Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

é

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

redakce@starobrnenskenoviny.eu

telefon redakce (Monika): 777 556 578

TajemstvI
domu hrUzy
Havlíčkova
ulice č. 67

SBN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

www.starobrnenskenoviny.eu

Brněnské
servírky

Foto: Martin Cibulka

Čís. 11, roč. III
listopad 2013

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

Alena, Kristýna
& Věra
s grilovanými uzenými žebry
a čerstvým křenem
za 175 Kč z restaurace
Na Švábce (Údolní 4).

Foto: Archiv

Více

str. 6 - 7

Pavel Haas
† 1944
inzerce

Auto, které si je radost číst

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu

„Mám velmi rád architekturu
starého Brna a design
StaroBrněnských novin.“
Zpěvák, skladatel, klávesista
a romantik Roman Dragoun

Perly
z lásky

Prinášíme

cerstvou a kvalitní kávu
prazenou podle receptury
PENERINI v Ceské republice

www.penerini.cz
Více info na str. 12

Vánoční soutěž StaroBrněnských novin
a firmy perlyzlasky.cz o pravou perlu

Str. 2 - 3

Kdo přinese na vánoční setkání přátel StaroBrněnských novin do Café TeeVee (Běhounská 18) v pondělí 2. prosince od 17 h nejvtipnější doma upečený perníček, obdrží originální dárkový set
s pravou perlou. Překvapte a budete překvapeni!

Zde mu že
být váš

inzerÁt

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

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

Noviny, které si píší čtenáři sami
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

12°C

Listopad: Sice už je

pošmourno, ale Brno není
nikdy barevnější.

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Ulička? Havel už
to má za rohem

Důležité
telefony

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

Pěkně očištěné žáby
osol a nech je v soli chvíli ležet; zatím rozkrájej
drobně cibulku, dej ji
s máslem na uhlí...
rettigova.lukul.cz

Číslo měsíce

27

titulními stranami
SBN je ozdoben
automobil StaroBrněnských novin.

Úvodník

Kdyby domy
mohly mluvit

K

aždý dům má svůj
příběh, každý člověk, každý předmět
nebo jev v něm zanechává svůj otisk.
Tato stopa pod nánosem
času slábne, ale nikdy
nezmizí docela, naopak
zesílí, když jí věnujeme
pozornost.
Když procházíme takovým domem, je to jako
bychom šli zahradou, která se rozsvěcí.
Při každém, byť jen letmém dotyku této zmizelé
přítomnosti k nám kdosi,
jehož jméno můžeme vyslovit, ale nikdy to neuděláme, promlouvá jazykem, který pronáší velmi
tichým šepotem.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

?

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

StaroBrněnsk
auto na světě
● Denně čerstvé a svěží
● Noviny zcela zdarma
● Můžete se i svézt
● Řidič ví o Brně všechno

Obecné informace:...................11 88
Policie:..........................................158
Záchranka:...................................155
Hasiči:...........................................150
Městská policie (Brno - střed),
Křenová 4:......................543 566 111
StaroBrněnské noviny: 777 556 578
Oddělení stížností:........542 172 020

Dušené žáby

Zpravy

Zelný trh - Bývalý prezident Václav Havel nikdy
nebyl blíž k tomu, aby po
něm byla pojmenována
ulice. Po dlouhých měsících nedůstojných tahanic to už konečně vypadá,
že je tato patálie vyřešena.
Nápad divadelníků kolem
režiséra Vladimíra Morávka z Divadla Husa na provázku (kde Havel působil)
se nejprve u zastupitelů

Brna - střed nesetkal s přílišným pochopením. V internetové anketě dokonce
Havlova ulička neprošla zde je ovšem nutno dodat,
že zkreslení hlasování na
internetu je jen o málo
těžší, než vytáhnout počítač ze zásuvky. Nyní, po
hlasování hozením lístků
do urny, jsou prý zastupitelé pro. Pro prý bude
i magistrát.

Brno - Že patří StaroBrněnské noviny k nejoblíbenějším nejen v srdci
Brna a že je s nimi legrace, se ví. Proč to ale ještě
trochu neznásobit?
A tak teď jezdí po Brně
auto, které nejenže vypadá jako StaroBrněnské
noviny, ale je zřejmě jediným autem na světě, ze
kterého můžete číst.
Navíc je pravidelně aktualizováno novými titulními stranami, tudíž je stále
„čerstvé“!
A nejen to. V autě jsou
neustále a zdarma k mání
StaroBrněnské noviny, je-

Anketa StaroBrněnských novin

Kdy jste naposledy
poušteli draka?

Dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

Herec, filozof,
mudrlant

Brněnský herec
a patriot

„Jako každý rok
v naprostém
bezvětří.“

„V říjnu za barákem s vnoučaty
dva draky. Jeden
lítal, druhý se
polámal.“

„V minulém
století, už si
nepamatuji,
s jakým výsledkem.“

Víte, že...
StaroBrněnské noviny
vycházejí v Brně teprve
od roku 2011 a získaly si
neuvěřitelnou popularitu!

Roh ulic Kounicova
a Smetanova, Brno
Tel.: 511 181 181
777 042 588
info@pivnice-tankovna .cz
www.pivnice-tankovna.cz
Po -- so 7 -- 24 h. Ne 7 -- 22 h.

Když snídani,
Nekurácká pivnice tak v Tankovne!
•domácí české snídaně

Tankovna

a snídaňová menu
•obědy a obědová menu
•čepovaný Pilsner Urquell z tanků
•česká a moravská tradiční jídla
z tuzemských surovin s originálním
servisem
•moravská vína a destiláty,
limonády a ovocné šťávy
•čerstvě pražená káva z rodinné
pražírny Penerini
•pivnice s kapacitou 100 míst
•wi-fi, TV přenosy

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

ho řidič vám může popřípadě i zastavit a kousek
vás svézt a cestou poklábosit o starých dobrých
časech.
Pamatujete, jak
Oldřich Nový sdělil ve filmu
Kristián Adině Mandlové
legendární větu „Zavřete
oči, odcházím“? Vy oči
otevřete! Přichází, chcete
- li přijíždí vaše StaroBrněnské noviny.

Revoluční světová novinka v Brně hubnutí v kosmické lodi!
Anna Marie
Höppnerová

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

Obličejová radiofrekvence, přístrojová
lymfodrenáž, kryolipolýza, kosmetika
a masáže, lipolaser

www.studio-diana.cz

Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„Loni a jsem
si jistá, že to
rozhodně nebylo naposledy.“

„Jako holčička.
Teď čekám na
holčičku mého
syna a budu
pouštět zas.“

„Dceři jsem
koupil draka,
který nevzlétl.
Soustředím se
na vlaštovky!“

Diana Bindrová, odborný
poradce pro výživu
Tel. 731 583 412
Adresa:
Mezírka 1, Brno

telefon inzerce: 777 řř556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

ké noviny ted´ vozí jediné
ě, které si mužete přečíst
Foto: Youtube

Dívka ze str. 3

Zadní sklo:
Oldřich a Adina

Rok
1913

ště

Líná květa
Mistryně světa v pomalém
vázání bot Květa Ticháčková
z Jezuitské ulice při svém
slavném závodě.

Foto: Martin Cibulka

Malý oznamovatel
oznamovatel
Malý

Automobil Mercedes,
který si čte celé Brno

Proč
Inzerovat
StaroProč
inzerovatve
právě
ve
brněnských novinách:
starobrněnských
novinách
Protože je na rozdíl od jiných novin
Protože
to jediné
se
lidé
čtou. jsou
Náklad
10 tis. noviny,
výtisků které
měsíčně
dají číst v Brně.Tisknou se měsíčně
dovschránek
bytů
a
firem
v
centru
Brna.
nákladu 10 tisíc výtisků, čte je až
Po
Brně
je přes
odběrních
40 celém
tisíc lidí.
K mání
jsou 50
v kavárnách
míst.
Čtenost je schránkách
odhadovánavna
40 tisíc
a poštovních
centru.
čtenářů.
Tel.: 777 556 578.
Info: www.starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Od 9. listopadu
vás zveme na HUSÍ
HODY na Purkyňce!
Nabízíme:
•Tankové lahodné pivo Pilsner Urquell
•Denní menu za přátelské ceny
•Českou kuchyni a chuťovky k pivu
•Pořádáme společenské akce, rauty, promoce,
svatby…
Těšíme se na vás!
Otevřeno denně 11 - 24 h
Adresa: Purkyňova 80,
Královo Pole

Tel.: 775 002 020

E-mail: perlyzlasky@gmail.com

www.napurkynce.cz
Tel.: 530 340 995,
731 490 387

Zde muže
být váš

inzerÁt

jest nejlepší místo
pro zákusky prvotřídní,
kávu excelentní i čaje
lahodné (37 druhů),
vše i s sebou.
Wifi pro všechny
dámy i pány.

Objednávky
na cukroví vánoční
již přijímáme.

Jiráskova 1a
Denně 10:00 - 18:00

Račte k nám vstoupit !

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

Tel. č.: 777 556 578

Rodinná firma
s tradicí!

•Vazba a tisk diplomových prací
•Rucní výroba kronik dle prání zákazníka
•Vazba i opravy knih a casopisu
•Paspartování a rámování
Otevreno pondelí az pátek 7 - 17 h
Adresa:
Kounicova 2 b, Brno
www.ediplomky.cz
Tel.: 602 734 119
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telefon redakce: 775 949 557

listopad

Foto: Archiv SBN

Peškovi rodiče
měli svatbu

Ema Pechová
a Ladislav Pech,
rodiče Ladislava Peška
● 19. 11. 1896 stvrdili
svoji lásku svatbou rodiče
budoucího slavného herce
Ladislava Peška. Divadelní herečka Ema Pechová
(roz. Pešková) se provdala
za herce Ladislava Pecha.
● 15. 11. 1898 otevřel
známý brněnský kavárník
a komorní rada Antonín
Uřídil na Moravském náměstí (tehdy Lažanského
náměstí) novou kavárnu,
která se za jeho vedení
stala druhou českou kavárnou v Brně.

Zpravy

Po Brně naháněli klokana,
byl mrštný a měnil rytmus
Brno - Vida ho, darebu. Dne 15. října utekl
z farmy Jižanský dvorek v Horních Heršpicích klokan Skippy
a pod rouškou tmy se
toulal v ulicích.
„Klokana hledaly dvě
hlídky. Pohyboval se
ale rychle a natolik
nepředvídatelně, že
někteří svědci na tísňové lince oznámili
pohyb dokonce hned
dvou či tří klokanů,“
říká mluvčí strážníků
Jakub Ghanem. Nakonec uprchlíka obklíčili v sedm ráno
u Sokolovy ulice. Strážníci ho pak zahnali
zpátky na farmu.

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Dvořákova - Národní
divadlo Brno má po roce
hledání ředitele. Je jím
šéf činohry Jihočeského
divadla Martin Glaser.
● Moravské náměstí
- Kino Scala začalo promítat. Převzala ho Masarykova univerzita. Biograf
byl zavřený dva roky.

Skippy
v Brně

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

Jako by to
bylo včera

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

● Pekařská - Socha čápa
poblíž Fakultní nemocnice u svaté Anny bude odstraněna. Na místě se chystá stavba domu s kancelářemi. Stála tu 14 let.
● Hrnčířská - Na zastávce se omylem rozpojili tramvaje. Lidé se
ptali: Co by se stalo, kdybychom byli v kopci?

Barvič & Novotný má nového majitele
Brno - Knihkupectví
Barvič & Novotný změnilo majitele. Nově spadá
pod řetězec Kanzelsberger. Ve funkci jednatelky
16. září skončila manžel-

Restaurace

HvEzda

Zveme Vás na Silvestrovskou noc
do restaurace Hvězda!

Silvestrovské menu za 800 Kč

Pro více informací volejte: 546 221 019
Od října do dubna OLDIES DANCE PARTY

každý pátek 20 - 02 h
Adresa:
U zoologické denně
zahrady 3,
Otevřeno
kromě čtvrtka 11 - 23 h
Brno, 635 U
00zoologické zahrady 3, Brno 635 00
Adresa:

Přijďte k nám zažít

Svatomartinské
husí hody!
11. - 15. 11. 2013 ke každému
Svatomartinskému menu 1 dcl
Svatomartinského vína zdarma.
Samozřejmostí je každovečerní
program pro naše hosty.
Info na tel. č.: 722 000 063
Adresa: Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, Brno

www.stredovekakrcma.cz

ka vnuka někdejšího spolumajitele knihkupectví
Josefa Novotného Marie
Tichá. Stejný den ji nahradil Jan Kanzelsberger.
Kultovní obchod oslavil
inzerce

v červenci 130 let od
vzniku. Marie Tichá při
oslavách hrdě vyprávěla
o rodinné tradici svázané
s historií knihkupectví.
Důvod, proč knihkupec-

tví předala do rukou Kanzelsbergera, nezveřejnila.
Knihkupectví otevřel v roce 1883 v tehdejší ulici
Rudolfské, dnešní České,
Josef Barvič.

telefon inzerce: 777 řř556 578

Zpravy

Aby udˇelal rekord, musel
začít skákat v podzemí

Fotosoutěž

ˇ ám
I zen
pivo sluší
Posílejte podobné fotky
na adresu redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Padl mýtus o nejvyšším mrakodrapu. 116, 5 metru ten
v Brně prostě nemá a tím bychom to mohli ukončit.

Brno - Aby si mohl Petr
Beneš splnit svůj sen a vyskákat na jednokolce na
nejvyšší mrakodrap v ČR,
musel svou cestu na AZ
Tower začít v podzemním
parkovišti.
AZ Tower prostě nemá
slibovaných 116,5 metru
ani s anténkami. Nejvyšším mrakodrapem tak podle všeho zůstává pražský
City Tower s výškou 116
metrů.
Na jednokolce musel Petr
Beneš vyskákat 715 schodů. Trvalo mu to 27 minut
a 49 vteřin. Na vrcholu
pak pokřtil novou Guinessovu knihu rekordů,
ve které je.
Petr Beneš, jednokolkář
- hrdina, už na jednokolce zdolal Petřínskou rozhlednu a Žižkovský vysílač v Praze.

Je to o sud
Petr Beneš,
mistr jednokolky
a brněnský AZ Tower

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

Všimněte si: Náměstí Svobody v r. 1965 s novinovým stánkem, WC a mléčným barem v pozadí.
inzerce

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

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

Soutěž „I ženám pivo sluší“ jde
do finále - už jen jedno kolo. Je to
o sud Starobrna Medium. Vítěze
vyhlásíme začátkem roku 2014.

Náměstí Svobody (východní část)

1965

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

Miss
listopad

Svoji vysněnou Liliannu, která
má Starobrno opravdu velmi ráda,
poslal Jiří. Z večírku v pivním šenku Čtyři růže.

DŘÍve & dnes

NOVINY
SMS
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

AROMATIQUE LAVANDE
Květinářství
ve stylu Provence

Květinové vazby
a řezané květiny,
sezonní dekorace
a dekorace, které zkrášlí
Vaše obydlí.
Adresa: Jiráskova 16
(vchod Grohova 20), Brno
Otevřeno:
Pondělí až pátek 9 - 18 h

Tel.: 728 022 981

Posílejte své fotografie
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu

bella
Světová novinka

studio

v prodlužování a zahušťování
vlasů keratinem za studena
GREAT LENGTHS! Konzultace
ma

zdar
Otevřeno:
Pondělí až pátek 7 - 20 h
a dle domluvy
Adresa: Studio BELLA,
Grohova 22, Brno
Volejte: 777 799 779 nebo
541 248 052

www.studiobella.cz
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telefon redakce: 775 949 557

Tajemný osudový du
Žijeme v domech, které někdo postavil, ale nic o nich nevíme. V domě
na Havlíčkově 67 začala cesta geniálního skladatele Pavla Haase, která
skončila za dveřmi cely smrti v koncentračním táboře Osvětim.

Z

řejmě
nejznámějším obyvatelem domu na
Havlíčkově 67 byl hudební skladatel Pavel Haas.
Byl o dva roky starší od
svého bratra Huga, slavného herce. Pavlův osud
je z celého domu nejděsivější.

Matka

Po absolvování konzervatoře se živil jako soukromý učitel hudební teorie,
později učil na brněnské
židovské škole, byl korepetitorem brněnského
divadla, psal do Národních novin a do Národních listů. V té době se
v brněnském kulturním
životě stále častěji uplatňoval také rozhlas. 2.
června 1931 uvedl osobitě
pojatou Haasovu Předehru pro rozhlas, na které
spolupracoval s bratrem
Hugem.
Následovalo komponování Koncertu pro varhany,
uvedeného pod názvem
Žalm 29. V této době napsal Pavel hudbu k Hugovým komediím Život
je pes (1933) a Mazlíček
(1934). To už celá rodina prožívala velice těžké
období, které se citlivého
Pavla dotklo zvlášť silně.
Maminka Olga onemocněla rakovinou kostí a páteře, lékaři jí v podstatě
jen mírnili bolesti. Zemřela 25. 12. 1933. Její ošetřující lékařkou byla tehdy
MUDr. Soňa Jakobsonová, která se se svým manželem, světově proslulým
lingvistou Romanem Jakobsonem, přistěhovala
z Prahy.

Láska

Při častých návštěvách
paní Haasové se Soňa
setkávala s Pavlem a postupně se do sebe zamilovali. Dne 17. 10. 1935
uzavřela Soňa s Pavlem
sňatek, brzy poté se oženil
i Roman Jakobson. S Haasovými udržoval přátelské styky.

Rok 1937 byl pro Pavla
plný úspěchů. Spolupráce obou bratrů na filmu
Kvočna, dařilo se mu i jako
učiteli hudby a především
se pak 1. listopadu se Pavlovi a Soně narodila dcera
Olinka.
Další roky už štěstí bohužel nepřálo. V Brně byla
silná německá menšina,
množily se provokace proti českému obyvatelstvu.
Na počátku války, kdy
už byl Pavlův bratr Hugo
v emigraci, byl Pavel vyřazen z veřejného života a na
klavír učil potají.
Soňa popřela svůj židovský původ, aby mohla dál
provozovat lékařskou praxi a živit tak rodinu. Dle
slov pamětníka, který se
v Havlíčkově ulici narodil
a bydlí dodnes, si Soňa
ordinaci přestěhovala co
nejblíže k domovu na Havlíčkovu 63. To už nejen
Haasovi čelili čím dál častějším převážně nočním
návštěvám gestapa.

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

ské. Následují už jen černé
dny příprav na transport
do Terezína.
V neděli 30. 11. 1941 ve
2.14 h byl Pavel i s otcem
zatčen na Smetanově 28
a odvezen do budovy na
Merhautově 1 (pamětní
deska nalevo od vchodu),
aby byl s další téměř tisícovkou židovských občanů Brna transportem G 731 převezen do Terezína.
Své milované a vytoužené
dcery Olinky si Pavel užil
pouhé 4 roky.

Terezín
V Terezíně se Pavel podílel
na kulturním životě, napsal zde několik skladeb.
Dne 16. 10. 1944 byl se
svým kamarádem, dirigentem Karlem Ančerlem
a dalšími 2,5 tisíci obyvateli Terezína transportem Er - 1231 odvlečen
do Osvětimi. Pavel Haas
zahynul 17. 10. 1944 v plynové komoře.
Karel Ančerl byl svědkem, jak Pavel vchází do
posledních dveří ve svém
životě.

Víte, že...
Pavel Haas studoval
na brněnské konzervatoři
u Leoše Janáčka.

Klavír
Aby se rodině Pavla Haase
ulehčil život, zbývala poslední možnost - rozvod.
Nakonec se manželé roku
1940 rozvedli, ale rozvod
považovali za formální.
Pavel se musel policejně
odhlásit, odstěhoval se do
otcova bytu na Smetanovu
28.
U Pavly Rohlenové (vzdálená příbuzná) na Bratislavské ulici č. 21 si vyjednal používání pokoje
s klavírem, kde dával tajně hodiny. V tomto bytě
se scházel se svojí ženou
Soňou. Tady také vznikla z větší části druhá věta
Symfonie.
Začal pracovat na třetí.
Její skica však končí stručnou poznámkou (22. 10.
1941) „Musím od Rohlenů
i s klavírem“. Symfonie
zůstala nedokončena. Dodnes není jasné, od koho se
gestapo dozvědělo o Pavlově činnosti na Bratislav-

Tema

Pavel Haas (vlevo)
s bratrem Hugem
a otcem Zikmundem
Havlíčkova 67

Havlíčkova 67

D

ům na Havlíčkově
67 situovaný na rohu
bloku nechala postavit v roce 1931 česká rodačka žijící v USA paní Pospíšilová.
V přízemí byl menší byt pro
správce Františka Severina, který tu žil od počátku
výstavby až do své smrti
v roce 1974. Garáž vedle
domu nechal přistavět právě
on. Po jeho smrti zde bydlela
jeho dcera, herečka Pavla
Severinová (Slovácko sa
nesúdí, Pán na inzerát, Fe-

šák Hubert), po ní její syn
Jiří s rodinou. V té době byl
v přízemí obchod s ovocem
a zeleninou, na který nejen
nájemníci velice rádi vzpomínali.
V 1. poschodí bydleli Rybníčkovi, Rozbořilovi a ve
sluném bytě 3+1 bydlel
hudební skladatel Pavel
Haas s manželkou Soňou a dcerou Olinkou. Občas zde přespal i Pavlův bratr, herec Hugo Haas.
Ve 2. poschodí nad Haasovými ve 4+1 bydlela majitel-

Pavel Haas
na Kraví hoře
s dvouletou
dcerou Olgou
ka, po ní se nastěhovali její
potomci. Hned vedle v malém bytě bydlela do roku
2010 paní Boudová, židovka. Jako slečna prožila 2. sv.
válku v koncentračním táboře. Její manžel byl lékař, ona
úřednicí na brněnském výstavišti. Byla do roku 2010,
kdy zemřela, jedinou původní nájemkyní v domě.
Ve 3. poschodí bydleli manželé Petrášovi, vedle nich
rodina baletního choreografa
Jiřího Amerlinga a manželé Židličtí.

telefon inzerce: 777 řř556 578

z titulníi strany
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um Pavla Haase

Kalendárium
Starého Brna
listopad

Eliška
Machová,
feministka

Martin
Středa,
teolog

Richard
Feder,
rabín

Laďka
Kozderková,
herečka

● Martin Středa
*11. 11. 1588 Hlivice
†26. 8. 1649 Brno
Teolog a řečník. Podílel se
na úspěšné obraně Brna
proti švédskému obléhání
roku 1645.
● Laďka Kozderková
*26. 6. 1949 Brno
†17. 11. 1986 Praha
Zpěvačka a herečka.

Exkluzivní svatební foto
Pavla Haase z 17. 10. 1935
na brněnské Nové radnici

● Jan Florian
*24. 11. 1897 Brno
†7. 5. 1942 Mauthausen
Jako první na světě
popsal v r. 1927 nejmladší
fixačně dobře zachovaný
lidský zárodek.
● Eliška Machová
*2. 11. 1858 Brno
†4. 3. 1926 Brno
Organizátorka ženského
spolkového života.
● Antonín Klobouk
*18. 9. 1885 Velký Týnec
†12. 11. 1956 Brno
Objevitel obrny prasat.

Dosud nezveřejněné
rodinné
foto Pavla
Jiří a Karla
Haase.
Zleva manv lázních
želka
Soňa, dcera
Luhačovice
Olga
a Pavel
v roce
1930

● Richard Feder
*26. 8. 1875 Václavice
†18. 11. 1970 Brno
Rabín. Je po něm v Brně
pojmenován park.

Kdyby domy mohly mluvit

Foto: Archov, Martin Cibulka

Hapalova ulice č. 5

Od jara roku 1905 bydlel v tomto domě básník,
novinář, prozaik a otec
slavného herce Stanislava Neumanna, Stanislav
Kostka Neumann (1875
- 1947). Prošel postupně
od dekadence přes anarchismus a expresionismus až ke komunismu.
Pobuřoval svým soukromým životem, ke konfliktům docházelo zvláště
v Brně. Velmi ovlivnil

Zde muže
být váš

brněnské básníky a spisovatele. Neprávem se zapomíná na jeho nádherné
verše oslavující přírodu
a přínos životu v Brně.

inzerÁt
Vyrobíme vám
ho zdarma dle
vašich představ

Hapalova 5

Stanislav Kostka
Neumann

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

noviny
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.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et
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Setkání přátel StaroBrněnských novin

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

Ř

Skvělá
zábava

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

íjnové setkání přátel
StaroBrněnských
novin bylo samé
překvapení a malinko se
lišilo od těch ostatních.
Rozruch způsobila třímetrová panoramatická
fotografie z roku 1867,
pořízena z věže kostela
sv. Jakuba, kterou jsem
přinesl k prohlédnutí. Na
ní byly vidět např. ještě
holé pláně, kde dnes stojí
Masarykova čtvrt, téměř
neexistující Údolní ulice,
pole kolem tzv. Červeného
kostela, kostel sv. Mikuláše na dnešním nám. Svobody a další zajímavosti.
Dalším tématem byl brněnský Cejl, který režisér
Jiří Strach začátkem října
se vším všudy „znormalizoval“ z důvodu natáčení
filmu Osmy, ve kterém
uvidíte v hl. roli vynikají-

Akce

Pečeme
o pravou
perlu
Vánoční soutěž
StaroBrněnských
novin a firmy
perlyzlasky.cz

Malá část třímetrové panoramatické fotografie
Brna z r. 1867

To jsou
šťabajzny!
cího Ivana Trojana nebo
brněnského rodáka Jiřího
Dvořáka. Zúčastnil jsem
se natáčení a mohu říci,
že výlohy Mototechny,
Supraphonu,
řeznictví,

Sjíždí se vám pneumatiky
na vašem autě?

Navštivte GENO PNEU SERVIS.
U nás geometrie kol jak má být!

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

Masáže, kosmetika, kadeřnictví.
Prodej kosmetiky Alcina a Wella
u nás v salonu i přes internet.
Tel.: 541 210 251
www.salonmarketa.berx.cz
„Nečekejte na krásu, přijďte
si pro ni k nám! Nabízíme
ženám, mužům i dětem.“

Adresa: Gorkého 2
(roh ulic Gorkého a Veveří),
1. patro, Brno

GENTLE M A N
TAXI
Po Brně jezdí první Gentleman Taxi
s atmosférou 30. a 40. let minulého
století. Za velmi příjemnou cenu se
vždy dostanete bezpečně do cíle.
Vraťte se do časů, které znáte z filmů
pro pamětníky. A nebojte se, vůz zcela jistě nepřehlédnete. Vypadá stejně
jako StaroBrněnské noviny!
Volejte Martinovi: 777 122 009!

ovoce - zeleniny či klenotů byly opravdu věrohodné a vrátily tak tuto
městskou část o více než
30 let zpět. Vyvrcholením
večera bylo promítání fil-

mu Edith Piaf. Ten kdo
4. listopadu v 17 hodin do
kavárny TeeVee vstoupí,
zcela jistě neprohloupí!
Těším se na Vás.
Příště: 4. 11. od 17 h

Kdo přinese na vánoční setkání přátel
StaroBrněnských
novin do Café
TeeVee (Běhounská 18) v pondělí
2. prosince od 17 h
nejvtipnější doma
upečený perníček,
obdrží originální
dárkový set s pravou
perlou. Překvapte
a budete překvapeni!

inzerce
inzerce

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Novinky z místních podniku
Kupé, Veveří 34

Orientální restaurace. Bezmasá jídla,
veganská či bezlepková. Všední dny dvě
obědová menu, pivo Páter a Rychtář Special, turek z džezvy. www.kupeorient.cz

Café Flexaret, Kopečná 2

Nová stylová kavárna. Káva Filicori
Zecchini, mošty, bezlepkový švestkový
táč, wi-fi, možnost posezení ve starobrněnském podzemí. Facebook.

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

U všech oslů, Sokolská 10

Dalešická pivnice s poctivými jídly od 75
Kč. Polední menu, kofola/minerálka - 2
dcl za 5 Kč. Zákusek ke kávě zdarma, wifi. Těšíme se na Vás! www.uvsechoslu.cz

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve mestě
snadný Návod: Napište sms: SBn mezera inz mezera text inzerátu. Zprávu
pošlete na tel. číslo 900 11 30. Rozsah max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Ošetřovatelka poskytne péči klientovi (děti, senioři) dle dohody. Dlouhodobá praxe. Tel.: 702
497 364.
●Nabízím výuku hry na
zobcovou flétnu, ukulele,
akordeon (základy hry,
stará a klasická hudba,
folk, blues, swing, pop).
Tel.: 775 694 386.
●Nabízím pronájem
prostorů na ordinace
a kanceláře v centru Brna.
Nájem 1800 Kč za m2/

rok. Tel.: 602 816 346.
●Brno - Praha a zpět.
Pohodlně, bezpečně, spolehlivě za 3000 Kč, vozem vyšší střední třídy.
Pro stálé zákazníky sleva,
dárkové certifikáty. Tel.:
777 122 009.
●Nově otevřená pivnice Tankovna. Roh ulic
Kounicova a Smetanova. Nekuřácké prostředí.
Snídaně, obědy, obědové
menu. Těšíme se na vás.
www.pivnice-tankovna.cz

●Knihařství Klouda.
Vazba a tisk diplomových
prací, ruční výroba kronik, vazby i opravy knih
a časopisů, paspartování
a rámování. www.ediplomky.cz
●Oldie´s - Music Club
Fičák vás zve na večery
s živou hudbou. Program
najdete na str. 11 v těchto novinách nebo na
www.club-ficak.cz. Adresa: Mojmírovo nám. 17,
Brno.

telefon inzerce: 777 řř556 578

Dopisyá
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Komentáře, básně,
fotky, glosy, fejetony
Milí čtenáři, posílejte laskavě své příspěvky
na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu.

Dopis

O klíčích, které
už nic neotevřou

Vážení přátelé!
Rád bych vás touto cestou pozdravil a popřál
vám mnoho zdaru do
budoucna. Vaše noviny
jsou hezké, poučné a taky
trochu sentimentální počtení. Voní nedělním odpolednem s kávou a R.
A. Dvorským. Jsem pouze „naturalizované Brňák“, ale rád poznávám
jeho historii a k tomu
mi významnou měrou
pomáháte i vy. Rozhodl
jsem se, že taky přispěju
krátkým článkem. Nebude veselý, ale myslím, že
užitečný.
Milí čtenáři, pro mnohé
z vás, kdo stejně jako já

rádi zavzpomínáte u kávy
či sklenky vína na staré
časy, mám dobrou zprávu. Nenávratná minulost
Brna byla v červnu tohoto roku významně obohacena. Vstoupilo do ní
poslední hudební studio
Českého rozhlasu v Brně
na Kounicové ulici.
Doba je zlá, nájem vysoký
a tak muselo vedení rozhlasu přistoupit k tomuto opatření (samozřejmě
s lítostí). Budiž řečeno ke
cti zmíněného vedení, že
nesedělo s rukama v klíně,
ale na tuto situaci se pečlivě připravovalo.
Byly zrušeny obě brněnské rozhlasové kapely
(Orchestr Studio Brno
a Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů).
Celá léta se neomlazoval
kolektiv hudebních režisérů a zvukařů a čas udělal své. Rozhlas také opus-

Oldřich Nový
v brněnském
rozhlase
tilo studio Dukla, které
mělo vynikající akustické
vlastnosti pro natáčení
vážné hudby a na jehož
rekonstrukci byly vynaloženy nemalé prostředky. Zbyla nám už jenom
„Jednička“, která chátrala
až do června tohoto roku.
Je konec a přede mnou na

Pochvala
pro StaroBrněnské
noviny

Zdravím redakci,
chtěla jsem vám poděkovat za velmi zajímavý
článek o panu Mahenovi.
Chodím denně kolem divadla pojmenovovaném
po něm, ale ani jsem netušila, jaký měl zajímavý
osud. Hodně štěstí.
Jana Malá, Brno

Sloupek o kávě

Dobrý den,
s dovolením posílám na
vaši výzvu fotečku s pivním mokem. Je ovšem jen
podobná, neboť obsah
je jiné provenience (Augustiener na Oberfestu),
i když stejně lahodné jako
je mé oblíbené Medium.
zdp

Oznámení
Nové odběrní místo vašich oblíbených StaroBrněnských novin najdete v Café Tivoli na Konečného náměstí 6.

Ethiopie, kolébka kávy

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

Dopis

asi nic moc, ale nechám
to na vás. Jen si myslím,
že všichni ti muzikanti,
technici a režiséři, svázaní s historií rozhlasu,
si zaslouží alespoň malou
vzpomínku. Zdravím vás
a přeji mnoho štěstí.
Daniel Kikta,
opravy a ladění klavírů

inzerce
inzerce

Na zdraví!
Také dobré
pivo!

Titulní strana
StaroBrněnských novin
č. 10 (říjen 2013)

stole leží klíče, které už
nikdy nic neotevřou. Je
to jenom vzpomínka na
dvacet pět let krásné práce. Snad čas rozpustí hořkost, kterou cítím, a pak
rád zavzpomínám na léta,
kdy jsem si s hrdostí říkal
rozhlasák.
Tak jsem si to přečetl a...

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

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

Tel. č.: 777 556 578

Dobrá zpráva,
čerstvě pražená,
zdravá káva.
Kavárna a pražírna
18 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!

P

rvní zmínky o kávě
jsou
opředeny
mnoha legendami.
Ta nejznámější vypráví
o ethiopském pastýři, který si všiml, že jeho svěřenci poté, co snědli neznámé
červené bobulky, nebývale ožili. Tyto třešinky se
později snažil nad ohněm
opražit a byl překvapen
jejich opojnou vůní. Nadrcené je nasypal do nádoby
s vodou a udělal odvar,
který vybízel k ochutnání, to mu dodalo nebývalou svěžest a sílu na další
pouť. Třešinky potomků
původních
ethiopských
kávovníků
jsou
dnes
vzácné a ceněné po celém
světě. Málokde v Evropě
můžete ochutnat skutečně
unikátní chuť tohoto divokého kávovníku. V šálku
se snoubí hořkost s jemnou kyselostí a medovým
koncem. Přijďte ochutnat!
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
vycházíme z moravských
kořenů a rituálů, které
jsou společné pro všechny Slovany,“ řekl režisér Břetislav Rychlík.
V představení hrají např.
Zdeněk Maryška či Magdalena Tkačíková.

Suzi Quatro
hrála v Brně

Šikovný režisér Břetislav Rychlík se ve hře Veselka vrací ke kořenům.

Veselka láká
do Mahenky

Zdeněk
Maryška
herec

zpěvačka

Miroslav
Horníček
herec

7

Kulturní nástěnka

otázek

listopad

Divadlo - Ne 3. 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 5. 11. v 19 h - ŽENA VLČÍ
MÁK - Divadlo Bolka Polívky, Jakubské
nám. 5 - Herecký koncert Hany Maciuchové o nečekaném citovém vzplanutí.
www.divadlobolkapolivky.cz
Koncert - Pá 8. 11. v 19 h - NŮŽ NA
TICHO - Divadlo Husa na provázku,
Zelný trh 9 - Koncert Andrey Buršové,
Zdeňka Krále a smyčcového kvarteta Indigo Quartet. www.provazek.cz
Divadlo - Po 16. 11. v 19. 30 h - BABY
NA PALUBE - Kabaret Špaček, Kopečná 46 - I mateřská na pískovišti může být
vzrušující. Představení ve slovenštině.
www.kabaretspacek.cz
Dětem - Ne 17. 11. 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
Divadlo - 17. a 18. 11. v 19. 30 h - A.
GOLDFLAM: DOMA U HITLERů
ANEB HISTORKY Z HITLEROVIC
KUCHYNĚ - HaDivadlo, Alfa pasáž,
Poštovská 8d - www.hadivadlo.cz

Fanoušci Alexandrovců, ruského pěveckého
a tanečního souboru, 17.

Nenechte si ujít zajímavou výstavu Nekonečný příběh jablonecké
bižuterie v Letohrádku
Mitrovských. „Nejstarší
a pro mě nejzajímavější
je určitě náhrdelník z foukaných perliček z roku
1790,“ řekl pořadatel Petr
Lukas z Letohrádku Mitrovských.

Černobílé duo
má výstavu

Známé duo fotografů Lukáš Jasanský a Martin
Polák mají výstavu v Moravské galerii. Fotografové vytvářejí tzv. cykly
z černobílých snímků. Je
to dobré. K vidění až do
5. ledna 2014.

Tisková mluvčí Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Denisa je bývalá finalistka
Miss a reportérka TV Nova

Jak se z bývalé finalistky Miss ČR stane
tisková mluvčí Krajského úřadu?
Denisa: Vývojem všech
předchozích zkušeností,
které vedly k nabídkám,
abych pracovala na pozici
krajské reportérky televize Nova, tiskové mluvčí
brněnské Městské policie a poté tiskové mluvčí
Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
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Alexandrovci na
autogramiádě

Bižuterie láká
do Letohrádku

Denisa Kapitančiková

Text a foto: Martin Cibulka

K

Suzi
Quatro

Mahenova
činohra
zahájila 18. října sezonu
polským národním dramatem Wyspiańského
Veselka. „Každé dějství
má jinou stylizaci. Na
tehdejší dobu odkazuje secesními prvky, ale hodně

Skvělý koncert americké
zpěvačky a baskytaristky
Suzi Quatro si Brňané
užili 17. října ve sportovní hale ve Vodově ulici.
„Koncert byl letos jejím
jediným u nás,“ upřesnila
Kateřina Červinková z pořádající agentury Mersey
Agency. Suzi doprovodila
rocková kapela a saxofonisti.

října potěšila autogramiáda v obchodním centru
Vaňkovka. Zúčastnil se jí
dirigent a dva sólisté.

Jako reportérka TV
Nova jste jistě zažila
nejedno dramatic-

ké natáčení. Kdyby vás
někdo přepadl, ubránila
byste se?
Denisa: Ano, prošla
jsem výcvikem sebeobrany. Stejně mě všude doprovází můj muž, který
má přezdívku Pitbull.
Jste zřejmě pořád
v práci, co na to říká
Váš manžel?
Denisa: Bez tolerantního partnera bych to nezvládla. Jsem v práci 14
hodin denně. Je trpělivý
a má velké pochopení.
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Popište nám prosím
váš běžný pracovní
den. Takže ráno přijdete do úřadu, zapnete
počítač a pak...
Denisa: Od rána připravuji odpovědi na dotazy
novinářů z různých sfér,
vytvářím četné tiskové
zprávy z dění na úřadě,
jako jsou např. zahraniční
návštěvy i z neobvyklých
koutů světa. I přes velký
nápor dělám tuto práci
ráda.
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Představte si, že jste
na jediný den starostkou Brna. Co
byste ráda změnila?
Denisa: Ze starého vlakového nádraží bych udělala nové. A změnila bych
vzhled a okolí bývalého
stadionu za Lužánkami.
Uvítala bych více parkovacích míst.
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Chtěla byste chvíli
žít v době, kdy se Brnem proháněl v automobilu Vlasta Burian
a po kavárnách se ozýval
smích Nataši Gollové?
Denisa:
Samozřejmě,
velmi ráda. Chtěla bych
nějaký čas žít v době největší slávy Mandlové, Baarové, Nového, Gollové.
Jste krásná šarmantní dáma, chtěla byste si zahrát ve
filmu?
Denisa: Jasně, že bych
chtěla. Třeba se mi teď
prostřednictvím vašich
krásných novin nabídky
jen pohrnou!
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telefon inzerce: 777 řř556 578

František Kocourek

Slavné ženy Starého Brna

Minule: Žankova sajtna vtrukla na křížatý grymlama
a křížatý byli v gébišu.

herečka

A

ji ten somrák kópil
pecku na vanu a do
řepy. Křížatý, pod
auglama moncle, rozhozený sandály přefláknutý
Franta
Kocourek

(1947 - 1991),
Pavel Jelínek
na jeho počest.

brka a rozkopaný cemry, byli v těžkým ponuru
a hlásili loď bleskovku do
Rajchu. Celá plotna Husovéch pak v první paluši,
co zmerčila, hodila sicnu
a tam pařili bez durchčení
až do rána.

Foto: Martin Cibulka

Foto: Martin Cibulka

kde to je

Věra
Ferbasová,
kolegyně

Minule: původní znak města Brna
(vysoký cca 1 m) zazděný na dvoře
domu v Údolní 7. Hádanka pro opravdové znalce! Správně: Jana Nová
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Svatopluk
Innemann,
režisér

J

iž v 17 letech hrála
Eva Prchlíková
(1919 - 2004) ve filmu Sextánka (1936), který
režíroval neblaze proslulý
Svatopluk Innemann.
Za války vystupovala
v brněnském Národním
divadle. Roku 1945 odešla
inzerce

POZVÁNKA
PROMÍTÁNÍ

StaroBrněnské
noviny si Vás dovolují
pozvat na promítání
unikátního dokumentu
Na návštěvě u Huga
Haase, který byl pořízen v jeho vídeňském
bytě tři měsíce před
jeho předčasnou smrtí.
Prožijte první adventní
neděli jinak a přijďte
s námi zavzpomínat na
brněnského velikána
k příležitosti 45 let (na
den přesně) od jeho
úmrtí.
Kde: Restaurace Tankovna (roh ulic Kounicova a Smetanova)
Kdy: Neděle 1. 12. 2013
V kolik: Od 16 hodin
Hugo Haas
v září 1968
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www.
malostranskenoviny.eu

?

Otázka: Víte, kde je v centru Brna tahle roztomilá
věžička?
Nápověda: Najdeme ji na
nejvyšším místě uprostřed
města.

Co nového
v Praze

Je to dost daleko,
ale přece jen...

Vilém
Pruner,
kamarád

Tak tohle byl poslední díl
povídky Jan Žanek Žižkoví
šeredně vybóchal křížatý.
Co bude příště, to zatím fakt
nevíme.

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

[

Eva Prchlíková

Jak Žanek Žižkové šeredně vybóchal křížatý (X.)

Moncle
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Foto: Archiv

Zabava

z Brna do USA. Účinkovala v New York City Opera, v Detroitu a v Philadelphii.
Třicet let učila na univerzitě v Michiganu. Zde
následkem pokročilého
stadia Alzheimerovy choroby zemřela.

Aktuality
a zajímavosti
Když přijedete do Prahy,
noviny dostanete zdarma
např. v Malostranské besedě na Malostranském nám.
a na dalších 60 místech.

Sudoku pro
nenáročné
3
3 2
2 1 3 2 1 3
3 2 1 3 2 1
pro líné

línější

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. prosince

Foto: Archiv

Modré okénko
dnes získává...

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Přelstil dvě hlídky
strážníků. Byl na
útěku několik hodin. No, za pokus
to stálo.

Klokan Skippy
ozdoba farmy u brna

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

Takhle to
má vypadat

Foto svého pejska
jménem Dak poslal
Vlastimil Klimeš

Foto: Martin Cibulka

Posílejte fotky
domácích mazlíčků!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

StaroBrněnské noviny
mezi bonbony
v Café BonBon
na náměstí Míru 2

Tak to je
pecka do
řepy

Jak se páni poslanci učí v době volna porážet kabinet.

Zde muže
být váš

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).

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 11 / listopad 2013 / III. 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.

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

Tel. č.: 777 556 578

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

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

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.

inzerce

52 odběrních míst
Café TeeVee, Běhounská 18. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 602 724
700. Air café, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna Parnas, Zelný trh 20. Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32. 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. Husa na provázku, Zelný trh 9. 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. Pivnice Pegas, Jakubská
4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 3. 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. 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. Středověká krčma, nám. Svobody 17. Café 99, Úvoz 56. Restaurace Na
Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music Club Fičák, Mojmírovo nám. 16/17.
Jurcaffé, IBC, Příkop 6. Pivnice U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám.
Míru 2. Knihařství J. Klouda, Kounicova 2b. Café Tivoli, Konečného nám. 6.

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

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

Rodinná společnost
PENERINI Vás zve
na šálek cerstvé kávy!

- čerstvě pražená káva
v České republice
podle vlastní receptury
- kvalitní čaje české produkce
- vynikající čokolády
rodinné firmy
- kávovary světových značek
- mlýnky, dózy a další

V listopadu otevíráme naši prodejnu
PENERINI COFFEE shop na Palackého
třídě 60 v Brně - Králově Poli. V prodejně
najdete kávu balenou i váženou, kávovary, čokolády, čaje... Otevření sledujte na
www nebo na fb.

tel.: 602 711 722
www.penerini.cz
fb: penerini coffee
mail: info@penerini.cz

