Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

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

Čís. 10, roč. IV
říjen 2014

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

SBN TRICET
na tel.
číslo

redakce@starobrnenskenoviny.eu

telefon redakce (Monika): 777 556 578

902 11 30

www.starobrnenskenoviny.eu

Foto: Martin Cibulka

Brněnské
servírky

KRISTÝNA

z restaurace Baroko (Orlí 17)
nabízí láhev lahodné
polosuché Pálavy ročník 2013
z valtických vinných sklepů.

96.

VLASTA MATULOVÁ

Foto: Archiv

vÝrOČí
narOZEní

ZAPOMENUTÁ
KRÁSKA

Brněnská
herečka
vlasta matulová

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu

PODROBNOSTI
NA STR. 6 - 7

„StaroBrněnské noviny čtu,
protože mě velmi baví!“
Oldřich Veselý, skladatel,
zpěvák a spisovatel. Životní
přítel textaře Pavla Vrby.

inzerce

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

Retro taneční večery
PRVOREPUBLIKOVÁ HUDBA S KAPELOU MELODY GENTLEMEN

KAŽDÝ 1. PÁTEK V MĚSÍCI
3. 10, 7. 11., 5. 12. 2014
VŽDY OD 19 HODIN

VSTUP 120 KČ

REZERVACE PŘEDEM VHODNÁ:
PROVOZ@SLAVIABRNO.CZ
NEBO 603 946 790

DOPROVODNÝ PROGRAM
ZAJIŠTĚN
ADRESA: SOLNIČNÍ 17, BRNO

La Dolce Vita

Víc než
kavárna
Str. 12

Zde může
být váš
INZERÁT!
Dočasná
sleva 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

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

18°C

ŘíJEn:

Když bude listí padat
kolmo, nebude větrno

Důležité
telefony

Policie:...............................158
Záchranka: .......................155
Hasiči:................................150
Tísňová linka:....................112
Redakce StaroBrněnských
novin:..................777 556 578
Městská policie
Křenová 4:...........543 566 111

Petružel
nadívaná šneky
Vytrhni petružel, očisti
a zbav listoví. Chyť nejméně dva šneky, podus
a opeč je dobře.
Nechte hrnce vařit za vás

Číslo
Císlo měsíce

11

Jedenáct zemí
projel pan Bensch,
než mu ukradli
v Brně kolo. Str. 4

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Zpravy

Nové zprávy
ze Starého Brna

nejlepší volební
vtipy z roku 1914

Dům U mamlasů:
Prodáno. Co
bude s dorty?

kandidát na starostu: Vážení občané, když mě zvolíte, budete se mít jako
ti pánové po mé pravé ruce. Když ne, dopadnete jako ti chudáci ostatní.
volební
pes:
Vyžaduje
trochu
drezury,
ale jinak
síla velmi
levná.

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

veřejný
diagram:
Než se
zjistí, jaká
je pravda, je po
volbách.

dům u mamlasů
Foto: Policie Praha
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Jak křížkovat při volbách
Experti radí: vytvořte si vlastní zastupitelstvo

Brno - Podstata tzv.
kroužkování, nebo-li vytvoření vlastního zastupitelstva je, že nemáte
jen jeden hlas.
Ve skutečnosti máte tolik
hlasů, kolik je v zastupitelstvu míst. Před volba-

mi (10. a 11. 10.) dostanete poštou obálku a v ní
přehled všech politických
stran a kandidátů. Volit
osobnosti znamená, že
své hlasy využijete s rozmyslem. Tedy: Zakroužkujete např. stranu, která

je vám nejbližší a pak (například) tři osobnosti z jiných stran (nebo z jedné
jiné). Když tak se zeptejte
volební komise, která je
tam od toho. Zastupitelstvo města Brna má 55
členů.

Náměstí
Svobody
- Jeden z nejslavnějších brněnských domů
U Čtyř mamlasů koupila developerská firma
za 41 milionů korun.
Osud slavné cukrárny
Václava Labského zatím není znám.

Náměstí Svobody
má wi-ﬁ zdarma

Brno - To je milé! Když
se budete chtít připojit na wi-fi na náměstí
Svobody, tak už to jde.
Tato novinka je první
vlaštovkou, i když má
ještě své mouchy.

ankETa STaRoBRněnSkýCH novin

Kdyby byl 13. měsíc,
jak by se jmenoval?

Píseň v***bní

K

dyž zní píseň
volební
neuslyšíš
„vole“ v ní.
Co se toho týče, tak
Kurvahošigutentag.

Když zazní ta vo****
natož **** nebo ****
tak mě prosím *******!!!
*** ** *******, ****!!!
*** ** *, ani ********
**** ty ****. ******!!!

markéta
Jetelová

Jiří
Pecha

Radim
fiala

Moderátorka
ČRo Brno

Herec, filozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Šťastlivec.
I třináctý
měsíc by mohl
přinášet krásné
chvíle.“

„No, já nevím,
asi Pitomec.
Nebo ne?... Víte
co, dejte tam
radši Šťastlivec.“

„Nechal bych
vyhlásit
plebiscit. Vox
populi, vox dei.“

čepujeme poctivě vařená piva
malých a středních pivovarů!

Když zní píseň volební
*** ** *, ani ********
přes rameno pohlédni
*** ***** !!!
Skoky, kliky, podřepy
vyhraje ten ** *****,
co to nejvíc polepí.



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

anna marie
Höppnerová

Od 1. října

Mluvčí mladé
generace

ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Sofinec, na
počest mé
milované, starší
sestry Sofinky.“

„Smuténka. Byli
bychom smutní
- nesmutní jako
velikán Skácel.“

„Laskavec
neboli citlivý
měsíc.“

Herec, Národní
divadlo Brno

Nabízíme:
•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

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Věstonická Venuše: Záhadný
otisk prstu na její hýždi

Dívka ze str. 3

taJEMství nEJstarŠí kEraMICké sOChy na svĚtĚ

Víte že...
Když našli Věstonickou
Venuši, byla rozlomená
na dva kusy.

Hlava kelta,
která byla objevena roku 1943

Bouřlivý
rok 1914

Otisk prstu
pradítěte

ště ZáClOnOvá lOU

Sličná Marie Lou Kropáčková
z Pekařské ulice při své slavné
produkci - reklamě na záclony
značky Průvan & syn.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

objevitel věstonické venuše
karel absolon.
našel ji v roce
1925.

To jsou,
panečku,
tvary!

Jiří Pecha

Foto: Archiv

Zelný trh - Nejslavnější
soška byla k vidění v Dietrichsteinském paláci na
Zelném trhu. Věstonická
Venuše, stará přes 30 tisíc let, dorazila do Brna
v rámci putovní výstavy.
Vědci objevili na hýždi
této nejstarší keramické
sošky na světě otisk prstu asi desetiletého dítěte.
Vědci se dohadují, že by
mohl patřit potomkovi
tvůrce sošky.
Spolu se soškou přicestovala do Brna socha hlavy
Kelta a úlomky meteoritu. Putovní výstava se
koná v rámci oslav 200
let muzejnictví v České
republice.

Protože to jsou nejlepší noviny
v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc
výtisků jsou ve všech schránkách
v centru města a na více než 50
odběrních místech. Čte je 40 tisíc lidí.
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

inzerce

masáže, kosmetika, kadeřnictví.
Prodej kosmetiky alcina a Wella.
Tel.: 541 210 251
www.salonmarketa.berx.cz
Těšíme se na vás
již na nové adrese:

Riegrova 16,
Brno, královo - Pole.

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

U DRAKA

Nekuřácká restaurace,
k polednímu menu
voda zdarma,
prodej čerstvých italských
těstovin a delikates,
nejlevnější rumy v Brně.
Nově prodej vín
z Vinařství Tři čtvrtě Bořetice.
Adresa: Veveří 4, Brno

Rodinná firma
s tradicí!

Poradím Vám

Zlatnictví
Marcela Lurská



PRodáváTE
nEmoviToST?

Telefon: 731 078 378

www.udraka.cz

z da R m a !

NÍ
LIT
REA ADCE
R
PO

•Ruční výroba kronik dle přání zákazníka
•Vazba i opravy knih a časopisů
•E-shop www.epapirnictvi.eu
•Vazba
Vazba a tisk diplomových prací
Adresa knihařství: Kounicova 2 b, Brno

Jaroslav Sadloň
Tel.: 725 457 709
www.sedlakreal.cz

Otevřeno
pondělí až pátek 7 - 16 h
www.ediplomky.cz
Tel.: 602 734 119

Historie Alfa Pasáže

Na samém počátku, tedy ve 30. letech 20. stol.
byla Alfa Pasáž velice oblíbená a vyhledávaná.
Názvy tří ulic, které se zbíhají na jejím rohu, byly
ovšem tehdy změněny na německé: Johannesgasse (Jánská), Postgasse (Poštovská) a Minoritengasse (Minoritská). 10. 5. 1945
se všem třem ulicím vrátily české názvy a jmenují se tak dodnes. Až půjdete příště po této historické křižovatce, zastavte se a od rohu kostela sv. Jana Křtitele
a sv. Jana Evangelisty pohlédněte směrem vzhůru, prohlédněte si tuto jedinečnou
stavbu a unikátní terasy. Až se společně vypravíme na střechu,
pokocháme se jedinečným výhledem. Pokračování příště.
Akce října:
Jihomoravská komunitní nadace si Vás dovoluje pozvat na výstavu fotografií
ROBERTA VANA Z KALENDÁŘE ŠOHAJI. Výstava v Alfa Pasáži k vidění do 31. 10.
Více info:
► www.alfapassage.cz ►
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telefon redakce: 775 949 557

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Takže teď
půjdeme
na island
pěšky

Jako by to
bylo včera

na kole projel 11 zemí,
v brně mu ho ukradli

ŘíJEn

Frištenský
vyprášil Tripollta

michael Bensch
a jeho ukradené
kolo

Foto: Archiv SBN

Gustav Frištenský
(1879 - 1957)
● 30. 10. 1911 porazil
Gustav Frištenský v Brně
v řeckořímském zápase
ve velkém sále Besedního
domu mistra Vídně Tripollta. Za 24 minut.
● 4. 10. 1818 byl založen
park Františkov, který od
roku 1919 nese název Denisovy sady.
● 7. 10. 1921 vypukl na
půdě benediktinské Občanské knihtiskárny na
rohu Starobrněnské ulice
a Šilingrova náměstí obrovský požár.

Údolní - Magistrát změnil pruhy v křižovatce
ulic Údolní a Úvoz a zrušil jeden z tamních přechodů. Chodci se vzbouřili a blokovali auta.

Pět hadů pod
Jakubem
Jakubské náměstí - Pět
hadů škrtičů na sebe
nechal naskládat principál cirkusu Jo
- Joo Jaromír
Joo. Chválíme. V cirkuse
lze spatřit m. j.
vystoupení skupiny deseti trpaslíků.

DŘÍVE & DNES

Díky pomoci brněnských
cyklistů sehnal nocleh (i pro
svého psa) a dokonce i nové kolo. Jeho dalším vysněným cílem je Island. „Chci
poděkovat brněnským cyklistům,“ říká.

Groteskně umístěné koše
na Dominikánském náměstí
Zuřivý reportér

martin Cibulka brázdí
ulice Starého Brna

Myslím, že se dnes téměř
nikdo u těchto odpadkových košů u boční zdi
kostela sv. Michala na
Dominikánském náměstí
nepozastaví a nepřemýšlí
nad tím, proč mají právě
tyto koše tak hezké kamenné lemování.
Jde o poslední připomínku již dávno zazděného
vstupu do kamenného
obchodu. Na fotografii z
roku 1910 je to třetí obchod zleva. V té době byla

dlažba o téměř dva metry
níže. Tak jako všechna brněnská náměstí a ulice měnily své názvy, tak i Dominikánské náměstí prošlo
změnami: náměstí Družby
národů, Radniční náměstí, Rathausplatz, Rybný
trh nebo Starý Rybný trh.
Ostatně prodejem ryb
a drůbeže byl kdysi Rybný
trh velmi oblíbený a vyhledávaný. Posuďte sami.
Nevypadalo toto historické náměstí tehdy lépe než
dnes, kdy je z něho obrovské parkoviště, na kterém
se stejně nedá téměř nikdy
zaparkovat?

odpadkové
koše u kostela
dominikánské
nám. roku
1910

Panenská ulice (U Dominikánského nám.)

1907

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Brno - Zbyl mu jen pes
a vzpomínky. Pan Michael
Bensch, přezdívaný Asterix, projel na kole 11 zemí,
všechny se psem, kterého
vozil na nosiči. V Brně mu
kolo ukradli.

Jeho
milovaný pes

vzpoura chodců
proti autům

Zpravy

Kde to je

Dnes

vŠimněTE Si: Všimněte si děvčete za záclonou. Panenská ulice byla pověstná mnoha nevěstinci.

PoSílEJTE SvÉ foToGRafiE
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Vše,
co se týká kávy,
milujeme!

Prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Elektrolux…
Servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz
Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. za starý sporák,
pračku či myčku dostanete na ruku 170 kč. Platí při vlastním dovozu.

naše provozovny kleiner
Brno, spol. s r.o:
košinova 10, kr. Pole, Brno
Tel.: 549 210 297 - 8

www.levnesporaky.cz

PLSŤÁČCI

1. Ochutnávky výběrových, čerstvě pražených
káv (100% arabica) z českých pražíren.
2. Italská směs arabica robusta 80/20%.
3. V nabídce dortíky, lahůdky naší výroby
i od vyhlášených odborníků. Nekuřácká kavárna

Snídaně po celý den
Cejl 68, Brno
Tel.: 545 214 600

Internetový
obchůdek

Jsme tu pro vás více než 7 let.

Ve dnech 1. - 7. 10. se účastníme Týdne kávy. Na mlýnku velice vzácná
Jamaica Blue mountain, s láskou pražená panem Kostou z pražírny Saggio.

Otevřeno: Po - pá 7.30 - 19.30 h, so 8.30 - 18.30 h

Adresa: Slovanské nám. 1, Brno
a Facebook!

www.gimmicafe.cz

Plstěné
dekorativní hračky
za sympatické ceny!
www.ﬂer.cz/plstacci
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Živý řetěz Brňanů za referendum
o Hlavním nádraží a svobodě

ČERná
kRonika
Chlapeček se
lekl žraločích
zubů

z jedné strany načasovaný falus, ze druhé stěhovák

Brno - Problém budoucí
polohy Hlavního brněnského nádraží přerostl
v otevřený projev nesouhlasu občanů se současným vedením radnice.
Brňané vytvořili živý řetěz
od orloje na náměstí Svobody k soše Spravedlnosti
před Nejvyšším správním
soudem.
Orloj je zde pochopen jako
symbol arogance radnice, a to nejen proto, že na
něm nelze přečíst, kolik je
hodin.
Smyslem akce bylo protestovat proti svévoli magistrátu, který se pokoušel
zmařit referendum účelovým vyškrtáváním platných podpisů.

Víte že...
Referendum za to, aby
se občané mohli vyjádřit
k poloze nádraží, zřejmě
bude součástí voleb.

Brno - Tak to stojí za
to! Sbírku čelistí žraloků mohou prohlédnout
návštěvníci brněnské
zoo. Exponáty zapůjčil
soukromý sběratel Pavel Janda. „Exponáty
jsem většinou zakoupil na internetu nebo
od jiných sběratelů,“
řekl Janda. K největším kouskům patří
čelisti žraloka tygřího,
které měří čtyři metry.
Návštěvníci uvidí také
mordu žraloka útesového, kladivouna nebo
žraloka citronového.
Zubů se lekl jeden chlapeček, ale brzy se uklidnil lízátkem.

orloj
Jádro
pudla

Socha
Spravedlnosti

no, je
toto
možné?

na demonstraci
se sešlo několik
stovek občanů

Jiří Pecha

Foto: Archiv

,

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy

zubiska

inzerce

Síť stylově zařízených restaurací

U TŘECH ČERTU

Dvořákova 6/8
Starobrněnská 7
Štefánikova 78
Přijďte ochutnat některé z našich piv ze zámeckého
pivovaru Bratčice nebo menších českých pivovarů.
domácí staročeská kuchyně nebo zahraniční kuchyně
např. burgery, žebra, křídla a steaky!
Polední menu - výběr ze tří druhů od 79 kč.
nově v pivnici na Štefánikové 78, Brno

PIVNÍ PONDĚLKY

vŠECHnY dRuHY Piv za PEkElnýCH 20 kČ!

ČERT NIKDY NESPÍ!
otevřeno: každý den, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce

Tel.: 737 772 072

www.ucertu.cz
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Tema

PříbĚh krásné vlasty
Proč nikdy nebyla tak slavná jako třeba Lída Baarová

V

lasta Matulová pocházela z idylického
manželství známého židenického holiče
Jana Matuly a kadeřnice
Kateřiny Matulové. Svoji živnost provozovali ve
svém domku na Karáskově náměstí 6 v Židenicích. Vůně kolínské prý
byla zvláště v letních měsících cítit až do protějšího parku.

Cesta
Dne 31. 10. roku 1918 se
v tomto domku narodila
malá Vlastička. Tatínek
byl nadšený ochotník,
tak i Vlasta záhy zatoužila po divadle. Na brněnské konzervatoři byli
jejími profesory Ema
Pechová (maminka herce
Ladislava Peška), Zdeňka
Gräfová a Rudolf Walter.
Studium Vlasta ukončila
v roce 1937, poté krátce
hrála v brněnském Zem-

ském divadle. Pak v kočovné společnosti Karla
Jičínského a Východočeském divadle v Pardubicích.

Objev
Na jaře roku 1939 při jednom pohostinském představení v Luhačovicích se
jí změnil život. Na dovolené tam byl tehdejší šéf
činohry Národního divadla Jan Bor a hvězdný
herec Národního divadla
Eduard Kohout a herečka Kronbauerová.
Pružná Vlasta (tehdy jí
bylo 21 let) tak zamířila
do Národního divadla,
kde setrvala až do 3. 4.
1984, kdy po více než 40
letech odešla na odpočinek.
Byl to tehdy impozantní nástup herectví tzv.
brněnské školy, protože
ve stejném roce byl do
Národního divadla an-

gažován i Karel Hőger.
Vlasta ho jako jeho expartnerka na jevišti v Calderónově Dámě skřítkovi vítala tak trochu
symbolicky slovy: „Prosím, zůstaňte tu s námi.“
S Národním divadlem
má Vlastu Matulovou
spojeno několik generací

Co řekl ředitel
„Ta holka je tak
pěkná, že hrát bez
ní by byla škoda.“
diváků. Její nejznámější
divadelní rolí byla Pavla
Krausová z Őrkenyho vyhlášené Kočičí hry, kterou hrála po boku Dany
Medřické bez alternace
více jak osm let.
Film objevil mladou půvabnou herečku velmi
brzy, rok po příchodu do

Prahy. Její první titulní
rolí bylo melodrama Minulost Jany Kosinové.
Stala se z ní hvězda, ale
nikdy nedosáhla popularity Adiny Mandlové,
nebo Lídy Baarové.

Vývoj
Bylo to zřejmě stylem
života (byla manželkou
barrandovského
filmového organizátora
Jiřího Šebora). Na rozdíl od Adiny nebo Lídy
příliš nevyhledávala večírky, noční život, nebo
společnost
bohatých
a mocných.
Mohlo to být i typem postav, které hrála: lyrické,
zadumané, procházející
složitým vývojem.
Po válce titulních rolí
značně ubylo, následovaly už jen roličky, v nichž
však přesto dokázala zaujmout. Svoji filmografii
uzavřela ve svých nece-

lých 50 letech. Nebrala to
ale jako žádnou tragédii.
Říkala: „Celý život jsem
o filmových rolích smýšlela jako o vedlejším produktu, který není žádným velkým hereckým
problémem.“
Divadlo jí přineslo četná
ocenění: V roce 1966 byla
jmenována zasloužilou
umělkyní.
Do role maminky Anny
Holubové ve slavném seriálu Žena za pultem se
původně počítalo s Vlastou Matulovou. Režisér
Jaroslav Dudek ji však
po čase vysvětlil, že je až
příliš chladná a roli dal
Daně Medřické. Přátelství obou hereček to však
nijak nepoznamenalo.

Víte že...
Vlasta hrála ve Vávrově husitské trilogii královnu Žofii,
manželku Václava IV.

Tihle dva Vlastu
objevili v lázních

E. Kohout

J. Bor

Skauti
Herce Eduarda Kohouta
a ředitele Národního divadla Jana Bora uchvátila
Vlasta při vystoupení
v lázních Luhačovice.

Karáskovo
náměstí 6
Rodný dům
Zde se roku 1918 narodila a do roku 1940 bydlela.

První film. Vlasta Matulová ve svém prvním
filmu Minulost Jany Kosinové (1940) se Svatoplukem Benešem, tehdy milovníkem číslo jedna.

Hvězda
Vlasta Matulová v jedné ze svých
mnoha rolí v Národním divadle.

inzerce

Soutěž pro šikuly
StaroBrněnské noviny vyhlašují soutěž pro čtenáře novin
o luxusní dárkový set od firmy
Perly z lásky. Poznáte, kdo je na
fotografii? Odpověď nám přijďte
říct v pondělí 15. prosince od 17
do 18 hodin do Café TeeVee na
Běhounské 18. Tři z vás, kteří
správně odpoví celá jména obou
žen z fotografie, budou odměněni osobitým šperkem firmy
www.perlyzlasky.cz.

Během října rozvoz zboží po Brně zdarma!

Vla
*31
†18

telefon inzerce: 777 @556 578

z tituln}i strany
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Kalendárium
Starého Brna
ŘíJEn

František
Halas,
básník

Cecilie
Strádalová,
pěvkyně

Lev
Vašíček,
novinář

Vojtěch
Jestřáb,
spisovatel

● František Halas
*3. 10. 1901 Brno
†27. 10. 1949 Praha
Básník a překladatel.
Je po něm pojmenováno
Halasovo náměstí.
● Cecilie Strádalová
*3. 11. 1923 Ostrava
†25. 10. 1994 Brno
Skvělá představitelka
Lišky Bystroušky.
● Lev Vašíček
*11. 4. 1908 Brno
†27. 10. 1987 Brno
Sportovní žurnalista.
● Karel Divíšek
*6. 8. 1902 Brno
†24. 10. 1956 Brno
Krasový badatel, potápěč,
letec, otec herečky Niny
Divíškové.
● Karel Wittek
*21. 1. 1824 Rousínov
†7. 10. 1902 Brno
První ředitel 1. c. k.
slovanského gymnázia.
● Vojtěch Jestřáb
*8. 10. 1922 Brno
†24. 3. 2003 Brno
Básník, spisovatel,
recesista a nejbližší přítel
Milana Kundery.

vlaSTa maTulová
*31. října 1918 v Brně - Židenicích
†18. dubna 1989 v Praze

Kdyby domy mohly mluvit

Husova 8

Zde muže
být váš

V tomto domě

INZERÁT
Husova 8

milan Chladil

Foto: Archiv, Martin Cibulka

bydlel až do svého odchodu do Prahy v roce 1954
populární zpěvák Milan
Chladil (1931 – 1984). Vyučil se v Brně krejčím.
V Praze zpíval s Orchestrem Karla Vlacha jako
sólista a později v duetu
s Ivettou Simonovou (např.
píseň My dva a čas). V roce 1964 získal 2. místo
v anketě Zlatý slavík.

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

Tel. č.: 777 556 578

DÍKY
ZA SMS

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
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

Přátelé
StaroBrněnských
novin v kavárně
Teevee

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Bertha von Suttner

První žena,
která dostala
Nobelovu
cenu za mír

Foto: Archiv

Setkání přátel StaroBrněnských
novin
vládlo typicky podzimní počasí, ale dobrá nálada v žádném
případě nechyběla.
Jak podotknuli téměř
všichni přítomní, dnes
přišli opravdu jen ti nejodvážnější.
Venku byla totiž velká
zima a lilo jako z konve. A ti, kteří přišli, rozhodně nelitovali, protože atmosféra byla díky
hvězdné herečce Lídě
Baarové, která by v neděli 7. 9. 2014 oslavila sté
narozeniny, osvícena její
osobitou krásou.
Vzpomínek na šarm Lídy
Baarové, složitý osobní
život, filmové role a hořký
konec bylo neuvěřitelné
množství.
Stačí zmínit její role ve
filmech Dívka v modrém

lída
Baarová
(1939), Život je krásný
(1940), Madla z cihelny
(1933) a také například
italsko - francouzský film
Darmošlapové
(1953),
který mám ve své filmotéce.
Doslova jsem se ocitnul
jako ve filmu pro pamět-

níky. Navíc
vanilkové
rohlíčky od paní Bernatíkové, kterých byla plná
místa provoněly celou
kavárnu. Kdy vám v září
zavoní vánoční cukroví?
Dne 6. 10. 2014 na
vás bude v kavárně
TeeVee od 17 hod. čeinzerce

kat další překvapení!
Opět přijde mezi nás
velice
vzácný host.
Věřím, že vás velmi
mile překvapí. Přijďte, rozhodně nebudete litovat. Velmi se na
vás těším.
Martin Cibulka

Sloupek o kávě
Turek věští budoucnost

Novinky z místních podniků
Jídelna Máj, Divadelní 3

Samoobslužná závodní jídelna s poledním
menu od 56 Kč. Dále strava diabetická,
protisklerotická, žlučníková, minutky. Limonády, piva. www.jidelna-maj.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Na blbým místě, Pellicova 5b

Na blbým Stylová hospůdka ukrytá pod schody.
Polední menu, vynikající česnečka,
místě
masové speciality. Pivo Klášter, Rychtář
a Svijany. www.na-blbym-miste.cz

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

Zde může
být váš
inzerát!

Dočasná
sleva 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Tři psi, Zámečnická 1

Nově otevřena designová restaurace.
Polední menu, česká i zahraniční
kuchyně, moravská a zahraniční vína,
pivo Lobkowicz, wi-fi. www.tri-psi.cz

Bertha von Suttner
(1843 – 1914) se v roce
1905 stala první ženou
na světě, jíž byla udělena Nobelova cena za
mír. Od tří let žila v Brně.
Kromě němčiny a češtiny se naučila výborně
francouzsky, anglicky
a italsky. Zemřela ve
Vídni. Její nejslavnější
román je Die Waffen
nieder! (Odzbrojte).

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa
jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
řízené degustace kávy
vše pro Vaši domácí
přípravu (kávy i kávovary)
kávové speciality od mistrů
prvotřídní moravská vína
přímo od vinařů
domácí dortíky a další
vybrané lahůdky

Helceletova 2
Brno-masarykova čtvrť
po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

J

istě víte, že český
„turek“, neboli zalévaná káva, nemá
pranic společného s pravou tureckou kávou, jejíž
kořeny originální přípravy sahají až do 16. století.
Arabové jsou hrdí na
přípravu kávy v džezvě
a Turci obzvlášť. Pečlivě vybrané druhy káv,
správně pražené, pomleté takřka na prach se nechají několikrát vzkypět
a nalévají do maličkých
hrníčků. Někde přidají
během vaření i cukr, koření nebo jiné ingredience zvýrazňující chuť.
Ze sedliny se dá vyčíst
ledacos a někteří Turci
dokáží vyvěštit, co vás
čeká. Pojďte si vychutnat
šálek z unikátně pražené
směsi a zeptejte se svého
baristy, třeba vám zrovna
ten váš předpoví sladkou
budoucnost…
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 @556 578

Dopisy}
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Glosa

Referendum
je nutné

Přece není možné, aby se
nesoulad mezi vedením
města a městem samým
odehrával v takových mimoběžkách. Když se občané, jinak vesměs pasivní,

shromáždí a vysloví svůj
nesouhlas s radnicí, pak
jde, mimo veškerou pochybnost, o jasný signál
změny. Tedy: Je třeba se
zřetelně vyjádřit ve smyslu
ano, nebo ne.
Když chtějí občané referendum o tak důležité věci
jako je nádraží, musí ho
mít volby nevolby.
Jan Tichý, Brno

Kometa
získá titul

Hokejová sezóna začala.
Brněnské hokejové legendy věří, že v této sezóně
Kometa získá očekávaný
12. titul mistra republiky.
Věrný čtenář StaroBrněnských novin,
karikaturista
Antonín Veselý

Dopis

inzerce

POZOR!

StaroBrněnské noviny
č. 9, září 2014

Vážená redakce,

vaše noviny jsou naprosto
nedostižné. Díky, že připomínáte, že je něco jako
paměť a historie!
Martin Kroc

Báseň

Hrdinové Brna

Petrovské ty zvony znějí,
dříve, nežli poledne,
někteří se tomu smějí,
význam velký najdeme.
Historie se k nim kloní,
mnoho útrap, strádání,
obléhání, vojska polní,
střelba, šavle mávání.
Vojska Švédů tady byla,
hradby Brna obléhala,
krutá bitva, mrtvá těla,
velká tíseň, doléhala.
Urputně se bojovalo,
malá lest se provedla,
v jedenáct se zazvonilo
vojska švédská odtáhla.

Jedenáctá, poledne
už značí, vyzvání nám,
jak je třeba, na hrdiny
vzpomnět stačí,
jak byl Martin Středa!
Láďa Flek
Píšete též básně? Posílejte
je na adresu redakce@
starobrnenskénoviny.eu

V nejlepším koktejlovém
baru v Brně zcela nově
maxiburgery a hranolky z vlastní produkce.
Přijďte ochutnat, nebudete litovat.
Adresa:Kozí
ALOHA
Adresa:
10 - cocktail & café bar, Kozí 10, Brno
Tel.: 739 086 868

www.alohabar.cz

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

masáže, kosmetika, kadeřnictví.
Prodej kosmetiky alcina a Wella.
Tel.: 541 210 251
www.salonmarketa.berx.cz
Těšíme se na vás
již na nové adrese:

Riegrova 16,
Brno, královo - Pole.

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

Prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Elektrolux…
Servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz
Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. za starý sporák,
pračku či myčku dostanete na ruku 170 kč. Platí při vlastním dovozu.

naše provozovny kleiner
Brno, spol. s r.o:
košinova 10, kr. Pole, Brno
Tel.: 549 210 297 - 8

Cejl 68, Brno
Tel.: 545 214 600

www.levnesporaky.cz
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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

Filmobraní
ctilo Pechu

Bosonožské Filmobraní
v polovině září oslavovalo
brněnského herce Jiřího
Pechu. Na festivalu byli
k vidění filmy a samozřejmě i budoucí oslavenec
Jiří Pecha. Brněnský oblíbenec oslaví 70. narozeniny už v listopadu!

Ulrychovi slaví
celý rok

Sourozenci Hana a Petr
Ulrychovi slavili jak jinak než koncertem výročí
50 let společného vystupování. Zahráli 17. září
na nádvoří Staré radnice.
Letos je ještě čeká spousta takových koncertů.

Bezva pohádka
Tři prasátka

K

Jiří
Pecha,
herec

Kulturní nástěnka
ŘíJEn

divadlo - Út 14. a st 15. 10. v 19.30 h
- maRYŠa - HaDivadlo, Poštovská 8d
- Krojovaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti k tvrdohlavé oběti - Více: www.
hadivadlo.cz
divadlo - Pá 24. 10. v 19 h - kRálova ŘEČ - ND Brno - Mahenovo divadlo, Malinovského nám. 1 - Inscenace
inspirována úspěšným filmem. Hrají: M.
Sláma, L. Frej a další. www.ndbrno.cz
dětem - Ne 26. 10. v 15 h - PRinC BaJaJa - Divadelní studio V, Veveří 133
- Veselá pohádka s princem, princeznou
a písničkami pro děti od 3 let. Vstupné
80 Kč. www.divadlov.cz

Hana
Ulrychová,
zpěvačka

7

otázek

Kamil
Střihavka,
zpěvák

Slovák Felix
vystavuje u Bolka

V Divadle Bolka Polívky je
nová výstava slovenského
umělce Karola Felixe,
který se věnuje malbě,
grafice, kresbě, ilustracím… Výstava je přístupná vždy dvě hodiny před
představením.

ředitel ND Brno

1

SBN: Toužil jste
vždy pracovat v divadelní sféře, nebo
jste měl v dětství jiné
představy?
Martin: Netoužil, až do
svých 20 let jsem chtěl
být vědcem. Studoval
jsem chemii na Karlově
univerzitě, ale nakonec
nad touhou bádat převážila touha vyprávět příběhy. Zkusil jsem přijímačky na DAMU a stal se ze
mne režisér.

2

výstava - Do 31. 12. - domov za
vElkÉ válkY - Moravské zemské
muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný
trh 8 - Výstava k 100. výročí sarajevského atentátu.
Prohlídka - Kromě pondělí otevřeno
denně - kaPuCínSká HRoBka V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumifikovaná těla řeholníků i světských osobností. Čekají na vás.

SBN: Co pro Vás
znamenalo
získat
významnou funkci
ředitele Národního divadla Brno?

3

Zpěváci Kamil Střihavka
a Jiří Zonyga zazpívali
v září za doprovodu še-

Francouzská zpěvačka ZaZ
vystoupí poprvé v Brně.
Brňané se mohou těšit na
datum 1. prosince, kdy zpěvačka s podmanivým hlasem zazpívá ve sportovní
hale Vodová. Vstupenky již
v předprodeji.

Martin Glaser,

SBN: Jste rodák ze
Sokolova, teď působíte v Brně. Jaký
máte vztah k tomuto
městu?
Martin: Už od té doby co
vypuklo jaro, se mi tu velmi líbí. Občas si dokonce
připadám, jako bych se
procházel v zemi, kterou
mám nejradši - ve Francii.

divadlo - Pá 31. 10. v 19 h - viŠŇový Sad - Divadlo Husa na provázku,
Zelný trh 9 - Rodinné dědictví jako břemeno. Režie: J. Mikulášek. Více: www.
provazek.cz

Střihavka a Zonyga
na Špilberku

Zpěvačka ZaZ
poprvé v Brně

Martin: Zásadní životní
změnu. Je to veliká výzva vést Národní divadlo
Brno tam, kam na mapě
kulturních institucí patří.
Věřím, že naše záměry
přivedou do budov Národního divadla mnoho
spokojených diváků.
SBN: Kam chcete
směřovat soubory
Národního divadla?
Martin: Nejvíce si přeji,
aby všechny tři soubory
hrály představení, která
se budou hluboce dotýkat lidí v hledišti. Budou
rezonovat s jejich životní
zkušeností a budit v nich
silné emoce všeho druhu.

4

SBN: Která historická
památka
v Brně Vás nejvíce
upoutala?
Martin:
Vzhledem
k tomu, že každé ráno
před odchodem do práce
běhám pro zdraví kolem
Špilberku, je mi tato památka zatím jednoznačně
nejbližší.

SBN: Na co se v nejbližší době nejvíce
těšíte?
Martin: Na Festival Janáček Brno, protože nabídne divákům úžasná
představení.

6

SBN: Co vzkážete
čtenářům SBN?
Martin: Choďte do
brněnského Národního
divadla, vždy budete vítanými hosty a odnesete si
mnoho příjemných kulturních zážitků.

7

5

Text a foto Martin Cibulka.

Krásnou pohádku Tři prasátka,
kterou uvádí Divadelní studio V
na Veveří, si můžete vychutnat
v neděli 5. října od 15 hodin.
Přijďte prasátkům pomoci vyzrát nad vlkem!
Více na www.divadlov.cz.

desátičlenného Metropolitního symfonického orchestru na nádvoří hradu
Špilberk. Na repertoáru
měli klasická díla upravená do rockově-symfonických verzí. Bylo to krásné.

Ředitel Martin Glaser

telefon inzerce: 777 @556 578

Jak Krpál Bonapartů
zfachčil mlatu u Slavkova

Povídka libora Ševčíka k poctě franty kocourka (iv.)

Morgen 2. prosinca byla
kaltna a mlha taková, že
bylo vidět jenom nudlu
u fíky. Rusáci ze startu
vymráčili Telnicu a Sokolnice, ale Krpál zůstával
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
brněnský silák,
vypravěč

KDE TO JE

Minule: Hlava je na domě na adrese Starobrněnská 7. Hlavy jsou
tu celkem čtyři. Správně: Jakub
Paleček, Martina Vondráčková.
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Co nového
v Praze

[

Brněnská herečka, nejslavnější Babička
www.
malostranskenoviny.eu

františek
kuranda,
manžel

libuše
Šafránková,
kolegyně

zaJímavoSTi a novinky z Malé Strany a okolí. Noviny dostanete zdarma např.
v Malostranské besedě na
Malostranském nám. a na dalších 60 místech v Praze.

?

Otázka: Na jakém domě je
toto krásné domovní znamení na pozadí hnědočervených cihel?
Nápověda: Dům najdeme
v Údolní ulici.

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

Jarmila Kurandová

v pohodě, páč všecko valilo podle jeho tunelů.
Nechal vydat trojitó dávku Ferari všem borcům
a ti pak vtrukli skovaní
v čódu na Pracké brda.
Přeﬂákli všem levém mlatařům z rajchu brka, no
a ti pak valili v kotrmelcích z brdu aus. Po poledni byla už mlata načisto
Krpálova
Pokračování příště

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

[

Slavné ženy Starého Brna

antonín
moskalyk,
režisér

Jarmila
sbírala mlýnky
Jarmila Kurandová (1890
- 1978) se narodila v početné rodině hajného. S manželem hercem Františkem
Kurandou, začali hrát od
roku 1935 v brněnském
Národním divadle a zůstali mu věrní až do konce
života. Jarmila Kurandová
inzerce

Foto: Archiv

Nudla u fíky

@11

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

je symbolem českého herectví, oddanosti k divadlu. Ve filmu např. Pyšná
princezna (1952), Týden
v Tichém domě (1947).
Její poslední a nejznámnější rolí je babička ve
filmu Babička Antonína
Moskalyka z roku 1971.

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2
1 3
2 1 3 2 1 3
3 2 1 3 21
PRO LÍNÉ

PRO SPÍCÍ

ŘEŠEní: Doplň dvojku
a objednej celou láhev.

Zabava

Soutěž pro šikuly
StaroBrněnské noviny vyhlašují soutěž pro čtenáře novin
o luxusní dárkový set od firmy
Perly z lásky. Poznáte, kdo je na
fotografii? Odpověď nám přijďte
říct v pondělí 15. prosince od 17
do 18 hodin do Café TeeVee na
Běhounské 18. Tři z vás, kteří
správně odpoví celá jména obou
žen z fotografie, budou odměněni osobitým šperkem firmy
www.perlyzlasky.cz.

Během října rozvoz zboží po Brně zdarma!

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě
Snadný návod: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu pošlete na tel.
číslo 900 11 30. Rozsah jedné sms zprávy může být nejvýše 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Prodám Dějiny umění od José Piojana, 12
dílů za 3000 Kč. Tel.: 737
775 452.
●Pronajmu byt. Lokalita Brno - Lesná. Tel.: 606
562 803.
●Pronajmu zahradu
u rodinného domku 800
m2, 30 km od Brna směr
Žarošice - spolehlivé
a zodpovědné paní. Tel.:

604 678 230.
●Myč
OKEN. Mytí
oken vč. Rámů, mytí výloh. Nemusíte mýt okna
doma celý den, rychlejší
je OKENEN. Od 400 Kč/
byt 2+. Tel.: 608 803 216.
●Vysoká škola aplikovaného práva přijímá pro
rok 2014/2015 studenty
pro obor Právo v podnikání. Tel.: 730 529 558.

www.vsap.cz.
Pronajmu byt 1+kk na
ulici Celní. Tel.: 739 694 315.
●Koupím Aero Minor 2.
Hledám tento automobil,
popř. koupím díly. Tel.:
605 778 082.
●Pronajmu garáž na
Barvičově ulici v Brně.
Tel.: 605 307 098.
●Reklama pro firmy.
www.distribuceletaku.net.

●Pálené cihly plné
(zvonivky) vyráběné klasickou metodou z kvalitní
hlíny bez příměsí. Cihly
jsou vhodné ke stavbě
vinných sklepů, střešních komínů, pohledového zdiva, dlažeb a plotů.
Cihly (29 x 14 x 6,5 cm)
není nutné omítat. Cena:
červená cihla 7 Kč, žlutá
9 Kč. Tel.: 604 864 591,

www.cihelnasitborice.cz.
●Knihařství Klouda.
Vazba a tisk diplomových
prací, ruční výroba kronik, vazby i opravy knih.
www.ediplomky.cz
●Perly z lásky. Originální dárek s náhrdelníkem a pravou perlou.
V říjnu rozvoz zboží po
Brně zdarma www.perlyzlasky.cz.

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. listopadu

Foto: Archiv

Modré okénko
dnes získává...

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 na sebe
naložil jedovaté
hady - škrtiče,
čímž podpořil
cirkus Brno.

JindŘiCH Joo

PRINCIPÁL CIRKUSU JO-JOO

víte o někom, kdo si zaslouží
modré okénko? Pište sem:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

GEkon fERdinand
Snímek svého geniálního mazlíčka poslal do
redakce jeho páníček
Adam Chuchma

Takhle to
má vypadat
Foto: Martin Cibulka

PoSílEJTE foTkY
domáCíCH mazlíČků!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

StaroBrněnské noviny
v restauraci Na Švábce
(Údolní 4) vzorně vyskládané u historického
radiopřijímače.

Tak to
házím
sicnu!

SBN TRICET

Jiří Pecha

PRvní dEn vE ŠkolE. Soused: „kampak vlečou to nebohé dítko?“
otec: „ále, první den ve škole a už vystrčil paní učitelku z okna.“

Zde muže
být váš

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 10 / října 2014 / iv. ročník.
Vydavatel: StaroBrněnské noviny, o.s., IČO: 02471728. Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Hlavní redaktor: Martin Cibulka. Kultura, inzerce: Monika Höppner,
Jiří Pěkný. Layout: Ondřej Höppner. Registrace MV ČR. 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.

La Dolce Vita,
Váš sladký život...

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ
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

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

inzerce

55 odběrních míst
Café TeeVee, Běhounská 18. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 602
724 700. Air café, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna Parnas, Zelný trh 20. Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32. 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. 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. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace
Hvězda, U zoologické zahrady 3. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod
Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Tataráková pivnice FRIEND’ S, Josefská 25. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace
Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148. U Třech 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. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music Club Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaffé, IBC, Příkop 6. Pivnice U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství J. Klouda, Kounicova 2b. Café
Tivoli, Konečného nám. 6. Miguel Caffe, Štefánikova 61. Obchůdek Šťastná
chvíle, Josefská 1. Hotel Slavia, Solniční 15. Fratelli Caffé, Průchodní 2.

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

Navštivte nově otevřenou
nekuřáckou kavárnu na jednom
z nejromantičtějších míst
v centru Brna.

Nabízíme dva druhy čerstvě pražené
lahodné kávy a nově také vynikající
Plzeňský Prazdroj.
Těšíme se na Vás v kouzelném prostředí
s jedinečným výhledem na dům, v němž žil
legendární herec Hugo Haas.
Adresa:
Biskupská 3, Brno.
Najdete nás také na Facebooku!

Tel.: 731 413 358

