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Noviny, které si píší čtenáři sami

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí                         Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

®Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

prosinec 2014
Cˇ ís. 12, roč. IV Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

902 11 30
SBN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

  redakce@starobrnenskenoviny.eu       telefon redakce (Monika): 777 556 578        www.starobrnenskenoviny.eu
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servírkyservírky
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Proč čtu

„Připomínají mi časem 
zavátou historii Brna.“
Jutta Lamplotová, 

snacha prezidenta fi rmy 
Hubert Lamplota, a.s.

arel apek 
ako len ta né 

or anizace
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Miss 
košíček

TAJNÝ 
SPOLEK

DO BRNA 
HO POSLAL

ČTĚTE NA STRANÁCH 6 a 7

MLADÝ A NEKLIDNÝ KAREL ČAPEKMLADÝ A NEKLIDNÝ KAREL ČAPEKMLADÝ A NEKLIDNÝ KAREL ČAPEKMLADÝ A NEKLIDNÝ KAREL ČAPEKMLADÝ A NEKLIDNÝ KAREL ČAPEK

25.
ZEMŘEL

PROSINCE

Joštova 4, Brno
Více str. 5

Zde může 
být váš

INZERÁT!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

otazy	posílejte	na	e mail
inzerce starobrnenskenoviny.eu

Dočasná
sleva 20 %

PRVOREPUBLIKOVÁ HUDBA S KAPELOU MELODY GENTLEMEN

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

VYSTOUPENÍ TANEČNÍKŮ 
SWINGTEAM DUBŇANY.

V PÁTEK 5. 12. 
OD 19 HODIN
VSTUP 120 KČ

REZERVACE PŘEDEM VHODNÁ: 
PROVOZ@SLAVIABRNO.CZ 

NEBO 603 946 790 ADRESA: SOLNIČNÍ 17, BRNO

PRVOREPUBLIKOVÁ HUDBA S KAPELOU MELODY GENTLEMENPRVOREPUBLIKOVÁ HUDBA S KAPELOU MELODY GENTLEMEN
Retro taneční večer

VES
ELÉ

 VÁNOCE 

A PEST
RÝ NOVÝ ROK 2015
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Pište si tyto
noviny sami! Články


redakce starobrnenskenoviny.eu
posílejte na adresu:

   Úvodník   Úvodník

ůležit 	
telefony

Číslo měsíce

3
Medvědi	Toby	 a	 uba	
z	brněnsk 	zoo	oslaví	
třetí	narozeniny	v	dale
k m	 yjevě.	(viz str. 5)

Císlo měsíceCíslo měsíce

Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 

asi i  
ís ová in a

Redakce ta o n ns ý h 
novin    

sts á o i ie 
enová    

fredaktor
Staro rněnských	
novin

Ondřej
ppner

 Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

a im 
iala

rněnský	herec	
a	patriot

vana 
lou ková 

erečka,	 ivadlo	
usa	na	provázku
„Nabručenou 

náladu, nelásku 
a váhu!“

etr 
albersta t
erec,	 árodní	
divadlo	 rno

„Knihu o etice, 
jejímž autorem 

by byl Miloš 
Zeman.“

 B  

 iř
ec a

„Pod strome-
ček bych letos 

rozhodně nechtěl 
dostat rakev!!!“

erec,	fi	lozof,
znalec

Jakou věc byste nechtěli 
dostat pod stromeček?

Markéta 
etelová

„Permanentku 
na sportovní 

utkání.“

„Klučičí hračky, 
třeba vláček. Ale 
prak to zase jo, 

ten by se hodil!“

nna Marie 
ppnerová

Mluvčí	mlad 	
generace

„Studené bliny, 
prošlý kaviár 

a tanky.“

Moderátorka	
o	 rno

9 °C
 

dyž	padá	sníh	šikmo	nebo	
vodorovně,	asi	fouká	vítr.

Počasí 

Brno - O dalších 500 Kč
ročně zdraží v Brně 
vodné stočné od ledna 
2015. V polovině listo-
padu schválili brněnští 
radní. Za rok zaplatí ro-
dina cca 13 tisíc korun. 
Loni se částka zvedla ta-
ké o 500 Kč.

V Brně od příštího 
roku zdraží voda

Nové zprávy 
ze Starého Brna

Husova - Hotel Inter-
national v Husově ulici 
postaví na střeše obří úl 
pro 200 tisíc včel. Med 
pak využije v kuchyni. 
Hosté se prý nemusí 
bát, že jim budou létat 
včely do pokojů. Jak 
to tak vypadá, v centru 
bude bzukot.

Hotel bude mít na 
střeše úl a v něm 

200 tisíc včel

A      jajaj. Nejen říše zvý-
řat má své tajemné 

zákony. Mají je i zoolo-
gické zahrady, tedy při-
nejmenším ta v Brně.
Medvědi Toby a Kuba 
sice už trochu vyrostli, 
ale pořád byli miláčky 
statisíců návštěvníků.
Teď se museli odstěhovat 
až někam ke Kyjevu. Prý 
proto, aby se nepoprali. 
Jinými slovy: Není pro 
ně v brněnské zoo místo. 
Tedy: šetříme.
Proč jim zoo nepostavila 
za peníze, které díky nim 
utržila za lístky, větší, od-
dělelné výběhy? Hajdy 
zpátky z Kyjeva domů!

Medvědi, 
hajdy zpátky!

Studenty trápí obří štěnice
Brno - Studenti Vysoké-
ho učení technického chodí 
v poslední době na před-
nášky poštípaní a una-
vení. Na kolejích pod Pa-
lackého vrchem řádí ště-
nice. Podle studentů jsou 

některé potvory velké až 
1 cm, je vidět, že se jim na 
kolejích líbí.
Studenti si nejprve mys-
leli, že je štípou komáři. 
„Štěnice se rozšířily po 
celém bloku. Lezou po 

zdech, máme je v poste-
lích, koupelnách i za dře-
věnými lištami,“ řekla 
SBN jedna studentka.
Správce kolejí zatím ma-
zaně vyčkává, jak se situ-
ace vyvine.
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Oslavy 25. výročí revoluce 
se zvrtly v potyčky a rvačky
Brno	 	 vodn  to m
o ýt o ojn  set ání 
s am iony  te  m o 

i omeno t dá os
ti isto ad   a st
dents  st ety s na i
sty a vá y  

e se v a   is
to ad  v t a v ost o  

iti  so asný h o
m  a oty y se 
s inami ni  
m ádeže

i va e v o e n  
i i y  jeden ov  
an n a t i at eni  
a one  do o na 

am iony  vod vy
a i  v est ve e   o
avs ho nám stí

Recept dle 
Dobromily

Jiný puding 
s uzeninou

tři	 	loty	másla,	ostrou
hej	 	žemličky,	namoč	ve	
smetaně,	pak	 je	vymač
kej	a	dej	k	tomu	máslu...

a to um  osolit

 

ec te rnce vařit za vás

ampiony byly 
fa n, ale..

otel 
nternational

am ion 
áte ství

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 

Tel.: 530 340 995,
        731 490 387

www.napurkynce.cz

čepujeme poctivě vařená piva 
malých a středních pivovarů!

Od 1. října

www.claycraft.cz

jemná o yme ová 
hmota vyvin tá 
v a ons  o 
mode ování 
ea isti ý h v t

-

ns i a i o ás i o 
a e í  najdete na 

www.claycraft.cz
• aučte	se	tvořit	něžn 	květiny	
• aujměte	originálními	šperky	a	vlasovými	dopl ky	
•Vystavujte	fotografi	e	ve	zdobených	rámečkách	
• rostřete	netradičně	sváteční	tabuli	
• arujte	soupravu	pro	modelování	jako	vánoční	dárek

mot  ay a t  do y a o mi y m žete 
a o it v e sho
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Malý oznamovatel

rotože	to	jsou	nejlepší	noviny	
v	 rně.	V	měsíčním	nákladu	 	tisíc	
výtisků	jsou	ve	všech	schránkách	
v	centru	města	a	na	více	než	 	

odběrních	místech.	 te	je	 	tisíc	lidí.	
Více 	 sta o nens enoviny e

 Zpravy telefon inzerce: 777 řř556 578 inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

inzerce

Kulaté Vánoce na náměstí 
Svobody: Jaké letos budou
Brno - Letos je to kula-
té! Vánoční strom na ná-
městí Svobody připomíná 
letos po 90. tradici péče 
o opuštěné děti. Na jejím 
začátku stál spisovatel 
Rudolf Těsnohlídek. 
Trhy tu budou až do 23. 
prosince, do 1. ledna zde 
zůstanou čtyři stánky a pó-
dium. Z časostroje (fa-
lický orloj) vypadávají 
skleněnky, a to každou 
hodinu od 11 do 23 hodin. 
Za celý advent jich bude 
312. Betlém má 90 soch 
v životní velikosti včetně 
malého Ježíška.
Trhy na Zelném trhu nebu-
dou (výkop). Přesouvají se
na Moravské náměstí. 
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inzerce

u si 
na řát 
polštář

iř  ec a

M  
B

Dívka ze str. 3

ště
ru ná onka rbatá 

z oštovy ulice při své 
slavné tane n  pro ukci 

s i l  a vy aslou ci aretou.

Bouřliv  
rok 1 1

TONKA ŽIDLE

Svařák 
a spol.

Masarykova

obli
ná

Nahřívací 
polštářky

Punč

Humorné 
výšivkySvařák 

a spol.
Něco jako 

mošt

Pečené 
kaštany

Svíčky

VÁNOČNÍ STROM SE TU ROZSVÍTÍ PO DEVADESÁTÉ

Kuličky

Víte že...
oku	 	našel	Těsnohlí
dek	v	lese	u	 rna	batole.	
Tak	to	všechno	začalo.

o adím ám 
M

 
M

a os av ad o
e    

T 	

O

www.sedlakreal.cz

Historie Alfa Pasáže

í e in o ma í na www.alfapassage.cz

Akce prosince:
. 1 . Mikuláš v lfě	 	nechte	děti	obdarovat	 pravým 	Mikulášem.	
1. 1 . o  13  - áno n  armark.

Nejslavnější obyvatelkou Alfa pasáže byla jedna 
z nejvýznamnějších hereckých osobností brněn-
ského divadelního života, špičková divadelní        
a fi lmová herečka Vlasta Fialová (1928 - 1998). 
Malá Vlastička vyrůstala jako typické divadelní dítě. Již ve věku tří let vstoupila 
poprvé na jeviště jako děvčátko s kočárkem v inscenaci baletu Oskara Nedbala      
Z pohádky do pohádky. Po smrti manžela herce Zdeňka Kampfa (1920 - 1987) žila 
paní Vlasta ve svém bytě s krásným výhledem na hrad Špilberk 
sama. Po jejím posledním představení (Stromy umírají vstoje), 
kdy ji publikum odměnilo potleskem vstoje, zemřela paní Vlasta 
ve svém bytě v noci 13. 1. 1998. Pokračování příště. 

asta ia ová

ČOKOLÁDOVNA

ROZKOŠ BEZ RIZIKA!ROZKOŠ BEZ RIZIKA!

www.cokoladovna.com
Tel.: 734 463 727

Adresa: 
Alfa pasáž - Poštovská 6e

Bar s originální 
španělskou 
atmosférou
•	Ochutnejte	paellu,	lososa,	jamón	serra -
no,	krevety	s	česnekem	a	chilli,	slávky	
na	rajčatech	a	šafránu	a	mnoho	dalších	
specialit...

•	Můžete	 si	 vybrat	 zaručeně	 čerstvou							
a	kvalitní	rybu,	kterou	Vám	dle	Vašeho	
přání	připravíme	na	počkání	před	Vaši-
mi	zraky

•	Osvěžte	se	pravým	španělským	lahod -
ným	vínem	a	pivem

•	Využijte	bar	Saffron	Tapas	pro	uspořá -
dání	 originálního	 firemního	 vánočního	
večírku

firemního vánočního

Bar s originální 
španělskou 
atmosférou

jamón

Adresa: 
Minská 113, Brno - Žabovřesky

ww.saffronbar.cz

U nás jste vždy 
vítanými hosty!
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Jako by to 
bylo včera

● 2. 12. 1970 byla v Mi-
noritské ulici otevřena 
středověká pivnice U Tří 
knížat. 
● 7. 12. 1879 se v Redu-
tě konal koncert virtuó-
za Antona Rubinsteina. 
Kvůli klavíru nechal pře-
stavět pódium. 
● 10. 12. 1920 byla za-
hájena generální stávka. 
Do mrazivého rána vyšly 
desetitisíce dělníků. 
● 21. 12. 1937 se konala 
premiéra fi lmu Bílá ne-
moc (Hugo Haas). 

Mrštný klavírista 
přestavěl pódium
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Havrani přilétli do Brna později 
než obvykle. Brkoslav zatím nic.
Brno - Stěhovavým 
ptákům se letos do 
Brna moc nechce. Také 
havrani, tito černí po-
slové zimy, přiletěli až 
26. listopadu. Obvykle 

přilétají o pět dní dříve. 
Havrani se k nám sta-
hují za mírnějším po-
časím převážně z Pol-
ska a Ruska, ale když je 
teplo, počkají si doma. 

Další druhy ptáků ze 
severních zemí, kteří 
v Brně obvykle přečkají 
zimu (například popu-
lární brkoslav), zatím 
nedorazily. 

Nečekaně zarostlá 
Česká hlavičkaBrno - Lékaři Fakultní 

nemocnice Brno provedli  
operaci srdce (rozšiřová-
ní cév) v přímém přenosu 
na internetové televizi. 
Pacientce je 80 let.

Operace srdce 
živě v TV

pilberk  a e o
m  imy a ja a a no  
o avy íst ov  es
ty na i e   do ní 

i e  ová esta o
t í h avn  mat y s o
á y  e  to de 

stát ný h  mi io
n  o n

Kočárkem 
až do basy

DŘÍVE & DNES

, Ž 		Masarykova	se	tehdy	jmenovala	 erdinandgasse	a	 ánská	 ohannesgasse.

1898 Dnes

   
starých	a	nových	míst	v	 rně	pořízen 	
ze	stejn ho	místa	na	adresu 	
re akce starobrnenskenoviny.eu  

Kde to je
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Masarykova - Jánská (zaniklý hotel Evropa)

avrani  oz ě, 
ale přece

inzerce

Lampa 
fuč

opulárn  
brkoslav

a nal u vi eo er a vi a
Brno - Cenu Česká hlavič-
ka získal student Masary-
kovy univerzity Libor Bo-
ček (19). Vynalezl program, 
který umožňuje mobilním 
telefonům instalaci více 
operačních systémů. Může 

jít o vynález celosvětového 
významu. 
Česká hlavička je projekt, 
který oceňuje nadějné mla-
dé vědce a jejich výzkumy 
a vynálezy z doby studia na 
střední škole.

Hurá! Brněnské tramvaje a vlaky 
prý teď už nikdy nebudou skřípat
Brno - Nový systém ma-
zání okolků vlaků a tram-
vají vyvinuli vědci z Vyso-

kého učení technického 
v Brně. Dopravní podnik 
města Brna už technickou 

novinku úspěšně otesto-
val na tramvajové lince 
číslo čtyři. 

ynálezce 
ibor Bo ek

o ejte     • hajan a om

rajeme	na	svatbách,	hodech	a	na	dalších	
soukromých	i	fi	remních	akcích.

el.  1 1  1
www.salonmarketa.ber .cz

Masá e, kosmetika, ka eřnictv . 
ro e  kosmetiky lcina a ella.

ie rova 1 , 
Brno, rálovo - ole.

ěš me se na ás 
i  na nové a rese

Marcela Lurská
Zlatnictví
 Opravy zlatých a stříbrných šperku 
 Zakázková výroba  Rytecké práce

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

www.zlatnictvi-lurska.cz

KADERNICTVÍ U HRISTE
ade ni tví U h i t  eje v em svým á a ní m 

veselé ánoce a š astn  ov  rok  

e     U h i t   no  ta ý ís ove  
í e  ade ni tvi h iste  ne o a e oo

inzerce

KADERNICTVÍ
ade ni tví U h i t  eje v em svým á a ní m 

veselé ánoce a š astn  ov  rok

e     U h i t   no  ta ý ís ove
í e  ade ni tvi h iste  ne o a e oo

no  mi á  nej e í 
ade ni tví je U h i t Zde může

být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

otazy	posílejte	na	e mail
inzerce starobrnenskenoviny.eu

Dočasná
s leva 20 %
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Brno - Pozor na to! 
Před přeplněným auto-
busem mává policista. 
Autobus je záhy obklí- 
čen. „Kontrola jízde-
nek!“ Někteří cestující 
se v panice derou do 
zadní části vozu.
Policie společně s revi-
zory v Brně takto zasta-
vila za poslední týdny 
přes stovku autobusů, 
prověřila jízdenky asi 
700 cestujících. Odchy-
tila asi 60 černých pa-
sažérů, z nichž asi 40 se  
s policisty a revizory po-
pralo. Pokuta zaplacená 
na místě nebo do pěti 
dnů je 800 Kč. Může 
dosáhnout až 5 tisíc. 

Černé pasažéry 
chytá policie už
i mimo zastávky

A je to tady. Slavní medvědi Kuba 
a Toby bohužel odjeli na Ukrajinu
Milá ky brněnské zoo byli tito fešáci v ce ne  va roky

ot
o
	
rc
hi
v

inzerce

olicisté obkl ili 
autobus

Brno - Kuba a Toby pat-
řili dva roky a devět měsí-
ců k nejoblíbenějším oby- 
vatelům brněnské zoo. 
Dne 15. listopadu pro-
běhlo poslední komento-
vané krmení, kterého se 
zúčastnily i děti.  
Od ledna 2012, kdy se 
mláďata narodila páru 
Jelizar a Kamčatka, se ná- 
vštěvnost zahrady zvedla 
o několik tisíc.
Od letošního roku byli 
Kuba a Toby spolu v jed-
nom výběhu, jejich rodiče 
ve druhém. Zoo je posla-
lo na Ukrajinu z bezpeč-
nostních důvodů, proto-
že dospívají a mohou se 
poprat. Teď jsou v zoo  
s názvem Dvanáct měsí-
ců nedaleko Kyjeva.

uba a oby. 
řet  narozeniny 

oslav  u  in e 

zpom náte

1
Víte že...

Medvěd	kamčatský	je	
podobný	grizzlymu,	ale	má	

mírnější	povahu.

Toby

Kuba

el.  3                 www.ucertu.cz

Pivní opice,
  děkuje 
svým zákazníkům 
za přízeň 
v roce 2014

RESTAURANT & PUB 
Joštova 4 Brno 602 00, +420 542 211 922

info@pivniopice.cz

www.pivniopice.cz



6 Tematelefon redakce: 775 949 557 redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

JEĎ DO BRNA, KARLE, 
A STAŇ SE SPISOVATELEM
Karel Čapek studoval 
na osmiletém gymnáziu 
v Hradci Králové. Na 
podzim roku 1904, tedy 
v kvartě, vstupuje Karel 
(14) do tajného student-
ského debatního spolku. 
Zaměření skupiny bylo 
velmi nebezpečné - stu-
denti při debatách kri-
tizovali stávající režim, 
tedy císařské mocnářství. 
Dnes bychom to mohli 
přirovnat k disentu.
Na konci školního roku 
1904/1905 je Karel za 
svou činnost ze školy vy-
loučen. 

To už v Brně žila Karlova 
sestra Helena, která se 
v roce 1904 na brněnské 
radnici provdala za br-
něnského politika a práv-

níka Karla Koželuha. 
Měli spolu dvě dcery, 
společně bydleli v krás-
ném domě na Jaselské 17 
(tehdy Augustinská). 
„Jeď do Brna, Karle,“ ří-
kali mu ostatní členové 
spolku, „a šiř tam naše 
myšlenky.“

Začátkem srpna roku 
1905 volal Karel sestře 
Heleně do Brna a řekl jí, 
co se mu přihodilo. Po-
prosil ji, zda by mu nese-
hnala levný podnájem.
To už měl student Čapek 
předjednané, že nastoupí 
do sixty na První české 
gymnázium na třídě Kpt. 
Jaroše (tehdy Schmerlin-
gova). 
Díky známostem Heleni-
na manžela se podařilo 

sehnat již za 14 dní pod-
nájem kousek od nich.
Karel Čapek se nastě-
hoval na Jaselskou 5 
v září roku 1905. Byt byl 
zařízen skromně, to ale 
Karlovi nevadilo. Po ve-
čerech se učil, byl to také 
čas jeho prvních kroků 
v literatuře. 

Měl moc rád společné 
procházky starým Br-
nem, kdy jednu dceru 
vezl v kočárku Helenin 
manžel, druhou Karel. 
Helena chodila obvykle 
v závěsu mezi nimi. 
Karel Čapek v Brně strá-
vil dva roky života. Cho-
dil do kavárny Moravia 
(dnes Akademická ka-
várna) na rohu Jaselské 
a Gorkého, do kavárny 

Bellevue na rohu Joštovy 
a Moravského náměstí, 
kde se pravidelně scházel 
umělecký výkvět Brna. 
Dále do Brichtovy kavár-
ny na České, ve které čas-
to a rád sedával a psal, 
a kam se při každé další 
návštěvě Brna vždy rád 
vracel. Brno ho inspiro-
valo k prvním literárním 
krokům. 

Málokdo ví, že Karel Ča-
pek měl velmi rád humor 
a recesi. Ostatně posuďte 
sami. Celý život ho poji-
lo hluboké přátelství s her-
cem Hugo Haasem.
Hugo se chtěl nevšedním 
způsobem rozejít s jed-
nou pražskou slečnou, 
a proto ji napsal pohled-
nici s poněkud odváž-

ným textem: Nic netrvá 
věčně, ani láska k jed-
ný slečně! Hugo Hass… 
Tehdy Karel Čapek na 
poslední chvíli na lístek 
tajně dopsal: ...a Karel 
Čapek. Jak všechno do-
padlo, se už nikdo nedo-
zví. V každém případě je 
to další důkaz o tom, že 
ani v těžké předválečné 
době oba pánové neztrá-
celi smysl pro humor.

Když se Čapkovi rodiče 
přestěhovali do Prahy na 
Malou Stranu, jel Karel 
Čapek roku 1907 za nimi.

 
de	žil	v	 rně	v	podnájmu	

arel	 apek	v	letech	 	 	 	

 
Sestra	slavných	bratrů,	 elena	 apková,	zařídila	
arlovi	podnájem	kousek	od	domu,	kde	bydlela

Víte že...
arel	 apek	byl	t ž	skvělý	

fotograf	 áše ka	čili	 ivot	
štěněte	z	roku	 .

 
odina	M r.	 ntonína	 apka,	malý	 arel	nahoře	první	

zleva,	vedle	něj	bratr	 osef	a	sestra	 elena

PROČ STÁL TAJNÝ SPOLEK NA POČÁTKU ČAPKOVY UMĚLECKÉ DRÁHY
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JEĎ DO BRNA, KARLE, arel 
apek

těk

avárny
estra

Žert
ávrat

Je tomu rovných 70 let, 
kdy byl v koncentračním 
táboře Terezín zavražděn 
tatínek geniálního herce 
Huga Haase (1901 - 
1968) Zikmund Haas 
(1871 - 1944) a také Hu-
gův starší bratr, vynikají-

cí hudební skladatel, Pa-
vel Haas (1899 - 1944), 
který byl zavražděn v ply-
nové komoře v Osvětimi.
Od září letošního roku 
mají před vchodem do 
domu, ve kterém oba 
naposledy bydleli, a ze 
kterého byli násilně od-
vlečeni, aby se už nikdy 
nevrátili, své „Kameny 
zmizelých“. Tyto dlažeb-

ní kostky opatřené mo-
saznou tabulkou s vyry-
tými údaji o obětech zde 
budou trvale připomínat 

a uctívat památku dal-
ších nevinných lidí, na 
kterých byl nacisty spá-
chán zločin. 
Až půjdete kolem tohoto 
(pro mnohé nijak zvlášt-
ního) vchodu, zastavte 
se na malou chviličku 
a zamyslete se nad po-
sledními kroky člověka 
před nástupem do kon-
centračního tábora.

Zuřivý reportér
Martin ibulka bráz  
ulice taré o Brna

Zuřivý reportér
Martin ibulka bráz  
ulice taré o Brna

Kameny zemřelých otce a syna 
Haasových před domem, kde žili

avel, u o 
a ikmun  

aasovi
ameny zemřel c
metanova ul. 
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Kalendárium 
Starého Brna

do  
oos  

architekt
Mary 
á t  

he e a

● Mary Bártů 
*14. 12. 1902 Protivín 
†10. 6. 1960 Brno
Herečka a režisérka 
brněnského Národního 
divadla.

● Josef Novotný 
*4. 12. 1881 Brno 
†30. 6. 1952 Brno
Knihkupec. Majitel fi rmy 
Barvič a Novotný.

● Josef Vondroušek 
*1. 12. 1904 Brno 
†6. 12. 1995 Brno 
Překladatel do esperanta. 
Hrál též na housle. 

● Emanuel Toman 
*16. 12. 1874 Komín 
†29. 7. 1952 Brno
Kavárník a cukrář. Majitel 
cukrárny na náměstí Svo-
body (od roku 1931).

● Jiří Mahen 
*12. 12. 1882 Čáslav 
†22. 5. 1939 Brno
Básník, dramaturg, ředitel 
městské knihovny. 

● Adolf Loos 
*10. 12. 1870 Brno 
†23. 8. 1933 Kalksburg
Architekt. Jeho jméno 
nese ulice Loosova.

man e  
oman  

á

ose  
ond o e  
e adate

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě 
bydlel v roce 1873  geni-
ální hudební skladatel 
Bedřich Smetana (1824 
- 1884). Bylo mu 49 let, 
kdy jako dirigent praž-
ského Prozatímního diva-
dla začal slýchat v pravém 
uchu jinak laděné tóny, 
než v levém a po chvíli sil-
né hučení připomínající 
vodopád. Když mu jeho 
lékař Antonín Čížek na-

Joštova ulice číslo 7

ot
o
	
rc
hi
v,
	M
ar
tin
	
ib
ul
ka

Be řic  
metanaoštova 

ástka	je	 	 č	
včetně	 .

obrovol.	platbu	za	výtisk	
Staro rněnských	novin

1  apište te tovou 
zprávu  bn tricet

 ošlete tuto zprávu 
na telef. slo  

 11 3
atem vám 

ijde d ovná 
otv jí í  

od eda to a 
ist
ástka	je	 	 č	

včetně	 .

zprávu  bn tricet
 ošlete tuto zprávu 

na telef. slo  
 11 3

atem vám 
ijde d ovná 

otv jí í  
od eda to a 
ist

Sbn	tricet

DÍKY 
ZA SMS

řídil klidový režim, netu-
šil, že se Smetana na post 
kapelníka nikdy nevrátí. 
Roku 1874 ohluchl úplně. 
Na domě je pamětní deska.

arel 
apek 

měl své 
kal oty 
rá

Exkluzivní, 
dosud 

nezveřejněná 
fotografie

Haas

Čapek

r. arel apek . le na 1  - . prosince 1 3  byl spisova-
tel, novinář, ramatik, překla atel a foto raf. a sn mku s u o 

aasem pře  iva lem na ino ra ec  v raze roku 1 .

Taška 
s mloky
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vymlouval na žaludeční 
šťávy a tvrdil, že má děsně 
rád „oukrop“, je oprav-
dovým hereckým kon-
certem. Starobylý půvab 
tohoto skvostu navíc pod-
trhuje onikání. 
Pak jsme se vrátili zpět do  
kavárny a rozhovor plynul 
v předvánočním duchu. 

Víte, že v sobotu 13. 12. 
v 17 h se na náměstí Svo-
body rozsvítí 90. vánoční
strom republiky na hodinu
a minutu přesně od doby,
kdy tuto tradici založil
Rudolf Těsnohlídek? 
Věřím, že přátelé Staro-
Brněnských novin si tuto 
jedinečnou sváteční udá-

lost nenechají ujít. Pro-
sincové setkání (pon-
dělí 1. 12. od 17 hod.) 
bude v kavárně TeeVee 
naposled. Těším se na 
vás! Od nového roku 
se už budeme scházet 
v romantické kavárně 
La Dolce Vita (Biskup-
ská 3).                  Martin

Setkání přátel StaroBrněnských novin

Listopadové setkání přátel 
StaroBrněnských novin 
zasáhl duch vzpomínání 
na ty, kteří již nejsou mezi 
námi. 
Brzké stmívání podbarvilo 
nostalgickou atmosféru, 
až jsme se ocitli na praž-
ské Malé Straně a Hradča-
nech. Ptáte se proč? Právě 
tady se odehrával děj vyni-
kajícího televizního fi lmu 
Příběh dušičkový (1964), 
ve kterém Jan Pivec  jako 
tělnatý vrchní ofi ciál Vav-
řinec  Konopka předvedl 
svůj excelentní herecký 
rejstřík. Dokonce i mistra 
Jaroslava Marvana odsu-
nul na druhé místo!
Jejich pravidelné návště-
vy hospody U Tří pštrosů, 
kde Marvan vždy pojídal 
pečenou husičku se ze-
lím a knedlíkem, Pivec se 

Martin	
ibulka
ostitel	

na	Setkáních	
přátel	S

Brněnská
NEJ

NEJSTARŠÍ 
POŠTA

í i e  

ravi elně ka é prvn  pon ěl  v měs ci v kavárně afé ee ee 
na Bě ounské 1  vc o  o kavárny e za kostelem sv. akuba

ot
o
	
rc
hi
v

a	místě	dnešního	domu
	 amenn 	 panny	 byla	

první	 pošta	 v	 rně.	 Od	
roku	 	 zde	 vykoná
val	 t měř	cel 	půlstoletí	
dědičnou	 funkci	 pošt
mistra	 an	 iří	 Metzger.
měl	 několik	 jazyků	

včetně	turečtiny.	
řad	 ovšem	 chátral.	
ošta	 fungovala	 až	 do	

konce	 roku	 ,	 kdy	
byla	přemístěna	na	ulici	
tracenou	 dnešní	 oš

tovská .	 ům	 	 amen
n 	 panny	 má	 nádhern 	
sklepení	 a	 je	 obestřen	
mnoha	tajemstvími.	

inzerce

lub přátel 
taroBrněnsk c  

novin 

el. .   1  

ivec Marvan

íte, že z vybraných 
kávových zrnek mů-
žete připravit nejen 

lahodný nápoj, ale také 
ozvláštnit některé druhy 
cukroví, těstovin či dalších 
pokrmů?
Velmi oblíbené jsou mak-
ronky nebo roládky plně-
né krémem z guatemalské 
nebo indické kávy. Italové 
zase milují v  tiramisu piš-
kot máčený ve výraznější 
směsi arabiky a robus-
ty a netradiční příprava 
gnocchi se špetkou jemně 
umleté brazilské kávy dodá 
jídlu ten správný šmrnc. La-
hůdkou je steak s omáčkou 
s několika espressy z čo-
koládově hořkých Galapág 
nebo s jemnou krustou z pe-
pře, soli a ecuadorské kávy. 
Sbíhají se Vám sliny? Tak 
tedy nakupte kvalitní kávu 
a pusťte se do díla! A třeba 
vám váš barista prozradí 
nějaký svůj tajný kávový  re-
cept!       Pavel Kosta

áva ažená 
s ás o  

a o o m ním

elceletova 
Brno-Masarykova tvr  

po  pá  1    
so  ne  1    
tel.  3 1  
www.sa io.cz

avá na a aží na

Sloupek o kávě
Káva nejen do šálku

avel	
osta 

V

vždy	čerstvě	pražená	káva	
z	nejlepších	plantáží	světa	

jednodruhov 	kávy	 	
arabica 	i	vyvážen 	směsi	

řízen 	degustace	kávy	
vše	pro	Vaši	domácí						
přípravu	 kávy	i	kávovary 	

kávov 	speciality	od	mistrů	
prvotřídní	moravská	vína		
přímo	od	vinařů	

domácí	dortíky	a	další	
vybran 	lahůdky

kavárník,	pražírník	
a	degustátor	

kávy

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

otazy	posílejte	na	e mail
inzerce starobrnenskenoviny.eu

Dočasná
s leva 20 %

PLSŤÁČCI

nte netový 
o h de

st n  
de o ativní h a y 
a sym ati  eny!

 e sta i

Novinky z místních podniku
Na Knofl íku, Běhounská 9
Nově otevřená restaurace se special-
izací na domácí českou kuchyni. Polední 
menu, točené limonády a piva, kuřácká 
a nekuřácká část. www.naknofl iku.cz

Minach, Poštovská 6e
Famózní čokoládovna, ve které zažijete 
rozkoš bez rizika. Kaštanové pyré, 
největší nabídka bonbónů a horké 
čokolády v Brně! www.cokoladovna.com

U Zlaté hrušky, Tvrdého 3 
Od roku 1906 nepřetržitě fungující 
hospůdka s atmosférou starých časů. 
Starobrno, Poutník, utopenci, klobásy, 
hermelín. Tel.: 773 968 029

U Zlaté 
hrušky

ěš me se na vás bě em 
váno n c  svátk  

tevřeno máme

nfo	na	tel.	č. 		 	 	 	
dresa 	 ům	pánů	z	 ip ,	nám.	Svobody	 ,	 rno

www.stre ovekakrcma.cz

. 1 . 1     h a ot     h

. 1 . 1     h 

. 1 . 1     h 
31. 1 . 1     h
1. 1. 1     h
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Dopis Nové. Nízko plošné. Plné! 
Krásnou, mladou slečnu, 
která mně nabízela seda-
dlo, jsem odmítl. (Seděl 
bych, ale místo ženy?)
Dáma sedící před ní si 
také všimla šedivého star-
ce a pouštěla mě sednout. 
„Ne, madam!“ povídám. 
„Za vámi je mladší dívka 
a také mi nabízela seda-
dlo.“ Ta mladší slyšíc náš 

hovor si stoupla se slovy: 
„Opravdu si nechcete sed-
nout?“ „Chci!“ zněla moje 
odpověď.
Když jsme se posléze vy-
měnili, byla mně ona si-
tuace nesmírně trapná. 
Z kapsy jsem vytáhl svoji 
knížku: Wanted a věnoval 
ji ženě sedící přede mnou. 
„Za ochotu!“ povídám, ale 
úsměv mi zmrzl na tváři. 

Vždyť to místo mi uvolnila 
ona mladá žena a tak ruka 
letěla do kapsy pro další 
knihu. „Vám totéž, sleč-
no.“ Jenom krátce si kni-
hu prohlédla, než vyslo-
vila dotaz: „Vaše? A tohle 
jste vy?“ Ukázala obrázek 
na titulní straně. Obda-
řila mě krásným úsmě-
vem a požádala o pod-
pis. „Klidně, slečno! Ale 

nemám tužku.“ Další kra-
savice, stojící hned ved-
le ní mi nabízela tužku. 
„Nééé!“ Zaječel jsem, do-
cela nevhodně. „Už, pro-
sííím, nééé!“ Tužku jsem 
po chvíli vrátil i se třetí, 
podepsanou knížkou. 
Při výstupu z tramvaje mi 
prolétlo hlavou: Ještěže 
mám 82 let a tedy tram-
vaj zadarmo.

Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy
 	posílejte	sv 	příspěvky	sem 	re akce starobrnenskenoviny.eu

Včera navečer jsem na 
Mendláku nastoupil do 
naplněné šaliny. Pěkné. 

inzerceMinule

taroBrněnské noviny 
. 11, listopa  1

Básně

V	tramvaji

Večerní tou ulicí,
slyšet křik a zvonění,
děti kolem poskakují,
čerti, je košťaty 
nahánějí.

Mikuláš, 
to vážnost sama,
s Andělem, je pověst 
dána,
v košíku nesou 
dárky malé,
pro hodné děti, 
k radosti stálé.

Laďa Flek
(úryvek básně)

Mikuláš

íšete	t ž	básně 	 osílejte	
je	na	adresu	redakce
starobrnenskenoviny.eu

Vánoce
Už hubnou lístky 
kalendáře
A žádná moc to neřeší
Hlas rolniček zní 
přímočaře
A v srdcích hledá 
přístřeší
Krásu v jehličí ojíněném
Objala dávno mystika
Rok mění se v dým 
nad plamenem
A purpury se dotýká

Aleš Bernatík
(úryvek básně)

adislav	
oura	
olbaba

Spisovatel

tev eno	pondělí	až	čtvrtek	
	 	 	h,	pátek	 	 	 	h

•Ruční výroba kronik dle přání zákazníka
•Vazba i opravy knih a časopisů
•E-shop www.epapirnictvi.eu
•Vazba a tisk diplomových prací

Adresa: Kounicova 2 b, Brno

Rodinná firma 
s tradicí!

Vazba a tisk diplomových prací

Výdej a příjem balíků přímo u nás 
v parkovacím domě Rozmarýn

PPL ParcelShop

el.   3  11

www.e iplomky.cz

NOVINKA
Nejen pro naše zákazníky

dresa 	 osefská	 ,	 rno
Otevřeno	po	 	pá	 . 	 	 	h,	so	 . 	 	 	h

dámská móda 
z přírodních 
materiálů.

Všem zákaznicím přejeme krásné 
a šťastné Vánoce a těšíme se na Vás 

v příštím roce! 

el.  3    

Šťastná chvíle - originální 

Adresa: ornych	
Tel. 	  3  3,   

tev eno 	 racovní	dny	 	 	 	h,	
sobota	 	 	 	h

 3  3,   

 se vám pneumatiky 
na vašem autě  

avštivte    . 
 nás eometrie kol ak má b t

www. enopneu.cz

U  D R A K A

Adresa: Veveří 4, Brno

Nekuřácká restaurace, 
k polednímu menu 

voda zdarma, 
prodej čerstvých italských 

těstovin a delikates, 
nejlevnější rumy v Brně.

www.udraka.cz

Nově prodej vín 
z Vinařství Tři čtvrtě Bořetice.

Telefon: 731 078 378

www. evate.cz

Objevte kouzlo dámské 
pletené módy a navštivte 
naši novou prodejnu 
na Běhounské 17, Brno.
Originální dámské pletené oděvy, 

vlněné kabáty...

odej náh adní h dí  na s ot e i e  
o a  o enje  a o  a ma  
o a o  e t o
e vis domá í h s ot e i  na e  
o a  a o  o enje  a ma  va t

Ud áte do ý s te  dete mít do ý o it a je t  vyd áte  
odev dejte  nám sta  vys o ži  e e t os ot e i e  a star  sporák, 

pra ku i my ku ostanete na ruku 1   atí i v astním dovo

Brno, spol. s r.o
ošinova 1 , r. ole, Brno
el.   1   - 

aše provozovny leiner
e l , Brno
el.   1  

www.levnesporaky.cz
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Kašpaři zahrají 
v Brně 

Do Divadla Bolka Polívky 
zavítá 16. 12. Divadelní 
spolek Kašpar. Nenechte 
si od 19 h ujít představení 
Růže pro Algernon s Ja-
nem Potměšil v hlavní 
roli. V dalších rolích např. 
B. Lukešová, J. Špalek…

Výstava Bodies 
Revealed až do ledna
Výstava preparovaných 
lidských těl Bodies Re-
vealed v brněnské Galerii 
Vlněna, kterou už vidělo 
přes 70 tisíc lidí, je pro 
velký zájem prodloužena 
do 11. ledna. Jupí.

Jef  Kratochvil 
má novou knihu

Fotograf Jef Kratochvil 
představil v polovině lis-
topadu v knihkupectví 
Dobrovský svou novou 
knihu Za zrcadlem. „Kni-

va i a ová

va a  á ovna s in  oda a  na
Eva Pilarová

K

Kulturní nástěnka    

iva lo		 	St	 .	 .	v	 	h	 	  
 B 	 	 	 rno	 	Maheno

vo	divadlo,	Malinovsk ho	nám.	 	 	 říběh	
lásky.	 V	 titulní	 roli	 sympa áka	 s	 velkým	
nosem	 etr	 alberstadt.	www.ndbrno.cz

ětem	 	 e	 .	 .	v	 	h	 	  -
	 	 ivadelní	 studio	 V,	 Veveří	

	 	 ravá	 pohádka,	 kde	 vystupují	 tři	
prasátka.	Sama	v	lese	jsou,	ale	poradí	si														
s	vlkem	nezbedou 	 .divadlov.cz

iva lo	 	 t	 .	 .	 v	 	 h	 	  
	 	 ivadlo	 usa	na	provázku,	

elný	 trh	 	 	 eniální	 fotograf	Miroslav	
Tichý	 z	 yjova,	 kter ho	 bravurně	 hraje	
vana	 loužková.	 ova e

iva lo	 	 t	 .	 .	v	 . 	h	 	M -
	 	 a ivadlo,	 oštovská	 d	 	 rojova

ná	revolta 	od	obětav 	tvrdohlavosti	k	tvr
dohlav 	oběti.	 ežie	 .	 rutovský	 	Více 	

hadivad o

iva lo		 	 á	 .	 .	v	 	h	 	  -
	 	 	 rno	 	Mahenovo	divadlo,	

Malinovsk ho	nám.	 	 	 ntická	tragedie.	
V	titulní	roli	Martin	Siničák	v	režii	Martina	
rantišáka.	www.ndbrno.cz

stava	 	 o	 .	 .	 	  -
 M   M Ž  	 rad	

pilberk,	 západní	 křídlo,	 .	 patro	 	 o
hádková	výstava	plná	 rozverných	čertů,	
vodníků	a	dalších	bytostí	nejen	pro	děti.

SBN: Kdo u Vás 
probudil lásku ke 
zpěvu a hudbě?

Eva: Určitě rodiče, hod-
ně se u nás zpívalo. Tatí-
nek byl krejčím, maminka 
švadlena. Zpívali si nejen 
při práci.
 

SBN: Jak vzpomí-
náte na Waldemara 
Matušku, se kterým 

jste mnoho let tvořila 
úžasnou pěveckou dvojici?
Eva: Jako na jedno-
ho z nejlepších zpěváků 
u nás, se kterým jsem měla 
tu čest si zazpívat. Byl to 
ohromný člověk. Vzpomí-
nám na něj velmi často.

SBN: Jste vynikající 
zpěvačka, ale také 
herečka. Jakou roli 

jste měla nejradši?
Eva: Já a herečka? Ještě 
po čtyřiapadesáti letech 
mně zní v uších slova re-
žiséra Semaforu: Teda 
Pilarová, takovou šmíru 
jako jste vy jsem u divadla 
ještě neviděl! Přesto jsem 
si zahrála s oskarovými 

režiséry Jiřím Menzlem 
a Milošem Formanem. 
Ráda mám roli Vanilky 
v Dobře placené procház-
ce, tu pro mě napsali Jir-
kové Suchý a Šlitr. A roli 
zpěvačky z fi lmu Zločin 
v šantánu, kterou mě psal 
na tělo Josef Škvorecký.

SBN: Máte nějaký 
sen nebo tajné přání?
Eva: Aby z náměstí 

Svobody zmizela ta hrůza 
- žulový hodinový stroj. 

SBN: Narodila jste 
se v Brně. Máte zde 
nějaké nejoblíbenější 

místo?
Eva: Petrov a Františkov. 
Tato místa mě přitahují 
nejvíce.

SBN: Jak budete trá-
vit letošní Vánoce?
Eva: Už několik let 

mám dva Štědré dny. Ten 
první s maminkou a ro-
dinou v Brně, ten druhý 
s manželem v Praze. Pak 
si dovolím tři dny odpočí-
vat a znovu do zpěvu.

SBN: Co vzkážete 
našim čtenářům?
Eva: Přeji vám hod-

ně zdraví, lásky a všeho 
dobrého. A protože příští 
rok oslavím, tedy když 
pán Bůh zdraví dá, 55 let 
na scéně, už teď vás zvu 
do Mahenova divadla 27. 
10. 2015 na galakoncert 
s úžasnými hosty jako je 
Karel Gott, Vojta Dyk, 
Matěj Ruppert, Petr Von-
dráček, Tomáš Ringel 
a Wohnouti. 
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ha se věnuje generaci 
brněnských výtvarníků 
80. let 20. století. Na sto 
osmdesáti kolážích jsou 
zachyceni například Du-
šan Ždímal, Alois Mikul-
ka, Rosťa Pospíšil, Ma-
rie Plotěná a další,“ řekl 
k novince fotograf.

Gott vyprodal 
Rondo

Kam Karel Gott přijede, 
tam je vyprodáno. Kon-
cert Zlatého slavíka dne 
12. 11. v hale Rondo po-
hladil uši i duši, shodli se 
na tom diváci.

Noc divadel 
byla bojovka

V Brně, stejně jako v dal-
ších městech, proběhla 15. 
listopadu akce Noc diva-
del. Zúčastnilo se 14 diva-
delních scén a organizátoři 
Brňanům akci zpestřili bo-
jovou hrou na téma Leoš 
Janáček.
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e e e  s í ví  než dy jindy

Oslavenec Pecha dostal 
k narozeninám Babičku
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Fišla čili jak fotr zkróhl 
kaprála (pote ho vomét!)

FRANTA
KOCOUREK 

	 	 ,	
brněnský	silák,	
vypravěč

Old trable s fi šlama só ne 
jak je šňapnót, ale jak je 
zkróhnót. Ten trabl u nás
probíhá  vo vánocách.
Kromě fotra sme nikdy 
nikoho nezkróhli. Chcu 

tém hantýrovat, že kro-
mě fotra, které  zařezává, 
sme nikdonic nezkróhli. 
Máme peří. Fotr má taky 
old peří, ale ten zařezává 
z módru. 
Kdyby toho kaprála ne-
zkróhl, házeli bysme če-
kanku, až zkape sám (kap-
rál). Ale von chce dlabat  
vo šesti (fotr). U nás je 
z toho old kino.

telefon inzerce: 777 řř556 578 inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

ov ka ibora ev ka k poctě ranty ocourka .

Trabl vo vánocách

ošli svou á anku ostatn m
re akce starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Víte, jak se jmenu-
je tento kamenný kříž, kte-
rý stojí v Denisových sa-
dech? Nápověda: Tento 
kříž je pocta básníkovi Janu
Zahradníčkovi.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy
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Minule: Pamětní deska revolucio-
náře Františka Alexandra Zacha je 
v ulici Bašty 4 pod Petrovem.
Správně: Drahosch Josef
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Automobilová závodnice, studovala v Brně 
Eliška Junková 

Automobilová závodnice
Eliška Junková (1900 
- 1994) pocházela z osmi 
sourozenců. Pracovala jako 
korespondentka v brněn-
ské pobočce Pražské úvě-
rové banky. Tu tehdy zři-
zoval její budoucí man-
žel Čeněk Junek (1894 

- 1928). Eliška v Brně 
navštěvovala Janáčkovu 
hudební školu, kdy Janá-
ček byl jejím pedagogem. 
Do závodního vozu used-
la poprvé v dubnu roku 
1923. Stala se nejrychlejší 
ženou světa, Eduard Bass 
o ní psal často do novin.

eněk 
unek, 

man el

eoš 
aná ek, 

pe a o

uar  
Bass, 

spisovatel

Slavné ženy Starého Brna

řř11

M  a	novin
ky	z	Mal 	Strany	a	okolí.	 o
viny	dostanete	zdarma	např.	
v	 Malostransk 	 besedě	 na	
Malostransk m	nám.	a	na	dal
ších	 	místech	v	 raze.

www.
malostranskenoviny.eu

Co nového 
v Praze[ [

inzerce

ro pe ál 
nešla aleko

Sudoku	pro		
nenáročn

1

1
1

1

PRO LÍNÉ

	opl	dvojku	
a	objednej	celou	láhev.

1
1

PRO SPÍCÍ

inzerce

Pokračování příště

taroBrněnské noviny vy
hlašují	soutěž	pro	čtenáře	novin	
o	 lu usní	 dárkový	 set	 od	 fi	rmy	
erly	z	lásky.	 oznáte,	kdo	je	na	

fotografi	i 	Odpově 	nám	přij te	
říct	v	pondělí	 .	prosince	od	 	
do	 	hodin	do	 af 	TeeVee	na	
ěhounsk 	 .	 Tři	 z	 vás,	 kteří	

správně	odpoví	celá	jm na	obou	
žen	 z	 fotografi	e,	 budou	 odmě
něni	 osobitým	 šperkem	 fi	rmy 
www.perlyzlasky.cz.

outě  pro šikuly

SMS inzerce Staré BrnoSMS inzerce Staré Brno
:	 apište	sms 	SBN	mezera	INZ	mezera	  

U.	 ošlete	na	tel.	č.	   .	 ozsah	nejvýše	 	slov.	
Cena jedné SMS je   vč.	 .

●Hajanka. Malá dechová 
hudba. Tel.: 606 660 490.  
●Hledám kamarádku 
z dětství Vlastu Pragero-
vou z Hrušovan nad Jevi-
šovkou. Bydlím teď v Brně. 
Eliška. Tel.: 724 008 572. 
●Masáže. Nabízím re-
lax., kondiční, regenerač-
ní i sport. masáže. Budete 
max. spokojení. Tel.: 728 
193 962 (od 8 h ráno). 
●Zednické, výkopové 
i bourací práce, natažení 
odpadu, izolace kolem 

domu včetně výkopu. 
Zámkové dlažby. Tel.: 
605 938 130.  
●ODDLUŽENÍ - Vyho-
tovíme vám návrh povo-
lení oddlužení, vysvět-
líme proces oddlužení. 
Sídlíme v centru Brna. 
Tel.: 773 303 134. 
●Koupím byt v centru ne-
bo okolí. Tel: 736 123 995.
●Prodám lékařskou 
(holičskou) kabelu. Hně-
dá kůže, pozlacené ková-
ní. Tel.: 736 143 091.



Příští číslo vyjde
1. ledna 2015

Staro rněnsk 	noviny	jsou	k	mání	v	Malostran
sk 	besedě,	Malostranské nám. 21.	V	 kademii	
věd,	Národní 3.	 	svat ho	Omara,	Tržiště 11.	

Seženete i v Praze

Modré okénko
dnes získává...

te o někom, k o si zaslou  
Mo ré  okénko  ište sem  
redakce@starobrnenskenoviny.eu

M  B

ot
o
	
rc
hi
v

ena	jedn 	SMS	je	 	 č	vč.	 .	 oskytuje	 TS,	
.premiumservices.cz,	infolinka	 	 	 .

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

s osobním poděkováním s osobním poděkováním 

OŠETROVATEL MEDVĚDŮ

  
M  M  

re akce
starobrnenskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého Brna

 M
Snímek	sv 	stanující	
kočky	poslala	čtenářka

etra	 ílková

a	to,	že	se	pěkně	
staral	o	medvědy	
Tobyho	a	 ubu.	
Ti	mu	te 	odjeli	
na	 krajinu.

inzerce

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

iř  ec a
V Mahenově divadle 

(předprodej vstupenek, 
Dvořákova 11) jsou SBN 

vyskládané vzorně ve 
dvoupatrovém stojánku.
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Takhle to 
má vypadat

iř  ec aiř  ec a

Tak to 
há ím  
si n !

 . ak vi š, maminko, sou pořá  ako malé ěti. 
luk má ra ost, e ostal panenku a naše olka usara.

odběrních míst54
B  	 vycházejí	 vždy	 .	 den	

v	měsíci	v	nákladu	 	tisíc	kusů.	 dou	zdarma	do	schránek	
všech	 domácností	 a	 fi	rem	 v	 centru	 rna.	 Seženete	 je	 t ž	
zdarma	 na	 níže	 uvedených	 odběrních	 místech.	 dyby	 už	
byly	rozebrány,	volejte	tel.	číslo 	 	 	 	 Martin .
Café TeeVee, Běhounská 18. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 602 
724 700. Air café, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna Par-
nas, Zelný trh 20. Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lur-
ská, 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. Svo-
body 13. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny, Údol-
ní 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 opi-
ce, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Gorkého 2. Re-
staurace Na Švábce, Údolní 4. Odysea - svět logických her a zábavy, Starobrněn-
ská 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 FRI-
END’ S, Josefská 25. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace 
Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavor-
ská 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 Fi-
čák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaffé, IBC, Příkop 6. Pivnice U kotelny, Herčí-
kova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství J. Klouda, Kounicova 2b. Café 
Tivoli, Konečného nám. 6. Obchůdek Šťastná chvíle, Josefská 1. Hotel Sla-
via, Solniční 15. Fratelli Caffé, Průchodní 2.

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

místem? 

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je pod-
míněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

Ž  taroBrněnské noviny slo 1   prosinec 1   . ro n k. 
Vydavatel: Staro rněnsk 	 noviny,	 o.s.,	 O 	 .	 Šéfredaktor:	 Ondřej	

ppner.	 Hlavní redaktor:	 Martin	 ibulka.	 Kultura, inzerce:	 Monika	 ppner,		
iří	 ěkný.	Layout: Ondřej	 ppner.	Registrace	MV	 .	 ontakt  redakce
starobrnenskenoviny.eu,	 te e on eda e  	 	 , te e on in e e  	

	 .	 o tovní ad esa  Sarajevská	 ,	 raha	 . Tiskne	 Otisk. edakce	
neodpovídá	za	obsah	příspěvků	čtenářů.

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

La Dolce Vita, 
Váš sladký život... 

Navštivte nově otevřenou 
nekuřáckou kavárnu na jednom 

z nejromantičtějších míst 
v centru Brna.

Adresa: 
iskupská	 ,	 rno.

ajdete	nás	tak 	na	 acebooku

a í íme dva d hy e stv  ažen  
ahodn  ávy a nov  ta  vyni ají í 
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ástka	je	 	 č	
včetně	 .

obrovol.	platbu	za	výtisk	
Staro rněnských	novin
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