info na: www.vila-stiassni.cz

duBeN

posedná kůzlátka 28. 4. 
a třeba Půlnoční strašidlo 
21. 4. Vhodné pro všech-
ny zvídavé děti a jejich 
hodné rodiče.

Horská dráha 
jede u Bolka

Nenechte si ujít nové pěk-
né představení s názvem 
Horská dráha v Divadle 
Bolka Polívky. V komorní 
komedii kromě úžasného 
Milana Kňažka alter-
nují Eva Novotná a Jit-
ka Ježková. Představení 
o tom, jak si lev salónu 
přivede do svého bytu 
krásnou neznámou, reží-
roval Petr Halberstadt. 
Během dubna na ni můžete 
zajít 11. a 26. vždy od 19 h.
 

Ve Fičáku tancuj 
až do rána 

Pěkně si zatančete v klubu 
Fičák na Mojmírově ná-
městí 17. Příležitost máte 
každý pátek a sobotu na 
akci Oldies - zlatá osmde-
sátá. Vstup zdarma.

Milan 
Kňažko, 

herec

Petr 
Halberstadt, 

režisér

Nenechte si ujít představení 
The Naked Truth - Odha-
lená pravda v Divadle Bol-
ka Polívky. Čeká vás kurz 
pole dance ve vesnické 
tělocvičně. 30. dubna hrají 
Daniela Choděrová, Markéta 
Plánková, Gábina Míčová...

Stageart uvádí 
The Naked Truth

Aneta
Langerová, 
zpěvačka

sklenĚnÁ 
LOUKA



telefon inzerce: 777 řř556 578 inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu řř11

 Zabava

Fo
to

: A
rc

hi
v

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl 
mlatu v Polepšovně 1492 (22.)

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

Ke konci už neměli zase 
co na chálku. Pár jich exlo 
na módr a pár na kapelu 
z vostrova. Po příjezdu 
ho hned v port sbalil kin-

gál do svýho fára a mazali 
k němu. Kryšta básnil, co 
všechno zgóml, ale kingál 
mu to nežral. A tak přes-
to, že se Kryšta snažil, jak 
mohl, s neckama už nikdy 
nevyplul. Do té doby než 
exl, vybíral kontoše, chrá-
pal ve sračkách s potkyše-
ma a do sna měl v budce 
zafi xovaný, že se...

Radek „Pátračka“ dRÁPAL k poctě Franty Kocourka

Kingál

POŠLI SVOu HÁdANKu OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Víte, jaké je čís-
lo domu, ze kterého kouká 
tento svalnatý muž s řetě-
zem přes rameno? Nápo-
věda: Socha stojí mezi 1. 
a 2. patrem v Nerudově ulici.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Minule: Tento obličej kouká z fasá-
dy rohového paláce na Moravském 
náměstí. Postavil ho J. Bergler.
Správně: L. 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 kavár-
nách 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 řř556 578 inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu
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Modelka, herečka 
Eliška Plochová 

Modelka, fi lmová a diva-
delní herečka Eliška Plo-
chová (1910 - 1942) se vy-
učila dámskou krejčovou. 
Pak se prosadila jako ma-
nekýna. Hrála také v br-
něnském Zemském diva-
dle, Divadle Oldřicha No-
vého nebo Divadle Vlasty 

Buriana. Její poslední fi lm 
Okouzlená měl premiéru 
dva měsíce po jejím předčas-
ném úmrtí. Na ozdravném 
pobytu v Luhačovicích se 
pokusila o sebevraždu.
Byla převezena do nemoc-
nice v Uherském Hradišti, 
kde vyskočila z okna.

Gustav 
Machatý, 
objevitel

Adina 
Mandlová, 
kamarádka

Slavné místní ženy

Hana 
Podolská, 
návrhářka

Její smrt je 
obestřena tajemstvím

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

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech   
+ motivační odměny.

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

STRÁŽNÉ, VRÁTNÉ, OSTRAHu, 
ReCePČNÍ A PRACOVNÍKY 

ÚKLIDU.

Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz

Nebo přijďte na osobní schůzku: 
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5.

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



Modré okénko
dnes získává...

Tip: Pozorní čtenáři 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

VeLBLOudICe MAJdA
Zasloužilá matka
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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

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého Brna

Porodila své 
čtvrté mládě. 
O všechna se 
vzorně starala, 
což není běžné.

inzerce

V Jádro Cafe 
(Purkyňova 35b) 

StaroBrněnské noviny 
nelze přehlédnout. 

Jsou totiž u sladkostí!  

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

Tenhle drozd seděl 
na Svoboďáku a pěl.

 Foto poslala: 
Alena Kovandová

dROZd

SuLTÁN POZdRAVuJe: „Vzpoura velbloudů uvrhla zemi v chaos, 
proto ruším všechny návštěvy a budu rozjímat ve svém paláci.”
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