Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí
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Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

Bohumil Hrabal
Zrození
génia

I pivo
muže být sexy

Bylo by
mu 99 le
t

Foto: Archiv SBN

Foto: Archív Martina Plevy

Foto: Archiv SBN

Nestřílej, nebo
to vystydne!

Malý Bohumil (v kroužku)
s matkou, nevlastním otcem
a nevlastním bratrem

Bohumil
Hrabal

Kdyby nešla Hrabalova babička Kateřina Kiliánová
koupit onoho podzimního
dne roku 1913 fazole a neroz-

hodla se z nich udělat svou
vyhlášenou polévku, geniální spisovatel by se nikdy
nenarodil. Co se odehrálo na

dvorku a v kuchyni Hrabalova rodného domku? Proč
měl děda špatnou náladu?
Čtěte na straně 6 a 7.

Sjíždí se vám pneumatiky

Jarní akce pro dámy

KERATIN SHOT
(ozdravná kúra pro poškozené vlasy)

SLEVA 50 %

Adresa: Běhounská 22,
pasáž Typos
Tel.: 720 532 740
www.galapa.cz

Původní cena 2 500 Kč,
nyní 1 250 Kč Platí do 31.5.

Martin & veronika

přebírají výhru za nejlepší fotku
soutěže „I pivo může být sexy“.
Soutěž pořádaly StaroBrněnské
noviny ve spolupráci s pivovarem Starobrno.
„Velké díky!“ vzkázal Martin
Pleva za 50litrový sud piva Starobrno Medium.
str. 5

Zde muže
být váš

inzer´At

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

Tel. č.: 777 556 578

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

Prinášíme

cerstvou a kvalitní kávu
prazenou podle receptury
PENERINI v Ceské republice

www.penerini.cz
Více info na str. 12

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

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

4°C

březen: Pozor kam
šlapete! Bledule už pomalu vystrkují hlavičky!

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!

Smažené žáby

Žáby dobře přemej, osol
je a nech je asi půl hodiny v soli ležet, pak je obal
v mouce, omoč v rozkloktaném vejci...
rettigova.lukul.cz

Číslo měsíce

111

Mrakodrap AZ
Tower touží po
výšce 111 metrů.
Počasí je proti.

Úvodník

Havlova
ulička hanby

J

e nedůstojné handrkování o to, zda by
měl, nebo neměl mít
Václav Havel v Brně ulici.
Samozřejmě, že by měl!
To jistě nepopřou ani ti,
kteří nejslavnějšího českého politika výsměšně
označují za „pravdoláskaře“, ani ti, kteří znají jeho
hru Asanace.
Návrh radnice, že by po
Havlovi byla pojmenována ulice v budoucí úřednické čtvrti Jižní centrum, je buď výsměchem,
nebo nepochopením.
Co na tom, že Havlova
ulička, o kterou usiluje
Divadlo Husa na Provázku, je pidi. Naopak: Lepší
malá, než žádná.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557

?

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

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Zpravy

zprávy
Mrakodrap stále druhý zeNové
Starého Brna

AZ Tower už se třese na lepší počasí

Brno - Mrakodrap AZ
Tower se už třese na korunu nejvyššího mrakodrapu v zemi. Sice už je
skoro hotový, ale s výškou
104 metry se stále dělí
o 2. a 3. místo s pražským
City Empiria. První je zatím pražský City Tower se
109 metry.
Prvenství s magickými 111
metry získá Brno po nazasení dvou sedmimetrových antének. V době uzávěrky tohoto listu se ještě
čekalo na lepší počasí.

Rekordní
anténky

Prcek

● Antarktida - Velké
mrazy dělají problémy
brněnským vědcům na
ostrově Jamese Rosse. 20
členů výpravy čelí nejhorším mrazům za posledních 25 let, hynou už i tuleni. Držme palce.

AZ Tower

Bude mít Havel v Brně ulici?

Brno - Divadlo Husa na
provázku a Sokol Brno poslaly na radnici návrh, aby
ulička pod katedrálou sv.
Petra a Pavla nesla jméno oblíbeného prezidenta
Václava Havla.
Ulička je hned u Divadla
Husa na provázku, se kterým Václav Havel úzce spolupracoval. Radnice Brno -

- střed se chce zeptat občanů v anketě.
Na svých internetových
stránkách dává vybrat: 1)
Ano, 2) Lepší by byla
ulice v budoucí kancelářské čtvrti Jižní centrum, 3) Nic. Varianta
dvě je úplné nepochopení.
Hlasování je zatím tak půl
na půl mezi ano a nic.

Anketa StaroBrněnských novin

Jak se pozná, že
do Brna přišlo jaro?

Dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, filozof,
mudrlant

Brněnský herec
a patriot

„Podle trusu
mile
štěbetajících
vlaštovek.“

„Jednoduše.
Všecko se
třepe na
rozpučení!“

„Projevuje se
zkracující
se délkou
dívčích sukní.“

Anna Marie
Höppnerová

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„Podle
sluníčka,
které se směje
zubatě.“

„Obrovská chuť
dát si ještě
v kabátě pivko
na první
zahrádce.“

„Vše je v Brně
veselejší,
protože se
těšíme ze
slunce.“

● Dominikánské nám.
- Pasáž Jalta už má kupce.
Radnice se raduje a doufá, že z prodeje zchátralého objektu zase nesejde.

● Brno - Muž z centra
Brna chtěl prodat konkurenční fimě tajné údaje.
Při sjednávání obchodu
používal hlasový modulátor - jednou mluvil jako
žena, jindy basem. Chytli
ho.
● Obilní trh - Porodnice
na Obilním trhu zůstane.
Radnice nemá na přesun
do Bohunic peníze.

Vladimír
Morávek,
ředitel
DHNP

● Brno - Kvůli tahanicím
o brněnské nádraží klesají ceny pozemků v oblasti
Jižní centrum.

Václav
Havel,
letiště
už má

inzerce

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

telefon inzerce: 777 řř556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Bankomat na Panské
ve spárech mafie

Dívka ze str. 3
Když
oko tak
vyndávací

Peníze z karty pak někdo vybral v Kalifornii
Kamera na
snímaní PIN

ště

Magnetický
štítek

Falešná
klávesnice

Kde to je

Foto: Archiv

Panská - Tak to už
je moc! Vykrást peníze z platební karty
je snazší než otevřít
konzervu se sardinkami. Několik bankomatů v centru Brna
napadli podvodníci.
Pomocí speciálního
zařízení zkopírovali
platební karty, peníze
pak vybrali v Kalifornii nebo na dalekém
Tchaj-wanu.
Hlásí se okradení občané, kteří vybírali
peníze z bankomatu České spořitelny
na Panské, nyní se
ozvali i ti, kteří použili bankomaty na České a Masarykově.
Podle stránek České
spořitelny jde o světově organizovanou
zločineckou skupinu,

která si takto nakradla
již mnoho desítek tisíc
korun. Okradení často
zjistí, že mají „vymalováno“, až když chtějí

Zde muže
být váš

inzer´At

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

Tel. č.: 777 556 578

svou prázdnou kartou
zaplatit. Při výběru
z bankomatu si všímejte tří bodů vyznačených na fotografii.

Tel.: 725 293 165

E- mail: tereza.sevcikova@century21.cz

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

Malý oznamovatel
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

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

polední menu
rodinné oslavy
firemní akce
rauty, catering
• 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

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

www.sperk-zlatnictvi.cz

Masáže, kosmetika, kadeřnictví.
Prodej kosmetiky Alcina a Wella
u nás v salonu i přes internet.
Tel.: 541 210 251
www.salonmarketa.berx.cz

Vaše

realitní makléřka
Tereza Ševčíková

sexy květa předvádí
v rámci brněnských dnů módy
v r. 1913 své vyndávací oko.
Byla také vášnivou
propagátorkou umělých řas.

www.galerievsiti.cz

Původní textilní české řemeslné
a výtvarné výrobky
Nabízíme výrobky českých umělců, ať už textil,
keramiku, sklo nebo šperk.
Adresa: Pekařská 28
Otevřeno: Pondělí až pátek 10 - 17 h
Navštivte i naši pobočku na Kozí 12
Otevřeno: Pondělí až pátek 10 - 18 h,
sobota 9 - 13 h

„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

NA PÍSKOVÉ CESTĚ

Restaurace naproti věznici
Když basa, tak u nás!

Tradiční česká kuchyně Adresa:
Polední menu od 69 Kč Na pískové cestě 1,
625 00 Brno
Výtečné točené pivo
www.napiskoveceste.cz
Příjemný personál

4

telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
březen

Jak brněnští rádní
zdravili Hitlera

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Zmizela v jámě,
našly se kalhoty
Záhadná smrt květinářky zůstává
neobjasněna i po 37 letech
Dělníci pátrají
v jámě

Spokojený Hitler na nádvoří Nové radnice

● 16. 3. 1939 vypálili nacisté Velkou židovskou synagogu v ulici U synagogy
(dnes Spálená).
● 17. 3. 1939 navštívil kolem poledne Adolf Hitler
Novou radnici. Pak odjel
vlakem do Vídně.
● 7. 3. 2000 byl odhalen
pomník T. G. Masaryka
před budovou lékařské
fakulty.

Foto: Archiv SBN

● 6. 3. 1967 byla slavnostně otevřena legendární Černohorská pivnice
U Tří kohoutů.

O

V roce 1992 se našly kosti
a zbytky kalhot na Kšírově ulici. Kalhoty prý
poznal manžel zmizelé.
Odborníci se ale domnívají, že takhle daleko od
Pekařské ulice se ostatky
dostat nemohly. Bartošo-

Funkcionalistická kavárna s jedinečnou
atmosférou, označována jako malá sestra
vily Tugendhat. Příjemná obsluha.
www.eracafe.cz

Středověká krčma, nám. Svobody 17

Krčma vás zavede do časů, kdy ještě na
hradech vládli králové a rytíři bojovali za
přízeň sličných dam.
www.stredovekakrcma.cz

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

Kavárna Era, Zemědělská 30

● Moravské náměstí
- Masarykova univerzita je připravena převzít
nevýdělečné kino Scala.
Radní zatím váhají.

Směšné
zábradlí

● Žerotínovo nám. Vyrostlo zde uprostřed
parku osamělé zábradlí,
aby si lidé nekrátili cestu
na zastávku.

Dne 6. 2. zemřel ve věku
65 let bývalý
člen skupiny
Progress 2
Jan Sochor.

vá při nehodě pomáhala
muži, který přežil.

Dne 16. 2.
zemřel archeolog Karel
Valoch. Bylo
mu úctyhodných 93 let.

Víte že...
Pamětní deska Marie
Bartošové byla odhalena
až v 90. letech.

www.alohabar.cz

Vinárnička U Merci, Rooseveltova 12
Stylové posezení v nekuřácké vinotéce,
zajímavé ceny sudových i lahvových vín
převážně z Moravy. Zpěv povolen!
www.umerci.cz

Kino Scala
čeká na radní

To je ale
džuzna!

Novinky z místních podniku
U MERCI

Nové zprávy ze
Starého Brna

Černá kronika

Marie
Bartošová

statky květinářky
Marie Bartošové
ještě leží pod Pekařskou ulicí, tvrdí mnozí odborníci na brněnské
podzemí. Marie Bartošová se propadla do země
dne 15. února 1976.

Zpravy

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

edinečná atmosféra, příjemné posezení,
milá obsluha, skvělé koktejly, obědové
Jsaláty,
toasty.

Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

Navštivte podnik
v samém centru Brna!

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30

Sbn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Starat se o vás budou profesionální barmani
s nabídkou 300 míchaných drinků.
Snažíme se o to, aby každý náš host od nás odcházel
s pocitem příjemně stráveného večera.

Adresa: Kozí 10
Tel.: 739 086 868

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě

snadný Návod jak poslat inezrát: 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.
●Hledám muže kolem
70 let nad 175 cm, který chodí za kulturou, ale
i jinam sám. Štíhlá vdova
z Brna. Tel.: 702 504 237
●Zlatá mince od partnera CNB, Negrelliho viadukt, proof kvalita za 18
990 Kč. Ing. Roman Sedláček, tel.: 790 366 622,
www.zlatoamince.cz.
●Salon Galapa hledá

šikovné kadeřnice a pronajme ještě dvě volné
místnosti na prodlužování řas, masáže apod. Možná jakákoliv dohoda. Tel.:
608 812 552.
●Pronajmu byt 1 + 1, 63
m2 v Blansku. V centru,
na pěší zóně. Solidní jednání. Tel.: 777 55 65 78.
●Prodám zahradu cca
900 m2 se zděnou chatou,

s park. plochou. Kde: Jundrov - Komín. Cena dohodou. Tel: 604 417 002.
●Prodám tel. číslo
(Vodafone) s tarifem
„Odepiš“ nejvyšší nabídce. Informace na tel. čísle: 777 122 009.
●Pronajmu byt v Brně.
Tel.: 606 562 803.
●Hledá se ak. malíř
Josef Paldus, který

pravděpodobně v letech
1968 - 1972 emigroval do
Francie. Informace, prosím, volejte na tel. číslo:
722 008 111.
●Restaurace Na Švábce hledá spolehlivého,
samostatného, pružného,
čistotného a šikovného
kuchaře a také pomocnou
sílu do kuchyně. Zn. Máte
opravdu rádi svoji práci.

Tel.: 777 042 588.
●Nabízím hypoteční
úvěry s úrokovou sazbou
už od 2,5 %, bonus pro
vás, odhad zdarma. Tel.:
737 500 806. E-mail: radek.talas@finvision.cz.
●Levně prodám zánovní lamelový rošt, délka 200 cm, šířka 80 cm.
Rošt je i s matrací. Tel.:
777 122 009.

telefon inzerce: 777 řř556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

ˇ
Vítěz soutěže I pivo muze
být sexy převzal výhru
50litrový sud piva Starobrno Medium za tuto fotku

Nové zprávy
ze Starého Brna
Věstonická
Venuše je teď
v Londýně

Martin
● Brno - Moravské zemské muzeum poslalo svůj
nejvzácnější exponát Věstonickou Venuši do Londýna. Stala se tam součástí
výstavy Zrození moderní
mysli. Věstonická Venuše
je stará 29 tisíc let.

Divadla zaplatí
městu
za vstupenky
Veronika

Martin Pleva
a Veronika Troppová
s výhrou

N

DŘÍve & dnes

Vítězné foto
Veroniky
od Martina

Sud

o vida! „Velké díky StaroBrněnským
novinám!“ zavolal Martin Pleva do
redakce, když spolu se slečnou Veronikou převzal první cenu za vítězství v soutěži I pivo může být sexy. Velký

● Brno - Válka pokračuje!
Statisíce korun musí zaplatit brněnská divadla
za tzv. čestné vstupenky,
které prý prodávala lidem, kteří na ně neměli
nárok. Čestné vstupenky
jsou jen za 100 Kč, běžné
vstupné více než trojnásobné. Nejvíc musí vracet
Městské divadlo Brno 190 tisíc Kč. Divadla jsou
dotována městem.

dík patří také samozřejmě pivovaru
Starobrno, který cenu poskytl. Kde
Martin Pleva pořídil vítěznou fotografii, si už bohužel nepamatuje.
Posílejte fotky, soutěž běží dál!

Kostel Jana Amose Komenského

1867

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

Všimněte si: Přibyla budova Ústavního soudu, strom a za kostelem je tzv. Bílý dům.

Kde to je

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu
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Připadal jsem si
telefon redakce: 775 949 557

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Tema

vzpomíná na svá dětská léta v Brně geni
Život budoucího génia Bohumila
Hrabala se začal rozvíjet v Brně
dramaticky již v prenatálním období. Půl roku před jeho narozením se udála tato příhoda.
„Jednu nedělu přišla
Mařa dom a řekla rodičům, že bude mít
děcko a že ten její ju
nechce.
Prchlivý děd Tomáš vyrval z almary flintu
a hnal Mařu na dvůr
a tam křičel: Klekni si,
já tě zestřelim!

Polévka
Hrabal
v hospodě

Marie
Kiliánová

Maminka. Později
se vdala za Františka Hrabala.

Babička Kateřina nalila fazulkovó polívku,
vyšla na dvůr a řekla:
Nechte teho a pote
jezt, nebo to vystydne!“ popisuje drama

Bohumil
Blecha

Otec, ale nehlásil
se k tomu. Byl
vojákem.

na dvorku ve své knize
Hrabalův přítel Jaroslav Kladiva. S trochou nadsázky lze říci,
že nebýt fazolí, Hrabal
by se nikdy nenarodil.
Dceři Kateřiny Kiliánové sličné Marii se
narodil na jaře roku
1914 syn. Dostal jméno Bohumil.
Stalo se tak v sobotu
28. března 1914 v Brně-Židenicích. Od půlnoci vládla na nebeské
sféře planeta Merkur,
patron bojovných géniů.

Tomáš
Kilián

Dědeček a bohém.
O Hrabala se staral
do tří let.

Bohumil Hrabal se narodil v bytě svého dědečka Tomáše Kiliána
a jeho ženy Kateřiny
na adrese Balbínova
47. Pečovali o malého
Bohumila s láskou.
Když se brali koncem
minulého století, babička vlastnila jako
osobní majetek budík
a děd půllitr.

Hodiny
Děda Kilián se rád
oblékal, podobně jako
jeho manželka. Dovedl šikovně stříhat
látky u firmy Heinrich
Pisco, takže si každým
rokem vystříhal na
několik obleků. Často
hrál karty v hospodách a vesele popíjel.
Od chvíle, kdy Bohumil Hrabal opustil

Kateřina
Kiliánová

Babička.
O Hrabala se
starala do tří let.

kočárek, žil převážně
v pokoji. Díval se okny
na pole.
Nad postelemi visely
pendlovky, které měly
krásný zvuk. A tak
není divu, že Bohumil
Hrabal měl dojem, že
první léta svého života
prožil v kapli.
U jedné zdi pokoje byl
dědův lovecký věšák
s parůžky a kančími
zuby, lovecké pušky
a klobouk. Vycpaná
ulovená zvířata a ptáci. Jejich zděšené obličeje vypadaly, jako by
ti tvorové byli vycpáni
zaživa...

Víte, že...

Hrabal se narodil 28. 3.
1914 v Brně. Zemřel
3. 2. 1997 v Praze.

Rodný dům

Balbínova 47,
Brno - Židenice.
Dnes je již
přestavěný.

Tichý koutek zuřivého reportéra
Martin Cibulka neúnavn ě brázdí ulice Starého Brna

P

ořádek musí být!
Díky StaroBrněnským novinám se
konečně vyřešila záhada data narození herce
Huga Haase. Vědci si
nad tím marně lámali
hlavu dlouhá desetiletí.
Zveřejnění data 19. února 1901 v minulém čísle

StaroBrněnských novin
rozpoutalo debatu, zda je
to správně či nikoli.
Podařilo se nám získat kopii oddacího listu
Huga Haase, na němž je
uvedeno datum narození 19. 2. Tento údaj nám
potvrdila i Haasova neteř
Olga, která je poslední ži-

jící z rodu Haasů. V Česko-slovenské filmové databázi, která je důležitým
zdrojem mnoha expertů,
však bylo dosud uvedeno
datum 18. 2. 1901.
Filmový historik Zbyněk
Sobola nás pak přivedl
na myšlenku upozornit
Česko-slovenskou filmo-

vou databázi na nesprávný údaj. Zaměstnankyně
ČSFD si tuto informaci
ověřila na Židovské obci
Brno, kde jí bylo potvrzeno datum 19. 2.
Dále už nic nestálo v cestě, aby byl nesprávný
údaj 18. 2. přepsán na 19.
2. 1901.

Díky StaroBrněnským
novinám je už jasné, kdy
se Hugo Haas narodil.

Foto: Martin Cibulka

StaroBrněnské noviny přepisují dějiny

i jako v kapli,
telefon inzerce: 777 řř556 578

z titulníi strany

7

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

iální spisovatel Bohumil Hrabal
Hráz
věčnosti

Kalendárium
Starého Brna
březen

Anna
Ticho,
malířka

Jakub
Obrovský,
malíř

Rudolf
Puchýř,
ilustrátor

Rudolf
Walter,
herec

● Jakub Obrovský
*24. 12. 1882 Brno
†31. 3. 1949 Praha
Sochař, malíř a spisovatel. Podílel se na vytváření
prvních československých
poštovních známek.
● Quido Trapp
*30. 3. 1830 Kašp. Hory
†7. 6. 1889 Brno
Fotograf. Portrétoval osoby z nejvyšší společnosti.
Živil se též jako vychovatel v zámožných rodinách.
● Rudolf Walter
*22. 3. 1894 Dačice
†27. 2. 1966 Brno
Herec, režisér, recitátor,
překladatel, skladatel a oblíbený pedagog. Švagr
herce Ladislava Peška.
● Anna Ticho
*27. 10. 1894 Brno
†1. 3. 1980 Jeruzalém
Malířka. Čestná občanka
města Jeruzalém.
● Rudolf Puchýř
* 21. 3. 1909 Nové Město
†1. 10. 1987 Brno
Kreslíř a učitel. První ilustrátor Malého Bobše.
Jeho přítel, autor Malého
Bobše, Josef Věromír Pleva, mu svědčil na svatbě.

Tříletý Bohumil těsně
před odjezdem z Brna

Kdyby domy mohly mluvit

Foto: Martin Cinulka, Archiv BN

Karáskovo nám. č. 6

V tomto domě se v r. 1918
narodila a do r. 1940 bydlela vynikající herečka
Vlasta Matulová.
Její rodiče zde provozovali holičství a kadeřnictví. Po základní škole
vystudovala herectví u Rudolfa Waltera a Emy Pechové. Krátce působila
na brněnské scéně. Ve 22
letech byla angažována
v pražském Národním
divadle a zůstala v něm

Zde muže
být váš

až do 1. 1. 1985, kdy odešla do důchodu. Její herectví bylo zcela civilní.
Ve filmu hrála například
Přijdu hned (1942) nebo
Atentát (1964).

inzer´At

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

Karáskovo nám. 6

Vlasta Matulová

Tel. č.: 777 556 578

● Václav Halíř
*28. 9. 1926 Žeravice
†22. 3. 1999 Brno
Pěvec - basista Janáčkovy
opery. Interpret oratorní
a písňové tvorby. Vyučen
zedníkem.

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

telefon redakce: 775 949 557

Brn ěnská

NEJ

Zvon Zikmund

Největší
zvon

Zikmund je největším
zvonem v zemi. Odlil ho
roku 1549 brněnský zvonař Tomáš Jaroš ve své
dílně na Starém Brně.
Je zavěšen v katedrále sv.
Víta, Václava a Vojtěcha
na Pražském hradě. K rozeznění 203 cm vysokého
zvonu je třeba 6 zvoníků.
Zikmund zvoní např. o Velikonocích, Vánocích, či
při jiných svátcích a významných událostech.

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Akce

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)

N

a únorové srdíčkové
setkání přátel SBN
přišla jako první
dáma, která spolu s kamarádkou získala za nejvtipnější přinesené srdíčko cenu 10 káv zdarma
v kavárně TeeVee.
Byla to krásná plechová
krabička ve tvaru srdce,
plná velkých barevných
bonbonů ve tvaru lentilek.
Jakmile se rozkřiklo, že je
to prý Viagra pro ty jaksi
dříve narozené, krabička
začala kolovat a vrátila
se s polovičním obsahem.
Jaký měli ti, co onen
„bonbon“ ochutnali, večer po návratu domů?
Zřejmě nejzajímavějším
hostem byla opět dáma,
bývalá operní pěvkyně
ND Brno, p. Anna Kratochvílová.
Po více než dvacetiletém
působení v bruselské opeře se vrátila natrvalo do
rodného Brna. StaroBrněnské noviny jí chodí do
schránky, a jak sama ří-

Jaké pro vás
chystá Martin
p řekvapení?
Uvidíte 4. 3.
v 17 h.

Vítězné
srdíčko
Vítězky
Marie Moravcová
a Elena Matlová

No tak
vida!
kala, díky nim našla nové
přátele.
I ona ochutnala Boží milosti ve tvaru srdcí, kteinzerce

rých byly tři plné mísy.
O této sladkosti z dávných
dob se rozpoutala vášnivá
debata, neboť chuťové

pohárky si přišly opravdu
na své. Jaké bude čekat
překvapení příště? Přijďe
a uvidíte.

Foto: Martin Cibulka
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telefon inzerce: 777 řř556 578

Dopisyá

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony
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inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Jak se žilo v Brně

...a pak se říká: Staré dobré časy!

Milí čtenáři, posílejte laskavě své příspěvky
na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu.

Zasypávání náhonu v Rybářské ulici

Náhonu na
stopě

V

ážená redakce,
ve StaroBrněnských novinách
č. 2, roč. III, únor 2013
na str. 4, DŘÍVE & DNES
u fotografie Mendlova
nám. z r. 1896 je chybně
uvedeno, že Na levé fotce
teče potok Ponávka.
Není to Ponávka, ale
mlýnský náhon, odpojující se ze Svratky u jezu
na Kamenomlýnské. Při-

tékal ze směru od Výstaviště pod dnešní tramvajovou tratí a poháněl
tzv. Císařský mlýn, který
stával v místě dnešního
činžáku vedle Starobrněnské radnice. (Tu mnozí ještě pamatují, byla
zbořena v roce 1965).
Náhon pokračoval přes
areál nemocnice u sv.
Anny, ulicí s příznačným
názvem
Vodní,
kde
dotvářel romantická zákoutí zvaná Malé Benátky, až na Dornych, kde se
vléval do Ponávky.
Svratecký náhon dodnes
částečně existuje. Protéká pod Vodárnou až do
míst bývalého autokempu Favoritu (později vietnamského tržiště), kde se
ztrácí v dosti nechutné
laguně a nenápadně se
vrací do Svratky.
Rostislav Nebola
Redakce: Omlouváme se
za chybu a smekáme před
Vašimi znalostmi.

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

Titulní strana
StaroBrněnských novin
č. 2 (únor 2013)

Hugo Haas
a ženy

V

ážená redakce,
chtěla jsem vám
poděkovat za vynikající článek o mém oblíbeném herci Hugo Haasovi
v únorovém čísle vašich
skvělých novin.
Jana Pokorná, Brno

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Ať trčí!

Nelíbí!

ANO NE
11 % 89 %
Spočteno 509 hlasů.
Stav k 20. 2. 2013. Pište!

- Sousede, proč pořád sledujete ty své malé hodiny?
- Protože mám strach z těch velkých doma.
inzerce

Sloupek o kávě

Irská káva

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

Dopis

Repro: Humoristické listy

Císařský mlýn a Starobrněnská radnice

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

inzer´At

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!

K

ořeny přípravy této
kávové pochoutky
sahají do 40. let,
kdy irský barman J. Sheridan namíchal kávu s whiskey pro zahřátí čekajících
pasažérů v letištním baru.
Příprava se rychle rozšířila
do Evropy a zbytku světa.
V USA jsou podniky, kde
jde příprava Irské kávy do
tisíců denně.
Základem přípravy je svaření kvalitní irské whiskey
s malým množstvím třtinového cukru a následným smícháním s kávou.
Kávu lze použít ve formě
espressa prodlouženého
vodou či dvojitého. Originální sklenička má stopku
a má být před podáváním
nahřátá. Na povrch se
opatrně dolije našlehaná
smetana. Nechte se unést
tóny jemné chuti studené smetany s kontrastem
teplé kávy s whiskey!
Pavel Kosta
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telefon redakce: 775 949 557

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

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
z mýdla. „Známe se léta
a řekli jsme si, že až přijde čas, tak spolu uděláme duet,“ řekl písničkář
Nohavica.

Král promluví
v Mahence

15. března se diváci Mahenovy činohry mohou
těšit na další premiéru.
Představení Králova řeč
režíruje Martin Stropnický a v hlavních rolích se
představí Ladislav Frej
a Martin Sláma.

Bolek Polívka, hrdina okamžiku, chystá TV pořad Polívka na víně

Kryštof vyprodal
Kajot arénu

herec

K

Milan
Uhde

dramatik

Jiří
Suchý

kabaretiér

Kulturní nástěnka

výběr toho nejlepšího

březen

Koncert - Čt 7. 3. a čt 21. 3. v 19 h
- IVO KŘIŽAN - SPIDER - Rest. Na
Švábce, Údolní 4 - Koncert čechoamerického dobrodruha a kytarového virtuosa.
www.nasvabce.cz
Divadlo - Čt 7. 3. v 19 h a pá 8. 3. v 10
h - RADÚZ A MAHULENA - ND Brno
- Mahenovo divadlo, Dvořákova 11, tel.:
542 158 120 - Příběh lásky. Hrají: J. Gottwald, M. Tkačíková. www.ndbrno.cz

Kapela Kryštof hrála v únoru Brňanům písně z nejnovějšího alba Inzerát.
Šest hudebníků v čele s Richardem Krajčem odehrálo všechny skladby, včetně společné písně s Jarkem Nohavicou Křídla

Dramatik Milan Uhde
pokřtil v únoru v Divadle
Husa na provázku svoji
knihu s názvem Objevy
pozdního čtenáře. Kniha
zahrnuje 27 statí o literátech, například Karlu
Hynku Máchovi, Otokaru
Březinovi, Jaroslavu Haškovi nebo Oldřichu Mikuláškovi.

Semafor se
rozsvítí v Divadle
šansonu

Legendární Semafor pravidelně hostuje v Divadle
šansonu v Brně. Nejbližší
představení proběhne 23.
3. Diváci se mohou těšit
na Jiřího Suchého autorský komorní text - appeal.

StaroBrněnské noviny za
Hugo Haasem na hřbitově
Vypečený večírek na oslavu narozenin
hereckého velikána, brněnského patriota

V

Divadlo - Ne 10. 3. v 19 h - VALMONT
- ND Brno - Reduta, Zelný trh 4 - Napínavá hra dvou cynických poživačníků. Hrají
E. Novotná, V. Vašák a J. Pidrmanová.
Režie: D. Špinar. www.ndbrno.cz
Divadlo - Po 11. 3. v 19 h a út 12. 3. v 10
h - LEOŠ ANEB TVÁ NEJVĚRNĚJŠÍ - Divadlo Husa na provázku, Zelný
trh 9 - Nesmrtelný L. Janáček v režii V.
Morávka. www.provazek.cz

Od 2. března Prima family nabízí divákům zábavnou talkshow Polívka na
víně s Bolkem Polívkou.
„Do prvního dílu s podtitulem Muži na scéně
přijali pozvání například
Vojta Kotek, Jiří Mádl,
Michal Dlouhý a Arnošt

Uhde křtil knihu
Objevy pozdního
čtenáře

Hugo Haas

rámci ukončení vzpomínkové akce „Po
stopách Huga Haase“ se společnost přátel
StaroBrněnských
novin
sešla u rodinné hrobky velikána. Se skleničkou šampaňského zavzpomínala nejen na Huga,
ale na celou jeho
rodinu. Hugo byl velice moderní, aniž by

se ohlížel na to, je-li. Zcela
jistě se dobře bavil při pohledu z nebeské kavárny
a svým hutným hlasem zvolal: „Na vaše zdraví přátelé!
A všichni, jak jste tady, bez
výjimky, za mě platíte.“

Divadlo - St 13. 3. v 19 h - …A NA
HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR - Divadlo
Bolka Polívky, Jakubské nám. 5 - Groteska
o dnešním světě. Hrají: A. Polívková, M.
Táborský. www.divadlobolkapolivky.cz
Dětem - Ne 31. 3. v 15 h - ČERVENÁ
KARKULKA -- Divadelní studio V, Veveří 133 - Pohádka o holčičce s červenou
čepičkou, která měla namále. Vstupné
60 Kč. www.divadlov.cz

Účastníci veselé tryzny si připili nad
hrobem Huga šampaňským

Hrob Huga Haase

Text a foto: Martin Cibulka

Ladislav
Frej

Polívka má nový
pořad v televizi

Goldflam,” uvedla Prima.

telefon inzerce: 777 řř556 578

František Kocourek

Marie Ptáková

Minule: Žanek Žižkové z Trocnovýho byl správné
mlatař. Žanek Rohaté zvané Dubál házel špiz.

J

ak tak hantýrovali,
ani nevrzl voko na
plac před partiju a
málem valili všichni pod
drn. Jenže Žanek Rohaté
Franta
Kocourek

(1947 - 1991),
povídka vznikla
na jeho počest

kde to je

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

Vlasta
Burian,
přítel

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu
inzerce

B

Paní Marie (1873 - 1953)

ěhem angažmá v ND
Brno (1893 - 1895)
se jí narodil syn
Dalibor, který od r. 1916
na klavír věrně doprovázel Vlastu Buriana na
pražských i venkovských
scénách. Největší podíl
na jejím uměleckém zrá-

V centru, na pěší zóně. 1 + 1, 63 m2.
Volný od 1. března.
Solidní jednání.
Volejte: 777 556 578
na vašem autě?

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

M. Drahokoupilová

Zlatnictví
Marcela Lurská
www.zlatnictvi-lurska.cz

h Opravy zlatých a stříbrných šperku
h Zakázková výroba h Rytecké práce

www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

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

na telefonní číslo 902 11 30

inzer´At
vám vyrobíme

zdarma

Tel. č.: 777 556 578

Text a foto: Martin Cibulka

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

Obratem dostanete SMS s osobním
poděkováním od šéfredaktora listu

Sudoku pro
nenáročné

ní měl režisér Karel
Hugo Hilar. Na svém
kontě má téměř 500 divadelních rolí, převážně
tetiček, chův, babiček
a obětavých maminek. Ve
filmu hrála např. Zlaté
dno (1942), Řeka čaruje
(1945).

13
3 2
2 1 3 21 3
3 21
32
pro líné

línější

Návod: Součet v každém řádku a sloupci je 6.

Herečka Marie Drahokoupilová, jejíž filmová hvězda
zářila nejvíce v 60. a 70. letech, si našla čas na setkání se StaroBrněnskými novinami.

Navštivte GENO PNEU SERVIS.

SBN TRICET

Karel
Hugo Hilar,
režisér

s Marií Drahokoupilovou

Sjíždí se vám pneumatiky

30 Kč

Aktuality
a zajímavosti
Když přijedete do Prahy,
noviny dostanete zdarma
například v Malostranské besedě na Malostranském náměstí.

Velký rozhovor SBN

Pronajmu byt v Blansku

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

Dalibor
Pták,
syn

?

Minule: Andílek je W. A. Mozart
v dolní části Zelného trhu před divadlem Reduta. Správně: Kateřina
Stará, Anna Obořilová, Aleš Malý.

[

www.
malostranskenoviny.eu

Zmerčit plotnu křížatéch,
tak je špatínka. Co na to
Žanek Žižkové z Trocnovýho? Zgómeš příště!

Otázka: Kdepak je v centru
Brna tato nahá panna za
pěknou ohrádkou?
Nápověda: Dům, u kterého
je panna umístěna, má název na její počest.

Co nového
v Praze

Herečka Národního divadla Brno

zvané Dubál házel špiz
a zmerčil plotnu křížatéch, jak klapó z palírny
vod Pískovýho.
Hned vařil: „Je to špaténka, só pěkně spařený
a jejich betelná sajtna, to
zacólujem řepó!“

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

[

Slavné ženy Starého Brna

Jak Žanek Žižkové šeredně vybóchal křížatý (II.)

Křížatý klapó

++11

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Foto: Archiv

Zabava

SBN: Milá Madlo,
proč Vám všichni říkají Madlo, když jste
Marie?
Madla: Je to vlastně
malý příběh manželské
dohody. Maminka chtěla
Madlu, takže bych musela být pokřtěna Magdaléna. Tatínek chtěl Marii.
Dohodli se tak, že jsem
Marie a říká se mi Madla.
SBN: Jezdíte často do
Brna?
Madla: Ano, z rodné
Prahy jezdím do Brna
už mnoho let. Někdy na
krátko, jindy na delší čas.
Mám tu velice milé pří-

buzné, je to také čas mojí
dovolené. Sleduji, jak se
toto město mění, a jsem
ráda, že jen k lepšímu.
Upravené domy a centrum, ve kterém se dá velice příjemně chodit.
SBN: Věříte ve štěstí?
Madla: Ano, myslím si,
že štěstí je pro život velmi
důležité. Vím, že mnozí
talentovaní kolegové postrádali ono vrtkavé štěstí a tak se nikdy nestali
členy Národního divadla.
Osobně jsem měla velké
štěstí. Prožila jsem dětství s báječnými rodiči
a později mě štěstí provázelo na mé cestě pracovní. V divadle, ve filmu
i v televizi jsem dostávala
mnoho krásných rolí.
SBN: Byly pro vás
šťastné i tehdy oblíbené kurzy francouzštiny, ve kterých jste

v letech 1974 - 1975
účinkovala?
Madla: Vždy jsem překvapena, když se dozvídám, kolik lidí se na tento pořad s radostí dívalo.
To jsem netušila, když
jsem tuto krásnou nabídku chtěla odmítnout.
Desítky scénářů ve francouzštině, kterou jsem
neuměla, mě vyděsily
k smrti. Ale nakonec jsem
celé léto věnovala studiu těchto nepřátelských
scénářů. A štěstí zafungovalo. Na krásné měsíce s Irenkou Kačírkovou
a dalšími báječnými lidmi nikdy nezapomenu.
SBN: Co je pro vás
v dnešním světě nej?
Madla: Společnost příjemných,
tolerantních
a laskavých lidí. Nemyslíte, vážení čtenáři, že
pak je život báječný?

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy

Čís. 1, roč. II
leden 2012

1. dne v měsíci.

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SBN TRICET
na tel.
číslo

redakce@StarobrnenSkenoviny.eu

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

902 11 30

www. StarobrnenSkenoviny.eu

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

Příští číslo vyjde
1. dubna

Šťastný a veselý nový rok 2012
Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.

Seženete i v Praze

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

Mazlíčci
Starého Brna

Foto: Archiv SBN

Modré okénko
dnes získává...
Za to, že bojuje,
aby měl exprezident Václav
Havel v Brně
svou uličku.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Vladimír Morávek
divadlo husa na provázku

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

Takhle to
má vypadat

Princ s Princeznou
Foto poslal:
Lubomír Schwarz

Foto: Martin Cibulka

Posílejte fotky
domácích mazlíčků!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

Kat Vašík před Středověkou krčmou (nám.
Svobody 17) rozdává
StaroBrněnské noviny.

na tel. číslo 902 11 30

- Proč to máte tak vysoko? Vždyť to malej člověk
vůbec nevidí! - Ale prosim Vás, malej člověk dneska
stejně na maso nemá!

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 3 / březen 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.

Zde muže
být váš

Rodinná spolecnost
PENERINI Vás zve
na šálek cerstvé kávy!

Vyrobíme vám
ho zdarma dle
vašich představ

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

inzer´At
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

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

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

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

inzerce

47 odběrních míst
Café TeeVee, Běhounská 18. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. 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. Kadeřnictví Leony Svídové, U Hřiště
21, Starý Lískovec. Kavárna Santiago, Veveří 22. Pivní opice, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Gorkého 2. Odysea - svět logických her a zábavy, Starobrněnská 20. Restaurace Hansen, Besední dům, vchod
z Husovy ulice. Pivnice U Čápa, Obilní trh 10, tel.: 541 210 189. Pivnice Pegas,
Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 3, Brno, tel.: 546 221
019. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Husova 13.
U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Restaurace Na schodech, Pekařská 29. Pivní
šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo
nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148, Královo Pole. U Všech čertů, Dvořákova 6. Restaurace Na pískové cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana, Jezuitská 3. Pivnice
Koločava, Bayerova 10. Restaurace Šermířský klub L. A. G., Kopečná 50.
ISHA café restaurant, Úvoz 8. Kavárna La Dolce Vita, Biskupská 3. Galerie Caffe, nám. Svobody 8. RedBlack Shop, Kopečná 7. Středověká krčma,
nám. Svobody 17. Café 99, Úvoz 56. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80.

To je
špica!

Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.

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

Doporučujeme 1. kávu
z naší kolekce:
RISERVA - 100% Arabika.

Ochutnejte naši kávu v Gimmi Lounge
Cafe na Slovanském nám. 1,
Zemanově cukrárně a kavárně na
Josefské 4 a v Divadle Bolka Polívky
na Jakubském náměstí 5 v Brně!

Nabízíme kávovary světových
značek (Jura, De´Longhi, WMF…)
a provádíme jejich kompletní servis.
Pro informace a nákup volejte:

602 711 722

www.penerini.cz

