Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

SBN TRICET
na tel.
číslo

redakce@starobrnenskenoviny.eu

99 let

telefon redakce (Monika): 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

Brněnské
servírky

SMRT

Foto: Martin Cibulka

ZÁHADNÁ

VÝROČÍ

Foto: Archiv

Slečny Kačka a Veronika
s ovocnou limonádou Santiago
za 49 Kč z kavárny Santiago
(Veveří 22)

Když usínala, zdálo se jí,
že z nebe prší noty...
str. 6 - 7
inzerce

Prinášíme

cerstvou a kvalitní kávu
prazenou podle receptury
PENERINI v Ceské republice

www.penerini.cz
Více info na str. 12

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.

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

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

Proč čtu

Foto: Martin Cibulka

DIRIGENTKY

M is s
brčko

KAČKA & VERONIKA

KRÁSNÉ
Vítězslava Kaprálová
odešla z tohoto světa
ve věku pouhých 25 let

„Těsím se, až s nimi letos oslavím 90 let od vztyčení 1. Vánočního stromu republiky.“
František Navrátil, nejmladší
vnuk Rudolfa Těsnohlídka

www.alohabar.cz

TENIS
Kurzy tenisu
Nábor nových dětí
od ledna 2014

Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

902 11 30

Zveme vás
do nejlepšího baru v Brně!
V baru Aloha sleva 50 % na veškerou
útratu všechny lednové pondělky.
Starat se o vás budou profesionální barmani
s nabídkou 300 míchaných drinků.
Skvělá atmosféra, milá obsluha, lahodné
koktejly, obědové saláty, toasty.
Adresa: Kozí 10, Brno

Tel.: 739 086 868

.

Čís. 1, roč. IV
leden 2014

50 S tímto
ka % kup
žd s ón
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Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

1°C

LEDEN: Rosničky se shodují: Letos je větší zima než
loni. Ostatně jako každý rok.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Polívkova farma je
zřejmě prokletá

Důležité
telefony

Ta to umí osolit!

Zlatá polívka

Nech několik línů (vezmi jen hlavy) s celerem,
petruželí, jednou mrkví
a půl cibulí do zlatova
udusit a pak...
rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce

0

Moravská galerie jako
první v Česku zrušila
od 1. 12. vstupné do
stálých expozic.

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Proč je
Havlova
ulička
taková pidi?

Je ulička o délce několika
metrů, v níž navíc nikdo
nebydlí, dost důstojná na
to, aby se jmenovala podle prezidenta?
Americký prezident Franklin Delano Roosevelt ulici v Brně taky má a pěkně
rozlehlou.
Tak proč je, safraporte,
ulička prezidenta českého, navíc takového věhlasu jakému se těší Václav
Havel, taková pidi?
Odpověď je obtížnější,
než by se na první pohled
zdálo. Jako by ani nebyla
náhoda, že leží mezi kostelem a trhem.



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

Vyhrňte si ka
v Brně uličku
No tak vida! Je malá (jedna z nejmenších v Brně) a nebydlí v ní žádní lidé.
Zapadlá ulička u Zelného trhu ponese
jméno Ulička Václava Havla.

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

Recept dle
Dobromily

Zpravy

Bolek Polívka
a jeho bývalá farma

F

arma herce Bolka
Polívky u Olšan, která se měla stát chloubou širého okolí, se dál topí
v nesnázích.
Nejprve se dostal Bolek
Polívka do sporu se stavební ﬁrmou, protože to prý
„udělala blbě“, pak bylo na
stavbu vypsáno insolvenční řízení.
Společnost, která teď farmu
vydražila, nezaplatila požadovaných 15 milionů
korun do stanoveného termínu. Ukázalo se totiž, že

příjezdovou cestu k farmě
vlastní syn Bolkova kamaráda podnikatele Saši Seidla. Společnost tak z obavy,
že by se do farmy nedostala, dokonce nechala propadnout i jistinu 2,5 milionu korun. Dalších jednání
už se zřejmě nezúčastní.
Případ je velmi složitý a hrozí, že na jeho konci zůstane
slavný herec zcela oškubán.
Bolka Polívku známe například z TV pořadu Manéž, z ﬁlmu Kurvahošigutntag a dalších.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Kdy jste naposledy
uklouzli na ledu?

Dita
Kaplanová

Herečka, Národní
divadlo Brno

„Před týdnem,
když mi vypadl
ze skleničky
skotské. Pak
jsem pila bez.“

Anna Marie
Höppnerová

Jiří
Pecha

Herec, ﬁlozof,
znalec

Radim
Fiala

Brněnský herec
a patriot

„Přesně nevím,
„Dávno. Vylítla
ale byla to
noha, druhá, pak
jsem to ušlapal šlupka, až se vše
ve mně obrátilo.
a neupadl.“
K lepšímu!“

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„Nikdy jsem
neuklouzla, ale
ráda a jak to
jde, se na ledu
kloužu!“

„Nedávno,
rychle a nečekaně. Pět minut
jsem nehybně
seděla.“

„Napamatuji
se. Vím jen, že
se šikmým ledovým plochám
vyhýbám.”

Brno - Letiště to zrovna
není, ale aspoň něco. Radní konečně odhlasovali, že
ulička mezi Zelným trhem
a katedrálou Petra a Pavla
se bude jmenovat Ulička
Václava Havla (dokonce
i s tím velkým U).
O pojmenování uličky po
prezidentovi Václavu Havlovi se vedly dlouhé spory.
Městská část Brno - střed
se k tomu příliš neměla,
tak vypsala dvě ankety,
v první došlo k pochybám
o manipulaci s hlasy. Až ve
druhém hlasování si lidé
odhlasovali pojmenování
uličky.
Hlavním hybatelem dění
byl ředitel Divadla Husa
na provázku (kde Havel

působil) Vladimír Morávek. „Jsem rád, že to tak
dopadlo,“ řekl.
Václav Havel byl prvním
prezidentem Československa po roce 1989 (komunisté se při hlasování o jménu uličky na MČ Brno střed zdrželi). Je to světově uznávaný státník, bylo
po něm pojmenováno letiště v Praze a budova Evropského parlamentu ve
Štrasburku.

Víte že...
Kde Havel neprošel:
Náměstí v Ústí nad Labem
zůstane Kostelní, v Bílině
Mírové. Knihovna v Děčíně
má jméno Atlantik.

Roh ulic Kounicova
a Smetanova, Brno
Tel.: 511 181 181
777 042 588
info@pivnice-tankovna .cz
www.pivnice-tankovna.cz
Po -- so 7 -- 24 h. Ne 7 -- 22 h.

Když snídani,
NEKURÁCKÁ PIVNICE tak v Tankovne!
•domácí české snídaně

Tankovna

a snídaňová menu
•obědy a obědová menu
•čepovaný Pilsner Urquell z tanků
•česká a moravská tradiční jídla
z tuzemských surovin s originálním
servisem
•moravská vína a destiláty,
limonády a ovocné šťávy
•čerstvě pražená káva z rodinné
pražírny Penerini
•pivnice s kapacitou 100 míst
•wi-ﬁ, TV přenosy

Nekuřácká kavárna
Snídaně po celý den

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

Adresa: Slovanské nám. 1, Brno

www.gimmicafe.cz

Žerovná koláž: Ondřej Höppner
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Zpravy

telefon inzerce: 777 }556 578
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Žerovná koláž: Ondřej Höppner

kalhoty! Havel už má
ku (bylo to ale o fous)

Dívka ze str. 3

Foto: Youtube

Václav Havel (foto ze
slavné přehlídky Hradní
stráže v roce 1989, kde
měl prezident krátké
nohavice)

Rok
1914

ště

PRŮKOPNICE
PUTOVNÍCH ZÁCLON
Slečna Květa Machková z Kozí
ulice měla vždy slabost pro
tkaniny s nezřetelným účelem.
Foto je z její slavné produkce.

Malý oznamovatel
Trend
2014

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

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

inzerce

PRODÁVÁTE
NEMOVITOST?
Poradím Vám

Z DA R M A !

Celoplošné polepy aut

NÍ
LIT
REA ADCE
R
PO

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

…nejen chlebíčky! Zde muže být
váš
Holandské goudy v Barunce.
inzerát!
Obnovili jsme prodej
holandských goud.
Novoroční dárek:
Kozí i kravské,
sleva inzerce 20 %
mladé i staré,
s chilli,
s pestem...

Adresa:
Pondělí až pátek 7 - 19 h, Běhounská 20, Brno
sobota 8 - 12 h
www.barunka.com
Otevřeno:

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

www.svida.cz

Rodinná firma
s tradicí!

•Vazba a tisk diplomových prací
•Rucní výroba kronik dle prání zákazníka
•Vazba i opravy knih a casopisu
•Paspartování a rámování
Otevreno pondelí az pátek 7 - 17 h
Adresa:
Kounicova 2 b, Brno
www.ediplomky.cz
Tel.: 602 734 119

DŮM (díra ulici.

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Hurá! Moravská galerie bude
mít klouzačky pro náročné

Husova - Pěkně od podlahy - totiž od stropu - to
vzal nový ředitel Moravské galerie Jan Press.
Chystá se oživit budovu
Pražákova paláce v Husově ulici obřími skluzavkami, které by vedly
z okna do okna mezi patry budovy.
Po těchto toboganech by
se návštěvníci sklouzli
z jednoho patra do jiného. „Byl by to symbolický předěl mezi expozicí
moderního umění a výstavou umění po roce
1945,“ míní Jan Press.
Podobné klouzačky mohou být velkým oživením: Zdobily například
slavnou londýnskou galerii Tate Modern.
Hravější návštěvníci tak
strávili v muzeu i několik
dní za sebou. Ve hře je
i klouzačka vně budovy,
jak mohli hosté vidět například v institutu moderního umění v Berlíně.

Náměstí Svobody ovce a kozy nebyly jedinou ozdobou vánočních trhů. Jejich ošetřovatel Milan Šebesta
s sebou brával na krmení skunka.

Řidič tramvaje
dostal infarkt

Klouzačky mají
spojovat historické
epochy. Galerie navíc
ruší vstupné.

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK

Novinky z místních podniku
Kavárna
Academia

Kavárna Academia, nám. Svobody 17

Literární kavárna. Domácí záviny,
pravé tiramisu, výběr teplých nápojů.
Káva Fantini, wi-ﬁ, facebook. Možnost
zapůjčení knih. Nově otevřeno.

Na Švábce, Údolní 4

Česká restaurace s nejlépe ošetřeným
plzeňským pivem v Brně a usměvavou obsluhou. Menu, bezlepkové pivo. Kuřácké
i nekuřácké prostory. www.nasvabce.cz

Dům na Mečové
jako by ani nebyl
movitou kulturní památkou a koncem roku 2002
byl pod domem ukončen
archeologický výzkum.
Od té doby, jako jediný
na Mečové, pomalu chátrá. Připadá mi, že ti archeologové museli snad
najít něco tak hrozného,
že musí dům dodnes držet v izolaci, aby se onu
skutečnost nedozvěděla
veřejnost?
V každém případě je velká škoda, že tuto krátkou
historickou uličku hyzdí
(kromě Velkého Špalíčku) jediný dům.

Pionýrská - Jejda! Řidič tramvaje číslo 6
zkolaboval na zastávce
Pionýrská. Záchranka
přijela za pár minut, ale
zastavila na kolejích.
Provoz tak byl přerušen skoro na hodinu.

inzerce

Stylová kavárna v nových, prostorech.
Přes 100 druhů míchaných nápojů,
kvalitní londýnské giny, italské horké
čokolády. www.aircafe-brno.com

Ulice Mečová je zřejmě
jedna z nejkrásnějších
a nejromantičtějších ulic
v centru Brna. Opravená
dlažba i těch pár domů
na ní, až na jeden - záhadný dům č. 4. Soused
Velkého Špalíčku.
Chodím kolem něj již
mnoho let a pokaždé si
říkám, proč byly zazděny vchody a výlohy a co
se asi za těmi zdmi děje?
Navíc tento dům je ne-

Vánoční trhy
oživil skunk

Lidická - Matka (47),
dcera (21) a synovec
(22) vyloupili v kuklách
hernu v Lidické ulici.
Lup ještě týž den prohráli v jiné herně.

Air cafe, Zelný trh 8

Martin Cibulka brázdí
ulice Starého Brna

Nové zprávy ze
Starého Brna

Příbuzní
v kuklách
vyloupili hernu

Nový ředitel
muzea Jan Press

Záhadný dům č. 4:
Koho tam zazdili?

Zuřivý reportér

Zpravy

Nástěnka

Malostranské
noviny shánějí
mecenáše na
DŘEVĚNÝ
DRŽÁK.
Přispějte na
stránkách
www.hithit.com

Odměna např. večeře se šéfredaktorem

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

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

lici.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

Sbohem, Kubo a Toby!
Pozdravujte na Ukrajině

FOTOSOUTĚŽ

I ŽENÁM
PIVO SLUŠÍ
Posílejte podobné fotky
na adresu redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Foto: Archiv zoo

Miláčci brněnské zoo odjíždějí na východ,
výběh už je jim prý bohužel trochu malý

Brno - Kamčatská medvíďata Kuba a Toby se
z brněnské zoo odstěhují
na Ukrajinu. Zájem projevila zoo v Charkově, cena
nebyla zvěřejněna.
Medvíďatům už jsou dva
roky a výběh je jim prý
malý. Sdílí ho se svou matkou Kamčatkou (20).
Otec Jelizar (20) je v oddělené části výběhu. Vedení brněnské zoo tak
raději poslalo medvíďata
pryč, než aby rodinu spojilo. Může to být prý nebezpečné.
Medvíďata Kuba a Toby
jsou prvními narozenými
mláďaty medvěda kamčatského v České republice. „Budeme se s nimi
loučit neradi,“ řekl ředitel
brněnské zoo Martin Hovorka.

5

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Miss
leden
„Tak asi takhle tráví volný čas v Brně moje tři
dcery.“ Foto poslala čtenářka Alena Cibulková.

Je to o sud
Kuba a Toby
poprvé
na veřejnosti
(duben 2012)

Kuba a Toby dnes

DŘÍVE & DNES

Soutěž „I ženám pivo sluší“ jde
do ﬁnále - toto je poslední kolo.
Všechny soutěžící fotograﬁe (miss
jednotilvých měsíců) představíme
v přístím čísle (únor 2014) a vyhlásíme vítěze. První cena je sud piva
Starobrno Medium.

Náměstí Svobody (Viktoria - Platz)

1945

Kde to je

Dnes

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Trosky

VŠIMNĚTE SI: Náměstí Svobody (tehdy Viktoria-Platz) v roce 1945 se zbytky bombového útoku.

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

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

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

Zlatnictví
Marcela Lurská

Revoluční světová novinka v Brně hubnutí v kosmické lodi!
Obličejová radiofrekvence, přístrojová
lymfodrenáž, kryolipolýza, kosmetika
a masáže, lipolaser

 Opravy zlatých a stříbrných šperku
 Zakázková výroba  Rytecké práce

Diana Bindrová, odborný
poradce pro výživu
Tel. 731 583 412
Adresa:
Mezírka 1, Brno

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

www.studio-diana.cz

www.zlatnictvi-lurska.cz
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telefon redakce: 775 949 557

Do hrobu jí hodil hrs
redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

Krátký a bouřlivý život geniální sklada

N

arodila se 24. 1. 1915
v Králově Poli do rodiny úspěšného hudebního skladatele Václava
Kaprála. Byla stále zamilovaná, často prý i do několika
mužů najednou.
V roce 1937 (to jí bylo 22 let)
odjela Vítězslava Kaprálová z Brna studovat hudbu
do Paříže. Do jejího života
vstoupil její první osudový muž - hudební skladatel
Bohuslav Martinů. Milostná
vášeň vzplála, když jí dával
soukromé hodiny.

Úspěch
Jeho manželka Charlotte ho
v trpkých začátcích ve Francii živila šitím, nejen proto byla mizivá naděje, že ji
opustí, byť byla jeho milenka Kaprálová o pěkných 25
let mladší.
Svůj první světový úspěch

Milenec Kaprálové
skladatel Bohuslav
Martinů s manželkou
Charlottou

slavila Vitulka, jak jí říkali,
v roce 1938 v Londýně, kdy
řídila orchestr BBC. O rok
později se setkala v pařížském Café Bonaparte s Jiřím Muchou (synem malíře
Alfonse Muchy).

Svatba
Přestože se viděli málo (cestoval), záhy se zasnoubili.
Mucha studoval v Pařízi medicínu, dějiny umění a orientalistiku. „Hrála si jako
dítě, lezla po zemi, šplhala
po lidech, jako malý pes,
který skáče do náruče svého pána. Hned nato byla
příkrá, útočná, ironická,“
vzpomínal.
Když pak Mucha odjel do
výcvikového tábora, Vitulka
se dala dohromady s jeho
kamarádem, letcem Ivo
Toufarem. Pak ale Mucha
dostal na tři dny dovolenou,

Jiří
Mucha

čehož využil k tomu, že se
s Vitulkou v roce 1940 oženil.
Tehdy už byla vážně nemocná, jen se dlouho nevědělo,
co jí vlastně je. Mucha ji odvezl na jih Francie do města
Montpellier.
Jedinou nadějí byla operace. Účastnil se jí Jiří Mucha
a několik dalších studentů
medicíny. Operace ale nic
nevyřešila.

Noty
Poslední chvíle, které strávil
Mucha u lůžka své umírající
ženy, popsal takto: „Zdálo se
jí, že leží před chatou na Vysočině a povídá si s otcem.
Pršelo a z nebe prý kapaly
noty.“ Zemřela, zřejmě na
tuberkulózu, pouhých 54 dní
po svatbě ve věku 25 let.
Pohřbena byla na nedalekém hřbitově St. Lazar v oddělení pro neznámé a nemajetné. Mucha jí hodil do hrobu vlčí máky a do navršené
hlíny prý zabodnul kříž z nedalekého smetiště. Tělo bylo
později zpopelněno a popel
odvezen na Ústřední hřbitov
v Brně.
Mucha se necelý rok po smrti
své ženy oženil se skotskou
hudební skladatelkou Geraldine (s níž žil až do své smrti
v roce 1991).
Skladatelka Vítězslava Kaprálová je pohřbena na brněnském Ústředním hřbitově.
Stačila složit více než čtyři
desítky výjimečných skladeb.
Je po ní pojmenována brněnská ulice Vítězslavy Kaprálové, umělecká škola v Králově
Poli a smyčcové kvarteto.

Dirigentka Vítězslava
Kaprálová (* 24. 1.
1915, Brno, † 16. 6.
1940, Montpellier)

Kdyby domy mohly mluvit

Foto: Archov, Martin Cibulka

Nám. 28. října č. 13

V tomto domě žil posledních 17 let života vrchní
rabín, myslitel a pedagog Richard Feder (1875
- 1970). Pocházel z chudých poměrů. Výjimečné
nadání se začalo projevovat v jeho 11 letech. Učil se
hebrejštině, němčině, po
maturitě pokračoval na
ﬁlozoﬁcké fakultě v Praze
a ve Vídni. Jako 67letý Richard Feder byl s manželkou Hildou a třemi dětmi

Zde muže
být váš

odvezen do Terezína, kde
byli kromě Federa všichni zavražděni. Po válce se
vrátil do Brna a už ho nikdy neopustil.

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Nám. 28. října 13

Richard Feder,
vrchní rabín

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

telefon inzerce: 777 }556 578

rst vlčích máků
z tituln}i Strany
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

adatelky Vítězslavy Kaprálové

Kalendárium
Starého Brna
LEDEN

František
Lýsek,
sbormistr

Wolfgang
Kusý,
propagátor

Božena
Snopková,
pěvkyně

Vladimír
Groh,
profesor

Frčka

● Wolfgang Kusý
*31. 10. 1842 Česká Ruda
†31. 1. 1886 Brno
Propagátor českojazyčného školství v Brně.

Prstýnek

● Božena Snopková
*6. 3. 1890 Praha
†12. 1. 1974 Brno
Operní pěvkyně, členka
Národního divadla Brno.
● František Lýsek
*2. 5. 1904 Proskovice
†16. 1. 1977 Brno
Profesor hudební výchovy, zakladatel dětských
sborů.
● Antonín Streit
*25. 2. 1908 Brno
†20. 1. 1994 Brno
Herec, od 50. let vedoucí
úseku chovu skotu ve
Šlapanicích.
● Vladimír Groh
*26. 1. 1895 Holešov
†30. 9. 1941 Brno
Profesor starověkých
dějin, sokol.

Vítězslava Kaprálová
si krátce po svatbě
prohlíží prstýnek.
Vpravo Jiří Mucha.
Zbývá jí jen pár týdnů
života.

Grafické studio StaroBrněnských novin
považuje za čest vám nabídnout své
služby. Mužeme též nalepit váš plakát
na auto, které ho bude vozit po Brně,
takže vaši reklamu uvidí úplně všichni.
Volejte hned tel. číslo: 777 556 578

● Vincenc Šťastný
*20. 1. 1885 Brno
†26. 1. 1971 Brno
Klavírní virtuos, pedagog
a hudební skladatel.

Auto, které si je radost číst
Tady
může
být váš
inzerát
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

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

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Jako by to
bylo včera
LEDEN

Foto: Archiv SBN

Dorotík založil
slavnou cukrárnu

Gustav
Brom

Jiří
Pecha

Marta Rožnovská,
vítězka soutěže
o pravou perlu.
www.perlyzlasky.cz

Tak to je
na stabilno

Marta Rožnovská, která
s dojetím převzala luxusní
dárkový set s pravou perlou. Byla opravdu a upřímně šťastná.
Večírek se pomalu chýlil
ke konci, lidé se postupně
loučili. Vzájemně si všichni přáli zdraví, štěstí, lás-

ku, prostě to, co si obvykle
dobří lidé přejí v předvánočním čase.
Také kouzelné Jakubské
náměstí utichlo a odebralo se ke spánku. Pohádková atmosféra nás nakonec
přiměla jít domů pěšky.
Předpůlnoční rozsvícené

● 30. 1. 1939
založil v 1. poschodí paláce Convalaria na ul. Česká
brněnský cukrář a kavárník Alois Dorotík svoji
cukrárnu s nezaměnitelným výhledem.
● 15. 1. 1774
byla na Obilním trhu otevřena první čítárna v Brně.
Myšlenka zřídit v Brně čítárnu vzešla od obchodníka
Jakuba Bianchiho. Četlo se
za 7 krejcarů za půlden.
● 19. 1. 1936
byla premiéra ﬁlmu Velbloud uchem jehly v hlavní roli s Hugo Haasem.

Brno všem vřele doporučuji, je to zážitek, na který
se nezapomíná.
A nezapomeňte, 6. 1.
2014 od 17 h pokračujeme. Kavárna TeeVee, Běhounská 18.
Těším se na Vás!
Martin

Nejdéle působící
dirigent

Svými typickými úspornými gesty řídil svůj orchestr Gustav Brom (1921
- 1995) celých 53 let. Je
tak nejdéle působící dirigent u jednoho souboru
v Evropě. Jeho diskografie čítá přes 570 titulů,
soubor pod jeho vedením
absolvoval přes 250 zahraničních turné. V roce
1974 byl v oficiálním žebříčku první desítky nejlepších světových kapel
na sedmém místě.

inzerce

studio

Sloupek o kávě
Kávový obřad

bella

Kadeønictví • kosmetika

Pavel
Kosta

•trvalá na øasy
lifting oblièeje RF pøístrojem
•lifting
•permanentní make-up
•vakuové masáže

Majitel Caffé del
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

Jde nám o vaši krásu, zdraví
a dokážeme i zdarma poradit!

Alois Dorotík a jeho
cukrárna na České

Foto: Martin Cibulka

Na poslední loňské Setkání přátel StaroBrněnských
novin jsem se těšil už od
rána jako malé dítě.
Tak nějak jsem cítil, že se
bude lišit od setkání předešlých. A nemýlil jsem
se. Adventní čas navodil
v kavárně TeeVee nepopsatelnou atmosféru blížících se Vánoc.
Kavárna voněla jinak,
snad lépe než jindy. A přišli všichni. A mnoho milostivých dam přineslo
perníčky do vánoční soutěže o pravou perlu.
Ještě nikdy jsem neviděl
pohromadě tolik vtipných, krásných, neobvyklých a hlavně chutných
perníčků. O to horší bylo
rozhodování vybrat jednoho výherce.
Nakonec se ale samozřejmě zadařilo. Po náročném
hlasování zvítězila paní

Dobrá zpráva,
čerstvě pražená,
zdravá káva.

Otevøeno:
Pondìlí až pátek 7 - 20 h
Studio BELLA, Grohova 22, Brno
Volejte: 777 799 779, 541 248 052

www.studiobella.cz

Navštivte nově
otevřenou restauraci
Na Purkyňce!
Nabízíme:
•Tankové lahodné pivo Pilsner Urquell
•Denní menu za přátelské ceny
•Českou kuchyni a chuťovky k pivu
•Pořádáme společenské akce, rauty, promoce,
svatby…
Těšíme se na vás!
Otevřeno denně 11 - 24 h
Adresa: Purkyňova 80,
Královo Pole

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

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!

P

osledně jsme si pověděli o nalezení
kávovníku a první
přípravě kávy, z níž se postupem času vyvinul Ethiopský kávový obřad.
V unikátní atmosféře nechybí rozsvícené svíčky,
aroma kávy se mísí s vůní
kořenitého kadidla. Při
cestě Afrikou stačí vyslovit
„Buna“ a stanete se součástí přípravy.
Nasbíraná a usušená zrna
se praží nad ohněm v železné pánvi, nadrtí v hmoždíři, vsypou do horké vody
a povaří se.
Díky výraznému pražení
v malém hliněném šálku
vyniká zemitě-hořká chuť
s jemně ovocným tónem.
Vychutnejte si čerstvě
pražená ethiopská zrnka
z vybraných kávovníků
v lahodném espressu nebo
se nechte zlákat stylovou
přípravou kávového obřadu.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

inzerce@StarobrnenSkenoviny.eu

Komentáře, básně, glosy, minifejetony

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

Dopis

Deska pro
Natašu G.

Milá redakce,

obracím se na vás s prosbou nejen mojí, ale hlavně
mojí maminky, která vloni zemřela. Celý život bydlela v Údolní ulici a přá-

telila se s maminkou Natašky Gollové, paní Adélou Hodáčovou. Já jsem
měla to štěstí, že jsem se
s Nataškou také jednou
setkala.
Chovala se stejně jako
ve ﬁlmech, které všichni známe. Byla naprosto
skvostná a přirozená.
Věnovala mi tenkrát podepsanou fotograﬁi, na
které je jí 29 let.

Pořád nedokážu pochopit, proč naše slavná rodačka ani téměř po 101
letech narození (*27. 2.
1912) nemá na rodném
domě v Údolní č. 7 pamětní desku?
Co kdybyste uspořádali sbírku? Já sama bych
na desku věnovala aspoň
jeden tisíc Kč. S vaší pomocí se to jistě podaří.
Děkuji vám za uveřejnění

a s radostí posílám onu
sice zažloutlou fotograﬁi, ale s otisky prstů naši
milé Natašky.
Vaše noviny mám opravdu velmi ráda. Jak se blíží konec měsíce, nemůžu
se dočkat nového čísla,
pro které si chodím pravidelně do kavárny TeeVee.
Vaše věrná čtenářka
Emílie Vítová (62 let)

inzerce

Dopis

PODPOŘTE SVÉ OBLÍBENÉ

Starobrněnské noviny
č. 12. prosinec 2013

Krásný článek
o Těsnohlídkovi
Milá redakce,

s radostí čtu každý měsíc
StaroBrněnské
noviny
a vždy netrpělivě čekám,
až se mi objeví v poštovní
schránce.
Díky za krásný článek,
který byl ve vánočním
čísle. Věděl jsem, že má
strom na náměstí Svobody něco společného se
spisovatelem Rudolfem
Těsnohlídkem, ale ten
příběh, jak našel v lese
batole, jsem neznal.
Vaše noviny zřejmě čte
v Brně kde kdo, protože
když jsem byl o svátcích
na náměstí, zaslechl jsem,
jak se lidé o tom příběhu
baví.
Takže děkuji a přeji hodně štěstí do nového roku.
Aleš Kopečný, Brno

Báseň
DOČKALA SE
Na náměstí Svobody
zvítězila na body
při závodě s časem.
Když sníh padal na orloj
stala se husou
on klasem.
Jan Květ

STAROBRNĚNSKÉ
NOVINY
JEDNODUCHOU SMS.

JAK?

1. Vyťukejte na svůj mobilní
telefon tuto textovou zprávu:

Sbn tricet

2. Pošlete tuto zprávu
na telefonní číslo:

902 11 30

Tím přispějete na chod StaroBrněnských novin

významnou částkou 30 Kč. Za odměnu vám přijde
osobní poděkování od šéfredaktora listu.

Cena jedné sms je 30 Kč včetně DPH Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

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
proměnách. Na jevišti se
tak objeví přístav, stará
půda, paluba škuneru
i tropický ostrov,“ uvedla
Mikotová.

Šporcl zahrál
mistry houslisty

Ostrov Pokladů je představení nejen pro děti, ale i pro rodiče s fantazií.

Ostrov Pokladů
láká do Mahenky

Pavel
Šporcl

HOUSLISTA

REŽISÉRKA

Jiří
Menzel
REŽISÉR
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Kulturní nástěnka

otázek

LEDEN

Dětem - Ne 5. 1. v 15 h - OTESÁNEK Divadelní studio V, Veveří 133 - Barevná
písničková pohádka o jednom, který měl
stále hlad. Vstupné 60 Kč. Více: www.
divadlov.cz
Divadlo - Ne 12. 1. v 19 h - KORESPONDENCE V + W - ND Brno Reduta, Zelný trh 4 - Jiří Vyorálek jako
Werich a Václav Vašák jako Voskovec Více: www.ndbrno.cz
Divadlo - So 18. 1. v 19 h - BARONKY - Divadlo B. Polívky, Jakubské nám.
5 - Představení divadla Kalich z Prahy.
Hrají: Zuzana Bydžovská a Eva Holubová. www.divadlobolkapolivky.cz

Hana Ulrychová - legenda,
která si na nic nehraje.

1

Divadlo - Út 21. a pá 31. 1. v 19 h KNÍŽE MYŠKIN JE IDIOT - Divadlo
Husa na provázku, Zelný trh 9 - 2. díl tetralogie Sto roků kobry. V hl. roli P. Liška
nebo J. Vyorálek. www.provazek.cz
Divadlo - Pá 24. 1. v 19.30 h - MODELKA XXL ANEB MOJE STEHNA
V PROKLATYM DETAILU - HaDivadlo, Poštovská 8d - One - woman show
V. Drozdové. www.hadivadlo.cz

SBN: Za pár dní
čeká Vás, Vašeho
bratra a Javory významné výročí. Chystáte
něco výjimečného?

2

Nově vydanou knihu Rozmarná léta představil
Brňanům Jiří Menzel.
Pro podpis do knihy od

Divadlo Bolka Polívky
informuje o změně termínu představení Líbánky
aneb Láska ať jde k čertu.
„Z technických důvodů
je přeloženo z 24. ledna
na 1. února. Zakoupené vstupenky zůstávají
v platnosti,“ informuje
vedení divadla.

Cinema Mundi
v kině Scala

Pátý ročník brněnského
ﬁlmového festivalu Cinema Mundi nabídne
od 26. února do 5. března
40 ﬁlmů z různých zemí
světa. Kromě promítání
se diváci mohou těšit také
na doprovodné akce např.
v hudebních klubech.

zpěvačka sourozeneckého dua Javory

SBN: Je stále mnoho těch, kteří si myslí, že jste s bratrem
manželé?
Hana: Pořád se tací vyskytují. Je to legrační, ale
na druhou stranu nás to
oba štve, právě proto, že
jsme sourozenci. Představte si, že Váš bratr,
který Vás občas naštve, by
byl Váš manžel.

Divadlo - Út 21. a st 22. v 18 h - JAKUB A JEHO PÁN - Městské divadlo Brno, Lidická 16 - Moudrá komedie
Milana Kundery. Režie Stanislav Moša.
www.mdb.cz

Menzel měl křtiny
v Brně

Líbánky budou
až v únoru

Hana Ulrychová,

Text: Martin Cibulka, foto: archiv Hany Ulrychové

K

Zoja
Mikotová

Nenechte si ujít nové představení v Mahenově divadle. Stevensonův Ostrov
Pokladů nastudovala režisérka Zoja Mikotová.
„Velká scéna Mahenky
umožní rozehrát barvitý
příběh v mnoha různých

Houslový virtuoz Pavel
Šporcl představil 11. prosince na koncertě v brněnském Besedním domě
skladby z nové desky My
Violin Legends. „Album
jsem natočil k poctě velkých českých houslistů
minulých dvou století. Věnoval jsem jej svému drahému učiteli, profesoru
Václavu Snítilovi,“ připomněl impulsy k natočení
alba Šporcl.

oscarového režiséra si na
autogramiádu v Knihkupectví Dobrovský přišly
desítky zájemců.

Hana: 16. března budeme mít v Mahenově divadle slavnostní koncert
k našemu sourozeneckému výročí 135 let a 40
let Javorů. K výročí bude
koncertů
samozřejmě
více, např. v pražském divadle Hybernia.
SBN: Jak vzpomínáte na Gustava
Broma, u něhož jste
také zpívala.
Hana: Nezapomenu na
to, když jsme s Petrem
měli po roce 1968 zákaz,
jak si nás pan Brom vzal
pod ochranná křídla.
U takového orchestru to
bylo něco jako muzikantský ráj na zemi.

3

SBN: Pocházíte z Liberce, stejně jako
Vlasta Burian. Co Vy
na to?
Hana: Narodila jsem se
tam, protože tatínek měl
v liberecké opeře zrovna
angažmá. Jakmile mi byl
rok, přestěhovali jsme
se do Brna. Filmy s Bu-

4

rianem miluji, a to, že se
tam narodil, jsem netušila.
SBN: Co Vám nejvíce v Brně vadí?
Hana: Dodnes nemůžu překousnout Špalíček, šedivé nám. Svobody
a přemíru obchodních
center. Nezakládala bych
aquaparky, ale parky
a celkově více zeleně. Přála bych si osvícené zastupitele, kteří budou přát
brněnské kultuře.

5

SBN: Rád vzpomínám na vynikající
štrůdl, který jsem
od vás ochutnal před 22
lety. Pořád ráda pečete?
Hana: Nepeču vůbec!
Jediné co umím, je právě
ten štrůdl. Ale ten jsem si
vymakala, že?

6

SBN: Co vzkážete
čtenářům?
Hana: Všem přeji,
aby se usmívali a pokud
k úsměvu důvod nemají,
tak aby si ho našli.
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Zabava

Válka vo tom, jak to s tó
brněnskó plotnó bylo (II.)

Povídka Pavla Jelínka k poctě Franty Kocourka
MINULE: Kolem járu devatenáct kol se scukla ve
štatlu sajtna borců, které se hókalo plotna.
se vošolnit, to každé plotňák kóřil. Jak trhnót koc,
to měl taky vygómaný.
Když někdo vyklepal
Naklapal do čochu kolčit
řádnó krupicu, musel na
a jak vařili ňáký to céčko,
šenku zalepit celé sajtně
tak té koc razil do bedny
náké ten škopek. Betálně
těžký války, pak ju dotáhl
někde na kér a vymastil.
FRANTA
KOCOUREK
Někdy si narazil koc na
(1947 - 1991),
stabilno.
brněnský silák,
Pokračování příště
vypravěč
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Slavné ženy Starého Brna

Helena Čapková

Foto: Martin Cibulka

Josef
Palivec,
II. manžel

Karel
Čapek,
bratr

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Helena si
vzala právníka...
Helena Čapková (1886
- 1961) byla statečná žena, bojovala proti nacismu i komunismu. Sestra
slavných bratrů Karla a Josefa se v roce 1904 provdala do Brna za politika
a právníka Františka Koželuha. Měli spolu dvě dcery.
inzerce

studio

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.

?

Minule: Sousoší svatých Cyrila a Metoděje u kostela Petra a Pavla na
Petrově. Správně: Anna Obořilová,
Věra Klimešová, Aleš Krajánek.

Foto: Martin Cibulka

www.
malostranskenoviny.eu

Josef
Čapek,
bratr

Foto: Archiv

KDE TO JE

Otázka: Víte, na jaké adrese je k vidění pamětní deska, která připomíná bydliště slavného brněnského básníka? Nápověda: Oldřich
Mikulášek.

[

To je tam, kde jim
chytli saze

Sestra bratří Čapků, žila v Brně

Řádná krupica

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

Co nového
v Praze

V letech 1905 – 1907 studoval v Brně její bratr
Karel. Milovala společné
procházky starým Brnem,
kdy jednu dceru vezl v kočárku manžel, druhou
bratr Karel. Psala knihy,
například Moji milí bratři.

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

LÍNĚJŠÍ

NÁVOD: Součet v každém řádku a sloupci je 6.

bella

Kadeønictví • kosmetika

•trvalá na øasy
lifting oblièeje RF pøístrojem
•lifting
•permanentní make-up
•vakuové masáže
Jde nám o vaši krásu, zdraví
a dokážeme i zdarma poradit!

Tel.: 775 002 020

E-mail: perlyzlasky@gmail.com

Otevøeno:
Pondìlí až pátek 7 - 20 h
Studio BELLA, Grohova 22, Brno
Volejte: 777 799 779, 541 248 052

www.studiobella.cz

Navštivte nově
otevřenou restauraci
Na Purkyňce!
Nabízíme:
•Tankové lahodné pivo Pilsner Urquell
•Denní menu za přátelské ceny
•Českou kuchyni a chuťovky k pivu
•Pořádáme společenské akce, rauty, promoce,
svatby…
Těšíme se na vás!
Otevřeno denně 11 - 24 h
Adresa: Purkyňova 80,
Královo Pole

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

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 max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Hledám
společníka, který by se finančně
spolupodílel na zařízení
nového minipivovaru na
rakousko - moravsko -českém pomezí. Pivní
guru a milovník zlatavého
moku. Tel.: 724 217 195.
●Žena, 42 let, hledá
práci v kultuře - v galerii,
divadle. Např. na recepci,
jako ochranka či cokoliv
jiného na zaučení ve starobrněnské
atmosféře.
Tel.: 605 867 568.

●Hledám místo pečovatelky nebo společnice.
Tel.: 733 143 101.
●Doučování. Hledám
vysokoškoláka na doučování středoškolské matematiky. Tel.: 737 874 802
nebo 739 466 575.
●Nabízím pronájem
prostorů na ordinace a kanceláře ve středu
Brna. Nájem 1800 Kč za
m2/rok. Tel.: 602 816 346.
●Pronajmu
pěkné
prostory v Žabovře-

skách u kina Lucerna,
i jednotlivě, celková plocha 65 m2, za 1630 Kč/
m2 a rok, plus cena služeb
a jednoho parkovacího
místa. Tel.: 603 285 662.
●Knihařství Klouda.
Vazba a tisk diplomových
prací, ruční výroba kronik, vazby i opravy knih,
paspartování a rámování.
www.ediplomky.cz
●Kurzy tenisu. Nábor
dětí od ledna. Sleva 20 %.
www.tallent.cz

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. února

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 se mu
podařilo prosadit,
aby měl prezident
Václav Havel
v Brně uličku.

VLADIMÍR MORÁVEK

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

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

Takhle to
má vypadat

Fenku s motýlkem
a se jménem Čili,
poslal Šimon Klimovič

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

Biopotraviny
na Údolní 32
Kdyby vám náhodou StaroBrněnské noviny nepřišly
do schránky, běžte sem.

Tak to
házim
sicnu.

SBN TRICET

Jiří Pecha

-Pozor, pane profesore! To je třetí pád! - Nikoliv, mýlíte se,
slečno. Pozor, pane profesore je vokativ, čili pátý pád.

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 1 / leden 2014 / IV. 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.

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

inzerce

52 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. 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. 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. 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.

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

Rodinná spolecnost
PENERINI Vás zve
na šálek cerstvé kávy!

- čerstvě pražená káva
v České republice
podle vlastní receptury
- kvalitní čaje české produkce
- vynikající čokolády
rodinné ﬁrmy
- kávovary světových značek
- mlýnky, dózy a další

Již brzy otevřeme naši prodejnu
PENERINI COFFEE shop na Palackého
třídě 60 v Brně - Králově Poli. V prodejně
najdete kávu balenou i váženou, kávovary,
čokolády, čaje... Otevření sledujte na
www nebo na fb.

tel.: 602 711 722
www.penerini.cz
fb: penerini coffee
mail: info@penerini.cz

