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. 2, roč. IV
únor 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

TAJEMSTVÍ VILY
TUGENDHAT

Brněnské
servírky
M is s
zá zv o r
Foto: Martin Cibulka

Vila
Tugendhat

ZRADIL Příběh lásky nejslavnějších manželů Brna
JE OSOBNÍ
ŘIDIČ?

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

SLEČNA MONIKA

z Literární kavárny Academia
(náměstí Svobody 13)
s brusinkovým punčem
se zázvorem za 45 Kč.

OBJEV: CHYBA
NA HROBĚ
HUGA HAASE
Greta & Fritz
Tugendhatovi.
Všechno o jejich
útěku... Str. 6 - 7

Fritz

Greta

Foto: Martin Cibulka

Více na
str. 4

inzerce

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.

Vyhlášení výsledků
populární fotosoutěže
I ŽENÁM PIVO SLUŠÍ

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

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

Str. 5

Navštivte nově otevřený
nekuřácký bar Základna
na Starobrněnské 15.
Otevřeno:
Po - čt 14 - 23 h,
pá 14 - 01 h,
so 17 - 01 h

www.zakladnabrno.cz
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Prinášíme

cerstvou a kvalitní kávu
prazenou podle receptury
PENERINI v Ceské republice

Zde muže být
váš
inzerát!

S

Foto: Archiv

EXKLUZIVNĚ

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

-3°C

ÚNOR: Rosničky již slézají na dolní příčky žebříků
a začínají drkotat dásněmi.

Důležité
telefony

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

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Václav Havel se Mendelova stan
dočkal uličky růst vlasů pol á
Při otevření zpívaly sbory
N

ovou ceduli v Uličce
Václava Havla symbolicky připevnili
divadelníci z Husy na provázku. Stalo se dne 15. 1.
u příležitosti slavnostního
otevření této ulice ústící
do Denisových sadů.
Součástí programu byl
zpěv chrámového sboru.
Otevření uličky se jménem

prvního prezidenta po roce
89 předcházely mnohaměsíční zmatky. Vedení radnice naznačovalo, že občané uličku s tímto názvem
nechtějí.
Nakonec ale lidé rozhodli
v hlasování. Na otevření
Uličky Václava Havla má
klíčovou zásluhu Divadlo
Husa na provázku.

Ta to umí osolit!

Nadívaná cibule

Oloupej bílých španělských cibulí tolik, kolik
hostů je u stolu, a vydlabej je uvnitř tak, aby
se jen držely...

Václav Havel

Číslo
Císlo měsíce

0

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Vladimír Morávek
(Husa na provázku)

N



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

Vedoucí
expedice
Pavel Kapler

Vědci z Masarykovy univerzity vyrazili před
pár dny na dvouměsíční expedici na polární stanici Johanna Gregora Mendela. Budou tu zkoumat pohyb ledovců, ale také
vliv počasí na růst svých vlasů.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Slavíte sv. Valentýna
a když tak proč?

Psí hovínka
jako řešení

ěkdy je to chůze jak
po minovém poli a je
marné se utěšovat,
že přinášejí štěstí.
A tak jsme i v tuto roční
dobu svědky toho, jak
spoluobčané
takzvaně
pluží - snaží se otírat
podrážky o chodník.
„To už tu bylo,“ vymlouvá se pejskař strážníkovi
nad kouřícím hovínkem.
Bylo nebylo. Za den vykaká jeden psík v Brně
přibližně dvacet deka, to
máme denně za všechny
šikovné pejsky pěknou
čtvrt tunu.
Kdyby se to usušilo a použilo jako palivo, možná
bychom měli světla nejméně na jedny Vánoce.

Mendelova
stanice
na Antarktidě

Brno - Letošní expedice
do Antarktidy se účastní
20 osob. Vedoucím je Pavel Kapler (na obrázku).
V zimě je Mendelova vědecká stanice vždy opuštěná. Vědci na ni přijíždějí
v době, kdy v Antarktidě
nastává jaro.
„Pracujeme až 16 hodin
denně. Touhle dobou sví-

www.rettigova.lukul.cz

Právě tolik centimetrů
napadlo letos v Brně
sněhu (uzávěrka čísla
byla 20. ledna)

Zpravy

Dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Nezlobte se,
to nemůžu říct.
Jsem vdaná...”

„Tohle slavím
každý den, když
se potkám s pěknými lidmi s dobrými úmysly.”

„Zda slavím,
záleží na tom,
kolik se mi
ten rok objeví
oparů na rtu.”

Ivana
Hloužková

Petr
Halberstadt

Anna Marie
Höppnerová

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

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„Já to oslavím
s rodinou
a doufám, že
dostanu nějaký
dárek.“

„Dávat najevo
lásku přece
není otázkou
jednoho data.“

„Neslavím ani
svátek
sv. Valentýna
a ani Den
nezávislosti.“

tí na Antarktidě slunce
zhruba 18 hodin, tak toho
využíváme,“ vypráví Kapler. Volný čas tráví různě.
„Rádi hrajeme na kytaru
a zpíváme nebo se díváme
na české ﬁlmy. Někdo se
i koupe v ledovém oceánu,“ říká.
Letadlo přistálo v Chile.
Jde již o osmou výpravu.

Libuše Boháčková,
odborný poradce pro
pohybovou aktivitu
a zdravý životní styl

Pro všechny věkové kategorie, pro
muže, ženy i děti. Individuální cvičení,
posilování, výživové poradenství.
Odborná lektorka, trenérka, účast
v tv pořadech, autorka knih a vš skript.
Tel.: 602 748 683 (nutné se předem objednat)

33 let praxe

www.lbﬁt.info

Žerovná koláž: Ondřej Höppner
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telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

anice na Antarktidě zkoumá
ol árníků pod vlivem vichřice

Dívka ze str. 3
„Když tmou
tak s tou
loutnou
mou...“

Jižní
móda

Fata
morgána

Žerovná koláž: Ondřej Höppner
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Rok
1914

štěPRŮKOPNICE VYZÝVAVÉ
HRY NA LOUTNU

Slečna Jindřiška Malá - Šťastná,
básnířka a průkopnice kontaktního brnkání. Do té doby se ženy
dívaly na hmatník.

Hlavní
hrdina

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Polárník Pavel
Kapler v akci
a ve zmijovce

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

Vše,
co se týká kávy,
milujeme!
Ochutnávky výběrových exkluzivních káv
Penerini - brazilská 100% arabica čerstvě
pražená v ČR
Nekuřácká kavárna
Cremcaffé - italská tmavě pražená směs
80% arabica, 20% robusta
Snídaně po celý den

inzerce

PRODÁVÁTE
NEMOVITOST?
Poradím Vám

Z DA R M A !

NÍ
LIT
REA ADCE
R
PO

Adresa: Slovanské nám. 1, Brno
www.gimmicafe.cz a nově Facebook!

Kavárna a vinotéka
•Nově nabízíme snídaně
od 8 hodin
•8 druhů sudového vína
•Větší výběr kvalitního lahvového vína
•Pochutiny k vínu: španělské paštiky,
mandle, olivy, klobásky atd.
•Nově platba kartou Vychutnejte si

u nás sklenku vína,

1dcl za 14 Kč!
Otevřeno
po - pá 8 - 19 h, so - ne 10 - 19 h
Adresa: Nám. Míru 2, Brno

Tel.: 608 765 300 ♦ www.cafebonbon.cz

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

Jsme tu pro vás už 7 let!

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

Navštivte nově
otevřenou restauraci
Na Purkyňce!

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

Zde muže být
váš
inzerát!

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

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

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

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.
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Objev StaroBrněnských novin:
Špatné datum na Haasově hrobě

Nové zprávy ze
Starého Brna
Vánoční strom
dal 700 tisíc

Nám. Svobody - Do
kasičky pod vánočním
stromem vhodili občané 700 tisíc korun.
Strom byl dne 10. 1. pokácen a odvezen do spalovny.

Jízdné minuta
za korunu

Hugo Haas se
synem Ivanem

Hrob s chybou
o deset let

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí
ulice Starého Brna

Ivan Haas, syn herce
Huga Haase, má na náhrobní desce špatný rok
úmrtí. Zjistily to exkluzivně StaroBrněnské noviny. Ivan Haas se narodil
2. 2. 1939 v Praze a podle

Brno - Od 1. února
bude možné koupit pomocí sms jízdenku na
městskou hromadnou
dopravu. Stojí 19 Kč
a platí 20 minut. To je
přibližně minuta např.
v tramvaji za korunu.

všech dostupných zdrojů
zemřel v USA v roce 1969.
Na náhrobku, umístěném
na hrobě jeho otce Huga
Haase, je však uvedeno
datum 1979.
StaroBrněnským novinám potvrdil datum úmrtí
Ivana Haase roku 1969
autor knihy Dlouhá svatební cesta Aleš Fuchs.

„Podle vyprávění Ivanovy matky Bibi Haasové
umřel Ivan v New Yorku
rok po smrti svého otce,”
uvedl Fuchs. „Na knize
jsem pracoval pět let,
jezdil jsem za paní Bibi
do Vídně.“
Kameník na židovském
hřbitově v Brně tedy zřejmě vyměnil šestku za sed-

Zajímavý trik
po telefonu

mičku a spletl tak datum
o rovných deset let.
V brněnské Židovské obci
nám sice potvrdili, že
Ivan zemřel v roce 1969,
ale pro nápravu zatím
nebyly učiněny žádné
kroky.
Čtenáře budeme o vývoji
případu informovat v dalších číslech.

Brno - „Tady policie.
Když vám někdo od
nás zavolá, dejte své
peníze do tašky a nechte ji před obchodem.“
Obchodník, kterému
v Brně tuto větu zavolal
poberta, naletěl a přišel
tak o 40 tisíc Kč.

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.
●Chata. Prodám perfektní zděnou chatu u Boskovic. Obsahuje kuchyň,
tři pokoje, koupelnu, WC,
plyn v dosahu, obecní
voda, elektřina. Vhodné
i k celoročnímu pobytu.
Tel.: 734 679 211.
●Hledám
potomky
paní Míly, která za 1.
republiky prožila část
dětství u manželů Jebáč-

kových v Brně Židenicích.
Tel.: 724 165 459.
●Kancelář. Dám do nájmu kancelář 20 m2 v IBC
v Brně. Cena 5000 Kč za
měsíc včetně inkasa. Tel.:
602 816 346.
●Kurzy tenisu. Nábor
dětí. Sleva 20 %. www.
tallent.cz.
●Knihařství Klouda.
Vazba a tisk diplomových

DŘÍVE & DNES

prací, ruční výroba kronik, vazby i opravy knih,
paspartování a rámování.
www.ediplomky.cz.
●Perly z lásky. Originální dárek s náhrdelníkem
a pravou perlou. Ke každé
objednávce 14. 2. na sv.
Valentýna set č. 1 zdarma a celý únor rozvoz po
Brně zdarma. www.perlyzlasky.cz.

●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.
●Vitalday. Přijďte do
minimarketu zdravé vý-

živy na Pekařské 54. Akce
února horké mošty.
●Brno - Praha a zpět.
Pohodlně, bezpečně, spolehlivě za 3000 Kč, vozem vyšší střední třídy.
Pro stálé zákazníky slevy.
Tel.: 777 122 009.
●Koupím jakoukoliv
knihu na téma Josef Šváb
Malostranský. Tel.: 777
122 009.

Kamenný most přes řeku Svratku

1900

Pilíře

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VŠIMNĚTE SI: Most míval pilíře a se sochami mohl připomínat Karlův. Vzadu kostel sv. Leopolda.

Kde to je

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

lici.

Zpravy

telefon inzerce: 777 }556 578

PIVNÍ
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

S MORAVSKÝM SRDCEM

ZPRAVODAJ

Vyhlášení výsledků populární
fotosoutěže I ŽENÁM PIVO SLUŠÍ
A je to tady! Celý loňský rok jste
do StaroBrněnských novin posílali
fotograﬁe svých přítelkyň a kamarádek s kríglem piva Starobrno.
Porota po pečlivém zvážení vybrala vítěze, který
tak získává sud piva Starobrno Medium.
Vítězem se stává krásná
Lilianna se sklenicí Starobrna v šenku Čtyři růže.

VÍTĚZKA
2013

Fotograﬁi poslal do redakce StaroBrněnských
novin její přítel. Cenu si
může vyzvednout podle
instrukcí, které dostane
na telefonním čísle 777
556 578 (Monika).

Posílejte nám dál své skvělé fotografie.
Budememe je rádi uveřejňovat i v tomto roce.
E-mail: redakce@starobrnenskénoviny.eu

Také krásné. Bylo to o fous!

Červen: I trenéři ví, že
Starobrno je dobré obzvlášť v letních měsících.
Foto: Monika Kowalská.

Červenec: Moje kolegyně. Úředníci nejsou
žádní suchaři. Foto: Ivan
Hoffmann.

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

Září: Po promoci Veroniky Holoubkové ve Výtopně na Hlinkách. Foto:
Lukáš Pelán.

Listopad: Svoji vysněnou Liliannu, která
má Starobrno opravdu velmi ráda, poslal
Jiří. Z večírku v pivním
šenku Čtyři růže.

Říjen: Foto své manželky Jany, kuchařky z Výtopny na Hlinkách poslal
Drahoš Dvořák.

Prosinec: Slečna Terezka v restauraci U Dřevěného orla. Foto: Její přítel
Martin.

Divoká karta: Fotograﬁi z Oberfestu poslala čtenářka StaroBrněnských
novin.
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

Příběh lásky nejslavnějš

Zradil manžele Tugendhatovy osobní řidič G

V

ila Tugendhat je pevně spjata se jménem
Grety Tugendhatové
a jejího manžela Fritze. Je
symbolem jejich lásky. Když
vilu nechali v roce 1928 stavět, dali architektovi Mies
van der Roheovi něco, o čem
mohou dnešní stavitelé jen
snít: neomezený rozpočet.

Svatba
Greta se narodila v Brně v rodině mimořádně bohatého průmyslníka. Studovala
ve Vídni, kde se seznámila
se svým prvním manželem
Hansem. Manželství ale nebylo příliš šťastné a po šesti
letech se rozpadlo.
Greta se vrátila do Brna, kde
se setkala se svým kamarádem z dětství, s Fritzem
Tugendhatem. Svatba byla
v roce 1928 a jako svatební
dar dostali rozsáhlý pozemek, na kterém stojí dnešní
vila Tugendhat (Černopolní
ulice č. 45).
Greta s Fritzem požádali architekta Ludwiga Miese van
der Rohe o projekt rodinného domu. Unikátní funkcionalistická stavba byla hotova za 14 měsíců. Rodina se

sem nastěhovala před Vánoci
roku 1930. Vysněnou vilu si
manželé Tugendhatovi užili
necelých osm let. Ke Gretině
dceři Hanně z prvního manželství, se zde narodili synové
Ernst a Herbert.

Hitler

Po nástupu Adolfa Hitlera
k moci se nad jejich láskou
začaly stahovat mraky. Vzhledem k židovskému původu by
setrvání rodiny Tugendhatových v Brně znamenalo jistý
rozsudek smrti.

KDO SE TAKÉ PROŠEL
VILOU TUGENDHAT
● 1942 -1945. Žil zde německý továrník Walter Messerschmidt.
● 1945. Vilu zabrala Rudá
armáda a použila ji k ubytování sovětských vojáků a koní. Topili si regály.
● 1945 - 1950. Gymnastická
škola rytmiky Karly Hladké.
● 1992. Podepsána dohoda
o rozdělení Československa
(Klaus a Mečiar).
● 2012. Vila opravena a otevřena veřejnosti.

Greta pořádala ve vile karetní turnaje (bridž), jejichž
výtěžek šel na lidská práva.
Poslední turnaj se zde konal
v roce 1937. O pár měsíců
později odjela rodina Tugendhatových do Švýcarska
a pak do Venezuely.
Posledním zůstal ve vile
osobní řidič a Fritzův přítel
(oba dva rádi fotografovali)
Gustav Lőssl, který do zahraničí neodjel. V roce 1941
se přidal ke gestapu.
Ve Venezuele se Gretě a Fritzovi narodily dcery Ruth
a Marie-Daniela.

Ludwig Mies
van der Rohe, architekt.
Snímek je z Chicaga

Dcery
V roce 1950 se rodina Tugendhatových
vrací
do
Švýcarska. Paní Greta navštívila vilu v Brně po smrti
svého manžela (1958) dvakrát. Greta Tugendhatová
umírá ve Švýcarsku v roce
1970.
Vilu pak několikrát poctila
návštěvou dcera Daniela, která žije ve Vídni a přednáší
umění na univerzitě. Syn
Ernst Tugendhat je ﬁlosof.
Syn Herbert zemřel ve Venezuele v roce 1980. Dcera Ruth
navštívila vilu v roce 2012.

Tatra 57,
auto, s nímž jezdili
Tugendhatovi
V 50. letech byla ve
vile gymnastická
škola Karly Hladké

Marie-Daniela
(1944)
Greta s dcerou
Marií-Danielou
v Brně

Greta s dcerou
Marií-Danielou (1941)

Marie - Daniela
(2013)

Kdyby domy mohly mluvit

Foto: Archov, Martin Cibulka

Kaplanova ulice č. 2

V tomto domě bydlel
od roku 1939 až do své
předčasné smrti Ivo Váňa
Psota (1908 – 1952). Byl
jednou z největších osobností v historii českého
tanečního umění, vynikající tanečník a choreograf.
Pod jeho vedením vyrostl
v Brně soubor mimořádných kvalit. V únoru roku
1952 připravoval Psota
premiéru
Čajkovského
Spící krasavice. Neunesl

Zde muže
být váš

rozbroje v tanečním souboru a celkovou politickou situaci. Psota umírá
16. února těsně před premiérou.

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Kaplanova 2

Ivo Váňa Psota,
tanečník

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

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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ějších manželů Brna

Kalendárium
Starého Brna
ÚNOR

ič Gustav, který se dal ke gestapu?

Gita
Abrahámová,
pěvkyně

Innocenc
Červinka,
archeolog

Anna
Mikšíčková,
aktivistka

Antonín
Smrček,
stavitel

● Bedřich Golombek
*5. 2. 1901 Hrušov
†31. 3. 1961 Brno
Redaktor Lidových novin.
● Gita Abrahámová
*13. 11. 1933 Svatý Ján
†12. 2. 2005 Brno
Operní pěvkyně, sólistka
opery brněnského Národního divadla.
● Anna Mikšíčková
*3. 2. 1829 Brno
†19. 11. 1891 Brno
Starostka brněnské
Vesny. Přátelila se
s Boženou Němcovou.
● Bohuslav Kilian
*16. 7. 1892 Bosonohy
†25. 2. 1942 Brno
Vydavatel uměleckých
revuí. Strýc B. Hrabala.
● Innocenc Červinka
*1. 2. 1869 Břest
†3. 10. 1952 Brno
Archeolog, vydavatel
časopisu Pravěk.
Greta & Fritz
Tugendhatovi
utekli před Hitlerem
do Venezuely

● Antonín Smrček
*11. 12. 1859 Brodek
†17. 2. 1951 Brno
Po povodni v roce 1890
vedl v Praze rekonstrukci
Karlova mostu.

Vila Tugendhat

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

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

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Jako by to
bylo včera

Loupežný vrah
Josef Czappek

Jiří
Pecha

tel pan Daniel Kikta, externí zaměstnanec brněnského rozhlasu a JAMU
a jeden z nejlepších ladičů
pian na Moravě (StaroBrněnské noviny v minulých číslech uveřejnily
jeho krásný dopis). Velice vtipně popsal, jak se

před mnoha lety poprvé
a zároveň naposled zůčastnil v Českém rozhlasu
Brno ještě na Lidické ulici schůze KSČ. Pan Kikta
slíbil, že pokud mu bude
přát čas, bude chodit
pravidelně. Z něj byste si
měli vzít příklad. Bylo nás

inzerce

Nově otevřená romantická, nekuřácká
kavárna s kávou Placzek. Bramborové
placky s povidly a mákem, ostružinový
koláč. Wi-ﬁ. www.cafeplaczek.cz

Na schodech, Pekařská 29

Restaurace Hospůdka, ve které se zastavil čas,
Na schodech

s výčepním, který si rád popovídá. Česká
kuchyně, výborně chlazené Starobrno.
Prac. dny 10 - 22 h, so a ne 10 - 16 h.

VITALDAY

Minimarket
zdravé výživy

Akce února:
Horké ovocné mošty
•výroba a prodej celozrnného,
dia, bezlepkového a veganského pečiva
•přírodní sušené ovoce a oříšky
•zázvorové a rakytníkové produkty
•med od včelaře

VITALDAY - zdravých dobrot ráj!
Adresa: Pekařská 54, Brno
Tel.: 777 877 852, 733 516 168
www.zdravebezlepkove.estranky.cz

Ve středu 31. 1. 1866 byla
v katovně a rasovně Josefa Seyfrieda (nacházela se
přibližně na konci Údolní
ulice) poslední veřejná
poprava v Brně.
Popraven byl 33letý loupežný vrah Josef Czappek
(ženatý a měl tři děti).
Byl vyučen řezníkem, naposled zaměstnán jako
horník. Jeho posledním
přáním byla káva, víno
a fajfka s tabákem, což
mu bylo splněno.

Pavel
Kosta

Majitel Caffé del
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

D - Café, Lidická 18

Divadelní kavárna v klasickém vídeňském
stylu. Snídaňové menu, káva Illy, čerstvé
ledové čaje Ronnefeldt, saláty, chlebíčky,
deserty. Wi-ﬁ. www.dcafe.cz

Poslední veřejná
poprava

Sloupek o kávě
Nahrubo či najemno?

Café Placzek, Minoritská 4

Premiéra vizionářského ﬁlmu

Mandlová a Svozilová
(Mravnost nade vše)
● 6. 2. 1911 byl Městskou
radou zemského města
Brna vydán zákaz nosit
v dámských kloboucích
jehly, jejichž hrot vyčnívá
přes klobouk a není tak
bezpečně kryt. Přestupky
byly trestány pokutou až
do výše 200 Kč či dokonce
vězením.
8. 2. 1919 byl v ranních
hodinách v Panenské ulici
cestou z nevěstince oloupen brašnář Josef Kulhánek (52 let). Trestná činnost byla v Panenské ulici
velmi častým jevem.
24. 2. 1937 se konala premiéra komedie Mravnost
nade vše.

jako vždy dosti, proč by
nás ale nemohlo být ještě
více?
Přijďte se s námi pobavit v pondělí 3. února od 17 h do kavárny
TeeVee (Běhounská
18). Těším se na Vás!
Martin

Novinky z místních podniku

ÚNOR

Foto: Archiv SBN

Dobrá nálada
v TeeVee

Tak to je
na stabilno

Foto: Martin Cibulka

Ani Kašpar, ani Melichar
a ani Baltazar na první letošní (Tříkrálové) setkání
přátel StaroBrněnských
novin sice nepřišel, zcela
totiž postačil pan Kolbaba, který nás již po první
becherovce bavil opravdu
královsky. Některé z dam
se doslova za břicha popadaly.
Pan Kolbaba se již dávno
stal brněnskou postavičkou a toto své vznešené
označení hravě a s úspěchem rozvíjí do netušených výšek.
Zrekapituloval se loňský
rok, probraly se akce, které se (při troše štěstí) budou letos se StaroBrněnskými novinami konat
a také se samozřejmě pilo
vynikající bílé i červené
víno.
Poprvé mezi nás přišel
věrný čtenář a dopisova-

Dobrá zpráva,
čerstvě pražená,
zdravá káva.
Kavárna a pražírna
18
18 druhu káv a speciální kávy
 Výběrová káva
z italského Trieste
Kávové speciality od mistrů
Semináře o kávě a degustace
Výběrová moravská vína
Ovocné bio mošty
Domácí dortíky

Helceletova 2, Brno
Po - Pá: 15 - 22 h
So - Ne : 14 - 22 h
Tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Kdo je Pavel Kosta:
Dosud nejúspěšnější Čech
v degustaci káv na světě 6. místo World Cup Tasters Championship - Kolín nad Rýnem a Mistr ČR
v Cup tastingu. Rozšiřte
s ním své znalosti kávy!

J

ednou z velmi důležitých věcí při přípravě
opravdu dobré kávy
je to, jak ta malá hnědá zrníčka proměnit v tu správnou surovinu pro přípravu
voňavé lahůdky. Každý
způsob přípravy kávy totiž
potřebuje zrníčka pomletá
na jinou hrubost. Nejjemněji se mele káva na přípravu v džezvě, na střední
hrubost nameleme kávu,
pokud ji budeme připravovat v moka konvičce
či ﬁltrovat. A nejhruběji
pomletou kávu vyžaduje
french press. Snad nejtěžší
je mletí kávy na přípravu
espressa, které vyžaduje
přesné parametry, a i malá
odchylka v hrubosti mletí
může chuť výsledné kávy
výrazně ovlivnit. Pokud
tedy doma nemáte mlýnek,
nechte si v coffee shopu
kávu namlít přímo na konkrétní druh přípravy.
Pavel Kosta

D

?

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}
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Komentáře, básně, glosy, minifejetony

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

Dopis

Kéž by byl
v Brně sníh!

Opožděně přeji redakci a všem čtenářům
StaroBrněnských novin
hodně zdraví do nového
roku. Jmenuji se Antonín
Novotný a je mi 86 let.

Upřímně obdivuji StaroBrněnské noviny a všechny, kteří je připravují.
Dokázaly ovládnout nejen střední a starší generaci, ale také ty, kteří
bydlí v centru.
Já žiji u náměstí Svobody
už 43 let a vím, že zde už
dožiji. Tak se chci zeptat,
nemáte nějakou známost
tam nahoře? Víte, na náměstí Svobody jsem toho

zažil opravdu mnoho
dobrého i zlého, ale nepamatuji se, že by od sv.
Martina až do konce února nebyl v Brně sníh!
Posílám vám fotograﬁi, jak by to mělo vypadat. Velice děkuji a přeji
mnoho úspěchů a spokojených čtenářů a mecenášů, bez kterých se,
myslím, neobejdete.
A. Novotný, Brno

Náměstí Svobody,
zima 1962

inzerce

Dopis

StaroBrněnské noviny
č. 1, leden 2014

Milá redakce,

chtěla bych vám poděkovat, jak pěkně a s lehkostí
píšete o mém milovaném
Brnu. Vždy se těším na
další číslo a na to, jakou
osobnost si vyberete.
Alena Konvičková,
Česká ulice

Báseň

Kostel Jana Ámose
Komenského v Joštově ulici
PSANÍ OD JANA
ÁMOSE
Do ulice Jošta
dorazila pošta
čekali jsme staletí
mládí dalo vale ti.

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Mládí dalo vale nám
nám i našim
halenám.
Psaní mělo háčky čárky
podepsané Ámos
byl to pěkný nános.
Dočkáme se další várky?
Pro StaroBrněnské
noviny: Jan Sicna

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

Sjíždí se vám pneumatiky
na vašem autě?

Navštivte GENO PNEU SERVIS.

PLATBA
SMS

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
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

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

e

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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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

Maryša v HaDivadle. Také v tomto zpracování si to Vávra pěkně vypil.

Maryša aktuální
i svlečená

Luboš
Nohavica
KLAVÍRISTA

ZPĚVAČKA

Miloslav
Stingl

SPISOVATEL

7

Kulturní nástěnka

otázek

ÚNOR

Divadlo - Čt 6. 2. v 19 h - HVĚZDA
- Divadlo B. Polívky, Jakubské nám. 5 Uvádí Studio Dva. One woman show Evy
Holubové. Režie: Patrik Hartl - www.divadlobolkapolivky.cz
Divadlo - So 8. 2. v 19 h - VIŠŇOVÝ
SAD - Divadlo Husa na provázku, Zelný
trh 9 - Rodinné dědictví jako břemeno!
Režie: Jan Mikulášek - Více: www.provazek.cz
Divadlo - Pá 14. 2. a st 26. 2. v 19.30
h - MARYŠA - HaDivadlo, Poštovská
8d - Krojovaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti k tvrdohlavé oběti - Více: www.
hadivadlo.cz
Dětem - Ne 23. 2. v 15 h - O SMOLÍČKOVI - Divadelní studio V, Veveří
133 - Smolíčka ukradli Jeskyňky. Jak to
asi, děti, dopadne? Vstupné 80 Kč - Více:
www.divadlov.cz
Divadlo - Ne 23. 2. 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 - Čt 27. 2. v 18 h a pá 28. 2.
v 19 h - JEZINKY A BEZINKY- Městské divadlo Brno, Lidická 16 - Detektivní
komedie. Hrají: Z. Herfortová, M. Havelka… www.mdb.cz

knihu Indiáni na válečné stezce. Autor navštívil
150 zemí, domluví se 17
jazyky a s počtem 41 vydaných knih je nejvydávanější český autor.

Kočičková zpívá
s Nohavicou

Ester Kočičková spolu
s klavíristou Lubošem
Nohavicou zavítají 4.
února do Divadla Bolka
Polívky. Neotřelý šansonový večer plný překvapení začne od 19 hodin.

17. únor je slavnostním
dnem pro fanoušky kapely Smokie, která vystoupí
v hale Vodová. „Fanoušci
si mohou naživo připomenout jejich největší
hity i novější tvorbu,“
uvedla Kateřina Červinková z pořádající
agentury BrnoKoncert.

Náčelník Kikapú
besedoval v Brně

Historická auta
jako živá

Spisovatel
Miloslav
Stingl, kterého si severoamerický indiánský kmen
Kikapú zvolil za svého
náčelníka, představil v
Knihkupectví Dobrovský
na autogramiádě svou

Nenechte si ujít výstavu
obrazů dědečků automobilů v Technickém muzeu
v Brně na Purkyňově ulici. Autorka obrazů Věra
Hejdová vystavuje až do
16. března.

tisková mluvčí Fakultní nemocnice Brno
SBN: Jak se Vám do
médií oznamují negativní zprávy?
Anna: Mě chrání moje
vlastní profese. Zákonné
omezení funkce je dané,
takže mé možnosti jsou
omezené na sdělení například stavu a typu poranění.

2

Anna Mrázová pracuje už
9 let jako tisková mluvčí.

1

Rockeři ze Smokie
míří na Moravu

Anna Mrázová,

Text: Martin Cibulka, foto: archiv Anny Mrázové

K

Ester
Kočičková

V lednu mělo v HaDivadle premiéru představení
Maryša v režii Lukáše
Brutovského. Režisérovi se spolu s hereckým
souborem podařilo vykřesat ze hry bratří Mrštíků
to, co je aktuální: společ-

nost se zmítá v cynismu
a surových gestech a svoboda jednotlivce ustupuje
baživosti druhých. Nenechte si ujít herecké výkony M. Maršálka a K.
Valůškové. V titulní roli
Maryši alternují E. Stárková a S. Venclovská.

SBN: Jste tiskovou
mluvčí Fakultní nemocnice Brno, což
v praxi znamená, že pracujete pro tři nemocnice,
tedy Fakultní nemocnici
Bohunice, Dětskou nemocnici v Černých Polích
a porodnici na Obilním
trhu. Jak zvládáte sedět
na třech židlích?
Anna: Je to velice příjemné, neboť mi to kopíruje
život jako takový. Jeden
den řeším tragédii na dálnici, druhý den narození
miminka.

SBN: Jakou nejkurióznější situaci jste ve
svém oboru zažila?
Anna: Jednou jsem pohřbila člověka. Na jednom oddělení mi sdělili,
že paní umřela, ale ve
skutečnosti byla jen převezena do nemocnice
v místě svého bydliště.
Naštěstí všechno tenkrát
dobře dopadlo.

3

SBN: Věříte lidovému léčitelství, nebo
dáváte přednost moderní medicíně?
Anna: Bylinkový čaj
a med, to je správná cesta proti chřipce. Ale kdybych někdy měla vážnější
zdravotní problémy, přá-

4

la bych si ležet právě v bohunické nemocnici.

5

SBN: Jak nabíráte
sílu pro svoji práci?
Anna: Když zavřu
dveře od kanceláře, zavřu
také dveře ve své vlastní
hlavě. Relax je nutný. Nabíjí mě čas strávený s rodinou, chození na houby
a také třeba jízda na koloběžce.
SBN: Co považujete v Brně za největší
skvost?
Anna: Jsem brněnský
patriot. Brno je vlídné
město s rysy velkoměsta. Skvost je vlastně celé
Brno, mám ho ráda se
vším všudy.

6

SBN: Vzkážete něco
Brňákům?
Anna: Přeji vám,
abyste v letošním roce brněnskou Fakultní nemocnici potřebovali co nejméně! Když tak maximálně
porodnici.
Martin Cibulka
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Zabava

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

Povídka Pavla Jelínka k poctě Franty Kocourka
MINULE: Betálně se vošolnit, to každé plotňák kóřil.
Jak trhnót koc to měli taky vykómaný.
Když byl négrové tak něco
vysomroval taky na roli
a nebo v palírně a byl zase
Někdy si narazil kóc na
v ókeju. Švestky na něho
stabilno. Vod ní kópil vobtenkrát neměli, protože
čas ňáký kačeny na kóřky
klepat se nemuselo a hoka na škopek a byla pohoda.
na sténě nebyla. Vobčas
taky někoho trhli, ale to
FRANTA
KOCOUREK
bylo při čórování nebo při
(1947 - 1991),
ňáké těžké mlatě.
brněnský silák,
Pokračování příště
vypravěč

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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Slavné ženy Starého Brna

Olga Haasová

Foto: Martin Cibulka

Hugo
Haas,
syn

Pavel
Haas,
syn

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: Pamětní deska Oldřicha
Mikuláška je v Mášově ulici 4.
Správně: Josef Drahosch, Alice
Poledňáková, Jiřina Kokešová

Foto: Martin Cibulka

www.
malostranskenoviny.eu

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Zikmund
Haas,
manžel

Paní Olga
se synem Hugem (2)
Olga Haasová (1875
- 1933) roz. Epsteinová
pocházela z Ruska, byla
dcerou úředníka paroplavby z Oděsy. Její bratr,
herec, žil ve Vídni. Olga
byla krásná a múzická bytost a vynikající kuchařka. Měla dva syny - herce
inzerce

Foto: Archiv

KDE TO JE

Otázka: Víte, na jakém domě se na náměstí Svobody
nachází tento mamlas?
Nápověda:
Mamlasové
jsou čtyři, tenhle má u levé
nohy napsáno Václav.

[

To je tam, kde jim
chytli saze

Maminka Huga a Pavla Haasových

V ókeju

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

Co nového
v Praze

Huga a skladatele Pavla.
Na její ukolébavky vzpomínal Hugo celý život.
V roce 1932 onemocněla
rakovinou kostí, mohla
se pak pohybovat jen
na vozíčku. Paní Olga
zemřela na první svátek
vánoční roku 1933.

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

LÍNĚJŠÍ

NÁVOD: Součet v každém řádku a sloupci je 6.

Čajovna
a obchod
s čajem
Přijďte k nám posedět nad šálkem čaje!
Tel.: 775 002 020

E-mail: perlyzlasky@gmail.com

AKCE: Ke každé objednávce 14. 2. na sv. Valentýna set č. 1 zdarma a celý únor rozvoz po Brně zdarma.

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

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.

Č

Povídání o čaji

aj je hned po vodě
druhý nejvíce užívaný nápoj. Pije se v nejrůznějších
podobách
a nejrůznějšími způsoby po celém světě. Připravujeme ho nálevem
z lístků rostliny Camellia
sinensis L., čili čajovníku čínského. Ten je jednou z mála rostlin, která
uchvátila lidstvo již před
tisíciletími a to takovým způsobem, že různé
kultury vyvinuly stovky způsobů, jakými čaj
zpracovávat, připravovat

i popíjet. Je to rostlina,
kolem které se vytvořil
celosvětový fenomén pořádají se čajové festivaly, degustace, vyrábí
se tuny nádobí speciálně
určeného ke konzumaci
čaje. V některých kulturách čajování povýšilo
na umění. Je to tradice,
cesta a životní styl. Jak
řekl čínský Mistr Lu-Yu,
patron všech čajovníků
a obchodníků s čajem:
„Je lepší být tři dny bez
jídla než jediný den bez
čaje.“
Tomáš Pohl

Sbn tric

et
Adresa: Novobranská 80/10, Brno - střed
Tel.: 733 772 044
E-mail: cestacaje@seznam.cz www.cestacaje.cz

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. března

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 poctivě držel pokynů
údajného policisty
a přišel tak o 40
tisíc korun (str. 4).

BRNĚNSKÝ OBCHODNÍK
MUŽ, KTERÝ SE DRŽEL
Víte o někom, kdo si zaslouží
Modré okénko? Pište sem:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

Fešák Arall. Rozkošný
snímek poslal: Alex

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V restauraci Na Švábce
(Údolní 4) není pod
svícnem největší tma, ale
vzorně poskládané
StaroBrněnské noviny

Tak to
házim
sicnu.

SBN TRICET

Jiří Pecha

- Politik: „Sněhuláčku, stejně jako má hrabivost pod správným
slunečníčkem nikdy neroztaješ...“

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 2 / únor 2014 / IV. roč.
Vydavatel: StaroBrněnské noviny, o. s., IČO: 02471728. Šéfredaktor:
Ondřej Höppner. Hlavní redaktor: Martin Cibulka. Kultura, inzerce: Monika
Höppner, Svačinář: Jiří Pěkný. Layout: Ondřej Höppner. Registrace
MV ČR. Kontakt: redakce@starobrnenskenoviny.eu, telefon: 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

