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. 4, roč. IV
duben 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

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Brněnské
servírky

MÁME TRUMPETKU
VLASTY BURIANA

M is s
W il li a m s

1LE2T3

Foto: Martin Cibulka

VÝROČÍ

EXKLUZIVNÍ DAR KRÁLE
KOMIKŮ NEJLEPŠÍM
NOVINÁM V BRNĚ

SLEČNA ANETA

s hruškovicí Williams, panák
za 40 Kč. Exkluzivní prodejna
Rudolf Jelínek (Jezuitská 17)

Foto: Martin Cibulka

Slavnou trumpetku z filmu Přednosta stanice věnovala StaroBrněnským novinám před pár dny
paní Silvestra, dcera Burianova
osobního řidiče Františka Řeháka.
Dosud nezveřejněné fotograﬁe
najdete na straně 6 a 7

Vlasta Burian
v komedii
Přednosta stanice

Burianův řidič
František Řehák
inzerce

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

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

Nově
otevřeno
od dubna!
Nádražní 22
Brno

Více str. 4

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

KURZY TENISU

včasný zápis
•Raketa Head zdarma,
•nebo SLEVA 20 %
•Nábor duben 2014
•+ příměstské tábory v létě

www.tallent.cz
Tel.: 777 260 262

Více str. 9

„SBN čtu pravidelně a velmi rád,
v kavárně TeeVee jsou denně
k mání.“ Radek Rettegy,
zpěvák a kytarista legendární
brněnské skupiny Los Brňos

Nově otevřená
tataráková pivnice
•Polední menu
•5 druhů točeného piva
z pivovaru Richard
•Široký výběr moravských
i zahraničních vín
Adresa: FRIEND´S,
Josefská 25, Brno
Tel.: 607 416 418

www.friendsbrno.cz
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Proč čtu
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

15°C

DUBEN: Nechť si duben

sebelepší bývá, ovčákovi hůl
přec jen se zasněžívá.

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!

Aspik z paznehtu
Dej do velkého hrnku
jeden hovězí, od řezníka dobře očištěný a rozsekaný pazneht, libru
telecích kostí, osm vepřových nožiček a pak...
www.rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce

100

let uplynulo od
narození Bohumila Hrabala.
Více str. 4 a 5

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Detail je často
víc než celek

Z

ajímavá drobnost,
za kterou se skrývá ještě zajímavější
příběh. Před pár dny si
všiml zaměstnanec restaurace na Špilberku, že
na lampách je znak Prahy
a zavolal to do televize.
Znak o velikosti krabičky
od sirek byl na lampách
přes 40 let a nikdo to
do té doby nepostřehl.
Lampy jsou víc než dva
metry nad zemí, takže
z chodníku našinec vidí
kulový.
Jak si toho tajemný pan
Václav všiml? Vylezl na
lampu? Měl dalekohled?
Zvětšil náhodný snímek?
Redakce SBN ráda uveřejní podrobnosti, když se
pan Václav ozve.



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

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Šokující objev: Lampy na Petrově
a na Špilberku mají znak Prahy
Brno - Lampy veřejného
osvětlení na hradě Špilberk a na Petrově mají
znak Prahy. Na tuto
skutečnost upozornil zaměstnanec jedné z místních restaurací.
„Měly by mít znak Brna,“
míní drtivá většina Brňanů, které StaroBrněnské
noviny oslovily. Lampy
byly v Brně rozmístěny
v 70. letech min. století.
Původně jich bylo 150,
nyní jich zbývá asi deset. „Výměna znaku už
je v jednání,“ říká ředitel
Špilberku Pavel Ciprián.

Nové zprávy
ze Starého Brna

Projekt Amazon
ostudně krachl
Brno - Práci pro dva tisíce lidí odmítli na konci března radní Brna,
když neschválili stavbu
skladů firmy Amazon.
Důvody zamítnutí byly
malicherné. Brno promarnilo šanci.

TAJEMNÝ PAN VÁCLAV (25)

Na pražský znak na brněnských lampách upozornil všímavý mladík Václav,
zaměstnanec jedné restaurace na Špilberku. Redakce SBN by ho ráda odměnila: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Trhovci na Moravském Hotel
zapálila
náměstí se bouří

Moravské nám. - Kvůli
opravám Zelného trhu se
přesouvají trhovci na Moravské náměstí. Je jich tu
zatím jen asi deset, ale už
píší petici.
„Není tu kde zaparkovat,
bedny se zbožím musíme
tahat i několik set metrů,“

Zpravy

řekl SBN jeden z prodavačů. „Není tu ani voda,
takže nemáme čím zalévat sazenice.“
S nabídkou zboží jsou nespokojeni i zákazníci. Rekonstrukce Zelného trhu
má začít v nejbližších týdnech. Potrvá do listopadu.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Ve stínu oblevy: Co
s vámi dělá JARO?

cigareta

Zelný trh - Požár hotelu
Grandezza prý způsobil
dne 13. 3. nedopalek cigarety. Při hašení požáru
bylo vodou zničeno prezidentské apartmá. Škoda byla 900 tisíc korun.

Hrdinové se
vrátili z pólu

Brno - Vědci z Masarykovy univerzity se po
pěti měsících vrátili do
Brna. Na Antarktidě pitvali ryby, hráli na kytaru
a zkoumali ledovce.

Pietní stolek za
Věru Chytilovou

Solniční - Na stolek
před restaurací Slavia
položily stovky Brňanů květiny na památku
zesnulé režisérky Věry
Chytilové (†12. 3.). Natáčela se zde scéna filmu Kurvahošigutntág
„Host vyhazuje vrchního“.

POZOR!
Nově otevřeno
v hotelu Slavia

Restaurace zdravého životního stylu

Dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„JARO
se mnou dělá
to stejný,
co JOŽO.“

„Všechno
je najednou
lepší a tak
nějak
radostnější!“

„Kromě
senné rýmy
se mnou
nedělá nic,
zhola nic.“

Nabízíme:
Vegetariánské menu • Saláty • Ryby • Sushi
Polévky • Bylinkové nápoje
Možnost jídla s sebou

Při předložení tohoto inzerátu malá pozornost zdarma
Hotel Slavia, Solniční 15, Brno
www.facebook.com/hotelslaviabrno Tel.: 603 946 790

Ruční výroba a opravy šperků všeho druhu.
Prodej zlata, stříbra, ocelových šperků a šperků
s přírodními kameny.
Adresa:
Otevřeno:
Pracovní dny 9 - 17. 30 h

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Když svítí
sluníčko, můj
kamarád,
natahuji k němu
ruce.“

„Začínám šílet,
rozkvétat
jako stromy
a smát se od
ucha k uchu.“

„Jaro se mnou
dělá to, že
mě těší, protože
je jaro.“

Herec, Národní
divadlo Brno

www.sperk-zlatnictvi.cz

Tuřanka 2 a, Brno - Slatina
Telefon: 603 234 656

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Kdo postříkal obličej dívky
na Obilném trhu barvou?

Dívka ze str. 3

PŘÍLIŠ MNOHO NEZNÁMÝCH - Z TOHO AŽ MRAZÍ...
Vášnivý reportér
Martin Cibulka brázdí
ulice Starého Brna

Obilní trh - Neznámá
nádherná socha dívky se
džbány, u které se dodnes zatím nepodařilo
určit autorství, je poškozená a znehodnocená.
Již mnoho let zdobí střed
Obilního trhu. Kdosi posprejoval její obličej pistáciově zelenou barvou.
Tuto informaci mi sdělil
starší pán, který tam jako
každý den ráno venčil
svého pejska.
Mluvčí Městské policie
Brno Jakub Ghanem
StaroBrněnským novinám
řekl: „Hlídka park prohledala, ale pachatele
nenašla.“
Neznámá dívka, neznámý autor, neznámý vandal, až z toho mrazí.

Rok
1914

Foto: Youtube

ště MISTRYNĚ BRNA
V PŘEVLÉKÁNÍ ZA VĚJÍŘ

Slečna Miluše Plachá z Jánské
při své slavné produkci. Její převleky (např. za vějíř) jí vynesly
přezdívku Větrná vlna.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Dívku z Obilního
trhu napadl
vandal

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

Kavárna a vinotéka
•Zahajujeme jarní sezónu
točenou zmrzlinou z Opočna
•8 druhů sudového vína
•Větší výběr kvalitního lahvového vína
•Pochutiny k vínu: španělské paštiky,
mandle, olivy, klobásky atd.
•Nově platba kartou Vychutnejte si

PRODÁVÁTE
NEMOVITOST?
Poradím Vám

Z DA R M A !

NÍ
LIT
REA ADCE
R
PO

u nás sklenku vína,

1dcl za 14 Kč!
Otevřeno
po - pá 9 - 19 h, so - ne 10 - 19 h
Adresa: Nám. Míru 2, Brno

Tel.: 608 765 300 ♦ www.cafebonbon.cz

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 30. 4. 2014.
•Paspartování a rámování
Otevřeno pondělí až pátek 7 - 17 h

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

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

www.ediplomky.cz

NOVINKA!

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

Klobouky nejen pro
filmové nadšence
20. a 30. let,
ale i pro
každého z Vás.

Najdete nás
v pasáži Omega na nám. Svobody.

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

DŮM (díra ulici.
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telefon redakce
redakce: 775 949 557

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Zpravy

Bohumil Hrabal: Vš
28. března 1914 Brno
– 3. února 1997 Praha
Bohumil Hrabal určitě patří mezi nejvíc celosvětově
proslulé brněnské rodáky.
Při příležitosti jeho nedožitých 100 let vzpomeňme
na jeho ženy.
V roce 1956 se Hrabal
setkal s Eliškou Plevovou, kasírkou z hotelu
Paříž. Byla sudetoněmeckého původu a na konci
války ji ve sběrném táboře brutálně znásilnili
sovětští vojáci.
Ani po svatbě (8. 12. 1956)
pak nemohli mít děti.
Eliška, které říkal Pipsi,
mu byla až do své smrti
v roce 1987 oporou zejména v praxi.
V roce 1966 zemřel Hrabalovi otec, o rok později
oblíbený strýc Pepin a za
dva roky matka. V roce
1987 krátce po sobě odešel i jeho bratr a manželka Pipsi.

100 LET OD NAROZENÍ GENIÁLNÍHO

V tomto těžkém období
mu stála po boku mladá
americká
bohemistka
April Giffordová, které
říkal Dubenka. Poprvé
se setkali v restauraci
U Zlatého tygra. Napsal
jí mnoho dopisů, které
vyšly knižně. Říkal o ní,
že pro něho znamenala
to, co pro starého Goetha
sedmnáctiletá Ulrika von
Levetzow.
Velice blízká mu byla překladatelka do španělštiny
Monika Zgustová. Poprvé se spolu setkali v jeho
domku v Kersku, když
se za ním přijela poradit
o překladu jeho knih.
Spatřila Hrabala plačícího na zahradě mezi břízami. Umírala mu žena.
„Prožil jsem dvě války
a nejrůznější hrůzovlády, ale nic nebylo horší
než to, když se teď mu-

sím bezmocně dívat, jak
mi umírá žena,“ řekl jí
Hrabal.
Další důležitou ženou mu
byla německá překladatelka Susanne Rothová
(1950 - 1997), které Hrabal odkázal část dědictví.
V Praze bydlel mimo
jiné ve starobylém domě
U Zvonu na Staroměstském náměstí, většinu

života ale prožil v Libni.
Co se týče milenek, měl
Hrabal spíše opatrovnice. Je znám jeho vztah
se podivínskou ženou
jménem Julča, která prý
roku 1994 U Zlatého tygra za přítomnosti prezidentů Havla a Clintona
„vyvalila cecky“ a Hrabal si ji pak chtěl vzít za
ženu.

Hrabalův rodný dům
v Brně v Balbínově
ulici číslo 47

Bohumil Hrabal U Zlatého tygra s prezidentem Václavem Havlem a nadšeným prezidentem USA Billem Clintonem v roce 1994.

Lahodné pivo
a skvělé domácí hamburgery?

NOVÝ BURGER´S PUB

nově otevřeno

Na konci rok 1996 nastoupil Hrabal další z nemocničních pobytů, které prý dávaly jeho životu
řád. Zemřel dne 3. 2. 1997
po pádu z 5. patra ortopedického oddělení Bulovky, když krmil holuby.
Podle některých verzí
mohlo jít o sebevraždu.
Byl pohřben na hřbitově
v Hradištku.

Umíme obojí!
přesvědčte se, že Vám chutná!

PIVNÍ SADY

burger´s pub

NA NOVÝCH SADECH

Nádražní 22

PIVNÍ SADY

burger´s pub

PIVNÍ SADY

burger´s pub

už se k nám těšíte?

PIVNÍ SADY

burger´s pub

my na Vás ano!

lici.

telefon inzerce: 777 @556 578

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu
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Všechny jeho ženy

Nové zprávy ze
Starého Brna

Zpravy

NÍHO SPISOVATELE, RODÁKA Z BRNA

MATKA
MARIE
HRABALOVÁ
Ochotnická herečka,
účetní

Do Brna přijel
tygr - hazardér

Zoo - Do brněnské
zoo dorazil v polovině
března z Polska tygr
Dandys. Má za úkol
oplodnit samici Satu.
O totéž se marně snažilo už pět tygrů, jednoho při tom zabila.

Nový rektor
Mendelovy
univerzity

MÚZA

APRIL
GIFFORDOVÁ

Zemědělská - Novým
rektorem Mendelovy
univerzity byl 11. 3.
jmenován botanik Ladislav Havel.

Studentka bohemistiky,
vysněná milenka

Chtěl by mít
Janáček garáž?

KAMARÁDKA
MONIKA
ZGUSTOVÁ
Hrabalova překladatelka do španělštiny

MANŽELKA

MILENKA?

ELIŠKA
PLEVOVÁ
Bývalá servírka,
Hrabal jí říkal Pipsi

JULČA
Údajná Hrabalova
milenka na stará
kolena

DŘÍVE & DNES
1893

Veselá - Pod ulicemi
Veselá a Besední se má
začít stavět podzemní
garáž pro skoro 200
aut. Nad nimi prý má
stát Janáčkovo kulturní centrum. Rozhodne
se o tom 18. dubna.

Roh Moravského náměstí a Lidické
Kde to je

Dnes

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Troleje

VŠIMNĚTE SI: Dřívě tu byla exkluzivní kavárna Café Biber. Dnes je tu zavřený Muzejní sklípek.

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Ano, miláčku, nejlepší
kadeřnictví je U hřiště.
ˇ
ˇ ˇ ˇ
U HRISTE
KADERNICTVÍ
Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.
Brazilský keratin.
Tel.: 547 354 318. U hřiště 21, Brno
Starý Lískovec, www.kadernictviuhriste.cz. FB

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

Historie Alfa Pasáže

Multifunkční komplex paláce Alfa stojí na místě
barokních šlechtických domů Mitrovských a barona von Freyenfelse. V roce 1930 koupil pozemky
brněnský podnikatel a stavitel František Hrdina.
Nechal strhnout zbytky chátrajících objektů a oslovil architekta Bohuslava Fuchse.
Jeho návrh počítal s nárožní věží, opaxitovým obkladem a výrazným horizontálním
členěním stavby pásovými okny. Fuchsův návrh byl však přepracován Technickou kanceláří Františka Hrdiny. Pokračování příště.

Akce dubna: 12. 4. Jaro v Pasáži

Výtvarný ateliér Jarní vánek, představení
O koblížkovi, dětská výtvarná dílna a taneční vystoupení.
Akce se koná na podporu o. s. Človíček.
Více info: ► www.alfapassage.cz ►
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telefon redakce: 775 949 557

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Tema

Vzpomínka pana Řeháka

Vlasta Burian dal svému příteli i řidičovi slavnou trumpe
D
íky StaroBrněnským novinám se
náš nepřekonaný
král komiků Josef Vlastimil Burian, který by 9.
dubna oslavil 123. narozeniny, vrací zpátky do
Brna.

Řidič
Přinášíme vám exkluzivní
dosud nezveřejněné fotografie a také milý příběh
muže, který byl od roku
1930 až do smrti Vlasty
Buriana jeho blízkým
přítelem.
František Řehák (1904
- 1972) se vyučil automechanikem a od roku
1929 pracoval v brněnské Zbrojovce. V té době
se tam vyráběly slavné
Zetky, jejichž velkým
příznivcem byl i Vlasta
Burian. Jednoho dne si
Vlasta přijel do Brna pro
nový typ Zetky, který mu
předával právě pan František Řehák. Padli si do
oka a Burian mu nabídl
místo osobního řidiče
a automechanika. František se tedy v roce 1933
i s manželkou přestěhoval
do Prahy.

Závody
Zúčastnili se spolu i mnoha soutěží na vozech Z4
a Z5. Záhy se František
dokonce stal členem Divadla Vlasty Buriana.
Františkově manželce se
ale stýskalo po brněnském Králově Poli a po
rodičích. Roku 1938 se

stěhovali zpět do Brna.
František nastoupil opět
do Zbrojovky a od roku
1950 až do důchodu pracoval v Chronotechně na
Bratislavské ulici.
S Vlastou Burianem si
až do konce života psali
dopisy. Král komiků dal
Františkovi při poslední
návštěvě trumpetku z ko-

Slavná
trumpetka
medie Přednosta stanice
(1941), kde do ní Vlasta
jako převlečený přednosta vlastně omylem foukl
a tím poslal vlak s inspektorem Kokrhelem (Jaroslav Marvan) pryč.

Smutek
Seběhlo se to takto:
„Vlastíka jsem navštívil
v Praze v jeho malém bytě, který mu jako pomstu
přidělila tajná státní bezpečnost,“ vypráví František Řehák.
Málokdo dnes ví, že po
zabavení jeho luxusní
dejvické vily v Kadeřávkovské ulici mu přidělili
byt, ze kterého byl výhled
na jeho milovaný dům,

ve kterém strávil největší
část svého života a ve kterém královsky hostil své
přátele.
„Stál jsem s Vlastíkem
u okna a on najednou
říká: Vidíš Franto, a na
toto se mám dívat! Začal
plakat, byl na tom psychicky už velmi špatně.
V předsíni mi dal do ruky
již zmíněnou trumpetku,
beze slov jsme se objali.
V jeho očích bylo všechno.
Na nic jsem se neptal, to
bylo naposledy, co jsem
ho viděl. Pak jsem odjel
zpátky do Brna.“
Tuto trumpetku teď
věnovala StaroBrněnským novinám Františkova dcera Silvestra. Její
křestní jméno je dalším
důkazem tatínkova smyslu pro humor, narodila se
na Silvestra, tak dostala
takové jméno.

František
Řehák,
osobní automechanik
Vlasty
Buriana

Úsměv
Známé byly tenisové exhibice Vlasty Buriana na
kurtech v Lužánkách, návštěvy brněnského rozhlasu a především vystoupení ve varieté Rozmarýn.
Na svého tatínka, který
zemřel v Brně 10 let po našem králi komiků, vzpomíná nad fotografiemi
dcera Silvestra s úsměvem a s láskou.

Návštěva Vlasty Buriana
v Chronotechně,
vlevo manželka Nina

Víte, že...
Podle Jana Wericha patřil
Vlasta Burian mezi 10
nejlepších komiků světa.

Vystoupení v Rozmarýnu.
Foto s věnováním.

Z posledního
vystoupení
v Rozmarýnu
s klavíristou
Daliborem Ptákem

Burian s manželkou Ninou
a Františkem Řehákem
v Chronotechně

z tituln}i strany
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ka na krále komiků

Kalendárium
Starého Brna
DUBEN

umpetku. Tu teď dala SBN jeho dcera Silvestra

Vincenc
Brandl,
archivář

Pavla
Severinová,
herečka

Karel
Janský,
herec

Josef
Macůrek,
historik

● Vincenc Brandl
*5. 4. 1834 Staré Brno
†26. 12. 1901 Brno
Archivář. Je po něm
pojmenována ulice
Brandlova.
● Pavla Severinová
*20. 4. 1929 Brno
†24. 3. 2000 Brno
Herečka. Ve filmu např.
Fešák Hubert (1984).
● Karel Janský
*28. 4. 1944 Brno
†12. 4. 2011 Brno
Herec. V Divadle bratří
Mrštíků odehrál přes 100
rolí.
● Johann Schubert
*11. 4. 1843 Brno
†26. 4. 1924 Brno
Obávaný detektiv
brněnské policie.

Návštěva
Vlasty Buriana
v Chronotechně
na Bratislavské
ulici 31. 10. 1958

VLASTA BURIAN
*9. DUBNA 1891
†31. LEDNA 1962

● Josef Macůrek
*31. 3. 1901 Chomýž
†20. 4. 1992 Brno
Významný historik.
● Karel Zahradník
*16. 4. 1848 Litomyšl
†22. 4. 1916 Brno
Matematik. Je po něm
pojmenována ulice
Zahradníkova.

RESTAURACE + KOLIBA A HOTEL***
STYLOVÁ KOLIBA

•příjemné a stylové nekuřácké prostředí
•výborná kuchyně, nejen se slovenskými
specialitami
•halušky, lokše, strapačky
•výběr dobrého vína z Lechovic
•čepujeme Starobrno 11° z pivních tanků,
nealko Frii, kofolu
•otevřeno denně 11 - 23 h
•rezervace na tel.: 543 235 163, 608 770 477

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

•výborná kuchyně
•pokud se vám nechce
•polední menu, výběr ze čtyř jídel
domů či přijeli známí
(po - pá 11 - 15 h, menu na www.nikacentrum.cz)
z daleka, využijte náš
•čepujeme Starobrno 11° z pivních tanků, Plzeň 12°,
komfortní hotel v klidnealko Starobrno, pivní speciály, kombajnérku
né části u výstaviště
•možnost pořádání svateb, oslav i ﬁremních akcí blízko centra
•restaurace nekuřácká, country salonek pro kuřáky •recepce nonstop
•otevřeno denně 11 - 23 h
•tel.: 543 235 165,
•rezervace na tel.: 543 235 163, 608 770 477
774 452 424

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)
Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Mladý
Vlasta
Burian

VZPOMÍNKA
NA VLASTU BURIANA

Jako by to
bylo včera
DUBEN

Otevření Besedního
domu

Bistro Quick vedla
paní Věra Műllerová - Odstrčílková.

První samoobslužné bistro

Skvělá nálada, setkání
StaroBrněnských novin

byl barvoslepej!“ A začala královská zábava díky
našemu „Králi komiků“.
Přestože je téma Vlasta
Burian
nevyčerpatelná
studnice historek, vzpomínek, situací a hlavně
smíchu, všichni dobře
víme, jak špatně dopadl

a skončil právě díky režimu, ve kterém žil.
Vlasta byl nejen fenomenální herec, ale i podnikatel, který v době své
největší slávy (a že byla
pořádně dlouhá) zaměstnával kolem stovky lidí.
A kolik bylo těch, které za-

Foto: Archiv SBN

● 8. 4. 1911 byly zveřejněny výsledky sčítání lidu.
V Brně žilo 125 737 lidí,
k německé řeči se hlásilo
66 % osob, k české 33 %.
● 16. 4. 1919 vzniklo sloučením okolních obcí a dvou
měst tzv. Velké Brno.

Oprava
Společný hrob obětí leteckého náletu z roku 1944
se nachází na Židenickém
hřbitově.

Sloupek o kávě
Bez laktózy? ANO.

Nově otevřená vinotéka v útulných sklepních
prostorách. Víno z Kobylí, vynikající pražené
mandle, voda zdarma, klavír a housle k dispozici. www.vinarstvibukovsky.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Rudolf Jelínek, Jezuitská 17

Nekuřácká cukrárna a kavárna u Kraví hory.
Káva Illy, denně čerstvé zákusky, točená
zmrzlina, snídaně. Hrací koutek, usměvavá
obsluha, wi-fi. www.cafebonbon.cz

Dne 1. 8. 1967 zahájilo
provoz první samoobslužné bistro s rychlým občerstvením Quick nejen
v Brně, ale v celé ČR. Nacházelo se v přízemí při
pravém nároží vstupu do
pasáže hotelu Slovan na
Lidické ulici.

inzerce

Vinotéka Bukovský, Úvoz 4

Bonbon, náměstí Míru 2

● 3. 4. 1873 byl otevřen
Besední dům. Autorem
původní stavby byl architekt Theophil Hansen,
který má na dvoře nemocnice u sv. Anny bronzovou
bustu.

chránil. Byl to výjimečný
člověk. Vzpomeňte si na
něj, zvedněte hlavu vzhůru a usmívejte se na sebe
a kolem sebe. Jaro je v plném proudu. Jako každé
první pondělí se na Vás
v TeeVee budu těšit!
Příště: 7. dubna v 17 h

Novinky z místních podniku

Nově otevřená exkluzivní prodejna se stylovým posezením a s úplným sortimentem
výrobků R. JELÍNEK. Možnost pořádání
akcí až pro 80 osob. www.rjelinek.cz

Architekt Theophil
Hansen

Foto: Archiv

Na březnovém setkání
přátel StaroBrněnských
novin se povídalo o čase
minulém, současném a také o tom, co nás zřejmě
čeká.
Při názoru, že za minulého režimu nám všem bylo
lépe, byly daleko větší
jistoty a nebylo tolik nových nemocí, jsem raději, jak se říká, obrátil list.
Což takhle Vlasta Burian,
který má 9. dubna výročí
narození?
A co Vlasta a režim, ve
kterém žil, a co on a jeho
nemoci? V jednom rozhovoru řekl: „Ha, ha, ha pánové, já jsem byl naposledy u doktora, když jsem
měl čtyři roky a měl jsem
černej kašel. A to ještě nevím, jestli ten doktor ne-

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

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

T

aké si rádi vychutnáváte šálek lahodného cappuccina, caffé
latte nebo si své oblíbené
espresso zjemníte kapkou
mléka? Pro mnoho z nás
z toho neplynou žádné následky, ale je i spousta dalších, kterým klasické mléko
způsobí bolesti břicha, koliku či nechutenství.
Nezoufejte, že byste se museli s mléčnými dobrotami
v kavárnách rozloučit.
V dnešní době provozovatelé dobrých kaváren
myslí i na tuto alternativu
a baristé Vám mohou připravit Vaši oblíbenou kávu
z mléka bezlaktózového
(neobsahuje mléčný cukr).
Další jiná „náhradní“ mléka, např. sójové či pohankové, nejsou pro napěnění
do cappuccin příliš vhodná.
Zeptejte se ve své oblíbené
kavárně.
Pavel Kosta

D
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Komentáře, básně, glosy, minifejetony

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

Dopis

Sbírka na
Stolpersteine
pro Haasovi

Dobrý den,
pan Ivan Vilímek z Brna,
který se s projektem Stolpersteine seznámil pro-

střednictvím
rozhlasu
a je jím velmi osloven, by
rád položil pamětní kameny za skladatele Pavla
Haase a jeho otce Zikmunda Haase.
Oba byli odvlečeni dne
30. 11. 1941 ve 2 h 14 min.
z bytu Zikmunda Haase
na Smetanově 28 do Terezína.
Jeho finanční situace mu
ale nedovoluje tyto ka-

Dopis

NOVINY
SMS

StaroBrněnské noviny
č. 3, březen 2014

Vážená redakce,
s netrpělivostí očekáváme v naší schránce každý měsíc výtisk
StaroBrněnských novin,
ve kterých vždy najdeme spoustu zajímavého,
od historie našeho města po současnost. Kolik
známých osobností s pohnutými osudy zde žilo,
aktuálnost vtipů 100 let
starých i to, jak se město
v průběhu času mění.
Rádi bychom vám touto cestou poděkovali za
tento měsíčník a popřáli
hodně zdaru a nadšených
čtenářů do dalších let.
Eva a Jiří Valentovi,
Brno
Redakce: Děkujeme. Foto
svého brněnského elegána najdete na straně 12.

Báseň
POULIČNÍ LAMPY
Večerní nastane čas,
rozsvítí se lampy zas.
Světlo na zem dopadá,
strachu ze tmy odpadá.
Lampy stojí vedle sebe,
pamatují dějiny,
bolest, radost,
modré nebe,
posvítily…
na šťastné ty hodiny.
Pro StaroBrněnské
noviny: Láďa Flek

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.

Sbn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

meny pořídit. Je ochoten
přispět částkou cca 800
Kč. Cena obou kamenů je
6 720 Kč.
Dohodli jsme se proto, že zveřejníme výzvu
a vyzveme čtenáře StaroBrněnských novin, zda
by byli ochotni na položení dvou kamenů přispět
jakoukoli částkou.
Věříme, že se sbírka povede a kameny budou

v září v Brně na Smetanově ulici položeny. Příspěvek možno zaslat na
účet Židovské obce Brno,
1925258024/2700, v. s.:

682024, s. s.: rodné číslo
dárce bez lomítka.
Barak Selinger,
garant Stolpersteine,
tel.: 606 692 295

Haasovi
s rodiči

inzerce

TENISOVÁ ŠKOLA TALLENT
Přihlaste se od
dubna do jarního
kurzu tenisu

V rámci včasného zápisu můžete
získat raketu HEAD zdarma,
nebo 20% slevu. 8 středisek v Brně.

Zde muže být
váš
inzerát!

sleva inzerce
20 %

Volejte hned tel. č.:
777 556 578
Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu
Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

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

Kurzy tenisu: Volnočasová aktivita bez přemrštěných
výkonnostních a ﬁnančních nároků.
Precizní zvládnutí skupinové výuky a zapojení všech dětí
po celou dobu tréninku. Možnost a nikoli nutnost pokračovat v závodním tenise. Vhodné pro začátečníky i pokročilé
v místě bydliště. Kvalitní trénink pro všechny zajišťují trenéři ČTS a FTVS s kladným přístupem k tenisu i dětem. Trénovat můžete celý rok v na sebe navazujících trimestrech.
O prázdninách pořádáme týdenní příměstské tábory
Naučte se za jeden týden základům tenisu, pokud jste nikdy nehráli, nebo se prostě zdokonalte, pokud jste pokročilejší. Odpoledne hrajeme míčové hry, při kterých dbáme
na prohlubování tenisových dovedností (cit pro míč, odhad,
koordinaci), navštívíme zoo, jurský park, jdeme plavat,
zkoušíme základy minigolfu, bowlingu…

www.tallent.cz

Tel.: 777 260 262 (10 - 14 h),
e-mail celodenně: info@tallent.cz
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
zmístního
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
plánů brněnských divadel,
která už pomalu odtajňují, na co se diváci mohou
v příští sezoně těšit.

Provázek Hrabalovi
vypustil holuby

Jiří Pecha se už těší na obnovené představení Babičky.

Divadelníci plánují
novou sezonu

SPISOVATEL

K

Hana
Ulrychová
ZPĚVAČKA

Friedrich
Ohmann
ARCHITEKT

Kulturní nástěnka
DUBEN

Divadlo - Út 8. 4. v 19 h - PRÁSKNI DO
BOT - Divadlo B. Polívky, Jakubské nám.
5 - Uvádí Divadlo Na Jezerce. Hrají: J.
Hrušínský, R. Holub, M. Sitta, V. Liška.
www.divadlobolkapolivky.cz
Akce - So 12. 4. - JARO V PASÁŽI Alfa Pasáž - Výtvarný ateliér Jarní vánek,
představení O koblížkovi, dětská výtvarná
dílna a taneční vystoupení. Akce na podporu o. s. Človíček. www.alfapassage.cz
Divadlo - Čt 17. 4. v 19.30 h - MARYŠA HaDivadlo, Poštovská 8d - Krojovaná
revolta s pěknými hereckými výkony. Od
obětavé tvrdohlavosti k tvrdohlavé oběti Více: www.hadivadlo.cz
Dětem - Ne 20. 4. v 15 h - BROUČCI Divadelní studio V, Veveří 133 - Hmyzí
balada podle Karaﬁáta. Krásné příběhy
svatojánských broučků plné fantazie.
Více: www.divadlov.cz
Divadlo - So 26. 4. v 19 h - JIŘÍ KNIHA
HLEDÁ NÁHRADU - Divadlo Husa na
provázku, Zelný trh 9 - Další díl legendárního improvizačního večera. Šest herců
a Jiří Kniha. www.provazek.cz
Akce - Ne 27. 4. od 14 h - KLOBOUKOVÉ VÍTÁNÍ JARA - Denisovy sady pod
Petrovem - Těšte se na návštěvu z Barrandovských ateliérů. V případě deště se
akce nekoná.
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Nenechte si ujít 25. dubna od 19 hodin v hotelu
Slavia v Solniční ulici parádní taneční večer s názvem Cabaret, který bude

Speciální
dvojkoncert
Hany a Petra Ulrychových si 16. března užili
diváci Mahenova divadla.
A co se slavilo? Sourozeneckých 135 let, 50 let
hudebního působení, 40
let Javorů a pět let Javorů
beat. Gratulujeme.

Galerie vystavuje
Ohmanna

Navštivte v Moravské galerii v Brně výstavu
Friedrich
Ohmann:
Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách. Výstava
představuje dílo jednoho
z nejvýznamnějších architektů střední Evropy
v době kolem roku 1900.
K vidění do 25. května.

Marie Kučerová

ředitelka Filharmonie Brno

1

SBN: Jak Vy, křehká žena, zvládáte
takové těleso, jako je
Filharmonie Brno?
Marie: Těleso je to
opravdu veliké. 112 hudebníků a asi 30 lidí v managementu. Celá instituce
však běží podle pravidel.
Když se bavíme věcně, tak
v tom není vůbec žádný
problém.

2

SBN: Jaká hudba je
Vám nejbližší?
Marie: Jsem vášnivý posluchač. Poslouchám moderní jazz, také
hudbu etnickou, barokní,
ale díky filharmonii čím
dál víc hudbu symfonickou.

3

Cabaret v centru
Brna láká

Ulrychovi slavili
v Mahence

SBN: Co považujete
na Vaší práci za nejzajímavější?
Marie: Baví mě ta pestrost. Jsem tady rok, takže
stále ještě objevuji. Moje
práce vlastně nemá začátek a konec. Velice mě zajímá například vymýšlení
programů.

SBN: Kde jste byla
s ﬁlharmonií nejdál?
Marie: Nejdál v Japonsku. Pro brněnskou
filharmonii je to letitá
tradice. Japonsko je země
zaslíbená evropské hudbě. Všechny koncerty,
kde jsme hráli převážně
českou hudbu, byly téměř
vždy vyprodány. A to jsou
sály pro dva tisíce lidí
a více. O českou hudbu je
tam obrovský zájem.

4

SBN: Co vzkážete
Brňanům?
Marie: Choďte na
Filharmonii Brno, ještě
pořád zbývá pár volných
míst.

7

SBN: Co pro Vás
znamená
město
Brno?
Marie: Jsem patriot.
Brno je pro mě klíčové.
A jsem šťastná, že pracuji
právě v Besedním domě.
Splnil se mi velký sen.

5

SBN: Ve které době
byste se chtěla narodit a proč?
Marie: Přestože, anebo protože miluji historii,
můžu říct, že žijeme v nejlepší době. Trápíme se problémy, které jsou oproti minulým časům nepodstatné.

Text: Martin Cibulka, foto: archiv Marie Kučerové

Bohumil
Hrabal

Nové nastudování baletu
Louskáček či Lakomec
s Miroslavem Donutilem, který se podruhé
vrátí na Provázek spolu se
znovuuvedením Babičky
s Jiřím Pechou. To jsou
střípky z dramaturgických

Šestidenní akci věnovanou brněnskému rodákovi
Bohumilu Hrabalovi
iniciovalo Divadlo Husa
na provázku od 25. do
30. března. Vyprávění
pábitelských
historek,
promítání filmů, vypuštění stovky holubů či pivní
slavnost se staropražskými písničkami Pepči Čečila. To vše si Brňané užili
k nedožitým 100. narozeninám mistra slova.

ve stylu 20. let. Připravte
si pohodlné, nejlépe dobové taneční oblečení.

6

Marie svojí prací žije.

telefon inzerce: 777 @556 578

Zabava

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

Povídka Pavla Jelínka k poctě Franty Kocourka
MINULE: Plotňáci házeli majzla, jestli nenarazijó vod
někud šilci a dali levém borcům do řepy.
bůlek na gample a nebo se
někam zašili, aby je nikdo
negóml a učili se mastit
Než plotňáci vyrostli, tak
kiby. Doma pak házeli čůz
už jako malí šropáli házeli
na to, jak spařené fotr dělá
kakáč na bódu. Klapali na
mutře můru. Když plotpajtl, něco šlohnót, do Soňákovi mutra nebo fotr
dali kopny z kérů, durchFRANTA
KOCOUREK
čil kde se dalo. Kde to ne(1947 - 1991),
bylo krén a nebyla kaltna.
brněnský silák,
Pokračování příště
vypravěč

@11

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu
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Slavné ženy Starého Brna

Jana Nová -Včeláková

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

Jan Nová - Včeláková
v dospělosti

Oldřich
Nový,
otec

?

Minule: Tohle bylo fakt těžké. Tento erb je na domě na adrese Petrov 5,
Brno - město. Správně: Karolína
Podešvová, Jan Janderka.
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Jana se nikdy nedozvěděla,
kdo byla její matka
Jana Nová (1937 - 2006),
kterou vychovával Oldřich Nový s manželkou,
toužila být herečkou, ale
našla si místo na sekretariátu Brněnských veletrhů a výstav. V Brně
prožila 18 let, vdala se tu
za Josefa Včeláka, chemiinzerce

SMS inzerce Staré Brno

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.
120 L, pět rychlostí. Rok
výroby 1988. Auto garážované, tažné zařízení,
najeto 87 tis. km, dobrý
stav. Žarošice - Uhřice.
Tel.: 604 678 230.
●Pronájem bytu v RD
v brněnských Ivanovicích. 3pokojový byt. Užívání nejlépe jako ubytovna. Tel.: 602 816 346.
●Knihařství Klouda.

Sleva 15 % pro studenty na
vazbu diplomových prací.
www.ediplomky.cz
●Perly z lásky. Originální dárek s náhrdelníkem
a pravou perlou. www.
perlyzlasky.cz
●Nika Centrum. Hotel,
stylová koliba (nej halušky
v Brně) a restaurace (polední menu, výběr ze čtyř jídel). www.nikacentrum.cz

Hana
Vítová,
kamarádka

ka z Výzkumného ústavu
vlnařského. Manželství
zůstalo bezdětné. Seznámili se na plese v Besedním domě. Dosud žijící
pan Josef vzpomíná: „Zaujala mě decentně oděná
dáma, která kouřila jednu cigaretu za druhou.“

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

●Hledám
potomky
paní Míly, která za 1.
republiky prožila část
dětství u manželů Jebáčkových v Brně Židenicích.
Tel.: 724 165 459.
●Služby pro rodinu
a domácnost. Hlídání dětí, doučování atd.
www.smoulik.com. Tel.:
609 381 609.
●Prodám Škodovku

ZAJÍMAVOSTI a novinky ze Starého Města a okolí. Noviny dostanete zdarma
např. v Akademii věd na Národní 3 a na dalších 60 místech v Praze.
Foto: Archiv

KDE TO JE

Otázka: Kde najdeme na
Starém Brně tuto pěknou
bělostnou sochu?
Nápověda: Je to ve dvoře
a socha znázorňuje známého vědce.

[

Dcera Oldřicha Nového

Házení čůzu

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

Co nového
v Praze

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

PRO SPÍCÍ

NÁVOD: Součet v každém řádku a sloupci je 6.

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

Výzva pro pamětníky
Pozná někdo
z brněnských
pamětníků tyto lidi
na fotografii?
Fotka je z roku 1958.
Prosím, volejte na
telefonní číslo:
724 165 459.
Děkujeme.

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. května

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 si všiml
znaků Prahy
na lampách na
Špilberku a na
Petrově.

TAJEMNÝ PAN VÁCLAV
ZAMĚSTNANEC RESTAURACE

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

FIDO
Fotku našeho brněnského elegána Fida poslali Eva a Jiří Valentovi

Takhle to
má vypadat

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

StaroBrněnské noviny
na stylové židli ve Šťastné
chvíli (Josefská 1).
Nádherný obchůdek
s oblečením pro dámy

Tak to
házim
sicnu.

„To je ale pěkný automobil, pane radní. Kolik stál?“
„Ani nevím. Koupili mi ho daňoví poplatníci, aniž by to věděli.“

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 4 / duben 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.

SBN TRICET

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 dubna
dostanete při koupi kávy druhou zdarma!
Adresa:
Biskupská 3, Brno.
Najdete nás také na Facebooku!

Tel.: 731 413 358

