Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí
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srpen 2013

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu
redakce@
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

Brněnské
servírky

Foto: Martin Cibulka

M is s
p ř íl o h a

SLEČNA KAROLÍNA
z restaurace Na Purkyňce
(Purkyňova 80) nese domácí
škvarkovou pomazánku
s topinkami za 65 Kč.

Foto: Archiv

VLASTA
FIALOVÁ

Vlasta Fialová,
Mahenovo divadlo

Více str. 6 a 7

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

Prinášíme

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

Foto: Martin Cibulka

ZÁHADNÁ
SMRT
V DIVADLE

Proč čtu

„SBN čtu, protože mě neustále
zajímá historie a dění v Brně.“
HELENA BLEHÁROVÁ,
jazzová a swingová zpěvačka

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

NOVÉ
ŠKOPKY!
VÍCE
STR.

Volejte:
777 122 009
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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

28°C

SRPEN: Sen o velmi tep-

lém počasí se stává strašlivou skutečností.

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!

Krocan v rosolu

Očisti náležitě a vykuchej
pěkného krocana, přelom
mu kobylku, svaž ho silnou nití, vlož ho do velkého hrnce, dej k němu...
rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce

9

Po dlouhých devíti měsících (a šesti dnech)
se vrací Rudoarmějec
na Moravské náměstí.

Úvodník

Zastavte
palbu,
teď už
bude líp

D

o centra Brna se
vrátila socha Rudoarmějce, který vztyčenou rukou dává povel
k zastavení palby.
Ne všem se to líbí a mnozí označují tuto sochu za
kontroverzní.
Je to jako tvrdit, že II.
světová válka nebyla.
Brno ale bylo osvobozeno Rudou armádou. To je
historický fakt.
Vítězné gesto tedy není
kontroverzní ani za mák.
Je prostě radostné a znamená, že je vše na dobré
cestě.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin



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

Zpravy

Kachňata zastavila
dopravu v Brně

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Brno - Romantická
schůzka přes facebook
skončila škrcením. Dívka
při schůzce sjednané na
sociální síti začala dne 14.
července mladíka škrtit.
Policii řekla, že je bezcenný a chtěla ho zabít.

Dramatická dopravní situace
Koliště - Přes čtyřproudou ulici Koliště se rozhodla dne 15. července
přejít kachna s kachňaty.
Přivolaní strážníci se rodinku pokoušeli odchytit
a zastavili tak dopravu na
malém městském okruhu. Zmatená kachna s káčaty několikrát nakročila
do silnice a pak se vracela
zpět na chodník. Kachňata ještě neuměla létat,
tak se vše muselo vyřešit
pěšmo. Rodinka nakonec
byla lapena a vypuštěna
na brněnskou přehradu.

● Kounicova - Policie
zadržela dvojici mladíků, kteří kradli kola před
Moravskou zemskou knihovnou. Prozradily je kamery. Za dva dny uzmuli
kola v hodnotě 17 tisíc
korun, i když byly stroje
zabezpečeny řetězy.

Foto: Archiv

Počasí

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Kachna
s káčátky

Film podle zavražděné Monyové
Brno - Na motivy románu zavražděné brněnské
spisovatelky Simony Monyové (†43) se v těchto
dnech natáčí v Brně ﬁlm
Sebemilenec. Režisérem

je Filip Renč. Monyovou
hraje Simona Stašová, jejího manžela - vraha herec Jaromír Dulava.
Monyovou loni ubodal
kvůli sporu o dítě její

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Jak, jářku, čelit
horkým letním dnum?

manžel Boris Ingr. Po
vraždě se pokusil spáchat
sebevraždu opakovaným
skokem z okna. Při soudu
tvrdil, že si nic nepamatuje. Dostal 15 let.

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, ﬁlozof,
mudrlant

Brněnský herec
a patriot

„Kapesník,
čtyři uzly,
namočit
do kašny,
připlácnout!“

„Čelím tak,
že si pustím
větrák, nebo si
sednu k otevřené
ledničce.“

„Hlavně
dodržovat
pitný režim
a užívat si
léta.“

Anna Marie
Höppnerová

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„Pořídit si
hodně velký,
nejlépe růžový
slunečník.“

„Zapadnout do
klimatizované
pivnice, popř.
vypadnout
z města.“

„Trávit čas
v podzemí,
aneb jsou věci
mezi sklepem
a zemí.“

Víte, že...
Loni bylo v Brně ukradeno 484 kol, objasněno
bylo jen 34 případů.

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
Dita
Kaplanová

● Brno - Kolo ukradl
pěkně, ale s řízením byla
svízel. Zloděj odjíždějící s ukradeným kolem
z obchodního domu upadl
„na hubu“ přímo před
kamerou. Na místě začali
hlídkovat policisté, kteří
darebáka zatkli, když šel
na další lup.

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!
Letní dárek
sleva inzerce 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Urá! Rudoarmějec už zase
zdraví Moravské náměstí
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Dívka ze str. 3
Motýl je
víc než
můra.

Foto: Youtube

N

Rok
1913

ště

PŘIČINLIVÁ TÁŇA
z České ulice při své
slavné motýlí póze.
Vyniká při ní pas, ňadra
a tykadélka (jsou-li).

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Foto: Martin Cibulka

a Moravském náměstí se dne 17. 7.
2013 těsně před polednem narodil Rudoarmějec.
Přesně 9 měsíců a 6 dní
trvalo, než se tento bronzový symbol, který má
připomínat osvoboditele
Brna z doby druhé světové války, vrátil na opravený a vyčištěný podstavec.
Vypadá to, že se o něj páni
restaurátoři dobře starali.
Je zdráv, myslím, že nás
přežije všechny.
A jak se leskne! Jeho autoři, Bohuslav Fuchs, Vincenc Makovský a Antonín
Kurial, mohou opět klidně spát. V okolí pomníku
to sice zatím vypadá jako
na stavbě, ale...
Vzkaz dělníků čtenářům StaroBrněnských
novin: „Tak my už jdeme
do ﬁnále a za všechno
vážně dík, zas přijdem
a možná i kouzelník…“
-cib-

Rudoarmějec na
Moravském náměstí
inzerce

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

EXPRESS COPY NOVĚ OTEVŘENO

Navštivte nově
otevřenou restauraci
Na Purkyňce!

Barevné a černobílé kopírování A5 - A3,
velkoformát čb. A2 - A0, tisk z PC barevně
a čb. A5 - A3 Laminace do A3 Graﬁcké práce,
výroba vizitek, potisk dárkových a reklamních
předmětů, výroba kalendářů Vazby dokumentů a DP

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!

Kozí 12 (naproti cukrárně Aida), E-mail: kozi@expresscopy.cz
Brno, 602 00
Tel.: 777 815 010

Funkcní repliky
historických
telefonu

Zlatnictví
Marcela Lurská

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

Otevřeno denně 11 - 24 h
Adresa: Purkyňova 80,
Královo Pole

www.napurkynce.cz
Tel.: 530 340 995,
731 490 387

www.zlatnictvi-lurska.cz

 Opravy zlatých a stříbrných šperku
 Zakázková výroba  Rytecké práce

Volejte: 605 520 733
www.historicketelefony.cz

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

Sjíždí se vám pneumatiky

Vám každý den
zpříjemní léto

Otevřeno denně 1000–2300

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

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

na vašem autě?

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

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

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

DŮM (díra ulici.
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
SRPEN

Zbourali kostel
ve jménu krásy

Foto: Archiv SBN

Kostel
sv. Mikuláše

● 17. 8. 1869 byl zahájen
provoz první koněspřežné
pouliční dráhy.
● 25. 8. 1869 byl kostel
sv. Mikuláše předán městské správě s tím, že bude
za účelem zkrášlení Velkého náměstí (dnes nám.
Svobody) zbourán. Což se
také stalo.
● 15. 8. 1939 zdemolovali fašističtí výtržníci
kavárnu Esplanade na Jezuitské ulici. Více než 100
darebáků vyhánělo židovské hosty a surově je
tlouklo. Jeden z napadených byl ubit a 12 zraněno.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Mrakodrap nejvyšší, ale
jen díky triku s anténou

Nové zprávy
ze Starého Brna

AZ Tower (111 m) již otevřen veřejnosti
Brno - Miliarda!
Tolik korun stála
stavba mrakodrapu
AZ Tower, který je
považován za nejvyšší podobnou budovu v zemi.
Před pár dny byl
otevřen veřejnosti
a je příznačné, že
při slavnostním ceremoniálu se o jeho
prvenství spíše mlčelo.
Díky osobní angažovanosti primátora
Brna pana Romana
Onderky
(ČSSD)

byla na jeho střeše vztyčena anténa
o výšce 6 a půl metru (cca tři a půl
Onderky). Tím překonal pražský City
Tower, který měří
109 metrů.
Bez antény by byl
AZ Tower až druhý.
V budově jsou byty
a kanceláře. Všechny prodané ale
zatím nejsou. U bytů je stále k mání
poslední patro, kanceláře jsou volné
z poloviny.

Primátor
Onderka

DŘÍVE & DNES

3, 5 x

AZ Tower

kvůli údajnému hluku
výpověď. Provozovatel si
stěžuje na šikanu od magistrátu, který mu již čtyři
roky odmítá povolit ohrazenou zahrádku. Tak ho

obešel tak, že si pořídil
stolky na podpisy petice.
Spor se ale týká celé pasáže. Ostatní provozovatelé hospod si stěžují, že ji
„Poutník“ zabírá celou.

● Brno - Radnice testuje
elektrobus, který by měl
podle vzoru Prahy jezdit
v úzkých uličkách. Zatím
jezdí po Brně na zkoušku
elektrobus z Litvy.
● Zoo - Kvůli dešti se sesunula půda nad voliérou
orlů kamčatských v zoologické zahradě. Dravci
byli dočasně přemístěni
k výběhu ledních medvědů. Oprava potrvá několik týdnů.

Hotel Slavia, Solniční ulice

1933

Dnes

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Kde to je

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

VŠIMNĚTE SI: Na snímku vlevo je před hotelem Slavia benzínová pumpa.

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.

●Zopakuji v Brně přes
prázdniny
matematiku
k opakované maturitní
zkoušce. Tel.: 720 100
387, 530 323 040, e-mail:
ottmichal@seznam.cz.
●Brno - Praha a zpět.
Pohodlně, bezpečně, spolehlivě za 3000 Kč, vozem
vyšší střední třídy. Pro
stálé zákazníky sleva. Tel.:
777 122 009.
●Vyučený zedník hledá zaměstnání. Tel.: 728 940 773.
●Prodáme
zděnou

● Úzká - Dobrý člověk
koupil bezdomovcům v bufetu jídlo (aby peníze
nepropili). Ti se mu odvděčili tím, že ho zmlátili
a ukradli mu peněženku.
Už je chytli, hrozí jim 10 let.

Hospoda U Poutníka je ve válce
Starobrněnská - Kultovní hospůdce U Poutníka hrozí zánik. Od majitele
domu, kterým je pražská
Nadace české architektury, dostal provozovatel

● Mendlovo náměstí
- Pivovar Starobrno představuje nové půllitry.
Z těch starých nechává
postavit tzv. Mendlovy
hrášky. Budou to velké
skleněné koule. Možná
najdou místo i na náměstí
Svobody (nečekané setkání s orlojem).

chatu
v Černovicích
u Boskovic. Voda, elektrika, 3 pokoje, kuchyň, sprcha. Tel.: 602 816 346.
●Koupím RD v Brně do 4
mil. Kč. Tel.: 720 358 723.
●Pečovatelka pro seniory nabízí svoje služby.
Nákupy, jídlo, léky, hygiena, společnost, vycházky
aj. Tel.: 603 889 277.
●Koupíme byt v Brně
nebo blízkém okolí. Tel.:
734 679 211.
●Koupíme administ-

rativní budovu v Brně.
Tel.: 734679211.
●EXPRESS
COPY.
Nově otevřeno na Kozí 12.
Kopírování barevné i černobílé, laminace, grafické
práce, výroba vizitek, potisk dárkových i reklamních předmětů, výroba
kalendářů, vazby. Tel.:
777 815 010.
●Koupím
jakoukoliv knihu na téma Josef
Šváb Malostranský. Tel.:
777 122 009.

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Novinky z místních podniku

V Melounovém cukru, Františkánská 17

Nová nekuřácká kavárna a bar, jaz-

V Melounovém
zové večery, domácí smetanovo-maková
cukru

zmrzlina, limonády z čerstvých surovin,
vlastní vinné koktejly. Facebook.

Perly vín, Kozí 8

Nově otevřená vinotéka, pravidelné degustace u cimbálu, více než 50 druhů vín,
medailová vína, archivní vína od r. 1960.
www.perlavin.cz

U Draka

U Draka, Veveří 4

Nekuřácká restaurace, 3 druhy poledního
menu, moravská jakostní a přívlastková
vína, točená kofola. Výběr světových
rumů. www.udraka.cz

lici.

telefon inzerce
inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

PIVNÍ

S MORAVSKÝM SRDCEM

ZPRAVODAJ

Pivo má mít jiskru, lesk
a šmrnc… A krásně vonět!
I dnes pokračujeme v našem
seriálu Pojďte s námi na pivo…
V minulých dílech jste se dozvěděli spoustu užitečných informací o nakládání s pivním
sklem i vlastním čepování ně-

A

už se to nese… Snad ne
půllitr se sedlou pěnou,
nebo takový, po kterém
dokonce pivo stéká na zem či na
stůl?
Tak to bychom opravdu nebyli ve
správné hospodě! Pivo ve značkovém skle se správnou pěnou
a mírou má dále přinést laskavá
obsluha - tedy vlídně, vstřícně,
s úsměvem, při servírování se
nám dívat do očí a sklenici postavit na odpovídající podtácek.
Takže přesně takové pivo od milého číšníka či servírky je před
námi. Než se poprvé napijeme,
určitě nezaškodí si pěnivý mok
pořádně prohlédnout.

kolika způsoby. Dnes už hostinskému nebudeme nakukovat
do výčepu. Naopak! Sedneme si
jako správní štamgasti ke stolu
a počkáme si na pěkně orosený
starobrněnský Škopek.

Nový
originální
Škopek

Posílejte podobné fotky
na adresu redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Miss
srpen

Po tomto pivu rostou! Na fotečce je
Petruška z Brna.
Foto poslal: Libor Kulička

Je to o sud

Logo

Ucho
důležitý smysl, tedy čich. Zlatavý mok má vonět… Po čem?
Rozhodně pouze po kvalitních
použitých surovinách, ze kterých se pivo vaří a které do něj
patří, po sladu, chmelu i kvasnicích.

Míra

Pokud nejde o speciální piva,
například svrchně kvašené pšeničné pivo, nesmí být cítit po
ovoci či dalších nežádoucích cizorodých látkách.

Tak jsme si dnes pivní půllitr
zkontrolovali očima i nosem a můžeme se těšit na další pokračování našeho seriálu, kdy
už se piva s příslušným komentářem konečně i napijeme. Ostatně, tak dlouho čekat
nemusíte, vždyť rozumná míra
piva v létě pořádně zažene žízeň.
Ať už zvolíte Starobrno Tradiční, Medium, Ležák či černé výčepní pivo - každý podle svého
gusta!

Do pivovaru i o víkendu
Pivovar Starobrno

I ŽENÁM
PIVO SLUŠÍ

Pěna

Pěna

„Když vezmete sklenici do ruky,
musí mít pivo správnou jiskru
a barvu – to znamená svítit, mít
správný lesk a šmrnc, značnou
závadou je případný zákal, což
pochopitelně neplatí u kvasnicových a neﬁltrovaných piv,“
konstatuje obchodní sládek pivovaru Starobrno Svatopluk
Vrzala, který kvalitu piva v restauracích kontroluje.
Dále je podle něj důležité prohlédnout si pěnu: Nemá jí být
ani málo, ani moc, nedostatkem
jsou i velké bubliny. Velmi důležité je dodržení správné míry.
Pivo jsme si jako správní znalci
prohlédli – a teď zapojíme další

FOTOSOUTĚŽ

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.

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, jaké jsou hlavní přednosti Škopku, nového starobrněnského pivního skla?
Odpověď: Je originální, inspiruje se v moravských tradicích,
skvěle vypadá, pivo se do něj
dobře čepuje, perfektně padne
do ruky a díky tvaru na něm
pěkně vyniká pivní čepice.
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Tema

Jak zemřela Divá Bára, krá

Exkluzivní svědectví pamětníků a svědků z osudného dne
Legendy kolem smrti slavné brněnské herečky Vlasty Fialové (†69)
praví, že vydechla naposled v divadle. Prý krátce poté, co ji publikum
odměnilo potleskem ve stoje.

S

taroBrněnské noviny se vydaly po
stopě této záhady.
V den své smrti hrála paní
Fialová v Mahenově divadle hlavní ženskou roli
v lyrické komedii Stromy
umírají vstoje.
Hlavní hrdinkou je babička Eugenie (Vlasta
Fialová) čekající návrat
milovaného vnuka (Petr
Halberstadt).

I onoho osudného dne
odměnili diváci závěrečný monolog paní Fialové
dlouhotrvajícím potleskem.
Její tehdejší herecký kolega a nynější umělecký
šéf činohry Mahenova
divadla Petr Halberstadt
vzpomíná: „Po představení odešla paní Vlasta
domů.“ Vlasta Fialová
žila po smrti manžela

herce Zdeňka Kampfa
sama v bytě v Poštovské 8
(pasáž Alfa).
Majitel Alfa pasáže pan
Hrdina StaroBrněnským
novinám řekl: „Vzpomínám si na ten den, kdy
paní Fialová zemřela.
Bylo to tehdy moc smutné a opravdu nikdo nečekal. Nikdo, kdo ji ten den
potkal, netušil, že ji vidí
naposled.“
„V pondělí večer se vrátila z divadla domů a druhý den (úterý 13. 1. 1998,
pozn. redakce) už neotevírala. Musely se násilím
otevřít dveře od jejího
bytu. Přijel syn Jiří, chvíli po něm pohřební služ-

ba,“ dodává pan Hrdina.
Je tedy jasné, že paní Fialová zemřela doma, v bytě
s krásným výhledem na
hrad Špilberk.
Role Eugenie byla pro
paní Fialovou návratem
na prkna Mahenova divadla.
„Inscenaci Stromy umírají vstoje režíroval Zbyněk Srba, který mě coby
hereckého novice obsadil
do jedné z hlavních rolí
po boku velké Vlasty Fialové a Ladislava Lakomého,“ vzpomíná Petr
Halberstadt.
Televizní
přepis
hry
Stromy umírají vstoje
byl dokončen jen den

před hereččinou smrtí.
Podle jiné legendy hledala paní Fialová útěchu
v alkoholu a její smrt souvisela s tím, že jen týden
poté by oslavila 70. narozeniny.
Tuto verzi však pamětníci
odmítají, nebo se k ní nechtějí vyjadřovat.
Paní Vlasta Fialová byla
jedna z nejvýznamnějších
osobností
brněnského
divadelního života všech
dob.

Víte, že...
S hercem Zdeňkem
Kampfem žila Vlasta
Fialová 34 let.

POHLED Z OKNA BYTU

Pohled z balkónu
Vlasty Fialové

Jako Divá Bára ve své
nejslavnější ﬁlmové roli

ZDENĚK
KAMPF
Druhý manžel

Tichý koutek zuřivého reportéra

NOVINY
SMS

Tajemné kapání vody pod Špilberkem
Pekařské ul. Zvítězil ten,
který navrhoval proražení
tunelu pro tzv. „Rychlou
tramvaj“.
Štola má čtvercový proﬁl
3 x 3 metry a měla měřit
cca 700 m. V r. 1978 začala první fáze. Po proražení necelých 500 m bylo

dílo zastaveno z důvodů
dodnes nevyjasněných.
Pamětníci potvrzují, jak
tvrdost špilberského diabasu ničila nástroje a zpomalovala práci.
Další osud této tramvajové štoly je dnes těžko odhadnutelný.

Pekařská 90. Zde měla
tramvaj zahýbat

Fotot: Archi, Martin Cibulka

T

aké se vám stalo,
že jste stáli na stanici tramvaje pod
Špilberkem a slyšeli jste
tiché kapání vody?
Koncem 70. let minulého století vzniklo několik
návrhů, jak odlehčit již
tehdy dopravně přetížené

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

Mahenovo divadlo

Poslední role paní Fialové
ve hře Stromy umírají vstoje.
Petr Halberstadt (Mauricio)
a Vlasta Fialová (Paní Eugenie)

Foto: Martin Cibulka, aechiv

Žila a zemřela na
adrese Poštovská 8,
v domě zvaném
pasáž Alfa

JIŘÍ TOMEK
První manžel,
otec syna Jiřího

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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krásná Vlasta Fialová

Kalendárium
Starého Brna
SRPEN

Ingeborg
Stollová,
závodnice

František
X. Hodáč,
politik

Otakar
Diblík,
designér

Josef
Barvič,
knihkupec

● František X. Hodáč
*21. 8. 1883 Brno
†10. 5. 1943 Zlín
Politik, otec herečky Nataši Gollové.
● Ernst Weiss
*28. 8. 1882 Brno
†15. 6. 1940 Paříž
Spisovatel a lékař, stýkal
se s Franzem Kafkou.
Emigroval do Francie,
kde spáchal sebevraždu.
● František Trávníček
*17. 8. 1888 Spešov
†6. 6. 1961 Brno
Rektor Masarykovy univerzity. Je po něm pojmenována ulice Trávníčkova.

● Otakar Diblík
*19. 8. 1929 Brno
†12. 2. 1999 Praha
Designér pro Zetor Brno,
Škodu Plzeň, pro automobilku Tatra.

Vlasta Fialová
(1928 - 1998)

Kdyby domy mohly mluvit

Kampelíkova 17

Foto: Archov, Martin Cibulka

Foto: Martin Cibulka, aechiv

● Josef Barvič
*13. 8. 1853 V. Karlovice
†3. 1. 1924 Brno
Knihkupec, majitel prvního českého knihkupectví
v Brně. Je po něm pojmenována ulice Barvičova.

V tomto domě u své dcery bydlel po odchodu do
penze (1991) brněnský
herec Ladislav Lakomý
(1931 – 2011). Po studiu
herectví na JAMU získal
angažmá v Divadle bratří
Mrštíků (dnešní Městské
divadlo). V r. 1965 přešel
do ND Brno, kterého byl
členem až do r. 1996.
I přes nabídky z Prahy
zůstal Lakomý věrný
Brnu. Učil na JAMU, vě-

Zde muže
být váš

noval se recitaci. Za dabing dostal Cenu Františka Filipovského. Ve ﬁlmu
hrál např. Zlatá panna
(1980), Četnické humoresky (1997) a další.

Kampelíkova 17

● Ingeborg Stollová
*11. 2. 1930 Breining
†24. 8. 1958 Brno
Závodnice na sajdkárách.
Havarovala se spolujezdcem ve druhém kole Velké
ceny Československa v roce 1958. Zahynula na místě havárie.

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Ladislav Lakomý,
herec

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

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

A

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

ž na to, že jsem
si připadal jak
v dámském klubu,
dopadlo vše na jedničku
s hvězdičkou.
Krásný a teplý podvečer
na útulné zahrádce kavárny TeeVee s chlebíčky,
džusy, ovocem, výborným
bílým a růžovým vínem
a chuťovkami k němu, co
víc si člověk může přát.
A navíc byla vynikající nálada. Debatovalo se o životě v Brně, o divadle
a o Vlastě Fialové, o mezilidských vztazích, o prázdninách, také o počasí
a hlavně samozřejmě o StaroBrněnských novinách.
Vzhledem k množství vypitého vína jsme byli čím
dál hlučnější. Hlasitý
smích plašil holuby, kteří
si oblíbili jedno z nejhezčích brněnských náměstí.

D

Akce

Brněnská

NEJ

Skvělá
zábava

Nemocnice
Milosrdných bratří

Nejstarší
nemocnice

To jsou
šťabajzny!
Zeptal jsem se dam, zda
ví, že teď vlastně sedí na
bývalém hřbitově, který
se nacházel z boku a hlavně za kostelem sv. Jakuba
a zrušen byl v roce 1784. A

hned byl klid! Hovořilo se
polohlasně, skoro jak na
hřbitově. Romantické Jakubské náměstí se chystalo ke spánku, tak jsme šli
domů. A nejen díky růžo-

vému vínu jsem se vyspal
do růžova.
Přijďte 5. 8. od 17 h mezi
nás, bude na vás čekat
překvapivé osvěžení.
Těším se, Martin

Nemocnice Milosrdných
bratří je nejstarší soustavně fungující městskou nemocnicí. Byla založena roku 1747. Postavili konvent s lékárnou a nemocnicí se 70 lůžky, což brzy
nestačilo. Po bitvě u Slavkova byla nemocnice přeplněná raněnými. Roku
1934 přibyla další již moderní budova sloužící dodnes. Zajímavostí je, že
v letech 1848 - 1850 zde
bylo hospitalizováno nejvíce ševců: 163. Tkalců
jen 83 a dráteníků 60.

inzerce
inzerce

Spisovatel Pavel Kohout
oslavil 85. narozeniny

Významný spisovatel, dramatik, prozaik
a básník Pavel Kohout zahájil 15. 7. v Brně
svoji šňůru autorských čtení po českých
a slovenských městech.
Ještě před večerním čtením v Divadle Husa na
provázku se konala v knih-

kupectví Barvič a Novotný
autogramiáda tohoto mimořádného autora.

Účast byla hojná, jak již
bývá zvykem. V sobotu
20. července oslavil Pavel
Kohout v Divadle Husa
na provázku své významné kulaté 85. narozeniny.
Gratulujeme a přejeme
hodně zdraví!

AUTOGRAMIÁDA. Zleva: herečka Marie Drahokoupilová, Pavel Kohout (kamarádí se 50 let) a věrná čtenářka StaroBrněnských novin Marta Rožnovská.

Text a foto: Martin Cibulka
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DopiSy}

Komentáře, básně,
fotky, glosy, fejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte laskavě své příspěvky
na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu.

Dopis

Ježišmarjájosef III

V

ážená redakce, na
vaši výzvu, aby se
veřejnost
prostřednictvím StaroBrněnských novin vyjádřila, jak
se jí líbí orloj na nám.
Svobody, jsem reagoval
dopisem, který jste otiskli
v červnových a červencových Glosách, za což
vám srdečně děkuji.
Jsem si vědom, že můj
dopis byl dlouhý a s jeho
úpravou (pokud dojde
k otištění), jsem počítal.
Ale tím zkrácením vypadlo, kde se nachází ty verše
brněnského básníka Jana
Skácela. Jistě, brněnští
občané si to domyslí, ale
nejen ti čtou vaše noviny. Proto bych vás chtěl

Dopis

Janáček
byl skvělý!

M

ilá redakce, vaše
noviny čtu velice
ráda. Když vyjdou, prosvětlí mi to celý
den. Z toho důvodu se
těším celý měsíc, až se mi
objeví ve schránce.
Bydlím na Starém Brně
už třicet let. Radnice mi
pořád zvedá nájem, ale já
se odsud nehnu.
Je opravdu skvělé, co
děláte. StaroBrněnské noviny jsou v tomto zrych-

Svratka

požádat, samozřejmě bude-li to možné, o doplnění tohoto článku asi
o tento text:
Tyto verše jsou k vidění
na obvodu podlahy kašny na nám. Svobody.
Emanuel Ašenbryl,
Brno

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

redakce@starobrnenskenoviny.eu

?
Ať trčí!

Rybář
borec

Nelíbí!

ANO NE
19 % 81 %

Svratka - Brno Komín - candát - 70 cm - rybář
- borec. Součet: štěstí! K takovému
úspěchu
Socha
Jošta
už zbývá pouze říct: „Dobrou
a chuť!“
obludy má stát
Text foto:
naLadislav
Joštově Kolbaba
náměstí

Spočteno 609 hlasů.
Stav k 20. 7. 2013. Pište!

leném a tedy pomíjivém
světě mnohem důležitější,
než možná tušíte. A samozřejmě, že nejen pro
mě. Chtěla bych vám poděkovat za skvělý článek
o Leoši Janáčkovi v červencovém čísle. Úžasný
způsob, jak připomenout
tohoto skvělého skladatele! Díky,
Jana Tichá, Brno
TITULNÍ strana
StaroBrněnských novin
č. 7 (červenec 2013)
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Candát
70 cm

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
inzerce

Sloupek o kávě

Káva a med

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

aši oblíbenou kávu
můžete osladit různými druhy cukrů,
ale také lze použít med.
Dá se použít med květový
s vyšším obsahem glukózy nebo lesní s fruktózou
a minerálními látkami.
Po přidání medu do kávy
se chuťová stopa změní,
mnoho napoví rozvíjející
se aroma a prvním douškem poznáte ovocné tóny,
sladce pikantní aciditu
s příjemnou dochutí.
Na přislazení kávy zvolte med dle druhu, každý
podtrhne jiné chuťové
složky, tak jako přidání bílého cukru, jež spíše rozvíjí
potenciál kvalitní pražené
kávy, dá vyniknout chuti.
Hnědý cukr se stopou melasy kávu nejen osladí, ale
dochutí do karamelových
tónů. Ochutnejte od Vašeho baristy i kávový koktejl
s medem.
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
Nir Ben Gal Company
v Brně představují v evropské premiéře svoji novou choreograﬁi nazvanou Zen Dance na hudbu
Ivy Bittové,“ informoval
umělecký ředitel festivalu
Martin Dvořák.

Kohout kolem
světa za 80 dní

Navštivte festival
Polívka představil
ProART
nový ﬁlm
Festival ProART, festival

Bolek
Polívka
HEREC

K

Alice
Nellis

REŽISÉRKA

Pavel
Kohout

SPISOVATEL

Kulturní nástěnka
VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

SRPEN

Koncert - Čt 1. 8. od 20 h - BEYONDSEMBLE - Kabaret Špaček, Kopečná
46 - Kapela z Nového Zélandu. 100%
kiwi music. Vstupné do klobouku. www.
kabaretspacek.cz
Divadlo - 4. až 6. 8. v 20.30 h - VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ Hrad Špilberk, Letní shakespearovské
slavnosti - Hrají B. Polívka, S. Stašová.
www.shakespeare.cz /2013/
Dětem - Po 5. a út 6. 8. od 20 h - HNÍZDEČKO A ŠUNKOFLEKY - Divadlo
Radost, Bratislavská 216/32, Letní scéna - Komedie, vhodné od 15 let. Režie:
V. Peška. www.divadlo-radost.cz
Prohlídka - Čt 22. 8. v 18 h - Hrad
Špilberk - NEVŠEDNÍ PROHLÍDKA
ŠPILBERSKÝCH KASEMAT - Živé
scény. Pořádá REX s Muzeem města
Brna. Info: 602 952 330.
Přednáška - Út 27. 8. v 19 h - SAMURAJ - CESTA BOJOVNÍKA - Nová
Akropolis, Blatného 3078/24 - Kodexy
cti japonských samurajů. Videoprojekce.
www.akropolis.cz
Karaoke - Čt 29. 8. od 19 h - ŠPAČEK
KARAOKE PARTY - Kabaret Špaček, Kopečná 46 - Ať máš zlato v hrdle
nebo slavíka. Vstup volný s hlasem i bez!
www.kabaretspacek.cz

zpěvu, tance, fotograﬁe
a dalších forem umění,
se koná letos v Brně již
po desáté až do 4. 8. v Divadle Na Orlí. „Izraelský
tanec patří ke světové
špičce. Soubor Liat Dror
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SBN: Kde to všechno začalo?
Vladimír:
Můj
dědeček založil ve 20.
letech minulého století továrnu na nábytek
v Rousínově u Vyškova.
Po politickém obratu mi
život nabídl šanci obnovit tradici rodinného
jména. Tradici solidního
rukodělného zboží.
SBN: Jste dřevořezbář?
Vladimír: Ne, pracuji v oboru chemie, ale
vztah k řemeslu mám
v genech. Mimo telefonů
vyrobím občas také repliku historického nábytku,
nebo i mosaznou secesní lampu. A šel jsem tou
nejobtížnější cestou...

2

3

SBN: A to?
Vladimír: Vsadil
jsem na co možná

Na předpremiéře v brněnském kině Lucerna
Bolek Polívka představil začátkem července
komedii Revival od režisérky A. Nellis. Se svými
kolegy M. Krobotem,

7

Říše mikrosvěta
láká do zoo

Přímo do tváře mouchy
nebo pavouka se můžete
podívat v brněnské zoo.
Výstava s názvem Tajuplný mikrosvět, kterou pořadatelé připravili
v tropickém pavilonu,
představuje snímky pořízené speciálním mikroskopem. Fotograﬁe jsou
několik set krát zvětšené.

Brno před
150 lety

Nakladatel
Vladimír
Filip pokřtil knihu úžasných historických fotograﬁí, které zachycují
Brno na přelomu 19. a 20.
století.

otázek. Odpovídá
Vladimír Jelínek

Jediný výrobce rotačních historických
telefonů v Evropě

největší, i když stylizovanou, podobnost s historickými vzory. Především samotná výroba je
kompletně ruční. Základem jsou kov a dřevo,
vše zpracované tak, aby
vynikla solidnost a řemeslný detail. Vše nabízím
z mosazi, takže majitel
může kovové části stále leštit bez poškození
vzhledu povrchu.

4

SBN: Jaké typy vyrábíte?
Vladimír: Nejžádanější je „Classic 1913“
v barvě černé, hnědé, bílé.
Také jsem začal vyrábět

nástěnný telefon s kličkou
a psacím pultíkem. Ten,
co používal Burian ve ﬁlmu Přednosta stanice.

5

SBN: Jste opravdu
jediný v Evropě?
Vladimír: Nechci
se chlubit, ale ano. Jediný, kdo ručně vyrábí plně
funkční rotační historické telefony.
SBN: Máte nějakou
kuriozitu?
Vladimír:
Před
pěti lety si jeden aparát
objednal a koupil ředitel
významné japonské telefonické společnosti. Takže brněnský aparát dnes
stojí v Tokiu na ředitelském stole.

6

SBN: A přání?
Vladimír:
Uvítal
bych jednoho až dva
brněnské prodejce. Hodí se
třeba do prodejny s nábytkem a s doplňky do bytu.

7

Vladimír Jelínek v obklopení svých miláčků.

Text a foto: Martin Cibulka

Liat Dror Nir Ben Gal Company patří k taneční špičce.

Spisovatel Pavel Kohout
oslavil své 80. narozeniny
v Divadle Husa na provázku. Divadelní soubor J.
Voskovce ze Sázavy oslavenci zahrál jeho hru Cesta kolem světa za 80 dní.
(viz též str. 8)

K. Heřmánkem a M.
Geišbergem hrají kamarády, jejichž rocková
skupina Smoke se rozpadla a nyní se pokouší
o návrat.

telefon inzerce: 777 }556 578

František Kocourek

Jak Žanek Žižkové šeredně vybóchal křížatý (VII.)
MINULE: Křížatí só sajtna fetošů, máznem je do rybálu. Najednó přiklapal vod křížatéch nějaké somrák.

Dé si majzla

J

ak pré nic nevysolí,
bude buchec, všechny uvařijó do kameňa a pak jim hodijó mašlu.
Žanek mu hlásí: „Mě o loFRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Pavel Jelínek
na jeho počest.

Václav
Kaprál,
táta

Minule: Hodinový stroj, který pohání
hodiny na Staré radnici v Radnické
ulici. Správně: Jan Bělohlav, Alena
Kučerová, Petr Zápotocký.
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

V

ítězslava Kaprálová (1915 - 1940)
byla hvězda, které
nepřál čas. Skladatelka,
klavíristka a první česká
dirigentka, která řídila
koncert České ﬁlharmonie
(1937) a Symfonický orchestr BBC (1938). Stu-

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

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

POZVÁNKA

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.

Malostranské vinobraní Horňácké slavnosti
v parku na Kampě,
Malá Strana,
Praha 1
Kdy: 21. září
Víno, cimbál, zpěv
Srdečně zve
KC Kampa
a další spolupořadatelé

[

www.
malostranskenoviny.eu

Jiří
Mucha,
manžel

Vilém
Petrželka,
profesor

Co nového
v Praze

Je to dost daleko,
ale přece jen...

Skladatelka, dirigentka

?

Otázka: Na jaké adresa
je tato jako by rozlomená
pamětní deska?
Nápověda: Jde o desku
brněnského ﬁlozofa a esejisty Josefa Šafaříka.

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

Vítězslava Kaprálová

Venca Korandůj taky házel ucho. Pozn. red.: Kdo
je kdo? Nějak se to zamotává! Zgómeš příště!

KDE TO JE

[

Slavné ženy Starého Brna

ve nevobtahneš - jeď pali,
než kópíš na skobu - ani
kilo, ani dekovó fusku.“
A ten somrák hókl: „Žanku, dé si majzla“, a vodklapal. Žanek hlásí Dubálovi Rohatýmu: „Só to
fetingři.“

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Archiv

Zabava

dovala na brněnské konzervatoři. Manželka novináře Jiřího Muchy (syna
malíře Alfonse Muchy).
Vzali se v Paříži. Za necelé
dva měsíce poté zemřela
na tuberkulózu. Je po
ní pojmenována ulice
Vítězslavy Kaprálové.

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

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

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. září

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

Nový půllitr pro
pivo Starobrno
za své lepé tvary
a dobrou pověst.
NOVÝ ŠKOPEK
PIVO STAROBRNO

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

Takhle to
má vypadat

Labutí rodinka z Priglu.
Foto poslala:
Veronika Svídová

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

StaroBrněnské noviny
pod čerstvými tulipány
v restauraci Hvězda,
U zoologické zahrady 3

na tel. číslo 902 11 30

Ředitel říká sekretářce: „Maruško, začínáte se nějak
podobat mé manželce. Asi vás budu muset propustit!“

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 8 / srpen 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

49 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. Pivnice U kotelny, Herčíkova 3.

To je
bžunda!

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

