Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

}

redakce@starobrnenskenoviny.eu

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

BURIAN
& BRNO

Brněnské
servírky
Miss
Opice

Foto: Martin Cibulka

Čís. 4, roč. III
duben 2013

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

SLEČNA LENKA

z Pivní opice (Joštova 4) nese
domácí hamburger a piva
Svijany, Poličku a Poutníka.

Oslavencova
bezstarostná jízda
na str. 6 a 7

Volejte: 605 520 733
www.historicketelefony.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.

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

STŘÍBRNÉ ŠPERKY
RIVAX
Tradice, kouzlo
a trvalá hodnota šperku!

Adresa:
Prodejna RIVAX, OD Vágner,
Česká 6/8, Brno

Otevřeno:
Po - pá 8 -18.30 h,
so 8 - 12. 30 h

%

20letá tradice
Moderní tónová volba
Původní česká výroba
ﬁrmy Jelínek Brno

Více info na str. 12

tisková mluvčí
Městské policie Brno

20

Funkcní repliky
historických
telefonu

DENISA
KAPITANČIKOVÁ
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www.penerini.cz

Zde muže
být váš

„Protože jsem brněnský
patriot a velký fanda retro.“
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Prinášíme

cerstvou a kvalitní kávu
prazenou podle receptury
PENERINI v Ceské republice

Foto: Martin Cibulka

Žertovná koláž: Ondřej Höppner, SBN

Proč čtu

2

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

8°C

DUBEN: Jaro je tu, to
je skvělé, jásá vězeň ve
své cele.

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!

Polívka tlučená

Uvař starou slepici při
hovězím mase do měkka, potom vyřízni prsíčka, ostatní slepici v moždíři dobře utluč...
rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce

6

metrů měří tyč, kterou
nařídil bez povolení
vztyčit na mrakodrapu
primátor Onderka.

Úvodník

Malý velký
mrakodrap

R

ozdíl mezi velkým
a malým městem
tkví v tom, že ve velkém městě je možné víc
vidět a v malém víc slyšet, napsal Jean Cocteau,
básník z velkého města
Paříže.
Brněnský
mrakodrap
možná bude nejvyšší v republice, ale jen díky střešní tyči, která navíc nebyla
v plánech. Jako by nešlo
o to, kdo má vyšší dům,
ale kdo má delší tyč.
Tato „vyčuraná“ tyč, měřící
necelých šest metrů (tolik
doskočí vzrostlý školák),
tvoří nejen rozdíl mezi
vysokým a nejvyšším domem, ale též rozdíl mezi
malým a velkým politikem.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557



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

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Brno už má nejvyšší
mrakodrap, ale...
Primátorova tyč trčí mimo zákon

Brno - Vida! Mrakodrap
AZ Tower už je se svými
111 metry nejvyšší budovou v zemi, ale chybí mu
povolení. To platilo jen pro
stavbu o výšce 105, 5 m.
Dosud nejvyšší budouva
v ČR, pražská City Tower,
přitom měří 109 m.
Rozhodujcí rozdíl tvoří
železná tyč o délce takřka
6 m, kterou nařídil vztyčit
primátor Onderka.
Na povolení se čeká a není jasné, zda nebude třeba
primátorovu tyč zase odstranit.

Tyč, která
to rozhodla

Primátor
Onderka

AZ Tower

Šéf televize měl styky s maﬁí?

Brno - Ředitel brněnského studia České
televize Karel Burian
byl prý napojen na tzv.
Toﬂův gang. Uvedla to
v reportáži televize

Nova. Toﬂův gang je
jedna z nejhorších
a nejkrvavějších maﬁánských skupin všech
dob. Odbory nyní Buriana vyzývají, ať se brání

soudně a očistí tak jméno televize.
Burian prý měl i s odměnami měsíční plat
364 Kč, což je víc, než Karel
Burian
má prezident.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

V jakém filmu se vám
Burian líbil nejvíc?

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Zelný trh - Divadlo Husa
na provázku prý sehnalo souhlas 28 zastupitelů
z 55, aby byla ulička u divadla pojmenována Havlova podle exprezidenta.
● Dominikánské nám.
- Pasáž Jalta je stále k mání. Podnikatelka Robková
nesložila kauci 10 milionů
Kč. Slavná pasáž má cenu
100 milionů. Před sedmi
lety ji město získalo od
podnikatele Lekeše výměnou za pozemky a domy na
okraji Brna.
● Nádražní - Nové nákupní centrum Letmo
v budově vyhořelého kasína u nádraží otevírá své
brány 2. května. Dům byl
po požáru 11 let ostudou
města.
● Brno - Radnice utratila takřka čtvrt miliardy
korun za počítačový systém SAP, který nefunguje.
Nová ﬁrma, která nabídla
náhradní levnější systém,
byla vybrána bez výběrového řízení.

inzerce

JAROSLAV SURA

MOTOROVÝ PARAGLIDING
výroba, prodej, servis
tandemové lety
Telefon: (00420) 731 757 147
(00420) 607 162 069
E-mail: suraj@volny.cz
http: www.paramotors.cz

Jiří Jorge
Pěkný

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Graﬁk inzerátů
SBN, herec

Herec, ﬁlozof,
mudrlant

Brněnský herec
a patriot

„Když Burian
Prášil. Jeho vyprávění příběhu
s jelenem nemá
chybu.“

„Anton Špelec,
ostrostřelec,
tam mám
několik oblíbených hlášek!“

„Těžko se nezmínit o zbylých
39 ﬁlmech, ale
zřejmě Nejlepší
člověk.“

Hajany 1
Želešice
664 43

www.galerievsiti.cz

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

„Tři vejce do
skla, protože ten
legrační pán umí
uspat hada bez
trumpetky.“

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„Anton Špelec,
ostrostřelec
a dojemná scéna, když nedostane medaili.“

„Všechny jeho
ﬁlmy. Protože
je stejně jako
já rodák
z Liberce.“

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

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Kavárna Vlad. Menšíka
končí, nebylo na nájem

Dívka ze str. 3

Po zimě
přijdeš,
Járo?

Dělal jsem, co se dalo, říká hercův syn Petr

Rok
1912

Petr
Menšík,
syn

ště
SEXY MARTA VYHLÍŽÍ JARO

Marta Potužílková z Joštovy
ulice, propagátorka vyhlížení svobodných mužů. Tuto akci marně
opakovala dlouhých 60 let.

Malý oznamovatel

Foto: Archiv

Veselá - Populární
kavárna
Vladimíra Menšíka skončila. Nájemné činilo podle informací
StaroBrněnských novin 70 tisíc mesíčně,
což se prostě nedalo
utáhnout.
„Dělal jsem, co jsem
mohl. Jsem z toho
unavený a smutný,“
vzkázal SBN hercův
syn Petr Menšík.
Některá média informovala, že dluží radnici peníze, což není
pravda. Podle informací SBN je vše uhrazeno, ale kavárna už
nemá na provoz.
Petr Menšík je velmi
známou brněnskou
postavou, angažuje
se v charitativní činnosti.

Zde muže
být váš

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

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

Vladimír Menšík by
se divil, proč město
nesnížilo nájem
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

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

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

200 + 1 snubní prsten

na prodejně hned k vyzkoušení!

Výkup, opravy, zakázky, prodej
zlatých a stříbrných šperků.
Otevřeno: Po, út, čt, pá 9 - 12 h
a 13 - 17 h, st 13 - 17 h
Adresa: Hybešova 476,
Újezd u Brna
Telefon: 604 238 888
E-mail:
Dagmar.Mazalkova@seznam.cz

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

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

Volejte: 541 212 731

www.loupane-brambory.cz

Jediní na Brněnsku

produkujeme loupané brambory, které nejsou
chemicky konzervovány stabilizátory a pyrosiřičitany.
Loupané brambory dodáváme
v pitné vodě, v plastových obalech
o hmotnosti 15 kg.

•Výroba a rozvoz
•Brambory na salát,
na kaši a přílohové

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

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

DŮM (díra ulici.
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
DUBEN

Hrdina se dočkal
desky

Bojovník Alexandr Zach
● 12. 4. 1941 se konala
premiéra komedie Přednosta stanice s Vlastou
Burianem v hl. roli.
● 24. 4. 1948 byla znovuodhalena na Baštách č. 4
pamětní deska bojovníka
za svobodu Františka Alexandra Zacha.
● 25. 4. 1753 byla vysvěcena kaple Nejsvětější
Trojice na Špilberku.
● 29. 4. 1997 byla bratrům
Haasovým na Biskupské 8
odhalena pamětní deska.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Mendelova univerzita
hlásí světový průlom
v léčbě rakoviny

Brno - Úžasný objev se
podařil týmu vědců z brněnské Mendelovy univerzity. Našli způsob, jak
dopravit lék přímo do
nádoru, aniž by byly zasaženy okolní blízké orgány.
Znamenalo by to konec
chemoterapiím, jimiž trpí
tisíce lidí, kteří onemocněli rakovinou. Chemoterapie totiž zasahuje nejen

nádor, ale i jeho zdravé
okolí.
Vědci využili vlastností proteinu apoferritinu,
který přirovnávají k nákladnímu automobilu.
„V proteinu apoferritinu je dutina, která se
dá využít k uskladnění
léčiva,“ vysvětluje člen
týmu Mendelovy univerzity Pavel Kopel. Lék lze

aplikovat injekcí. Objev
světového významu je
zatím jen na papíře. Nyní
je třeba ho otestovat na
malých zvířatech. Do této
fáze musí vstoupit ﬁrma,
která testy zaplatí.

Víte, že...

V ČR zemře na rakovinu ročně 30 tisíc lidí.
Ve světě 7 milionů.

Zoo vybírá jména pro medvíd´ata

Brno - Medvědice Cora už
brzy vyvede svá mláďata,
která porodila loni v listopadu. Zoo pro ně zatím
nemá jména, ale vypadá
to, že se budou jmenovat
Nanuk a Bella. Medvíďata
žijí od narození v porodním
boxu. Mají se prý čile k světu a váží devět kg. Adoptovala je hokejová Kometa.

Cora s Tomem a Billem
v roce 2007

Zpravy

Černá kronika

Zemřel zpěvák
Bob Frídl (†65)

Stovky lidí se přišlo rozloučit dne 5. 3. do brněnského krematoria se zpěvákem Bobem Frídlem.
S kytarou pověšenou kolem krku a foukací harmonikou léta hrál svým příznivcům nejen v Brně.
V prosinci roku 2009 mu
lékaři diagnostikovali rakovinu plic.
Po celou dobu nemoci se
o Boba Frídla starala jeho
manželka. Zemřel v noci
na 25. února.

Novinky z místních podniku
Café Brussel, Pekařská 76

Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32

Stylová pivnice s dlouholetou tradicí
nabízí Starobrno, Svijany, Poutník, Velvet,
Hoegarden. Švejkovo koleno, Adamova
uzená žebra. www.restaurace-laguna.cz

Restaurace U Richarda, Údolní 7

Navštivte restauraci v rodném domě
hvězdy stříbrného plátna Nataši Gollové.
Pivní speciály Richard, denní menu, Wi-ﬁ
zdarma. www.uricharda2.cz

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

Nově otevřená kavárna pro kuřáky
i nekuřáky. Espresso za 35 Kč, belgické
vaﬂe různých variací za 69 Kč. Wi-ﬁ zdarma. www.cafebrussel.cz

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

Sbn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Pište si
tyto noviny

SAMI!

Témata posílejte na redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Zde mu že
být váš

INZERÁT

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

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.
●Domácí péče o seniory - nákupy, léky, hygiena, jídlo, společnost,
vycházky, doprovody aj.
Tel.: 603 889 277.
●Pronajmu byt 1 + 1, 63
m2 v Blansku. V centru,
na pěší zóně. Solidní jednání. Tel.: 777 55 65 78.
●Masérské služby do
domu či přímo v hotelu
Pohoda, Brno - Bystrc,
tram. zastávka Filipova.

Masáže relaxační, rehabilitační a zotavovací. Tel.:
732 700 832.
●Salon Markéta. Hledáme kadeřnice, kadeřníky, kosmetičku a manikérku s živnostenským
listem. Tel.: 724 224 153.
●Dodáváme loupané
brambory v pitné vodě,
v plastových obalech
o hmotnosti 15 kg. Nejsou
chemicky konzervovány

stabilizátory a pyrosiřičitany. Brambory na salát,
na kaši a přílohové. Tel.:
541 212 731.
●Hledám muže kolem
70 let nad 175 cm, který chodí za kulturou, ale
i jinam sám. Jsem 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.
●Levně prodám zánovní lamelový rošt, délka 200 cm, šířka 80 cm.
Rošt je i s matrací. Tel.:
777 122 009.
●Nabízím hypoteční
úvěry s úrokovou sazbou
už od 2,5 %, bonus pro
vás, odhad zdarma. Tel.:
737 500 806. E-mail: ra-

dek.talas@finvision.cz.
●Prodám tel. číslo
(Vodafone) s tarifem
„Odepiš“ nejvyšší nabídce. Informace na tel. čísle: 777 122 009.
●Prodám zahradu cca
900 m2 se zděnou chatou
a s parkovací plochou.
Lokalita: Jundrov - Komín. Cena dohodou. Solidní jednání. Tel: 604
417 002.

lici.

telefon inzerce: 777 }556 578

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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Brněnský orloj zabodoval
ve velmi těžké konkurenci

Nové zprávy
ze Starého Brna

Drsná bitva o nejblbější sochu má vítěze
3.

1.

Kvasinka vinná,
Hustopeče

2.

Památník Přátelství,
Břeclav

4.

DŘÍVE & DNES

● Brno - střed - Radnice se chystá zavést placené parkovací zóny. Předtím se však bude ptát občanů, zda je chtějí. Výsledek pak prý zohlední. Systém zón už funguje v Praze. Pro je i opozice.

Moravská
galerie už má
nového šéfa

Press

Martin Pleva
a Veronika Troppová
To je ale
s výhrou
betelný!

V

● Brno - Za vraždu spisovatelky Simony Monyové stráví její manžel Boris
Ingr ve vězení 15 let. Nejvyšší soud zamítl odvolání odsouzeného.

Za parkování
budou místní
platit

Orloj,
náměstí
Svobody

pohodě! Brněnský orloj
na náměstí Svobody se
stal bez problémů vítězem
soutěže „Nejkurioznější
socha jižní Moravy“. Hlasovalo pro
něj více než 2 tisíce lidí. Na druhém
místě skončila plastika s názvem

Vrah Monyové
neuspěl
s odvoláním

Socha Spravedlnosti, Brno,
nejvyšší správní soud
Kvasinka vinná z Hustopěčí, která
mohla být nedostižná, nebýt právě
orloje. Získala 800 hlasů, ač zachycuje kvasinku ve stádiu dělení.
Až třetí skončila podivuhodná socha Přátelství, vzdávající hold spolupráci města Břeclavi s rakouským

Zwentendorfem. Vypadá jako automat na limonádu, ale vida.
Brněnská socha Spravedlnosti, kterou mnozí považují za stěhováka
a podivují se, proč stojí před soudem
(zřejmě nespravedlivě), získala nepopulární bramborovou medaili.

Pokorný

Foto: archiv MG

Zpravy

● Husova - Moravská galerie má od 26. 3. nového
ředitele. Je jím Jan Press
(37), který v galerii pracuje od roku 2008, dosud jako vedoucí odboru
ekonomiky.
Dosavadní
ředitel Marek Pokorný
(49) odstoupil z osobních
důvodů v listopadu loňského roku.

Husova protínající Šilingrovo nám.

1928

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VŠIMNĚTE SI: Jezdilo se vlevo (poznáte podle parkujících aut), nejezdila tudy tramvaj.

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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BURIANOVA BRNĚ
telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

Poslední v abecedě, první na silnici. Buria
Vyvoleným vozem
krále komiků Vlasty
Burian byl brněnský automobil zvaný
„Zetka“. Každý jeho
nový typ musel mít.
Je také autorem
mnoha reklamních
spotů, např. „Poslední v abecedě,
první na silnici“.

Tenis
Burian při tenisové
exibici na Lužánkách
v roce 1936

Burian
venčí psa

Této brněnské automobilové značce byl
věrný mnoho let. Velkou událostí v tehdejším Brně byly
„Tenisové exhibice
Vlasty Buriana“.
Na tenisových dvorcích Moravské Slavie
v Lužánkách se pravidelně setkával se
svými přáteli, herci,
ale i s profesionálními mistry světa
v tenisu.
Např. 7. 5. 1933 pořádal v Lužánkách
Vlasta Burian s mistrem světa Karlem
Koželuhem a Ferencem Maršálkem,
daviscupovým
reprezentantem, tenisovou exhibici.

Její součástí byla
pokaždé i humoristicko-tenisová show
Vlasty Buriana s tenistou Maršálkem.
Také 21. 5. 1936 se
opět konala tenisová exhibice, začínala
v 16.30 h.
Zajímavostí této exhibice bylo, že Vlasta
Burian účinkoval ve
všech utkáních, neboť při dvouhře Síba
- Zaorálek dostal roli
rozhodčího.

Varieté
Těchto exhibicí se
pravidelně zúčastňovali přední brněnští podnikatelé. Téměř nikdy nechyběl
mj. majitel brněnské
tiskárny a vynikající
tenista Friedrich Rohrer.
Pamětníků,
kteří jistě s úsměvem
vzpomínají na jeho
pravidelné kabaretní
vystoupení např. ve
Varieté Rozmarýn,
již také mnoho není.
Sám Vlasta Burian
v rozhovoru v Českém rozhlasu říkal:

„Do Brna jsem se
pokaždé vracel velmi rád. Ze setkání
s kumštýři a lidmi
z brněnské metropole mám jen samé
milé vzpomínky.“
A ty brněnské „šťabajzny“, na které tak
rád vzpomínal, no,
radost pohledět. I
šalina by se za nimi
otočila!

Vlasta Burian
s brněnským
autem Zetka

Nebe
Dnes je téměř jisté,
že se Vlasta Burian
na nás z hereckého
nebe, tak šibalsky
jak to uměl jen on,
usmívá a objednává
svým
nezapomenutelným způsobem
„Liguéére“!
Dne 31. 1. 1962, v nedovršených 71 letech
opuštěn všemi kromě své ženy Niny,
končí život vládce
smíchu,
člověka,
který se vyšplhal do
závratných
výšin,
aby posléze zažil tvrdý pád .
Je jen na nás, jak si
jej budeme pamatovat my.
Nashledanou, pane
Vlasto Buriane!

Víte, že...
V restauraci Na Švábce
mají menu podle
Buriana (viz str.8).

Tichý koutek zuřivého reportéra

NOVINY
SMS

Martin dodá ulici - Skleněná
bouda za šest milionů Kč, dlouhá pět metrů a široká dva metry. Vždy když jdu kolem, říkám
si, proč bylo to informační centrum tak drahé? I přes výbornou polohu stánku, kdy kolem
něj projdou denně stovky lidí,
je věčně prázdný! Magistrát ho
nechal postavit a vybavit kvůli

tomu, aby v něm turisté a cestující dostali informace. Nápad
to možná špatný nebyl, bohužel
ale nesplňuje svůj účel.
Slečny, která sedí za skleněnou
výlohou stánku na nejdražší
židli v Brně, jsem se zeptal, kolik lidí přibližně za den vejde
dovnitř. Odpověděla, že na toto
téma má zakázáno mluvit.

Prázdno za
šest milionů

Foto: Martin Cibulka

Prázdná informační budka

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Martin Cibulka neúnavn ě brázdí ulice Starého Brna

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

Foto: Archov, Martin Cibulka

Vlasta Burian, který by 9. dubna
slavil narozeniny (Liguéére!), byl
velkým fandou Brna. A to nejen
proto, jak říkával, přicházel pěšky
a odjížděl luxusním automobilem.

NĚNSKÁ JÍZDA
z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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urianův geniální slogan na Zetku

Kalendárium
Starého Brna
DUBEN

Franz
Grűnbaum,
komik

Ludmila
Koláříková,
psycholožka

Václav
Kaprál,
pianista

Karel
Zahradník,
matematik

● Václav Nosek
*5. 4. 1921 Starý Plzenec
†22. 1. 2000 Brno
Dramaturg a dirigent
Národního divadla Brno.
Velký znalec díla Leoše
Janáčka a Bohuslava
Martinů.
● Ludmila Koláříková
*17. 12. 1909 Drysice
†22. 4. 1968 Brno
Vysokoškolská pedagožka, vědecká pracovnice,
psycholožka.
● Franz Grűnbaum
*7. 4. 1880 Brno
†14. 1. 1941 Dachau
Konferenciér,
komik,
režisér, textař a libretista.
Zahynul v koncentračním
táboře.

9. dubna by by
lo
Vlastu Burianov
i
122 let.
Kdyby domy mohly mluvit

Foto: Archov, Martin Cibulka

Lerchova 53

V tomto domě žil a tvořil v letech 1923 - 1941
akademický malíř, graﬁk
a profesor Jaroslav Král
(1883 – 1942).
Už po r. 1918 se stal jednou z nejvýraznějších
osobností Skupiny výtvarných umělců v Brně.
Zprvu krajinář, poté
kreslil postavy, často
nahé ženy. Věnoval se
tématice útěků, jeho poslední práce byly hodně

Zde muže
být váš

temné. Přesto neunikl,
byl odvlečen do koncentračního tábora v Osvětimi, kde 22. 3. 1942
zemřel. Je po něm pojmenována ulice Králova.

Lerchova 53

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Jaroslav Král,
malíř

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

● Václav Kaprál
*26. 3. 1889 Určice
†6. 4. 1947 Brno
Skladatel, pianista, pedagog, sbormistr.
● Emil Olšovský
*19. 12. 1890 Brno
†20. 4. 1945 Jedovnice
Operní
pěvec,
autor
mnoha hrdinných a dramatických postav českého
i světového repertoáru.
● Karel Zahradník
*16. 4. 1848 Litomyšl
†22. 4. 1916 Brno
Matematik,
významný
profesor a poté rektor
brněnské české techniky.
Čestný občan Králova
Pole, c. k. dvorní rada.

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

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

K
První
ředitel

Prvním ředitelem Národního divadla Brno byl Jan
Pištěk. Jeho syn, slavný
herec Theodor Pištěk
vzpomínal, jak tatínek
pokaždé osobně vítal
všechny příchozí.
Divadlo na Veveří (tehdy
na rohu Radwitova nám.)
slavnostně otevřel Jan
Pištěk 6. 12. 1884 v 19 hod
představením „Magelony“
v titulní roli s Otýlií Sklenářovou.

Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin
Martin
Cibulka

Jan Pištěk

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

dybych tušil, že do
kavárny TeeVee přichází jaro dříve než
obvykle, náležitě bych se
na to připravil.
Z březnového setkání
přátel SBN, kdy jsem byl
v jeden okamžik, věřte
nevěřte, v zajetí 34 žen
a 6 mužů, jsem se vzpamatovával hezky dlouho.
Chvílemi jsem si připadal
jako v dobrodružné pohádce Ali Baba a 40 loupežníků. Inu, příchod jara
udělal své.
Závratně stoupl počet
příchozích. Džus s čerstvě nakrájenými a hodně
velkými kusy ovoce, který
jsem na tento den ojednal,
se podával ve velkých průhledných džbánech.
Připomínaly spíše už léto.
Večírek se vydařil na jedničku a i přes značnou
dámskou převahu jsem se

Jaké pro vás
chystá Martin
p řekvapení?
Uvidíte 1. 4.
v 17 h.

Hojná
návštěva

Paní Iveta
s plackou
vězeňské služby

No tak
vida!
cítil docela bezpečně.
Přítomna byla totiž i moje
kamarádka Iveta, která nenápadně sledovala
veškeré dění a občas přihodila nějakou vtipnou
historku z vězeňského

prostředí. Její služební
placka budí respekt, možná i proto byl přes velký
počet lidí v kavárně klid.
Příští setkání bude zcela
výjimečné. Odehraje se na
Velikonoční, navíc aprílo-

vé pondělí! Kdo přinese
nejvtipnější vejce, vyhraje opět speciální cenu od
SBN. Překvapte a budete
překvapeni.
Těší se na vás
Martin Cibulka

inzerce
inzerce

Restaurace Na Švábce (Údolní 4)

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

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

www.nasvabce.cz

Foto: Martin Cibulka
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inzerce@StarobrnenSkenoviny.eu

Jak se žilo v Brně

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony

...a pak se říká: Staré dobré časy!

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte laskavě své příspěvky
na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu.
v Ostrovačicích u Brna,
bust L. Janáčka, T. G. Masaryka a dalších.
Pokud budete mít zájem,
ráda
vám
poskytnu
podrobnější informace.
Přeji vám hezké dny
Jana Hlavicová, Brno

ážení, dovoluji si
vám poslat námět
do vašeho kalendária nebo třeba i do jiného sloupku.
V dubnu bude výročí narození i úmrtí brněnského
sochaře, malíře a graﬁka
Emila Hlavici.
Narodil se 28. 4. 1887
ve Vsetíně a zemřel 7. 4.
1952 v Brně.
Studoval u prof. J. V.
Myslbeka, u kterého také
krátce pracoval.
Byl nějakou dobu asistentem na VUT v Brně.
Od studií tvořil v Brně.
Mimo jiné je autorem
Helenky z Pohádky máje

Redakce: Děkujeme za
krásný dopis. Panu Hlavicovi jsme chtěli věnovat
prostor v kalendáriu, ale
vítáme i tuto možnost
připomenutí díla tohoto
brněnského velikána.

Foto: Martin Cibulka

V

Dopis

TITULNÍ strana
StaroBrněnských novin
č. 3 (březen 2013)

Díky za
moc pěkný
článek
o Hrabalovi

V

ážená redakce,
jako velká obdivovatelka knih Bohumila Hrabala bych vám
chtěla poděkovat za velice
pěkný článek v březnovém
vydání mých oblíbených
StaroBrněnských novin.
V titulním článku s názvem Zrození génia mě

Z díla graﬁka a sochaře
Emila Hlavici
velice zaujal váš originální úhel pohledu. Psali jste
ne o tom, jak tento geniální autor žil, ale o tom, co
se stalo předtím, než se
narodil.
Je zajímavé, jaké náhody
a drobnosti ovlivňují naše
životy.
Kdyby Hrabalova babička
neuvařila fazolovou polévku v den, kdy se její
dcera svěřila, že je těhotná, asi by její manžel jejich
dceru zabil. Připomeňme,
že Bohumil byl v bříšku
své matky tehdy velký ani
ne jeden centimetr.
Jana Nová, Brno

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Ať trčí!

Nelíbí!

ANO NE
15 % 85 %
Spočteno 529 hlasů.
Stav k 20. 3. 2013. Pište!

Otec: Tak už dobrou hodinu poslouchám datla, jak tluče na strom.
Asi tam bydlí a žena ho nechce pustit domů.
inzerce

Sloupek o kávě

Káva za dob Buriana

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

Výročí
umělce
E. Hlavici

Repro: Humoristické listy

Dopis

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!

O

bvyklá ranní vzpruha tohoto krále komiků - jednoduchá
bílá káva a k ní několik rohlíčků se zavařeninou. Po
zbytek dne se raději pila
káva černá.
Káva se kupovala čerstvá
u místních obchodníků
a pražičů, zrnková, kterou
hospodyňky samy namlely před přípravou.
Vařilo se v různých typech
moka konví, vaku-potů
a překapávačích, přístroje s velkým tlakem vody
a páry byly doménou kaváren.
Už při mletí libá vůně
předznamenávala lahodný požitek ze šálku kávy.
I když s nejednalo o zdravou přípravu kávy s delší
extrakcí, vyšším obsahem
kofeinu a jiných látek,
měla kouzlo a spousta
lidí si vaří dodnes v podobných přístrojích svou
kávu.
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
všem, kteří mě ovlivnili,
a rodičům. Snad už příliš
nelitují toho, že jsem se
vrhla na uměleckou dráhu,“ řekla dojatá Hanka
při předávání. Gratuluje-

nemocné děti. Na koncertu
vystoupili P. Šporcl, J. Zelenková, M. Bagárová, R.
Jícha a další.

Čínský cirkus
létal v Brně

Do Brna vykročil Varlén,
komiksový antihrdina bez
tváře. Moravská galerie
zahájila výstavu kolážových komiksů a kreseb
Miloslava Vojtíška alias
S. d. Ch. s názvem Orbis
Varlén a nic. Výstava je
k vidění do 29. září.

me!

Akrobatka Čínského národního cirkusu při čištění zubů

Haně Holišové
Thálie sluší

Hana
Holišová
HEREČKA

K

Pavel
Šporcl

HOUSLISTA

Stanislav
Moša

ŘEDITEL A REŽISÉR

Herečka Hana Holišová
získala v kategorii Muzikál, opereta nebo jiný hudebně-dramatický žánr
cenu Thálie za roli Jany
v představení Papežka,
které se hraje v Městském
divadle Brno. „Děkuji

Brňané mohli v březnu
vidět akrobatickou show
Feng Shui: Životní harmonie Čínského národního cirkusu. „Představení
propojuje prvky akrobacie se starým učením Feng
Shui,“ uvedla Simona Andělová z agentury 2media.

Beneﬁce
pro KRTKA

23. března se v Městském
divadle Brno uskutečnil
Koncert pro KRTKA, jehož
výtěžek putuje Nadačnímu
fondu dětské onkologie
Krtek na podporu komplexní péče o onkologicky

Antihrdina
má výstavu

Stanislav Moša
stále v čele

Stanislav Moša zůstává
ředitelem Městského divadla Brno, které vede
už přes dvacet let. „Moša
vzešel jako vítěz výběrového řízení,“ potvrdil
mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára. Druhým kandidátem byl režisér MDB Zdeněk Černín.

Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

DUBEN

Divadlo - 3. 4. v 19 h a 16. a 20. 4. od
18 h - KRÁLOVA ŘEČ - ND Brno - Mahenovo divadlo, Dvořákova 11, tel.: 542
158 120 - Jiří VI. koktá a jeho svérázný
logoped ho to odnaučí. www.ndbrno.cz
Divadlo - Čt 4. 4. v 19 h - TRAPNÁ
MUKA - Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - Druhý díl projektu Čapek (Čapkové) na Provázku v režii nápaditého
Jana Mikuláška. www.provazek.cz
Akce - 8. až 14. 4. - TÝDEN VLASTY
BURIANA - Rest. Na Švábce, Údolní 4
- Pel komika Vlasty Buriana ve skvělém
menu a atmosféře. Nenechte si ujít! Více:
www.nasvabce.cz
Divadlo - 9. až 13. 4. v 19. 30 h - JAKUB
A JEHO PÁN - Městské divadlo Brno,
Lidická 16 - Moudrá komedie Milana
Kundery. Režie S. Moša. Hrají V. Skála,
J. Mazák, L. Zedníčková. www.mdb.cz
Dětem - Ne 14. 4. v 15 h - OTESÁNEK
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Barevná písničková pohádka o jednom, který měl velikánský hlad. Vstupné 60 Kč.
www.divadlov.cz
Dětem - So 27. 4. v 19 h - MIKULÁŠOVY PATÁLIE - Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5 - Skvělé představení
Divadelního spolku Kašpar. V hlavní roli
M. Ruml. www.divadlobolkapolivky.cz

Pozvánka do Kabaretu Špaček

Čt 4. 4. v 19:30 h: Country kapela „5P“

Josef Bagar - bicí, latin
groove bongas.

Čt 25. 4. v 19:00 h:
Karaoke party

Čt 11. 4. v 19:30 h: Jazz
Quartet - R. Zapadlo
- saxofon, V. Spilka - kytara, V. Trllo - kontrabas,

So 13. 4. v 19:30 h: Travesti show Lady Daina
Divad a Lolla de Schampagne

Adresa:
Kopečná 45, Brno - střed
Telefon:
603 585 099

telefon inzerce: 777 }556 578

František Kocourek

J

Spařený

ak Žanek Rohaté
zmerčil plotnu křížatéch, hned vařil:
„Je to špaténka, só pěkně
spařený a jejich betelná
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
povídka vznikla
na jeho počest

Jarmila Pavlicová

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

Josef
Karlík,
manžel

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu
inzerce

J. Pavlicová - Karlíková (1925 - 2010)

O

perní pěvkyně Jarmila Pavlicová přijala v roce 1949 nabídku brněnského Národního divadla. Záhy získala
velkou oblibu publika.
Vytvořila četné role altového a mezzosopránového oboru. Např. jako Káča

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

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

www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

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

na telefonní číslo 902 11 30

Obratem dostanete SMS s osobním
poděkováním od šéfredaktora listu

Pište si
tyto noviny

SAMI!

Témata posílejte na redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Sudoku pro
nenáročné

Zde muže
být váš

Šárka Motalová
SBN: Chtěla byste
zažít dobu, kdy byl
šéfem
Národního
divadla v Brně Oldřich
Nový?
Šárka: Zažít ano, ale nechtěla bych se tam vrátit.

1

INZERÁT 2
Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

1 3 2
3
2 1 3 2 3
32 1 3 21
PRO LÍNÉ

LÍNĚJŠÍ

NÁVOD: Součet v každém řádku a sloupci je 6.

otázek, odpovídá
Šárka Motalová

mnozí nečekali.
SBN: A jak je vlastně lákáte?
Šárka: Informujeme je přímo v místech,
kam chodí - v klubech,
kavárnách, školách. Propagační materiály graﬁcky upravujeme přímo pro
ně.
Dále využíváme YouTube, facebook a další možnosti pro mladé. Navíc
divadlo Reduta, jedna
ze scén NDB, je v Brně
svou nabídkou speciﬁcká. Oslovuje mladé, a to
nejen divadlem, ale také
výstavami a různými akcemi.
Divadlo Reduta je pro
mladé, o mladých, ale i se
staršími.

3

na vašem autě?

Navštivte GENO PNEU SERVIS.

SBN TRICET

Antonín
Dvořák,
její autor

Tisková mluvčí Národního divadla Brno

Sjíždí se vám pneumatiky

30 Kč

AKTUALITY
A ZAJÍMAVOSTI
Když přijedete do Prahy,
noviny dostanete zdarma
například v Malostranské besedě na Malostranském náměstí.

v Čertovi a Káče. Tehdy
se seznámila se svým budoucím manželem, hercem Josefem Karlíkem
(svatba 1955). V jejich bytě
na Úvoze se o manžela
starala až do jeho posledních dní, zemřela necelých
sedm měsíců po něm.

7

Pronajmu byt v Blansku

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

Cecilie
Strádalová,
kolegyně

?

Minule: Kamenná panna na dvoře
Domu U kamenné panny na Orlí 16.
Správně: Hana Křížová, Libuše
Diditzová, Anna Obořilová

[

www.
malostranskenoviny.eu

Co na to Žanek Žižkové?
Dlabanec na věc? Táhl
bahno v roli nebo ternoval? Zgómeš příště!

Otázka: Víte, na jakém
domě na Starém Brně je
tento pěkný modrý lev?
Nápověda: V domě má sídlo Česká spořitelna. Kdysi
tu bývala hospoda.

Co nového
v Praze

Pěvkyně Národního divadla Brno

sajtna, to zacólujem řepó.
Radši bych táhl bahno na
roli než se s nima ternovat.“
A jel na Žanka Žižkovýho
- „Žanku dem pali, dlabanec na věc, zašijém se
někam.“

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

[

Slavné ženy Starého Brna

Jak Žanek Žižkové šeredně vybóchal křížatý (III.)
MINULE: Žanek Rohaté házel špiz a jak zmerčil
křížatý hned vařil: “Je to špaténka, zacólujem řepó!”

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Archiv

Zabava

SBN: Nezdá se vám,
že do divadla chodí
čím dál méně mladých lidí?
Šárka: Podle statistiky
se za poslední tři roky
v NDB návštěvnost mladých lidí zvýšila. Za rok
2012 jich bylo asi 55 tisíc.
Velký zájem mají o Festival Janáček Brno, což by

SBN: A jak se ve vašem souboru snáší
mladí a starší herci?
Šárka: Vždy záleží na
osobnosti člověka a jako
v jiných zaměstnáních se

4

může samozřejmě vyskytnout jedinec, který nezapadne nebo vybočuje.
SBN: Mladé diváky
by mohla z vašeho repertoáru jistě
zaujmout Králova řeč,
představení podle ﬁlmu
oceněného čtyřmi Oscary, které mělo v této sezóně premiéru.
Šárka: Je dobře, že se do
této inscenace Mahenova
činohra pustila. Kvalitní
scénář, založený ne na rivalitě, ale na prosté lidskosti, dnes není tak častý.

5

6

SBN: Žijete v Brně
ráda?
Šárka: Jak kdy.

SBN: Máte pro Brňáky nějaký vzkaz?
Šárka: Usmívejte
se, usmívejte se, usmívejte se a to i v duši.
Za rozhovor děkuje:
Martin Cibulka, SBN

7

Foto: Česká televize

Modré okénko
dnes získává...

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. května

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.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Za to, že
statečně snáší
posměch kolem
jeho falického
časodíla.
OLDŘICH RUJBR

AUTOR BRNĚNSKÉHO ORLOJE

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

Takhle to
má vypadat

To není plyšák, ale
náš králíček Billy.
Foto: Zdeňka Galková

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

StaroBrněnské noviny
v zátiší s lampou
v restauraci
Isha, Úvoz 8

- Jestli se budeš pořád jen válet doma, Mařko, tak si
ženicha nikdy neseženeš!
To je
- Tak mi ho sežeň ty, mami, ať si přijde přilehnout.
duchna!

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 4 / duben 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.

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

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.

INZERÁT
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

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

inzerce

48 odběrních míst
Café TeeVee, Běhounská 18. Restaurace Hansen, Besední dům, vchod
z Husovy ulice. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 602 724 700. Air café,
Zelný trh 8, tel.: 774 020 106. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna Parnas, Zelný trh 20. Informační centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela
Lurská, Veveří 32, tel. 777 687 109. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. Restaurace Výtopna, Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70.
Akademická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Knihkupectví Academia,
nám.Svobody 13. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny,
Údolní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caffé
del Saggio, Helceletova 2, Masarykova čtvrt. Husa na provázku, Zelný trh 9.
Kadeřnictví Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Kavárna Santiago,
Veveří 22. Pivní opice, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Gorkého 2. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Odysea - svět logických
her a zábavy, Starobrněnská 20. Pivnice U Čápa, Obilní trh 10, tel.: 541 210
189. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady
3, Brno, tel.: 546 221 019. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Restaurace Na schodech,
Pekařská 29. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148, Královo Pole. U Všech čertů, Dvořákova 6.
Restaurace Na pískové cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana,
Jezuitská 3. Pivnice Koločava, Bayerova 10. Restaurace Šermířský klub
L. A. G., Kopečná 50. ISHA café restaurant, Úvoz 8. Kavárna La Dolce
Vita, Biskupská 3. Galerie Caffe, nám. Svobody 8. RedBlack Shop, Kopečná
7. Středověká krčma, nám. Svobody 17. Café 99, Úvoz 56. Restaurace Na
Purkyňce, Purkyňova 80. Club Fičák, Mojmírovo nám. 16/17.

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

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

