Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

STAROBRNENSKE
}NOVINY
Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.

Zal. r. 2011 na střeše Domu pánů z Lipé. Na recykl. papíře.

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy

Čís. 8, roč. II
srpen 2012

1. dne v měsíci.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@StarobrnenSkenoviny.eu

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

SBN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

www. StarobrnenSkenoviny.eu

TAJEMSTVÍ JARMILY KURANDOVÉ

Brněnské
servírky

NEJSLAVNĚJŠÍ BABIČKA

Exkluzivní
fotograﬁe
z archivu
Národního
divadla
Brno

Mi
T u l i ps s
án

Foto: Martin Cibulka

NEMĚLA DĚTI

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

SLEČNA MONIKA

z kavárny Tulipán
(Pekařská 14). V ruce drží
espresso ristretto za 37 Kč.

Více
str.
6-7
HEREČKA Jarmila Kurandová s manželem na dvorku svého domku v Brně.

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu

„Protože jsou to noviny konečně
bez politiky, nepůsobí jako
bulvár a mají hezkou graﬁku.“

KLÁRA APOLENÁŘOVÁ
herečka, Národní divadlo Brno

I pivo muže být sexy!
SOUTĚŽ O SUD PIVA STAROBRNO
Posílejte nám fotky servírek, číšnic, skladnic, milenek, jeřábnic nebo jiných děvčat. STR. 5

www.tarte.cz

Volejte: 549 240 063
nebo 777 322 233
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a

Obratem dostanete SMS s osobním
poděkováním od šéfredaktora listu

U garáží hotelu Slovan
Mezírka 16, Brno

%

na telefonní číslo 902 11 30
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SBN TRICET

Ruční mytí a čištění
vozidel v centru Brna

20

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

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

30 Kč

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

ZDE MŮŽE BÝT
VÁŠ INZERÁT

2

telefon redakce: 775 949 557

Jaké bude počasí

28 °C

SRPEN: Horko se bude
střídat s deštěm ve velmi
překvapivých intervalech.

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!

Dušení bažanti

Ober čistě dva nebo tři
bažanty, vykuchej je,
vyšpikuj čerstvou slaninou a trochu je osol;
rozkrájej na...

Brňané, přicházející za krokodýlem, nyní visícím pod stropem Ditrichsteinského paláce,
se diví, proč se tak leskne: Tady je odpověď.
Krokodýl, symbol Brna a StaroBrněnských novin, je natřený speciálním lakem, který připomíná
med (viz níže rozhovor s restaurátorem).
Do Moravského muzea byl krokodýl převezen z průchodu Staré radnice začátkem března. Předtím byl
naposledy svěšen před 40 lety.
Radnice se teď opravuje, tak to
vzali jedním vrzem a opravili
i krokodýla. Zpátky ho převezou až
skončí opravy radnice, tedy nejdříve v březnu příštího roku.
Nejméně známá legenda o brněnském drakovi praví, že pošel, když

sežral Líšňačku, tedy obyvatelku Líšně.
DETAIL
Oﬁciálně však kůži krozubu
kodýla věnoval před
400 lety Staré brněnské radnici arcivévoda
Matyáš.
ZUB

TOMÁŠ KUČERA, preparátor
Co jste přesně s krokodýlem dělal?
„Vyměnili jsme pár
zubů, opravili kůži
a drápy.“
Jakým lakem je
natřený?
„Jde o tixotropní,

Číslo
Císlo měsíce
240 dní (přibližně) chybí
do návratu
krokodýla.

Úvodník

nestékavý, silnovrstvý
lak. Svou konzistencí
připomíná med.“
Co bude s krokodýlem dál?
„Nic. Teď už jen čeká,
až bude opravena
Stará radnice.“

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Krokodýl Co nejdulezitejšího vám do
patří do zivota dala vaše babicka?
průchodu

B

ylo by fajn, aby se
krokodýl vrátil na
své místo v průchodu Staré radnice co nejdřív. Když se opravy vlečou, je to vždycky ostuda,
tentokrát by to byla ještě
větší ostuda než jindy.
Čím déle bude krokodýl
viset v muzeu, tím víc ta
ostuda poroste.
Opravy Staré radnice (prý
narušená statika) budou
stát nejméně 22 milionů
korun. To je dost na to,
aby „nevázly“. Připomeňme, že krokodýl má být
zpět již za osm měsíců.

Zpravy

TAK NÁM VYLEŠTILI KROK

www.protivanek.cz

240

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, ﬁlozof,
mudrlant

Anna Marie
Höppnerová

Ivana
Hloužková

„Např. 7. srpna
„Mou ženu!“
1972 mi dala šku- (pozn. red.: Pan
bánky (mňam), Pecha tuto svou
mlíčko (mňam) odpověď již dále
a na zadek
nerozvedl.)
(mlask)!”

ÚCHVATNÝ pohled ze spoda.
inzerce

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

• 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

Radim
Fiala

Brněnský herec
a patriot

„Bez cenných
rad mých
babiček bych byl
zcela ztracen.
I tak tápu.”

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557



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

Mluvčí mladé
generace

„Nikdy nejez
ve stoje,
měla bys pak
tlusté nohy!”

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

„Babička používala slůvko
Wericha PŘIMĚŘENĚ. Já
ho používám
přiměřeně.”

Arnošt
Goldﬂam

Herec, režisér,
spisovatel

„Nikdy nezapomenu na její
neskonalou
dobrotu, i když
měla těžký
život.“

polední menu
rodinné oslavy
firemní akce
rauty, catering

Těšíme se na Vás!
Rosebud v novém.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

OKODÝLA

Proč se tak leskne?

Víte, že...

3

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Dívka ze str. 3
Když
žena, tak
tetovaná

V MUZEU dobrý,
v průchodu lepší

Krokodýla přemisťovali
z průchodu Staré radnice,
když bilo 11 hodin, tedy
brněnské poledne.

Foto: Youtube

Prvotřídní
lesk

Nové
zuby

Pevné
řetězy

ště

TETOVANÁ LOU
Průkopnice tetování, přezdívaná
Tetovaná Lou, předvádí své bohatě
tetované nohy na Zelném trhu roku
1912. Nesměla na koupaliště.

Malý oznamovatel

KROKODÝL musí viset, protože má velmi křehké nožičky. Visí zřejmě od roku 1578.
inzerce

To se
povedlo!

Foto: Martin Cibulka

Nové
drápy

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

PRONÁJEM
LIMUZÍNY
S touto vizitkou v RESPE sleva na zboží 10 %.
Platí do 30. 9. 2012
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moravských vinařství

84

druhů lahvovaných vín

8

COSMETICS SALON, Věra Melicharová
Kompletní kosmetické služby

1. návštěva 15 % sleva!
Úprava obočí zdarma.

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

www.vasevino.eu

Je to
jízda!
Jiří Pecha,
doporučuje

Adresa: Veselá 199/5 (vchod vedle
kavárny Vladimíra Menšíka), 1. patro.

Otevřeno: Pondělí až pátek 9 - 20 h.
Jinak dle domluvy, volejte: 604 565 782

druhů sudových vín

Těšíme se na vaši
návštěvu!

● Romantické projížďky
nočním Brnem a kolem
brněnské přehrady ●

Akce platí do
30. 9. 2012

Volejte: 602 724 700
www.limuzinabrno.eu

Zveme vás k příjemnému

letnímu posezení nejen u sklenky
dobrého vína!

Zde mu že
být váš

INZERÁT

Adresa: Běhounská 18, Brno
Tel. rezervace a informace: 602 222 023
www.cafeteevee.cz

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

Ano, miláčku, nejlepší
kadeřnictví je U hřiště.
Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.
Brazilský keratin. Modeláž nehtů
Tel.: 547 354 318. U hřiště 21, Brno
Starý Lískovec, www.kadernictviuhriste.cz

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

ˇ
ˇ ˇ ˇ
U HRISTE
KADERNICTVÍ

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SBN TRICET
na telefonní číslo 902 11 30

Obratem dostanete SMS s osobním
poděkováním od šéfredaktora listu

www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Nová vinotéka
v centru Brna

Kolocava,
trochu jiná
pivnice
Nepasterizované pivo
z tanku
Podkarpatská kuchyne
Prvorepublikový interiér
Príjemná krytá zahrádka
pro 60 osob
Otevreno denne 12 - 24 h
Adresa: Bayerova 10, Brno
Tel.: 515 541 340
Tešíme se na vaši návštevu!

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
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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

čátcích brněnské televize, se z Rozmarýnu
občas vysílaly zábavné
pořady a estrády. Můj
táta vždy rád vzpomínal mj. na vystoupení
Vlasty Buriana.
Je obrovská škoda
této legendární budovy, která pustne
od roku 1989!
BUDOVA je zavřena od roku 1989

Foto: Martin Cibulka

Rozmarýn pustne

Varieté „Rozmarýn“
tvořilo centrum brněnského
kulturního dění. Vystupovali
v něm artisté, krotitelé, siláci, klauni.
Jeho historie sahá do
první republiky, kdy
tu byl na programu
i striptýz, jako jediný
v Brně. Později, v za-

● Brno se plní kolonami aut a autobusy jezdí
mimo jízdní řády. Je to
kvůli opravě ulice Koliště, čímž jsou ucpané ulice
Husova a Křenová.
● Hotel Slavia, který proslavil Bolek Polívka ve ﬁlmu Kurvahošigutntag, je
na prodej za 75 milionů Kč.
● Mahenovo divadlo bylo
v polovině července plné
až k prasknutí. Konalo se
tu předkolo soutěže Česko
Slovensko má talent.

Zpravy
● Řidič při honičce s policií nezvládl řízení a spadl
i s autem do řeky. Byl pod
vlivem drog.
● Dva opilci mířili dne 3.
července v Masarykově
ulici na kolemjdoucí pistolí. Ukázalo se, že je na
kuličky.
● Kvůli hospodářské
krizi zlevnily reklamní
plochy. Ke slovu se tak
dostávají i menší ﬁrmy
a vtipálkové.
● V bosenském Mostaru se utopil po skoku ze
slavného mostu mladík
z Brna. Jeho identita zatím není známa.

Horní část Zelného trhu (Petrov)

DŘÍVE & DNES
1904

2012

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Kde to je

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

VŠIMNĚTE SI: Na fotce vlevo je Petrov ještě bez věží, kdežto na snímku vpravo už je má.

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Užijte si skvělou
dovolenou u vodní nádrže Lipno!

Penzion u slunečnice se nachází na okraji obce Horní Planá,
která je v současnosti rychle se rozvíjejícím turistickým
střediskem u vodní nádrže Lipno.
Nabízíme:
• až 24 míst ve čtyřech 2-lůžkových, dvou 3-lůžkových a dvou 4-lůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením
•stravování přímo v penzionu s výbornou českou kuchyní
•pláž 300 metrů od penzionu
•zahrada s ohništěm, parkovací místa
•ubytování domácích zvířat po dohodě s personálem
•v okolí rozsáhlá síť cyklostezek, ráj pro rybáře, turisty, milovníky houbaření a přírody

U nás se budete cítit jako doma!

Vhodné pro rodinnou dovolenou na Lipně, ﬁremní akce, sportovní soustředění, svatby a různé jiné akce.
V zimě nabídka výhodných balíčků na lyžování v rakouském Hochﬁchtu (ubytování dle vašeho výběru na
6, 5 nebo 4 dny, polopenze, denní skipas, doprava do areálu zajištěna skibusem).

Adresa: Penzion u slunečnice,
Palackého 185
Horní Planá 382 26

Tel.: 725 891 477 www.penzionuslunecnice.cz
E-mail: kontakt@penzionuslunecnice.cz

Jste aktivní rodina
a neradi se nudíte?

Navštivte oslavanské Permonium, zábavní park s příběhem.
Najdete u nás lanové centrum, obří lanovku, historickou těžní
věž a zahrajete si interaktivní hru.
Zveme vás na akce v srpnu:

Bartolomějská noc
Strašidla v Permoniu
Adresa:
Areál KUKLA, Padochovská 31
Oslavany, Brno - venkov

Sledujte webové stránky,
termíny budou včas zveřejněny!

www.permonium.cz

Telefon:
606 033 061,
546 492 214

InzerátySMS
JAK NA TO: 1) Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT
INZERÁTU. 2) Pošlete sms na tel. č: 900 11 30. Cena SMS je 30 Kč.

Levně prodám zánovní
lamelový rošt, délka 200
cm, šířka 80 cm. Tel.: 777
122 009.
Koupím starou či starší knihovnu, šířka 160 cm,
výška max. 200 cm. Dále jakoukoliv knihu na téma Josef Šváb Malostranský. Tel.:
777 122 009.
Hledáme odběratele,
prodejce nebo také zájemce
o koupi jednorázových alkoholtesterů. Tel.: 725 015 254.

Hypoteční úvěry s úrokovou sazbou od 2,5 %, bonus pro vás, odhad zdarma.
E-mail: radek.talas@finvision.cz, tel: 737 500 806.
Hledáme
nehtařku
do zavedeného kadeřnictví.
Tel.: 737 147 068.
Zavedená pizzerie hledá pizzaře. Tel.: 721 004 140.
Prodám pivní etikety
staré přibližně čtyřicet let,
ve velmi dobrém stavu. Tel.:
737 500 806.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

PIVNÍ

S MORAVSKÝM SRDCEM

ZPRAVODAJ

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V PIVOVARU
STAROBRNO

I pivo muže
být sexy!

již 1. září
2012!

V sobotu 1. 9.
začíná ve 14 h
odpoledne
přímo v areálu
starobrněnského pivovaru dlouho
očekávaná
akce - tradiční
Den otevřených dveří.
Znít bude skvělá hudba, vonět dobré jídlo
a pivo jako každoročně
poteče proudem.
Na všechny návštěvníky čeká bohatý kulturní program s kvalitními kapelami a poprvé
vystoupí i mezinárodní
kapela N.O.H.A. Bude
se soutěžit o vstupy do

SLEČNA JANA na brigádě
v pivním šenku Čtyři růže.
Foto poslal: Jakub Skřepský

Sout ěž o sud

VIP sekce a VIP exkurzi se sládkem. Připravená bude speciální
Starobrno nepasterizovaná lanovka. Překvapení se dále chystá
i pro fanoušky hokejové Komety.
Návštěvníci pak budou
moci ochutnat všechna
piva z kompletní na-

Program

Dne otevřených
dveří v pivovaru
Starobrno

bídky starobrněnského
pivovaru.
Novinkou pro návštěvníky budou rychlovýčepy a nabídka
tankového piva. Na
populární den otevřených dveří se vloni vypravilo kolem 16 000
návštěvníků, což v historii starobrněnského

HLAVNÍ STAGE
Čechomor
14.30
Mandrage
16.10
Vypsaná ﬁxa 17.50
J.A.R.
19.20
N.O.H.A.
21.00

pivovaru nemá obdoby. Těšíme se na vás
a doufáme, že si Den
otevřených dveří pivovaru Starobrno řádně
užijete a oslavíte tak
s námi 140 let pivovaru
Starobrno!
Nabídku Dne otevřených dveří najdete na
www.starobrno.cz

FLÉDA STAGE
(při přestavbách hraje DJ):
Voodooyoudoo
14.00 - 14.50
Profesor leopard 15.40 - 16.30
Sunshine
17.20 - 18.10
Luno
19.00 - 19.50
Radium nfo
20.40 - 21.30

140 let pivovaru Starobrno Zábava ve znamení
Připravili jsme pro
vás ku příležitosti
našeho 140. výročí
speciální
multipacky s historickými etiketami na
lahvích!
Věříme, že se vám
budou líbit a oslavíte tak s námi toto
skvělé výročí.

Starobrna – užijte si léto!
Na oblíbené akce, podporované Starobrnem, se mohou návštěvníci těšit i v srpnu.
Mezi nejoblíbenější patří Moravské hrady a Trnkobraní.
Akce jsou např. na hradech
Veveří, Hradec nad Moravicí
a Bouzov. Přesné termíny najdete na www.starobrno.cz

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

Chytrý krígl
UKAŽTE KAMARÁDŮM,
ŽE VÍTE NĚCO, CO ONI NE
● V roce 1745 úřední záznamy evidují, že za hradbami města vaří pivo pět
klášterních pivovarů: kartuziáni v Králově Poli, premonstráti v Zábrdovicích, jezuité
v Řečkovicích a také cisterciáci
v Brněnských Ivanovicích.
Starobrněnskému klášteru s jeho 1725 sudy za rok stěží mohl
některý konkurovat.

Jarmila Kurandová s
6

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

Nejslavnější ﬁlmová babička milovala dě

Jarmila Kurandová vlastní děti
neměla, možná proto byla tak
milá a laskavá na všechny okolo.

N

a svou nejslavnější roli
vzpomínala
paní Jarmila Kurandová takto: „Když
jsem si přečetla scénář Babičky, ta stařenka přede mnou
živě vyvstala. Zaujala mě její dobrota
a pochopení pro bolest druhého člověka.“

Chůva

VE FILMU Psohlavci (1955) s Janou Dítětovou (uprostřed)

Jarmila se narodila
roku 1890 v rodině
hajného ve Veselé na
Pelhřimovsku (před
třemi lety jí tam byla
odhalena pamětní
deska).
Měla 11 sourozenců.
Její otec byl tak chudý, že Jarmilu mu-

sela vychovávat její
hodná teta z Dobré
Vody.
V patnácti odešla do
Prahy a živila se tu
tři roky jako chůva.
Při tom chodila jako
divák do Národního
divadla a jiných divadel.

Útěk

Přes protesty rodičů
odešla v roce 1908
na inzerát k Housově divadelní společnosti. Zde se také
seznámila se svým
budoucím mužem,
hercem Františkem
Kurandou.
Společně se usadili v Brně, kde hráli
v Národním divadle
(1935 – 1960).

Důvod, proč neměli
děti, není znám.
Paní Jarmila měla
děti velmi ráda. Namluvila pro ně mnoho rozhlasových pohádek.

Osud

Babičky nebo chůvy
hrála od svých 50
let. První větší roli
ve ﬁlmu dostala až
v 56 letech (Pancho
se žení). Vždy se
považovala za ženu
z lidu a upřímně
věřila ideálům komunismu. Zemřela
v Brně roku 1978.

Víte, že...

Roli Barunky si
zahrála Libuše
Šafránková.

S mlýnkem
roku
cca 1955

František
Kuranda

Antonín
Moskalyk

Ludvík
Svoboda

(*1889, †1976)
S Jarmilou se seznámili v době, kdy
oba hráli v kočovné společnosti.

(*1930, † 2006)
Obsadil paní Jarmilu
do role Babičky.
Mládí prožil ve
Šlapanicích u Brna.

(*1895, †1979)
Předal Jarmile dvě
vyznamenání: zasloužilá umělkyně
a národní umělkyně.

Herec, manžel

Režisér

Prezident

Novinky z místních podniku
Novinky ve vašem podniku? Volejte tel. č. 777 122 009

Koločava, Bayerova 10

Trochu jiná pivnice, nekuřácká, s českou a podkarpatskou kuchyní. Vynikající boršč, hovězí guláš Koločava
s domácím knedlíkem, domácí utopenci, šašlik. Otevřeno denně 12 -24 h. www.kolocava.com

La Váza, Běhounská 2

Cafeterie. Kávové specialit, domácí dezerty, panini,
točená kofola. Křupavé francouzské bagety. Snídaně
podávané od 9 do 11 h. Malebná zahrádka s jezírkem
a rybičkami. www.lavazacafe.cz

Pohádková
hospůdka

Pohádková hospůdka, Dobrovského 82

Speciální dětský jídelní lístek s dárky, pohádkový
dětský koutek. Bramborákové speciality, steaky na grilu a jiné dobroty. Zastřešená letní zahrádka, salonek
pro 24 osob. www.pohadkovahospudka.cz

Jarmila na snímku
z roku cca 1915

Lidé & domy Starého Brna
Jan Skácel, Kotlářská 35

V tomto domě žil Jan
Skácel (1922-1989), moravský básník, prozaik
a autor poezie pro děti.
Po maturitě pracoval jako
uvaděč v kině, ale ještě
téhož roku byl nasazen
na stavby v Rakousku.
Po 2. sv. válce vystudoval
ﬁlosoﬁi na Masarykově
univerzitě. Od roku 1948
pracoval v Rovnosti, roku
1954 přešel do literární
redakce brněnského rozhlasu, brzy se stal šéfre-

daktorem. Roku 1969 byl
Skácel zakázán, od r. 1981
směla jeho díla znovu vycházet. Z jeho tvorby je
cítit silný vztah k Moravě.

Básník Jan Skácel

á sobě i druhým
z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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a děti, ale žila s manželem sama
Šť astná
to žena

Kalendárium
Starého Brna
SRPEN

Kamil
Fuchs

Ivan
Blatný

Čestmír
Jeřábek

Václav
Lídl

ARCHITEKT

SPISOVATEL

BÁSNÍK

SKLADATEL

● Kamil Fuchs
*4. 12. 1930 Brno
† 13. 8. 1995 Brno
Architekt, urbanista, mj.
autor repliky stavby Zemanovy kavárny.
● Čestmír Jeřábek
*18. 8. 1893 Litomyšl
† 15. 10. 1981 Brno
Spisovatel a divadelní kritik, zasloužilý umělec.
● Ivan Blatný
*21. 12. 1919 Brno
† 5. 8. 1990 Ipschwich
Básník a překladatel. Od
svých 28 let žil v exilu, což
nesl velmi těžce. Zemřel
v psychiatrické léčebně.
● Václav Lídl
*5. 11. 1922 Brno
† 10. 8. 2004 Praha
Hudební skladatel, mj.
autor hudby k seriálu
o loupežníku Rumcajsovi.
Syn obchodníka a výrobce
hudebních nástrojů Václava Lídla.
● Olga Zezulová
* 17. 9. 1922 Brno
† 28. 8. 2001 Brno
Režisérka,
spisovatelka
a překladatelka. Neteř
herce Ladislava Peška.
● Jiří Malásek
* 7. 8. 1927 Brno
† 26. 9. 1983 Teplice
Český klavírista, skladatel, aranžér a rozhlasový
a televizní hudební dramaturg. Otec skladatele
a klavíristy Petra Maláska.

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.

ROLE Babičky ve stejnojmenném ﬁlmu (premiéra roku 1971) byla její poslední a nejslavnější.

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 Na
Menšíkovy pondělky Každé
kus řeči se StaroBrněnskými

NEJ

novinami od 17 h v Kavárně
Vladimíra Menšíka (Veselá 3)

Korunka
princezna
Arabely

PŘÍŠTĚ:
v pondě
6. sr pna lí
, 17 h

Nejužší hotel

Foto: Lukáš Křížek

Architekt Bohuslav Fuchs
(1895-1972) navrhl na
místě cca 8, 5 m prostor
pro NEJužší hotel nejen
v Brně, ale i ve střední
Evropě! Budovu prosvětlil zrcadly. Avion se brzy
stal místem setkávání brněnských umělců. Dnes
bohužel mimo provoz.

SLEČNA Adéla s korunkou princezna Arabely (ve ﬁlmu ji nosila Jana Nagyová).

A

ni vysoké letní
teploty
neodradily přátele StaroBrněnských novin od
návštěvy tentokrát „pohádkové“ Kavárny Vladimíra Menšíka.
Ano, kdo přišel, připadal
si doslova jako v pohádce. Proč?
Filmový historik a kritik
pan Zbyněk Sobola
přinesl další rekvizity ze
seriálu Arabela, korunku
princezny Arabely (Jana
Nagyová) a korunku
královny (Jana Brejchová).
Slečna Adéla, která se
již pravidelně zúčastňuje
Menšíkových pondělků,
se aspoň na chvíli stala
Arabelou.
Možná kdyby otočila
prstenem, vrátil by se za
námi pan Karel Majer
(Vladimír Menšík), na
kterého se díváme od stolu do hereckého nebe nad
schody.
Martin Cibulka

inzerce

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

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

Redakce StaroBrněnských novin žádá
pamětníky o jakékoliv informace o brněnské Němce Lottě Jurdové, přítelkyni herce
a písničkáře Karla Hašlera. S blížícím se
výročím Karla Hašlera se můžete těšit na
veřejnou produkci unikátního dokumentu
v jedné z brněnských kaváren, ve kterém
uvidíte mj. jejich dosud žijícího syna Thomase Haslera. Díky za jakékoliv materiály,
fotky a za spolupráci. O tomto ojedinělém
projektu vás budeme včas informovat.
Volejte: 777 122 009.
prvnÍ brn ěnskÝ
klobÁsovÝ bar

U Bohouše

Foto: Lukáš Pacák

„Hned jsem byl
zavalen novými
zakázkami.“

Hledáme materiály
o Lottě Jurdové

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

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

Kosmetika
„Naše kosmetická
péče Vám dá
krásný vzhled, proto
než-li zítra, přijďte
radši hned!“

Otevřeno kdykoliv
po domluvě
(včetně víkendu)
Volejte Adélu:
608 203 393
Adresa:
Bzenecká 19, Brno
Vinohrady

D

e

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony
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Aktuální vtip ze 100 let starých novin

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte laskavě své příspěvky
na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu.
Noviny
jsem
dostala
v předprodeji vstupenek
do Národního divadla.
Nebydlím v centru Brna,
ale v Židenicích.
Díky StaroBrněnským novinám mám o důvod víc
jezdit do centra. Jen tak
dál a držím vám palce!
Olina Nedbálková,
Židenice

TITULNÍ strana StaroBrněnských novin č. 7
(červenec 2012)

Skvělý
Kundera

D

ěkuji za vynikající
článek o spisovateli
Milanu Kunderovi. Četla jsem ho jedním
dechem. Celé číslo bylo
vynikající, svěží a hravé.

Dopis

Orloj je
moderní
pojetí kulky

D

obrý den,
ráda bych se vyjádřila k vaší anketě týkající se brněnského orloje.
Brněnský orloj sice není
dominantou jako orloj
pražský, ale je alespoň od
Prahy trochu nápaditý.
Nechápu, co všichni proti
němu mají.
Vidí v tom pánské
přirození a mají z toho
akorát srandu.
Kdyby si alespoň vzali
do ruk nějaký letáček
k této dekoraci a přečetli si
ho, zjistili by, že se jedná
o moderní pojetí kulky,
která má symbolizovat
vítězství Brna nad Švédy.
Copak slovo ,,orloj” znamená, že každý orloj musí
vypadat jako ten pražský?
A proč by měl? Vždyť
moderna si žádá nové
pojetí věcí, nové nápady
a nové iluze. A tím náš
brněnský orloj je. Máme
nejlepší tým fanoušků

Na bicyklech
jsem byl taky
Se zájmem jsem si přečetl
váš skvělý článek o mistrovství v jízdě na historických bicyklech.
Byl jsem se tam také podívat a jen tak z legrace jsem
si vzal tříkolku.
Nejezdil jsem na ní, jen
seděl. Ale i tak to byla velká legrace. Díky za vaše noviny, které píšete s láskou.
Jan Chmelař, Brno
HC Komety Brno, ale také
smysl pro design.
Všichni poukazují na orloj, ale co ty senza pláže
na náměstí? Ty nikomu
nevadí? Mně osobně jsou
proti srsti.
Nemusím se každý den dívat na nahá těla lidí, nebo
dokonce i spoluobčanů,
kteří si ještě k tomu z kašny, která stojí nedaleko
pláže, udělali bazén.
Jsem Brňák, Komeťák, jezdím šalinou a jsem ráda,
že zde stojí náš brněnský
orloj. Jen ať stojí!!!
S pozdravem
Zacpálková Pavlína

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dvě slečny: „Nevíš, Nelinko, proč je dnes Artur tak smutný?“ „Což nevíš, že jsi
se s ním rozešla?“ „Vidíš a já myslela, že mi dal ty náušnice jen tak.“
inzerce

Sloupek o kávě

ANO
3%

Nelíbí!

NE
97%

Spočteno 415 hlasů.
Stav k 20. 7. 2012. Pište!

Pavel
Kosta

Majitel Caffé del
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

Ať trčí!

Káva bez kofeinu

Zde muže
být váš

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

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!

S

pousta lidí vyhledává
kávu kvůli kofeinu, je
však i mnoho těch, kterým vadí. Již před sto
lety byla vymyšlena první
příprava kávy bez kofeinu.
Můžete si tedy na vaší kávě
pochutnat bez vlivu kofeinu
na organismus.
Existuje několik způsobů dekofeinizace kávy – častá je
metoda pomocí vody a uhlíkového ﬁltru. Promýváním
však ztrácí chuť a vůni.
Využívají se také speciální
rozpouštědla s vodou pro odplavení kofeinu. Zelená káva
se napaří, promyje a ochladí,
vysuší. V kávě zůstávají aromatické a chuťové složky ve
větším poměru, zrnka však
nepatrně zhořknou. Zbylý
kofein se využívá v mnoha
oborech.
Dekofeinovaná káva po upražení stárne několikrát rychleji
než běžná a ztrácí více chuťových složek, vybírejte proto
pečlivě, nejlépe čerstvě praženou.
Pavel Kosta
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VLNÍCÍ SE OPONA

Krátké zprávy
z brněnského
kulturního života

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

Bolek
Polívka
HEREC

Chantal
Poulain
HEREČKA

Kultura

Pozvánka
na výstavu
Laskavé čtenáře
Staro Brněnských novin
srdečně zve

svůj román Žítkovské bohyně. Prostřednictvím čtených ukázek a promítání
fotek se přenesla do Kopanic, kde se děj odehrává. „Je to příběh o ženské
duši, magii a zasuté části
naší historie,“ přiblížila své
nové dílo spisovatelka.

IVO
ROZSYPAL
Akademický
malíř

SKLO

Usměvavé Pavle se na lodi v Řecku líbilo.

Pavla Vitázková řídila loď
u Olympské riviéry

Foto: Archiv

Vlak Lustig
zastavil v Brně

Pavla Vitázková (Městské divadlo Brno) vyrazila
v červenci se svými kolegyněmi na Olympskou riviéru
do Řecka. Sličná Pavla se
dokonce na chvíli zmocnila

kormidla při projížďce lodí.
„Riviéra je nádherná,“ rozplývala se kapitánka Pavla
a dodala: „A ani mi na lodi
nebylo špatně jako při plavbě na trajektu do Norska.“

Polívka bude točit
ﬁlm Dědictví 2

hošigutntag. Režie se chopí
Robert Sedláček (Pravidla
lži, Muži v říji). Diváci se
prý mohou těšit na staré
známé: Dagmar Havlovou,
Arnošta Goldﬂama, Miroslava Donutila, Ivanu Chýlkovou a spoustu dalších.

Sympatický brněnský herec Bolek Polívka by měl
příští rok v dubnu začít
točit pokračování slavného
ﬁlmu Dědictví aneb Kurva-

SPISOVATELKA

Kateřina Tučková
představila bohyně

Spisovatelka Kateřina Tučková 16. 7. v Divadle Husa
na provázku představila

TIP SBN

N

enechte si ujít unikátní výstavu Po
stopách Járy Cimrmana v brněnském kulturním centru Semilasso,
která mapuje 45letou éru
divadla Járy Cimrmana,
život a dílo tohoto génia
a jeho tvůrců. Na ploše
1000 m2 najdete divadelní
scény, fotograﬁcký archiv,

Výstava - 31. 8. - PRÁZDNINOVÉ
TOULKY MENDELOVÝM BRNEM - Dietrichsteinský palác, Zelný trh 295 - Výstava
o složitém životním příběhu J. G. Mendela
s poukazem na místa v Brně, se kterými jsou
spojeny jeho životní milníky. Info: www.mzm.cz
Zábava - Úterky 17. 30 až 19 h, čtvrtky 18
až 19. 30 h - ULTIMATE FRISBEE - Tréninkové hřiště za Lužánkami u tenisové haly
Paradise - Naučte se házet létajícím talířem
přímo s profíky. Určeno pro všechny nadšence. Info: 774 275 549, www.ufb.cz

Parkem Lužánky se 12. 7.
rozezněly hity Jana a Františka Nedvědových. Písničky z nově vydané desky
Souhvězdí jisker si tak
mohli notovat spokojení
Brňané.

Unikátní výstava rozměrných plastik a objektů brněnského rodáka Ivo Rozsypala.
Jeho jméno je odborníky
vyslovováno s úctou v USA,
Německu i v Japonsku.
Osudovým materiálem se
Rozsypalovi stal opaxit.
Tmavé, neprůhledné sklo.
Černá, bílá a červená, tvoří
základní akord strun Rozsypalovy umělecké duše.
Více info:
www.spilberk.cz

je v Brně!

Festival - St 8. 8. Od 18 do 22 h -

Výstava - Do 5. 8. - RAFANI: DECH
- Dům umění, Malinovského nám. 652/2 Výstava představuje nový projekt Rafanů
a v jedné části první kurátorovanou retrospektivu jejich dosavadní tvorby, představenou kurátorem Güntherem Holler-Schusterem z Neue Galerie Graz a Edith
Jeřábkovou. Info: www. dum-umeni.cz

Bratři Nedvědi
rozezpívali Lužánky

Hrad Špilberk,

východní křídlo, 1. patro
Výstava potrvá
do 2. září

Jára Cimrman

SRPEN

burningBEATS GALLERY pARTy - Místodržitelský palác, Moravské
nám. 1a - DJ dMIT.RY, Future Sound
of Petržalka (SK), DJ Artfruit (PL,
Concrete Cut), afterparty: Artfruit
vs. dMIT.RZ. Letní festival burningBEATS bourá hranice nejen mezi
styly a žánry, ale také mezi návštěvníky, účinkujícími a organizátory. burningBEATS je platforma pro kreativní tendence z oblasti živé
i mixované hudby, současného tance včetně battle ve street
dance, performance, graﬁckého designu, výtvarného umění,
ale také módy. Info: www.moravska-galerie.cz

PÍSNIČKÁŘ

Brněnská patriotka Chantal Poullain prý čeká na velkou lásku. „Doufám, že to
přijde! Už dlouho čekám.
Ale mám trpělivost. Láska
je osud, když se objeví, nemůžete proti ní udělat nic,“
svěřila se Chantal.

Kulturní nástěnka
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

Jan
Nedvěd

Chantal Poullain
čeká na lásku

Cimrman
nikdy
nespí!

plakáty, kostýmy, zkrátka
všechny artefakty spojené
s životem a dílem Járy Cimrmana spolu s ukázkami
z tvorby herců divadla. Na
zahradě Semilassa byla

zřízena funkční hospoda
Na mýtince, dle známé divadelní hry i s panem Ludvíkem, který stejně jako ve
hře vůbec s nikým nemluví.
Celá výstava je pojata interaktivně. Nechybí
ani samostatná
expozice věnovaná Ladislavu
Smoljakovi. Výstavu můžete navštívit za 99 Kč
denně od 10 do
18 hodin až do
15. září.

Kde:
Foto: Martin Cibulka

K

Kateřina
Tučková

Možnost navštívit putovní
projekt Vlak Lustig aneb
Vlak do nenávratna, který
připomíná výročí sedmdesáti let od zahájení transportu Židů do koncentračních táborů, využilo 17. 7.
několik desítek Brňanů.
Výstava zahrnovala snímky
a projekce ﬁlmů s tématikou holokaustu. Celý program vyvrcholil představením Modlitba pro Kateřinu
Horovitzovou.

PAN LUDVÍK v hospodě Na mýtince, který nikdy s nikým nemluví.

Areál
KC Semilasso,
Palackého třída 126
Více info:
www.semilasso.cz

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

František Kocourek

Slavné ženy Starého Brna

MINULE: Rudla Maximiliánuj byl vyložené ﬂignař
a křivák a nastópil do mlaty s novéma tunelama.

Jako by
to bylo včera

Brněnská operetní zpěvačka

SRPEN

Mlata na Bílendě 16 kilo 20 (VI.)

Jindřich
Loukota
MANŽEL

Kdo je borec, žádný fédry
a kdo krén a křivé? A co
tunel Rudly Maxmiliánuj?
Zgómeš příště!
Oldřich
Nový

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Bourání
Německého domu

Foto: Archiv

(1947 - 1991),
lamželezo,
vypravěč, fešák

stranskéch palíren a kafců.
Zgóml, nesó vysazení na
mlatu, ale spíš na pařbu,
válce a samó diskotéku.
Hned je hnal aus.
Nejlíp se mleli moravští
štatlaři.

PRINCIPÁL

?

Otázka: Na jakém domě je
reliéf pána, který má v ruce
kalich piva?
Nápověda: Je to pivnice,
kousek od Veselé ulice.

Minule: Sluneční hodiny jsou na
Schodové ulici číslo 11.
Správně: Jaroslava Strončeková,
Mirek Bartoníček, Václav Malý.
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Nina
Bártů

*1902, Protivín. † 1960, Brno.

Č

lenkou brněnského
operetního souboru
se stala roku 1931,
kdy ji angažoval tehdejší
šéf operety Oldřich
Nový. Od počátku byla
obsazována do velkých
rolí. V divadle poznala
svého celoživotního part-

SESTRA

nera, herce a zpěváka
Jindřicha Loukotu.
V roce 1948 z divadla
odchází, zkouší štěstí
v Berlíně, Mnichově,
Drážďanech a Lipsku.
Natrvalo se do Brna vrací
roku 1953. Byla sestrou
herečky Niny Bártů.

44 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. 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.

Německý dům lehá popelem
● 17. 8. 1869
zahájil starosta dr. Rudolf
von Ott na dnešním Moravském náměstí první koněspřežnou dráhu v Brně.
● 19. 8. 1945
bylo započato bourání Německého domu. Nikdo z obyvatel Brna se ho neodvážil
hasit, když hořel.
● 8. 8. 1888
byla slavnostně otevřena
zemská porodnice v Brně na
Obilním trhu.
● 30. 8. 1948
byl slavnostní výkop základů
pro brněnskou hvězdárnu na
Kraví hoře. S prvním pozorováním se začalo v létě 1953.

Sudoku pro
nenáročné

Inzerát vyrobíme
zdarma

Prvním deseti volajícím vytvoří náš kreativní graﬁk - šikula inzerát zdarma, plně
dle vašich instrukcí. Prožeňte
šikulu! Inzeráty jako z časů,
kdy se ještě lidé zdravili.

Volejte
Monice! Tel.:
777 556 578

inzerce@starobrnenskenoviny.eu
Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Plstěné
dekorativní hračky
za sympatické ceny!
www.ﬂer.cz/plstacci
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Pro líné

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

PLATBA
SMS

U Bohouše

(Hned vedle Kavárny
Vladimíra Menšíka)

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 8 / srpen 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:
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inzerce: 777 556 578. Poštovní adresa: Sarajevská 16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků čtenářů.

Foto: Archiv

FRANTA
KOCOUREK

Mary Bártů

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

V

Jak mleli

lítl na českó sajtnu
na levým ﬂíglu, kde
byl samé juhan a batles s dlóhéma harizónama, sebrané z malo-

Foto: Martin Cibulka
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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

Příští číslo vyjde
1. září

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

Takhle to má, jářku, vypadat!

Mazlíčci
Starého Brna

Za péči, kterou
věnoval krokodýlovi, který je
symbolem Brna
a těchto novin.
TOMÁŠ KUČERA

Foto: Martin Cibulka

Foto: Archiv

Modré okénko
dnes získává...

Seženete i v Praze

Nejlepší
noviny
ve městě

PREPARÁTOR BRNĚNSKÉHO
KROKODÝLA

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

Vycpaný lev drží
StaroBrněnské noviny
v Ditrichsteinském paláci

Nekrolog

Foto: Archiv

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jaroslav Šabata

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

Vida,
vida!
PANÍ Helena rozdává StaroBrněnské noviny v předprodeji vstupenek do Národního divadla.

MLADÝ
NAD ĚJNÝ
KULTURISTA
(17) HLEDÁ
SPONZORA
Zaručuji profesionální
přístup k tréninku
i k životnímu stylu.
Zn.: Dřu na sobě jako
kůň a první úspěchy se
dostavují.

!

3. místo v kategorii
juniorů v soutěži
Smartlabs Cup
2011 Brno

Zn.: Za měsíc sním
až 20 kilo masa!

Děkuji Jakub

Mobil:
777 556 578
E - mail:
prudil2@seznam.cz

Foto: Martin Cibulka

Dne 14. června 2012
zemřel Jaroslav Šabata,
který vedl v Brně roku
1989 listopadovou
revoluci. Byl politolog,
ﬁlosof, mluvčí Charty 77
a politický vězeň.

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

