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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®
telefon redakce (Monika): 777 556 578

SBN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

www.starobrnenskenoviny.eu

Leoš Janáček vs. manžel milenky

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Proč čtu

Foto: Martin Cibulka

VÁLKA O DĚDICTVÍ
Milenka
Kamila

Manželka
Zdeňka

Kdo byl tajemný
pan Stössel, starožitník z Písku, který
o vztahu své ženy
a Leoše Janáčka
nejen věděl, ale do-

3. července uplyne
159 let od narození
Leoše Janáčka

konce ho i podporoval? Faktem je,
že Leoš Janáček byl
v době svého úmrtí
zámožný muž.
Čtěte na str. 6 a 7

PROF. EVA BLAHOVÁ,
umělecká šéfka
Janáčkovy opery

Uvnitř
● Žirafátko bojuje o život (str. 2)
● Házeli na chodce jahody (str. 2)
● Farma Bolka Polívky znovu otevřena (str. 3) ● Proč má socha
Janáčka zavřené oči (str. 4) ● Co
hlásí somrák Žižkovýmu (str. 11)

inzerce

inzerce@starobrnenskenoviny.eu

www.penerini.cz
Více info na str. 12
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www.paramotors.cz

NOVÁ
FOTOSOUTĚŽ

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

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

%

Dotazy posílejte na e-mail:

BYTOVÝ TEXTIL
GARNÝŽE
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Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Prinášíme

cerstvou a kvalitní kávu
prazenou podle receptury
PENERINI v Ceské republice
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Zde muže
být váš
inzerát!
Letní dárek
sleva inzerce 20 %
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Foto: Archiv

Po Janáčkově nečekané smrti
se rozhořela válka o dědictví.
Na jedné straně byla mistrova manželka, na straně druhé
jeho milenka a její manžel.

„Som veľmi rada, že mi tieto
noviny chodia do schránky môjho bydliska. Mladá generácia
tak má možnosť pripomenúť si
významné kultúrne osobnosti.
Vždy sa teším, že sa dozviem niečo nové z histórie Brna.“
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

28°C

ČERVENEC: Bude velké
vedro, tak si nezapomeňte
nasazovat pokrývku hlavy.

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!

Jak udělat bílý led

Utluč čtvrt libry pěkného
cukru na mouku a prosej ho (tak se to musí stát
na každý led), pak ho
dej na šáleček, přidej...
rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce
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miliardu korun stály během 25 let opravy hradu Špilberk. Teď už je
celý otevřen veřejnosti.

Úvodník

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

V brněnské zoo bojuje
o život žirafí mládě
Začalo pít, ale vyhráno nemá

Brno - Dobrá zpráva!
Mládě žirafy síťované,
které se v zoo narodilo
předčasně, začalo pít mateřské mléko. Jde o klíčový okamžik, který může
rozhodnout o jeho přežití.
Mládě se narodilo 12. 6.,
o dva týdny dříve, než se
očekávalo.
Mateřské mléko je velmi
důležité pro tvorbu jeho
imunitního systému.
V zoo jsou zatím v předpovědích obezřetní. Na
konci března uhynulo
mládě velblouda, které
také začalo pít pozdě.

Žirafa
s žirafátkem

Házeli na chodce z okna jahody
Lidická - Neobvyklou letní zábavu si našla v centru Brna skupinka mladíků. Z okna házeli na
kolemjdoucí jahody, cožprý doprovázeli výkřiky

Ž

„Trefa!“ nebo „Těsně vedle“. Protože házeli docela přesně, poničili řadě
chodců oblečení.
Jahody přitom nejsou
žádná láce: Kilo stojí přes

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin



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

Dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, ﬁlozof,
mudrlant

Brněnský herec
a patriot

„Určitě
v Kavárně.
Se Smetanou
i s Cukrem.”

„Potkal se se
Smetanou,
když vytahoval
škraloup z hrnce
s mlékem.”

„Ovšemže
mohli. Otázkou
zůstává, zda se
opravdu sešli.”

Anna Marie
Höppnerová

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Náměstí Svobody
- Mluvící skříňku umístila záchranná služba na
náměstí Svobody (pasáž
Komerční banky). Jde
o zelenou krabičku s defibrilátorem (přístroj proti zástavě srdce).
● Cejl - Únik plynu dne
17. 6. si vyžádal masivní
akci hasičů a policie. Výbuch v Praze u Národního divadla je ještě v čerstvé paměti. V ulici Cejl
technik utěsnil přípojku
potrubí a nebezpečí bylo
zažehnáno.

Janáček Mohl se Janáček potkat
rozervanější
se Smetanou?
než jsme
doufali

e byl mistr trochu
divočejší, toho si
našinec všimne i při
letmém pohledu na rukopis partitury. Jak podle
toho mohl někdo hrát, zůstává dodnes záhadou.
Že si vzal svou 16letou
žákyni, budiž (to udělal
Smetana taky).
Že byl ale zas až tak divoký, že si vodil domů
milenku (s manželkou žil
47 let), které dělal sekundanta její manžel, to už je
trochu, ehm, nezvyklé.
Více na straně 6 a 7.

Zpravy

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„To je snadné.
Když Smetana
v 60 letech
zemřel, bylo
Janáčkovi 30.“

„V Národním
divadle, pod
podmínkou,
že nebudou ve
stejné lóži.”

„Potkali. Pak
Janáček odmítl
pít pivo se smetanovou pěnou
z Vltavy.”

60 korun. Výtržníci teď
budou muset vysvětlit
přestupkové komisi, co
je k tomu vedlo. Jsou podezřelí z přestupku proti
občanskému soužití.

● Brno - Lékař Ladislav
Pilka z Brna, díky kterému se u nás v roce 1982
narodilo první dítě ze
zkumavky (umělé oplodnění), oslavil 80 let.
● Centrum - Střed Brna
se kvůli zvyšujícím nájmům vylidňuje. Je tu
mnoho prázdných domů.
Za jednopokojový byt
požaduje město až 10 tisíc korun. Radnice zatím
neví, jak to řešit.

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

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

Volejte:
777 122 009

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Polívkova hogo fogo
farma bude otevřena

Dívka ze str. 3
Ještě
prcka,
miláčku?

F

Bolek
Polívka,
herec

Michal
Edl,
správce

Foto: Youtube

arma Bolka Polívky
v Olšanech, kvůli které má slavný herec
milionové dluhy, každým
dnem otevře své brány.
Během několika dnů tu
začne natáčení druhého
dílu ﬁlmu Dědictví aneb
Kurvahošigutntag.
„Ve farmě bude možné se
ubytovat,“ říká konkurzní
správce Michal Edl.
Farma, zatížená dluhem
40 milionů korun (především kvůli objektu wellness centra), je na prodej.
Zatím není jasné, co zamýšlí Polívkův kamarád
Alexandr Seidl, který
skoupil pozemky kolem
farmy a příjezdovou cestu (StaroBrněnské noviny
informovaly).

Rok
1913

ště

Luxusní
vidle

BYSTRÁ KVĚTA
z Veselé ulice, neúnavná
bojovnice za práva mužů.
Doma chodila výhradně
v převleku za telefonistku.

Malý oznamovatel

Zakopaný
pes

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Víte, že...

Film Dědictví
s Bolkem Polívkou
v hlavní roli patří mezi
nejoblíbenější české
ﬁlmy všech dob.

Farma
v Olšanech

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

inzerce

Jako jediní v ČR
ale i v celé Evropě
vyrábíme dorty a dezerty z alkoholu.
Opijte se lžičkou!
Dortům „S“ alkoholem odzvonilo, nastupuje nová generace dortů „Z“ alkoholu.
Měníme pouze strukturu drinků, nikoli
složení, chuť, barvu či obsah alkoholu.

Minimarket

ZDRAVÉ VÝŽIVY
ářské
Farmdukty
Pro

www.molecularmixology.cz

• Ovoce a zelenina bez chemie
• 100% šťávy, mošty, sirupy
• Bezlepkové a dia výrobky
• Bez cukru, cholesterolu a laktózy
• Med, medové sladkosti
• Přírodní sušené ovoce a oříšky
• Zázvorové a rakytníkové produkty
• Obilí na váhu, mouka z mlýna
• Domácí sýry, mléčné výrobky
• Medová kosmetika
Pekařská 54, Brno, 602 00
Mob.: 733 516 168
www.zdravebezlepkove.estranky.cz

Navštivte nově
otevřenou restauraci
Na Purkyňce!

Zde muže
být váš
inzerát!
Letní dárek
sleva inzerce 20 %

Tel.: 608 163 122

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

Vám každý den
zpříjemní léto

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Nápoje chladné,
jídlo chutné,
ceny mírné,
po celé horké léto.
...a program bude!

Otevřeno denně 1000–2300
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

Sjíždí se vám pneumatiky
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.

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

DŮM (díra ulici.

telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
ČERVENEC

Ivan
Blatný
● 5. 7. 1767 byl na Špilberku uspořádán obří ohňostroj na oslavu uzdravení
císařovny Marie Terezie.
● 6. 7. 1930 byl položen
základní kámen pravoslavného chrámu sv. Václava v ulici Gorazdova 8.
● 12. 7. 2004 byla na
Obilním trhu 4 slavnostně
odhalena pamětní deska
básníka Ivana Blatného.
Básník se v tomto domě
v r. 1919 narodil a prožil
prvních 28 let života.

Jako kdyby to Stanislav Hanzl, Otakar
Oplatek a Vilém Zavřel, autoři portrétní
sochy Leoše Janáčka
v nadživotní velikosti
tušili, nechali oči tohoto génia raději zavřené.
Sochu, která byla
umístěna v roce 1975
na kamenný podstavec vlevo od schodiště divadla, zedníci
dočasně odstranili.
Možná proto, aby
díru, která vznikla
kvůli podzemní garáži
na 400 aut, Leoš Janáček raději neviděl.

Parkovné
30 korun
za hodinu

Díra před
divadlem
Parkovné se prý bude
pohybovat kolem 30
Kč za hodinu. Termín
dokončení stavby je ve

hvězdách, stejně jako
otázka, zda se novým
parkovištěm zlepší dopravní situace. -cib-

kostelů, například sv.
Jakuba.
Prostor před Janáčkovým divadlem byl ve
středověku
součástí
významné čtvrti zvané
Na Hrázi. Archeolo-

gům se také podařilo
odhalit i část zákopu,
který vyhloubili švédští vojáci při proslulém
a pro ně tak neúspěšném obléhání Brna roku 1645.

Vida! Pod divadlem objevili pec
Při hloubení parkoviště byla odkryta prastará pec na výrobu
vápna.
Vápenka mohla dodávat materiál na stavbu
opevnění, či blízkých

DŘÍVE & DNES

Dnes

Kde to je

VŠIMNĚTE SI: Na snímku vlevo v ulici Hlinky (tehdy Schreibwaldstrasse) vedou koleje.

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

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

inzerce@starobrnenskenoviny.eu

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

Dotazy posílejte na e-mail:

Socha Leoše
Janáčka

Hlinky směrem na Mendlovo náměstí

1907

Zde muže
být váš
inzerát!
Letní dárek
sleva inzerce 20 %

Zpravy

Proč má Janáček
zavřené oči

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Foto: Archiv SBN

Básník Blatný
se dočkal desky

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Martin Cibulka
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inzerce

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Novinky z místních podniku
Toulavý kocour, Biskupská 6

Nová restaurace se zahrádkou, na čepu
Kocour ležák a Plzeň, 2 druhy menu,
jedinečná kriglbanka. Denně 11 - 24 h.
www.toulavykocour.cz

Funkcní repliky
historických
telefonu

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

Gimmi Cafe, Slovanské nám. 1

Nekuřácká kavárna s oblíbenou lahodnou kávou Penerini. Snídaně, denně
výborná polévka, řecký jogurt s ořechy
a medem. www.gimmicafe.cz

U všech čertů, Dvořákova 6/8

Pivo ze Zámeckého pivovaru Oslavany.
Menu, Čertovy vidle, pověstná Čertovice.
Denně tři speciality šéfkuchaře Martina
Říhy. www.ucertu.cz

lici.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

PIVNÍ

S MORAVSKÝM SRDCEM

ZPRAVODAJ

Petr Hauskrecht, bývalý
vrchní sládek a garant
kvality Starobrna s ukázkově
načepovaným Mediem.

Čepování piva:
Dáte si raději
s čepicí, nebo
na hladinku?

Tropické červnové teploty vás jistě přilákaly na nějakou zahrádku v oblíbené restauraci, abyste oroseným půllitrem s nepasterizovaným Starobrnem spláchli žízeň a patřičně se osvěžili! I dnes na tomto místě pokračujeme dalším dílem našeho seriálu Pojďte s námi na pivo… Tentokrát
bude o čepování zlatavého moku.

N

a začátku jenom
krátké opakování
z minula. Abyste si své pivo opravdu
vychutnali, potřebujete dobře „ošetřenou“
sklenici, umytou v mechanické myčce speciálním prostředkem
a studenou vodou.
Takže pivní sklo máme
připravené - a jdeme
na to. Čepovat.

Pivní sklo
Většina pivařů svůj oblíbený pěnivý mok pije
z půllitru s uchem. Ten
ale nemusí vyhovovat
každému - k pití piva
tak lze zvolit i sklenici
z tenkého skla.
V obou případech ale
platí, že pivo se čepuje zásadně do sklenic
s příslušným logem
značky piva, v našem
případě Starobrna.

Všichni štamgasti se
přitom v nejbližší době
dočkají
překvapení:
Značka Starobrno jejich oblíbené podniky
vybaví novým sklem,
které navrhl významný
český designér Rony
Plesl.
Škopky značka Starobrno velkolepě představila 27. června na
slavnosti s názvem Starobrněnská letní noc.

Hladinka
a čepice

Ale zpět k čepování.
Máte raději pivo „s čepicí“ nebo „na hladinku“? V našich končinách je stále rozšířenější prvně uvedený
způsob čepování piva.
Umyté pivní sklo výčepní drží v úhlu 45
stupňů a pět centimetrů od kohoutu, při-

čemž obsah sklenice
načepuje na dvakrát až
na třikrát. Pivo ve sklenici je pak mírně nasycené, obsahuje méně
kysličníku uhličitého
a déle drží pěnu. Tento
způsob čepování piva
se u Starobrna používá
téměř výhradně.
„Na hladinku“ je druhý
způsob čepování piva
- z pákového kohoutu
Nostalgie. Hostinský
tak pivo načepuje na
jeden ráz s okrajem
sklenice. S uvedenými
kohouty se setkáváme
nejčastěji ve větších
provozovnách.

Na zdraví
A jaké druhy starobrněnských piv s krásnou čepicí máte nejraději? Už léta vede jedenáctka Medium s plnou
a jemně chmelovou

chutí, střední hořkostí
a rázným řízem, které
se právem říká „vlajková loď starobrněnského pivovaru“. Na
zahnání žízně, k jídlu
i běžnému osvěžení
se dobře hodí výčepní
Starobrno Tradiční.
Někteří příznivci Starobrna nedají dopustit
na Ležák, jiným chutná
i černé tmavé výčepní
pivo, které mají v oblibě především ženy.
Zajděte si na jakékoli
starobrněnské, nezklame. A třeba si ho už
vychutnáte z nového
škopku!

Příště

Čtěte pokračování našeho skvělého seriálu
Jak na pivo na stránkách vašich oblíbených
StaroBrněnských novin.

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
červenec

Dobrý den, posílám fotograﬁi své
kolegyně s názvem: Úředníci nejsou žádní suchaři.
Foto poslal: Ivan Hofmann

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, jaký neobvyklý dopravní prostředek městské hromadné dopravy vyjel v červnu
poprvé do ulic Brna?
Odpověď: Je to Šalina Pub,
první šalina, která neslouží jen
k přepravě cestujících, ale i k jejich občerstvení a pobavení.
Můžete si v ní dát Starobrno
Tradiční, Starobrno Medium
nebo starobrněnský Ležák.
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Tema

Po Janáčkově smrti se ma
vytasil se závětí, která vše
Janáček
s partiturou.
Zahráli
byste to?

Památník
Byl to manžel Kamily
Stösslové, s níž Janáček
dlouhá léta udržoval poměr. Mistrova manželka Zdeňka tohoto pána
a jeho ženu dobře znala.
Z pochopitelných důvodů však jejich návštěvy
v Brně i jinde příliš nevítala.
Role Davida Stössla zůstává dodnes nejasná,
především ohledně její
motivace. Stössel, jinak
obchodník se starožitnostmi v Písku, vztahu
Stösslové s Janáčkem,
v té době již věhlasným

skladatelem, přál a podporoval ho.

Důkaz
Stössel k advokátovi přinesl skladatelův zápisník a požádal, aby z něj
byly vyříznuty dva listy
obsahující skladatelovu
závěť.
V Brně to vzbudilo pozdvižení: Pan Stössel právě založil do veřejně přístupného spisu důkazy
o nevěře své manželky.
Kamila Stösslová po
úmrtí Leoše Janáčka odnesla všechny jeho osobní věci do hotelu v Moravské Ostravě, kde byla
ubytována. Teprve poté
napsala telegram do
Brna Zdeňce Janáčkové ve znění: Mistr vážně nemocen, přijeďte
hned, sanatorium Dr.
Klein, Kamila.
Poté, co Zdeňka Janáč-

ková dorazila do Moravské Ostravy, nezbývalo jí kromě zaopatření ostatků svého muže,
než navštívit Stösslovou
v hotelu a dokonce s ní
odjet na Hukvaldy pro
další osobní věci.
Kromě hádek o peníze došlo i na památník.
Stösslová ho prý ukázala
Janáčkové a řekla: „Co
mi dáte, to mi dáte.“
Janáček v závěti odkázal
peníze manželce Zdeňce, milence Kamile, ale
také Masarykově univerzitě. Zlaté mince odkázal synům Stösslové
s poznámkou: „Pomlouvačům sděluji, že nejsou
moji syni!“

Víte, že...

Leoš Janáček je
autorem slavné
prezidentské fanfáry.

Krásná
Kamila
Stösslová

Tichý koutek zuřivého reportéra

NOVINY
SMS

Smyčce jsou fajn, ale čurat se musí
tvit. Vše zavřené a všude
tma. A fronta na jediné
WC tak dlouhá, že pár posledních jedinců nestihlo
začátek druhé části koncertu.
„Je to velká ostuda,“ říkala paní šatnářka, která
v Besedním domě pracuje

15 let a toto ještě nezažila.
Co bude dál?
Ještě štěstí, že když britská královna Alžběta II.
navštívila Brno a obědvala se svým doprovodem
v Besedním domě, ještě
trochu jídla měli a bylo
kam si odskočit.

Besední
dům

Fotot: Archi, Martin Cibulka

N

a koncert proslulého smyčcového
souboru Brněnských komorních sólistů
jsem se do Besedního domu opravdu těšil. A koncert se také vydařil, jenže!
V budově se o přestávce
nemůžete nijak občers-

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Martin Cibulka neúnavně brázdí ulicie 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

D

va dny po Janáčkově smrti
(zemřel 12. srpna 1928 na zápal plic) se
do advokátní kanceláře,
která záležitost vyřizovala, dostavil pan David
Stössel.

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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manžel jeho milenky
všechno změnila

Kalendárium
Starého Brna
ČERVENEC

František
Šujan,
historik

Bohuslav
Kilian,
vydavatel

Elmar
Klos,
režisér

Friedrich
Wannieck,
továrník

● František Šujan
*3. 7. 1859 Kloboučky
†19. 7. 1944 Brno
Brněnský historik. Je po
něm pojmenováno Šujanovo náměstí.
● Elmar Klos
*26. 1. 1910 Brno
†19. 7. 1993 Praha
Filmový režisér, scénárista, dramaturg a pedagog.
Točil reklamy pro Baťu.
S Jánem Kadárem získal
Oskara za ﬁlm Obchod na
Korze.
● Friedrich Wannieck
*19. 7. 1838 Brno
†21. 4. 1919 Merano
Průmyslník, vynálezce. Je
po něm pojmenován komplex bývalých továrních
budov Vaňkovka.
● Bohuslav Kilian
*16. 7. 1892 Bosonohy
†25. 2. 1942 Brno
Vydavatel společenských
a uměleckých revuí. Strýc
spisovatele Bohumila Hrabala.
Janáček s manželkou
na zahradě v Brně ve
Smetanově ulici 14

Kdyby domy mohly mluvit

Foto: Archov, Martin Cibulka

Grohova ulice č. 20

V tomto domě bydlel od
roku 1920, téměř až do
své smrti, český literární
historik, kritik a profesor
Filosoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity Arne
Novák (1880 - 1939).
Prostornou, ale skromě
zařízenou
domácnost
sdílel se svojí manželkou
Jiřinou a předčasně zesnulým synem Radovanem. Od r. 1920 působil
Novák v Brně a veškeré

Zde muže
být váš

nabídky z Prahy odmítal.
Byl také stálým čelným
dopisovatelem Lidových
novin. Je po něm pojmenována ulice Arne Nováka.

Grohova 20

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Arne Novák,
historik

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

● Otakar Borůvka
*10. 5. 1899 Uh. Ostroh
†22. 7. 1995 Brno
Zakladatel Matematického ústavu ČSAV v Brně.
● Bohdan Lacina
*15. 2. 1912 Sněžné
†6. 7. 1971 Brno
Malíř, graﬁk, knižní ilustrátor a sochař. Je po
něm pojmenována ulice
Lacinova.

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

T

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

o, že je Brno „zlatá loď“, ví všichni,
co v něm žijí. Tato
věta je slyšet opravdu často, a to nejen v písni od
Ivana Mládka.
V létě je tu větší teplo než
jinde v ČR, méně tu prší,
nehrozí záplavy, centrum
se dá projít za půl hodiny a lidé tu mají celkově
k sobě tak nějak blíž.
Na červnovém sezení
v kavárně TeeVee bylo
tentokrát opravdu pořádně veselo. V momentě,
kdy pan Kolbaba povídal
veselou historku ze soukromí Vladimíra Menšíka, připlula na oné „zlaté
lodi“ vnučka bratrance
tohoto velikána, Monika
Menšíková (24 let).
Vzácná, příjemná a také
veselá návštěva. Ozvala
se po vydání květnového
čísla
StaroBrněnských

Monika Menšíková
a pan Kolbaba

PŘÍŠTÍ
SETKÁNÍ
PŘÁTEL

SBN

1.7.

pondělí, od 17 h
v Café TeeVee,
Běhounská 18

No tak
vida!
novin (25 let výročí úmrtí
V. M.). Přinesla skvostné
fotky ze soukromí V. M.
a také vlastnoručně psaný
vánoční pozdrav od V. M.

z r. 1974 z Prahy do Moravan, kde slečna Monika se
svojí rodinou bydlí.
Je obdivuhodná např.
proto, že jako jedna z mála

se zajímá o historii tohoto slavného rodu. Sbírá
fotky, dopisy, zajímá se
o veškeré rodinné vztahy
a souvislosti. Je jí velice

líto nedávno zrušené Kavárny Vladimíra Menšíka.
A také pokračuje ve vytváření rodokmenu, který na
příští setkání přinese.
Myslím, že 1. červenec
bude v kavárně TeeVee
(snad už na zahrádce)
opravdu zajímavý.
Přijďte, moc se
na vás těším!
Martin

inzerce
inzerce

Specialista
na módu
v Brně

Velká láska začíná prvním tancem:
Nabízíme obleky a šaty
do tanečních včetně
doplňků.
Pro ženicha vše
od obleku až po obuv.
Pro družičky a maminky
vše od šatů, kostýmů až
po doplňky.

Převeliké slevy

s naší zákaznickou
kartou!

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

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}
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Komentáře, básně,
glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte laskavě své příspěvky
na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu.

Dopis

Ježišmarjájosef!

H

různých sochařských kreací je tady
v Brně k vidění až
až. Například: Co je to za
pietu k brněnskému básníkovi Skácelovi, když se
na ochozu po jeho díle
šlape? To by také v Kocourkově neprošlo!
Na Moravském náměstí
před budovou Nejvyššího
správního soudu stojí
nevzhledná zelená příšera, nejspíše exekutor,
který zabavil televizor
a nese si jej domů.
K tomu má být v létě přidaná ještě hrůznější socha Markraběte Jošta, tedy
skrčka na žirafě s hlavou
koně, to vše 11 metrů vysoké, aby to, nedej Bože, něk-

do nepřehlédl! Kdyby se
tento pán probudil a uzřel
sebe na té potvoře, hádejte,
jaká by byla jeho první slova? Stejná jako moje a asi
mnoha dalších, kteří to dílo uvidí: Ježišmarjájosef!
Emanuel Ašenbryl,
Brno

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

redakce@starobrnenskenoviny.eu

?
Ať trčí!

Nelíbí!

ANO NE
19 % 81 %

Spočteno 602 hlasů.
Stav k 20. 6. 2013. Pište!

druhý ji posílal kamsi do
Žabovřesk. Věděla ovšem,
že Středova je v centru.
Chvíli bloudila centrem
a nešťastná odjela domů.
Nejenže nebyla na akci,
ale ještě dostala vynadáno, kde je tak dlouho.
Je zcela nepochopitelné,
že nikdo z taxikářů neví
kde se Středova nachází.
Petr S., Brno
TITULNÍ strana
StaroBrněnských novin
č. 6 (červen 2013)

Dopis

Hanba
taxikářům!

M

oje kamarádka
v Brně sice nebydlí, ale pracuje
tu. Toho dne zavřela svůj
obchůdek dříve a spěchala
na akci StaroBrněnských
novin. Šla ze Žerotínova
náměstí přes Joštovu na
Moravské náměstí s tím,
že se zeptá taxikáře, kde
je ulice Středova (tam
se v tehdejší kavárně
konala ta akce). První
taxikář nevěděl vůbec,

Socha
Jošta
Socha Jošta
a obludy
a obludy
stát
má
stát namá
Moravském náměstí
na Joštově

Pozvánka
Přijďte do minimarketu Zdravé výživy
Přemýšlíte, jak zhubnout,
jak předejít alergiím, jak
se zbavit nemoci nebo se
prostě cítit lépe a zdravěji? Navštivte naši prodejnu zdravé výživy.
Máme velký výběr potravin bez cukru, bez cholesterolu, bez lepku, bez
laktózy, bez chemie, bez
éček…
Náš nově zavedený minimarket Zdravé výživy
najdete na Pekařské ulici
54 (naproti vchodu do
Nemocnice u sv. Anny).
Máme ovoce i pečivo.
Těším se na vás
Daniela Přikrylová
www.zdravebezlepkove.
estranky.cz

inzerce

Sloupek o kávě

Zmrzlina v kávě

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!

V

letních
měsících
má spousta z nás
chuť na kávu, ale
bráníme se klasické variantě a raději sáhneme po
studené verzi. Důležitý je
výběr druhu kávy, který
se bude snoubit s chutí
a vůní vanilky.
Nejoblíbenější je ledová káva, jejíž příprava je
jednoduchá. Do pohárku
připravíme dva kopečky vanilkové zmrzliny,
do šejkru dáme několik
kostek ledu a přelijeme
je správně připraveným
espressem, protřepeme
a nalijeme na zmrzlinu.
Vršek ozdobíme šlehačkou a můžeme podávat.
Jedna z oblíbených možností přípravy je affogato
al caffé - kopeček zmrzliny
ve větším šálku, jež přelijeme espressem a můžeme podávat. Nechte si
poradit od vašeho 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
a Metoděje přidáváme
milostný příběh a svár
idealistického úsilí Cyrila
a Metoděje s politickým
pragmatismem,“
řekl
spoluautor hry Jan Šotkovský.

Žbirka zazpíval
s talenty

V představení Cyril a Metoděj září m. j. E. Skálová a V. Blahuta

Cyril a Metoděj
ožijí v Brně

Miro
Žbirka
ZPĚVÁK

K

Eva
Blahová

VEDENÍ OPERY ND

Zdeněk
Rotrekl
BÁSNÍK

Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

ČERVENEC

Divadlo - Po 8. a út 9. 7. v 19 h - CAVEMAN - Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5 - One man show. Hrají J.
Holík nebo J. Slach. www.divadlobolkapolivky.cz
Hudba - Čt 11. 7. v 19.30 h - JAM
SESSION - Club Rusty Nail, Veveří 57
- Pořádá kytarová škola, součást kytarových kurzů. Přijďte si zahrát, či podpořit
mladé kytaristy. www.diesis.xf.cz
Divadlo - 12., 13. a 14. 7. v 20. 30 h
- MY FAIR LADY (ZE ZELŇÁKU) Městské divadlo Brno, hostuje v Biskupském dvoře - Muzikál. Režie Stanislav
Moša. www.mdb.cz
Divadlo - 22. až 24. 7. v 20.30 h ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY - Hrad Špilberk, Letní shakespearovské slavnosti - Hrají: T. Vilhelmová, V. Dyk. www.
shakespeare.cz/2013/
Divadlo - 29. až 31. 7. v 20.30 h - RICHARD III. - Hrad Špilberk, Letní
shakespearovské slavnosti - Hrají: J.
Langmajer, K. Issová… Režie: M. Huba.
www.shakespeare.cz/2013/
Přednáška - Út 30. 7. v 19 h - IMMANUEL KANT - Nová Akropolis, Blatného 3078/24 - Život a dílo ﬁlozofa. Čistý
a praktický rozum. Mravní zákon v člověku. www.akropolis.cz

V prostorách Biskupského dvora hostuje
do 7. 7. Městské divadlo Brno s hrou Cyril
a Metoděj. Hra je zčásti
pravdivá, zčásti smyšlená, zčásti činohra a zčásti
balet. „K příběhu Cyrila

1

SBN: Kolik Divadlo
MALÉhRY dohromady váží? (pozn.
redakce: V divadle hrají
Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola
Zbytovská)
Daniela: Vážíme si,
že máme jedna druhou
a druhá třetí, že milujeme, co děláme, že na nás
chodí i diváci a my si to
užíváme. Dohromady by
to strhlo i nákladní váhu,
a tak ji nelze přesně udat!

2

SBN: Vy prý žijete
bio?!
Daniela: Všichni
něco hledáme, chceme
být in, chceme být bio,
mnohdy ani přesně nevíme, co to znamená.
Snažíme se poslouchat
své vlastní hlavy. Máme
dohromady tři a taková
trojhlavá saň už ledasco
vymyslí. Třeba to, že stačí

Do atmosféry legendárního nahrávacího studia
v londýnské Abbey Road
přenesl Brňany 13. června
koncert v Semilasse. Zahrál Meky Žbirka a tři
mladí angličtí interpreti.
„Hrát v klubu je něco jako
vrátit se ke kořenům, a to
mě baví,“ uvedl Žbirka.

Výstava malířky
Sedlákové

Muzeum města Brna zahájilo na hradě Špilberk výstavu brněnské
malířky a graﬁčky Vladimíry
Sedlákové.
„Jsou zde díla od 80. let

7

do současnosti,“ uvedla
kurátorka výstavy Kaliopi
Chamonikola.

Národní divadlo
stále bez vedení

I pro příští sezonu zůstávají všechny umělecké
soubory s výjimkou opery
pod provizorním vedením
pověřených šéfů. Provoz Divadla Reduta, ze
kterého se svým týmem
zamířil do Prahy Petr
Štědroň, dočasně přebírá Mahenova činohra.
Jedinou regulérně jmenovanou uměleckou šéfkou tak zůstává v brněnském Národním divadle
Eva Blahová v opeře.

Odešel básník
Zdeněk Rotrekl

V 92 letech zemřel 9.
června brněnský katolicky orientovaný básník,
spisovatel a literární historik Zdeněk Rotrekl.

otázek, odpovídá
Daniela Zbytovská

Herečka Divadla MALÉhRY

vyrazit do přírody, najíst
se jednoduše a radovat se
z maličkostí. Jestli je to
bio, to nevíme.

3

SBN: Kde jinde, než
v Divadle Bolka Polívky, vás mohou diváci vidět?
Daniela: V divadlech po
celé naší vlasti. Za sezonu
máme najeto pár tisíc kilometrů.

4

SBN: Trpíte občas
ponorkou?
Daniela: Ponorka je
špatná komunikace, u nás
nehrozí, my všechno probereme hned třikrát.

Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská.

SBN: Žijete v Brně
rády?
Daniela:
Jasně!
Naše inscenace vznikají na základě pravdivých
příběhů a postřehů hlavně z Brna. A taky z Itálie,
která je po Brně naším
druhým domovem.

5

SBN: Máte na repertoáru komedie?
Daniela: Ano, vždyť
v Brně je veselo! Když se
na jakoukoliv i závažnou
situaci podíváte z určitého úhlu pohledu, vyznívá
komicky.

6
7

SBN: A hrajete i pro
děti?
Daniela: Máme pro
ně tři inscenace. Vesměs
nás vystihují, jsou o ježibabách. Děti nám dávají
nadhled a učí nás vidět
věci jejich očima. Teď
jsme se rozhodly vydat
knížku pohádek Jak na
příšery.
Martin Cibulka

telefon inzerce: 777 }556 578

František Kocourek

Slavné ženy Starého Brna

MINULE: Venca Korandůj taky házel ucho, přiklapal
k Dubálovi a hlásí: „Žanku nejeď na Žižkeca.”

balet Národního divadla Brno

Ž

anek Žižkové hókl:
„Křížatí só sajtna
fetošů, máznem je
do rybálu a tam je zpeckujem.“ Najednó přiklaFRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Pavel Jelínek
na jeho počest

pal vod křížatéch nějaké
somrák a z placu hlásí
Žižkovýmu: „Hans, zacóluj nějakó tu krupicu, my
si šlaufnem a jak morgen
zoncna bude rumplovat,
my gehen pali.“ A jak pré
nic nevysolí...

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

Vítězslav
Novák,
skladatel

Minule: Žábu, vykukující zpod deky,
můžeme obdivovat na domě U zlaté
žáby v ulici Tábor číslo 2. Správně:
Jan Machatý, Alena Novotná.
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Ivo Váňa
Psota,
kolega

M

ira Figarová (1917
- 2013) byla sólistka, choreografka
a baletní pedagožka baletu
Národního divadla Brno
v letech 1936 - 1961.
Je držitelka ceny Thálie
za celoživotní mistrovství
v oboru balet (1996) a Ceny

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

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

[

www.
malostranskenoviny.eu

?

Otázka: Kde blízko Zelného trhu najdeme tento
tajemný stroj z ozubených
kol a pružin?
Nápověda: Je to ve věži,
na které jsou hodiny.

Co nového
v Praze

Je to dost daleko,
ale přece jen...

Zdeněk
Kroupa,
manžel

To se nám to zahušťuje.
Fetoš? Rybál? Krupica?
A co když, jářku, nic nevysolí? Zgómeš příště!

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

[

Mira Figarová

Jak Žanek Žižkové šeredně vybóchal křížatý (VI.)

Somrák hlásí

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Archiv

Zabava

města Brna v oboru dramatické umění (2001).
Patřila k nejvýraznějším
osobnostem v historii baletního souboru. Krátké
angažmá v Praze.
Později jako pedagožka
vychovala desítky tanečnic a tanečníků.

AKTUALITY
A ZAJÍMAVOSTI
Když přijedete do Prahy,
noviny dostanete zdarma
např. v Malostranské besedě na Malostranském nám.
a na dalších 60 místech.

Křížovka
pro nenáročné
Na přání čtenářky
Lenky Vršecké

Vodorovně:
1. - 3. Část hlavy. 1.
Tajenka:
2.
Německý bota3.
nik Koch.

O
N
U

O
S
O

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

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.

Pište si
tyto noviny

SAMI!

Témata posílejte na redakce@
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.

●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.
●Zopakuji přes prázdniny matematiku k opakované maturitní zkoušce.
Tel.: 720 100 387, 530
323 040, ottmichal@seznam.cz.
●Pronajmu byt 1 + 1, 63
m2 v Blansku. V centru, na

pěší zóně. Solidní jednání.
Tel.: 777 55 65 78.
●Prodám udržovaný
RD (1988) 1 + 5 v obci
Mírov, pozemek 800 m2.
Tel.: 725 977 875.
●Koupíme v Brně velký
nájemní dům. Cena nerozhoduje. Tel.: 607 381
603.
●Prodáme
zděnou
chatu v Černovicích u Boskovic. Voda, 220 - 380,
jímka, komín, 3 pokoje,
kuchyň, sprcha, sklípek.
Tel.: 602 816 346.

●Nabízím do pronájmu místnosti na ordinace i kanceláře ve středu
Brna. Nájem 1800 Kč za
m2. Dále pronájem kanceláře 20 m2 v IBC. Nájem
6000 Kč včetně služeb.
Tel.: 602 816 346.
●Prodám luxusní byt
v osobním vlastnictví 3+1
ve Vinohradech. Tel.: 602
816 346.
●Koupím byt 2+1 v Brně, ne Brno střed. Realitní kanceláře nevolejte.
Tel.: 734 679 211.

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.

®

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. srpna

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 škrábal
a přesto se proslavil. Byl tak geniální, že to skoro nešlo přečíst.
LEOŠ JANÁČEK
HUDEDNÍ SKLADATEL

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

Takhle to
má vypadat

Kocour Mikin, foto
poslal Pavel Geryk

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

StaroBrněnské noviny
za siluetou pána
s pejskem v Jurcaffé
na Příkopě 6.

na tel. číslo 902 11 30

„Pojďte se svlažit, pane asistente! Schválně, že mě nechytíte!”
To je
„Já bych rád, slečinko, ale už jsem chytil - rýmu!”
bžunda!

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 7 / červenec 2013 / III. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Hlavní redaktor: Martin Cibulka, Kultura, inzerce: Monika Höppner,
Radek Talaš. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt:
redakce@starobrnenskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon
inzerce: 777 556 578. Poštovní adresa: Sarajevská 16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků čtenářů.

Zde muže
být váš

Rodinná spolecnost
PENERINI Vás zve
na šálek cerstvé kávy!

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

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

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

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

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.

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

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

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

Sbn tric

et

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

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

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

602 711 722

www.penerini.cz

