Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

}

Čís. 5, roč. III
květen 2013

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

VLADIMÍR MENŠÍK ZEMŘEL PŘED 25 LETY

Brněnské
servírky
Miss
kaštan

Foto: Martin Cibulka

EXKLUZIVNI FOTKY
Z RODINNÉHO ALBA

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

SLEČNA JANA

z kavárny Era (Zemědělská
30) nabízí vynikající
kaštanový dort za 65 Kč.

Vladimír
Menšík,
4 roky
StaroBrněnským novinám se
podařilo získat parádní fotky

z rodinného alba geniálního
herce a vypravěče Vladimíra

Vladimír Menšík,
svatba na brněnské
radnici

Menšíka. Prohlédněte si je
na stranách 6 a 7.

Více info na str. 2

Soutěžte o sud piva
Starobrno Medium
na straně 5

Najdete nás v prodejnách Josefská 1
a Obchodní centrum Olympia

www.sperkymax.cz

%

Volejte: 605 520 733
www.historicketelefony.cz

I ŽENÁM
PIVO SLUŠÍ

Děkujeme všem našim zákazníkům,
kteří nám věnují přízeň již 20 let!
20

www.penerini.cz

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

NOVÁ
FOTOSOUTĚŽ

sleS tím
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Prinášíme

Funkcní repliky
historických
telefonu
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INZERÁT

cerstvou a kvalitní kávu
prazenou podle receptury
PENERINI v Ceské republice

„SBN čtu, protože
chci být starým Brňáčkem.“
ANDREA BURŠOVÁ,
herečka Divadla
Husa na provázku

Maximální výběr šperků
z celého světa!

Zde mu že
být váš

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

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu

2

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

20°C

KVĚTEN: Nevěřte
tomu, že na úpal je ještě
brzy. Klobouk s sebou!

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!

Kapoun v rosolu

Dobře očištěný pěkný
kapoun upraví se zcela tak jako krocan, jen
že se dá o trochu méně
vody a octa.
rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce

25

Od smrti
herce Vladimíra
Menšíka 29. 5.
uplyne 25 let.

Úvodník

Brno, město
zázraků

B

rno není jen město,
je to životní styl.
Kdyby si všichni Brňané ve jménu životního
stylu pořídili šestimetrové tyče, rázem by byli nejvyššími obyvateli nejen
ČR, ale i celého světa.
Brněnský mrakodrap se
díky Onderkově tyči vydrápal na první místo
mezi mrakodrapy u nás,
jinak by byl druhý, což je,
ehm, nic moc.
Vypadá to jako náhoda,
že ve chvíli, kdy se mrakodrap vytyčil na první
příčku, přibyl do brněnské zoo kocour, který štěká a... nekouše?
Pojďme to vyzkoušet a tyče s sebou.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557



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

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Brněnská zoo má
štěkajícího kocoura

Nové zprávy
ze Starého Brna

To není vtip. To je manul.

Brno - Brněnská zoo získala mimořádný přírůstek. Mladý samec divoké
kočky manul přijel z jihlavské zoo. Na rozdíl od
jiných koček nemňouká,
ale vydává zvuky připomínající štěkot malého
psa.
Výběh má naproti rysům.
Pokud ho ale budete chtít
vidět, nebo si ho poslechnout, musíte si přivstat.
Manulové loví v noci, za
úsvitu a za soumraku,
přes poledne se schovávájí a odpočívají.

● Desítky hracích automatů mají být odstraněny z centra města.
Rozhodla o tom radnice.
Majitelé heren se však
mohou odvolat.

Dlouhá
srst

Mocné
fousy
Štěkající kocour
z brněnské zoo

Kdy si dá ředitel TV padáka?

Brno - Skupina brněnských umělců žádá rezignaci ředitele
brněnského studia
Karel České televize Karla
Burian Buriana. Důvodem je

jeho údajné napojení
na tzv. Toﬂův gang.
Burian se zatím nevyjádřil. Zdrženlivé
je zatím i vedení České televize.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

● Dvě brněnské nemocnice - v Bohunicích
a u sv. Anny - se mají sloučit do jedné. Rozhodlo
o tom ministerstvo financí. Špičkoví lékaři však
proti tomu protestují.

Omluva

V minulém čísle jsme nesprávně uvedli, že má řed.
Burian měsíční plat 364 Kč.
Správně prý je 364 tisíc Kč.

● Pamětní desku z roku 1892 nalezli dělníci
při stavebních pracích
v areálu Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity.
Připomínala dokončení
městského chlapeckého
sirotčince a poděkování
mecenášům.
● Národní divadlo
Brno stále nemá ředitele. Do užšího výběru
postoupili tři kandidáti.
Bývalý ředitel divadla Daniel Dvořák podal výpověď loni v září. Jako důvod uvedl, že dostává od
města málo dotací.

inzerce

V jakém filmu se vám Rodinná spolecnost
Vás zve
Menšík líbil nejvíc? na PENERINI
šálek cerstvé kávy!
Dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, ﬁlozof,
mudrlant

Brněnský herec
a patriot

„V tragikomické roli ševce
ve ﬁlmu Lásky
mezi kapkami
deště.“

„Když tak
naléháte, tak
Jořka Pyřk ve
ﬁlmu Všichni
dobří rodáci.“

„Miluju ho jako
Jořku Pyřka
v Jasného
Rodácích.“

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

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„V Dívce na
koštěti, hrál
tam hodného
školníka a měl
pěkné zuby.“

„Všichni dobří
rodáci a jeho
neuvěřitelný
koktejl humoru
a tragédie.“

„Nejvíc jsem
Vladimíra Menšíka obdivoval
ve ﬁlmu Ikarův
pád!“

Pro informace a nákup volejte:

602 711 722

www.penerini.cz

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

Brno už má nejvyšší
mrakodrap díky tyči
výšky 3 a pul Onderky

Primátor
Onderka
měří cca
180 cm

1.

To je teda ﬁnta! Úřady schválily tyč na střeše
budovy AZ Tower. Tím se z ní stal nejvyšší
mrakodrap v ČR. I s tyčí měří 112 metrů.
Brno - Potvrzeno! Mluvčí Brna - střed Pavel Žára
potvrdil StaroBrněnským
novinám: „AZ Tower
má úředně potvrzenou výšku 112 metrů.“
Budova se tak stává nejvyšším
mrakodrapem
v ČR. Žára současně upřesnil, že v médiích bývá
nesprávně uváděná výška
111 metrů.
AZ Tower prý tohoto primátu dosáhl na pokyn
primátora Romana Onderky, který prý rozhodl,
aby byla na střeše budovy
postavena buňka a na ní
vztyčena tyč.
Díky této 6, 5 metru dlouhé konstrukci předstihl

Dívka ze str. 3

AZ Tower dosud nejvyšší
mrakodrap v ČR. Jinak
by byl druhý. Primátor si
však prý přál výšku 111 m,
protože má 11. 11. narozeniny. Metr navíc to trochu
předimenzoval.

Čepec
je víc, než
hlava.
Foto: Youtube

6,5 m
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Rok
1913

štěPŮVABNÁ GERTRUDA

z Joštovy ulice byla
vášnivou odpůrkyní domácí
obuvi. Nakonec ale i ona
natáhla bačkory.

2.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

BRNO:
105, 5 m + 6, 5 m
AZ Tower

PRAHA: 109 m
City Tower
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

Pohyb budoucnosti
z minulosti
Stott pilates reformer - inteligentní stroj, který vám
nedovolí provést pohyb špatně. Proto je trénink na reformeru nejefektivnější a nejbezpečnější. Cvičíte vždy pod
dohledem kvalifikovaného lektora.
•formuje postavu
•odstraňuje svalové dysbalance
•pomáhá při bolestech zad
•zefektivňuje trénink sportovců
•post-rehabilitace po úrazech
•napravuje držení těla
•pro všechny věkové kategorie
Objednávky: info@fitclubvalerie.cz, tel.: 775 629 862
MyFit - tř. Kapitána Jaroše 7b, Brno
www.fitclubvalerie.cz

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

Specialista
na módu
v Brně

Každá svatba začíná u nás:
Pro ženicha vše
od obleku až po obuv.
Pro družičky a maminky
vše od šatů, kostýmů až
po doplňky.

láska až
do smrti!
Prodejna:
Masarykova 4, Brno - střed města
Otevřeno pondělí až pátek 9 - 18 h, sobota 9 - 12 h
Telefon: 777 739 812
Telefon:
Centrála a prodejní sklad:
777 739 800
Hudcova 78 b, Brno
Otevřeno pondělí až pátek 8 - 16 h www.volansky.cz

DŮM (díra ulici.
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
KVĚTEN

Hrabě Kounic
se oženil

● 12. 5. 1908
se JUDr. Václav hrabě
z Kounic oženil s Josefínou Horovou. Při této příležitosti věnoval svůj dům
na Žerotínově náměstí ve
prospěch brněnských studentů. Byla to jeho druhá
žena. S první, herečkou
Joseﬁnou
Čermákovou
(švagrová A. Dvořáka), se
oženil roku 1877 (zemřela
roku 1895). Kounic zemřel
na zápal plic roku 1913.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Bitva o ulici: Přetlačí
Havla silák Kocourek?
Zelný trh - Spory o to,
jak se má jmenovat ulička za Divadlem Husa na
provázku nabírají na obrátkách. Vedení divadla
chtělo pojmenovat uličku
po exprezidentovi Václavu
Havlovi. Radnice Brno střed však vypsala anketu
na internetu, která se ale
zamotala. Teď se prý bude
hlasovat znova, tentokrát
písemně. Kromě Havla
jsou varianty: František
Kocourek, Jan Calábek
a Christan André.

Víte, že...

František Kocourek,
silák nad siláky, se
vyučil písmomalířem.

František Kocourek

vštěvníků denně. Tentokrát
jich přišlo osm tisíc. V roce
2008 se přišlo podívat na
Toma a Billa 5 tisíc lidí.
Kolem zoo byla automobilová zácpa, všechna parkovací místa byla beznadějně
obsazena.

Cora
s medvíďaty

1904

Dnes

Jeden ze symbolů Brna bronzový Rudoarmějec se po zrestaurování vrátil
do města. Ovšem ne na Moravské náměstí, kde stál
přes 50 let, ale do skladu
v Modřicích. V parku na
náměstí by se měl voják, který má připomínat
osvobození Brna, objevit
v polovině prázdnin.

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Kde to je

VŠIMNĚTE SI: Na snímku vlevo je náměstí ještě s tzv. Královskou kaplí Panny Marie.

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Novinky z místních podniku

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

Zde muže
být váš

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

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

Rudoarmějec
se vrací

Dolní část Dominikánského náměstí

DŘÍVE & DNES

„Nečekejte na krásu, přijďte
si pro ni k nám! Nabízíme
ženám, mužům i dětem.“

Nové zprávy
ze Starého Brna

Václav Havel

Medvíd´ata přilákala do zoo 8x
víc návštěvníku než je běžné

Brno - Rekordní počet
náštěvníků přišlo o víkendu v polovině dubna do
brněnské zoo. Medvědice
Cora poprvé vyvedla svá
mláďata. Stály se až hodinové fronty. Běžně přijde
do brněnské zoo tisíc ná-

Zpravy

U

ˇ ˇ ˇ
HRISTE

Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.
Brazilský keratin.
Tel.: 547 354 318. U hřiště 21, Brno
Starý Lískovec, www.kadernictviuhriste.cz

INZERÁT

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

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.

Café - bistro Růžová slepička, Jánská 12

Nově otevřená kavárna v historickém
domě U Tří knížat. Stylová zahrádka ve
dvoře. Po - pá 7 - 22 h, so 9 - 22 h, ne
zavřeno. www.ruzovaslepicka.cz

Kavárna Café TeeVee, Běhounská 18

Útulná nekuřácká kavárna za kostelem
sv. Jakuba. Domácí koláček ke každé
kávě zdarma, štrúdlové středy, pravidelné srazy přátel SBN. www.cafeteevee.cz

Restaurace Pivní opice, Joštova 4

Stylová pivnice s milou obsluhou, denní
menu, piva Svijany, Poutník a Polička.
Speciální domácí hamburger XXL
s hranolkami za 119 Kč.

lici.

Zpravy

telefon inzerce: 777 }556 578
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

PIVNÍ

S MORAVSKÝM SRDCEM

ZPRAVODAJ
Zahajujeme nový I ŽENÁM
PIVO SLUŠÍ
seriál: Jak na pivo?
FOTOSOUTĚŽ

V minulém roce zvítězila ve fotosoutěži na téma I pivo může
být sexy! fotka Martina Plevy.

Pivovarská restaurace
z podhledu

Vítězka
2012

Na fotce je moje přítelkyně
Veronika Troppová svírající
Starobrno 11°.
Autor fotky: Martin Pleva

Až do konce roku budete právě na
tomto místě nacházet velmi užitečné informace o vašem oblíbeném
pivu s moravským srdcem a všem,
co s ním souvisí.
Zajímá vás, jak se
správně pije, jak se
hodnotí jeho kvalita,
co se k pivu hodí na
jídlo nebo dokonce co
si do hospody vzít na
sebe, abyste byli „in“?
To všechno si postupně
přečtete právě zde!
Než se ale začneme
těmto praktickým návodům věnovat, určitě
neuškodí malé opakování.
V Brně se pivo vaří
opravdu dlouho, už od
Pivovar Starobrno

poloviny 13. století, kdy
Václav I. městu udělil
toto královské privilegium. Přímo na Starém
Brně pivo vařily jeptišky v cisterciáckém
klášteře, který založila
královna Eliška Rejčka
v roce 1323. Ten stál
v místech dnešní Pivovarské restaurace na
Mendlově náměstí.
Starobrněnský pivovar
nedaleko odtud, v ulici
Hlinky, začali tehdejší
majitelé
klášterního

pivovaru Josef Mandel
a Hermann Hayek stavět v roce 1872 - a od té
doby se právě zde starobrněnská piva vaří.
Milovníci Starobrna si
tak jistě vzpomenou,
že vloni pivovar oslavil
140. narozeniny a při té
příležitosti představil
novinku: nepasterizované Starobrno.
Starobrněnská
piva
se pod dohledem zkušených sládků vaří
z nejkvalitnějších moravských surovin (vyjma českého chmele)
a podle klasické technologie. Pivovar navíc
od 90. let prošel rozsáhlou
rekonstrukcí
celého areálu, takže

dnes patří k nejmodernějším evropským
pivovarům.
Pivo se tu pořád vaří s láskou a péčí.
A jaké druhy svým štamgastům na čepu nabízí?
V oblibě stále vede jedenáctka Medium s plnou
a jemně chmelovou chutí, střední hořkostí a rázným řízem.
Na zahnání žízně, k jídlu i běžnému osvěžení
se dobře hodí výčepní
Starobrno Tradiční.
Někteří příznivci Starobrna nedají dopustit na ležák, jinému
chutná i černé tmavé
výčepní pivo. Stačí si
zkrátka vybrat podle svého gusta!

Do pivovaru i o víkendu
Pivovar Starobrno mohou zájemci navštívit každý všední den od 8
do 17.30 h na základě objednávky: e-mail exkurze@starobrno.cz
nebo tel. 737 224 087. Bez objednání mohou jednotlivci na exkur-

zi přijít v sobotu (11 h a 13 h) nebo
v neděli (14 h a 15 h).
Cena základního vstupného s degustací a suvenýrem činí 150 Kč,
studenti nad 18 let a důchodci
platí 100 Kč.

Je to o sud
I v letošním roce můžete soutěžit
o sud Starobrna Medium. Tentokrát
nám zasílejte své fotky pod heslem I ženám pivo sluší!
Protože k tomu starobrněnskému
ženy patří od prvopočátku, kdy je
vařily jeptišky…
Už se těšíme na
slečny, paní, štamgastky, servírky, výčepní nebo třeba
právě na tvou holku na povedených
obrázcích!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Chytrý krígl
UKAŽTE KAMARÁDŮM,
ŽE VÍTE NĚCO, CO ONI NE
● Víte, kolik lidí na internetu vidělo Ódu na Kometu?
Odpověď: Je to fakt bomba!
Ke konci dubna se počet shlédnutí starobrněnské reklamy
blížil 140 tisícům. Jste nejlepší,
děkujeme.
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Tema

Herec Vladimír Menšík:
Fotky z rodinného alba

Vladimír Menšík.
*9. října 1929,
Ivančice,
†29. května 1988,
Brno

Táta Vladimír

Za pár dní tomu bude
25 let, kdy zemřel
v Brně geniální herec
a vypravěč Vladimír
Menšík.
StaroBrněnské
noviny
představují unikátní fotograﬁe, které získaly v muzeu Vladimíra Menšíka
v jeho rodných Ivančicích.
Poprvé si tak můžeme pro-

Syn Petr

hlédnout celou jeho rodinu: S první manželkou
Věrou měl dvě děti - syna
Petra (1955) a dceru Vladimíru (1957).
S druhou manželkou Olgou měl také dvě děti syna Jana (1962) a dceru
Martinu (1965), která se
jako jediná stala herečkou.
Syn Petr Menšík si otevřel v Brně ve Veselé ulici
kavárnu, kterou však byl
nucen po téměř 13 letech
kvůli vysokému nájmu letos zavřít.
Syn Jan Menšík dělá asistenta režie u ﬁlmu a divadla. Dcera Vlaďka je podnikatelka.

Petr Menšík si otevřel
v Brně kavárnu a pojmenovoval ji po svém
otci. Pořádá charitativní
fotbalová utkání pro děti
postižené astmatem.

Vzpomínka Martiny
Menšíkové na tátu
„Já si s tátou povídám
v duchu pořád. A taky věřím, že je můj anděl strážný. Takže když mám potřebu mu něco říct, vyšlu
to přímo k němu. Táta byl
stejnej před i za kamerou,

byl v něm obrovský přetlak. Humor z něj sršel naprosto spontánně. Nebylo
to nic vymyšleného.
Mám pár tátových ﬁlmů,
na které koukám vždycky
a strašně ráda. Třeba Kam
slunce nechodí nebo Ikarův pád.
Po tátovi neumím dělat
věci napůl. Žít, milovat…
a šetřit, peníze ani sebe.
A díky němu vím, že s humorem jde všechno líp.“
Martina Menšíková se
věnuje hlavně dabingu
(Meg Ryan). V roce
2005 získala za dabing
cenu Františka Filipovského.

Dcera Martina

P
e

S druhou
manželkou Olgou

Svatba na Nové
radnici v Brně
s Věrou

Tichý koutek zuřivého reportéra

NOVINY
SMS

Šest
medvědů
s (Martinem)
Cibulkou,
redaktorem
SBN

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Žertovná koláž: SBN

Zdravíme herce Lubomíra Lipského k jeho 90. narozeninám
Herec oslavil narozeniny dne 19. 4.

M
m

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

S první manželkou Věrou
a dětmi Vlaďkou a Petrem
v roce 1972
v lázních Luhačovice.

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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Kalendárium
Starého Brna
KVĚTEN

Jana
Ebertová,
herečka

Erik
Pardus,
herec

Jiří
Mahen,
básník

Anton
Rzehak,
geolog

● Jana Ebertová
*7. 5. 1920 Praha
†10. 11. 2010 Brno
Herečka a vynikající vypravěčka v brněnském
studiu Československého
rozhlasu.
● Erik Pardus
*2. 2. 1957 Uh. Hradiště
†10. 5. 2011 Brno
Herec Městského divadla
Brno.
● Václav Royt
*1. 9. 1827 Nová ves
†27. 5. 1907 Brno
Historik, pedagog a první
český školský inspektor
na Moravě. Byl prvním
redaktorem časopisu Matice moravská.

Příště další
exkluzivní
fotky!
Menšík jako
malé děcko.

Vladimír Menšík
s rodiči v Praze
na Příkopech
v roce 1948

Kdyby domy mohly mluvit

Foto: Archov, Martin Cibulka

Lidická 49

V tomto domě se narodil
Jan Kotěra (1871 - 1923),
vynikající architekt a zakladatel české moderní
architektury. Již během
studií se setkával s mnoha budoucími osobnostmi architektury, např.
Adolfem Loosem, Josefem Hoffmannem, Josipem Plečnikem, což mělo
velký vliv na jeho talent.
Věnoval se též designu
nádobí, skla, nábytku, in-

Zde muže
být váš

teriérů i tapet. Od r. 1898
byl členem SVÚ Mánes
a působil jako profesor
na Akademii výtvarných
umění. Je po něm pojmenována Kotěrova ulice.

Lidická 49

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Jan Kotěra
(1871 - 1923)

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

● Jiří Mahen
*12. 12. 1882 Čáslav
†22. 5. 1939 Brno
Básník, redaktor, dramaturg, režisér, divadelní
kritik. Od r. 1937 ředitel
městské knihovny. Život
ukončil sebevraždou, čímž
reagoval na okupaci.
● Jan Křtitel Rudiš
*26. 5. 1817 Brno
†9. 8. 1891 Brno
Velkoprůmyslník ve stolařství a truhlářství. Houslista, mecenáš divadla.
● Anton Rzehak
*25. 5. 1855 Nový Dvůr
u Židlochovic
†31. 3. 1923 Brno
Geolog, autor mapy Moravy.

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.
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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)
Martin
Cibulka

N

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

a
Velikonočním
a zároveň aprílovém setkání přátel
StaroBrněnských novin
byl klid až do chvíle, kdy
vstoupil pan Kolbaba
a všechny přítomné dámy
jaksepatří vymrskal.
Poté se přidal i kamelot
SBN Bohumil Stejskal.
Rozdávaly se vajíčka vařená, dřevěná, sádrová,
čokoládová, jedno hezčí
než druhé.
Nejhezčí a zároveň nejvtipnější vejce dostal kamelot Bohumil. Ten, který
loni v létě zavezl SBN do
Vídně na kole.
Vítězné vajíčko s vlastní
ručně upletenou čepičkou, aby nenachladlo cestou do kavárny vzhledem
k aprílovému počasí, přinesla paní Bernatíková.
A pak se jedlo a pilo.
Hraběnčiny řezy, veliko-

Velikonoční
báseň

Na setkání
v TeeVee

Vítězná vajíčka
v čepicích

Kavárna TeeVee
je útulná říše,
stavěna ze světla,
hudby a plyše.
Z oken má vysoké
průhledné hranice,
které ji dělí snad
od chladné ulice.
Nad šálkem kávy jsou
všichni kamarádi,
ztěžka se odchází do
tepla domoviny.
V kavárně TeeVee
do šálku civee.
S odchodem končí den,
noc se kvapem blíží,
bude žít zítra svět
a budu opět host?

No tak
vida!
noční cukroví, buchty
a také slaný štrúdl a již
zmíněná vejce.
Co k tomu více dodat?
Snad jen, děkuji všem

Zelný trh 8, Brno

příchozím. Přijďte na příští setkání zavzpomínat
na člověka, který již není
mezi námi, ale je stále
s námi, a který svým vy-

právěním dodnes rozesměje kohokoliv při jakékoliv příležitosti.
6. 6. v 17 h se na vás
těší Martin Cibulka

Barmanka s úsměvem
k východu vzhlíží,
útulná TeeVee
je v centru města skvost.
Martin Cilbulka

inzerce
inzerce

www.aircafe-brno.com

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}
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Jak se žilo v Brně

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony

...a pak se říká: Staré dobré časy!

Dopis

Brněnský
orloj už
boduje!

V

ážení, dovoluji si
upozornit na jednu věc. Čtu vás od
prvních čísel. StaroBrněnské noviny mi chodí do
schránky, všechny výtisky
si schovávám, mám takový archív. Od prvního
vydání si tam děláte srandu z hodin na náměstí
Svobody. Nicméně!
Hodiny jsou opravdu
směšné a připomínají
spíše pantátu v pozoru
než cokoli jiného. Ale na
druhou stranu: Co když
ten orloj není směšný,
ale vtipný? Co když je to
vlastně geniální místo na
romantickou (třeba tu

Dopis

TITULNÍ strana
StaroBrněnských novin
č. 4 (duben 2013)

Povedený
Burian

V

ážená redakce,
opravdu pěkně jsem
si početla v posledním čísle StaroBrněnských
novin, kterých jsem věrná
obdivovatelka.
Pamatuji Vlastu Buriana,
dokonce jsem ho jednou
v Brně viděla na vlastní
oči. Ale to mi bylo šest
a dnes je mi 80.
Dokonce si pamatuji na
auta Zetka, kterých tehdy
bylo v Brně jen pár, i když

první) schůzku s milou
nebo milým? Není to
vlastně k popukání: Stojím s pugétem a za mnou
obrovský k***t? To už
přece za ty prachy stojí!
Byla by velká škoda se
toho orloje zbavovat.
Také jsem si všiml, že
ve vaší anketě (vždy na
stránce dopisů) roste
počet těch, kterým se orloj líbí. Tak za rok za dva
se snad dočkáme toho, že
to bude půl na půl!
Přimlouvám se tedy za
orloj, který se již stal
nedílnou součástí tohoto
podivuhodného města,
kterému se shodou okolností říká Brno. Stačilo
málo a mohlo se jmenovat třeba... Brko.
Jan Kuba, Brno
Odpověď: Máte pravdu,
pane Kubo! Ten orloj je
věrným zrcadlem doby.
Jsou to hodiny jako Brno.
se tu vyráběla. Mít tehdy
auto, to už jste byli honorace.
Burian byl velký komik,
vidět jeho ﬁlmy byla povinnost. Škoda jak skončil. Ale to už bylo velmi,
velmi dávno...
Jana Konečná, Brno
Odpověď: Děkujeme za
pochvalu. Burianův konec
byl jistě hořký (kvůli kolaboraci s nacisty nesměl
hrát a jezdil s divadlem
jen po vískách).
Ať už to bylo s tou jeho
kolaborací jakkoli, Burian
miloval divadlo a pro něj
i zemřel.

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Ať trčí!

Nelíbí!

ANO NE
17 % 83 %
Spočteno 589 hlasů.
Stav k 20. 4. 2013. Pište!

Repro: Humoristické listy

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

Starosta: Jen si ještě dejte, Maruško. Nejen dnes to za nás zatáhnou daňoví poplatníci.
inzerce

Sloupek o kávě

Slaná 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 jste tento pojem
již někdy zaslechli.
Ten nejznámější patří hygienickým návykům,
další skladování a poslední dochucení.
Pokud obsluha vezme šálky za jinou část než ouško,
slanost ulpělá na prstech
kontaminuje kávu.
Pokud byla káva během
přepravy lodí ve styku
s mořskou vodou a následně pražena, nelibá slaná stopa se rozvine v připravené defektní kávě.
Toto se snaží spousta pražičů zakrýt intenzivnějším
pražením, ale nelze úplně
odbourat.
Naopak záměrné přidání
špetičky soli do kávy dá
rozvinout určitým aromatickým a chuťovým vlastnostem. Používá se při
vaření kávy v džezvě v Pobaltí, nově v Indonesii. Zeptejte se svého baristy.
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
historky a postavy byly
např. okořeněné nějakým
požárem či hudbou. Každý večer byl premiérou
i derniérou zároveň.

Herecký koncert
Maciuchové

Vynikající herečka Hana
Maciuchová
zavítá
s monodramatem Žena
vlčí mák 21. května do
Divadla Bolka Polívky.
Nenechte si ujít hru o nečekaném citovém vzplanutí.

Čínské divadlo ze Šanghaje s představením Divočina...

Goldﬂam strašil
v Redutě

REŽISÉR

K

Hana
Maciuchová
HEREČKA

Petr
Oslzlý

DRAMATURG

7

Kulturní nástěnka
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

KVĚTEN

Jazz - Čt 9. 5. v 19 h - LACO DECZI &
CELULA NEW YORK - Divadlo Bolka
Polívky, Jakubské nám. 5 - Jazzový koncert legendárního Laca Decziho a jeho
kapely. www.divadlobolkapolivky.cz
Divadlo - Ne 12. 5. v 17 h - KRÁL
RICHARD III. - ND Brno - Mahenovo
divadlo, Dvořákova 11, tel.: 542 158 120 Věnováno památce J. Dufka. Více: www.
ndbrno.cz
Dětem - So 18. 5. v 15 h a 17 h, so 25.
5. v 15 h - BROUČCI - Divadelní studio
V, Veveří 133 - Hmyzí balada na motivy
Jana Karaﬁáta. Vstupné 70 Kč. www.divadlov.cz
Kabaret - 20. 5. v 19.30 h - KABARET
ČESKOSLOVENSKO - Kabaret Špaček, Kopečná 46 - Krys Kristofersson
a jeho hospic Incontinental. Opakované
vtipy a nic neříkající humor.
Divadlo - So 25. 5. 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

Vinotéka
U JANY

Posezení - Pá 31. 5. od 18 h - KYTARA S VÍNEM - Vinotéka U Jany, Františkánská 15 (Římské nám., vedle putyky
U Míka) - Posezení u dobrého vína a kytary.

Mezinárodní
přehlídku
studentských inscenací divadelních škol ze světa pořádala od 16. do 20. dubna
po třiadvacáté Janáčkova akademie múzických
umění. „Chtěli jsme, aby
byly zastoupeny všechny
kontinenty a státy Evropy,“ uvedl umělecký ředitel

K vidění Odstup,
a jsi blíž

Moravská galerie zahájila 18. 4. výstavu He
Jinweie a Tomáše
Císařovského, jež reaguje na proměny hodnot
v soudobé společnosti.
Výstava nese název Odstup, a jsi blíž.

Šmíd odhalil
zákoutí Paříže

Reportér a novinář Jan
Šmíd v dubnu u příležitosti festivalu Bonjour
Brno vedl přednášku
o Paříži. Prostřednictvím
projekcí, reportáží a vyprávění tak přenesl diváky na zajímavá místa
hlavního města Francie
a poodhalil jeho skrytá
zákoutí.

otázek, odpovídá
Hanka Holišová

Herečka Městského divadla Brno

Hanka Holišová.

SBN: Co vám v Brně chybí?
Hanka: Baví mě
v Brně žít a pracovat.
Mám tady rodinu a přátele a v divadle mám
práci, která mě naplňuje.
Jen to moře tady chybí.

1

Hanka: Už od školy
jsem chtěla dělat muzikál
i činohru. A právě toto
divadlo mi dává možnost realizovat obojí pod
jednou střechou. Navíc
mám kolem sebe partu
moc fajn lidí.

2

SBN: Jste čerstvou
držitelkou Thálie.
Jaké to je dostat
tuto cenu?
Hanka: Je to krásný pocit a stále si tu příjemnou
euforii moc užívám. Nejdřív přišla cena diváků
Městského divadla Brno
a teď cena odborné divadelní poroty, opravdu
velká radost.

3

SBN: Komu byste
udělila Thálii Vy?
Hanka:
Určitě
mým rodičům, kteří celý
život působili na scénách
brněnského ND. Také oni
mě profesně hodně ovlivnili a naučili, ať už tatínek

SBN: Je něco, co
vám v Brně vadí?
Hanka: Nelíbí se
mi vzhled našeho hlavního náměstí. Uvítala bych
více zeleně a osobitější
atmosféru jako je třeba
na Zelňáku.
SBN: Jste spokojená v Městském divadle Brno?

4

5

jako dirigent a klavírista,
nebo maminka sólistka
zpěvohry ND.

6

SBN: Máte nějaký
nezapomenutelný
zážitek?
Hanka: Setkání s panem Abelesem, jedním
ze zachráněných Wintonových dětí a později
i setkání se samotným
panem Nicholasem Wintonem a všemi, kteří se
podíleli na ﬁlmu Nikyho
rodina. Jde o ﬁlm o siru
Wintonovi, který vypravil
v roce 1939 vlak, v němž
bylo 669 dětí, převážně
židovských, odvezeno do
Anglie a tím zachráněno před transportem do
koncentračních táborů.
SBN: Máte nějaký
vzkaz pro Brňáky?
Hanka: Mějte se
krásně a přijďte do divadla.
Martin Cibulka, SBN

7

Text a foto: Martin Cibulka

Arnošt
Goldﬂam

Režisér, spisovatel a herec Arnošt Goldﬂam
sám na scéně v Redutě
třikrát během dubna se
svým
improvizovaným
pořadem Děs a hrůza strašil a bavil diváky!
Smyšlené
Goldﬂamovy

Festival Setkání
se povedl

festivalu Petr Oslzlý. Na
festivalu zahráli např. studenti z Číny, Kazachstánu
a JARu.

telefon inzerce: 777 }556 578

František Kocourek

Světla Svozilová

Jak Žanek Žižkové šeredně vybóchal křížatý (IV.)

Ž

anek hlásí: „Nevař
Rohaté, máš blbý
žgryndy a hned bys
na všechno házel kakáč.
Hoď špizunk na to, jak só
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Pavel Jelínek
na jeho počest

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

Vlasta
Burian,
principál

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Sjíždí se vám pneumatiky
na vašem autě?

Navštivte GENO PNEU SERVIS.

S

větla (1906 – 1970)
pocházela z dobře
situované brněnské
rodiny, kdy její otec Josef Svozil byl významným
politikem. Od roku 1930
hrála v Divadle Vlasty
Buriana. Burian ji obsadil
i do jejího prvního ﬁlmu

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

František
Čáp,
režisér

Sudoku pro
nenáročné

KONKURZ

DO STUDENTSKÉHO STUDIA
VESELÉ DIVADELNÍ
SPOLEČNOSTI, o.p.s.

Je - li ti něco mezi 14+ a 30 lety, máš zájem
dovědět se něco o divadle a chceš si zahrát,
zazpívat, zatančit a naučit se dobře mluvit, přijď
ke konkurzu do studentského studia Veselé divadelní společnosti v pátek 31. 5. od 15 do
19 h nebo v sobotu 1. 6. od 10 do 13 h do
zkušebny Paláce Padowetz (naproti hlavnímu nádraží), Bašty 2 ve 4. patře a předveď
se!!!
Hledáme mužské i ženské zpívající i nezpívající talenty do hudební komedie Nezkrotná
lady Hamiltonová, ale i do dalších plánovaných her.
Chceš-li s námi spolupracovat v oblasti literární, dramaturgické nebo
výtvarné, jsi vítán.

To neznáte Hadimršku
(1931). V r. 1948 se neblaze
angažovala v kauze kolegyně Jiřiny Štěpničkové.
Ke konci života zatrpkla
a dala se na pití.
Ve ﬁlmu hrála např.:
Babička (1940), Ďábelské
líbánky (1970).

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.

Sir Winton se dožívá 104 let

Žena, kterou zachránil
před jistou smrtí

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

info na: www.veseledivadlo.cz

Herma
Svozilová,
sestřenice

?

Minule: Modrý lev na domě v Křídlovické ulici číslo 2.
Správně: Jan Vostárek, Karel Kalina, Jitka Machatá, Josef Malý.

[

www.
malostranskenoviny.eu

Co góme a kdo? Proč hází
Rohaté blbý žgryndy a kakáč? Jak to Venca hlásí
celý? Zgómeš příště!

Otázka: Víte, na jakém
domě na Starém Brně jsou
tyto dvě zkřížené sekery?
Nápověda: Je to hned vedle vchodu do jednoho velmi známého divadla.

Co nového
v Praze

Herečka, brněnská rodačka

spaření a plav si vykajlovat někam válec ať se ti
neklepó haluze.“
Venca Korandůj taky házel ucho, přiklapal k Dubálovi a hlásí: „Žanku
nejeď na Žižkeca serpentýny, von to góme...“

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

[

Slavné ženy Starého Brna

MINULE: Žanek Rohaté: „Je to špaténka, só pěkně
spařený a jejich betelná sajtna, to zacólujem řepó.“

Kakáč

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Archiv

Zabava

Rodné Brno poctila návštěvou Dr. Renata Laxová (roz. Polgarová).
StaroBrněnské noviny měly tu čest se s ní sejít!
Je jednou z 669 převážně
židovských dětí, které roku
1939 zachránil sir Nicholas Winton před transporDr. Renata Laxová se Staro- tem do koncentračních táBrněnskými novinami.
borů. „V osmi letech jsem

se dostala do hostitelské
rodiny, kde jsem žila sedm
let,“ řekla SBN paní Renata. Po návratu do Československa se stala dětskou
lékařkou.
V roce 1968 odešla do
emigrace. Dnes žije ve
Wisconsinu v USA.
Sir Nicholas Winton se
19. 5. dožívá 104 let!

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve mestě

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

●Výborná italská vína
z biologického zemědělství. Pošlete sms s vaším e-mailem, zašlu info
a speciální ceník pro čtenáře novin. Tel.: 603 953
576.
●Koupím byt 2 plus kk
v Líšni, Vinohradech či
Staré osadě. Tel.: 602 816
346.
●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 ŽL. Tel.: 724 224
153.

●Dodáváme loupané
brambory v pitné vodě,
v plastových obalech
o hmotnosti 15 kg. Brambory nejsou chemicky
konzervovány. Brambory
na salát, na kaši a také
přílohové. Tel.: 541 212
731.
●Nabídka
výhodné
ceny elektřiny. Majitelé
rodinných domů a velkých
bytů, nabízíme vám snížení spotřeby na odběru
elektřiny. Tel.: 602 816
346.

Foto: Zoo Brno

Modré okénko
dnes získává...

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

STAROBRNENSKE
NOVINY
Čís. 1, roč. II
leden 2012

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@StarobrnenSkenoviny.eu

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

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy

1. dne v měsíci.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

SBN TRICET
na tel.
číslo

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. června

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 je
kocour a štěká,
protože to se
opravdu jen tak
nevidí.
KOCOUR MANUL

NOVÝ PŘÍRŮSTEK ZOO BRNO

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

Takhle to
má vypadat

Odpočívající kočku
Kačku, poslala Eva
Dokoupilová

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

Stojan se SBN ve
zlatnictví Marcely
Lurské na Veveří 32.

- Vítejte na letním bytě, madam. Jak vidím, ten váš
To je
moula se vůbec nezměnil.
šrumec!

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

48 odběrních míst
STAROBRNĚNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek
všech domácností a ﬁrem v centru Brna. Seženete je též
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už byly
rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).
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.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 5 / květen 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.

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

Zde muže
být váš

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

