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Noviny, které si píší čtenáři sami

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí                         Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

®Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

listopad 2012
Cˇ ís. 11, roč. II Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®

30 Kč

902 11 30
SBN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

STAROBRNENSKE
}NOVINY
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SLEČNA ROMANA
z Galerie Caffe (náměstí 

Svobody 8). Nese smetanový 
krém s ovocem za 48 Kč.

Miss 
Krém

Brněnské  
servírky

 1.
na

ro
ze

nin
y

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

Obě skvělé herečky a svého času vy-
hlášené krasavice. Pak se odehrálo 
něco, co je navždy postavilo proti 
sobě. Mohl za to alkohol, křivda nebo 
nenaplněné sny? Více str. 6 a 7

VALKA ZEN
Vlasta 
Chramostová 
oslaví 
17. listopadu 
86 let

Milena 
Dvorská

„Protože mě zajímá dění v Brně 
a líbí se mi vzpomínky na dávno 

zapomenuté časy.“
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GABRIELA KOČÍ
jazzová a swingová zpěvačka

Narozena

v Brně

18 druhů káv • Výběrová káva 
z italského Trieste • Kávové 
speciality od mistrů

Kavárna a pražírna
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www.barunka.com

Otevřeno: 
Pondělí až pátek 7 - 19 hod. 
Sobota 8 - 12 hod.

Adresa:
Běhounská 20, Brno

…nejen chlebíčky!

Slané koláče, polévky, salátový bufet…
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30 Kč

Obratem dostanete SMS s osobním 
poděkováním od šéfredaktora listu

SBN TRICET
na telefonní číslo 902 11 30

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 
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Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoříme

Gabriela Kočí
&

Jazz Company
Kdy: 8. 11. a 6. 12. v 19 h

Kde: V restauraci Na 
Švábce, Údolní 4

Vstupné dobrovolné

Koncert

CHRAMOSTOVÁ VS. DVORSKÁ
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Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@starobrnenskenoviny.eu
posílejte na adresu:

      rno sleduje případ 
vraždy místostaros-
ty Vytopila se zataje-

ným dechem. 
Soud ještě trvá, ale kon-
tury příběhu jsou stále 
ostřejší. K vraždě zřejmě 
došlo kvůli sporu o dítě 
mezi dvěma muži.
Vraždila podle všeho 
žena, bývalá prostitutka, 
která si chtěla jednoho 
z mužů (otce dítěte) udr-
žet. Sama mít děti ne-
mohla. 
Hybatelkou příběhu je 
matka dítěte, také bývalá 
prostitutka, která měla 
poměr s oběma muži.
Po vraždě jednoho se ke 
druhému vrátila.

   Úvodník   Úvodník

Důležité 
telefony

Číslo měsíce

17
Věkový rozdíl 
mezi Vytopilovou 
vražedkyní a mi-
lenkou byl 17 let.

Císlo měsíceCíslo měsíce

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

inzerce

Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

 Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Příběh 
z podsvětí

10 °C
LISTOPAD: Čepice hlásí 
velký návrat! S nimi v zá-
věsu pochodují kabáty.

Počasí Vyložila mu karty a pak uřízla hlavu
V lesíku stojí tři postavy, dva muži 
a jedna žena. Opodál kočárek s dvou-
letým dítětem. Zazní výstřel. Jeden 
z mužů, místostarosta Vytopil (†36), 
se kácí k zemi s prostřelenou hlavou.
Podle policejní verze je 
hlavní podezřelou Rad-
ka Onderková (46), 
která zřejmě místosta-
rostu Židenic Aleše Vy-
topila zastřelila, uřízla 
mu hlavu a vražednou
kulku prý nosila jako
přívěšek na klíčích.
K vraždě došlo v Mari-
ánském údolí v Brně. 
Zřejmě jí předcházela 
hádka o dítě, jehož ot-
cem byl Filip Onderka 
(38) a které si chtěl Vy-
topil osvojit. 
Klíčovou postavou pří-
běhu je bývalá prosti-

tutka Pavla (29), kte-
rá žila s Vytopilem, ale
zřejmě měla paralelní 
vztah s oběma muži.
Podezřelá vražedkyně 
Radka Onderková kro-
mě prostituce vykládala 
i karty. 
Vyložila je Vytopilovi a po 
vraždě i Pavle. Tvrdila, 
že je Vytopil naživu a že
se vrátí. Pavla i s dítětem 
pak i přesto odešla zpět 
k Onderkovi. Soud po-
kračuje.

inzerce

k Onderkovi. Soud po-

Tak to je 
hrůza!

Recept dle 
Dobromily

Do octa 
zavařené ovoce
Vezmi 1 kilo cukru, 1/4 
kila dobrého vinného 
octa, 10 hřebíčků, kou-
sek skořice a nech to...

Ta to umí osolit!

www.recepty-rettigova.cz

Vražda místostarosty Vytopila otřásá   Brnem. Soud vyslýchá podezřelé  

Údajný vrah Onderk a (vlevo) a zavražděný 
Vytopil s dcerou On  derky malou Míšou (2)

Zavražděný Vytopil

Bývalá prostitutka 
Pavla, milenka 
Vytopila a Onderky 
a matka Michaely Pavla při práci

„Po zkuše-
nostech 

z minulých let, 
jestli přijede, 

ať visím!“ 

Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku
„Rozhodně ne, 

jelikož to nejdřív 
vezme přes 

Prahu!“

Petr 
Halberstadt

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„Je svoboda, 
tak nechť se 

Martin svobod-
ně rozhodne.“

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

 Jiří
Pecha

„Doufám.
12. listopadu mám 

narozeniny, 
byl by to pro mě 

pěkný dárek.“

Herec, fi lozof,
mudrlant

Přijede 11. 11. do Brna 
Martin na bílém koni?

Dita 
Kaplanová

Herečka, Národní 
divadlo Brno 

„Tak to těžko. 
Sem už přijel 

Rudej na Oran-
žovým koni.“

„Že přijede, 
je jisté. Nad 

barvou koně visí 
otazník. Že by 

grošák?“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

Prinášíme cerstvou 
a kvalitní kávu prazenou 
podle receptury PENERINI 
v Ceské republice.

Rodinná spolecnost 
PENERINI Vás zve 

na šálek cerstvé kávy!

Doporučujeme 1. kávu 
z naší kolekce:
RISERVA - 100% Arabika.
Ochutnejte naši kávu v Gimmi Lounge 
Cafe na Slovanském nám. 1, 
Zemanově cukrárně a kavárně na     
Josefské 4 a v Divadle Bolka Polívky 
na Jakubském náměstí 5 v Brně!

Pro informace a nákup volejte: 

Nabízíme kávovary světových 
značek (Jura, De´Longhi, WMF…)

 a provádíme jejich kompletní servis.

www.penerini.cz
602 711 722
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Malý oznamovatel

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
inzerce

 Zpravy telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Vyložila mu karty a pak uřízla hlavu

inzerce

Dívka ze str. 3

ště KRÁSNÁ ZUBEJDA. 
Do Prahy ji přivezl v roce 1858 
Vojta Náprstek jako součást 
svého projektu o přirozeném 

splývání kultur.

Cimbál?

Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

ště KRÁSNÁ ZUBEJDA. 
Do Brna ji přivezl v roce 1858 
Vojta Náprstek jako součást 

odvážného projektu 
o přirozeném splývání kultur.

Cimbál?Vražda místostarosty Vytopila otřásá   Brnem. Soud vyslýchá podezřelé  

Radka Onderková, 
bývalá prostitutka 
a příležitostná věštkyně

Údajný vrah Onderk a (vlevo) a zavražděný 
Vytopil s dcerou On  derky malou Míšou (2)

Údajná vražedkyně 
Radka Onderková 

při práci

Onderková 
v poutech

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

Zde muže 
být váš 

INZERÁT

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 

Na Švábce
Od 5. ríjna 2012 
Na Švábce 
ne� ltrovaný ležák 
Pilsner Urquell!

• tradiční česká kuchyně 
• originální servis jídel • velký 
výběr specialit a chuťovek k pivu 
a vínu • plzeňské pivo čepo-
vané z tanků, které jsou součástí 
interiéru • výběr moravských vín 
• kapacita 140 míst • kuřáci / ne-
kuřáci • wi-fi 

Tel.: 777 879 904 
Mail: info@vase-vino.eu
www.vasevino.eu

Od 11. 11. v nabídce 
Svatomartinská vína!

moravských vinařství

druhů lahvovaných vín

druhů sudových vín

8

84

8

Nová vinotéka 
v centru Brna

Adresa: Pasáž OMEGA, 
nám. Svobody 702/9

www.cechanemec.cz

Adresa: 
Údolní 27, Brno
Tel.: 
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Rámování 
Digitální tisk
Kašírování
Laminace542 221 070

Adresa: 
Zelný trh 20, Brno

Nabízíme:
Kávové speciality
Polední menu
Velký výběr zákusků
Pořádání akcí 
Wi-fi 

www.parnascaffe.cz

•Pizza + druhá za polovic! 
•Pondělí až pátek od 15 do 20 h
•Akce platí do 15. 12. 2012

Bar a pizzerie

■ Dorty, zákusky, linecké pečivo

Adresa: Dornych 57
Tel.: 545 536 603, 602 724 700
Otevřeno: Pracovní dny 8 - 18 h, 
sobota 8 - 14 h

545 536 603, 602 724 700
 Pracovní dny 8 - 18 h, 

545 536 603, 602 724 700
 Pracovní dny 8 - 18 h, 

Sjíždí se vám pneumatiky na vašem 
autě? Navštivte  GENO PNEU SERVIS. 
U nás geometrie kol jak má být!

www.genopneu.cz
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inzerce

a Zelném tr- 
hu č. 21 se na-
rodila malíř-

ka Anna Ticho 
(1894 - 1980). V roce 
1991 jí byla na rod-
ném domě umístěna 
bronzová pamětní 
deska s hebrejským, 
českým a anglickým 
textem. 

V létě 2010 byla des-
ka z důvodu rekon-
strukce domu sňata, 
v listopadu téhož 
roku byla osazena 
zpět, ale umístěna 
níže. Tím se stala 
dostupnou pro tzv. 
sběrače kovu. 
Pátrání zůstalo za- 
tím bezvýsledné. Je 

to mezinárodní ostu-
da pro Brno. Deska 
byla fi nancována ro- 
dinou Ticho, která 
žije v USA. 
Pro průvodce se dům 
stal místem, kam 
přiváděli turisty z Iz-
raele, protože  Anna 
Ticho je v tomto stá-
tě velmi známá.

Tichý koutek zuřivého reportéra
Martin Cibulka neúnavně brázdí ulice Starého Brna a hledá náměty
Tichý koutek zuřivého reportéraTichý koutek zuřivého reportéra
Martin Cibulka neúnavně brázdí ulice Starého Brna a hledá námětyMartin Cibulka neúnavně brázdí ulice Starého Brna a hledá náměty

Ukradená pamětní deska malířky na Zelném trhu
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DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Na snímku vlevo je ještě kostel sv. Mikuláše zbouraný roku1870.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Brně pořízené 
ze stejného místa na adresu: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu  

1862 2012 Kde to je
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DŮM (díra ulici.

Náměstí Svobody (tehdy tzv. Velké)

N
?

Bez desky S deskou

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.

Rotor bar, Dvořákova 12
Bar v útulném prostředí, s nevtíravou 
hudbou a dobrými vztahy. Koktejly                                 
s příběhem Colina P. Fielda, Varesina 
Caffe, víno z Provence. www.rotorbar.cz

Parnas Caffe, Zelný trh 20
Překrásný výhled na historické Brno. 
Espresso Lungo za 38 Kč, domácí Tira-
misu podávané ve skle za 65 Kč. Denní 
menu za 95 Kč. www.parnascaffe.cz

Restaurace Laguna, Smetanova 2
Příjemná atmosféra, otevřeno od roku 
1991. Rybí variace v těstíčku s oblohou 
za 145 Kč, výběr steaků na grilu. Denně 3 
druhy menu. www.restaurace-laguna.cz

Novinky z místních podniku

●Klavír. Kdo daruje, 
nebo levně prodá do ma-
teřské školky Horova 
starší funkční klavír. Tel.: 
736 776 683.
●Levně prodám  4 ks 
zimních pneumatik Go-
odyear 225/60 R16 98H 
UltraGrip Performance, 
obuté na šestipaprsko-
vých černošedých litých 
kolech. Tel.: 777 122 009.

●Koupím vše na sta-
rý motocykl Manet 90.              
I staré doklady. Nebo 
kompletní Manet 90 
dvoupístový. Dále kou-
pím kolo - Favorit 1. Tel.: 
605 778 082. 
●Léčitelské centrum 
pozitivně ovlivňuje 
chronickou únavu, vyčer-
pání. Tel.: 776 340 763.
●Prodám garáž, zdě-

nou řadovou, blízko ko-
nečné 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: ra-
dek.talas@finvision.cz. 
●Levně prodám zá-
novní lamelový rošt, dél-
ka 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 kadeřnic-
tví. Tel.: 737 147 068.
●Travesti show - Miss 
Angelika. Vystoupení na 
svatbách, narozeninách, 
rozlučkách se svobodou, 

plesech... www.missange-
lika.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. Vytvořím inter-
netové stránky. Cena do-
hodou. Tel.: 603 410 959.

inzerce Staré Brno. Nejlepší ve meste

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

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.

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet

PLATBA 
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Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoříme
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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. 

Soutěž o sud

redakce@starobrnenskenoviny.eu 

I pivo muže 
být sexy!

Fotku své manželky Aleny 
poslal Pavel Trojánek 

z Přístavní krčmy na Priglu

DŮM (díra ulici.

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Mezi Prahou a Brnem teď 
jezdí každý všední den nové vlaky 
s názvem D1 Express. Cestující se 
do Prahy dostanou už za 2 hodi-
ny 42 minut. Ve vlacích je wi - fi . 
Z Brna jedou vlaky vždy v 6.15 
a 7.15 h. Zpět z Prahy potom 
v 17.03 a 18.03 h.

● Národní divadlo Brno dočas-
ně povede dosavadní ekonomická 
náměstkyně Marie Hubová. Bývalý 
ředitel Daniel Dvořák, jenž nedáv-
no podal výpověď, se vzdal funkce.

● Co bude s historickou tram-
vajovou zastávkou Obilní trh? 
Kavárna, informační centrum pro 
rodinu, nebo jen ochrana před deš-
těm? Radnice se chystá vypsat na 
toto téma anketu.

Prohibice skončila, ale 
otrávených neubývá

Největší byt 
v AZ Tower byl 
prodán za 16 

milionů korun.

Víte, že

Ilustrační foto

Brno - Čtvrtý případ 
otravy metylalkoho-
lem na jižní Moravě 
se objevil ve Fakultní 
nemocnici Brno. Žena 
ze Šlapanic na Brněn-
sku tam přivezla své-

ho manžela s příznaky 
otravy. 
„Muž je ve vážném 
stavu, ale je stabi-
lizovaný,“ prohlá-
sila mluvčí bohunic-
ké nemocnice Anna 

Mrázová. Podle hlav-
ní vyšetřovací verze 
si poškozený koupil 
otrávený alkohol od 
neznámého muže na 
odpočivadle u benzi-
nové čerpací stanice.
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Ještě 7 m a Brno 
má ten nejvyšší 
dům v celé zemi

Brno      AZ Tower       111 m
Praha    City Tower     109 m
Praha    City Empiria  104 m

Město Název Výška

Už to bude! Stavba 
budovy AZ Tower 
je téměř u konce. 
Chybí už jen nasa-
zení sedmimetrové 
konstrukce na špi-
ci budovy. Ta nyní 
měří 104 metrů.
Stejně vysoká je 
teď  budova City 
Empiria v Praze na 
Pankráci.
Nasazením kon-
strukce AZ Tower 

překoná dosud 
nejvyšší budovu 
v ČR City Tower 
v Praze.
Brněnský mra-
kodrap se ná-
jemcům otevře 
příští rok v dub-

nu.  Má celkem 
30 podlaží.

AZ Tower

Pohled na 
AZ Tower 
od Špilberku

To je 
vejška!

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Téměř třicítka no-
vých stojanů na kola 
se objevila v Joštově ulici, 
na Moravském náměstí, 
Rašínově ulici či v ulici 
Bašty. Město za ně zapla-
tilo zhruba tři sta tisíc Kč, 
tedy cca 10 tisíc Kč za kus.

10 tisíc Kč za kus

● Lední medvědice 
Cora z brněnské zoo je 
březí. „Medvíďata by se 
měla narodit v první půlce 
listopadu,“ sdělil StaroBr-
něnským novinám ředitel 
zoo Martin Hovorka.
● Nejvíce pasažérů 
bez jízdenky letos chy-
tili revizoři na přestup-
ních uzlech Malinovské 
náměstí a Hlavní nádraží 
a na dvou zastávkách 
v ulici Cejl, Tkalcovská.
● Podchod pod Hlav-
ním nádražím pomalo-
vali studenti. Hurá.

Zastávka 
Obilní trh
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Vykřičela na mě všecku svou zlobu!
O podivném setkání bojovné paní Vlasty a zahořklé paní Mileny

Lidé & domy Starého Brna

V tomto domě bydlel 
knihkupec a nakladatel 
Josef Novotný (1881-
1952). 
Tento skromný a pocti-
vý mladík přišel z Krá-
lova Pole v r. 1896 do 
již zavedeného prvního 
českého knihkupectví 
v Brně na Rudolfské 4
(dnes Česká) k Josefu 
Barvičovi. Od r. 1909 
byl přijat za společníka 

Lerchova 42, J. Novotný

Nakladatel 
Josef 
Novotný

fi rmy, změnil se i název 
na „Barvič a Novotný“. 
Je po něm pojmenová-
na ulice „Novotného“.

Lerchova 42
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Dvorská zemřela 

v roce 2009. 
Chramostová 
dosud hraje.

Víte, že...

Krátce po převratu roku 1989 (17. listopadu 
má Vlasta Chramostová narozeniny) došlo 
v Národním divadle ke zvláštnímu setkání.  
Vlasta Chramostová, triumfující velkým ná-
vratem a Milena Dvorská, zahořklá a sama.

Milena Dvorská 
v roce 1954 a krátce 
před smrtí v roce 2009

Zatímco Milena 
Dvorská prochá-
zela kariérou bez 
zaváhání, Vlastou 
C h r a m o s t o v o u 
zmítaly dějiny na-
horu a dolů.

Během studií a ži-
vota v Brně ještě 
všechno vypada-
lo nadějně, vše se 
zvrtlo, když odešla 
do Prahy.
Nejdřív to vypa-
dalo, že by se snad 
z paní Vlasty moh-
la stát zapálená ko-
munistka, ale záhy 
všechny vyvedla 
z omylu.
Nakonec jí komu-
nisté zakázali hrát 
úplně, tak si udě-
lala divadlo u sebe 
doma a podepsala 
Chartu 77.

Krátce po změně 
režimu v roce 1989 
došlo k osudovému 
setkání obou here-
ček na večírku Ná-
rodního divadla.
Stály tu proti sobě 

Vlasta Chramosto-
vá (tehdy 63 let), 
zocelená životem 
mimo režim a vra-
cející se s velkou 
slávou na prkna 
Národního diva-
dla.

Proti ní stála se 
skleničkou vína 
v ruce Milena 
Dvorská (tehdy 
51), která měla za 
sebou dvě nepove-
dená manželství, 
byla bez angažmá. 
Zatímco se starší 
z nich, Vlastě Chra-
mostové, otevírala 
druhá kariéra, di-
vadelní cesta Mile-
ny Dvorské se zdá-
la být u konce.

Dvorská byla opilá, 
což se tehdy ostat-
ně dělo skoro den-
ně.
„Vykřičela všec-
ku svou zlobu, za 
všechno a za všech-
ny na mě,“ vzpomí-
ná Chramostová.
„Nesnesla mé štěs-

tí, nesnesla, že je 
bez angažmá, a já 
v Národním. Ostu-
da, hanba, smutek 
a pocit křivdy za 
hloupé výčitky, že 
jsem dobře obleče-
ná, že nevypadám 
stará, že my char-
tisti jsme teď slav-
ní,“ popisuje své 
pocity z nenávist-
ného setkání.

Od té doby mezi 
nimi panovala ne-
vraživost a Dvor-
ská dál pila jako 
duha. 
Před problémy s al-
koholem a dcerou
(chytila se nábožen-
ské sekty) Dvorská
neutekla ani v poz-
dějších letech, kdy 
konečně našla an-
gažmá v Divadle 
Na Fidlovačce. 

Podpis

Střet

Křivda

Zloba

Sekta

Zde muže 
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoříme
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Vykřičela na mě všecku svou zlobu! Kalendárium 
Starého Brna

Jan
Purkrábek

HEREC

Jaromír 
Crha
HEREC

LISTOPAD

● Ladislav Lakomý 
*14. 11. 1931 Náměšť na Hané
†11. 4. 2011 Brno
Herec a pedagog, od roku 
1988 zasloužilý umělec.

● Viola Fischerová 
*18. 10. 1935 Brno 
†4. 11. 2010 Praha
Básnířka a překladatelka. 
Germanistiku a historii 
vystudovala ve Švýcarsku. 
Spolupracovala s Rádiem 
Svobodná Evropa.

● Jaromír Crha 
*4. 1. 1922 Tvarožná u Brna
† 30. 11. 1982 Jihlava
Herec s démonicky po-
divnou tváří. Vyučil se 
slévačem. Z obrazovky 
znám především jako ší-
lený otec Brůna ze seriálu 
30 případů majora Ze-
mana.

● Karel Jílek 
*26. 11. 1896 Moravičany
†18. 11. 1983 Brno
Malíř a profesor na Škole 
umělec. řemesel v Brně. 

● Jan Purkrábek 
*25. 2. 1878 Český Brod
†19. 11. 1954 Brno
Herec, konferenciér a ka-
baretiér. Spolupracoval 
s Radiojournalem v Brně. 

● Jan Skácel
* 7. 2. 1922 Vnorovy 
†7. 11. 1989 Brno
Básník, prozaik a autor
poezie pro děti. Po ma-
turitě pracoval rok jako 
uvaděč v kině. 

Ladislav
Lakomý

HEREC

Viola 
Fischerová

BÁSNÍŘKA

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

O podivném setkání bojovné paní Vlasty a zahořklé paní Mileny

Vlasta Chramostová  
v době, kdy studovala 

v Brně a dnes

Vlasta Chramostová na návštěvě 
u Jaroslava Seiferta roku 1978 
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NOVÉ! PŘÍŠTÍ SETKÁNÍ JE v kavár-
ně Café TeeVee na Běhounské 
18 (vchod do kavárny je za kos-
telem sv. Jakuba) od 17 hod na 
„Štrůdlovém pondělí“ dne 5. 11.

inzerce

Brněnská
NEJ

Nejstarší 
kavárna

V Brně byla r. 1702 ote-
vřena první kavárna 
v českých zemích. Jejím 
majitelem byl pokřtěný 
turek Achmet.
Původní kávové osvěžení 
bylo zřizováno v průjez-
dech domů, provozováno 
méně majetnými vařiči 
káv. Návštěva kavárny 
se stala módní záležitostí 
v horních vrstvách obča-
nů, postupně se rozšiřo-
vala ke střední třídě.  
V r. 1717 mělo Brno tři ka-
várny, v r. 1719 šest, roku 
1900 jich bylo již 37. Káva 
se v Brně servíruje již 
pěkných 310 let!

Menšíkovy pondělky

etkání přátel Staro- 
Brněnských novin 
proběhlo v říjnu 

bez hudby a překvapení, 
jen se sklenkou vína. Na-
zval bych to „Černobílým 
vzpomínáním“. 

Hlavním důvodem tiché 
nálady byl fakt, že setká-
ní v Kavárně Vladimíra 
Menšíka bylo z tech-
nických důvodů zřejmě 
poslední. Příště, tedy 
v pondělí 5. 11., se na vás 

budeme těšit v kavárně 
Café TeeVee na Běhoun-
ské 18 (vchod do kavárny 
je za kostelem sv. Jakuba) 
od 17 hod na „Štrůdlovém 
pondělí“. Přijďte na 1. 
setkání v nových prosto-

rech, bude na vás čekat 
opět malé překvapení. 
Těšíme se na vás!S
Jaké pro vás chystá 
Martin překvapení?

Uvidíte 5. 11.

8
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Zřejmě poslední 
setkání v Kavárně 

Vladimíra Menšíka. 
Škoda, bylo to 

moc hezké.

Adresa: Dornych 57
Tel.: 545 536 603, 602 724 700
Otevřeno: Pracovní dny 8 - 18 h, 
sobota 8 - 14 h

545 536 603, 602 724 700
 Pracovní dny 8 - 18 h, 

545 536 603, 602 724 700
 Pracovní dny 8 - 18 h, 

Sjíždí se vám pneumatiky na vašem 
autě? Navštivte  GENO PNEU SERVIS. 
U nás geometrie kol jak má být!

www.genopneu.cz

Marcela Lurská
Zlatnictví
 Opravy zlatých a stříbrných šperku 
 Zakázková výroba  Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno Tel.: 777 687 109
Otevřeno pondělí až čtvrtek 10 - 17 h

www.zlatnictvi-lurska.cz

StaroBrněnské noviny ve spolupráci 
s restaurací Na Švábce vás srdečně zvou na 
koncert jazzové a swingové zpěvačky, sólistky 
Orchestru Gustava Broma, Gabriely Kočí 

s její kapelou Jazz Company.

Gabriela Kočí
&

Jazz Company

Koncert

Kdy: 8. 11. a 6. 12. od 19 h
Kde: V restauraci Na Švábce, Údolní 4

Vstupné dobrovolné
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Komentáře, básně, 
glosy, minifejetony

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

inzerce

telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce@StarobrnenSkenoviny.eu

Spočteno 461 hlasů. 
Stav k 20. 10. 2012. Pište!

ANO 
5 %

NE 
95%

Ať trčí! Nelíbí!

Líbí se  vám orloj 
na nám. Svobody?
redakce@starobrnenskenoviny.eu

znikl  ve 13. sto-
letí a jmenoval se
Horní trh. Ve 14. 

století  to byl trh např. 
Vetešnický, Drůbeží, Vl-
něný nebo Hrnčířský.
Zelným byl nazván až
koncem 15. stol. Tento
název se až na pár vý-
jimek: náměstí Sbratře-
ní (1848), náměstí Císaře 
Viléma (1915) nebo ná-
městí 25. února (1952) 
zachoval dodnes. 
Zelný trh je posledním 
nedotčeným historickým 
skvostem brněnského 
centra. Nemluvě o sou-
stavě chodeb (Labyrintu),
které jsou ukryty v pod-
zemí a zpřístupněny ve-
řejnosti. 
Jak je dobře, že se upustilo 
od záměru vybudovat pod 
Zelňákem soukromou 
podzemní garáž! Došlo 
by k mnoha problémům 
nejen statickým. 
Vždyť čerstvá zele-
nina, ovoce a ostatní 
zemědělské výpěstky  se 
tu prodávají přes 700 let!

Martin Cibulka, SBN

Dopis
Chvála zelí 
na Zelňáku

V

TITULNÍ strana 
StaroBrněnských novin 

č. 10 (říjen 2012)

ážená redakce, tak
jsem si s chutí pře-
četl  v posledním 

čísle StaroBrněnských no-
vin článek o herečce Jiřině 

Zajímavý
článek 

o Štěpničkové

Štěpničkové a o tom, jak ji 
zradily její kolegyně.
Bylo to velmi poutavé 
čtení, které mnohé vy-
povídá o tehdejší době 
a situaci ve společnosti.
Režim hledal zrádce. Když 
je nemohl nalézt, tak si je 
vyrobil. Potřeboval od-
strašující příklady a jed-
ním z nich se stala právě 
herečka Štěpničková.
Opravdu si lze jen těžko 
představit, že by při hlaso-
vání v divadle o její zradě 
některé její kolegyně a ko-
legové zvedli ruku pro 
nejvyšší trest a jiní se 
zdrželi.
Dnes už se to nikdo nedoz-
ví. Poslední pamětnice, 
pokud vím, je herečka 
Jiřina Jirásková a ta o tom 
nechce mluvit.

Jan Kovář, Brno
Odpověď redakce:  
Ano a dodejme, že se po 
převratu roku 1989 ztra-
tily důkazní dokumenty.

V
Podchod pod 
nádražím ožil

yla jsem mile 
překvapena, když 
jsem šla svou ob-

vyklou cestou podchodem 
z Hlavního nádraží.
Dříve nevábné zdi byly 
pomalovány barevnými 
obrazy, místy divokými, 
ale přece jen to je o mno-
ho lepší než dřív. Nevíte, 
kdo je pomaloval?

Jana Nová, Brno
Odpověď redakce: 
Studenti brněnské AVU 
v rámci akce Myšina.
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Na koncertě. „Proč netleskáš? Nelíbí se ti ten virtuos?“ „Dnes mě hbité prsty 
nenadchnou. Někdo mi v tlačenici u pokladny ukradl tobolku.“  

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

B

Dobrá zpráva,
čerstvě pražená,

zdravá káva.

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

Kavárna a pražírna

18 druhu káv a speciální kávy 

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!

Sloupek o kávě

pousta lidí nezná roz-
díl mezi kávou skuteč-
ně uvařenou v džezvě              

a pouze zalévanou horkou 
vodou.
Tradiční vaření v džezvě má 
svá specifi ka dle daných ob-
lastí. Jinak se vaří v Turecku, 
arabských zemích či na Bal-
káně. Rozdíl bývá v použité 
kávové směsi, případným 
přidáním koření a způsobem 
vaření. 
Káva, jež vám naservírují        
v Turecku, má své specifi c-
ké aroma a chuť podtrženou 
přidáním cukru a volbou 
správně napražené a namí-
chané směsi. Tradiční způsob 
vaření, kdy káva několikrát 
vzkypí, dodá intenzivní avšak 
příjemnou chuť a ve speciál-
ním porcelánu získá správ-
nou teplotu k pití. Z kávové 
sedliny lze i věštit.
Přijďte vyzkoušet přípravu 
kávy z džezvy na několik způ-
sobů, zkuste odhalit budouc-
nost, proto se neváhejte ze-
ptat svého baristy a dozvědět 
se více.                     
           Pavel Kosta

Turecká káva Turecká káva 
Pavel 
Kosta 

Majitel Caffé del 
Saggio, nejlepší 
degustátor kávy

S

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

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.

Dobrá zpráva,
čerstvě pražená,

zdravá káva.
Kavárna a pražírna

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet

PLATBA 
SMS
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 Kultura

Jako by to bylo včeraŠpilberg předán městu Brno

telefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu10

K

Kulturní nástěnka    
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Dětem - Ne 18. 11. v 15 h  - OTESÁ-
NEK - Divadelní studio V, Veveří 133 - 
Barevná písničková pohádka o jednom, 
který měl hlad. Vstupné 60 Kč. www.
divadlov.cz

Divadlo - Ne 18. 11. v 17 h - KRÁL 
RICHARD III. - ND Brno - Mahenovo 
divadlo, Dvořákova 11, tel.: 542 158 120 - 
Věnováno památce J. Dufka. Více: www.
ndbrno.cz 

Divadlo - Út 20. 11. v 19 h - BALA-
DA PRO BANDITU - Divadlo Husa na 
provázku, Zelný trh 9, tel.: 542 123 425 -       
S krvavou vášní se milují Eva Vrbková     
a Jan Zadražil. Více: www.provazek.cz

23. až 25. 11. - FESTIVAL ČESKO-
SLOVENSKO - Kabaret Špaček, Kopeč-
ná 46 - Loutkové divadlo Československo, 
Kabaret Československo a hosté a jiní hos-
té. http://kabaretspacek.blogspot.com

Výstava - Do 25. 11 - ORIGAMI - Le-
tohrádek Mitrovských, út až so 10 - 16 h 
- Japonské umění skládání papíru. Čeští     
i světoví autoři, také japonský mistr origa-
mi Joseph Wu. www.letohradekbrno.cz

MATONOHA a dva Prachařové Na forbíně s T. M.

Píseň pro Trautenberka 

Cibulková má 
slabost pro Polívku
Málokdo tuší, že k herci 
Bolku Polívkovi chová 
kladné city herečka Vil-
ma Cibulková. I když 
jsou oba zadaní, Bolek 
je už počtvrté ženatý                 
a Vilma má po Miroslavu 
Etzlerovi prý nový objev, 
otevřeně sexy herečka        
o brněnském štramákovi 
říká: „Je mi líto, že to není 
můj partner!“ 

Joy Fieldingová 
na skok v Brně

Kanadská spisovatelka 
Joy Fieldingová zaví-
tala do Brna a 16. října 
v Knihách Dobrovský            
v Joštově ulici předsta-
vila svoji poslední kni-
hu Až ji uvidíš. Románů 
spisovatelky Fieldingové 
se u nás dosud prodalo 
více než 369 tisíc výtisků. 
Její knihy, jejichž hrdin-
kami jsou převážně ženy 

procházející životní krizí, 
byly přeloženy do více než 
pětadvaceti jazyků.

Milan Kundera 
pozdravil Brňáky

27. října uvedlo Městské 
divadlo Brno premiéru 
hry Jakub a jeho pán 
v režii Stanislava Moši. 
Autor hry Milan Kun-
dera během premiéry 
poslal přes telemost pro 
Brňáky zdravici z Paříže.

Studentské Divadlo 
na Orlí otevřeno

Špičková technika, vari-
abilní jeviště a moderní 
nahrávací studio. To vše 

V Brně v Redutě se během 
října udál zcela nevídaný 
úkaz. Vtipný Tomáš Ma-
tonoha do svého pořadu  
Na forbíně s T. M. pozval 
herce Davida Prachaře 
a jeho syna herce a muzi-
kanta Jakuba Pracha-
ře. A opět se bylo na co dí-

vat. Na scéně se společně 
všichni u zmenšeniny tzv. 
Brněnského orloje propo-
jili s již zesnulým Iljou 
Prachařem alias Trau-
tenberkem, otcem Davi-
da a dědečkem Jakuba, 
a zazpívali mu originální 
píseň z Brna.

Vilma
Cibulková
HEREČKA

Bolek
Polívka

HEREC

Milan
Kundera
SPISOVATEL

Stanislav
Moša
REŽISÉR

Divadlo - Po 5. 11.  - VRAŽDA INŽENÝ-
RA ČERTA - Kabaret Špaček, Kopečná 
46 - Gastronomicko - divadelní zážitek. 
Hrají: E. Novotná, M. Siničák. http://ka-
baretspacek.blogspot.com

teď využijí talentovaní 
studenti JAMU v novém 
Divadle na Orlí. To 
bylo slavnostně otevřeno 
24. října. Zahajovalo se 
muzikálem Footloose/
Tanec není zločin.

Filharmonie Brno 
uspěla v Rakousku
Filharmonie Brno sla-
vila úspěch v rakouském 
Eisenstadtu, městečku 
s bohatou haydnovskou 
hudební tradicí. Proslulý 
komorní orchestr Kre-
merata Baltica, vedený 
Gidonem Kremerem, 
zde spojil síly s hráči na 
dechové nástroje z Filhar-
monie Brno. 

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO LISTOPAD Rozhovor SBN 
s Gabrielou Kocí

Gabriela ráda relaxuje v kavárně při šálku dobré kávy.

Gabriela Kočí, přední jazzová a swingová 
zpěvačka, dcera vynikajícího hudebníka, vý-
značné osobnosti naší poválečné jazzové scény, 
Gűntera Kočího. Žije trvale v Brně.
SBN: Gabrielo, kdy 
se u tebe začal formo-
vat vztah k muzice?
Gabriela: Ve čtyřech  
jsem začala hrát na pia-
no, pak na příčnou fl ét-
nu. Už v jesličkách jsem 
zazpívala na jedné akci. 
Muziku poslouchám od 
malička. Táta vždy tvrdil, 
že je to 40 % úspěchu.
SBN: Zpívala si s La-
ďou Kerndlem na zá-
mořských lodích... 
Gabriela: S Laďou jsem 
začala jezdit v jednadva-
ceti letech. Bylo to krás-
né, ale náročné období. 
Seznámila jsem se skvě-
lými muzikanty, kteří mě 
hodně naučili.
SBN: Využíváš rad 
stylistů, nebo si vy-
bíráš oblečení na svá 
vystoupení sama?

Gabriela: Oblékám se 
sama. Píšu si, co jsem 
měla na každé akci na 
sobě, abych se neopako-
vala. Od stylistů si ne-
chám radit jen občas.
SBN: Co chystáš pro 
své fanoušky?

Gabriela: Budu zpívat 
na Zelňáku v rámci vá-
nočních trhů a mám kon-
cert 23. 12. na Svoboďá-
ku s Orchestrem Gustava 
Broma. Už se těším! 
SBN: Jakou hudbu 
kromě jazzu poslou-
cháš?
Gabriela: Soul a funky. 
Ovšem jazz je vždy na 
prvním místě. 
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František Kocourek
MINULE: Největší křivárna od Rudly byla ta, že na ně 
poslal sestavu zdivočelejch Makarónů.

FRANTA
KOCOUREK 
(1947 - 1991), 
lamželezo, 
vypravěč, fešák

N áš king Beda Falc-
kej byl móka, mla-
tu moc neprožíval 

a mixna nemixna měl ve 
svým fáru s anglánama 

surovó glgačku. Řezal 
vajnoš Rumunskem, na 
to škopky, a tak vo tým 
žádná, že byl prohlé jak 
luk. Když mu prolátli, že 
je všechno v kopru, že mu 
vosolili všechny mlataře, 
zhulil se do mrtva.

Jako by to bylo včera

● 1. 11. 1841 byla na Li-
dické 59 zřízena tzv. Do-
nucovací pracovna pro 
asociální živly. 
● 26. 11. 1884 hořelo 
prozatimní České národní 
divadlo v Brně na Veveří. 
● 19. 11. 1846 vypukl 
požár v účtárně známé-
ho knihtiskaře Gastla 
(v dnešní Masarykově 
ulici). Při požáru zemřel 
muž, který spal v 1. patře. 
● 10. 11. 1939 se konala 
premiéra fi lmu Eva tropí 
hlouposti, v hlavní roli 
s Natašou Gollovou.

Špilberg předán městu Brno
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telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Mlata na Bílendě 16 kilo 20 (IX.)

V kopru

Otázka: Na jakém nádvoří 
v Brně jsou umístěny tyto 
krásné sluneční hodiny? 
Napověda: Nádvoří je na 
Dominikánském náměstí.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu
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Minule: Na obrázku je socha 
Tolerance v Lužáneckém  parku. 
Správně: Jaroslava Svobodová, 
Újezd u Brna. Aleš Krejčí, Brno.
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Nataša Gollová

LISTOPAD

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

Zgómeš příště!

Herečka, sestra Ladislava Peška
Marie Walterová

P ocházela z nejslav-
nějšího brněnského 
hereckého rodu Pe-

chů. Po náhodném zá-
skoku v Národním di-
vadle v Brně  získala stálé 
angažmá. 
Učila se hrát na klavír 
a prošla hereckou prů-

pravou. Její drobná pruž-
ná postava ji předurčovala 
do komických postav.
Postupně se propraco-
vala do tragických poloh. 
Od roku 1936 byla pe- 
dagožkou na brněnské 
konzervatoři, později na 
JAMU.

Ladislav
Pešek
BRATR

Marie Walterová (1897 - 1978) učila 
herectví například Vlastu Fialovou.

Rudolf
Walter
MANŽEL

Vlasta
Fialová

STUDENTKA

Jako by 
to bylo včera

Eva začala tropit 
hlouposti

Slavné ženy Starého Brna
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Sudoku pro 
nenáročné

Pro líné Ještě línější

1

2
312

1
1 3
3

3
2

12
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.

3

2

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

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.

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet

PLATBA 
SMS
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PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

U Bohouše

(Hned vedle Kavárny 
Vladimíra Menšíka)

Otevřeno: PO až ČT:  9 - 22 h, 
PÁ: 9 - 02 h, SO:  15 - 24 h

Adresa: Veselá 3, Brno 
Tel.: 542 215 330

Klobásky všech druhů Vyhlášené lečo 
Zabíjačkové speciality Poctivé polévky 
Točené pivo: Dalešická jedenáctka, 

Poutník 12° Točená zázvorová limonáda

prvnÍ brn ěnskÝ 
klobÁsovÝ bar

„Inzerce v těchto novinách 
funguje,“ říká spokojený 
inzerent pan Karel Pacák 
Jeho kotle Vaillant teď jdou na dračku

„Věděl jsem, že jsou Malo-
stranské noviny čteny od za-
čátku až do konce, tak jsem 
si vyzkoušel do nich dát in-
zerát,“ říká pan Karel Pacák, 
který podniká v oblasti plynu 
a topení. 

Malostranské noviny 
jsou pražskou obdobou 
StaroBrněnských novin. 
„Hned po uveřejnění inzerátu 
mi začali volat noví zákazníci. 
Vždy jsem se jich ptal, jak na 
naši fi rmu narazili, a oni vět-
šinou vtipně odpovídali hes-
lem z mého inzerátu: Když 
kotel, tak od Pacáka! Po 
nějakém čase jsem byl díky 
novinám doslova zavalen no-
vými zakázkami,“ usmívá se 

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

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

„Hned jsem byl
zavalen novými 

zakázkami.“

pan Pacák a dodává, že kvůli 
přebytku objednávek dokon-
ce musel inzerci v Malostran-
ských novinách pozastavit. 
Inzerovat určitě opět začne 
v období, kdy bude méně za-
kázek. 
„Tyto noviny si mě našly 
zcela přirozeně, měli jsme 
je ve schránce. Protože jsem 
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Pro informace o inzerci: 
Volejte Moniku, tel. číslo: 

777 556 578



Příští číslo vyjde
1. prosince

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

Seženete i v Praze

Mazlíčci 
Starého Brna

Posílám fotku našeho 
Mikiho, který 

pravidelně čte SBN. 
Zdraví Petr Geryk

Zamilovaný 
vrah Václav 

Babinský

Modré okénko
dnes získává...

Víte o někom, kdo si zaslouží 
Modré  okénko? Pište: 

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Za skvělou práci 
v Kavárně Vla-
dimíra Menšíka 
a vstřícnost vůči 
těmto novinám.

PETR MENŠÍK
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Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

s osobním poděkováním s osobním poděkováním 

SYN VLAD. MENŠÍKA, KAVÁRNÍK

Takhle to 
má vypadat

Britská stíhačka Spit 
Fire přistála na SBN 

v kavárně Air Café na 
Zelném trhu 8.
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Takhle to Takhle to 

Nejlepší 
noviny
ve městě

No 
vida!
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Brněnské 
pověsti

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ

NA ADRESU: 
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

ž je to víc než 150 let (to to letí!), 
co se dostal do žaláře na Špil-
berku. Měl zámožné rodiče, ale 

pak se vydal do světa a dal se na voj-
nu. V té době si našel děvče, měl 
ji velice rád, jenže než se vrátil 
z vojny, ona se mu vdala. Tak jed-
nou ve zlosti zabil jejího muže, začal 
žít jako loupežník. Zabil 12 lidí. Z vě-
zení na Špilberku utíkal tak dlouho, 
až ho pustili. Skončil jako zahradník.

Vězení na Špilberku, 
odkud tak rád utíkal

Václav Müller 
alias Babinský

odběrních míst43
STAROBRNĚNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den 
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek 
všech domácností a fi rem v centru Brna. Seženete je též 
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už byly 
rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).
Café TeeVee, Běhounská 18. 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 Par-
nas, Zelný trh 20. Informační centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela 
Lurská, Veveří 32, tel. 777 687 109. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. Re-
staurace 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, Sta-
rý Lískovec. Kavárna Santiago, Veveří 22. 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. Pivnice                            
U Čápa, Obilní trh 10, tel.: 541 210 189. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restau-
race Hvězda, U zoologické zahrady 3, Brno, tel.: 546 221 019. Nika Centrum, 
Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdé-
ho 3. Restaurace Na schodech, Pekařská 29. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 
32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Se-
mináru, 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. Re-
staurace Šermířský klub L. A. G., Kopečná 50. ISHA café restaurant, Úvoz 
8. Kavárna La Dolce Vita, Biskupská 3.

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? 

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je pod-
míněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 11 / listopad 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 EURO-
tisk. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků čtenářů.


