Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí
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Čís. 12, roč. III
prosinec 2013

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®
telefon redakce (Monika): 777 556 578

SBN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

www.starobrnenskenoviny.eu

PRIBEH
VANOCNIHO
STROMU

Brněnské
servírky

Jak R. Těsnohlídek
zachránil Vánoce

M is s
sk o ř ic e
Foto: Martin Cibulka

(Začalo to
u lišky
Bystroušky)

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok

SLEČNA PETRA

z Café Tivoli (Konečného
náměstí 6) podává espresso na
medu se studenou skořicovou
mléčnou pěnou za 63 Kč.

První vánoční
strom svého
druhu v Evropě
stál v Brně

Rudolf Těsnohlídek
našel Haas
mezi kořeny stromu
Pavel
promrzlé
†
1944 nemluvně

Více

Str. 6 - 7
inzerce

18. 12. v 19 hodin

ROSENCRANTZ
A GUILDENSTERN
JSOU MRTVI

INZERÁT

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

Otevřeno:
PO - PÁ 8 - 22 h
SO 9 - 22 h
NE 10 - 22 h

Adresa:
GALERIE CAFFE,
nám. Svobody 8, Brno
Telefon: 732 441 111

www.galeriecaffe.cz
www.facebook.com/galeriecaffe.cz

AKCE prosince Sleva 30 % na
toto představení!
Divadlo Bolka Polívky,
Jakubské nám. 5, Brno
E-mail:
divadlo@bolek.cz
Telefon:
542 214 692

ku

Zde mu že
být váš

KAVÁRNA
JAK MÁ BÝT!

Hrají: M. Němec, M. Hofmann,
T. Stolařík, M. Ruml, P. Lagner

www.divadlobolkapolivky.cz
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Více info na str. 12
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př lev % em
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cerstvou a kvalitní kávu
prazenou podle receptury
PENERINI v Ceské republice

tím
to

Prinášíme

www.penerini.cz

„Nepřestávám žasnout nad
historií Brna a vždy se těším, co
se v SBN dočtu nového.“
Hana Ulrychová, zpěvačka
a žena v domácnosti

S

Foto: Archiv

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

3°C

PROSINEC: Rosničky se
shodují: Letos bude větší zima než loni. Jako každý rok.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Červení raci už
jsou zas červení

Důležité
telefony

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

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

Raci s karﬁolem

Na kopu raků usekej
drobně libru masa od
štiky; dej k němu jednu
ostrouhanou, ve vodě
namočenou žemličku...
rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce

40

minut trvala cesta
vánoční jedle
z lesa na náměstí
Svobody.

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Vánoční drama
básníka R. T.

Š

el do lesa pro vánoční
stromek a našel ve
sněhu nemluvně.
Brrr... a to je jen jeden
z mnoha strašlivých příběhů ze života podivuhodného muže, nad jehož
knížkou Příběhy lišky
Bystroušky se usmívá už
několikátá generace.
O básníkovi a spisovateli
Rudolfu Těsnohlídkovi říkali ti, co ho znali, že ho
„život bolel“.
Pohled na jeho fotograﬁe
to jen potvrzuje. Smutné
oči, sevřené rty, bledá,
usoužená tvář...
Je dojemné, že právě Rudolf Těsnohlídek, brněnský básník - hrdina, se
stal symbolem Vánoc.



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

Velký rak
na rohu
Malý rak
nad bývalým vchodem

Zuřivý reportér

L

Martin Cibulka neúnavně
brázdí ulice Starého Brna

ékárna v domě U červeného raka už má
zase červeného raka.
Zpět umístěn byl ve středu 18. 9. 2013. Lékárna je
nejstarší nepřetržitě fungující lékárna nejen v Brně,
ale i ve střední Evropě (první zmínka o vzniku lékárny je v roce 1365).
Před pár lety však zmizely
z oken vitráže, které ji zdobily snad od roku 1907,
během prázdnin přišla

o barokní nábytek, také
o překrásný křišťálový
lustr. Za vším stojí soudní
spory mezi majitelem domu a bývalým nájemcem.
Vše se vleče od doby, kdy
začaly záhadné machinace na brněnské radnici s
pasáží Jalta (SBN informovaly), která je do domu
U červeného raka také
zapletena. Malý rak (historicky velmi cenný), tak
i ten velký nad vchodem,
byli po mnoha letech
zrestaurováni a natřeni.
Velký se musel sundat
a odvézt do dílny.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Umělý nebo živý
vánoční stromek?

Dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Mrtvý. Tedy
ten takzvaný
živý po
uříznutí.“

„Živý, pěkně
u nás doma
provoní, i když
likvidace je pak
zapeklitá.“

„Já říkám:
kapr je kapr!“

Zpravy

Vánoční jedle
dala orloji no
● V anketě s přehledem
jedle porazila dva smrky
● Možná proto, že byla vyšší
než oni: pěkných 16 metrů

Brno - Zvítězila jednoznačně, teď bude vládnout brněnským Vánocům. V anketě získala
jedle ojíněná z Bílovic
nad Svitavou se svými 16
metry suverénně nejvyšší
počet hlasů. V pohodě tak
porazila dva smrky, které
jsou vysoké pouhých 12

a 13 metrů. Vítězná jedle
na náměstí Svobody září
od 29. listopadu. Kolem
ní kypí trhy, stejně jako
na Zelňáku. I falický orloj
vedle slečny Ojíněné tak
nějak pookřál. Novinkou
je zimní kino na náměstí
Svobody. Promítá denně
od 19 hodin.

Vnoučata Rudolfa Těsnohlídka
Těsnohlídek

Vnuk

Vnučka

Vnuk

Na kácení letošní jedle se přijeli podívat vnoučata básníka
Těsnohlídka, který založil tradici vánočního stromu na
náměstí Svobody. Tento příběh čtěte na str. 6 a 7

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

k mání eksklusivně
u nejkouzelnějšího
stánku

VÁNOČNÍCH
TRHŮ

na nám. Svobody,
stánek č. 13, to jest

Anna Marie
Höppnerová

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„Ježíšek nám
nosí opravdický,
který voní,
píchá
a opadává.“

„Miluji vůni
a život, proto
ještě orosený
a třeba šišatý.“

„Živý. A pak ho
po Vánocích
rituálně spálím
v rodinném
krbu.“

MEDOVINÁRNA
MEDVÍDEK.
Nejlepší poctivé
vánoční nápoje
opojné i lihuprosté !
Nejširší výběr
medovin a medů !

POZOR: při použití hesla: „Ve jménu vánočního stromu republiky“
svařené víno za specielní cenu 20 korun českých !!!

Ilustrační koláž: Archiv
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telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

dle na náměstí Svobody
nový, nečekaný rozměr

Dívka ze str. 3

Půvabná
šošolka

Jedle
ojíněná

Foto: Youtube

Ilustrační koláž: Archiv
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

ště

Romantický
časostroj

Rok
1913

PRŮKOPNICE
STŘÍDMÉHO OBLÉKÁNÍ,
jinak prý poměrně cudná Marta
z Husovy ulice při své slavné
produkci. Později se vdala za
mazaného obchodníka s perlami.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Zachumlaný
občan

Vánoce na náměstí
Svobody

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

inzerce

PRODÁVÁTE
NEMOVITOST?

I liška Bystrouška
ví, kde se dobře nakupuje!
Kabáty, bundy, obleky a vše pro
nadcházející plesovou sezónu.

Prodejna Masarykova 4, Brno
Otevřeno pondělí až pátek 9 - 18 h, sobota
9 -12 h
Prodejní sklady Hudcova 78b, Brno
Otevřeno pondělí až pátek 8 - 16 h

Telefon: 777 739 809 • www.volansky.cz

Ruční výroba a opravy šperků všeho druhu.
Prodej zlata, stříbra, ocelových šperků a šperků
s přírodními kameny.
Adresa:
Otevřeno:
Pracovní dny 9 - 17. 30 h

Tuřanka 2 a, Brno - Slatina
Telefon: 603 234 656

Poradím Vám

Z DA R M A !

NÍ
LIT
REA ADCE
R
PO

Jaroslav Sadloň
Tel.: 725 457 709

Tradice, kvalita a osobní přístup u nás
nejsou jen slova.
Nechte si u nás umýt vůz na svátky,
ať Vás tchyně nepomluví.

Klidné Vánoce v rodinném kruhu a díky
za přízeň v končícím roce.
Mezírka 16, Brno
Tel.: 549 240 063, 777 322 233 www.tarte.cz

Rodinná firma
s tradicí!

Na brnenské hlavicky
Dantes klobouky
a cepicky.
Najdete nás
v pasáži Omega na nám. Svobody.

www.sperk-zlatnictvi.cz

Vaše vozy čistíme
již od roku 1997.
Stále na stejné adrese v centru
Brna za hotelem Slovan.

•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

DŮM (díra ulici.

telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
PROSINEC

Proslov starosty
Judexe na Husově ulici
● 27. 12. 1852 byl založen Židovský hřbitov.
● 13. 12. 1941 ve 12 h
bylo slavnostně otevřeno
prodloužení Husovy ulice
k Denisovým sadům. Proslov pronesl tehdejší starosta Oskar Judex.
● 5. 12. 1777 bylo zřízeno brněnské biskupství na
Petrově.
● 18. 12. 1926 se v Divadle na hradbách (dnešní
Mahenovo divadlo) konala premiéra Janáčkovy
opery „Věc Makropulos“.

Zpravy

Ukradl slunečník,
vymlouval se marně

Joštova - Takřka čtyřmetrový slunečník i s podstavcem si nesl dne 5. 11.
ze zahrádky u restaurace
podnikavý mladík. Cestou
potkal hlídku městských
strážníků, kterým bylo
podezřelé, že se někdo

v listopadu vláčí ulicí s obrovským slunečníkem.
„Tvrdil, že slunečník patří jeho kamarádovi a on
si ho jen vypůjčil,“ uvedla policie. Ostražití strážníci mladíkově verzi přiliš nevěřili. Jiná hlídka

mezitím zjistila, že v nedaleké restauraci chybí
slunečník.
Fakta do sebe začala zapadat jako kolečka dobře namazaného stroje.
Záležitost nyní vyšetřuje
státní policie.

Cestující tlačili tramvaj,
která vyjela mimo proud

Nádražní - Nevšední zážitek! Tramvaj linky
dvanáct vjela dne 20. 11.
nedaleko Hlavního nádraží mimo proud, takže
zůstala stát a vypadalo
to, že se jen tak nehne.

Zoufalá řidička zavolala
na dispečink, kde dostala
příslib brzkého vyřízení
své žádosti o pomoc. Po
chvíli čekání však řidička dostala dobrý nápad
- požádala pětici cestu-

jících, shodou okolností
dobře stavěných mladíků, zda by jí nepomohli.
Událost se stala ve čtvrt
na sedm večer. Doprava
se zpozdila jen o devět
minut.

Vídeňská - To je hrůza!
Žena (40) si na Ústředním hřitově dne 18. 11.
neohlídala zavírací dobu

a zůstala tam zamčená.
Zavolala z mobilu na policii. Hlídka si s ní dala
sraz u brány do Vídeňské

ulice. Když ženu pouštěli,
raději ji prohledali, jestli na hřbitově něco neukradla.

Ženu zamkli mezi hroby
inzerce

Deniska s novou
mámou paní
Vaculíkovou

Tříleté
holčičce
se vrátil
sluch

● Černopolní - Lékaři
v Dětské nemocnici Brno
provedli unikátní operaci,
díky které tříletá holčička
Denisa slyší. Děvčátku,
které bylo od narození neslyšící, lékaři voperovali
do ucha implantát.
Rodiče Denisku po narození odložili do kojeneckého ústavu, kde se záhy
zjistilo, že neslyší. Nyní
žije v pěstounské rodině
Marcely Vaculíkové ve
Valašském Meziříčí.
Šlo o první operaci svého
druhu na Moravě.

Tradiční

Zde muže
být váš

italská pizza
a kuchyně,
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 je 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!
Adresa:
Pegas, Jakubská 4, Brno

542 210 104

www.hotelpegas.cz

INZERÁT

3 druhy poledního menu, domácí
perlivé limonády.

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Wi-ﬁ zdarma, akce a večírky sledujte
na facebooku.
Adresa:
Údolní 4, Brno

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

www.suzies.cz

Tel. č.: 777 556 578

Navštivte nově
otevřenou restauraci
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

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

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

Foto: Archiv SBN

Ulice Husova až
k Denisovým sadům

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: FN Brno
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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

lici.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

Nanuk a Kometa oslavili
první narozeniny dortem

FOTOSOUTĚŽ

I ŽENÁM
PIVO SLUŠÍ
Posílejte podobné fotky
na adresu redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Miss
prosinec

Foto: Archiv zoo

Redakce StaroBrněnských novin gratuluje
ledním dvojčatům k významnému výročí

Brno - Lední medvíďata
Kometa a Nanuk z brněnské zoo oslavila dne 24.
listopadu první narozeniny. Od zoo dostala masový
dort. Dvojčata se narodila
v sobotu v odpoledních
hodinách, pět let a jeden
den od narození prvních
medvíďat Billa a Toma.
Ihned se stala nejsledovanějšími mláďaty v zemi.
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Slečna Terezka v restauraci U Dřevěného orla na ulici Orlí 3. Foto
poslal její přítel Martin. Byl pátek
a zapíjeli spolu těžký týden na vysoké škole. „Tak to je nejlepší pivo,
jaké jsem kdy pila!“ říká Terezka.

Je to o sud
Kometa
a Nanuk dnes

Loni krátce
po narození

DŘÍVE & DNES

Hlinky (pohled z Mendlova náměstí)

1902

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VŠIMNĚTE SI: Vlevo byla Starobrněnská kavárna (Cafe AltBrunn), uprostřed zmizelá dívčí škola.

U DRAKA

Pořádání
vánočních večírků a akcí,
velký výběr z týdenní
nabídky, italské čerstvé
těstoviny a delikatesy,
moravská vína
a světové rumy.

Nekuřácká restaurace, ve které je pohoda!
Adresa: Veveří 4, Brno ♦ Telefon: 731 078 378

www.udraka.cz

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

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Pivní šenk Čtyři růže a restaurace
Laguna všem přejí veselé Vánoce
a šťastný Nový rok 2014.
Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32, Brno
Restaurace Laguna, Smetanova 2, Brno
www.restaurace-laguna.cz

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

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

Plstěné
dekorativní hračky
za sympatické ceny!
www.ﬂer.cz/plstacci
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telefon redakce: 775 949 557

Jak Těsnohlídek zac
redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

Krátce poté, co se mu splnil sen, se básník za

B

ylo pondělí 22. 12.
1919. Rudolf Těsnohlídek, básník, spisovatel a soudničkář Lidových novin se vydal spolu
se dvěma přáteli procházkou přes Líšeň do Bílovic
pro vánoční stromek.

Matka

V místech poblíž dnešní
Myslivny lišky Bystroušky
je však čekalo překvapení.
Mezi kořeny smrku tam
leželo nemluvně.
Asi dvouletou holčičku
odnesli na četnickou stanici do Bílovic. Děvčátko
pojmenovali Liduška.
Její matku četníci zakrátko vypátrali. Byla jí pětadvacetiletá služka Marie
Kosourová z Netína, otcem ruský zajatec z první
světové války. Nemohla
získat službu a bída ji dohnala k zoufalému činu:
Nechala malou dcerušku
v lese. Za opuštění dítěte
byla odsouzena k pěti letům těžkého žaláře.
Lidušku adoptovala rodina Polákových z Brna.
Později se provdala za
středoškolského profesora, se kterým odešla do
Prahy, kde žila ve spokojeném manželství až do své
smrti v roce 1977.
Otřesný nález přiměl Těsnohlídka založit tradici vá-

nočních stromů spojených
se sbírkou pro chudé děti.
Inspiroval ho zvyk z dánského města Kodaň, kde
se u vánočních stromů též
konaly různé sbírky.
Těsnohlídek ale svůj nápad
prosadil až v roce 1924.
V sobotu dopoledne dne
6. prosince 1924 byl za
Těsnohlídkovy účasti pokácen v bílovickém polesí
mohutný smrk. 13. prosince se rozzářil na náměstí Svobody (Freiheitsplatz) před stovkami přihlížejích Brňanů.

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Z příběhu prvního vánočního stromu
mrazí. Začal, když Rudolf Těsnohlídek,
autor slavné lišky Bystroušky, našel
v zasněženém lese u Brna před Vánoci
batole. A události se daly do pohybu...

Pozvánka na slavnost rozsvěcení stromu.

Výstřel

Hlavní proslov měl tehdejší starosta města Brna
Bedřich Macků. Tradice
vztyčení Vánočního stromu republiky začala.
Těsnohlídek tragicky zemřel tři roky po naplnění
svého snu: 12. ledna 1928
v pouhých 46 letech. Zastřelil se na České ulici
o polední pauze v redakci
Lidových novin.
Na místě, kde Těsnohlídek
našel v zasněženém lese
opuštěnou holčičku, dnes
stojí skromný pomníček.

Rudolf Těsnohlídek, který
to všechno vymyslel.

Smrk, který
psal historii

Víte, že...
V roce 2003 zranil smrk
Karel na Staroměstském
náměstí v Praze pět lidí.

Pomník na místě, kde Těsnohlídek našel nemluvně.

Prosinec 1924. Do Brna
přiváží smrk čtyřspřeží
běloušů.

Kdyby domy mohly mluvit

Foto: Archov, Martin Cibulka

Barvičova 15

Stavitelem a majitelem
této vily byl Jindřich
Kumpošt (1891 – 1968).
V patře měl Kumpošt
ateliér a kanceláře zaměstnanců, nechyběl pokoj pro služku. Prostorná
chodba procházející středem domu oddělovala
soukromé zázemí. Ve vile
žil s manželkou Emílií,
dcerou Miroslavou a synem Jindřichem. Kumpošt studoval ve Vídni,

Zde muže
být váš

pak se stal hlavním architektem Brna. Byl členem
mnoha zájmových a odborných organizací. Měl
velmi silné sociální cítění.

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Barvičova 15

Jindřich Kumpošt,
architekt

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

DÍKY
ZA 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

telefon inzerce: 777 }556 578

achránil Vánoce
z tituln}i Strany

7

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

ík zastřelil v redakci Lidových novin

Kalendárium
Starého Brna
PROSINEC

Adolf
Loos,
architekt

Alena
Ambrová,
herečka

Adéla
Koudelová,
protektorka

Emanuel
Toman,
kavárník

● Rudolf Jurda
*12. 12. 1921, Brno
†26. 6. 1978, Brno
Herec, režisér Národního
divadla Brno.
● Adolf Loos
*10. 12. 1870, Brno
†23. 8. 1933, Kalksburg
Architekt, esejista.
● Alena Ambrová
*24. 12. 1955, Brno
†20. 12. 2010, Brno
Herečka Divadla Husa
na provázku. Ve ﬁlmu
např. Dědictví aneb
Kurvahošigutentag.
● Sylvestr Voda
*31. 12. 1879, Vohančice
†11. 1. 1945, Brno
První vojenský velitel
Brna po vzniku ČSR. Jeho
jméno nese ulice Vodova.
● Adéla Koudelová
*14. 12. 1858, Brno
†17. 3. 1946, Brno,
Protektorka Ženské
vzdělávací jednoty Vesna.

Vánoční
kopyto

● Emanuel Toman
*16. 12. 1874, Brno
†29. 7. 1952, Brno
Proslulý brněnský kavárník a cukrář.

Grafické studio StaroBrněnských novin
považuje za čest vám nabídnout své
služby. Mužeme též nalepit váš plakát
na auto, které ho bude vozit po Brně,
takže vaši reklamu uvidí úplně všichni.
Volejte hned tel. číslo: 777 556 578

Auto, které si je radost číst
Tady
může
být váš
inzerát
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

Z

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

řejmě dušičkové počasí zapříčinilo zpočátku menší účast
na listopadovém setkání
v kavárně TeeVee.
Chmurná mračna ovšem
nijak neubrala dobré náladě panu Kolbabovi, který rychle přišel, vypil pivo,
udělal rozruch, dal pár
historek k dobru a odešel. Ale nakonec nás večer
bylo dosti, a tak se jedlo
a pilo dosytosti. Poprvé
přišel mezi nás pán (chce
zůstat inkognito), který se
k návštěvě kavárny TeeVee odhodlával více než
rok.
K tomuto kroku ho přimělo poslední číslo StaroBrněnských novin. Hlavní téma o Pavlu Haasovi
s tajemstvím domu na
Havlíčkově 67 ho zaujalo
natolik, že neodolal a při-

Spisovatel Laďa
Šťoura Kolbaba

JUDr. Adolf Stránský,
zakladatel Lidovek

Ajajaj,
Kolbaba
šel si pěkně popovídat, jak
to vlastně tenkrát bylo.
V Masarykově čtvrti se
narodil, kousek od onoho
domu bydlí a téměř každý
den chodí kolem.
Dámy plné nových zážitků, historek a také receptů na vánoční cukroví
se začaly pomalu loučit

Zpěvák a moderátor
Waldemar Plch
a odebírat na cestu domů.
I já už byl na odchodu,
když v tom se rozrazily
dveře a vešel rozesmátý
brněnský country zpěvák
a moderátor Waldemar
Plch s kamarádem.
A večírek znovu začal.
Vína se vypilo mnoho,
historek ze starého Brna

Foto: Martin Cibulka

Martin
Cibulka

bylo přehršel. Jak jinak
mohlo pondělní setkání
přátel StaroBrněnských
novin dopadnout, než
tak, že jsem domů přišel
v úterý.
Přijďte mezi nás 2. 12.
od 17 h do kavárny TeeVee na vánoční posezení.
Těším se na vás!

První vydání
Lidových novin

Historicky první číslo Lidových novin v celém Rakousko - Uhersku vyšlo
16. 12. 1893 v Brně. Jejich
zakladatelem byl Adolf
Stránský. V roce 1898 se
stal jejich výhradním majitelem. První redakce LN
s šéfredaktorem Emilem
Čermákem dosáhla nákladu asi 6000 výtisků.
Do roku 1905 Lidové noviny vycházely až odpoledne. Od roku 1907 měla
redakce novin sídlo na
České 6.

inzerce
inzerce

Novinky z místních podniku
Tři ocásci, Gorkého 37

Bohémská férová kavárna a cukrárna
s nábytkem s historií. Bio a fair trade.
Rybízový cupcake, diviznová domácí limonáda. www.triocasci.cz

Café Aromatique, Grohova 20

Stylová květinová kavárna s nabídkou
květin nejen pro přítelkyni. Domácí buchty, cuketové dezerty, domácí limonády,
káva Illy. Wi-ﬁ. Facebook.

U Raka, Masarykova 1

Nově otevřena nekuřácká cukrárna a kavárna s kávou Piazza d´Oro. Zákusky,
dorty, zmrzlina, palačinky, čajové speciality, wi-ﬁ, www.kavarnauraka.cz

Ano, miláčku, nejlepší
kadeřnictví je U hřiště.
ˇ
ˇ ˇ ˇ
U HRISTE
KADERNICTVÍ

Kadeřnictví U hřiště přeje všem svým zákazníkům
veselé Vánoce a šťastný Nový rok!
Tel.: 547 354 318. U hřiště 21, Brno
Starý Lískovec, www.kadernictviuhriste.cz. FB

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

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve meste
SNADNÝ NÁVOD: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu
pošlete na tel. číslo 900 11 30. Rozsah max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Žena, 42 let, hledá
práci v kultuře - v galerii,
divadle. Např. na recepci,
jako ochranka či cokoliv
jiného na zaučení ve starobrněnské
atmosféře.
Tel.: 605 867 568.
●Hledám místo pečovatelky nebo společnice.
Tel.: 733 143 101.
●Doučování. Hledám
vysokoškoláka na doučování středoškolské matematiky. Tel.: 737 874 802
nebo 739 466 575.

●Nabízím pronájem
prostorů na ordinace a kanceláře ve středu
Brna. Nájem 1800 Kč za
m2/rok. Tel.: 602 816 346.
●Pronajmu
pěkné
prostory v Žabovřeskách u kina Lucerna,
i jednotlivě, celková plocha 65 m2, za 1630 Kč/
m2 a rok, plus cena služeb
a jednoho parkovacího
místa. Tel.: 603 285 662.
●Knihařství Klouda.
Vazba a tisk diplomových

prací, ruční výroba kronik, vazby i opravy knih,
paspartování a rámování.
www.ediplomky.cz
●Oldie´s - Music Club
Fičák vás zve na večery
s živou hudbou. Program
na www.club-ficak.cz. Adresa: Mojmírovo nám. 17.
●Brno - Praha a zpět.
Pohodlně a spolehlivě
za 3000 Kč, vozem vyšší střední třídy. Pro stálé
zákazníky sleva. Tel.: 777
122 009.

D

telefon inzerce: 777 }556 578

Komentáře, básně,
fotky, glosy, fejetony

Vánoční
pozdrav

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

Dopis

Ježíškova
pošta zdraví
čtenáře SBN
Z třetího nejmenšího,
ale nejvýše položeného
města v České republice
srdečně zdraví všechny
čtenáře StaroBrněnských
novin paní Iva Králová.
Je vedoucí tzv. Ježíškovy
pošty v Božím Daru a jako
každý rok má na starosti
tzv. Ježíškovu poštu, kdy
vánoční zásilky, dopisy,
pohledy a přání jsou razítkovány speciálním razítkem.
Paní Králová si StaroBrněnské noviny hned oblíbila a požádala redakci,
zda by je mohla dostávat
pravidelně. Rádi jsme
souhlasili, protože tyto

TITULNÍ strana
StaroBrněnských novin
č. 11 (listopad 2013)

Dopis

Pochvala
pro StaroBrněnské
noviny

Zdravím redakci,
je úžasné, jak pořád dokážete překvapovat. Článek o pohnutém osudu
bratra Huga Haase v minulém čísle jsem přečetla
jedním dechem.
Žiji v Brně už 25 let a přesto se ze StaroBrněnských
novin pokaždé dozvím

noviny tak budou mít Vánoce každý měsíc v roce.
Ježíškova pošta funguje
na Božím Daru od roku
1994. Do speciální poštovní schránky může každý dětský i dospělý návštěvník vkládat svá přání
během celého roku.
V prosinci pak přání rozešle Ježíšek adresátům.
Ti, kteří se na Boží Dar
nedostanou osobně, mohou svá přáníčka zaslat na
poštu Boží Dar.
Ježíšek pak tato přáníčka
v prosinci rozešle. Každý
rok se na přáních objevuje
nové speciální vánoční razítko. Jestli jste Ježíškovi
na Boží Dar zatím nenapsali, ještě to snihnete.
Adresa Ježíškovy pošty je
velmi jednoduchá: Ježíšek, Boží Dar 1.
Zájem o službu je velký,
jen loni na Božím Daru
orazítkovali 110 tisíc dopisů.
něco nového. Je velmi
příjemné dozvídat se zajímavé podrobnosti o domech, kolem kterých
denně chodím, o místech,
která navštěvuji, o zajímavých lidech, kteří tu
nechali svou stopu nebo
o těch, kteří tu žijí dnes.
Je to opravdu skvělý nápad prolnout v jedněch novinách přítomnost města s jeho minulostí.
Na prvních stránkách se
vždycky dozvím to nejpodstatnější nebo nejzajímavější, co se právě stalo
ve Starém Brně a okolí.
Takové ty novinky, co
musím jinde pracně hledat, protože jsou schované mezi ostatními zprávami, které mě zas tak
nezajímají.
Děkuji vám za tyto noviny, na které se vždy velmi
těším a od 1. dne v měsíci
vždy netrpělivě nahlížím
do schránky.
Alena Kolářová,
Staré Brno

Oznámení
NOVÉ ODBĚRNÍ MÍSTO vašich oblíbených StaroBrněnských novin najdete v Café Tivoli na Konečného náměstí 6.

9

inzerce@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Martin Cibulka

DopiSy}

Paní Iva Králová se
StaroBrněnskými
novinami na poště
v Božím Daru
inzerce
inzerce

Sloupek o kávě
Sváteční káva

NOVINY
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

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

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

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

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

J

istě si mnoho z vás
představuje
kávu,
zvláště po ránu, jako
nutnou vzpruhu do nového dne. Správně připravená dodá organismu náležitý impuls. Avšak berme ji
jako společníka, s nímž se
usadíme do křesílka s knihou a ponořme se aspoň
na chvíli do jiné reality.
Vnímejme vůni čerstvě
umletých zrn, unikátní
chuť a pohodu okamžiku.
Zkusme si ozvláštnit den
kávou s cizokrajným kořením evokující chvíli
sváteční a nechejme si připravit unikátní směs pro
arabskou džezvu a proud
chutí a vůni nás unese
svou rozmanitostí. Směs
můžeme použít také do
krémů a cukroví.
S láskou vybraná a vkusně
zabalená nadchne a prozáří sváteční chvíle pod
vánočním stromkem.
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
la zahrála v sestavě: R.
Martin (zpěv), A. Wing
(saxofony), R. White
(kytara, zpěv), M. Miller
(kytara), M. Agren (bicí),
T. Fowler (baskytara)
a E. Mann (marimba).

Jak na příšery
nejen z Brna

Kluci z Banned From Utopia se prý neberou vážně, naučil je to Frank Zappa.

Spoluhráči Zappy
to rozjeli

Ian
Anderson
MUZIKANT

K

Ida
Saudková

Vladimír
Franz
SKLADATEL, MALÍŘ

FOTOGRAFKA

Po dvaceti letech přijela
do Brna skupina pojmenovaná Banned From
Utopia, v níž hrají bývalí spoluhráči geniálního
Franka Zappy. Koncert
proběhl 17. 11. v klubu
Metro Music Bar a kape-
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Kulturní nástěnka

otázek

Divadlo - St 4. 12. v 19 h - MLUV
A NEMYSLI - Mahenův památník, MaMahenův henova 8 - Útulek číslo 140. Těšte se!
památník Velmi vypečené divadlo improvizace, kdy
nikdo neví, co bude. www.kjm.cz
Dětem - Ne 15. 12. v 15 h - KUBULA
A KUBA KUBIKULA - Divadelní studio V, Veveří 133 - Krásná medvědí pohádka podle Vladislava Vančury. Vstupné 70 Kč. www.divadlov.cz
Koncert - Ne 15. 12. v 19. 30 h - KUPODIVU - Kabaret Špaček, Kopečná
46 - Mladá, folkrocková a nadějná kapela
z Brna hraje svěže, s chutí a bez zábran.
www.kabaretspacek.cz
Divadlo - Čt 19. 12. v 17 h - KRÁL
RICHARD III. - ND Brno - Mahenovo
divadlo, Dvořákova 11, tel.: 542 158 120
- Věnováno památce herce Jaroslava
Dufka. www.ndbrno.cz
Mojmírovo nám. 16/17
Brno
Telefon:
777 999 665
www.club-ﬁcak.cz

Vyhlášená kolena a žebra
Skvělá obsluha
Večerní programy

www.facebook.com/OldiesMusicClubFicak

Frotman Jethro
Tullu zapískal

Koncert frontmana britské skupiny Jethro Tull
Iana Andersona 20.

Zaniklá civilizace, příroda, osamění či otázka lidské identity. Tato témata
najdete na výstavě skladatele a malíře Vladimíra Franze a fotografky
Idy Saudkové s názvem
Můj dům - můj hrad.
K vidění v jižním křídle
hradu Špilberk do 26. 1.

Vánoční tradice
k pokoukání

Kapli Paláce šlechtičen
Moravského
zemského
muzea v Brně zaplnila výstava věnovaná lidovým
obyčejům
souvisejícím
s tradicí vánočního stromu. Výstava do 12. 1.

Ředitelka vily Tugendhat

Iveta: Určitě! Při našem
posledním setkání jsem jí
říkala o všech akcích, které se ve vile dějí. Dojalo ji
to k slzám. Splnilo se tak
nejen její přání, ale i přání její matky Grety.

Iveta: Doufám, že se objeví některé další kusy originálního nábytku, které
bychom prezentovali ve
skleněném trezoru. Také
bych chtěla dovybavit fotokomoru.

Jak je to s proměnami onyxové stěny?
Iveta: Jde o skutečně ojedinělý efekt, který
se každý rok dostavuje
právě začátkem prosince
a trvá zhruba do konce
února, kdy se za jasných
slunečních dnů onyxová
stěna zbarvuje do pomerančových až ohnivých
tónů. Je to úžasný bonus
při zimních prohlídkách.

Máte v Brně nejoblíbenější místo?
Iveta: Měla bych asi
říct, že vila, ale miluji Masarykovu čtvrt, samozřejmě včetně Wilsoňáku.

4

Paní Iveta Černá zve čtenáře SBN do vily Tugendhat.

Jak se Vám pracuje
ve vile s tak smutným osudem?
Iveta: Je to radostná práce v domě s emotivním příběhem. Patří mezi 4 nejvýznamnější domy světa.

1

2

Chtěla byste v ní občas přespat?
Iveta: Trávím zde
každý den téměř 12 hodin,
takže tyto touhy opravdu
nemám.

3

Franz a Saudková
na Špilberku

Iveta Cerná

Text: Martin Cibulka, foto: archiv Ivety Černé

PROSINEC

Brněnská herečka a scénáristka Daniela Zbytovská napsala knihu
pohádek Jak na příšery,
v níž se obrací do světa
fantazie. Knihu pokřtila
spolu se svými kolegyněmi z divadla MALÉhRY
Barborou Seidlovou
a Nikolou Zbytovskou
a také za doprovodu skupiny Čankišou 21. 11.
v Metro Music Baru.

11. rozvibroval publikum
haly Vodová. Anderson
zahrál skladby z alb Thick
As A Brick a TAAB: What-ever Happened To Gerald Bostock.

Splnilo se přání dcery původních majitelů vrátit sem život?

5

Chystáte na příští rok
nějaké pěkné překvapení?

6

Co vzkážete Brňanům?
Iveta: Obraťte svou
pozornost k meziválečné
architektuře, je to nejhodnotnější brněnská architektura. A všem přeji
klidné Vánoce a hodně
zdraví, štěstí a lásky v roce
příštím. A usmívejte se.

7

Vila Tugendhat

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

Válka vo tom, jak to s tó
brněnskó plotnó bylo (I.)

Povídka Pavla Jelínka k poctě Franty Kocourka
MINULE: Skončila povídka Jak Žanek Žižkové šeredně vybóchal křížatý. Takže teď...
hantýrovali tak, že všichni vostatní borci z jinéch
štatlů z toho negómli ani
Kolem járu devatenáct
ťuk. No a to byl brněnské
kol se scukla ve štatlu
hantec. Plotňáci neklepasajtna borců které se hóli, a když jó - tak za těžký
kalo plotna. Mezi sebó
love a jak v haklu něco,
tak balili na ﬂeku kramle.
FRANTA
KOCOUREK
Když někdo vyklepal
(1947 - 1991),
řádnó krupicu, musel...
brněnský silák,
Pokračování příště
vypravěč

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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Slavné ženy Starého Brna

Míla Myslíková

Foto: Martin Cibulka

www.
malostranskenoviny.eu

Pavel
Myslík,
bratr

Marie
Rosůlková,
kamarádka

?

Minule: Věžička s vyhlídkou na
Špilberku, nachází se na absolutně
nejvyšším místě v centru Brna.
Správně: Aleš Krejčí
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dušan
Klein,
režisér

Míla Myslíková (1933
- 2005) se přihlásila na
brněnskou JAMU, protože
její maminka pracovala
v půjčovně kostýmů. Milovala divadlo, ﬁlm, psaní
knížek, Finsko a Řecko.
Většinou hrála starostlivé
matky, ale mateřství nepoinzerce

Foto: Archiv

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

Otázka: Víte, kde je v centru Brna toto zajímavé sousoší dvou bílých mužů,
držících se za ruce?
Nápověda: Jde o zcela novou sochu na vršku.

[

Je to dost daleko,
ale přece jen...

herečka, studovala na JAMU

Ani tˇuk

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

Co nového
v Praze

znala. Od konce 80. let se
upnula na Hnutí Grálu.
Měla Parkinsonovu nemoc a cukrovku, proto
nehrála v posledním díle
„Básníků“. Žila skromně,
co dostala, to rozdala.
Pohřbena je v Polné u Jihlavy.

AKTUALITY
A ZAJÍMAVOSTI
Když přijedete do Prahy,
noviny dostanete zdarma
např. v Malostranské besedě na Malostranském nám.
a na dalších 60 místech.
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nenáročné
3
3 2
2 1 3 2 1 3
3 2 1 3 2 1
PRO LÍNÉ

LÍNĚJŠÍ

,
e
c
i
p
o
í
n
v
i
P
e
j
u
k
ě
d

m
ů
k
í
n
ákaz

z
svým
eň
z
í
ř
p
za

3
1
0
2
v roce
RESTAURANT & PUB
Joštova 4 Brno 602 00
+420 542 211 922
info@pivniopice.cz

www.pivniopice.cz

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. ledna

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

Za to, že si
osvojila neslyšící
Denisku (3), které
nyní brněnští
lékaři vrátili sluch.

MARCELA VACULÍKOVÁ
MAMINKA DENISKY

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

Takhle to
má vypadat

Foto svého Westíka
Richarda poslala
Dominika Rejdová

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

Pivnice U Čápa
(Obilný trh 10)
StaroBrněnské noviny
doporučujeme číst s originálním čapím půllitrem.

Tak to
házim
sicnu.

- Vendelíne, nedrž pořád to kukátko na očích! - A co mám dělat?
Jako předseda vlasteneckého spolku chci být vidět a jako státní
úředník nechci být poznat.

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 12 / prosinec 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 spolecnost
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

Již brzy otevřeme 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

