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Nejlepší noviny
ve městě a okolí

10. 000 výtisků

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

redakce@starobrnenskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

BOLEK POLÍVKA SLAVÍ 70 LET

kdo na nĚj
vyskočí
Z DORTU

Místní servírky

Foto: Archiv SBN

NE

Noviny, které si píší čtenáři sami

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz
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NEJVYŠŠÍ SERVÍRKA V BRNĚ!
V Café Rudolf (atrium Domu
pánů z Lipé) podává espresso
z pražírny Gusto café

Proč čtu
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BOLEK POLÍVKA,
pružnější než dřív

Foto: Monika Höppner

foto: Divadlo Bolka Polívky

Gratulujeme!
Bolek se svým synkem
Vladimírem Polívkou si
všechno řekli pantomimou

Exkluzivní rozhovor
čtěte na str. 6 - 7
inzerce

ROBERT ŠTOLBA
Skladatel, pianista, bubeník
„Když čtu StaroBrněnské noviny,
napadají mě vzletné halekačky.“
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telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč

Hamburská
vepřová kýta,
knedlík

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

pasÁŽ jalta uŽ vÝzva staroBrnĚ n
je zase prŮcHozí

necHt e

76 Kč

Richard
Saliba
Jídelna Máj
Divadelní 3

Chcete být v této rubrice?
Tel.: Monika 777 556 578

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechl:

Vždycky se mi
může stát, že se mi
něco stane, ale nikdy
se mi to nestalo...

Počasí

26 °C

čerVeneC
Co červenec neupeče,
to již srpnu neuteče.

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

Zpravy

Pasáž byla opuštěná 13 let
Veselá - Vida! Pasáž Jalta je po letech chátrání
konečně opravená, přístupná a průchozí. Pasáž
umožní průchod z Dominikánského náměstí do
Panenské a Veselé ulice.
V domě z roku 1929 (architekt Jaroslav Polívka) jsou nově kanceláře,
obchody či restaurace
a v podzemí kinokabaret.
Dřív tam býval Tuzex,
Obrodné hnutí mladých
žen (YWCA - neplést
s YMCA!) nebo Městský
národní výbor.
Do přízemí romanticky
proniká sluneční světlo

skleněnou obloukovou
střechou. „Každá ta nemovitost má historii
a je potřeba ji vrátit.
Byla opuštěná snad 13
let,“ říká majitel domu
Richard Saliba (45)
developer
a
brněnský rodák. Dům Saliba
koupil od města Brna
v roce 2016 za asi 110 milionů korun. Do oprav vložil víc než jednou tolik.

Víte že...

V suterénu paláce Jalta
se nacházelo kultovní
Bio Moderna (1929)

Brno - Magistrát chce
zakázat cirkusy na pozemcích města. Tento divný
nápad prý vzešel od Pirátů.
Hlasování probíhá z velké
části na internetu a je třeba se předtím zaregistrovat, což odradí mnoho lidí,
kteří by jinak vedení města Brna řekli: „Nechte
těch blbostí a věnujte

AGENTURA MEDIA SKAUT se ptÁ v ulicícH
CHODÍTE RÁDI DO CIRKUSU
S VAŠIMI DĚTMI?

ano: 94 %, ne: 6 %

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 17. 6. do
25. 6. 2019, mimo jiné na odběrních
místech StaroBrněnských novin,
místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

AnKeTA STArOBrnĚnSKÝCH nOVIN

V jaké roli máte Bolka
Polívku nejradši?

STARÉ
BRNO

Tomáš
Kudlička

Veselá divadelní
společnost

Brněnský herec
a patriot

„V komické
poloze ve ﬁlmu
Dědictví aneb
Kurvahošigutntag.“

„Nejraději ho
mám v roli
klauna s červeným nosem.“

„Čili: Všechny
jeho role jsou
famózní a do
každé obtiskl
svoji jedinečnost.“

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Ve ﬁlmu Pelíšky, jak legračně
zapíchl hořící
prskavku do
účesu té paní…“

„Ze srdce mu
děkuji za tu
naši Poslední
leč a dr. Zvonka
Burkeho.“

„Nejraději ho
mám, když je
před výkonem
a po výkonu.“

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

Herec, režisér,
ND Brno

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

Zpěvačka, žije
v Brně

AGENTURA

Studená kuchyně

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

se opravdu důležitým
věcem. Například aby
bylo kde zaparkovat
a kde bydlet." V Brně
vládne slepenec ODS (primátorka Vaňková), Piráti,
KDU-ČSL, ČSSD, který vyštípal jasného vítěze voleb
ANO. Vedení cirkusů má
podezření, že chce vedení
Brna manipulovat s hlasy.

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

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

Zpravy

telefon inzerce: 777 ř556 578
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inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Dívka ze str. 3

nĚ nskÝcH novin vedení mĚsta Brna

t e cirkus Žít!

BouŘlivÝ
ROK 1919

ště POSLANECKÝ POSEZ

Hosteska Mici při návrhu
nejdůstojnějšího posedu
pro poslance v lavici

Foto: Archiv youtube

Malý oznamovatel
NEBERTE RADOST
nAŠIM DĚTeM!

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Protože to jsou nejlepší noviny
v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc
výtisků jsou ve všech schránkách
v centru města a na více než 50 odběrních místech. Čte je až 30 tisíc lidí.
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

inzerce
inzerce

DOBROTY, KLID A POHODA - NA SKLENĚNÉ LOUCE

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.
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.

zde mŮŽe PORADNA ALOE VERA
Aloe vám tělo pohladí
BÝT VÁŠ
a úsměv naladí!
inzerÁt!
volejte iHned
vlídnÉ zacHÁzení!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

e-mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

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

Tel.: 720 537 786

Historie Alfa pasáže

V roce 1933 v kině Alfa po premiéře německého
velkoﬁlmu „Píseň pro Tebe“ se světovým tenoristou
Janem Wiktorem Kiepurou (1902 - 1966) bylo připraveno pro Brňany velké překvapení. Jan nechal
tehdy do Brna poslat vyrobené oboustranné fotograﬁe s věnováním. Tak velký ohlas ﬁlm vzbudil a Jan také nebyl žádný náfuka. Nejen díky tomuto ﬁlmu měl otevřenou cestu na operní
scény v Americe. Byl velkým polským vlastencem, avšak židovského
původu. Proto včas i s manželkou Mártou Eggerth odjeli z Německa
a usadili se v USA. Zde se jim narodil syn, který se také stal zpěvákem. Jan zemřel v Harrisonu na infarkt. Na jeho poslední přání byly
jeho ostatky převezeny do Varšavy.
Pokračování příště.

Akce července

14. 7. 2019 (neděle) od 14 do 17 h Bleší trhy v Alfě.
Více info na telefonu: 702 949 636, www.blesi-trhy-brno.cz
►
www.alfapassage.cz
Více informací na: ►

Vzpomínka na návštěvu pasáže Alfa
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telefon redakce: 775 949 557

Vítěz Poražený

MLADÝ
A VZÁCnÝ
VÝr
V Zoo Brno se
narodilo vzácné
mládě výra virginského. Jinde
v republice ho
neuvidíte.

SVÍTÍCÍ
MASARYK
Z TrUBeK
(dílo)
Bude k vidění
na Moravském
náměstí, což je
zajímavé, ale
hodně divné.

CO NOVÉHO
V REDAKCI

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

Foto: Ondřej Höppner

redakční snĚHurka
mĚla i s trpaslíky
skvĚlou premiÉru
MOBILNÍ REVUE

Redaktorka Monika Höppner
zazářila v roli Sněhurky se svými
malými divadelníky z HaFstudia
v premiéře Mobilní revue v Malostranské besedě dne 2. 6.
Společně s dětmi na prknech co
znamenají svět hráli také senioři z Poslední vlastenecké pod
vedením ředitelky HaFu Hanky
Francové. Byla to velká sláva.

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Gratulujeme! encyklopedie
Brna oslavila 15. vÝročí
její tÝm odvÁdí skvĚlou prÁci
Brno - Encyklopedie dějin
města Brna oslavila patnácté výročí svého založení.
A nová hesla do ní stále přibývají. „Ta práce nikdy nebude hotová. A to je skvělá
perspektiva,“ říkají spoluautorky internetové encyklopedie Irena Loskotová
a Jitka Šibíčková, které
jsou součástí autorského
kolektivu od začátku. Obě
jsou významné historičky.
Encyklopedie dějin města
Brna dnes obsahuje více
než 67 tisíc hesel a 20 tisíc
fotograﬁí. Největší ohlas
v poslední době vyvolala fotograﬁe rozsvícení prvního
Vánočního stromu republiky z roku 1924.

Irena
Loskotová

rozsvěcení Vánočního
stromu republiky 1924

jako By to Bylo včera
na pŘeHradu vyplul Úderník

Brněnská přehrada Před 70. lety, 11. června
1949, vyplula na Brněnskou
přehradu loď Úderník. Rekonstrukce se pak dočkala
v roce 2006.
Loď byla před vyplutím
objednána u smíchovské
loděnice Adolf Špirk, ale
v Praze byl zhotoven pouze trup. Nástavbu pak postavili brněnští pracovníci
v hangáru na přehradě. Loď
měla kapacitu 200 lidí, co
znamenalo tehdy opravdu
velkou kapacitu. Byla jako
čtvrtá v historii.

První dvě byly menší a jmenovaly se Brno a Morava
a na přehradu vyjely v roce
1946. Třetí loď se jmenovala Veveří a vyplula roku
1947. Pak přišel Úderník
a po něm Pionýr (1950)
a Mír (1952) a další, pojmenované podle měst, jako
třeba Praha, Dallas, nebo
Bratislava atp.

Víte že...

Své si odpracoval
člun Svratka. Dosloužil
v roce 1955.

Úderník, chlouba
Brněnské přehrady

inzerce

Útulná vinotéka

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

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

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.

M

telefon inzerce: 777 ř556 578

ZpravyÍ
N
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inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

konečnĚ! Hodiny na českÉ
jsou uŽ zpÁtky! a navíc...
oBjevil se na nicH malÝ panÁček, kterÝ mÁ tajemství
čtenÁŘ
REPORTÉR

brněnské diecézi Církve československé husitské.
Prostor pod hodinami
a kolem nich, tj. nároží
ulic Česká a Joštova, též
přezdívané „na Čáře“, je
pro obyvatele Brna tradičním místem srazů a setkání. Byl jím už na přelomu
19. a 20. století, kdy nedaleko fungovala kavárna
U Polenků, později zavřená a znovu otevřená
v 70. letech už jako pivnice
U Formana.
V rohovém domě od poloviny 30. do 80. let 20.
století působil fotoateliér,
který užíval neonový poutač ve tvaru medvěda –
podle něj se místu říkalo
také „U medvídka“.

DŘÍVE & DNES

Hodiny
na české

Nové sady 20 (Hostinec Johanna Schulmeistra)

1913

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VŠIMnĚTe SI: Místo hostince (Gastwirtschaft) s pěkným hospodským je tu dnes proluka s bránou.

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

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

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

www.prirodnipecivo.cz

zde mŮŽe
BÝT VÁŠ
inzerÁt!
volejte iHned
vlídnÉ zacHÁzení!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

e-mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Foto: Archiv

Česká/Joštova - Oblíbené hodiny na České jsou
zpátky! Ozdobné prvky
hodin opraváři pozinkovali a přidali k nim novou
ﬁgurku, vyměnili i světelné zdroje. Stroj zmizel
z ulice kvůli nutným opravám. Nyní hodiny drží
nová nosná lana a stroj
ukazuje čas vyčištěnými
ručkovými strojky.
Hodiny byly na Českou
instalovány v roce 1992
na objednávku majitele řeznictví v přízemí
domu, pro nějž sloužily
i jako reklamní poutač.
Vyrobila je tehdy vyškovská ﬁrma. Po přestěhování masny přenechal
majitel hodiny vlastníkovi celého domu, tedy
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telefon redakce: 775 949 557

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Bolek polívka 7o! a
tady na oslavence v

Bolek Polívka

ROZHOVOR Herec Bolek Polívka slaví 31. července
parádní 70. narozeniny. Za redakci StaroBrněnských
novin jsme mu popřáli už koncem června, pěkně
s předstihem, a dokonce jsme měli možnost poptat
se ho, jak se před významným jubileem cítí.

Foto: Archiv Divadla Bolka Polívky. Text: Monika Höppner

Tema

SBN: Bolku, za redakci
StaroBrněnských novin
Vám přeji vše nejlepší
k narozeninám!
BP: „To je přeci ještě
čas… Ale děkuji Vám
mnohokrát.”
SBN: A jak se máte?
BP: „Děkuji za optání.
Mám se nádherně. Čeká
mě teď oběd, který stojí
přede mnou, léto a samozřejmě i ty narozeniny…”
SBN: Jak se na ně těšíte?
BP: „Víte, já radši slavím narozeniny kamarádů než svoje. Jako oslavenec musím být totiž ve
střehu, od začátku až do
konce oslavy se usmívat,
abych ty svoje blízké rozveselil, potěšil, nezklamal… To je náročné. Ale
samozřejmě se těším!”
SBN: Co Vás ještě v poslední době těší?
BP: „Všechno… Moje
děti třeba.”
SBN: S některými z Vašich dětí dokonce hrajete
divadlo… Co to pro Vás
znamená?
BP: „S dcerou Aničkou

hrajeme v představení
DNA a se synem Vladimírem zas v představení
Šašek a jeho syn. Samozřejmě mě hraní s nimi
ohromně baví. Nejlepší
ale na tom je, že jsme tím
pádem víc spolu. Před
a po představení si spolu
popovídáme, probereme témata, ke kterým
bychom se jinak vůbec
nedostali… Je to pro
nás taková autoterapie!
Jsem za ni moc vděčný.”
SBN: A my jsme zase
vděční, že Vás máme,
tak skvělého herce…
Přejeme Vám hodně
zdraví, radosti, lásky
a samé zajímavé herecké výzvy.
BP: „Děkuji Vám, jste
moc milí…”

tak
jde
čas
s
Bolkem
Je to namátkou, přibližně
a zcela bez záruky

PŘÁnÍ BOLKOVI
OD KOLeGŮ
Herec Radim Fiala:
„Boli, přeji Ti jen to, co si
sám přeješ!“
Herec Petr Halberstadt: „Bolku, hodně
zdraví a štěstí Ti přeji.
A ať jsi i nadále šiřitelem
životního optimismu…“
Herečka Ivana Hloužková: „Bolinku, opravdu ze srdce děkuji za
tu naši Poslední leč…
K Tvým narozeninám
jen to nejlepší!“
Zpěvačka Ilona Csáková: „Přeji hlavně pevné
zdraví a spoustu krásných rolí na divadle i ve
filmu!“
Herec Tomáš Kudlička: „Bolkovi k sedmdesátinám? Zlom vaz!!!“

Bolek stručnĚ
* 31. července 1949 ve
Vizovicích ● Herec, mim,
dramatik a scenárista.
Vystudoval JAMU ● Spoluzaložil Divadlo Husa na
provázku (1972) a založil
Divadlo Bolka Polívky

(1993) ● Partnerky: Stanislava, Evelyna Steimarová, Chantal Poullain,
Marcela Černá ● Děti (5):
dcery Kamila, Anna, Mariana. Synové Vladimír,
Jan, František...

inzerce

Kdyby domy mohly mluvit

INZERÁT
do těchto novin

Náměstí Svobody 3

V tomto domě

vám vytvoříme

náměstí Svobody 3

Georg Placzek,
fyzik

Foto: Archiv, Martin Cibulka

se narodil teoretický
fyzik Georg Placzek
(1905 - 1955). Pocházel
z významné brněnské
židovské rodiny, která
vlastnila textilní továrnu
v Alexovicích u Ivančic.
Byl očitým svědkem
prvního pokusného výbuchu atomové bomby
16. 7. 1945.

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

z titulníi Strany

telefon inzerce: 777 ř556 578
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Kalendárium
Starého Brna

o! a podívejme, kdo
e vyskočil z dortu!

čerVeneC

Dina
Gottliebová,
výtvarnice

Bertold
Bretholz,
historik

Johann
G. Mendel,
genetik

Otakar
Borůvka,
matematik

● Dina Gottliebová
*21. 1. 1923 Brno
†29. 7. 2009 Kalifornie
Výtvarnice. Pracovala
v Kalifornii pro společnost
Warner Bros.
● Otakar Borůvka
*10. 5. 1899 Uher. Ostroh
†22. 7. 1995 Brno
Zakladatel Matematického ústavu v Brně.

Narozeninová koláž: Ondřej Höppner

● Karel Hugo Kepka
*26. 7. 1869 Plzeň
†30. 6. 1924 Brno
Projektant a profesor
brněnské české techniky.

Příprava volebního korteše (2/3)

Profesor Haťapa přináší slovník nadávek...

● Bertold Bretholz
*9. 7. 1862 Příbor
†27. 11. 1936 Brno
Historik. Zřizovatel
Městského muzea.
● Johann G. Mendel
*20. 7. 1822 Hynčice
†6. 1. 1884 Brno
Zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů
dědičnosti.
● Mojmír Kyselka
*16. 7. 1902 Brno
†15. 11. 1974 Brno
Architekt. Rekonstruoval
Dům pánů z Kunštátu.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1919)

Vyznání lásky kuchtě nic nestojí
a člověk se leccost dozví...

Pokračování
příště
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Recept

STAROBRNĚNSKÉ RECEPTY

Brněnská

masarykovy ŠvestkovÉ knedlíky
HojnĚ sypanÉ mÁkem DcHOBuRŤ!OU

REKORDNÍ
nÁvŠtĚva
V ZOO BRNO

POŠLeTe SVŮJ reCePT nA ADreSU: redakce@starobrnenskenoviny.eu

JAK NA TO

● 10 dkg másla se utře na
misce
● Přidá se 20 vařených,
nastrouhaných brambor
● Dále 5 celých vajec,
3 žloutky a malounko
smetany, po čemž se vše
s moukou vypracuje, na
vále rozválí a na malé
čtverečky nakrájí
● Na tyto čtverečky se
pokládají švestky, uzavřou se, zakulatí a nechají se ve slané vodě vařit
● Vařené knedlíčky do
síta se vyndají a přelejí
studenou vodou
● Dají se do kastrolu, ve
kterém je strouhaná smažená houska a nechají se
v troubě osmahnouti
● Při podávání mastí se
knedlíky máslem a hojně
sypou mákem

NEJ

největší
atrakce:
lvíčata

Recept poslala JIŘInA KOHOUTOVÁ, Staré Brno

Nejvyšší návštěvnost za
posledních dvacet let
loni zaznamenala brněnská zoologická zahrada.
Zavítalo do ní přes 330
tisíc lidí. Roky se průměrná roční návštěvnost
pohybovala okolo čtvrt
milionu turistů. O něco
vyšší byla v roce 2008,
kdy lední medvědice
Cora pečovala o svá
dvojčata Billa a Toma.
Brněnská zoo byla otevřena 30. srpna 1953.

inzerce

Sloupek o kávě
Porto na ledu
Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
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

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť
po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Je tady opět parné léto
a osvěžení jistě přijde
vhod. Můžete si dát ledovou kávu se zmrzlinou,
nebo jen espresso na kostkách ledu, ale zkuste letos
jiný příjemný drink, jenž
se dá kombinovat s čajem
či kávou.
Naplňte sklenici z polovice
ledem a přelijte alespoň
půl dcl kvalitním portským
vínem, ideálně Syming-ton Dalva - více jak tříleté,
s chutí sladkého lesního
ovoce. Drink můžete dotáhnout vychlazeným černým čajem Assam. Drink,
také dobře doladí káva.
Připravte espresso z Guinejského micro-lotu Kinda-Los, které se bude doplňovat chuťovým proﬁlem
s pikantními tóny v drinku.
Nechte si připravit od svého baristy osvěžující drink.
A nezapomeňte vzít během
prázdnin své ratolesti na
původní dětskou kávu,
příběh, jak vznikla, baristé
rádi poví. Pavel Kosta

D

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, lidumil, www.sukolman.cz

jelikož
Paní učitelka chce, aby děti

vymyslely větu, která bude
obsahovat slova jelikož
a pravděpodobně. Přihlásí
se Anička a říká: „Jelikož
jsem byla hodná, pravděpodobně dostanu nové

Dopisy

poděkování
za tyto noviny

elektrokolo.” „Výborně,
Aničko!” pochválí ji učitelka. Další se hlásí Toník: „Jelikož jsem se pěkně učil, pravděpodobně
budu mít pěkné vysvědčení.” Jako další se hlásí Ali
Mustafa Ibrahim: „Babič-

ka jde po zahradě a nese
Mladou frontu Dnes.”
„Ale Ali, v té větě není
ani jedno z těch slov.”
„To taky ještě není celý,"
a pokračuje: „Jelikož neumí česky, pravděpodobně
se jde vykakat."

Brněnský
Sysifos

inzerce

POHŘEBNÍ SLUŽBA
HARMONIE

Zlatnictví
Marcela Lurská
www.zlatnictvi-lurska.cz

 Opravy zlatých a stříbrných šperku
 Zakázková výroba  Rytecké práce
Adresa: Veveří 32, Brno Tel.: 777 687 109

Brno - střed, Lidická 44.
Tel./fax: 545 573 804, 723 283 290

Otevřeno pondělí až čtvrtek 10 - 17 h

Studená kuchyně

Brno - St. Lískovec, Mikuláškovo nám. 1.
Tel.: 547 210 465
Brno - Kohoutovice, Libušina tř. 2.
Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.cz
Minulé číslo

Básně

jezinky
u svratky

Na břehu řeky Svratky
jsem nohy smočil,
tam, kde se vír točil.
U splavu,
kde kvetou bezinky,
jsem spatřil
tři mladé jezinky.
Jiří Šavolt

visící
krokodýl

Dala mi sbohem
moje milá
u visícího krokodýla.
Visel tam chudák
za skoby...
Nemělo to obdoby.
Že prý je to napořád
od té doby jsem
jen chřad.
Na půdě se teď věším,
na onen svět se těším.
Jan Mařenka

posílejte BÁsnĚ

redakce@
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.

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, domácnost, různou asistenci,
výpomoc v tvořivé práci,
kultuře a podobně. Žena
47 let. Tel.: 731 383 368.
●Výklad karet - vztahy, práce, peníze, zdraví.
Zuzana Antares, věštírna
Via Regia (zal.1992), tel.:
775 748 425.
●Seznámení.
48letý
muž z Brna hledá ženu od
38 do 48 let. Tel.: 721 403
052.

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
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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

Na Špilberku uvidíte
Shakespeara

V rámci Letních Shakespearovských slavností
mají opět Brňané možnost shlédnout na Špilberku během prázdnin
představení z pera W.
Shakespeara. Od 21. do
24. 7. např. představení
Zimní pohádka, ve kterém hrají Martin Hofmann nebo Michal
Isteník, Petra Špalková. 28. 7. můžete vidět
představení Zkrocení zlé
ženy v režii Vojtěcha
Štěpánka, Kateřinu hraje Kristýna Leichtová.

Ulrychovi
koncertují v Brně

Chantal Poullain
tančí u Bolka
V představení Šest tanečních
hodin v šesti týdnech září
Chantal Poullain. Představení
vzniklo pod hlavičkou Divadla
Bolka Polívky a 25. 7. od 20 h
je k vidění na Letní scéně
Biskupského dvora.

K

Martin
Hofmann,
herec

Kulturní nástěnka
čerVeneC

Divadlo - 1., 2. a 3. 7. od 20.30 h - nOC
nA KArLŠTeJnĚ - Městské divadlo
Brno, Letní scéna Biskupský dvůr - Muzikál v režii Igora Ondříčka. Hrají: P. Štěpán,
J. Matějka, H. Holišová…
Divadlo - 21. - 24. 7. v 20.30 h - ZIMNÍ
POHÁDKA - Hrad Špilberk, Letní scéna - V rámci Letních Shakespearovských
slavností. Pohádkový příběh zničující žárlivosti, naděje a zázraků.
Divadlo - 25. 7. v 20 h - ŠeST TAnečnÍCH HODIn V ŠeSTI TÝDneCH
- Divadlo Bolka Polívky, Letní scéna Biskupský dvůr - Duet o lidské opuštěnosti a neumírající naději! Hrají: Ch. Poullain, M. Kraus.
Akce - 28. 7. od 13 do 22 h - LATERnA MAGIKA A FeSTIVAL UPrOSTŘeD: CLOSInG PArTY - Dům
umění, Malinovského nám. 2 - Piknik,
koncerty, workshopy pro děti…

Hana
Ulrychová,
zpěvačka

Michal
Isteník,
herec

zde mŮŽe
BÝT VÁŠ
inzerÁt!

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

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 všechny tituly Komety…
Nenechte si výstavu rozhodně ujít.

Zchlaďte se
u Kapucínů

V podzemí kapucínského
kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás! Otevřeno
denně.

kŘíŽovka na Heslo

Vylušti tajenku a... Překvapení!

volejte iHned
vlídnÉ zacHÁzení!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

e-mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu
Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Prohlídka - Otevřeno denně - KAPUCÍnSKÁ HrOBKA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz
Prohlídka - Otevřeno 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

Přijďte na parádní koncert sourozenců Hany
a Petra Ulrychových
spolu se skupinami Javory a Javory Beat.
Koncert proběhne 27. 7.
od 20 h na Biskupském
dvoře, tedy na Letní scéně Divadla Bolka Polívky.

Ve Fičáku tancuj
až do rána

TAJenKU ZAVOLeJTe MOnICe,
tel. č. 777 556 578. ODMĚnA:
nejrychlejšímu luštiteli této křížovky
řekneme pěkný vtip.
Plstěné
dekorativní hračky
za sympatické ceny!
www.ﬂer.cz/plstacci

tuto ruBriku sponzorují
pivní sady (nÁdraŽní 22,
Brno - stŘed)

Zabava
telefon inzerce: 777 ř556 578

Zabava

POVÍDKA HANTECEM:
KROKÓŠ Z RATHAUSU (2.)
Aleš "Agi" BOJAnOVSKÝ k poctě Franty Kocourka

Jak ho sejmuli
Bylo to kolem járu
deset kol, když dávali
štatl do placu. Ňáké jár
po tym cajzlovská véška,
kníža Olda hodil zvadlo
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Slavné ženy Starého Brna

Gita
Abrahámová
operní pěvkyně - sopranistka

Leoš
Janáček,
skladatel

Vilém
Přibyl,
kolega

Koutek pro chytré hlavy

Foto: Archiv

KDE TO JE

?

Otázka: Víte, v jaké části
parku u letohrádku Mitrovských na Starém Brně je tato
socha Marta? Nápověda:
Stojí přímo proti vchodu do
letohrádku.
Minule: Socha svatého Jana Nepomuckého je v parku Špilberk na
ulici Hlídka pod hradem Špilberk.
Správně: Lubomír Zoubek
POŠLI SVOU HÁDAnKU OSTATnÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

StaroBrněnské
noviny

hledají

Její zpěv byl
balzámem pro uši
i pro duši
Zpěv studovala na brněnské JAMU u profesora Bohumila Soběského.
První angažmá měla v Košicích, v roce 1961 však
přešla do brněnského Národního divadla. V letech
1969 - 1989 působila jako
sólistka opery. Její výkony

Bohumil
Soběský,
profesor

nazýval tehdejší tisk balzámem pro uši. Domů se
po představeních vracela
velmi často pěšky, vnímala tajemnou krásu pouličních lamp, poloprázdných
uliček a zákoutí, o čemž
dokázala až do své smrti
poutavě vyprávět.

Volejte Monice:
777 556 578

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

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).

STrUčnÁ TIrÁŽ
StaroBrněnské noviny
červenec 2019 / IX. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner
● Kultura, inzerce: Monika Höppner
● Graﬁk inzerce: Jiří Pěkný
● redakce@starobrnenskenoviny.eu
● telefon: 777 556 578 ●
Pošta: Sarajevská 16, Praha 2,
Vinohrady, 120 00

inzerce

STRNAD zde mŮŽe
HODINÁŘSTVÍ
BÝT VÁŠ
Opravíme hodiny,
inzerÁt!
hodinky, budíky všech
historických epoch.

Jsme tu pro vás již 80 let.

redakční posilu.

[ Cov nového
Praze [
www.malostranskenoviny.eu

na glgačku do Štatlu, na
kerý chcel všem natlačit
do budky, že jeho synátor
bude moravské markab.
Vo tym žádná, že na tak
solidní potlach doklapalo hafo borců, protože už
teď se jim klepaly haluze,
protože jim bylo jasný,
že proběhne burčáková
smršť.
- Pokračování příště -

Poznáte, jářku,

ř11

Adresa:
Veveří 36, Brno
Telefon:
541 214 946, 603 858 924

www.hodinarstvi-strnad.cz

volejte iHned
vlídnÉ zacHÁzení!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

e-mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. srpna
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

Za to, že
dával na
Bolka pozor
a že vždycky
bude...

Tip: Pozorní čtenáři
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

VenCA
Tohle je náš Venca,
který nám dělá jen
radost. Umí veselé
kousky a pořád by žral.
Jana Hrubá

Foto: Čtenáři

Foto: Archiv

JIŘÍ PeCHA
Herec, režisér, umělec

Foto: Monika Höppner

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

StaroBrněnské noviny
čekají na své čtenáře
v zámkařství JiRo
na Veveří 12.
Obratem rozebrány.

SBN
TRICET
na tel. číslo 902 11 30
nA ODDĚLenÉ DÁMSKÉ PLOVÁrnĚ. „Tak pěkně mi to sluší
a vidějí mě jen ženský. Už aby létaly vzuducholodě!”

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 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, Kounicova 2b. 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.

