Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

}

Čís. 6, roč. III
červen 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

ŽIVOT A SMRT BRNĚNSKÉHO FEŠÁKA

M is s
b rč k o

Foto: Martin Cibulka

MILAN CHLADIL

Brněnské
servírky

SLEČNA DANA

z restaurace Jakoby
(Jakubské náměstí 6) nese
Jakoby mojito za 89 Kč.

Foto: Archiv

Chladil se
podepisuje
fanouškům.
Milan Chladil měl vášeň pro
plnící pera, která sbíral. Na
obrázku vidíme jedno z nich.

Nebyla to zdaleka jeho jediná
záliba. Podle vyprávění kamarádů si potrpěl na kosmetiku

a garáž měl plnou suvenýrů,
dovezených z cest. Více čtěte
na stranách 6 a 7.

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu

„Už samotný název
mě velmi láká!“
JAN ŠKRDLÍK
violoncellista Brněnských
komorních sólistů

inzerce

Zde muže
být váš
inzerát!
Letní dárek
sleva inzerce 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

cerstvou a kvalitní kávu
prazenou podle receptury
PENERINI v Ceské republice

www.penerini.cz
Více info na str. 12

Okuste jedinečnou atmosféru
kavárny ERA.
Přijďte se zasnít o dobách
dřívějších a ochutnat současnou
gastronomii a výtečnou kávu.
Otevřeno denně 10 - 22 h
Adresa:
Zemědělská 30, Brno

www.eracafe.cz

Brno - Praha a zpět

Prinášíme

NOVÁ
FOTOSOUTĚŽ

Pohodlně, bezpečně, spolehlivě
za 3000 Kč, vozem vyšší
střední třídy. Pro stálé zákazníky
možná sleva, věrnostní bonusy,
dárkové certiﬁkáty.

I ŽENÁM
PIVO SLUŠÍ
Soutěžte o sud piva
Starobrno Medium
na straně 5

Volejte:
777 122 009

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

23°C

ČERVEN: Konečně bude

teplo, teď jen aby ho po těch
mrazech nebylo zas moc.

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!

Pastičky s brzlíkem

Dva telecí brzlíky vlož
na půl hodiny do vlažné
vody, aby pěkně zbělely,
pak je vyndej, omej a nakrájej na malé kostky...
rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce

1

Medvíďata Nanuk a Kometa z brněnské zoo
získali titul Nej mláďata
v ČR roku 2013.

Úvodník

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

zprávy
Drama v zoo: Medvídek zeNové
Starého Brna
Nanuk se přejedl ryb
Kometa

Nanuk
Brno - To byl poprask!
Populární lední medvídek
Nanuk z brněnské zoo se
dne 11. 5. přejedl ryb a dostal zažívací potíže.
Řešit to musel veterinář,
který mu dal antibiotika.
Nanuk a jeho sestra Kometa se narodili loni na
konci listopadu medvědici Coře a jejímu partnerovi Umcovi.

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557



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

● Brno - Mrtvý promluvil! Strážníci přijeli do
bytu, kde měl po hlášení manželky ležet mrtvý
muž. Při kontrole životních funkcí na ně však
promluvil.

Cora
Kometa
Nanuk

Medvíďata jsou
hvězdy

Trolejbus vlekl ženu 20 metrů
Koliště - Trolejbus odbočující z ulice Cejl na
Koliště zachytil dne 16. 5.
ženu přecházející na přechodu. Podle svědků ji 20
metrů vlekl.

Policie případ pečlivě vyšetřuje, protože dosud
není jasné, zda žena přecházela na zelenou. Na
křižovatce běžně trolejbusy nejezdí. Tento tro-

lejbus byl označen jako
služební jízda a mířil do
stanice u České, kde měl
začít s přepravou cestujících. Žena po převozu do
nemocnice zemřela.

● Rooseveltova - Restauraci Bohéma opět
navštívil známý kritik
Zdeněk Pohlreich. Při poslední návštěvě kuchyni
v televizním přenosu drtivě zkritizoval. Teď už byl
spokojen.
● Brno - U vlakového
nádraží byl otevřen nový
obchodní dům Letmo.
Vznikl v místě vyhořelého kasina, kde při požáru
v roce 2002 za dramatických okolností zahynuli
dva hasiči a krupiér.

inzerce

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

T

Ondřej
Höppner

● Zelný trh - Anketa o to,
zda brněnskou uličku
z Petrova k Divadlu Husa
na provázku pojmenovat
po Václavu Havlovi, se
bude opakovat. V prvním
kole to na internetu dopadlo tak, že ne.

Musel zasahovat veterinář

Jak to spolu Simonová
Návrat
mecenášů? a Chladil vydrželi 25 let?

ak to by byl majstrštyk. Po uši zadlužený herec Bolek Polívka možná se ctí projde
i lapálií se svou 40milionovou farmou v Olšanech.
Na scéně se totiž objevil miliardář Seidl, který
skoupil příjezdovou cestu
a pozemky kolem farmy,
kolem které již krouží věřitelé.
Vzhledem k tomu, že Seidl a Polívka jsou prý kamarádi, situace by mohla
dospět k nečekanému
rozuzlení: Koupě pozemků může být krokem k tomu, koupit farmu celou.
Seidl sám patří mezi věřitele, na farmu prý půjčil
Bolkovi 11 milionů.

Zpravy

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

polední menu
rodinné oslavy
firemní akce
rauty, catering

ČESKÁ RESTAURACE

Na Švábce
Dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

• 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

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, ﬁlozof,
mudrlant

Brněnský herec
a patriot

„Že by to bylo
tím, že měli
jen jedny
noty?!“

„Řeknu to
písní:
…Calderon jim
důvtip dal…“

„Zřejmě to
bylo tím: Tam
za vodou
v rákosí…“

studio

bella

Kadeønictví • kosmetika

Anna Marie
Höppnerová

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„Opravdoví
kamarádi
spolu vydrží
zpívat hodně
dlouho.“

„Miláčci národa.
Měli svůj jediný,
neměnný styl.
Originální
stálost!“

„Protože
jim bylo
do zpěvu.“

•trvalá na øasy
lifting oblièeje RF pøístrojem
•lifting
•permanentní make-up
•vakuové masáže
Jde nám o vaši krásu, zdraví
a dokážeme i poradit!
Otevøeno:
Pondìlí až pátek 7 - 20 h
Studio BELLA, Grohova 22, Brno
Volejte: 777 799 779, 541 248 052

www.studiobella.cz

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

Zachrání Bolka a jeho
farmu tento muž?

Dívka ze str. 3
Když
bruslit,
tak bez

EXKLUZIVNĚ

Miliardář
Seidl
Foto: Youtube

H

erci Bolku Polívkovi
svitla naděje, že by
se mohla vyřešit prekérní situace kolem jeho
zadlužené farmy.
StaroBrněnským novinám
se podařilo zjistit, že pozemky a příjezdovou cestu k farmě v Olšanech
koupil Bolkův kamarád
Alexandr Seidl.
Podle zákulisních informací není vyloučeno, že
pan Seidl nakonec koupí
i celou farmu.
Mezitím se v Brně sešla
asi čtyřicítka těch, kterým
Bolek a jeho ﬁrma dluží
kolem 40 milionů korun.
Farma v Olšanech je luxusně zařízená, ale zavřená. Správce konkurzní
podstaty navrhl, aby se na
sezónu otevřela, čímž by
se mohla zvednout v případě prodeje její cena.
Otázkou je, zda to nový
majitel příjezdové cesty
a pozemků kolem farmy
pan Seidl dovolí.
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Rok
1913

ště

PRUŽNÁ MADLA
z Údolní, propagátorka
tzv. duševního bruslení.
Všimněte si, její brusle
nemají nože.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Bolek
Polívka

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

Farma
v Olšanech
inzerce

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

Vybavení interiéru
textiliemi a garnýžemi
Zakázkové šití, záclony,
závěsy, garnýže a závěsné
systémy včetně montáže,
římské rolety, posuvné
panelové stěny…
Adresa prodejny:
Údolní 41, Brno

Otevřeno pondělí až pátek 10 - 12 h, 13 - 18 h

www.topstylinterier.cz

Funkcní repliky
historických
telefonu

20letá tradice
Moderní tónová volba
Původní česká výroba
ﬁrmy Jelínek Brno
Volejte: 605 520 733
www.historicketelefony.cz

Zde muže
být váš
inzerát!
Letní dárek
sleva inzerce 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

HOTEL │ PIVOVAR │ PIVNICE

Akce:

Vyhrajte

každý den soudek
piva PEGAS!

Denně v 23.30 h můžete v soutěži
Největší „cech“ vyhrát 5 litrů lahodného
piva PEGAS.
Stačí být je na správném místě, tedy u nás
v pivnici, ve správný čas, přesně v 23.30 h
a zaplatit tu správnou útratu, v ten okamžik
největší útratu v naší pivnici.
Zveme Vás na naše piva:

Světlý ležák ● Tmavý ležák ● Pegas Gold ● Pšeničné pivo
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.

Věříme, že se Vám bude u nás líbit!
Adresa:
Pegas, Jakubská 4, Brno

542 210 104

www.hotelpegas.cz

DŮM (díra ulici.
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Menšík: Fotograﬁe
z rodinného alba II

Jako by to
bylo včera
ČERVEN

Císař vyslyšel
hluchoněmé

Exkluzivně

František
Josef I.

Pokračování z minulého čísla: StaroBrněnské noviny přinášejí exkluzivní, dosud nikdy nezveřejněné fotograﬁe z rodinného alba herce Vladimíra Menšíka (†58).
Slavný herec je na nich
ještě jako malé děcko.

Vladimír
Menšík

● 12. 6. 1880 přijela kolem druhé hodiny odpolední do Brna jeho výsost
císař František Josef I.
Navštívil mj. Moravskoslezský ústav pro hluchoněmé v ul. Trnitá (tehdy
Dőrnrősselgasse).
● 24. 6. 1914 bylo na
Nádražní 8 otevřeno kino
Čas. Původní název kina
byl Apollo, OP, UFA-OP
Kino aktualit, Aktualita.
V letech 1933 - 1941 bylo
kino dočasně uzavřeno
a změněno na papírnictví.

Rodný dům
v Ivančicích

S maminkou
Andělou
a sestrou
Olgou

Vladimír,
1 rok

Se sestrou
Olgou

DŘÍVE & DNES

Rašínova ulice (ke kostelu sv. Jakuba)

1890

Dnes

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Kde to je

VŠIMNĚTE SI: Před kostelem sv. Jakuba stojí dům. Dnes tudy vedou tramvajové koleje.
inzerce

Zde muže
být váš
inzerát!
Letní dárek
sleva inzerce 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

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

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.

studio

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

salon
bella Krejèovský
Bellissima

Modely pro business módu, do spoleènosti,
pro volný èas, svatební šaty, šaty pro družièky,
chlapecké obleky, doplòky.
Šijeme také historické kostýmy a napoleonské
uniformy.

Otevøeno:
Pondìlí až pátek 7 - 20 h a dle domluvy Volejte: 777 799 779, 541 248 052
Studio BELLA, Grohova 22, Brno
www.studiobella.cz

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

lici.

Zpravy

telefon inzerce: 777 }556 578
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PIVNÍ

S MORAVSKÝM SRDCEM

ZPRAVODAJ

Jar a teplá voda při mytí
půllitrů? Pak zapomeňte
Nový seriál na pořádnou pěnu!
Jak na pivo

...Jen ho vypít!

Pivo. Nápoj, který díky geniální kombinaci oxidu uhličitého a hořkosti tak báječně zahání žízeň. Než ale orosený půllitr
s logem Starobrna přistane na náš stůl,
absolvuje dlouhou cestu a speciální péči.
A to i přímo ve vaší oblíbené restauraci!
Dnes na tomto místě
startujeme se seriálem,
který jsme vám slíbili
v minulém čísle StaroBrněnských novin!
Pojďte s námi na pivo…
Napadlo vás někdy
postavit se k výčepu
a mistru hostinskému
se dívat přímo pod
ruku?
Zjistit, jak moc je důležitá třeba i příprava pivního skla, ještě
předtím, než se půllitr
začne plnit zlatavým
mokem? I při umývání sklenic totiž platí,
že se dá pokazit hod-

ně. Že na nich nesmějí
zbýt nečistoty, mastnota nebo třeba rtěnka,
je pochopitelně nad
slunce jasné. Platí zde
i další pravidla: Sklenice má obsluha umývat
nejlépe v mechanické
myčce, sestávající ze
dvou částí.
V jedné jsou umístěny
kartáče, speciální mycí
prostředek a studená
voda. V druhé pak oplachovací trn rovněž se
studenou vodou. V této fázi se totiž sklenice nejen oplachuje po
předchozím umytí, ale
současně i chladí.
„Dobře
připravená

sklenice k čepování
piva se pozná tak, že
je po umytí a opláchnutí pokryta celistvým
a neporušeným tenkým ﬁlmem vody. Na
její stěně nesmí být po
načepování piva vidět
trsy bublinek. K použití je připravena po
odkapání zbylé vody
po oplachu,“ vysvětluje
obchodní sládek starobrněnského pivovaru Svatopluk Vrzala,
který z titulu své funkce kvalitu čepovaného
piva (i skla) kontroluje
přímo v provozovnách.
Při mytí pivního skla
se podle něj nemá
používat jar a teplá
voda. „Jar narušuje
trvanlivost a kvalitu
pěny. Pokud chcete
pivo s krémovou pěnou (čepicí), sklo s ním

neumývejte,“ radí pan
Svatopluk Vrzala.
V teplé sklenici pěna
mizí rychleji.
A jaké druhy starobrněnských piv si můžete dát? V oblibě stále
vede nepasterizovaná
jedenáctka Medium.
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!

Příště
A to už pivo poteče
proudem! Různými
způsoby si pár půllitrů načepujeme máte se nač těšit!

Do pivovaru i o víkendu
Pivovar Starobrno

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.

FOTOSOUTĚŽ

I ŽENÁM
PIVO SLUŠÍ

Posílejte podobné fotky
na adresu redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Miss
červen

I trenéři ví, že Starobrno je dobré
obzvlášť v horkých letních dnech.
Snímek zaslala osobní
trenérka Monika Kowalská.

Je to o sud
Soutěžte i letos o sud Starobrna
Medium. Vítěze vyhlásíme před
koncem roku. Zasílejte nám do té
doby své fotky pod heslem I ženám pivo sluší! Protože k tomu
starobrněnskému ženy patří od prvopočátku, kdy jej
vařily jeptišky…Těšíme se na slečny,
paní, štamgastky,
servírky, výčepní
nebo třeba právě
na tvou holku na povedených obrázcích!

Chytrý krígl
UKAŽTE KAMARÁDŮM,
ŽE VÍTE NĚCO, CO ONI NE
● Víte, co je hlavní předností
nepasterizovaného Starobrna?
Neprochází procesem pasterizace a neutrpí tak teplotní šok,
díky čemuž zůstává čerstvé,
přirozené, se správným řízem.
Pasterizaci nahrazuje použití
unikátního mikrofiltru.
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Tema

Milan Chladil: Poslední s
Žert
Jako mladík hrál v Brně první ligu v basketbalu, stejně
dobře válel i fotbal, volejbal
nebo nohejbal. Později s sebou vozil na zájezdy tenisovou raketu a fotbalový míč.
Další jeho vášní bylo neustále se o něco sázet. Ať už jen
z legrace, nebo zcela vážně.
Málo kdo ví, že Milan byl
i skvělým imitátorem.
Společně s kapelníkem Karlem Vlachem po celá léta sbírali plnící pera. Sběratelskou
vášeň zdědil po mamince.
Jeho garáž byla, jak vzpomínali kamarádi, plná „relikvií
z cest i domácích výprodejů“.
Milan byl klidný a vyrovna-

ný, což dokládá i dlouholeté harmonické manželství
s Annou, s níž má dceru
Sašu, dnes provdanou Grygarovou.
Koncem června 1984 (v 53
letech) zkolaboval cestou
z vystoupení v Příbrami.
Jeho kolegové a kamarádi
z hudební branže - Karel
Hála a Karel Bláha na něj
vzpomínali jako na neúnavného organizátora společenských akcí a také mnoha kanadských žertíků.
Chladilův kamarád zpěvák
Milan Drobný dává dodnes
k lepšímu historku, kdy ho
kamarád - vtipálek dokonale
mystiﬁkoval kukačkami, kdy
místo očekávaného lesního
ptáčka vykoukla (a dokonce
i zakukala) hlava Lenina!
V lecčems populární zpěvák
jakoby předběhl dobu - i časy
tuhé normalizace, kdy kvalitní kosmetika byla nedostupná, si uměl vždy sehnat „západní“ Old Spice.

Víte, že...
Milan Chladil se narodil
8. 2. 1931 v Brně. Zemřel
28. 6. 1984 v Praze.

Chladil a Simonová
na soukromé oslavě

Milan na plovárně
roku 1953

Milan Chladil
a Yvetta Simonová

Ukradli desku Ladislava Peška!

P

ři procházce jsem se jako obvykle z úcty podíval na onen
dům a nevěřil svým očím. Deska je pryč. Skutečnost, že se v tomto
domě na Sokolské 4 narodil herec
Ladislav Pešek (a že v něm v době
studií bydlel se svými rodiči) SBN
informovaly v č. 02/11. Jenže to
byla na domě ještě pamětní deska!

Je jasné, že byla odstraněna násilím,
protože ze šesti děr zbyly ve čtyřech
děrách nýty a ve dvou jen prázdné
hmoždinky. Pachatel spěchal. Autorem desky je pan Buchta a umístěna byla v r. 1996. A byla bronzová!
Rod Pešků bohužel vymřel, takže je
pouze na nás umístit na dům desku Ladislav
Pešek
novou, zřejmě kamennou.

Sokolská 4

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

Martin Cibulka neúnavně brázdí ulicie Starého Brna

Fotot: Archi, Martin Cibulka

Tichý koutek zuřivého reportéra

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

Z

řejmě bychom nenašli v naší pop music podobnou dvojici, jakou
bylo klidné a vyrovnané spojení Yvetta Simonová a Milan Chladil. Vystupovali spolu více než 25 let.
Milan Chladil, který by se letos dožil 82 let, se na přání
svého otce vyučil v Brně krejčím. Maminka byla v domácnosti. Kromě své profese byl
Milan také nadšeným sportovcem.

telefon inzerce: 777 }556 578

z tituln}i Strany

í song
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Kalendárium
Starého Brna
ČERVEN

Laďka
Kozderková,
herečka

Josef
Chaloupka,
básník

Walter
Taub,
herec

František
Dvořák,
stavitel

● Walter Taub
*18. 6. 1907 Brno
†30. 9. 1982 Vídeň
Herec, režisér a novinář.
Členem víděňského Burgtheateru. Ve ﬁlmu např.
Kdo chce zabít Jessii?
(1966).
● Laďka Kozderková
*26. 6. 1949 Brno
†17. 11. 1986 Praha
Muzikálová zpěvačka a herečka. Svoji první píseň
nahrála v 11 letech za
doprovodu Gustava Broma.

Mikrofon,
který by mohl
vyprávět

„My dva
a čas...“

Foto: Archov, Martin Cibulka

Starobrněnská 7

Zde muže
být váš

sloužil se o vznik dnešních Denisových sadů.
Byl též moravským zemským hejtmanem a guvernérem. Je vyznamenán Maltézským řádem.

INZERÁT

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

Starobrněnská 7

● Florián Zedník
*2. 6. 1824 Určice
†25. 11. 1879 Brno
První starosta sokolské
župy moravské. Průkopník češství v Brně. Je po
něm pojmenována ulice
Zedníkova.
● Josef Chaloupka
*4. 6. 1898 Brno
†24. 1. 1930 Brno
Básník. Otrávil se svítiplynem. Je po něm pojmenována ulice Chaloupkova.

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě, kterého
byl i majitelem, bydlel
hrabě Antonín Bedřich
Mitrovský (1770-1842).
Byl mužem mnoha zaměstnání, státní úředník,
mecenáš a propagátor
nových myšlenek.
Zasloužil se např. o úpravu kanálů pod Petrovem,
odvodnění sklepů v Brně,
byl
spoluzakladatelem
dnešního
Moravského
zemského muzea a za-

● František Dvořák
*19. 6. 1852 Křetín
†4. 6. 1925 Brno
Stavitel. Představitel neorenesančního proudu.

Hrabě Mitrovský

Tel. č.: 777 556 578

● Ladislav Martínek
*26. 6. 1926 Bratislava
†5. 9. 1987 Brno
Sochař, profesor na SUPŠ
Brno.

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

K

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

větnové
setkání přátel SBN se
neslo v komorním
a debatním stylu.
Za nižší návštěvnost mohlo krásné a slunečné počasí a také státní svátek, kdy
si lidé tzv. prodlužují víkend a odjíždějí na chaty,
chalupy a na výlety.
Ovšem paní Bernatíková
opět nezklamala a přišla
s úsměvem na rtech. Stejně tak pan Kolbaba, či
kamelot SBN Bohumil
Stejskal a také dámy, které rozpoutaly debatu na
téma Karel Čapek a Olga
Scheinpﬂugová.
Podělím se s vámi o myšlenku Olgy Scheinpﬂugové: „Člověk se narodí
dvojici lidí, kteří se sešli
náhodou lásky. Jejich
vlastnosti zděděné po
předcích mu utkají povahu a osud. Je vysazen

Na setkání
v TeeVee

Herečka Olga
Scheinpﬂugová a její
manžel spisovatel
Karel Čapek

PŘÍŠTÍ
SETKÁNÍ

V PONDĚLÍ

3.6.

No tak
vida!
na svět jako výsadkář
do džungle a nikdo se ho
nezeptá, chce-li prožít
dobrodružství, kterému
se říká život. Nikdo ne-

změří jeho síly, jsou-li
k tomu dostatečné, je odsouzen platit za všecko,
co mu odkázali jiní. Být
člověkem znamená být
inzerce
inzerce

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

hrdinou, neboť po úžasu
dětství přichází řetěz bitev, které, ať jsou prohrané nebo vítězné, vždycky
končí smrtí.“

od 17 h
v Café TeeVee,
Běhounská 18
Těší se Martin

Novinky z místních podniku
Výčep Na stojáka, Běhounská 16

Nově otevřená pivnice v prvorepublikovém stylu. Řízná piva českých
malopivovarů, pikantní chálky k pivu.
Denní menu. www.vycepnastojaka.cz

Poslední leč, Jakubské nám. 5

Klub v Divadle Bolka Polívky. Velký výběr
alkoholických i nealkoholických nápojů.
Čepovaný Baron Trenck. Otevřeno do 3 h
ráno. www.divadlobolkapolivky.cz

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

Sampalero, Jezuitská 4

Nekuřácká dětská kavárna s hernou
a bazarem. Vysoké krmící židle pro děti.
Palačinky ze špaldové mouky s různými
příchutěmi. www.sampalero.cz

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.

●Brno - Praha a zpět.
Pohodlně, bezpečně, spolehlivě za 3000 Kč, vozem
vyšší střední třídy. Pro
stálé zákazníky možná
sleva, věrnostní bonusy,
dárkové certifikáty. Tel.:
777 122 009.
●Koupím pozemek minimálně 2000 m2 do 30
km od Brna k výstavbě
rodinného domu. Pozemek případně odkoupím
i s chalupou nebo chatou.
Tel.: 602 816 346.
●Pronajmu byt 1 + 1, 63

m2 v Blansku. V centru, na
pěší zóně. Solidní jednání.
Tel.: 777 55 65 78.
●Nabídněte obchodní
prostor v centru Brna
nebo blízkém okolí od 50
m2 s parkováním. Tel.:
774 259 603.
●Byt za odstupné.
Světlý, překvapivě tichý,
3+kk, původně 3+1 v centru Brna. Úložné prostory na míru, vlastní kotel,
nízké nájemné. Tel.: 775
262118.
●Prodám
pozemek

2000 m2 ke stavbě chaty
v Říkoníně. Tel.: 602 816
346.
●Nabízím pronájem
kanceláře 20 m2 v IBC.
Nájem 6500 Kč včetně
služeb. Tel.: 607 381 603.
●Nabízím do pronájmu ordinace ve středu
Brna a kanceláře v IBC.
Tel.: 602 816 346.
●Domácí péče o seniory - nákupy, léky, hygiena, jídlo, společnost,
vycházky, doprovody aj.
Tel.: 603 889 277.

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

...a nejde
a nejde...

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

Dopis

Orloj? Snad
v Kocourkově!

T

zv. orloj, či jinak hanlivé pojmenování čehosi,
co stojí na horní části
nám. Svobody, bych spíše
hledal v Kocourkově, ale
tamější radní měli daleko více rozumu, než ti
brněnští.
Hodiny to zdaleka nejsou,
to je bez debaty. Ani autor
nepoznal, jaký je na nich
přesný čas.
Pokud někdo tvrdí, že by
to měla být připomínka
švédských válek v podobě střely, tak asi chyběl
ve škole. Tehdy byly střely
z pušek kulaté, lité z olova
a nikoli proudnicového
tvaru. Ten vznikl daleko
později a to již byli všich-

ni válečníci od Brna dávno po smrti. Zase vedle!
Takže zůstává zase jen
u toho hanlivého pojmenování. Ani v Kocourkově
si tu hrůůůůzu nepostavili. Bohužel v Brně nezůstává jen u toho p..e.
Páni radní, Brno bylo a je
hezké město, ve kterém
žiji 75 let, ale úpěnlivě vás
prosím, přestaňte laskavě
to krásné město hyzdit
podobnými děsivými kreaturami.
Pokud však tuto nutnost
cítíte, klidně si je postavte
do svých zahrádek, ale
prosím, již nikdy do ulic
našeho města.
Přísahám, že mě nikdo
nenutil tyto řádky napsat, nikoho z městských
zastupitelů neznám a že
tento článek pochází z mého niterného popudu.
Emanuel Ašenbryl,
Brno

Dopis

Orloj? Ano,
ať trčí!

P

ěkný den přeji
do redakce, ráda
bych reagovala na
zajímavý dopis ve StaroBrněnských novinách,
který jsem si přečetla dne
2. května. Napsal ho
pan Kuba a jmenoval se
Brněnský orloj už boduje.
Velice se mi líbilo, co pan
Kuba napsal. Jsem už ta-

ké zastánce brněnského
orloje. Od té doby co k němu postavili pamětní desku... Měl by si ji každý
přečíst a změnil by názor
též na vztyčený orloj! Má
to svůj význam a kouzlo.
Takže jsem pro: Ať trčí!
S pozdravem
Naďa Macková
Redakce: Trčí sice pěkně,
ale kolik ukazuje hodin, je
opravdu záhada. To jsme
tuhle u něj přešlapovali
půl dne a čekali na ručičky, pak se setmělo, tak
jsme šli zas domů.

V

ážená redakce,
posílám foto jako
příspěvek do brněnských novin: Kuchařku
od Magdalény Dobromily Rettigové z roku 1928.
Jeden sešit této kuchařky
stál 2 Kč. Má moc krásnou
obálku a je na ní napsáno,
že šlo již o 38. vydání, což
znamená, že šlo o velice
úspěšný počin.
Sešity jsou po mé milé
mamince, které ona měla

redakce@starobrnenskenoviny.eu

?
Ať trčí!

Nelíbí!

ANO NE
18 % 82 %

Spočteno 593 hlasů.
Stav k 20. 5. 2013. Pište!

Sloupek o kávě

Cappuccino a skořice

NOVINY
SMS

Kuchařka za
2 koruny

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

inzerce

Dopis

TITULNÍ strana
StaroBrněnských novin
č. 5 (květen 2013)
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Komentáře, básně,
glosy, minifejetony

VZÁCNÝ SEŠIT pro
hospodyňky od slavné
Dobromily Rettigové

zas od své maminky a mé
babičky.
S pozdravem vaše
čtenářka oblíbených
StaroBrněnských novin, Naďa Macková
Redakce: Vážená paní
Macková, děkujeme za
pěkný příspěvek. Dobromilu máme také rádi. Ve
StaroBrněnských novinách od ní
pravidelně
vycházejí
minirecepty na
straně 2. Rettigová

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 nápoj
již v kavárně dostali,
mohl vám zachutnat
a také nemusel. Většinou
se jedná o nesprávně připravené cappuccino s pěnou: Má mnoho vzduchových bublin a následně je
posypané dostatkem skořice nebo práškové čokolády, jejichž chuť dokonale
zamaskuje nekvalitní kávu
a špatnou přípravu.
Základem je správná příprava cappuccina: Do šálku o objemu cca 180-200
ml barista připraví espresso o objemu 25-30 ml,
následně našlehá v konvičce plnotučné mléko, ale
nesmí jej přepálit. Poté se
dá vykouzlit nalitím mléčné pěny do espressa krásné latte art.
Vychutnejte si lahodnou
vůni a snoubení kávy
a mléka s jemnou mléčnou pěnou.
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

Rozloučení
s P. Mankoveckým

V pátek 10. května v 11 h
proběhlo v Mahenově divadle poslední rozloučení s režisérem, hercem,
pedagogem a hudebním
skladatelem
Petrem
Mankoveckým, který
zemřel náhle a dobrovolně ve věku 45 let. Poslední
dokončenou prací Mankoveckého byla režie Deseti
malých černoušků v Mahenově divadle.

Zlatá šedesátá aneb Deník Pavla J. můžete vidět v Redutě.

Kabát oslavil
30 let

ZPĚVÁK

K

Dora
Viceníková
REŽISÉRKA

Peter
Mankovecký
REŽISÉR, HEREC

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

ČERVEN

Divadlo - Ne 2. 6. v 19 h - KORESPONDENCE V + W - ND Brno Reduta, Zelný trh 4 - Jiří Vyorálek jako
Werich a Václav Vašák jako Voskovec Více: www.ndbrno.cz
Dětem - So 8. 6. v 15 h - BROUČCI
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Hmyzí
balada na motivy Karaﬁáta. Pohádka pro
děti i jejich rodiče. Vstupné 70 Kč. www.
divadlov.cz
Divadlo - Út 11. 6. v 19 h - MÍNUS
DVA - Divadlo Bolka Polívky, Jakubské
nám. 5 - Komedie o poslední cestě dvou
starců. B. Polívka, M. Lasica. www.divadlobolkapolivky.cz
Divadlo - Út 11. 6. v 19 h - LEOŠ
ANEB TVÁ NEJVĚRNĚJŠÍ - Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - Nesmrtelný L. Janáček v režii V. Morávka.
www.provazek.cz
Divadlo - 20. 6. v 19 h a 30. 6. v 17 h
- ROMEO A JULIE - ND Brno - Mahenovo divadlo, Dvořákova 11 - Proč musí
ty největší lásky špatně skončit? Více:
www.ndbrno.cz
Divadlo - Pá 21. 6. v 19. 30 h - DOMA
U HITLERŮ ANEB HISTORKY
Z HITLEROVIC KUCHYNĚ - HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d - www.
hadivadlo.cz

V Městském divadle Brno
proběhla v polovině května další úspěšná premiéra. Muzikál Donaha!
režíroval Stano Slovák.
Poprvé v České republice diváci uslyší muzikál
v originální broad-wayské instrumentaci. Hrají
např. Petr Štěpán a Zdeněk Junák.

Juráčkovy deníky
Gabčík s Kubišem
v Redutě
ve fotograﬁích
Rozhodně si nenechte
ujít v brněnské Redutě
zajímavý divadelní počin
- Zlatá šedesátá. Prostřednictvím deníků signatáře Charty 77 Pavla
Juráčka jsou rozrývány
události, které tehdy lomcovaly společností. Tvůrčí
tým inscenace je tvořen
Dorou Viceníkovou, Ja-
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Kulturní nástěnka

Herci se mění
ve striptéry

Jozefa Gabčíka a Jana
Kubiše, kteří provedli úspěšný atentát na
zastupujícího
říšského
protektora
Reinharda
Heydricha, připomíná fotograﬁcká výstava ve vestibulu Fakulty ekonomiky
a managementu v Kounicově ulici.

otázek, odpovídá
Klára Apolenárová

herečka Národního divadla Brno

Klára Apolenářová
SBN: Jak vzpomínáte na dětství?
Klára:
Dodnes
vzpomínám na prázdniny a víkendy u babičky
v Židenicích. Často jsem
se sestrou přelézala zeď
na židovském hřbitově.
Zpočátku jsem netušila,
že jsou tam pochováni
lidé. Hřbitovy mě fascinují dodnes, chodíme
tam na procházky s kočárkem. Čtu si náhrobky,
jména, také jména dětí.

1

SBN: Pět let jste
po škole prožila
v angažmá v divadle v Mostě. Vzpomínáte
na tu dobu ráda?

2

Klára: Velmi ráda. Měla
jsem možnost si tam zahrát spoustu krásných
rolí. Město je ovšem
bezútěšné, jako kdyby se
zaseklo mezi dvěma časy.
Do divadla chodilo hodně horníků, dnes je vše jinak, uhlí je prý vytěženo.

3

SBN: A jak to bylo
s vaším odchodem
z Mostu do Brna?
Klára: Most mi začal
být těsný… Vtom přišla
z Brna nabídka, neváhala jsem. V ND Brno
jsem spokojená a hodlám
v něm setrvat. Kdyby přišla super nabídka, nebylo
by to jednoduché vzhledem k tomu, že mám
chlapečka a rodinu.

4

SBN: S kým si toužíte zahrát?
Klára: S lidmi, co
jsou se mnou v angažmá.
Lepší kolegy bych si nemohla přát.

SBN: Už se ví, kdo
bude novým ředitelem ND Brno?
Klára: Už od listopadu
je divadlo bez ředitele
a výběrová řízení stále
probíhají. Proslýchá se
leccos a některé zprávy
opravdu nejsou příznivé.
Snad už bude brzy vše
jasné a špatné zprávy se
nepotvrdí.

5

SBN: Kam vyrazíte
o prázdninách?
Klára: Moje sestra
žije trvale v Mexiku. Moc
bych si přála se za ní podívat, uvidím, jestli se mi
to podaří.

6

SBN: Máte nějaký
vzkaz pro Brňáky?
Klára: Choďte do
divadla, dokud ho máme.
Doba je zlá, nevíme, jak
dlouho budou na divadlo
peníze.
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Martin Cibulka, SBN

Text a foto: Martin Cibulka

Josef
Vojtek

Velmi úspěšná kapela
Kabát společně s pražským Big Bandem vystoupila 9. května na
brněnském
Výstavišti.
Koncert proběhl v rámci
oslav 30 let od založení
kapely.

nem Mikuláškem a Petrem Štědroněm.

telefon inzerce: 777 }556 578

František Kocourek

V

Pajtl

enca Korandůj taky
házel ucho, přiklapal k Dubálovi a hlásí: „Žanku nejeď na Žižkeca serpentýny, von to
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Pavel Jelínek
na jeho počest

Libuše Lesmanová

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

Leoš
Janáček,
skladatel

?

Otázka: Na jakém domě
v Brně je tato zlatá žába
zvědavě vykukující zpod
deky, nebo co to je?
Nápověda: V domě je prodejna potravin (chlebíčky).

Minule: Zelný trh 4, zkřížené sekery na zdi divadla Reduta, nalevo
od vchodu. Správně: Karel Konečný, Jiřina Schánilová, Jiří Nováček...
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

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

L

ibuše
Lesmanová
(1921-2012) přijala
v roce 1949 nabídku šéfa Janáčkovy opery
Zdeňka Chalabaly. Byla
oporou mezzosopránového a altového oboru a sólistkou opery Národního
divadla Brno. Také učila

Zde muže
být váš
inzerát!
Letní dárek
sleva inzerce 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Zdeněk
Chalabala,
pedagog

[

www.
malostranskenoviny.eu

Václav
Nosek,
manžel

Co na to sajtna fetošů?
Jel Žanek na Žižkeca serpentýny? Házel Korandůh
ucho dál? Zgómeš příště!

Co nového
v Praze

Je to dost daleko,
ale přece jen...

Pěvkyně, Národní divadlo Brno

góme - když byl juhan
tak razíval na pajtl, za
hajﬁskama a kde proběhla mlata, tak tam se
bóchal.“
Žanek Žižkové hókl:
„Křížatí só sajtna fetošů,
máznem je do rybálu...“

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

[

Slavné ženy Starého Brna

Jak Žanek Žižkové šeredně vybóchal křížatý (V.)
MINULE: Žanek Rohaté zvaný Dubál vařil, měl blbý
žgryndy a hned by na všechno házel kakáč.
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Archiv

Zabava

na JAMU. Od roku 1959
se věnovala výuce sólového
zpěvu. Vychovala řadu vynikajících zpěváků a zpěvaček. Paní Libuše vždy
dávala najevo, že svým
životem a uměním patří
Brnu a brněnskému divadlu.

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

Křížovka
pro nenáročné
Na přání čtenářky
Lenky Vršecké

Vodorovně:
1. - 3. Část hlavy. 1.
Tajenka:
2.
Lužickosrbský
básník Koch. 3.

O
N
U

O
S
O

Foto: Archiv

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.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

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. července

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

Zpívala s Milanem Chladilem,
letos jí bude 85
let. Je v dobré
kondici.
YVETTA SIMONOVÁ
ZPĚVAČKA

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

Papoušci Oskar
a Miláček v kadeřnictví
U Hřiště (Starý Lískovec, U hřiště 21).
Poslala: Leona Svídová

Takhle to
má vypadat

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN hned pod
schody do restaurace Na Purkyňce
(Purkyňova 80)

SBN TRICET

- Představte si! Chtěla jsem, aby nám majitel
snížil nájem. A on na to: „Samozřejmě, ale až
začnou vodovodní kohoutky kokrhat!”

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 6 / červen 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

Prijd te ochutnat naši cerstve
prazenou kávu na brnenské
výstavište do pavilonu F
v termínu 27. - 30. 6. 2013.

INZERÁT
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

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

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

To je
šrumec!

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

inzerce

48 odběrních míst
Café TeeVee, Běhounská 18. 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. Oldies Music Club Fičák, Mojmírovo nám. 16/17.
Jurcaffé, IBC, Příkop 6.

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

Budete zde mít možnost vypít si
nejen naši kávu, ale i vynikající čaje,
čokolády a nealko nápoje, které
jsme pro Vás vybrali v té nejvyšší
kvalitě. Zatímco Vy si
v klidu vychutnáte skvělou
kávu v naší malé
kavárničce, Vaše děti
se v rámci výstavy
mohou podívat
na zvířátka.
Pro informace a nákup volejte:

602 711 722

www.penerini.cz

