Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

ˇ

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Č
ˇ
prosinec 2012

na tel.
ˇ

902 11 30

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

Hříšní lidé města
brněnského

ˇ
servírky
Miss
a
L hudka

Foto: Martin Cibulka

Foto: Archiv SBN

Proč to
nevyšlo
Zavřeme je
na Špilberk

PANÍ PAVLÍNA

s mísou šunkových chlebíčků, kus za 16 Kč, z lahůdkářství Barunka (Běhounská 20)

Foto: Martin Cibulka

ˇˇ

„StaroBrněnské noviny se mi
velmi líbí, připomínají mi časy
téměř zapomenuté.“

Brňan Jiří
Sequens, autor

inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Vyhlášená kolena a žebra.
Skvělá obsluha.
Večerní programy.
Mojmírovo nám. 16/17
Brno - Královo Pole
Tel.: 777 999 665
www.club-ﬁcak.cz

Kdy: 6. 12. v 19 h
Kde: V restauraci Na
Švábce, Údolní 4
Vstupné dobrovolné

ˇ

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
ˇ
Obratem dostanete SMS s osobním
poděkováním od šéfredaktora listu

www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Dotazy posílejte na e-mail:

Gabriela Kočí
&
Jazz Company

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS

ˇ

ROCK&METAL

Koncert

ˇ
být váš
inzerát!
Vánocní dárek
sleva inzerce 20 %
777 556 578

EVA ŠLAPANSKÁ
spisovatelka

Více str. 6 a 7

RedBlack Shop
Kopečná 7, Brno
Telefon: 543 214 648
CD DVD TRIKA MIKINY VSTUPENKY

www.rockextremum.eu

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

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

Přejeme čtenářům veselé Vánoce

telefon redakce: 775 949 557

ˇ

5 °C

PROSINEC: Čím dřív za-

sněží, tím líp, ale zas to
nesmí být moc.

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

Ta to umí osolit!

Naložená
míchaninka

Oloupej malé hříbky
a dávej je hned do studené vody, aby nezčervenaly; shromáždi malé...
www.recepty-rettigova.cz

ˇ

11

ˇ
Zázrak! I po změně
času vypadává
kulička z orloje
přesně v 11 hodin.

Úvodník

Dar pana
Sequense

R

ežisér Jiří Sequens,
který zůstal Brňanem, ač žil v Praze,
měl velký sen.
Dát městu Brnu stejně krásný dárek, jaký
dal Praze.
Jeho seriál Hříšní lidé
města pražského, který
natočil podle povídek Jiřího Marka, je klenotem
pokladnice české kinematograﬁe. A tak na sklonku
života sám napsal a natočil seriál Hříšní lidé města
brněnského.
Nebudeme hodnotit výsledek, jen tiše smekneme nad dárkem, který dal
pan Sequens svému milovanému městu.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

ˇ
kavárny (jako v New Yorku)
Brno už se mění v jednu velkou ledovou plochu

Koliště - Brno má nové
kluziště! Je u Zemanovy
kavárny (Pavillon).
Návštěvníci si přímo na
kluzišti mohou koupit nápoje v ledovém baru.
Tady je seznam dalších brněnských kluzišť:
Hala Vodova, kluziště za
Lužánkami, kluziště Nové
sady, Ice Aréna Olympia,
kluziště Kraví hora a kluziště Žabovřesky.

Brno

New York

Objevena tajná chodba
Staré Brno - Vedle pomníku bývalého brněnského starosty Christiana
d’Elverta objevili archeologové zbytek hradební zdi s vchodem, který
mohl ústit do tajné chodby vedoucí z hradu.

Objev by mohl přinést
odpověď na otázku, kudy
mohli lidé z pevnosti utéct, když se útočníci dostali až za hradby.
„Věděli jsme, že při rekonstrukci parku můžeme na něco zajímavého

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Zaskocil vás nejaký
vánocní dárek?



Pište si tyto
ˇ

redakce@starobrnenskenoviny.eu

narazit,“ uvedl Aleš Navrátil z archeologického
oddělení Muzea města
Brna, který na vykopávky
dohlížel.
Archeologický průzkum
je součástí oprav parku
pod Špilberkem.

Tresty za
Vytopila

Brno - Soud vyměřil
trest za vraždu místostarosty Aleše Vytopila Radce Pojerové 15
let vězení. Její bývalý
manžel Filip Onderka
má sedět 3,5 roku.

inzerce

Rodinná spolecnost
Prinášíme cerstvou
a kvalitní kávu prazenou

Dita
Kaplanová

Herečka, Národní
divadlo Brno

Jiří
Pecha

Herec, ﬁlozof,
mudrlant

Radim
Fiala

Brněnský herec
a patriot

„Chtěl jsem hokej„Otcův humor. Já
„Otázka mě
ku, dostal jsem
dostala portrét
zaskočila, ale
ploutve a šnorchl.
Husáka, brácha
u dárků všeho
Hold rodiče
Klemy, mamka druhu si většinou mysleli dopředu.”
Masaryka.”
poskočím.“

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!

Nabízíme kávovary světových
značek (Jura, De´Longhi, WMF…)
a provádíme jejich kompletní servis.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557

Zpravy

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

„Nikdy mě
žádný dárek
nezaskočil.
Ježíšek má
přece vkus.“

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„Když jsem
v roce 1985,
rok po svatbě,
dostala od muže
samovar. “

„Pozitivně!
23. 12. jsme se
stěhovali
a Štědrý den jsme
byli v novém.“

Pro informace a nákup volejte:

602 711 722

www.penerini.cz

Koláž: StaroBrněnské noviny
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telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

3

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Na Moravském náměstí
bude stát kůň-obluda

Dívka ze str. 3
Eso je
víc než
kule

ˇ
Markrabě Jošt Moravský
(1351 - 1411) byl bratranec
Václava IV.

ště

KYPRÁ DRAHOMÍRA
z Brna - Líšně. Průkopnice
hry s otevřenými kartami. Na
sklonku kariéry se vdala za
kominíka a odjela do Vídně.

Don Quijote

Malý oznamovatel

Mimořádně
dlouhé nohy
inzerce

No tě
pic!

Foto: Archiv SBN

Moravské náměstí - Kůň
s nezvykle dlouhýma nohama, na hřbetě markrabě Jošt
ve zbroji a se štítem.
Jošt je i s koněm osm metrů
vysoký. Nebude stát na podstavci, ale vyrůstat přímo
z dlažby. Autorem sochy
je pražský sochař Jaroslav
Róna. Vítěze soutěže vybrala
komise složená z odborníků
i politiků. Socha na první pohled připomíná dona Quijota
na kobyle Rosinantě. Turisté
se jistě budou ptát, proč má
Brno sochu španělského bojovníka s marností.

Foto: Youtube

Obří socha markraběte Jošta na koni
podobném kobyle dona Quijota

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

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

Na Švábce

8

84

druhů lahvovaných vín

8

druhů sudových vín

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

www.vasevino.eu
ˇ
být váš
inzerát!
Vánocní dárek
sleva inzerce 20 %
777 556 578

ˇ

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

Živá hudba - bohatá
tombola - silvestrovské
chutovky!

• 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

moravských vinařství

Pořiďte u nás vánoční
dárek, který rozveselí!

Oslavte Silvestra
Na Švábce!

U DRAKA
Vánocní
vecírky
v nekurácké
restauraci
U Draka!

EVROPSKÉ
DELIKATESY

Pod vaším
stromečkem dárek
od nás!

Polední menu Výborné těstoviny  Moravská
kuchyně Jídla na grilu 
Zeleninové saláty Prodej
lahvového i sudového vína

Lahůdky, speciality,
ingredience a další
doplňkový sortiment
z celé Evropy.
Nejlepší čokoláda,
kvalitní tuzemská
i evropská vína,
značkové sýry…

www.udraka.cz
Adresa: Veveří 4, Brno
Telefon: 731 078 378

Telefon: 530 330 660
Adresa: Gorkého 3, Brno
www. evropskedelikatesy.eu

Jako jediní nejen v Brně,
ale na celé Moravě
nabízíme:
• certiﬁkace kamenů, diamantů
• certiﬁkace diamantových šperků
• prodej investičních briliantů
Dále nabízíme perlové
šperky, Akoya perly,
černé perly Tahiti,
perly jižních moří,
sladkovodní perly,
zakázková výroba
a opravy šperků s přírodními kameny a brilianty.

Vánoční dárek od nás se neodmítá!
Adresa provozovny:
Údolní 6, Brno, 602 00

www.pavliksperky.cz

DŮM (díra ulici.

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

ˇ

ˇ

ˇ

Zbytečné schody

P

okaždé když procházím Dominikánskou ulicí, přemýšlím, z jakého důvodu
se nepoužívá tak krásné
schodiště s ještě krásnější
branou?
Tuhle pro mě záhadu registruji již cca 20 let. I ﬁl-

mařům se schody líbily,
např. v r. 1969 po nich
scházel Miloš Kopecký ve
ﬁlmu „Já truchlivý bůh“
podle skvělého scénáře
Milana Kundery.
Proč po nich nemohou
chodit Brňáci, navíc když
vedou na nádvoří radnice

Zavřeno

Brna-střed? Několikrát
jsem si prošel jak schody,
tak nádvoří radnice a zjistil, že je vše v naprostém
pořádku. Znovu se ptám
proč? Cestou domů jsem
na to konečně přišel. Pan
starosta zřejmě ztratil klíč
od brány.

Schody
v Dominikánské
ulici

ˇ

DŘÍVE & DNES
1912

2012

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Kde to je

VŠIMNĚTE SI: Vlevo je vstup do Panenské ulice. Budova vpravo je dnes palác Jalta.
inzerce
inzerce

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Novinky z místních podniku

HOTEL │ PIVOVAR │ PIVNICE

Akce:

Vyhrajte

každý den soudek
piva PEGAS!

Denně v 23.30 h můžete v soutěži
Největší „cech“ vyhrát 5 litrů lahodného
piva PEGAS.
Stačí být jen na správném místě, tedy u nás
v pivnici, ve správný čas, přesně v 23.30 h
a zaplatit tu správnou útratu, v ten okamžik
největší útratu v naší pivnici.
Zveme Vás na naše piva:

Světlý ležák ● Tmavý ležák ● Pegas Gold ● Pšeničné pivo

Věříme, že se Vám bude u nás líbit!

Všem našim zákazníkům děkujeme
za přízeň a přejeme do roku 2013
hodně zdraví a spokojenosti!

Adresa:
Pegas, Jakubská 4, Brno

542 210 104

www.hotelpegas.cz

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

PLATBA
SMS
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.

Sbn tric

et

Veselá čajovna, Veselá 2

Více než 120 druhů čaje, 110 druhů tabáků
do vodních dýmek, nealko slazené nápoje, speciality orientální kuchyně. Břišní
tance. www.veselacajovna.cz

Barunka, Běhounská 20

Lahůdkářství i pro gurmány. Saláty,
bagety, obložené mísy, domácí polévky,
chlebíčky, sýry a vína z Holandska,
Španělska a Francie. www.barunka.com

JAZZ café, Orlí 1

Kavárna, ve které si můžete živě poslechnout to nejlepší z brněnské jazzové
scény. Italská a moravská vína, originální
italská jídla. Wi-ﬁ. www.jazz-cafe.cz

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

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

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

www.genopneu.cz

Co chci od Ježíška, miláčku?
Nový účes z kadeřnictví U hřiště!
ˇ
ˇ ˇ ˇ
U HRISTE
KADERNICTVÍ
Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.
Brazilský keratin. Modeláž nehtů
Tel.: 547 354 318. U hřiště 21, Brno
Starý Lískovec, www.kadernictviuhriste.cz

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

Foto: Martin Cibulka
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lici.

telefon inzerce: 777 }556 578

● Smrk ztepilý (16 m vysoký) bude letos zářit na
náměstí Svobody. S velkým náskokem porazil
v anketě dvě jedle. Je z lesa
u Křtin u Bílovic. Slavnostní rozsvícení se pak
bude konat 25. listopadu
v pět hodin odpoledne.

Náměstí Svobody
loni na Vánoce
● Přechod na zimní čas
nezaskočil orloj na náměstí Svobody. Kulička z něj
dál vypadává v jedenáct.
● Na post šéfa Národního divadla Brno podalo přihlášku třináct lidí.
Ve výběrovém řízení se
rozhodne, kdo povede
instituci, která spravuje
Janáčkovu operu, Mahenovu činohru a Redutu.
● Radnice zvedla pro
občany poplatky za odpad
i vodu. Současně chce šetřit na dopravě.

5

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Bolek má krásnou
farmu, ale teď...

ˇ
být sexy!

Farma

Držíme Bolkovi
palce

Moje milovaná Andrea ve strašidelném převleku na Halloween. Fotku poslal Tomáš
Bolek Polívka ve ﬁlmu
Kurvahošigutntag

Olšany - Farma Bolka Polívky, kterou
přestavěl z chalupy
z ﬁlmu Kurvahošigutntag, už je skoro
hotová. Jsou tam pokoje pro hosty, bazén,

sauna, masérské stoly. Stavbu částečně zaplatila Evropská unie
a Bolek si tak splnil sen.
Firma Kaláb, která to
tam stavěla, ale nedá
pokoj chce ještě něco

RESTAURANT & PUB

DEˇKU
JI

doplatit. Houpe se
nad tím velký otazník
a nikdo vlastně neví,
jak to přesně je.

Bolečku,
drž se

Foto: Archiv

Zpravy

ˇˇ
POSÍLEJTE nám fotky servírek,
číšnic, skladnic, milenek, žen nebo
jiných děvčat s pivem
Starobrno.
Heslo: I pivo může
být sexy! Nejlepší foto
bude začátkem roku
2013 oceněno sudem
piva Starobrno.
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Pivní opice dekuje
všem svým zákazníkum
ˇ
za projevenou prízen.
ˇ ˇ
Pokud stále nevíte, kde se rozloučit s uplynulým
rokem, neváhejte nás kontaktovat.
PROŽIJTE SILVESTR S NÁMI!
www.pivniopice.cz

Pivní opice, Joštova 4 Brno, 542 211 922

Pivní
Stáj

ˇ se u nás rádi ustájili.
ˇ
Dekujeme
všem, kterí

Ochutnejte naše speciality z nového jídelního lístku.
8 druhů piv, výtečná kuchyně a příjemá obsluha.

Pivní stáj, Veverí
ˇ 38 Brno, 776 006 008
Přejeme krásné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok.
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Sen Jiřího Sequense:
telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

Seriál Hříšní lidé města brněnského byl po

RADA VACÁTKO
Jaroslav Marvan

RADA MELICHAR
Ladislav Lakomý

Brno

Seriál Hříšní lidé města brněnského (1998)
mohl být vrcholným dílem režiséra Jiřího
Sequense. Jeho čtyři díly natočil v 76 letech.
Na rozdíl od nedostižných Hříšných lidí města pražského si k němu sám napsal scénář.

Lokály

Pražský seriál vznikl
na základě skvělých
povídek Jiřího Marka
v roce 1968. Sequens
měl v té době za sebou
už 20 ﬁlmů.
Síla příběhu je nejčastější výtkou, proč br-

něnská verze pokulhává za tou pražskou.
Příběhy nazvané Sólokapr, Pekelný stroj,
Záhadné zmizení Lily
Košvancové a Hluboká propast se zabývají
zločinem (často i hrdelním).
Vracejí se do 20. let,
kdy brněnská „plotna“ (obdoba pražské
„galérky“) vládla nad
hlavním městem Mo-

Veštkyne
Ivana Janků

Výklad karet a numerologie
Volejte: 737 364 984

www.tarot-iwanna.cz

Masáže, kosmetika, kadeřnictví.
Manikúra a modeláž nehtů.
Prodej kosmetiky Alcina a Wella
u nás v salonu i přes internet.
www.salonmarketa.berx.cz

Adresa: Gorkého 2
Vánoční dárky od nás!
(roh ulic Gorkého a Veveří),
Dárkové poukázky na naše
1. patro, Brno
služby a vlasovou i pleťovou
kosmetiku za zvýhodněné ceny!
Tel.: 541 210 251

ravy. Plotní ulice, Dornych, Křenová, okolí
brněnských jatek a zakouřený lokál Flédy,
hospoda na Cejlu, Nový svět a Mexiko se
staly dějištěm příběhů.

Rada

Sequens se (podobně
jako v Praze Marek)
inspiroval
zprávami
z policejních archivů
a články z brněnských
novin.

Dobové šansony Jaroslava Uhlíře a texty
písniček výstižně charakterizují jednotlivé
díly.
Hlavní role policejního rady se chopil herec Ladislav Lakomý
a měl přetěžký úkol,
když bylo jasné, že se
nevyhne srovnání s Jaroslavem Marvanem
jako pražským radou
Vacátkem.

Seriál Hříšní lidé města brněnského naposledy běžel v televizi
letos 14. října.
Jiří Sequens zemřel po
dlouhé a těžké nemoci
21. ledna 2008 v Praze
ve věku 85 let.

ˇ
30 případů majora
Zemana natočil Sequens v r. 1974.

Mášova 4, O. Mikulášek
V tomto domě bydlel
a pracoval v letech
1968 - 1985 syn lampáře na železnici, básník
a novinář Oldřich Mikulášek (1910-1985).
Vystudoval obchodní akademii. Poté psal pro redakci Lidových novin.
Po těžkém úrazu v roce
1967 musel chodit o berlích a přidělili mu invalidní důchod. Byl básníkem s hlubokým a ni-

terným vztahem k Moravě a městu Brnu. Je
po něm pojmenováno
Mikuláškovo náměstí.

Mášova 4

Básník
Oldřich Mikulášek
(1910 - 1985)

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Sequens se v Brně narodil a prožil tu studentská léta. Dobře znal atmosféru starého Brna,
jeho uliček a hospůdek.

e: Vacátko v Brně
z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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l posledním dílem velkého režiséra

Kalendárium
PROSINEC

Hugo
Haas

Jarmila
Kurandová

Bohuslav
Hostinský

Ivan
Blatný

HEREČKA

HEREC

BÁSNÍK

FYZIK

● Bohuslav Hostinský
*5. 12. 1884 Praha
†12. 4. 1951 Brno
Matematik a fyzik, rektor
Masarykovy
univerzity
v Brně. Bývá považován za
odpůrce Einsteinovy teorie relativity.

Rada Karel Vacátko
a jeho mordparta
si připíjí nad
obrazem města
Brna

● Jarmila Kurandová
*30. 1. 1890 Veselá u Počátek
†6. 12. 1978 Brno
Herečka, dcera hajného.
Role ve ﬁlmu Babička
(1971) byla její poslední.
● Jan Kotěra
*18. 12. 1871 Brno
†17. 4. 1923 Praha
Architekt, malíř. Od roku
1910 profesorem na Akademii výtvarných umění
v Praze.
● Hugo Haas
*19. 2. 1901 Brno
†1. 12. 1968 Vídeň
Nenahraditelný herec, autor scénářů a režisér. Představitel vlastní „haasovské“
komiky plné sebeironie.
● Ivan Blatný
*21. 12. 1919 Brno
†5. 8. 1990 Ipschwich
Básník a překladatel.
Život v exilu nesl velmi
těžce, zemřel v psychiatrické léčebně.
● Vincenc Makovský
*3. 6. 1900 Nové Město n. M.
†28. 12. 1966 Brno
Sochař, designer, profesor
brněnské techniky a AVU
v Praze.

Jako dobrovolnou platbu

Jiří Sequens
(*23. dubna 1922 Brno
†21. ledna 2008 Praha)

ˇ
ˇ

ˇ

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

Akce

ˇ

Pravidelně každé první pondělí v měsíci v kavárně Café TeeVee
na Běhounské 18 (vchod do kavárny je za kostelem sv. Jakuba)

Nejstarší
starosta

Prvním svobodně zvoleným starostou nově
vzniklé brněnské obce byl
Antonín Haberler (17961873). Funkci starosty
vykonával v letech 1851 1855. Zasloužil se o zavedení kanalizace do dnešní
Václavské ulice, vybudování mostu přes Svratku
v Pisárkách aj. S manželkou Marií Haberlerovou
měl 3 dcery a 2 syny. Bydleli v Jezuitské 21, dům
dnes již neexistuje.

Foto: Lukáš Křížek

Antonín
Haberler

První setkání
v Café TeeVee

H

istoricky
první
setkání
přátel
StaroBrněnských
novin v kavárně Café TeeVee na Běhounské 18, se
vydařilo na jedničku.
Štrůdlu (byl zdarma),
kterého byly k této příležitosti plné mísy, a zpěv
pana Kabelky s kláveso-

vým doprovodem pana
Juračky, to vše navodilo
nepopsatelnou atmosféru
v pošmourném listopadovém podvečeru.
Při
závěrečné
písni
„Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem“ jsem
se z kavárny podíval na
lampami rozsvícené Ja-

kubské náměstí právě v okamžiku, kdy
kolem kostela sv. Jakuba procházel pan
Brom.
Z krásného zasnění mě
probral až závěrečný,
bouřlivý potlesk. Děkuji
všem, kteří přišli a poseděli.

Na příštím, předvánočním setkání na vás bude
čekat domácí babiččina
bábovka a opět malé překvapení. Přijďte, těším
se na vás!
ˇ

Uvidíte 3. 12.

inzerce

Pozvánka na křest CD a koncert

Workout Brno první v ČR

Nůž na ticho

Kde: Divadlo Husa na provázku - velký sál, Zelný trh 9
Kdy: 2. prosince v 18 h
Více info: www.ossc.cz/nuznaticho
Herečka a zpěvačka Divadla Husa na provázku Andrea Buršová vydává své oﬁciální debutové album Nůž na ticho.
Dalšími protagonisty jsou klavírista a skladatel Zdeněk Král, autor hudby většiny
písní, a jazzově-smyčcový kvartet Indigo
Quartet.
CD obsahuje 22 písní, které vznikly v posledních pěti letech.

Andrea Buršová. Foto: TakaTuka

„Jeden koláč ukrajuju, jednou lžící jím, jeden příběh vypravuju, jedním spánkem
spím.”
Text z písně Koláč (od Štěpána Rusína) naladí určitý druh energie, se kterou
Andrea Buršová přistoupila k natočení CD.
Teď nebo nikdy, všechno nebo
nic...

Kalestenika je v ČR nový
druh sportu. Vznikl v 90. letech, kdy se černoši začali
scházet v parcích a posilovali
vlastním tělem. Stal se z toho
jejich životní styl.
Letos v květnu se začala
scházet 15členná skupina
hochů v čele s Ladislavem

Přidalem, Michalem Doleželem a Jakubem Kyršem
a začali si říkat Workout
Brno. Podařilo se jim zvítězit na Moravském náměstí
v celorepublikové soutěži!
Gratulujeme. Téma a foto zaslal Lubomír Komínek, člen
Workout Brno.

SMS
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.
●Nabízím distribuční
služby, distribuce tiskovin, vizitek, tisk letáků.
Ceny dohodou. Tel.: 721
760 241, www.716.717.cz.
●Prodám funkční pračku zn. Bosh Maxx 6 na 6 kg
prádla. Tel.: 721 996 372.
●Hledám k pronájmu
bytový nebo nebytový
prostor cca 50 m2, blízko
ulic Údolní, Jaselská, Ma-

rešova, Obilní trh. Tel.:
777 042 588.
●Restaurace Na Švábce hledá spolehlivého,
samostatného, pružného,
čistotného a šikovného
kuchaře a také pomocnou
sílu do kuchyně. Zn. Máte
rádi svoji práci. 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.
●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 zá-

novní 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 etikety
staré 40 let. Jsou ve velmi
dobrém stavu. Tel.: 737
500 806.
●Nabízím
grafické
práce. Vytvořím také internetové stránky. Cena dohodou. Tel.: 603 410 959.

D

telefon inzerce: 777 }556 578
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ˇ
ˇ Aktuální vtip ze 100 let
glosy, minifejetony starých novin

TITULNÍ strana
StaroBrněnských novin
č. 11 (listopad 2012)

Buďme hrdí
na Moravu

D

obrý den, s radostí čtu vaše noviny
a těším se na ně.
Jsem rodilý Brňan a velký Moravan. V listopadovém čísle mě mrzí, že
píšete o první kavárně

Dopis

Do lesa
za zobem

K

Kdo tuto zimu zamíří do
Wilsonova lesa, neměl by
zapomenout vzít si s sebou něco dobrého do
zobáčku ptáčkům.
Místní Občanské sdružení
Masarykova čtvrť totiž
na konci října pokřtilo své
Ptáčkobody.
Pod tímto laškovným
a zároveň tajuplným názvem se skrývají dvě místa
nedaleko
Biskupského
gymnázia, kde sdružení
nechalo nainstalovat celkem šest budek pro sýkorky, špačky, netopýry
a dokonce i pro sovu.
Všechny jsou umístěny
tak, aby je lidé mohli
dobře vidět z jednoho
stanoviště. Součástí je

v Brně, ale používáte
název české země. Tehdy
nebyly české země, ale jen
Morava nebo Čechy, horní
a dolní Lužice atd.
Buďme hrdí na Moravu,
vždy jsme měli vše mezi
prvními a to nejen kavárnu, ale i první elektrické osvětlení divadla,
první železnici, šalinu
a mnoho dalšího.
Snažte se jako my, Moravané, a je nás oﬁciálně
více než 631.000 (co se
přihlásili k moravské
národnosti), aby StaroBrněnské noviny byly nositelem moravského národního obrození.
S pozdravem
doc. MUDr. Pavel
Strnad, CSc., Brno-hl.
město Moravy
Odpověď redakce: To
zní jako velice důstojná
výzva. Ať žije moravské
národní obrození.
však i čtveřice lehce
dostupných velkých krmítek.
„Doufáme, že si lidé
Ptáčkobody vezmou
za své a rádi budou
zejména
doplňovat
krmítka v blížícím
se zimním čase, kdy
to
naši
polétavci
nejvíce
potřebují,“
zhodnotil účely projektu
Ptáčkobody
předseda
sdružení Michal Závodský.
Dopis zaslal
do redakce Michal
Závodský

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Ať trčí!

Nelíbí!

ANO NE
5 % 95%

Spočteno 461 hlasů.
Stav k 20. 11. 2012. Pište!

Dva básníci. První: „Ach múzo, múzo, kéž bys do mě vstoupila!” Druhý:
„Ach múzo, múzo, kéž bych vstoupil já do tebe.“

Repro: Humoristické listy

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

inzerce

Vídeňská káva

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

e

Pavel
Kosta

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

Majitel Caffé del
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

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.

Sbn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Zde muže
být váš
Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
ˇ

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

ˇ

ˇ

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!

V

ídeňská káva, valčík,
sacher dort - to nám
evokuje atmosféru
vídeňských kaváren. Vydáme-li se po podnicích
rakouské metropole, dostaneme nejčastěji Kaffee
Melange
(prodloužená
káva s mlékem) s kopečkem šlehačky. Z tohoto
nápoje kdysi vzniklo spojení u nás stále oblíbeného
espressa prodlouženého
horkou vodou a nezbytné
šlehačky. A protože mělo
inspiraci z vídeňských kaváren, dostalo i tento název. Tamní velmi podobný nápoj má prozaičtější
název - Einspänner. Má se
servírovat s moučkovým
cukrem, který se nejlépe
rozpustí a v kombinaci
s čertsvě připravenou šlehačkou dodá nápoji příjemnou chuť. Vychutnejte
si Vídeňskou kávu v oblíbené kavárně.
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

Erotika, rvačka
a páření v Manéži

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Při natáčení 50. Manéže
Bolka Polívky to pěkně vřelo. Vojtěch Dyk
zazpíval „lásku a pravdu
šířím erotikou“ a zavlnil
boky. Pak s Jakubem
Prachařem sehrál scénku páření a svatby much.
Anna Polívková s Martou Issovou si pro slavnostní Manéž připravily
efektní rvačku. Inu, u Bolka se pořád něco děje!

Maxová zase
pomáhá dětem

GEISLEROVÁ v selském kostýmu i spí.

Geislerová selkou v Brně
Půvabná herečka Anna
Geislerová zazářila v oblíbené talkshow Na forbíně
s T. M. Kromě Ani si moderátor a herec Tomáš
Matonoha tentokrát pozval také svého kamaráda
z JAMU Marka Daniela.
Geislerová, která je zvyklá

hrát ve ﬁlmu i na divadle
ženy komplikovaných povah, si konečně splnila
svůj dávný sen - zahrála
si prostou selku v prostém
kroji a Daniel vystřihl jejího muže. Herečka tak byla
doslova v sedmém nebi
a ještě v Brně.

K

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

Charitativní koncert Music for Kids hostilo 14. 11.
Mahenovo divadlo. Program připravila Nadace
Terezy Maxové. Cílem
setkání bylo podpořit děti,
které nemají rodinné zázemí. Vybrané peníze získají
jihomoravské pěstounské
rodiny a ústavy, jež těmto
dětem pomáhají.

Dětem - 1. 12. v 15 a 17 h, 16. 12. v 15 h O SMOLÍČKOVI - Divadelní studio V,
Veveří 133 - Smolíčka Pacholíčka Jeskyňky nesou! Volně na motivy K. J. Erbena. Vstupné 60 Kč. www.divadlov.cz

MODELKA

Olympic zahájil
turné v Kajot Areně

Půlstoletí na hudební scéně si Olympic připomíná
sérií koncertů. První proběhl 8. 11. v brněnské Kajot Areně. Kapela zahrála
ve složení Petr Janda,
Jiří Valenta, Milan Peroutka a Milan Broum.
„Olympic je v úžasné formě! Přestal jsem kouřit,
jsem ve výborné hlasové
kondici,“
okomentoval
šňůru Petr Janda.

Publicista Šmíd
křtil knihu o Francii

Rozhlasový a televizní
publicista žijící ve Fran-

Petr
Janda

HUDEBNÍK

Jan
Šmíd

PUBLICISTA

cii Jan Šmíd pokřtil 6.
11. v Knihkupectví Barvič
a Novotný v České ulici
v Brně svoji novou knihu
Obrázky z Bretaně podruhé. Knihu ilustroval
Adolf Born.

Filharmonie má
nového šéfa

Brněnskou ﬁlharmonii od
začátku prosince dočasně
řídí její provozně ekonomický náměstek Roman
Fürle. Rozhodli o tom
brněnští radní. „Schválili
také vypsání nového výběrového řízení na místo
nového ředitele,“ sdělil
mluvčí magistrátu Pavel
Žára.

Kristýna Smetanová, průvodkyně kostnice u kostela sv.
Jakuba v Brně. Vystudovala antropologii.

Křest CD - Ne 2. 12. v 18 h - ANDREA BURŠOVÁ, ZDENĚK KRÁL
A INDIGO QUARTET: NŮŽ NA TICHO - Divadlo Husa na provázku, Zelný
trh 9 - Křest šansonového CD.
Akce - Čt 6. 12. v 19 h - SEXISTICKÉ PRASÁTEČKO - Kabaret Špaček,
Kopečná 46 - Vyhlášení čtvrtého ročníku anticeny pro nejsexističtější reklamu.
http://kabaretspacek.blogspot.com

Text a foto: Martin Cibulka

Derniéra - Ne 16. 12. v 19. 30 h VRAŽDA INŽENÝRA ČERTA - Kabaret Špaček, Kopečná 46 - Gastronomicko
- divadel. zážitek. E. Novotná, M. Siničák.
http://kabaretspacek.blogspot.com

Divadlo - Út 18. 12. v 17. 30 a 19. 30 h
- MODELKA XXL ANEB MOJE
STEHNA V PROKLATYM DETAILU
- HaDivadlo, Poštovská 8d - One - woman
show V. Drozdové. www.hadivadlo.cz

HEREC

Tereza
Maxová

Rozhovor SBN
s Kristýnou Smetanovou

ˇ

PROSINEC

Divadlo - Po 17. 12. v 19 h - VALMONT
- ND Brno - Reduta, Zelný trh 4 - Napínavá hra dvou cynických poživačníků. Hrají
E. Novotná, V. Vašák a J. Pidrmanová.
Režie: D. Špinar. Více: www.ndbrno.cz

Bolek
Polívka

SBN: Jste spokojená
s prací průvodkyně
v kostnici?
Kristýna: Ano, jsem
velmi spokojená. Také
proto, že jsem studovala antropologii. Jsem tu
jako doma, cítím se zde
velice dobře.
SBN: Jaké máte pocity, když procházíte
druhou největší kostnicí v Evropě?
Kristýna: Velice mě to
těší, je to pro mě pocta.
Je to velké turistické lákadlo.
SBN: Je velký zájem
o prohlídky?
Kristýna: Zájem je celkem velký, nejvíce turistů ale chodí většinou
o víkendech a o jakýchkoliv svátcích.
SBN: Došlo během
prohlídky ke kuriozitě, nebo dostala
jste od nějakého ná-

vštěvníka nezvyklou
otázku?
Kristýna:
Kuriozita
zatím žádná nebyla, ale
čím dál více lidí se nás
ptá, jestli by šel v kostnici uskutečnit svatební obřad. Někomu se to
může zdát jako zajímavá
myšlenka, ale z důvodu
pietního místa je to nevhodné.
SBN: Zdálo se vám
někdy o vaší práci?
Kristýna: Představte si,
že ano. Jednou se mi zdálo, že na mě padají kosti,
snažila jsem se to zachránit. Následky to ale na
mně nezanechalo. Ráno
jsem se tomu zasmála.
SBN: Trávíte v tomto
magickém prostoru
mnoho času, zanechává to na vás nějaké stopy?
Kristýna: Když tu denně procházím, uvědomu-

ji si osudy všech těch lidí.
Někdy si i představuji,
jak asi ten či onen člověk
mohl vypadat. Je to tady
velice působivé, má to na
mě neskutečný vliv.

Průvodkyně slečna Kristýna
žije svou prací.

ˇ

městu Brno
1011Špilberg
Jakoˇpředán
by

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

František Kocourek

Marie Podvalová

Zdeněk
Kriebel
MANŽEL

Foto: Archiv

FRANTA
KOCOUREK

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

(1947 - 1991),
lamželezo,
vypravěč, fešák

V Brně svítí už 66
let semafory

Křižovatka na Kobližné

Václav
Talich

Poznáte, jářku,

K

Foto: Martin Cibulka

Minule: Sluneční hodiny na nádvoří
Nové radnice na Dominikánském
nám. Správně: D. Bočková, A. Smolejová, D.Klimešová, Svobodovi

Foto: Martin Cibulka

ˇ

městu Brno
1011Špilberg
Jakoˇpředán
by

?

Otázka: Víte, kde v Brně
najdete tuto úchvatnou sestavu zvonků?
Nápověda: Hrají denně v celou hodinu od 9 do 18 h.

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu
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Doubravka

Marie Podvalová (1909 - 1992) měla Branbergerová
nevšední pěvecké schopnosti.
UČITELKA

M

arie se narodila
v Čakovicích u Prahy v rodině pasíře
českých granátů. Její
matka ji již od dětství vedla k hudbě.
V letech 1935-1937 byla
Marie sólistkou opery
Národního divadla Brno.

Foto: Archiv

OBJEVITEL

Pak přešla do Národního divadla v Praze,
kde taktéž působila jako
dlouholetá sólistka.
Tam se proslavila především jako vynikající
představitelka kněžny
Libuše v opeře Bedřicha
Smetany.

● 1. 12. 1933 měl premiéru ﬁlm Život je pes
s Hugo Haasem v hlavní
roli.
● 14. 12. 1924 byl na náměstí Svobody přivezen
vůbec první Těsnohlídkův
vánoční strom republiky.
● 21. 12. 1873 se v Besedním domě konalo první veřejné sokolské cvičení. Náčelníkem byl JUDr.
Ctibor Helcelet.
● 24. 12. 1946 v 9 h byl
uveden do provozu na
křižovatce ulic Kobližná,
Rooseveltova a Divadelní
první semafor v Brně.
● 28. 12. 1929 zahájilo
provoz kino Scala na Moravském náměstí.

BETLÉMY V CENTRU Sudoku pro
nenáročné
V BRNA

ˇ

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).
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 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. 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. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 3, Brno, tel.: 546 221 019. 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. Galerie Caffe, nám. Svobody 8.
RedBlack Shop, Kopečná 7.

ˇ

ˇ

místem?

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 12 / prosinec 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.

Letošní Adventní výstava betlémů propojí 3
objekty přímo v centru Brna.
Letohrádek Mitrovských - betlémy dřevěné, papírové,
perníkové, z vosku, kukuřičného šustí, skla a keramiky.

Hlídka pod Špilberkem - směs od historických domácích
betlémů, přes reklamní z první republiky, až po vyrobené
ze sušeného ovoce nebo uznávaných výtvarníků.
Baron Trenck Gallery u kapucínů - největší mechanický
betlém na Moravě, s úctyhodnými rozměry 9,4 m délky.
Letohrádek Mitrovských, 1. 12. 2012 - 6. 1. 2013, www.letohradekbrno.cz
Hlídka pod Špilberkem, 4. 12. 2012 - 30. 12. 2012.
Baron Trenck Gallery (v sousedství hrobky), Kapucínské nám. 5, www.
barontrenckgallery.cz; Otevřeno denně 9.00 - 16.30 h.
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Pro líné

TÝDENNÍ PROGRAM
MUSIC CLUBU

PLATBA
SMS

„FIČÁK“

Pondělí a úterý
Pátek a sobota
Hudební nebo sportovní
Oldie´s Párty
pořady
S programem (Travesti
show, striptýz apod.)
Středa
Studentské středy
Neděle
Čtvrtek
Relaxační retro večery
Módní přehlídky
Tématicky zaměřený
Více informací:
večer
- Živá hudba: country,
www.club-ﬁcak.cz
jazz, blues, folk, rock atd.
Tel.: 777 999 665

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.

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

K

dyž mu prolátli, že je
všechno v kopru, že
mu vosolili všechny
mlataře, zhulil se do mrtva. Potom hodil myslivnu

PROSINEC

Operní pěvkyně Národního divadla Brno

a že to byl měkota, vzal
fofrem staró s kindošama,
sbalil do žebradla lováče,
goldnu a kódry a valil na
rolu.
Rudlovi borci vlítli na
Prágl, dlábili tam kocóry
a dělali dusno.

Fofrem

Jako by
ˇ

ˇ

Mlata na Bílendě 16 kilo 20 (X.)
MINULE: Beda Falckej byl móka, mlatu moc neprožíval a měl s anglánama surovó glgačku.
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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

ˇ
1. ledna

Za trpělivost při
svízelech s placení za saunu
na jeho Farmě
v Olšanech.
BOLEK POLÍVKA
HEREC A STAVITEL

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

Zazděný radní Haas
v Mečové ulici
K
ˇ

ˇ

Foto: Martin Cibulka

Takhle to
má vypadat

StaroBrněnské noviny
vzorně vystavené ve stojanu v kavárně Café TeeVee na Běhounské 18.

Strašidelná hlava
zrádného radního
inzerce

dyž husité obléhali
Brno a viděli, že se jim
nevede, uchýlili se ke
lsti. Spojili se se šesti radními (mezi nimi ten darebák
Haas) a ti jim měli otevřít
brány.
Celé to překazil Zikmundův
šašek Boro, který byl v husitském zajetí. Tam se dozvěděl o chystaném plánu.
Podařilo se mu utéci a dostat
do Brna. Všech šest spiklenců hned zatkli a uvěznili.
Brzy na to byli popraveni.
Hlavu radního Haase, který
je vedl, nabodli na hrot a vystavili na radnici. Podle ní
po čase vytesali hlavu z kamene a zazdili ji u zadního
vchodu radnice na Mečové. No
vida!
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Foto: Martin Cibulka

Foto: Archiv SBN

dnes získává...

ˇ

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

Roztomilé roční
Gőttingenské prasátko
FANKY PROSCUTTO
z Orlí ulice.
POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ
NA ADRESU:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

ˇ
ˇ
Foto: Archiv
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ˇ

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

