Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Čís. 3, roč. IV
březen 2014

SBN TRICET
na tel.
číslo

telefon redakce (Monika): 777 556 578

902 11 30

www.starobrnenskenoviny.eu

Brněnské
servírky

JAK CHYTIL
MOZART
V BRNĚ
NEŠTOVICE

Foto: Martin Cibulka

Miss
mrkváč

SLEČNA IVANA

z Café Placzek (Minoritská 4).
V ruce drží skvělý mrkvový dort,
kus za pěkných 45 Kč.

(A MÁLEM NAKAZIL CELÝ ORCHESTR)

I ŽENÁM
PIVO
SLUŠÍ

Foto: Archiv

ČTĚTE
NA STR.
6-7

Foto: Martin Cibulka

NOVÁ FAKTA

Vítězka soutěže o sud piva
Starobrno Medium slečna
Lilianna. Více str. 5

inzerce

SJÍŽDÍ SE VÁM
PNEUMATIKY
NA VAŠEM AUTĚ?
U nás geometrie kol jak má být!
Navštivte GENO PNEU SERVIS.
Adresa:
Dornych 57, Brno
Otevřeno:
Pracovní dny 8 - 18 h,
sobota 8 - 14 h

Tel.: 545 536 603

602 724 700 www.genopneu.cz

Zde muže
být váš

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

Těšíme se na vás v nově otevřené
nekuřácké kavárně s uvolněnou
atmosférou a romantickým
výhledem na minoritský kostel.
Vraťte se s námi do kuchyně
našich babiček!

Adresa: Minoritská 4, Brno
Otevřeno po - pá 7 - 22 h, so 8 - 22 h, ne 9 - 20 h

www.cafeplaczek.cz

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

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

Noviny, které si píší čtenáři sami
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

3°C

BŘEZEN: Tak a máme
zimu za sebou. Teď už si
sněhuláka nepostavíme.

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

Ta to umí osolit!

Tuhá paštyka se
zajícem

Vlož na kuthan 4 loty
hovězího loje od ledviny a 4 loty na lístky rozkrájené slaniny...
www.rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce

7

metrů bude vysoká
socha Jošta pro Brno.
Stát bude 7 milionů, to
máme metr za milion.

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Podobizna
by nám měla
býti podobná

U

mění může být rozmáchlé jako ptačí
křídla, říká klasik.
Ano, mnoho umělců se
tím řídí a tvoří, jak cítí.
Proto tolik obrazů vypadá, jako když malíř pokojů zapomene uklidit.
U pamětních desek to ovšem neplatí - znázorněný
hrdina by měl být především poznat. To je klíč.
Krádež desky Ladislava
Peška tak byla vlastně
přínosem, protože místo
herce tam byla šmouha.
Na nové desce už jakž
takž poznat je a vzniká
tak poměrně značná šance, že pokud nebude příliš
pršet, pár let to vydrží.



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

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Vtipní chlapci poděkovali radnici
za zrušení stránek na Facebooku
Brno - Chléb, fernet,
píseň Pec nám spadla
a transparent s nápisem
„Děkujeme“. To byla odpověď aktivistů kolem
portálu Žít Brno na to,
že jim magistrát zrušil
stránky na Facebooku.
Hlouček veselých kop
tak vítal úředníky, jdoucí do práce přes nádvoří
Nové radnice.
Stránky Žít Brno měly
úctyhodných 15 tisíc uživatelů. Aktivisté záhy
založili stránky Žít Brno
RIP, které již mají 21 tisíc
uživatelů.

Nové zprávy
ze Starého Brna

Hrací automaty
jdou do šrotu

Veselá akce
na nádvoří
Nové
radnice

Brno - Stovky výherních
automatů v centru Brna
jsou mimo provoz, odpojeny od centrálního
počítačového systému.
Platí nová vyhláška o omezení hazardu. Automaty
skončí ve šrotu.

Parfémový
zloděj udeřil

MATĚJ HOLLAN, ŽÍT BRNO

Občanský aktivista, hudebník, satirik. Je
jedním z klíčových autorů satirického
portálu Žít Brno. Veřejně známým se stal
zejména aktivitami za regulaci hazardu
a sporem o garáže pod Zelným trhem.

Brno - Nabízí kolemjdoucím parfémy a když
je odmítnou, vytáhne na
ně nůž. Bylo zaznamenáno několik takových přepadení v centru Brna.

Na Zelném trhu má být Odmítnout
otevřena krytá tržnice Amazon je

Zelný trh - Nejen náměstí, ale také budovu
bývalé tržnice na Zelném
trhu čekají opravy. Po
mnoha letech tak bude
znovu sloužit původnímu
účelu. Plochu bude mít
550 m2, otevřena má být
zřejmě již na podzim.

pitomost

Zelný trh

Kdy jste naposledy
postavili sněhuláka?

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Nedávno.
V posteli. Já
a Jo Nesbø.“

„Tak dávno,
že si ani
vzpomenout
nemohu.“

„Včera ze sněhu
v závětří. Jen
bohužel brzy
vzal za své.“

Víte že...
Zelný trh získal svůj
název v 15. století.
Prodávalo se tam zelí.

Údolní 4, Brno 602 00
tel: 541 217 100
777 042 5 88
nasvabce@seznam.cz
www.nasvabce.cz
Každý den od 11 do 24 h

ČESKÁ RESTAURACE

Na Švábce
Jiří
Pecha

Křenová - Vstoupil do
baru, zahulákal a převrhl stůl. Odpočinul si
na záchytce.

Brno - Za velkou pitomost označil postup brněnské radnice ke kauze
Amazon prezident Miloš
Zeman. Amazon chce postavit u Brna sklady a dát
tak práci stovkám lidí.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Dita
Kaplanová

Převrhl stůl,
dostal klepeta

Nově velký výběr
chuťovek z Olomouckých
tvarůžků

• tradiční česká kuchyně
• originální servis jídel • velký
výběr specialit a chuťovek k pivu
a vínu • plzeňské pivo čepované z tanků, které jsou součástí
interiéru • výběr moravských vín
• kapacita 140 míst • kuřáci / nekuřáci • wi-ﬁ

Zveme Vás

na mimořádné dny
e. daniely!

20. 3. od 12 do 18 h,
21. 3. a 22. 3. dle otevírací doby.
Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

“Nedávno u nás
před domem.
Byl ale malinkatý a trochu
patlal.“

„Se synem před
20 lety. To
byl ale ještě
materiál - sníh
ke stavění.“

„Co je to
sněhulák?“

Herec, Národní
divadlo Brno

Využijte jedinečnou a jedinou příležitost
zakoupit si originální model za více než
příznivou cenu!
Adresa: Josefská 1, Brno
Otevřeno po - pá 9.30 - 18 h, so 9.30 - 13 h
Tel.: 736 226 828

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Ukradená deska herce Peška
je už zpátky: Nová a lepší

Dívka ze str. 3
Bota je
víc než
kormidlo!

ŠŤASTNÝ KONEC DÍKY STAROBRNĚNSKÝM NOVINÁM
Vášnivý reportér
Martin Cibulka brázdí
ulice Starého Brna

Sokolská - Když předloni ukradli pamětní desku
z rodného domu herce
Ladislava Peška (Sokolská 4), StaroBrněnské noviny upozorňovaly, že je
nedůstojné, aby byl na rodném místě velikána českého herectví místo pamětní desky flek na zdi.
Tiskový mluvčí Městské
policie Brno Jakub Ghanem
StaroBrněnským
novinám řekl: „Zloděj za
desku dostal nejvýše 100
Kč a škoda na domě byla
téměř nulová.“
Nová deska (opět je jejím
autorem malíř P. Buchta)
byla umístěna na dům
před pár dny. Je kopií té
staré, ale herec je na ní
poznat (snad neoprší).

Nová
deska

Deska,
kterou
ukradli

Rok
1914

Zatím
viditelný
herec

Neviditený
herec

ště PRŮKOPNICE PLAVÁNÍ
V LODIČKÁCH

Slečna Květuše Fešná z Veselé
ulice tvrdila, že podpatek je při
plavání nezbytný pro udržení
směru. Chytli ji až v Hamburku.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Nýt
Nic

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

inzerce

CHCETE DOSTÁVAT TYTO
NOVINY DO SCHRÁNKY?
VOLEJTE NA TEL. ČÍSLO
777 556 578 (MONIKA)

INZERCE ve StaroBrněnských novinách

VOLEJTE HNED MONICE
tel. čís. 777 556 578

inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

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

PRODÁVÁTE
NEMOVITOST?

Celoplošné polepy aut

Poradím Vám

Z DA R M A !

NÍ
LIT E
A
E
C
R
RAD
PO

Rodinná firma
s tradicí!
•Vazba a tisk diplomových prací S tímto inzerátem
sleva 15 %
•Ruční výroba kronik dle
pro studenty
přání zákazníka
na vazby
diplomových
prací.
•Vazba i opravy knih a časopisů
Platí do 31. 3. 2014.
•Paspartování a rámování
Otevřeno pondělí až pátek 7 - 17 h

Adresa:
Kounicova 2 b, Brno
Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

NOVINKA!

Každý měsíc nový
jídelní lístek.

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.svida.cz

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

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

DŮM (díra ulici.
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

POZOR! Kobyla - obluda už se blíží
na Moravské náměstí. Plácá ji Róna
Už má nohy, zadek a toporné torzo šíleného jezdce

Moravské nám. - Tak
to prr! Sedm metrů vysoká socha markraběte
Jošta se nezadržitelně
blíží do centra Brna.
Návrh, který velmi připomíná dona Quiota na kobyle Rozinantě, vybralo
vedení města ve veřejné
soutěži.
Sochař Jaroslav Róna
teď plácá sochu z hlíny
ve svém ateliéru nedaleko Prahy. Už má trup
koně, jezdce a také část
koňských nohou.
„Formu pak rozřežu
na díly a do nich naliji
bronz. Bude to asi roční
proces,“ říká Róna.
Bronzové díly bude třeba
před cestou do Brna opět
zase rozřezat.
Socha bude stát sedm milionů korun. „Pracuji jen
na tomto projektu. Nebyl jsem zatím nemocný
a Brno mi platí,“ pochvaluje si sochař Róna.

SOCHAŘ
RÓNA

Zpravy

Nové zprávy ze
Starého Brna
Zatkli ho na
druhém břehu

Svratka - Do řeky
Svratky se vrhl zloděj
(21), aby unikl policii.
Když ji přeplaval, policisté ho zatkli na druhém břehu. Muž vykradl obchod s oblečením.

Výročí, kdy se
pod ženou
propadl chodník

Pekařská - Brněnští
hasiči, slavící 150. výročí, si připomněli 38
let od chvíle, kdy se
pod Marií Bartošovou
(45) propadl chodník
na tramvajové zastávce
v Pekařské ulici. K nehodě došlo 15. 2. 1976
v 12.50 h. Tělo ženy se
nikdy nenašlo.

Medvědi do léta
Brno - Lední medvědi
Kometa a Nanuk zůstanou v zoo nejméně do
léta. Původně se měli
stěhovat v únoru.

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.
●Hledám
potomky
paní Míly, která za 1.
republiky prožila část
dětství u manželů Jebáčkových v Brně Židenicích.
Tel.: 724 165 459.
●Hala. Dám do nájmu
halu se zázemím v Brně.
1100 m2 v ceně 500 Kč za
m2. Vjezdy, rampa, s. v. 9
m. Tel.: 602 816 346.
●Prodáme ubytovnu

na okraji Brna, 40 dvoulůžkových pokojů. Tel.:
602 816 346.
●Hledám práci pečovatelky nebo společnice do
rodiny v Brně. Tel.: 733
143 101.
●Zkušená kadeřnice
s živnostenským listem
nabízí svoje služby přímo
u vás v bytě v Brně. Tel.:
607 381 609.

DŘÍVE & DNES

●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.
●Kurzy tenisu. Nábor
dětí. Sleva 20 %. www.
tallent.cz
●Knihařství Klouda.

Vazba a tisk diplomových
prací, ruční výroba kronik, vazby i opravy knih,
paspartování a rámování.
Sleva 15 % pro studenty
na vazbu diplomových
prací. www.ediplomky.cz
●Perly z lásky. Originální dárek s náhrdelníkem
a pravou perlou. 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.
●Nika Centrum. Hotel,
stylová koliba (nejlepší
halušky v Brně) a restaurace (polední menu, výběr ze čtyř jídel ). www.
nikacentrum.cz

Jakubské náměstí (směrem k nám. Svobody)

1894

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

Palác
Adria

VŠIMNĚTE SI: Vlevo je Café Spranz a kavárna Kreiker, která se dnes jmenuje Savoy.

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

lici.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

PIVNÍ
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S MORAVSKÝM SRDCEM

ZPRAVODAJ

Foto: Martin Cibulka

Jak si krásná Lilianna Š. přišla VÍTĚZNÉ FOTO
pro sud piva Starobrno Medium
Brno - Slečna Lilianna
Škorpíková se svým přítelem Jirkou zvítězili v soutěži StaroBrněnských novin a piva Starobrno.
Vyzvedli si pěkný sud
piva Starobrna Medium
a pozvou své kamarádky
a kamarády na oslavu.
„Počkáme, až se trochu
oteplí,“ svěřila se StaroBrněnským novinám vítězka Lilianna. „Uděláme velkou párty. Určitě
bude někde venku, buď
na chatě, nebo na zahradě. A bude nás tolik, aby
se to vypilo. Samozřejmě
nebude chybět selátko a
dobře okořeněná kuřátka! Už se moc těším…“

Svou vysněnou Liliannu poslal
Jiří Z. (z večírku v šenku Čtyři růže).

Soutěž pokračuje
Lilianna Škorpíková
se sudem Starobrna Medium

Soutěž „I ženám pivo sluší“ pokračuje i v tomto roce! První cena je
sud piva Starobrno Medium.

Posílejte fotky: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

GURMÁN - LABUŽNÍKŮV RÁJ
NOVĚ NA JEZUITSKÉ 1!

Jako jediní v Brně nabízíme kávu
italských hrabat zn. Dersut
Snídaně každý den
Pečivo z vlastní pekárny
Příjemné posezení u vína a kávy
Dále nabízíme: sýry, masné speciality,
marmelády, sirupy, těstoviny, omáčky,
paštiky, oleje, hořčice, obložené mísy...

INZERCE ve StaroBrněnských novinách

VOLEJTE HNED MONICE
tel. čís. 777 556 578

inzerce@starobrnenskenoviny.eu

CHCETE DOSTÁVAT TYTO
NOVINY DO SCHRÁNKY?
VOLEJTE NA TEL. ČÍSLO
777 556 578 (MONIKA)

Na konec března pro vás připravujeme
GALADEGUSTACI, podrobnosti naleznete
na www.gurman-brno.cz
Otevřeno po - pá 8 - 19 h, so 9 - 13 h
Adresa: Jezuitská 1, Brno, tel.: 774 633 336

www.gurman-brno.cz
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telefon redakce: 775 949 557
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Tema

Malý
Mozart
v
Brně:
Život
Wolfiho, nakaženého černými neštovicemi, doprovázelo na
M

ozart se v Brně ocitl
vlastně náhodou.
Původně měli slavit ve Vídni svatbu arcivévodkyně Josefy a neapolského krále.

Pohřeb
Otec Leopold Mozart
chtěl na svatbě uplatnit
nadání své i svých dětí
a vydělat nějaké peníze. Ve městě ale vypukla
epidemie neštovic a vévodkyně Josefa zemřela,
takže ze svatby sešlo.
„Wolferl, Nannerl, jedeme do Brna,“ rozhodl
otec Leopold. Wolferl (též
Wolﬁ) říkal Wolfgangovi,
Nannerl jeho sestře Marii
Anně.
Trojice tedy sedla do kočáru a upalovala před
epidemií přes Dunaj do
Brna. Dne 24. 10. 1767 se
ubytovali ve Schrattenbachově paláci v Kobližné 4.
Neštovice ale byly rychlejší než koňské spřežení.

V Brně se ukázalo, že
Wolfgang (11) onemocněl
neštovicemi i navzdory
přísným opatřením. Zřejmě se nakazil při cestě do
kostela.
Neštovice byly strašlivá
nemoc, na kterou tehdy
v celé Evropě vymřela
třetina obyvatelstva. Nakažený Wolfgang Amadeus Mozart se tak v Brně
málem stal jednou z obětí.
Nevznikly by klenoty světové hudby jako jsou opery Figarova svatba, Cosi
fan tutte a další mistrovská díla.

Koncert
Wolfgang měl ale štěstí.
Ujal se ho známý jeho otce,
děkan L. A. Podštatský,
který zajistil nemocnému
chlapci lékařskou péči.
Podštatský odvezl nemocného génia z Brna do
Olomouce.
Lék na neštovice tehdy
neexistoval, byl objeven

až o necelých 30 let později.
Zatímco se Wolfgang léčil
jak to šlo, shánčlivý otec
domluvil v Brně koncert.
Ne zcela zdravý Wolfgang
se s otcem a sestrou vrátili do Brna na Štědrý den.
30. prosince se uskutečnil
i dohodnutý koncert, na
němž Mozart i jeho sestra
zahráli na cembalo.
Obě děti doprovázel se
svým asi 20členným orchestrem věžních a městských hudebníků kapelník Johann Abraham Fischer, který v Brně působil
v letech 1765 - 1802.
Koncert se uskutečnil
v Divadle Reduta - tehdy
nazývaném Taverna na
Zelném trhu.
Tato budova bývá považována za nejstarší divadelní budovu ve střední
Evropě.
V sobotu 9. 1. 1768 se kočár Mozartových rozjel
z Brna směr Vídeň.

MOZART
SE SESTROU
A OTCEM
LEOPOLDEM
Na obrazu z roku 1780
vidíme Wolfganga (24),
jeho sestru Marii Annu
(s účesem ve tvaru polštáře) a otce Leopolda
(s houslemi). Všimněte si,
že mají sourozenci překřížené ruce a nad nimi
visí obraz jejich matky,
která zemřela dva roky
předtím v Paříži.

Kdyby domy mohly mluvit

Foto: Archov, Martin Cibulka

Obilní trh číslo 4

Ve třetím poschodí tohoto domu se narodil a do
svých 28 let žil básník
Ivan Blatný (1919 - 1990).
Zdědil zavedený obchod
s optikou v Solniční ulici,
který ho živil až do odchodu do exilu v roce 1948.
Usadil se v Londýně, ale
život nesl velmi těžce.
Zhoršila se mu psychická
choroba. V roce 1964 byl
trvale umístěn v léčebně
v Ipschwichu, kde i ze-

mřel. Jeho ostatky byly
převezeny a pietně uloženy na brněnském Ústředním hřbitově v květnu
roku 1991.

Orchestr
v 18. století
Orchestr městských a věžních hudebníků
Malého Mozarta v Brně doprovázel orchestr věžních
a městských hudebníků pod vedením kapelníka Johanna Abrahama Fischera. Mozart hrál se svou sestrou,
která byla v té době také nakažená neštovicemi.

CO JSOU TO
ČERNÉ NEŠTOVICE

Virové onemocnění, projevující se černými skvrnami na
kůži. Epidemie neštovic vyvrcholily v 18. století, kdy jim
padlo za oběť až 60 miliónů lidí. Lék (vakcínu) na ně
objevil 1796 anglický venkovský lékař Edward Jenner.

Dům v Kobližné 4,
kde bydlel Mozart
s rodinou

Divadlo na Zelném
trhu, kde Mozart hrál

Ivan Blatný

Zde muže
být váš

INZERÁT

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

Obilní trh 4

Tel. č.: 777 556 578

Socha Mozarta
na Zelném trhu

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

W.
při
ted
byl
*27
†5.

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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ot
mu
zachránil
kněz
o na koncertě na Zelném trhu asi 20 hudebníků

Kalendárium
Starého Brna
BŘEZEN

Alois
Slovák,
kazatel

Anton
Rzehak,
archeolog

Bronislava
Herbenová,
spisovatelka

Rudolf
Karhánek,
tanečník

● Alois Slovák
*1. 8. 1859 Boskovice
†23. 3. 1930 Brno
Kazatel, tvůrce Mohyly
míru, památníku na bitvu
u Slavkova v roce 1905.
Je po něm pojmenována
ulice Slovákova.
● Anton Rzehak
*25. 5. 1855 Nový Dvůr
†31. 3. 1923 Brno
Archeolog. Nashromáždil
jednu z největších sbírek
fosilních ulit měkkýšů.
Je po něm pojmenována
ulice Rzehakova.

Vzorně
uvolněné
zápěstí
W. A. Mozart
přibližně 11letý,
tedy z doby, kdy
byl v Brně.
*27. 1. 1756 Salzburg
†5. 12. 1794 Vídeň.

● Bronislava Herbenová
*20. 10. 1861 Brno
†7. 3. 1942 Praha
Autorka knih pro děti.
● Miloslav Kopřiva
*30. 1. 1894 Tučapy
†11. 3. 1968 Brno
Autor obchodního domu
Brouk a Babka (1934,
později Moravanka, dnes
Baťa) na České ulici.
● Rudolf Karhánek
*21. 11. 1923 Praha
†12. 3. 2010 Brno
Choreograf. Umělecký vedoucí baletního souboru
Národního divadla Brno.

RESTAURACE + KOLIBA + HOTEL***
STYLOVÁ KOLIBA

www.nikacentrum.cz
RESTAURACE + COUNTRY SALONEK HOTEL***

•příjemné a stylové nekuřácké prostředí
•výborná kuchyně
•pokud se vám nechce
•výborná kuchyně, nejen se slovenskými
•polední menu, výběr ze čtyř jídel
domů či přijeli známí
specialitami
(po - pá 11 - 15 h, menu na www.nikacentrum.cz)
z daleka, využijte náš
•halušky, lokše, strapačky
•čepujeme Starobrno 11° z pivních tanků, Plzeň 12°,
komfortní hotel v klid•výběr dobrého vína z Lechovic
nealko Starobrno, pivní speciály, kombajnérku
né části u výstaviště
•čepujeme Starobrno 11° z pivních tanků,
•restaurace nekuřácká,
blízko centra
nealko Frii, kofolu
•country salonek pro kuřáky
•recepce nonstop
•tel.: 543 235 165,
•možnost pořádání svateb, oslav i firemních akcí
774 452 424
•koliba a restaurace otevřeny denně 11 - 23 h, rezervace na tel.: 543 235 163, 608 770 477

Navštivte Nika Centrum na Lipové 24 v Brně. Těšíme se na vás!
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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)
Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Roztomilý člověk, Valentin Dobrotivý, Život je
krásný, Dívka v modrém,
Hotel Modrá hvězda, Sobota, Eva tropí hlouposti, Důvod k rozvodu, to
je jen malý výčet ﬁlmů,
ve kterých řádil náš král
milovníků,
nesmrtelný
Kristián.
Na únorovém setkání
přátel StaroBrněnských
novin se totiž rozpoutala
vášnivá debata o Oldřichu Novém, jeho milostných avantýrách, jeho životě, jeho dceři a hlavně
o jeho šestnáctiletém působení v Brně.
15. 3. 1983 je dnem, kdy
Oldřich Nový odešel do
hereckého nebe, a zcela
jistě nás s úsměvem na
rtech sleduje z kavárenského křesla s bílou šálou
na krku. Oldřich jakoby byl v TeeVee s námi,

Jako by to
bylo včera
BŘEZEN

Zrušení jízdného
pro fotbalisty

Skvělá nálada, setkání
StaroBrněnských novin

Oldřich Nový jakoby byl
v TeeVee s námi. A jak jinak
než s krásnou dámou.
Milovník
kaváren
Oldřich
Nový
v TeeVee

Jiří
Pecha

Tak to je
na stabilno

neboť celý večer se nesl
v duchu vzpomínek na
něj. Přečtěte si pozorně
StaroBrněnské
noviny
a dozvíte se o třech velice
zajímavých akcích, které
jsme pro vás na březen
nachystali. Jeho oblíbené
Beaujolais v TeeVee sice

zrovna v nabídce nebylo,
červeného i bílého vína
byl ovšem dostatek.
A tak jsem si potichu zpíval: Jen pro ten dnešní
den stojí za to žít, jen klid
svůj tichý mít, víc po ničem netoužit. Jen pro ten
dnešní den a pro úsměv

Novinky z místních podniku
Základna, Starobrněnská 15

Nový nekuřácký pivní bar v útulných prostorech s milou obsluhou. Na čepu Dalešice,
Polička a Kofola. Hamburgery, škvarková
pomazánka. www.zakladnabrno.cz

Gurmán - Labužníkův ráj, Jezuitská 1

Foto: Archiv SBN

Nově otevřena kavárna s prodejnou, chutě
z celé gurmánské Evropy. Sýry, vína, oleje, paštiky, marmelády, těstoviny, čerstvé
pečivo. www.gurman-brno.cz

Na Švábce, Údolní 4

Kouzelná atmosféra a správně vychlazená
Plzeň. Nově výběr chuťovek z Olomouckých tvarůžků! 10. 3. - 16. 3. menu podle
Oldřicha Nového. www.nasvabce.cz.

Průkopník sportu
Jarolav Karásek
● 23. 3. 1393 povolil markrabě Jošt Lucemburský
šenkování cizích vín.
● 8. 3. 1914 se v hotelu Slavia konala manifestační
schůze pro slevu jízdného
na drahách pro fotbalisty
a atlety, kteří cestují na
utkání. Projev přednesl
průkopník sportu v Brně
Jaroslav Karásek.
22. 3. 1940 se konala premiéra komedie Přítelkyně
pana ministra s O. Novým
a A. Mandlovou.

Americký bombardér
B24 Liberator
(Osvoboditel)

Foto: Martin Cibulka

Martin
Cibulka

váš, se život změní v sen,
ten den, kdy štěstí potkáváš…
A nezapomeňte, jako každé první pondělí v měsíci
se na vás opět v TeeVee
těším s malým překvapením!
Příště: 3. března v 17 h
inzerce

První letecký
nálet na Brno

Byl pátek 25. 8. 1944
11.38 h, kdy začal vůbec
první letecký bombový
nálet na Brno. Skončil
v 11.50 h. Měl zničit továrnu na výrobu leteckých
motorů Werke Glőckner
v Líšni, hlavní vlakové
nádraží a letiště ve Slatině. Bomby z amerických
bombardérů B24 ale během pouhých 12 minut
připravily o život 40 lidí.
Společný hrob se nachází na Židovském hřitově
vpravo od vchodu.

D

e

telefon inzerce: 777 }556 578
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Komentáře, básně, glosy, minifejetony

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

Dopis

Díky vám vím,
jak vypadají
Tugendhatovi

Dobrý den,
děkuji za krásné únorové číslo StaroBrněnských
novin. Díky vám konečně

Dopis

StaroBrněnské noviny
č. 2, únor 2014

Dobrý deň,
dnes som prvýkrát dostala do ruky vaše noviny
a potešilo ma, že niekto
takéto originálne noviny
vydáva. Je možnosť dostávať ich do schránky?
Kokavcová
SBN: Ano. Volejte na číslo
777 556 578 (Monika).

Báseň

DRAMA U KOSTELA
SV. PETRA A PAVLA
Za kostelem
Petra s Pavlem
muchluje se
Petra s Pavlem.
První pár je svatý
druhý ani náhodou.
Z křoví na to civí
Cyril s Metodějem...
A všichni
se shodnou v jednom:
Nejvyšší čas
pohnout dějem.
Pro StaroBrněnské
noviny: Jan Květ

vím, jak vypadají manželé Tugendhatovi. S pozdravem
Marie Janáčková
SBN: Tak to nás velice
těší, vážená paní Janáčková. Upřímně řečeno,
ani my jsme netušili, jak
tito slavní manželé vlastně vypadají, a to byl
právě ten důvod, proč
jsme se rozhodli dát je na
titulní stránku.

Důležitou roli hrál samozřejmě i fakt, že za nimi
stojí silný příběh.
Na druhé místo se tak
propadl skvělý objev
StaroBrněnských novin:
Že je chyba na hrobě
herce Huga Haase (nesprávné datum úmrtí
jeho syna). Tuto kauzu
nadále velmi pečlivě sledujeme a budeme o ní informovat.

Držíme palce
expedici na
jižním pólu
Milá redakce,
s chutí jsme si v minulém čísle přečetli článek
o expedici Masarykovy
univerzity na jižním pólu.
Celá naše rodina jim drží

inzerce

palce a přejeme co nejméně omrzlin.
Tomáš Konečný,
Brno
SBN: Také my držíme
palce těmto brněnským
hrdinům a připomínáme,
že tam nejsou pro srandu
tučňákům, ale provádějí
průzkum: Například souvislost růstu vlasů s počasím.
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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

Výstava hvězd
stříbrného plátna

Letohrádek Mitrovských
zaplnily osobní předměty
známých herců z první
republiky a protektorátu.
Filmová klapka z komedie
Kristián v hlavní roli s O.
Novým, šaty, klobouky
a šperky hereček A. Mandlové, N. Gollové či V.
Ferbasové. K vidění do
4. května.

Brno podpořilo
herce z Ústí

Alena Antalová při derniéře v titulní roli muzikálu Hello, Dolly!

Hello, Dolly!
po derniéře

HEREC

K

Věra
Ferbasová
HEREČKA

Gregory
Porter

JAZZOVÝ ZPĚVÁK

Kulturní nástěnka
BŘEZEN

Dětem - Ne 2. 3. v 16 a 18 h - DÁŠEŇKA ANEB PSÍ KUSY- HAF! - Divadlo
Husa na provázku, Zelný trh 9 - Na motivy Čapka. Hrají A. Kubátová, J. Jelínek.
Více: www.provazek.cz
Divadlo - Čt 6. a pá 7. 3. v 18 h - JEZINKY A BEZINKY - Městské divadlo
Brno, Lidická 16 - Detektivní komedie.
Hrají: Z. Herfortová, M. Havelka… www.
mdb.cz
Divadlo - 7., 8., 25. a 29. 3. v 19 h KRÁLOVA ŘEČ - ND Brno - Mahenovo
divadlo, Malinovské nám. 1 - Inscenace
inspirována úspěšným ﬁlmem. Hrají: M.
Sláma, L. Frej a další. www.ndbrno.cz
Dětem - So 8. 3. v 15 h - BROUČCI
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Hmyzí
balada podle Karaﬁáta. Krásné příběhy
svatojánských broučků plné fantazie.
Více: www.divadlov.cz
Divadlo - Út 11. a út 25. 3. v 19.30 h
- MARYŠA - HaDivadlo, Poštovská 8d
- Krojovaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti k tvrdohlavé oběti - Více: www.
hadivadlo.cz
Divadlo - Po 31. 3. v 19 h - CYRANO
- Divadlo B. Polívky, Jakubské nám. 5 Uvádí divadelní spolek Kašpar. Hrají: M.
Hofmann, J. Čvančarová a další. Režie:
J. Špalek. www.divadlobolkapolivky.cz
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Koncert Portera
bude v Bobycentru

Velký zájem Brňanů
o koncert Gregory Portera, největší hvězdy
přehlídky Jazzfest 2014,
přiměl pořadatele k přesunu vystoupení do větších prostor. Držitel ceny
Grammy zahraje 25. května v Bobycentru namísto
zamýšleného Sonocentra.

Kapela Smokie
hrála jak o život

17. února se potřetí za pět
let do Brna vrátila anglická glam-rocková skupina
Smokie, která zahrála ve
sportovní hale ve Vodově
ulici. Zazněly i písně ze
70. let, tedy z doby, kdy
kapela zažívala svou největší slávu.

Jan Škrdlík
VIOLONCELLOVÝ VIRTUOS

1

SBN: Co Vás přivedlo ke hře na cello?
Jan: Maminka je
houslistka, která nechtěla, abych hrál na housle,
protože by se mnou musela cvičit. Violoncello bylo
proto dobrou volbou.

2

SBN: Kolik hodin
denně cvičíte?
Jan: Cvičí jenom
zbabělci, ale musím přiznat, že někdy tímto zbabělcem jsem i já.

taženou novou strunou.
SBN: Jaký máte
k Brnu vztah?
Jan: Miluji jižní Moravu a Brno je tímto územím
obklopeno. Ať mi to Brňané
odpustí, ale rád brouzdám
spíše v jeho okolí.

5
6

SBN: Jaké jídlo
máte nejraději?
Jan: Vlastně jakéko-

liv s dobrými přáteli. Ale
není nad kvalitní hovězí
steak…
SBN: Co vzkážete
našim čtenářům?
Jan: Buďte, tedy
buďme všichni hrdi, že
po stejných ulicích, po
kterých chodíme i my, se
procházeli takoví velikáni jako Janáček, Skácel,
Haas, Nový i Masaryk…

7

SBN: Kde nejdál od
ČR jste koncertoval?
Jan: Mé zeměpisné
znalosti teď nedokážou
vyhodnotit, jestli jsou
vzdálenější Filipíny nebo
Japonsko. Kulturně asi
Filipíny.

3

SBN: Praskla Vám
někdy struna?
Jan: Ano, v jednom
dramatickém místě při
koncertu na Key Westu si
mohli posluchači vychutnávat své zážitky pět minut, než jsem se vrátil s na-

4

Text a foto: Martin Cibulka

Oldřich
Nový

12. února měli diváci
možnost naposledy vidět
v Městském divadle Brno
Hello, Dolly! V titulní
roli Dolly se představila A.
Antalová, mrzoutského
starého mládence Horáce
ztvárnil I. Ondříček.

Brňané, příznivci divadla
i herci se 14. února na náměstí Svobody připojili
k dalším městům a volali po zachování Činoherního studia v Ústí
nad Labem. Tomu hrozí
zánik kvůli nedostatku
peněz. „Údery kladivem
do kovadliny, která je
symbolem
Činoherního studia, jsme chtěli
na problém upozornit.

Připravili jsme i petice,“
uvedla mluvčí Městského
divadla Brno Lenka Pazourková.

JAN ŠKRDLÍK a jeho nástroj jsou jedna duše a jedno tělo.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

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

Povídka Pavla Jelínka k poctě Franty Kocourka
MINULE: Plotňáci neklepali, a když jó - tak za těžký
love. Švestky na něho tenkrát neměli.
ny. Museli při tom házet
majzla jestli nerazijó vod
někud šilci a zavčas se zdeMlata - to byla plotňácká
kovat. Když hémoni někochálka. Vyrumplovali paho kásli, tak to bylo levý lušu, všem, levém borcům
šel do kameňa. Na mléně
dali do řepy a vytlókli kelckópil ňáké ten metr a to si
vodkrótil.
FRANTA
KOCOUREK
Než plotňáci vyrostli tak
(1947 - 1991),
už jako malí šropáli...
brněnský silák,
Pokračování příště
vypravěč
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Slavné ženy Starého Brna

Caroline Rohrer

www.
malostranskenoviny.eu

Foto: Martin Cibulka

Rudolf
Rohrer,
syn

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Caroline Rohrer (1841
- 1887), rodným jménem
Redeky von Redek, byla
manželkou
významného brněnského tiskaře
Rudolfa Maria Rohrera
(1838 - 1914).
Caroline se starala o jejich prostorný luxusní byt

PO STOPÁCH OLDŘICHA NOVÉHO
V

ydejte se s námi po brněnských adresách
Oldřicha Nového. A těšte se na jednu překvapivou adresu navíc! Doporučujeme pohodlnou a teplou obuv, dále nezapomeňte na fotoaparáty a na pár kovových mincí do kapsy.
Předpokládaný konec akce je cca v 17 hodin
v Letohrádku Mitrovských na Veletržní ulici.
V kolik: ve 13 hodin

Více info na tel. č.

777 122 009

Kde: sraz před OD Vichr na Kobližné

Akci pořádají StaroBrněnské noviny

Hedwig
Rohrer,
tchýně

Vždy pečlivě
učesaná Caroline

inzerce

Kdy: středa 12. března

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: Jeden ze čtyř mamlasů,
který na náměstí Svobody podpírá
dům U čtyř mamlasů. Správně:
Jana Kokešová, Matěj Kolesný

Foto: Martin Cibulka

Rudolf
M. Rohrer,
manžel

Oldřich Nový
s manželkou
v Brně

Foto: Archiv

KDE TO JE

Otázka: Tohle je těžké.
Víte, na jakém domě v centru Brna je toto znamení se
třemi růžičkami?
Nápověda: Znamení je na
domě na Petrově.

[

Manželka brněnského tiskaře

Mlata

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

Co nového
v Praze

na Baštách 6. Téměř každé nedělní odpoledne navštěvovala s manželem
kavárnu v nedalekém hotelu Padowetz. Vychovala
syny Rudolfa a Karla.
Zemřela ve věku 46 let
a nedožila se ani jednoho
z osmi vnoučat.

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

LÍNĚJŠÍ

NÁVOD: Součet v každém řádku a sloupci je 6.

Restaurace Na Švábce ve spolupráci se StaroBrněnskými novinami si vás dovoluje pozvat na
menu podle Oldřicha Nového.
Ve dnech 10. 3. 2014
- 16. 3. 2014 si můžete
exkluzivně a jako v jediné brněnské restauraci objednat některé z jeho nejoblíbenějších pokrmů. Nebude chybět ani
Beaujolais, které je s našim králem milovníků
stříbrného plátna nerozlučně spjato. Přijďte si
zavzpomínat na věčného

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

Kristiána s doprovodem
jeho známých i méně
známých ﬁlmů. Akce vyvrcholí v sobotu 15. 3.
(31 let od úmrtí), kdy se
ve spodním traktu restaurace Na Švábce setkají od 18 h přátelé Oldřicha Nového. Přijďte
mezi nás, mj. se dozvíte,
jak to bylo doopravdy
s jeho dcerou Janou.

Auto, které je radost číst!
Tady
může
být váš
inzerát

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. dubna

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 potěšil
vítězku soutěže
StaroBrněnských
novin I ženám
pivo sluší.

SUD STAROBRNO MEDIUM
PRVNÍ CENA SOUTĚŽE

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

Posílám fotku našeho
Mikiho jak čte StaroBrněnské noviny.
Zdraví Pavel Geryk

Takhle to
má vypadat

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

StaroBrněnské noviny
v redakci na telefonním
stolku pod dozorem
Nataši Gollové.

Tak to
házim
sicnu.

SBN TRICET

Jiří Pecha

HODNO NÁSLEDOVÁNÍ: „To je dnešní tisk?“ „Jistě, vašnosto.“
„Teda mi nenoste kávu a přineste rovnou kabát a klobouk.“

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 3 / březen 2014 / IV. ročník.
Vydavatel: StaroBrněnské noviny, o.s., IČO: 02471728. Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Hlavní redaktor: Martin Cibulka. Kultura, inzerce: Monika Höppner,
Jiří Pěkný. Layout: Ondřej Höppner. Registrace MV ČR. Kontakt: redakce@
starobrnenskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777
556 578. Poštovní adresa: Sarajevská 16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce
neodpovídá za obsah příspěvků čtenářů.

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

La Dolce Vita,
Váš sladký život...

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

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

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

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

inzerce

54 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. Obchůdek Šťastná
chvíle, Josefská 1. Hotel Slavia, Solniční 15.

na tel. číslo 902 11 30

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et

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

Nabízíme dva druhy čerstvě pražené
lahodné kávy a nově také vynikající
Plzeňský Prazdroj.
AKCE:
S tímto inzerátem během března
dostanete při koupi kávy druhou zdarma!
Adresa:
Biskupská 3, Brno.
Najdete nás také na Facebooku!

Tel.: 731 413 358

