Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Toto číslo vyšlo v nákladu

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Čís. 3, roč. X
březen 2020

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

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz
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Noviny, které si píší čtenáři sami

StaroBrněnští
číšníci

příběh JEJICh
sEZnÁMEní

MRŠTNÝ DAN

Dan Tyl z AIR CAFE,
Zelný trh 8, nese lahodného
Poutníka 12° za 37 Kč.

Foto: Monika Höppner
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UtAJEnÁ
sVAtbA!

Kolik
má bolek
vlastně
dětí?
JE TO TAM!
Exkluzivní
podrobnosti čtěte
na straně 6 - 7

IVAN ZELINKA
vedoucí restaurace
Laguna, Smetanova 2
„StaroBrněnské noviny čtu
s chutí, vždy se z nich dozvím
zajímavosti o Brně.“

inzerce

Spojovací materiál, nářadí, brusivo,
kotevní technika, ochranné pomůcky
● Navštivte naši prodejnu v Brně na adrese:
Tuřanka 115a, areál SLATINA ● Po - pá od 7 do 16 h
● Tel.: 733 737 223 ● www.zebrafast.cz

JIŘÍ KORN

Přidaný koncert
Praha, 02 Arena
4. 4. 2020, 19 h

sKVěLÝ DÁREK
pRO VAŠE bLíZKÉ:
InZERCE V těChtO
nOVInÁCh
Pořídíte od 500 Kč
Volejte Monice:
777 556 578

ZVEME VÁS NA

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

29. března, 26. dubna
a 24. května
vždy 7 - 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: Monika Höppner

bOLEK & MARCELA
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telefon redakce: 775 949 557

Obědový
inspektor

PIVOVARSKÁ
STAROBRNO
Mendlovo nám. 20

Pečené přední
vepřové koleno

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

VÁLKA O KřEČKA pROČ sE tRUMp O
V ULICíCh bRnA sVět řEŠí VELKOU
Policie zatkla
před úřadem
osm anarchistů

265
Kč

V marinádě z černého
karamelového piva

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Věta, kterou jsem zaslechl:

„

Že je cesta krátká
ještě neznamená,
že z ní nejde
uhnout

Slyšeno: Film Mladý gangster

Počasí

7 °C

BŘEZEN
V březnu prach,
jistý hrách.

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

Možný
pachatel
(v kroužku)

Stanislav
Křeček

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Údolní - Když chtěl nový ombudsman (veřejný
ochránce práv) Stanislav
Křeček nastoupit do úřadu v Údolní ulici, postavila se mu do cesty skupina anarchistů. Musela
zasáhnout policie. Osm
extremistů bylo zatčeno
a odvedeno na stanici.
Dostali pokutu 500 Kč.
Anarchisté byli stoupenci
Křečkovy
předchůdkyně Anny Šabatové, které
vypršel mandát. Ti, kteří
zbyli, byli vypískání ob-

čany a až pak mohl nový
veřejný ochránce práv nastoupit do práce.
Křeček již uvedl, že za
Šabatové úřad plýtval penězi, vytvářel nadbytečná
pracovní místa a mimo
jiné pořádal divoké námořnické večírky přímo
v budově.

Víte že...

Stanislav Křeček byl
zvolen parlamentem
s velkou převahou.

Brno - Prezidentský speciál Air Force One s Donaldem Trumpem na palubě
si to svištěl přímou čarou
do Indie. Jen Brno obletěl širokým obloukem (viz
mapka vpravo).
Zvláštního manévru si
všimly i světové agentury
a celý svět začal řešit, co
se vlastně stalo. Padala
různá vysvětlení včetně
mdloby pilota, technic-

UKRADLI JSTE NĚKDY
V LETADLE PLASTOVÝ PŘÍBOR?

AnO: 12 %, nE: 88 %

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 17. 2. do
25. 2. 2020, mimo jiné na odběrních
místech StaroBrněnských novin,
místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo 100 respondentů.

Co přejete Bolkovi
a jeho ženě k sňatku?

Tomáš
Kudlička

MEDIA
SKAUT

Spojovací materiál, nářadí, brusivo,
kotevní technika, ochranné pomůcky
● Navštivte naši prodejnu v Brně na adrese:
Tuřanka 115a, areál SLATINA ● Po - pá od 7 do 16 h
● Tel.: 733 737 223 ● www.zebrafast.cz

Rodinná firma
s tradicí!

Radim
Fiala

Zpěvačka, žije
v Brně

Veselá divadelní
společnost

Brněnský herec
a patriot

„Přeji jim dlouhou společnou
cestu životem,
která bude plná
lásky.“

„Bolkovi zdraví
a štěstí a Marcele
hodně optimismu a ať jim děti
dělají radost!“

„Čili: Bulvár
nelhal? Na to se
dá říct jediné:
Konečně!!!“

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„To je přece
jasné. Hodně
lásky a aby spolu šťastně žili
až navěky!“

„Do třetice
všeho dobrého,
Bolečku!“

„Ať jsou šťastní,
zdraví a užívají
si každého dne
spolu!“

Důležité
telefony

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

AGENTURA

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Ilona
Csáková

Policie:...............................158
Záchranka: .......................155
Hasiči:................................150
Tísňová linka:....................112
Redakce StaroBrněnských
novin:..................777 556 578
Městská policie,
Křenová 4:...........543 566 111

ké závady, nebo dokonce zjevení UFO. Redakci
StaroBrněnských novin se
dostalo odpovědi od Řízení letového provozu České
republiky: „Ke změně trasy došlo na základě žádosti velitele letounu.”
Pravděpodobným důvodem bylo počasí (silný
vítr). Na internetu se již
prodávají trika s tvarem
trasy Trumpova letadla.

AGEntURA MEDIA sKAUt sE ptÁ V ULICíCh

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

STARÉ
BRNO

Zpravy

Herec, režisér,
MDP

• 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

Dívka ze str. 3

Mp ObLOUKEM VyhnUL bRnU?
KOU LEtECKOU ZÁhADU

bOUřLIVÝ
ROK 1920

ště MIss OtUŽOVÁní

Jedna z prvních místních
otužilkyň Marie Hladká
pózuje na břehu Svratky.

Malý oznamovatel

bRnO
Saxana
ze slavného
ﬁlmu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Záhadná trasa
Trumpovy cesty
do Indie

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

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

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

ZDE MŮŽE
bÝt VÁŠ
InZERÁt!
VOLEJtE IhnED
VLíDnÉ ZAChÁZEní!
tELEFOn:

777 556 578
(MOnIKA)

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

sKVěLÝ DÁREK
pRO VAŠE bLíZKÉ:
InZERCE V těChtO
nOVInÁCh

© Lukáš Fibrich

Pořídíte od 500 Kč
Volejte Monice:
777 556 578

VÝSTAVA K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ
J. A. KOMENSKÉHO
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1
Otevřeno út - ne 10 - 17 h. Až do konce roku.
www.npmk.cz

M

í
Zpravy
tn y

telefon inzerce: 777 }556 578

s
Mí íběh
př

hItLEROVA pOMstA?
FUnKČní GRAnÁty
nAŠLI V CEntRU bRnA
VÝbUCh hROZIL přI nÁRAZU LOpAty

Šumavská - Pořádně
se lekli dělníci, kteří
dělali v centru Brna
terénní úpravy.
Při pracích ve vnitrobloku
v Šumavské ulici (nedaleko sadů Národního odboje) jejich lopaty narazily
v hloubce 1,5 metru na
třináct pancéřových pěstí
a devět ručních granátů.
Byly stále funkční! Zbraně pocházely z II. světové války.
„Dělníci správně vyhodnotili situaci a ozvali se
na tísňovou linku,“ uvedl
mluvčí policie Petr Vala.
Stav munice byl naštěstí
takový, že policisté nemuseli nařídit evakuaci
přilehlých budov, ale výbuch hrozil při nárazu.
„Pyrotechnik munici zajistil a odvezl k bezpečnému odstřelu. Pokud
byste našli podobný nález, nikdy s ním nemanipulujte, ale volejte na
tísňovou linku 158,“ žádá
mluvčí policie čtenáře
StaroBrněnských novin.

Víte že...

Vybuchlý granát
může zabít člověka
v okruhu 20 metrů
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Nové zprávy
ze Starého Brna
60 křiklounů
v jednom bytě
předstíralo, že
jsou potichu

Konečného náměstí Do jednoho bytu nacpal
60 svých kamarádů
mladý student. Hudba
a řev se ozývaly i po půlnoci. Policisté večírek
rozpustili, pořadatel dostal pokutu tisíc korun.

Kolem světa
z náměstí
Svobody

Náměstí Svobody Vůz Tatra odstartoval na
konci února z náměstí
Svobody na cestu kolem
světa. Vrátí se za tři
roky, ujede 270 tisíc km.
Navazuje na podobnou
výpravu z roku 1987.

Na místě
zasahovali
pyrotechnici

ČERNÁ
KRONIKA

Mistr úniků
krade jen
to nejdražší

Podle cenovek si vybírá
zloděj oblečení a krade zásadně jen to nejdražší. Ze čtyři krádeže
v brněnských obchodech zcizil zboží za více
než 20 tisíc Kč. Jednou
už ho málem měli, ale
prosmýkl se kolem riflí.

Hitler byl
v Brně 17.
března 1939
inzerce

sKVěLÝ DÁREK
pRO VAŠE bLíZKÉ
InZERCE V těChtO
nOVInÁCh
Pořídíte od 500 Kč
Volejte Monice:
777 556 578

ZDE MŮŽE SMS inzerce Staré Brno
bÝt VÁŠ
InZERÁt!
NÁVOD: Na tel. číslo 900 11 30 pošlete sms:
SBN INZ a hned za to TEXT INZERÁTU.

VOLEJtE IhnED
VLíDnÉ ZAChÁZEní!
tELEFOn:

777 556 578
(MOnIKA)

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Rozsah jednoho inzerátu je maximálně 30 slov.
Cena jedné SMS je 30 Kč (včetně DPH).

● Staré hračky koupím i nefunkční nejlépe Československé Igra, Směr, Kdn, Gumotex, Žbs atd.
Stolní hry Tofa atd. Koupím i ořezávátka, retro
chrastítka. E-mail: dejvid.skleny@seznam.cz
● Žena, 44 let, s dobrým srdcem hledá někoho na
dopisování. V případě zájmu pošlete do sms doručovací adresu. Tel.: 704 421 567.
● Výklad karet - vztahy, práce, peníze, zdraví. Zuzana Antares, věštírna Via Regia (zal.1992). Tel.: 775
748 425.

6

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

CO říKÁ MAGICKÁ sVAtbA K
MARCELA 22. 2. 2020. JAKÝ JE
O bOLKOVI
Toto trvalo! Skoro čtvrt století spolu a závratná kariéra
paní Marcely z kuchařky na hospodyni, přes rodičku
a snoubenku konečně dospěla do ﬁnále! Gratulujeme!
Manželkou valašského krále Bolka Polívky se stala
paní Marcela dne 22. 2. 2020 na Nové radnici v Brně.

T
Bolek
a Marcela
● Bolek je muž mého
života. Chci mu poskytnout co nejlepší
zázemí. Nejvíc přeji, aby byl se mnou
šťastný.
● Bolek mě dlouho
představoval
jako
svou hospodyni. Zpočátu jsem z toho byla
trochu vyděšená. Postupně jsem ale pochopila, jak geniálního
člověka jsem potkala.
● Herectví jsem nechala, když jsem pochopila, že je lepší být dobrou hospodyní, než
špatnou herečkou.
● Bolek chtěl, aby se
František
(druhorozený syn, pozn. red.)
jmenoval Josef, takže

to chvíli vypadalo, že
budeme mít doma Jožku Černého.
● U třetího dítěte, Mariánky, se Bolek zase
přimlouval za Marcelku po mně. Prý by ho
bavilo, kdyby byla Polívková dřív než já.
● Myslela jsem, že si
mě vezme, až mi bude
padesát let, a tak ze
mě udělá mladou paní.
● Když se někdy v hluboké noci zvesela vrací z restaurace, taky
zrovna nejásám. On
ale, jakmile cítí, že ho
chci nějak ovlivňovat, výmluvně na mě
mrkne a poznamená
to svoje: „Neuč orla
létat.”

ady je příběh jejich seznámení.
Začalo to 20. dubna 1992. Tehdy Marcela
jako studentka pracovala
v Praze na lodi Kamýk za
barem a Bolek tam přišel se společností. Pořád
po ní pokukoval. Nad ránem Marcela řekla, že má
zrovna svátek (proto si
pamatuje přesné datum
seznámení), a všem nalila broskvovou. Bolek dal
Marcele pusu, jako že jí
přeje k tomu svátku.
„Druhý den tam byl znovu. Chytil mě za ruce
a povídá: Včera jsem se
zamiloval a dneska se jdu
podívat do koho,” vzpomíná Marcela.
Tehdy byl Bolek ještě ženatý s francouzskou herečkou Chantal Poullain,
s níž měla syna (byly mu
tehdy tři roky).

Míjení

Marcela byla tehdy rozhodnutá, že chce poznat
kus světa. Do ﬂašky od
fernetu dala Bolkovi dopis, ve kterém mu napsala, že nastává doba míjení.
Odjela do Německa, zakotvila v jedné rodině
v Bavorsku. Vařila v restauraci, dělala pokojskou

v hotelu a starala se o dvě
holčičky domácích.
Po dvou letech se vrátila
domů. Jednou zašla do
pražského Činoherního
klubu na představení Podivné odpoledne Dr.
Zvonka Burkeho. Stavila se za Bolkem v šatně.

„Ten večer jsem cítila, že
hraje jenom pro mě. Pak
už jsem nevynechala ani
jedno představení, jezdila
za ním na natáčení. Byli
jsme v tom až po uši.”
Nakonec spolu začali žít
na tehdejší Bolkově farmě
v Olšanech.

Bolek
s rodinou

CO VÍME O MAGII
ČÍSLA 22.2.2020

Co Bolka přimělo si Marcelu konečně vzít za ženu - a právě 22. 2. 2020? Andělské číslo 22 (číslo mistrovské) s sebou nese spoustu
energie, intuice, inteligence,
rovnováhy, harmonie, vývoje
a ﬁlantropie. To všechno je
Bolek. Takže proto.

inzerce

Kdyby domy mohly mluvit

Obilní trh číslo 4

Ve třetím poschodí tohoto domu se narodil a do
svých 28 let žil básník
Ivan Blatný (1919 - 1990).
Zdědil zavedený obchod
s optikou v Solniční ulici,
který ho živil až do odchodu do exilu v roce 1948.
Usadil se v Londýně, ale
život nesl velmi těžce.
Zhoršila se mu psychická
choroba. V roce 1964 byl
trvale umístěn v léčebně
v Ipschwichu, kde i ze-

mřel. Jeho ostatky byly
převezeny a pietně uloženy na brněnském Ústředním hřbitově v květnu
roku 1991.

Ivan Blatný

ZDE MŮŽE bÝt
VÁŠ
InZERÁt
30 tisíc brňanů měsíčně čte

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

Obilní trh 4

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

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578

A KRÁLE bOLKA pOLíVKy:
Ý JE syMbOL tOhO ČísLA?

Jan

2004

Chantal
Poullain

František

2006

Marcela
Černá

Kamila

1975

ZAsnOUbEní nA LEDU (4/4)

Anna

1979

Evelyna
Steimarová

1989

Vladimír

Stanislava
Polívková

2008

Mariana

„Rychle pryč, někdo nás sleduje!“

7

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Kalendárium
Starého Brna
BŘEZEN

Alois
Slovák,
kazatel

Anton
Rzehak,
archeolog

Bronislava
Herbenová,
spisovatelka

Rudolf
Karhánek,
tanečník

● Alois Slovák
*1. 8. 1859 Boskovice
†23. 3. 1930 Brno
Kazatel, tvůrce Mohyly
míru, památníku na bitvu
u Slavkova v roce 1905.
Je po něm pojmenována
ulice Slovákova.
● Anton Rzehak
*25. 5. 1855 Nový Dvůr
†31. 3. 1923 Brno
Archeolog. Nashromáždil
jednu z největších sbírek
fosilních ulit měkkýšů.
Je po něm pojmenována
ulice Rzehakova.
● Bronislava Herbenová
*20. 10. 1861 Brno
†7. 3. 1942 Praha
Autorka knih pro děti.
● Miloslav Kopřiva
*30. 1. 1894 Tučapy
†11. 3. 1968 Brno
Autor obchodního domu
Brouk a Babka (1934,
později Moravanka, dnes
Baťa) na České ulici.
● Rudolf Karhánek
*21. 11. 1923 Praha
†12. 3. 2010 Brno
Choreograf. Umělecký vedoucí baletního souboru
Národního divadla Brno.

starobrněnské noviny k poctě
humoristickým listům (1920)

„Berete si mou dcerku dobrovolně?“

Pokračování
příšté
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Recept

OBLÍBENÁ JÍDLA SLAVNÝCH Z BRNA

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

KAREL ČApEK: ŠKVARKOVÉ pLACKy,
ALE hLAVně: sVíČKOVÁ nA sMEtAně!
DObROU
ChUŤ!

ZAJÍMAVOST
Spisovatel Karel Čapek
(*1890, †1938) žil skromně, což platilo hlavně v dobách, když žil jako mladý
muž v Brně (1905 - 7).
Čas od času si nedokázal
odpustit škvarkové placky nebo koprovou omáčku. A když přišel na oběd
prezident Masaryk, podávala se svíčková. Mezi
jeho oblíbená jídla patřily
smažené palačinky plněné špenátem, či skopové
na divoko.

Víte že...

Čapek měl rád také
paštiku, především
lanýžovou

Svíčková
na smetaně

Mladý Karel Čapek,
když bydlel v Brně
inzerce

ZVEME VÁS NA

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

29. března, 26. dubna
a 24. května
vždy 7 - 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

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

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

balada
o Zebře Údolní

Přechod
na Údolní
pořád není.

Všechno se
mění
jen jedno
se nemění:

Když to
jednou zkusíte
Údolní přejít
musíte

tak nemůžete
lidi přestat.
Zebra! Zebra!
Uzená věčně
slibovaná Zebra!
Zebra
středobrněnská.

Brněnský
Sysifos
inzerce

Dopisy

poděkování
za tyto noviny

Minulé číslo

Básně
o kráse Brna

Rozloučení se
zimou

Zima dělá voloviny,
rozkvetly už taloviny.
Stále mi nejde
do palice
proč i ty velké čemeřice.
A nedaleko
mokré lavičky,
bělaj se i kočičky.
Bye - bye zimo
Jiří Šavolt

pOsíLEJtE bÁsně
V případě uveřejnění
nehynoucí sláva

redakce@
starobrnenskenoviny.eu
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Kultura

VLNÍCÍ SE OPONA

Krátké zprávy
zmístního
místního
kulturního života

horská dráha
jede u bolka

Co vaří k obědu
paní hitlerová

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

Líbí se ti
moje
kapuce?

Ani ne

V sono Centru bude
Lucie bílá, Aneta
Langerová...

the naked truth Odhalená pravda

Režie: Petr Halberstadt
Hrají: Gábina Míčová,
Petra Špindlerová,
Daniela Choděrová…
Divadlo Bolka Polívky
10. 3. od 19 h
K

Nenechte si ujít pěkné
představení s názvem
Horská dráha v Divadle
Bolka Polívky. V komorní
komedii kromě úžasného
Milana Kňažka alternují
Eva Novotná a Jitka Ježková. Představení o tom,
jak si lev salónu přivede
do svého bytu krásnou
neznámou, režíroval Petr
Halberstadt. 11. a 17. 3.
vždy od 19 h. Přijďte.

JAROMÍR
NOHAVICA
zpěvák

Kulturní nástěnka
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Výstava. Do 30. 6.
ONDŘEJ SEKORA: MRAVENČÍ A JINÉ PRÁCE
Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský
palác. Rozsáhlá výstava k 120. výročí Sekorova narození. Uvidíte, kresby, malířské výtvory, loutky, scénograﬁcké projekty…
Divadlo pro děti
7. 3. v 17 h,
8. a 22. 3. v 16 h
Cirkus Abrafrk
Divadlo Husa na provázku
Charms na Provázku - pro
děti od tří do tři sta třiceti tří
let! V režii umělecké šéfky
Anny Davidové.
www.provazek.cz
www.provazek.cz

ANETA
LANGEROVÁ
zpěvačka

MILAN
KŇAŽKO
herec

Nenechte si ujít parádní
koncerty v Sono Centru
v Brně. Lucie Bílá spolu se
skupinou Petra Maláska
vystoupí 25. 3., Anetou
Langerovou & Korben
Dallas uvidíte 26. 3. a 2.
i 3. 3. zazpívá Jaromír Nohavica.

Hra z pera Arnošta Goldﬂama Doma u Hitlerů
aneb Historky z Hitlerovic
kuchyně se již hraje 14.
sezónu v HaDivadle. Kdy:
10. a 11. 3. od 19.30 h.
Hrají: Petr Jeništa v roli
Hitlera, Simona Peková,
Jiří Svoboda...

Ve Fičáku tancujte
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 (7.)
Aleš "Agi" BOJANOVSKÝ k poctě Franty Kocourka

Těžké pakec
Když dohrnul k vasrůvce, kde krokóš durchčil,
máznul kůžu na zem a hodil čekanku. Za chvílu se
vopravdu přišóral a hned
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Slavné ženy Starého Brna

Caroline Rohrer

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Minule: Socha tohoto důstojného
muže (Pavel Křížkovský) stojí v parku Špilberk, kousek od ulice Údolní.
Správně: Lubomír Zoubek
POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Rudolf
M. Rohrer,
manžel

Rudolf
Rohrer,
syn

Vždy pečlivě
učesaná Caroline
Caroline Rohrer (1841
- 1887), rodným jménem
Redeky von Redek, byla
manželkou významného
brněnského tiskaře Rudolfa Maria Rohrera
(1838 - 1914).
Caroline se starala o jejich prostorný luxusní byt
inzerce

Hedwig
Rohrer,
tchýně

na Baštách 6. Téměř každé nedělní odpoledne navštěvovala s manželem
kavárnu v nedalekém hotelu Padowetz. Vychovala
syny Rudolfa a Karla.
Zemřela ve věku 46 let
a nedožila se ani jednoho
z osmi vnoučat.

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)

[ Cov nového
Praze [
www.malostranskenoviny.eu

?

Otázka: Hádanka jen pro
znalce! Víte, na jakém domě
v centru Brna je toto znamení se třemi růžičkami?
Nápověda: Znamení je na
domě na Petrově.

}11

Manželka brněnského tiskaře

začal kůžu chálovat. Až
ju celó natlačil, naglgal se
vasrůvky ze Svratky, šel
se hodit do klidu.
To si ale ufachčil těžké
pakec ... Vápnisko v něm
začalo makat, krokóš se
nafókl a rupl. Až se to
z rathausu domákli, začlo
se v celým Štatlu v těžkým
stylu oslavovat.
- Pokračování příště -

Koutek pro chytré hlavy

Foto: Archiv

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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ZAJÍMAVOSTI a novinky z Malé Strany, která by
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání ve všech kavárnách a hospodách na Malé Straně (například U Hrocha), ale seženete je i na
druhé straně řeky (například
v Akademii věd).
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