Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

STAROBRNENSKE
}NOVINY
Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

SBN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

tel. inzerce: 777 556 578, tel. redakce: 775 949 557 www.starobrnenskenoviny.eu

TREST
SMRTI
OD PANÍ
SVĚTLY

Brněnské
servírky

Foto: Martin Cibulka

Miss
deset

SLEČNA TEREZA

nese tiramisu za 53 Kč, které
vyrábí přímo v kavárně JET
CAFÉ v Domě pánů z Lipé na
nám. Svobody 17.

Proč čtu

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

et

Boutique Casciano

Dámská a pánská italská móda!

sle
va

Sbn tric

Uvidí ho až 40.000 čtenářů
Volejte na telefonní číslo
777-556-578 (Monika)

Nabízíme zajímavé modely značek:
Armani Jeans, William Wilson, Elisabetta Franchi.

Otevřeno:
Pracovní dny 10 - 18 h, sobota 9 - 12 h
Adresa: Šilingrovo náměstí 7, Brno

Tel.: 773 941 605

.2 o
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2

Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

ZDE MŮŽE BÝT
VÁŠ INZERÁT

15 tímto ktřihněte
31 Pla % upón .
. 1 tí
em
2 d

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30

MARIE DRAHOKOUPILOVÁ,
herečka

e Ca Zd
scian e
o s ods

Více informací na straně 8.

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

„Při každé návštěvě milovaného
Brna se vždy těším na další číslo
StaroBrněnských novin.“

Bou
tiqu

Kdy: Středa 31. 10. 2012
V kolik: 18.30 hodin
Kde: Design Café, Středova 1

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

StaroBrněnské noviny
vás zvou na promítání
unikátního dokumentu
o Karlu Hašlerovi:
Písničkář, který nezemřel

Tvář
kdysi krásné
herečky
změnila zloba.
Více čtěte
na str. 6 a 7

V

Jak herečka Světlana
Svozilová žádala
pro svou kolegyni
Jiřinu Štěpničkovou
nejvyšší trest.

Foto: Martin Cibulka

redakce@starobrnenskenoviny.eu

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Čís. 10, roč. II
říjen 2012
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

18 °C

ŘÍJEN: Udělejme pápá
teplotám přes 25°C. Máme tu podzim a pak...

Důležité
telefony

Obecné informace:...................11 88
Policie:..........................................158
Záchranka:...................................155
Hasiči:...........................................150
Městská policie (Brno - střed),
Křenová 4:......................543 566 111
StaroBrněnské noviny: 775 949 557
Oddělení stížností:........542 172 020

Recept dle
Dobromily

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Seděl na střeše a řídil nohama.
Naboural do policejního auta
Heršpická - To je tedy
pech! Mladík (21) si sedl
na střechu auta a řídil
ho nohama otevřeným
okýnkem. S ním se vezl
jeho kamarád. Policii za-

volal zaměstnanec hobbymarketu s tím, že se
na přilehlém parkovišti
děje něco divného. Když
„řidič“ spatřil policisty,
pokusil se vlézt okénkem

Brno - Státní zastupitelstvo obžalovalo údajné
vrahy místostarosty Židenic Aleše Vytopila (ODS).
Prvním obviněným je
bývalý milenec milenky
Aleše Vytopila pan Filip
Onderka. Druhou obviněnou je Onderkova bývalá
žena.
Tělo oběti zakopali v lese.
Vyšetřování trvalo rok.

Klobásky
z mozečku

Omyj dva telecí nebo
vepřové mozky, stáhni
z nich všechny mázdry
a mozky usekej...
www.protivanek.cz

Číslo
Císlo měsíce

24

Úvodník

Metanolová
past

F

ajn, máme prohibici,
nikdo přece nechce,
aby umírali lidé.
Ještě než se zeptáme, co
dál, položme si otázku,
jak to vzniklo. Situace je
důsledkem neschopnosti
státu zajistit čistý obchod
s alkoholem.
Teď kvůli prohibici krachují nejen výrobci a vývozci tvrdého alkoholu,
ale i majitelé hospod.
Pokud by se rozhodli žalovat stát pro neschopnost, zřejmě by uspěli.
Škoda jde do miliard.
Co bude dál? Nikdo neví.
Nezbývá než doufat, že
bude vláda uvažovat
střízlivě.

Víte, že...

Aleš Vytopil
ve své kanceláři

Údajní vrazi



Pište si tyto
noviny sami. Články
posílejte na adresu:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dosud se nenašla
Vytopilova uříznutá
hlava.

„Řidič“

Chtěl do basy,
tak zmlátil
taxikáře
V centru Brna si vzal taxi
muž, který měl jediný
cíl: Jít do vězení. Krátce
předtím se prý vrátil z návštěvy rodiny v Palestině
a neměl kde bydlet. Taxikáře ztloukl teleskopickým obuškem.

Šéf galerie už
toho měl dost
Ředitel Moravské galerie Marek Pokorný složil
funkci. „Už jsem tu moc
dlouho,“ vysvětlil. Galerii
řídil od roku 2004.

inzerce

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Co máte nejradši na
podzimním Brne?
HOTEL │ PIVOVAR │ PIVNICE

Dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

Herečka, Národní
Herec, ﬁlozof,
mudrlant
divadlo Brno
„Janáčkovy uši.
„Když jsem pil,
Nápad starosty
tak to byl burčák.
jako variaci
Teď rozhlížení se
na slavné
a procházky
Mozartovy koule.“ podzimním Brnem.“

Radim
Fiala

Brněnský herec
a patriot
„Nejradši mám
to těšení
na příští
podzim!“

Vyhrajte

Akce:

každý den soudek
piva PEGAS!

Denně v 23.30 h můžete v soutěži
Největší „cech“ vyhrát 5 litrů lahodného
piva PEGAS.

ě

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557

dovnitř auta. Při tomto
manévru narazil do policejního vozu.
Mladík byl při své produkci zcela střízlivý. Dostal pokutu 2000 Kč.

Vražda místostarosty
Vytopila má obviněné

Ta to umí osolit!

Počet obětí
řádění metanolové maﬁe je
nejméně 24 lidí.

Zpravy

Anna Marie
Höppnerová

Mluvčí mladé
generace
„Rýmu, burčák,
draky... Všechno.
Podzimní Brno
je jako
pěkná pohádka!“

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku
„Zelňák s květináči
různých velikostí
a barev. To mají
na svědomí
chryzantémy.“

Petr
Halberstadt

Umělecký šéf
Mahenovy činohry
„Brno zalité
podzimním
sluncem je pro
mě až relaxačním
zážitkem!“

Věříme, že se Vám bude u nás líbit!
Adresa:
Pegas, Jakubská 4, Brno

542 210 104

www.hotelpegas.cz

B
t

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

Brňané chodí houfně
testovat svůj alkohol

Dívka ze str. 3

Už?

518 601 335

inzerce

Prohibica?
Tu nepálím.

Údolní 4, Brno 602 00
tel: 541 217 100
777 042 5 88
nasvabce@seznam.cz
www.nasvabce.cz
Po - so 11 - 24 h. Ne 11 - 22 h

ČESKÁ RESTAURACE

Nová vinotéka
v centru Brna
8

moravských vinařství

84

druhů lahvovaných vín

8

Na Švábce

Od 5. ríjna 2012
Na Švábce
nefiltrovaný ležák
Pilsner Urquell!
• tradiční česká kuchyně
• originální servis jídel • velký
výběr specialit a chuťovek k pivu
a vínu • plzeňské pivo čepované z tanků, které jsou součástí
interiéru • výběr moravských vín
• kapacita 140 míst • kuřáci / nekuřáci • wi-ﬁ

Zde mu že
být váš

INZERÁT

Tel.: 777 556 578, inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

populární činnost žen a dívek.
Na snímku mistryně v tomto
oboru Jiřina Tlučhořová
ve Veselé ulici v roce 1912.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Protože jsou to jediné noviny, které se
dají číst v Brně.Tisknou se měsíčně
v nákladu 10 tisíc výtisků, čte je až
40 tisíc lidí. K mání jsou v kavárnách
a poštovních schránkách v centru.
Info: www.starobrnenskenoviny.eu

Rodinná spolecnost
PENERINI Vás zve
na šálek cerstvé kávy!
Prinášíme cerstvou
a kvalitní kávu prazenou
podle receptury PENERINI
v Ceské republice.
Doporučujeme 1. kávu
z naší kolekce:
RISERVA - 100% Arabika.

Přijďte naši kávu ochutnat
do Gimmi Lounge Cafe na
Slovanském nám. 1 v Brně!

Přijďte ochutnat
moravský burčák!

www.vasevino.eu

ště
VYHLÍŽENÍ mužů byla velice

Praktické balení 500 g za 299 Kč.

druhů sudových vín

Adresa: Pasáž OMEGA,
nám. Svobody 702/9
Tel.: 777 879 904
Mail: info@vase-vino.eu

Foto: Martin Cibulka

Jestli si nejste jisti,
volejte na linku

V Brně jsou čtyři místa, kde
si můžete nechat otestovat
obsah vaší láhve: Mendelova
univerzita, společnost Labtech v Polní ulici, laboratoře
Vysokého učení technického
a Masarykova univerzita.
„První den přišlo s lahvemi sedm zájemců, druhý
den dvacet. Jejich počet
roste,“ říká mluvčí Mendelovy univerzity Kateřina
Brettschneiderová.
Prohibice, tedy přesněji částečný zákaz prodeje alkoholu
(nad 20 %), byla v celé zemi
vyhlášena dne 14. září.
Otravě metylalkoholem podlehlo již 24 lidí,
většina na Moravě.

Foto: Youtube

Jak pokračuje prohibice, roste počet těch,
kteří si nechávají alkohol laboratorně prozkoumat.

Ilustrační foto

3

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Regionální potraviny od českých
farmářů a malých domácích výrobců.
Náš sortiment:
Čerstvé mléko
Kozí, ovčí a kravské sýry
Čerstvá vejce od slepic volného chovu
Domácí paštiky a uzeniny
Otevřeno:
Čerstvé kuřecí a krůtí maso Pondělí až pátek
Pstruzi z Moravského krasu 8 - 18 hodin
Mošt a medovina
Tel.: 608 156 315
Přírodní kosmetika
Adresa: Grohova 19, Brno www.obchodzezeme.cz

Nabízíme kávovary světových
značek (Jura, De´Longhi, WMF…)
a provádíme jejich kompletní servis.
Pro informace a nákup volejte:

602 711 722

www.penerini.cz
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Nové zprávy
ze Starého Brna

Zu řivý reportér

Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

● Brno - Žena (43) vyhodila do popelnice reklamní letáky a s nimi 50
tisíc korun, které měla na
dovolenou. Než to zjistila,
popelnici vyvezli. Žádný
nálezce se nepřihlásil.

či přitíží, každopádně
dnešní stav vidíte na
fotce.
Pro mě je ovšem nejzajímavější, že na tomto místě, konkrétně
v Panenské 3, bydlel
v malém domku v době studií (1872-1875)
secesní malíř Alfons
Maria Mucha.
DŮM (díra) v Panenské ulici.

DŘÍVE & DNES

Foto: Martin Cibulka

Neviditelný dům

Stavba parkovacího
domu v Panenské ulici začne letos! Tuhle
větu jsem četl v novinách 23. 2. 2009.
Osmipatrový objekt
pro zhruba 450 aut
by měl prý stát až 200
milionů korun.
Vlastně nevím, jestli
se centru Brna uleví

lékařka Eva Krejčí, která
byla proti bourání, takže
je teď ráda a chce dům
od města koupit celý.
● Kounicova - V Moravské zemské knihovně
začala výstava kuriózních patentů. Mezi nimi
je například přístroj,
který vrtí za psa ocasem.

● Mendlovo náměstí Nejdřív ten dům chtěli
zbourat. Teď ale do něj
musí investovat peníze,
aby nespadl sám. Zajištění bude stát 1, 6 milionů
korun. Část domu vlastní

Veselá (vpravo vstup na Středovu)

1902

2012

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Kde to je

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

Restaurace
HVEZDA vás zve
k príjemnému
posezení!
Snack bar, salonek pro 14 osob, sál pro 200 osob
Svatby, rauty, ﬁremní večírky

OLDIES DANCE PARTY, hvězdné hity na Hvězdě.
Od října do dubna každý pátek 20 - 02 hodin.

Polední menu za 70 Kč
Otevreno denne krome čtvrtka 11 - 23 h
Adresa:
U zoologické zahrady 3,
Brno, 635 00

Zpravy

Telefon: 546 221 019

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Novinky z místních podniku
Půjčovna
společenských
a svatebních šatů
Půjčujeme:
▪ svatební, společenské
a plesové šaty
▪ šaty na prodlouženou
▪ pánské obleky
▪ doplňky: kabelky,
závoje, kožíšky, šperky...
Výroba:
společenského
a sportovního oblečení
na míru
Akce v říjnu: 20 %
sleva pro nevěsty!
Adresa:
Merhautova 161, Brno

Tel.: 605 467 367
www.spolecenskesaty.cz

Klobáskový bar U Bohouše, Veselá 3

Klobáskový Klobásky, zabijačkové speciality, poctivé
polévky. Točené pivo Dalešice, Poutník.
bar
Točená zázvorová limonáda. Navštivte
nejmastnější místo ve městě.

Cubana bar, Jezuitská 3

Bar v kubánském stylu, alko i nealko
drinky. Možnost pořádání narozenin či
jiných akcí. Hudba různých žánrů. Denně
11 - 24 h. www.cubana.cz

Beer Rest. Panoptikum, Jakubská 9

Lahodná Plzeň 12° za 36 Kč. Plzeňské pivní koule za 13 Kč. Denní menu za 79 Kč.
Steaky, speciality, grilované ryby, těstoviny,
rizota. www.restaurace-panoptikum.cz

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve meste
SNADNÝ NÁVOD: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu pošlete na tel.
číslo 900 11 30. Rozsah jedné sms zprávy může být nejvýše 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Klavír. Kdo daruje,
nebo levně prodá do mateřské školky Horova
starší funkční klavír. Tel.:
736 776 683.
●Restaurace Na Švábce přijme servírku na
roznos obědového menu.
Tel.: 777 042 588.
●Koupím vše na starý motocykl Manet 90.
I staré doklady. Nebo

kompletní Manet 90
dvoupístový. Dále koupím kolo - Favorit 1. Tel.:
605 778 082.
●Léčitelské centrum
pozitivně
ovlivňuje
chronickou únavu, vyčerpání. Tel.: 776 340 763.
●Prodám garáž, zděnou řadovou, blízko konečné tram. 8 ve Starém
Lískovci. Tel.: 777 122 009.

●Nabízím hypoteční
úvěry s úrokovou sazbou
už od 2,5 %, bonus pro
vás, odhad zdarma. Tel.:
737 500 806. E-mail: radek.talas@finvision.cz.
●Levně prodám zánovní lamelový rošt, délka 200 cm, šířka 80 cm.
Tel.: 777 122 009.
●Koupím jakoukoliv
knihu na téma Josef

Šváb Malostranský. Tel.:
777 122 009.
●Hledáme nehtařku
do zavedeného kadeřnictví. Tel.: 737 147 068.
●Travesti show - Miss
Angelika. Vystoupení na
svatbách, narozeninách,
rozlučkách se svobodou,
plesech... www.missangelika.cz, tel.: 603 717 071.
●Prodám pivní etike-

ty staré přibližně 40 let.
V dobrém stavu. Tel.: 737
500 806.
●Nabízím
grafické
práce. Reklama, inzerce,
obaly CD, plakáty, vizitky, pozvánky. Kompletně
také vytvořím internetové
stránky. Cena dohodou,
profi přístup. E-mail: jiripekny@gmail.cz, tel.:
603 410 959.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

Brněnská zoo hlásí rekordní
návštěvu. Díky medvíďatům
Kamčatka

Toby

Kuba
Klukům je
přes půl roku
Brno - Na medvíďata
Tobyho a Kubu se přišlo v srpnu podívat rekordních 45 tisíc lidí.
Je to rekordní návštěva

za posledních 15 let.
Výjimkou
byl
rok
2008, kdy přišlo do zoo
48 tisíc lidí. Tehdy tam
měli lední medvíďa-

ta. Novým lákadlem je
v zoo také nové lanové centrum pro děti.
Tobymu a Kubovi je
přes půl roku.

Víte, že...

Táta kamčatských
medvíďat se jmenuje
Jelizar.

Foto: Jan Zmek

Oslava „úspěšné sklizně“ na
dožínkách: Děti měly radost

Akrobaté
na Mendlově
náměstí

Centrum Brna Velká sláva s trochu
trpkou příchutí byla
v sobotu 1. září v centru Brna.
Na akci Jihomoravské dožínky (oslava
sklizně) se sešlo asi 20
tisíc lidí z valné části
v krojích. Hrála hudba, divadlo, nejen děti
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Pěkné kroje,
traktor vzadu
si mohly prohlédnout
výstavu zemědělských
strojů, hospodářských
zvířat (koně, krávy,
kozy).
Proběhla ochutnávka
a prodej jihomoravských zemědělských
produktů a bioproduktů. Vítězové potravinářské
soutěže

Regionální potravina
a Zlatá Chuť jižní Moravy ukázali, co dovedou. Na své si přišli
i obdivovatelé hasičů.
Úroda přitom byla
letos mimořádně mizerná. Celkový výnos
v kraji byl něco přes
padesát procent hodnot z roku 2011.

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Soud se začal zabývat případem šampióna v boxu Ludovíta
Plachetky. Čelí obžalobě ze znásilnění sestry své družky. Již dříve byl
odsouzený za vraždu. Vinu popírá.
● Legraci z primátora Romana Onderky si můžete udělat na
adrese www.zitbrno.cz. Pohrát si
zde můžete s heslem Brno není jen
město, je to životní styl.

● Radnice vyhlásila výběrové
řízení na funkci ředitele Národního divadla Brno. Účastní se
i dosavadní ředitel Daniel Dvořák.
Jasno bude v polovině listopadu.
● Rekord! Žena (21) z centra
Brna ohlásila telefonicky na policii, že jí není dobře a nevidí ostře.
Bála se, že se otrávila metylalkoholem. Nadýchala 6,43 promile. To je
podle policistů rekord.

I pivo muže
být sexy!

I slečna Petra má ráda dobře
vychlazené Starobrno.
Foto poslal: Radek

Sout ěž o sud
POSÍLEJTE nám fotky servírek,
číšnic, skladnic, milenek, žen nebo
jiných děvčat s pivem
Starobrno.
Heslo: I pivo může
být sexy! Nejlepší foto
bude na konci roku
oceněno sudem piva
Starobrno.
redakce@starobrnenskenoviny.eu
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„Ona musí zemřít,“ řekla k
telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

Herečka Jiřina Štěpničková padla do pas ti
Soudci jménem Rudý trvalo dva
dny, než herečku Jiřinu Štěpničkovou odsoudil na 15 let. Čtyři její
kolegyně z Divadla na Vinohradech
pro ni žádali trest smrti.

Hlasy

Po jejím chycení ji čekal
soud a bylo jasné, že soudce
Štěpničková před
Rudý shovívavý nebude.
nástupem do
Jiří Štěpnička
Její kolegyně z vinohradskédnes
ho divadla v čele s herečkou
vězení.
Světlanou Svozilovou (tehdy
45 let) měly jasno ještě před
Se synem Jiřím roku 1950
procesem.
Při schůzi ve vinohradském
divadle hlasovaly pro trest
smrti. Kromě Svozilové
zvedly ruku ještě herečky
Soňa Neumannová, Jarmila
Švabíková a Světlana Amortová.
Za války
Z tehdejších herců a hereček si na ono hlasování paJiřina Štěpničková měla v době matuje Jiřina Jirásková. Do
vinohradského divadla naprocesu čtyřletého syna
Syn Jiří se narodil Jiřině Samec. Do Prahy se vrá- stoupila jako dvacetiletá asi
Štěpničkové v Londýně tili za několik měsíců. měsíc předtím.
roku 1947. Jeho otcem V roce 1951 se pokusili Z hlasování existoval zápis,
který se ovšem záhadně
byl učitel kreslení Jan o útěk.

ztratil krátce po revoluci
roku 1989. Těžko si představit, že by soubor nehlasoval
jednotně, ale kdo ví.

Schody

Den po procesu bylo popraveno 11 lidí v čele s politikem
Rudolfem Slánským.
Jiří (tehdy se ještě jmenoval
po otci Samec) byl umístěn
v dětském domově. Tam ho
našli příbuzní a až do propuštění matky se o něj staral
otec.
Herečka Světla Svozilová
(narozená v Brně) pocházela ze zámožné rodiny (otec
politik) a bývala skvělou
komediální herečkou. Hrála mimo jiné s Voskovcem
a Werichem v Osvobozeném
divadle.
Ke konci života (po smrti
druhého manžela) se dala
na pití. Když se vracela opilá
z nákupu domů, upadla na
schodech. Na následky zranění ve věku 63 let téhož dne
zemřela.
Jiřina Štěpničková zemřela
na rakovinu roku 1985.

Víte, že...
Štěpničková přežila
všechny, které ji odsoudily na smrt.

Lidé & domy Starého Brna

Gustav Brom, Erbenova 14

Fuji minilab Osso

Svěřte své fotograﬁe
profesionálům!

Výroba nových
fotograﬁí ze starých
černobílých.
Dále nabízíme:
• Výroba fotek z negativů, diapozitivů, Vynikající kvalita.
svitkových ﬁlmů ze všech médií.
• Převádění starých ﬁlmů (8 mm,
16 mm, 9,5 mm) z kamer (video
8, HI 8, digital 8, mini DV, VHS,
VHS-C, S VHS, S VHS-C) na DVD.
• Focení průkazových fotek.
• Prodej ﬁlmů, alb, rámečků.
Adresa:
Milady Horákové 28, Brno

Tel.: 545 246 120
Mobil: 604 417 002
E - mail: info@osso.cz
www.osso.cz

Otevřeno:
Pondělí až pátek

8 - 18 h

V tomto domě bydlel deset let brněnský kapelník
a textař Gustav Brom
(1921 - 1995).
Byl také úspěšný hledač
talentů (objevil např.
Hanu Zagorovou). Jako
student byl zatčen gestapem, vězněn 4 měsíce
a jen zázrakem unikl
transportu do Dachau.
Začínal v brněnských kavárnách. Jeho orchestr
patřil v 60 letech mezi

Soňa
Neumannová
(1905 - 1971)
Komunistka,
narozená v Brně.

Jarmila
Švabíková

(1906 - 1969)
Herečka,
studovala v Brně.

Světlana
Amortová

(1911 - 1985)
Komunistka,
mučili jí Němci.
Kapelník
Gustav
Brom

6 nejlepších kapel na světě. Soubor pod jeho vedením absolvoval více než
250 zahraničních turné.

Erbenova 14

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Štěpničková (tehdy jí bylo
39 let) se v říjnu roku 1951
pokusila utéci se čtyřletým
synem Jiřím za hranice.
Byla to ale past. Herečka se
měla stát výstražným příkladem pro ostatní.
Na hranicích na ni čekala
tajná policie. Je velmi ironické, že se celá policejní
akce, směřující k jejímu zostuzení, jmenovala stejně
jako její syn: Jiří.

a komunistka Světla
z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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as ti tajné policie při pokusu o útěk
Světla Svozilová
(1906 - 1970),
brněnská rodačka,
zahořkla a dala
se na pití.

Kalendárium
Starého Brna
ŘÍJEN

Vladimír
Menšík

Božena
Skácelová

HEREC

ŽENA BÁSNÍKŮ

Ladislav
Pešek

Jarmila
Urbánková

HEREC

HEREČKA

● Vladimír Menšík
*9. 10. 1929 Ivančice
†29. 5. 1988 Brno
Vynikající herec, vypravěč,
bavič a konferenciér. Roky
bojoval s astmatem.
● Jarmila Urbánková
*26. 10. 1892 Praha
†20. 7. 1979 Brno
Herečka, pedagožka na
JAMU v Brně. 51 let byla
členkou Státního divadla
v Brně.
● František Halas
*3. 10. 1901 Brno
†27. 10. 1949 Praha
Básník, vyučen knihkupcem. Jeho tvorbu
velmi ovlivnil Jiří Mahen.
Zemřel na selhání srdce.
● 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.
● Ladislav Pešek
*4. 10. 1906 Brno
†13. 7. 1986 Plzeň
Herec a pedagog. Nezapomenutelný Áda Čuřil ve
ﬁlmu Škola základ života
(1938).

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

Světla Svozilová v Osvobozeném divadle r. 1930.

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.
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Akce

1. PONDĚLÍ V MĚSÍCI
Menšíkovy pondělky KAŽDÉ
Na kus řeči se StaroBrněnskými

NEJ

novinami od 17 h V KAVÁRNĚ
VLADIMÍRA MENŠÍKA (Veselá 3)

Divadlo
Reduta

Na harmoniku
hrál pan Zouhar

Divadlo Reduta je nejstarší divadelní budovou
ve střední Evropě.
Bylo vystavěno v r. 1733
na místě někdejší Malé
taverny.
V roce 1890 zde byla po
požáru zřízena městská
tržnice. Divadelní provoz
byl obnoven až roku 1909.
Nejslavnější návštěvu zažila Reduta 30. 12. 1767,
kdy osobně vystoupil
mladý W. A. Mozart. Hrál
na cembalo za doprovodu
brněnských hudebníků.

Foto: Lukáš Křížek

Nejstarší
kamenné
divadlo

P

o úvodním šálku
kávy začaly kolovat
fotograﬁe
Starého Brna, herců a hereček, kteří již nejsou mezi
námi a také se debatovalo
o starých dobrých časech.

Mates
Inu, vše jak má být na
setkání přátel StaroBrněnských novin.
Najednou se otevřely
dveře a vešel pan Zouhar se svým vzácným
akordeonem. V brněnské

Olympijští hrdinové
slavili Na Švábce

Foto: Lukáš Křížek

S medailemi
před Švábkou

Zlatá medaile
za žerty
Zleva: Petr Koukal, Daniel Havel, Lukáš Treﬁl,
Josef Dostál a Jan Štěrba.

Na Švábce to žije!
6. září od 18 h majitel pan Marcel Pecl
přivítal v restauraci
naše olympioniky.

Lidé si tak mohli při
veřejné besedě popovídat (a také se vyfotit)
s vlajkonošem české výpravy Petrem Koukalem a členy bronzového
čtyřkajaku Danielem
Havlem, Lukášem Treﬁlem, Josefem Dostálem a Janem Štěrbou.
Nejupovídanější byl při
besedě čerstvý ženáč
Daniel Havel, který po
celou dobu sršel humorem.
Návštěvníci se také dozvěděli, z čeho je vyráběn profesionální badmintonový košík. Host,
který věděl, že z per
šlechtěných hus, dostal
zajímavou odměnu: trénink badmintonu přímo
s Petrem Koukalem.

kavárně se rozezněly mj.
staropražské, nádherné
melodie.
Tento úžasný a profesionální harmonikář nám
dal překrásným způsobem najevo, že „Ta naše

písnička česká, ta je tak
hezká, tak hezká“. Byl to
velmi milý večer.
Jaké pro vás chystá
Martin překvapení?
Uvidíte 1. 10.

inzerce

Sjíždí se vám pneumatiky na vašem
autě? Navštivte GENO PNEU SERVIS.
U nás geometrie kol jak má být!
Adresa: Dornych 57
Tel.: 545 536 603, 602 724 700
Otevřeno: Pracovní dny 8 - 18 h,
sobota 8 - 14 h

www.genopneu.cz

Zlatnictví
Marcela Lurská
www.zlatnictvi-lurska.cz

 Opravy zlatých a stříbrných šperku
 Zakázková výroba  Rytecké práce
Adresa: Veveří 32, Brno Tel.: 777 687 109
Otevřeno pondělí až čtvrtek 10 - 17 h

StaroBrněnské noviny vás

zvou na promítání unikátního
dokumentu o Karlu Hašlerovi:
Písničkář, který nezemřel.

Akce na počest 133.
výročí narození písničkáře Karla Hašlera.
Dozvíte se, proč Karel Hašler jezdil často
a rád do Brna, proč
byl v roce 1941 zatčen
gestapem, jak vlastně
zemřel… V dokumentu
uvidíte také jeho dosud
v Americe žijícího syna
Thomase Haslera.

Přijďte 31. 10. v 18. 30 h
do Design Café (Středova 1).
Pro bližší informace volejte
Martina Cibulku,
tel: 777 122 009.

D

e

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony

9

inzerce@StarobrnenSkenoviny.eu

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte laskavě své příspěvky
na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu.

TITULNÍ strana
StaroBrněnských novin
č. 9 (září 2012)

Zajímavý
článek
o Velenovi

V

ážená redakce, s radostí jsem si přečetl
váš článek o herci
Oldřichu Velenovi.
Zvláště titulní strana byla

Dopis

Děkovný
dopis
čtenářky

Níže uvedený dopis zanechala pro redakci čtenářka v Kavárně Vladimíra Menšíka, Veselá 5.

D

ěkuji všem, kteří se podílí na vydávání
Starobrněnských novin.
Musím vám říci, že vždy
netrpělivě čekám začátek
měsíce, až si pro „SVÉ
NOVINY” přijdu do Menšíkovy kavárny, kam pravidelně chodíme ve středu
na kafíčko.
Jsem rodilá Brňačka a díky novinám se dovídám
zajímavosti o svém městě.
Vždy něčím překvapíte.
Pravidelné rubriky jako
Slavné ženy Starého
Brna, Kde to je, Brněnská
NEJ, Kalendárium, Dříve
& dnes a Jako by to bylo
včera patří k našim oblíbeným. Díky vám a jen
tak dál.
Vaše věrná
čtenářka
Zdeňka Kuchařová

zajímavá svým graﬁckým
zpracováním.
Jako by ty dvě fotograﬁe,
na nichž je herec plný sil
na vrcholu kariéry a starý
muž s tváří ošlehanou
časem, mluvily.
Někde jsem slyšel větu:
Fotka je víc než tisíc slov.
Přesně to platí právě
v tomto případě.
Zaujala mě informace, že
byl pan Velen nejobsazovanějším hercem všech
dob. Jak je tento údaj
možné zjistit? Existuje
nějaká databáze, ve které
jsou zaznamenáni všichni
herci (i ti menších rolí)
všech ﬁlmů.
Jan Koláček, Brno
Odpověď: Pan Oldřich
Velen si vedl svůj vlastní
archiv, v němž si všechny
své role pečlivě zaznamenával. To třeba pan
Filipovský (který je zřejmě
na druhém místě) nedělal.

Stále sleduji
draka, visí
a leskne se

Děkuji za uveřejnění mého dopisu v minulém čísle
těchto novin.
Rád bych podal čerstvou
informaci o brněnském
drakovi, který teď visí ve
Dietrichsteinském paláci: Stále visí a leskne se.
Petr Nový, Brno
Odpověď: Děkujeme za
čerstvé zprávy a zůstaňte
ve střehu!

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Ať trčí!

ANO
3%

Nelíbí!

NE
97%

Spočteno 432 hlasů.
Stav k 20. 9. 2012. Pište!

Host: „Co jste mi to přinesl? To není řízek, to je ﬂastr na kuří oko!“
inzerce

PRONÁJEM
LIMUZÍNY

Sloupek o kávě

Domácí automatické
kávovary
Pavel
Kosta

Majitel Caffé del
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

● Romantické projížďky
nočním Brnem a kolem
brněnské přehrady ●

Je to
jízda!

Jiří Pecha,
doporučuje
Volejte: 602 724 700
www.limuzinabrno.eu

Zde muže
být váš

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

Dobrá zpráva,
čerstvě pražená,
zdravá káva.
Kavárna a pražírna
18
18 druhu káv a speciální kávy
 Výběrová káva
z italského Trieste
Kávové speciality od mistrů
Semináře o kávě a degustace
Výběrová moravská vína
Ovocné bio mošty
Domácí dortíky

Helceletova 2, Brno
Po - Pá: 15 - 22 h
So - Ne : 14 - 22 h
Tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Kdo je Pavel Kosta:

Dosud nejúspěšnější Čech
v degustaci káv na světě - 6.
místo World Cup Tasters
Championship - Kolín nad
Rýnem a Mistr ČR v Cup
tastingu. Rozšiřte s ním své
znalosti kávy!

M

noho lidí si domů pořizuje
automatické
přístroje na přípravu
kávy. Je to trend doby, jež
s sebou nese jednoduchou
obsluhu a relativně dobrou
přípravu kávy.
Kávovar pracuje se zrnkovou
kávou, máte tedy možnost
koupit si čerstvou dle vlastní
chuti. Lze nastavit gramáž
kávy, množství vody a vytvořit si tak oblíbené espresso
individuálně. Pomocí trysky
napění mléko i poučený laik
a cappuccino je na světě.
Dražší typy mají automatické
pěnění mléka, display a další
vymoženosti, bývají však díky
tomu i více poruchové. Vnitřní spařovací jednotka bývá
u většiny typů totožná, jde
povětšinou o venkovní design.
Tyto kávovary neudělají tak
kvalitní kávu jako pákové přístroje, jsou však dobrou alternativou s minimální údržbou.
Při výběru se zeptejte svého
baristy a nechte si doporučit
ten správný přístroj právě pro
Vás.
Pavel Kosta
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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

PROSLULÝ C. D. Payne poobědval Na Švábce.

Spisovatel C. D. Payne
na otočku v Brně

Autor kultovní knihy Mládí v hajzlu C. D. Payne
v rámci svého Turné
v hajzlu poprvé navštívil
Brno.
„Pan Payne spolu s lidmi z nakladatelství Jota
u nás v restauraci poobědval a také se nám podepsal na zeď,“ řekl StaK

roBrněnským novinám
Marcel Pecl, majitel
restaurace Na Švábce.
Brňáci se s C. D. Paynem
mohli setkat např. 14.
září v knihkupectví Knihy
Dobrovský ve Vaňkovce,
kde měl autogramiádu
a pokřtil svoji knihu Mládí furt v hajzlu.

Kulturní nástěnka
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

ŘÍJEN

Divadlo - Ne 7. 10. v 19 h - KRÁL RICHARD III. - ND Brno - Mahenovo
divadlo, Dvořákova 11, tel.: 542 158 120
- Věnováno památce Jaroslava Dufka.
Více: www.ndbrno.cz
Zábava - Po 8. 10. v 19. 30 h - FESTIVAL UDAVAČSKÉ PÍSNĚ - Kabaret
Špaček, Kopečná 46 - L. Pavlásek, L.
Tuček v předst. plném folkařských keců.
http://kabaretspacek.blogspot.com
Dětem - Ne 14. 10. v 15 h - O BUDULÍNKOVI - Divadelní studio V, Veveří
133 - Veselá pohádka pro nejmenší děti
o nezbedném Budulínkovi a vychytralé
lišce. Vstupné 60 Kč. www.divadlov.cz
Divadlo - Po 15. a pá 19. 10. v 19 h BALETKY - Divadlo Husa na provázku,
Zelný trh 9 - Křehká, komická a emotivní
inscenace s baletkami a piškoty. Režie:
P. Šimák. www.provazek.cz

Baron
Trenck
Gallery

Výstava - Dlouhodobá - MORAVSKÁ
VESNIČKA A BETLÉM - Baron Trenck
Gallery u kapucínů, Kapucínské nám. 5 Vesnice na přelomu 18. a 19. stol. Betlém.
www.barontrenckgallery.cz
Výstava - Do 25. 11 - ORIGAMI - Letohrádek Mitrovských, út až so 10 - 16 h
- Japonské umění skládání papíru. Čeští
i světoví autoři, také japonský mistr origami Joseph Wu. www.letohradekbrno.cz

Herečka Lucka Zedníčková se po rozchodu
s dramaturgem Vítkem
Pokorným odstěhovala za přítelem do Brna.
„Kvůli práci pendluji
mezi Prahou a Brnem,
ale jinak mi vyhovuje, že
zde mám všechno blízko.
Ne jako v Praze,“ svěřila
se Lucie, která si také zahraje v připravované premiéře představení Jakub
a jeho pán v Městském
divadle Brno.

Radim Fiala hraje
v Mahence

Herce Radima Fialu,
který po dlouholetém
angažmá v Divadle Husa
na provázku odešel do
Prahy, mohou diváci opět
vidět naživo v Brně. „Po
21 letech jsem se vrátil na prkna Mahenova
divadla,“ řekl StaroBr-

Lucie
Zedníčková
HEREČKA

Bolek
Polívka
HEREC

něnským novinám herec,
kterého diváci znají ze
seriálu Ordinace, a dodal:
„Hostuji v představení
Král Richard III., kde
hraji roli vévody z Buckinghamu.“

Polívka natáčí
s Alicí Nellis

V nově připravovaném
ﬁlmu Alice Nellis s názvem Revival si Bolek
Polívka zahraje muzikanta z rockové kapely
Smoke, která se za nejasných okolností rozpadla,
a její bývalí členové se
snaží o společný comeback. Film bude mít premiéru v roce 2013.

Rozhovor SBN

s Helenou Blehárovou

Helena Blehárová (69 let), jazzová zpěvačka, původem ze Žiliny. Působila v Orchestru
Gustava Broma a v dalších tanečních a jazzových uskupeních. Žije v Brně.
SBN: Nestýská se vám
tady v Brně po rodné
slovenštině?
Helena: Budete se divit,
ale nestýská. Žiji v této
zemi, tak mluvím česky.
Ovšem jak překročím hranice a jedu domů, mluvím
zásadně slovensky. Jsem
přizpůsobivá.
SBN: Někde jste řekla,
že to byla osudová chyba zůstat v Brně.
Helena: Chyba asi ano,
ale rozhodně ne osudová. V Praze jsem bydlela
po podnájmech, v Brně
jsem měla svůj byt. Tak
jsem se asi po dvou letech vrátila a už se mi
nechtělo zpět. V té době
jsem patřila k nejpopulárnějším mimopražským
zpěvačkám. V Brně jsem
se ale i tak dobře prosadila, jsem spokojená. Takový je život.
SBN: Jak je možné, že
se z žilinské zdravotni-

ce vyklubala úžasná
jazzová zpěvačka?
Helena: Zpívala jsem si
pořád, doma, venku, prostě všude a už od mala.
Tenkrát mě při jakési soutěži objevil Zdeněk Novák
a okamžitě mě angažoval k panu Bromovi. A na
pana Broma vzpomínám
moc ráda, byl to nádherný člověk, měl charisma.
SBN: Vzpomínáte na

Radim
Fiala
HEREC

Stanislav
Moša
REŽISÉR

POMOZTE! Volala
divadla v Brně

11. září se na nám. Svobody připojila k celostátní kampani Pomozte
svému divadlu! čtyři
brněnská divadla. „Voláme po spravedlivém
koﬁnancování divadel,“
uvedl ředitel Městského
divadla Brno Stanislav
Moša.

Vondruška křtil
Jednookého krále

Historik Vlastimil Vondruška přímo zářil 16.
září v knihkupectví Knihy
Dobrovský na Joštové ulici při křtu své knihy Jednooký král Václav I.
roli zpěvačky v muzikálu Dáma na kolejích?
Helena: Jejda! To už je
tak dávno, moc si toho
nepamatuji. Dobře si ale
vzpomínám na rock and
roll, který jsem tam zpívala v baru s kapelou Meﬁsto. To jsem si užila.
SBN: Můžu se zeptat, co
děláte pro to, abyste tak
dobře vypadala?
Helena: Víte, je doba,
kdy dodržovat životosprávu je, jak se říká, in. Snažím se žít zdravě. Miluji
přírodu, chodím často na
dlouhé procházky. Také
si zpívám, jak to jen jde.
Koncem srpna jsem měla
v Břeclavi nádherný koncert, byla výborná atmosféra. Jako za mlada!
Martin Cibulka

Foto: Martin Cibulka

Foto: Archiv nakladatelství Jota.

Zedníčková je
ráda, že to má blíž

Helena Blehárová má zlato v hrdle a stále dobrou náladu.

to bylo včera

městu Brno
1011Špilberg
Slavné
Jakoženy
by Starého Brna
předán

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

František Kocourek

Slavné ženy Starého Brna

MINULE: Kosi z Oltecu a Majlontu měli brnění ze
šufánkový voceli. Rudlovi vojáci šili ze šprnd.

Jako by
to bylo včera

Malířka, ilustrátorka, dcera Josefa Lady

Založení sadů, nyní
Denisových

Alena Ladová

Mlata na Bílendě 16 kilo 20 (VIII.)

TATÍNEK

Kdo je borec, žádný fédry
a kdo krén a křivé? A co
na to ten Beda Falckej?
Zgómeš příště!

Foto: Archiv

(1947 - 1991),
lamželezo,
vypravěč, fešák

Josef
Lada

Karel
Tondl

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

KDE TO JE

?

Otázka: Jak se jmenuje
tato socha s hořící pochodní a štítem?
Napovězme, že jí najdete
v Lužáneckém parku.

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

Minule: Deska je na domě Křenová 18. H. W. Ernst (1812 - 1865) byl
skvělý houslista. Správně: Martina
Řezníčková, 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

„Inzerce v těchto novinách
funguje,“ říká spokojený
inzerent pan Karel Pacák

operu Z pohádky do pohádky.
Ilustrovala knihy pro děti
(Kluci, holky a Stodůlky
od Evy Bernardinové),
její kresby vycházely v časopise Mateřídouška, Ohníček a dalších.

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Plstěné
dekorativní hračky
za sympatické ceny!
www.ﬂer.cz/plstacci

„Věděl jsem, že jsou Malostranské noviny čteny od začátku až do konce, tak jsem
si vyzkoušel do nich dát inzerát,“ říká pan Karel Pacák,
který podniká v oblasti plynu
a topení.

„Hned jsem byl
zavalen novými
zakázkami.“
Malostranské
noviny
jsou
pražskou
obdobou
StaroBrněnských novin.
„Hned po uveřejnění inzerátu
mi začali volat noví zákazníci.
Vždy jsem se jich ptal, jak na
naši ﬁrmu narazili, a oni většinou vtipně odpovídali heslem z mého inzerátu: Když
kotel, tak od Pacáka! Po
nějakém čase jsem byl díky
novinám doslova zavalen novými zakázkami,“ usmívá se

● 1. 10. 1874 byla zahájena první samostatná
česká divadelní sezona
v Besedním domě.
● 4. 10. 1818 byl založen park Františkov (od r.
1919 Denisovy sady).
● 4. 10. 1749 zemřel na
Špilberku, kam byl odsouzen na doživotí, baron
Franz von Trenck.
● 25. 10. 1949 byla zahájena činnost loutkového divadla Radost.
● 14. 10. 1932 měl premiéru ﬁlm „Peníze nebo život“
s Voskovcem a Werichem.

Sudoku pro
nenáročné

1
2 1 3
21 3 2 1 3
3 21
3 2
Pro líné

Jeho kotle Vaillant teď jdou na dračku

Ještě línější

NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.
NÁPOVĚDA: Čísla jdou
za sebou v běžném pořadí,
jaké si pamatujeme ze školy.
Tedy: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jde
o stejný počet, jaký má hrací
kostka ok.
ŘEŠENÍ: Neposílejte. Dík.

prvnÍ brn ěnskÝ
klobÁsovÝ bar

VZÁCNÁ chvíle pana Pacáka. Jindy neví, kam dřív skočit.

pan Pacák a dodává, že kvůli
přebytku objednávek dokonce musel inzerci v Malostranských novinách pozastavit.
Inzerovat určitě opět začne
v období, kdy bude méně zakázek.
„Tyto noviny si mě našly
zcela přirozeně, měli jsme
je ve schránce. Protože jsem

PLATBA
SMS

U Bohouše

Foto: Lukáš Pacák

to bylo včera

Park Františkov r. 1820

PROFESOR

Foto: Archiv

FRANTA
KOCOUREK

štricle, že za ně zalepí cechy ve Slávce.
A tak byl Rudla v goldně
a ve dvě vodpoledne byla
Bílenda jeho.
Náš king Beda Falckej byl
móka, mlatu moc nepřožíval.

ŘÍJEN

Malostraňák tělem i duší,
hned jsem je otevřel a jedním
dechem přečetl,“ vzpomíná
na své první setkání s Malostranskými novinami pan
Karel Pacák.

Pro informace o inzerci:
Volejte Moniku, tel. číslo:
777 556 578

(Hned vedle Kavárny
Vladimíra Menšíka)
Klobásky všech druhů Vyhlášené lečo
Zabíjačkové speciality Poctivé polévky
Točené pivo: Dalešická jedenáctka,
Poutník 12° Točená zázvorová limonáda

Otevřeno: PO až ČT: 9 - 22 h,
PÁ: 9 - 02 h, SO: 15 - 24 h
Adresa: Veselá 3, Brno
Tel.: 542 215 330

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

N

Makaróni

ejvětší křivárna od
Rudly byla ta, že na
ně poslal sestavu
zdivočelejch Makarónů,
kterém naklavíroval do

městu Brno
1011Špilberg
Slavné
Jakoženy
by Starého Brna
předán

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et

Foto: Archiv Moravské galerie

Příští číslo vyjde
1. listopadu
Modré okénko
dnes získává...
Za to, že měl
odvahu složit
funkci jen
proto, že se tak
rozhodl.
MAREK POKORNÝ

Seženete i v Praze

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

Nejlepší
noviny
ve městě

Tajný kryt pod Petrovem

Mazlíčci
Starého Brna

Mag ická
míst a Brna

ŘEDITEL MORAVSKÉ GALERIE

Víte o někom, kdo si zaslouží
Modré okénko? Pište:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Matýsek. Foto do
redakce poslala panička
Marcela Lurská

Takhle to
má vypadat

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ
NA ADRESU:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Foto: Martin Cibulka

Vchod do
labyrintu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

M

46 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).
Kavárna Vladmíra Menšíka, Veselá 3, tel.: 777 011 411. Restaurace Hansen,
Besední dům, vchod z Husovy ulice. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 602
724 700. Air café, Zelný trh 8, tel.: 774 020 106. Divadlo Reduta, Zelný trh 4.
Kavárna Parnas, Zelný trh 20. Informační centrum, Radnická 8. Zlatnictví
Marcela Lurská, Veveří 32, tel. 777 687 109. Restaurace Bláhovka, Gorkého
54. Restaurace Výtopna, Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akademická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Knihkupectví Academia, nám.Svobody 13. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny, Údolní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caffé
del Saggio, Helceletova 2, Masarykova čtvrt. Husa na provázku, Zelný trh 9.
Design Café, Středova 1. Kadeřnictví Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Kavárna Santiago, Veveří 22. Pohostinství U Bílého beránka, Štefánikova 16, Brno - Královo Pole. Pivní opice, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Gorkého 2. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Odysea
- svět logických her a zábavy, Starobrněnská 20, Lidická 24. Pivnice U Čápa,
Obilní trh 10, tel.: 541 210 189. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 3, Brno, tel.: 546 221 019. Pizzeria Arca, Dům pánů
z Lipé, nám. Svobody 17. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Restaurace Na schodech,
Pekařská 29. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148, Královo Pole. U Všech čertů, Dvořákova 6.
Restaurace Na pískové cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana,
Jezuitská 3. Pivnice Koločava, Bayerova 10. Restaurace Šermířský klub L.
A. G., Kopečná 50. ISHA café restaurant, Úvoz 8. Kavárna La Dolce Vita,
Biskupská 3.

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.
TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 10 / říjen 2012 / II. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Hlavní redaktor: Martin Cibulka, Kultura, inzerce: Monika Höppner,
Radek Talaš. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt:
redakce@starobrnenskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon
inzerce: 777 556 578. Poštovní adresa: Sarajevská 16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků čtenářů.

900 metrů, má nejvyšší
míru odolnosti a tři vchody. Vejde se do něj až
2500 osob. Ražba začala
po válce, kryt byl dokon-

čen v roce 1955. Je určen
pro ty, kteří by se v době útoku pohybovali
v okolí náVida,
draží.
vida!

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Foto: Archiv

Špaček obecný střeží
StaroBrněnské noviny
v Kabaretu Špaček,
Kopečná 46

álokdo tuší, že stavba pod Petrovem
(u zastávky Nové
sady) je vlastně kryt. Jde
o labyrint chodeb dlouhý

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.

