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. 8, roč. IV
srpen 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

Foto: Martin Cibulka

svŮdník oldřich nový

SLEČNa JaNa

Slečna Jana z kavárny Růžová
slepička (Jánská 12) s cappuccinem za 45 Kč a espressem
za lahodných 38 Kč.

výRoČí
115 keT od
naRození

PodRoBnosTi
na sTR. 6 - 7

Oldřich nový ve ﬁlmu Kristián s Natašou
Gollovou. Jaká byla jeho skutečná láska?

Foto: Archiv

koho
oPRavdU
miloval?

Zakázaná kniha
Petra Kramného
(psaná v Brně)

sTR. 5

inzerce

Zde může
být váš
inzerát!

Dočasná
sleva 20 %

biO POTraViNY Na ÚDOLNÍ

KAŽDÝ DEN VÁS ZVEME
NA ČERSTVÉ, NEJEN
ČESKÉ PEČIVO NA ČESKÉ

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Adresa: Česká 32, Brno
Otevřeno po - pá: 6 - 20 h, so: 8 - 13 h, ne: zavřeno

inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Také nás najdete: Netroufalky 770 (Campus Square), Zvonařka ÚAN,
Strážní 7 (Bauhaus), Řečkovická 3 (Bauhaus - Ivanovice)

Dotazy posílejte na e-mail:

Tel.: 724 326 613 www.paneria.cz

VAŠE CESTA
KE ZDRAVÉMU
STYLU ŽIVOTA
Otevřeno: po - čt: 10 - 18.30 h, pá: 10 - 18 h
Adresa: Údolní 32, Brno
Těšíme se na Vás!
www.zdravavyziva-udolni.cz
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

26°C

SrPEN:

U svatého Jakuba
potí se jen nekňuba

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!

Vepřové nožičky
naložené v klidu

Chyť 13 vhodných vepřů a pokus se je podusit.
Kdyby se bránili, použij
triku s mýdlem.
Nechte hrnce vařit za vás

1

Číslo
Císlo měsíce
Jeden rok bude údajně
trvat přestavba Vaňkova náměstí, kvůli níž již
teď kolabuje doprava.

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Úloha řidiče
v dějinách

B

rňan Leopold Lojka, který řídil před
100 lety v Sarajevu auto s následníkem
trůnu, už má na Špilberku náhrobek. S trochou
nadsázky bychom toto
místo mohli nazvat Křižovatkou dějin.
Lojka totiž tehdy projel
kolem atentátníka, který
už to zabalil. Pak si ale
uvědomil, že špatně zahnul a zacouval. Tehdy
atentátník (G. Princip)
udeřil a jeho dva výstřely
začaly 1. světovou válku.
Říká se tomu Lojkův
efekt: Běh dějin zásadně
ovlivní i to, když se obyčejný člověk splete.



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

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

medvědi kuba a Toby
neodjedou na Ukrajinu

Brno - Oblíbení mědvědi Kuba a Toby neodjedou do ukrajinského
Charkova. Podle původních plánů už tam měli
být, ale tamní válka (partyzáni proti teroristům)
to nedovolila.
Ošetřovatelé ale museli
kvůli jejich snaze spářit
se s matkou Kamčatkou
obě dvouletá mláďata od
matky oddělit. Návštěvníci je tedy ve výběhu
v pavilonu Beringie neuvidí, jsou totiž schovaní
v zázemí.
Ke Kamčatce se tak alespoň může vrátit její druh
a táta Tobyho a Kuby
Jelizar. Ten byl v samostatném výběhu poslední
dva roky, aby mláďatům
neublížil.
Do výběhu po svém tátovi se přestěhují Kuba
s Tobym. Zůstanou tam,
než se pro ně sežene
místo v jiné zoo. Pak brněnská zoo plánuje oba
výběhy spojit, aby vznikl
jeden velký.

Zpravy

Nové zprávy
ze Starého Brna
Tramvaj č. 14
hlásí návrat

Brno - V Brně se po
20 letech objevila dříve
velmi populární tramvaj číslo 14 (trasa z Bystrce do Modřic). Teď se
vrátila, ale jen jako provizorní spoj z Bystrce
na Zvonařku.

Řidič Lojka: Nový,
důstojnější hrob
Tobymu
a Kubovi
jsou dva roky

dva kluci se porvali kvůli
fotbalovému míči z Brazílie
Brno - Dvanáctiletý kluk
se na dětstkém hřišti chlubil, že má míč, který je
z mistrovství světa v Brazílii. O dva roky mladší
hoch mu to nevěřil a tak
mu řekl, že kecá.
Staršího klučinu to namíchlo a tak se do něj

pustil pěstmi. Rvačka
byla tak divoká, že jejich
kamarádi museli zavolat
policii. Mladší kluk ve
rvačce prohrál, měl monokl a další modřiny.
Názor redakce: Míč
z Brazílie možná byl, ale
na MS se s ním nehrálo.

Špilberk - Řidič Františka Ferdinada Brňan
Leopold Lojka už má na
Špilberku hrob s deskou. Lojka řídil auto,
ve kterém byl zastřelen
v Sarajevu následník
trůnu a jeho žena Žofie.
Tím začala před 100
lety 1. světová válka.

Napadl kuchaře
kvůli klobáse
Brno - Host napadl
v kuchyňské restauraci
kuchaře, protože dlouho čekal na klobásu.
Poranil mu koleno.

aNKETa STarObrNĚNSKÝcH NOViN

Co se vám vybaví, když
se řekne Oldřich Nový?

Prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Elektrolux…
Servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz
Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák,
pračku či myčku dostanete na ruku 170 Kč. Platí při vlastním dovozu.

Naše provozovny Kleiner
Markéta
Jetelová

Jiří
Pecha

radim
Fiala

Moderátorka
ČRo Brno

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Šarm, elegance
a noblesa. Ráda
bych si s ním
zatančila v Orient baru.“

„Obdivovatel
ženské krásy,
který s elegancí
říká: Zavřete oči,
odcházím!“

„Vybaví se mi:
Zavřete oči,
odcházím!“

anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Pán, co nemá
ruce a nohy,
v puse drží
štětec a maluje
medvědy.“

Elegance, mazlivý hlas, brejličky
a píseň: Jen
pro ten dnešní
den…“

„Kolik umělců
působilo
v Mahence.
Je to pozitivně
zavazující.“

Herec, Národní
divadlo Brno

brno, spol. s r.o:
Košinova 10, Kr. Pole, brno
Tel.: 549 210 297 - 8

cejl 68, brno
Tel.: 545 214 600

www.levnesporaky.cz

Přijďte se zchladit
do sklepních
historických prostor
Středověké krčmy.
Info na tel. č.: 722 000 063
Adresa: Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, Brno

www.stredovekakrcma.cz

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Brno má nové varhany,
nejlepší nástroj ve městě

Dívka ze str. 3

neJen JezUiTÉ se RadUJí z nových PíŠŤal

radost

ště

misTRovsTví BRna
v ŠimRÁní na noze

Šimrali porotou vybraní občané
v kulisách, na které byla pořádána sbírka. Zvítězila Jana Tichá.

Pohled
zvenčí

Víte že...
V kostele je v prosklené
rakvi zachovalé tělo Martina
Středy, ochránce Brna

rok
1914

rok 1945
po bombě

Malý oznamovatel

Varhany jsou
krásné, moderní

Smyslné tantrické masáže
si
žíte i!
u
o
l
n
Zas hýčká
t
bý

Tantra masáž
je jeden z nejnádhernějších
prožitků, co lze v životě zažít.

Objevte nový rozměr relaxace,,
objevte ráj na zemi!

Volejte: 773 680 781 • www.tantra-brno.cz

NOVINKA!

Těšíme se na Vás v nově
klimatizovaných prostorách.

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

Klíčová
píšťala

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Foto: Archiv

Jezuitská - Jezuitský
kostel Nanebevzetí Panny
Marie v centru Brna má
od začátku července nové
varhany. Jsou nejlepší ve
městě a patří mezi nejužší
špičku v celé zemi.
Původní barokní varhany
zničila v roce 1944 letecká
bomba, od té doby stál na
kůru provizorní nástroj.
Potřebné desítky milionů
na nový získával nadační
fond z dotací i drobných
darů.
Celkem si varhany vyžádaly 2,5 roku práce.
Barevně ladí s chrámem,
provedení je však moderní, neimituje barokní nástroje.

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

PrODáVáTE
NEMOViTOST?

Rodinná firma
s tradicí!

Poradím Vám

Z Da r M a !

NÍ
LIT
REA ADCE
R
PO

•Ruční výroba kronik dle přání zákazníka
•Vazba i opravy knih a časopisů
•E-shop www.epapirnictvi.eu
•Vazba
Vazba a tisk diplomových prací
Adresa knihařství: Kounicova 2 b, Brno

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

Otevřeno
pondělí až pátek 7 - 16 h
www.ediplomky.cz
Tel.: 602 734 119

NA STUDIUM VYSOKÉ ŠKOLY
NENÍ NIKDY POZDĚ!!! ►►►

Vysoká škola aplikovaného práva přijímá
pro akademický rok 2014/2015 nové studenty
pro obor Právo v podnikání.
Vhodné i pro zaměstnané, kteří si chtějí doplnit
vysokoškolské vzdělání.
► ► ► ► ► ► ► ► ► Výuka v Brně i v Praze.
Tel.: 730 529 558

www.vsap.cz
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera

Foto: Archiv SBN

Brno vidělo kino
dřív než Praha

● 25. 8. 1945
byly vyhozeny ohořelé
zbytky Německého domu
v parku na dnešním Moravském náměstí do povětří. Na odklízení sutin
a trosek museli pracovat
němečtí zajatci a zatčení
brněnští Němci.
● 11. 8. 1896
se v Maurském sále hotelu Grand konalo první
kinematografické představení v Brně, které
uspořádal Albert Schiller
z Vídně. Brňané takto
„oživené fotografie“ mohli zhlédnout o 2 měsíce
dříve, než Pražané.

Zpravy

Unavený Švéd zaparkoval
své audi na schodech

audi uvízlo
na schodech
podvozkem

SrPEN

Německý dům na
Moravském náměstí

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Husova - Dopravní značky nepochopil Švéd (51) a místo do
podzemních garáží hotelu International vjel na chodník a schody. Tam se auto zpříčilo tak dokonale, že ho museli vyprostit až

Na univerzitu
už od devíti

Brno - Masarykova univerzita otevřela obor přírodních věd pro devítileté. Zájem je obrovský.
Hlásilo se přes 500 dětí,
přijato bylo 150.

Pozor, ježek
na silnici!

Kvůli přestavbě Vaňkova
náměstí kolabuje doprava
Zuřivý reportér

Martin cibulka brázdí
ulice Starého brna

Brno - Začaly opravy
Vaňkova náměstí a doprava v Brně dostala
těžký úder. Někteří řidiči
hovoří o kolapsu.
Důvod, proč se místo stávající vcelku bezproblémové křižovatky buduje
kruhový objezd, je podle vedení města snaha
o zklidnění dopravy.
Přestavba přijde na nejméně 50 milionů korun.
Hotovo má být nejdříve
příští rok v srpnu.

Brno - V Brně se přemnožili ježci a lezou na
silnice. Pokud možno,
vyhněte se jim,
nebo je ještě
lépe přeneste
opatrně do trávy. Jsou tu od
třetihor. Rukavice
s sebou (silné).

hasiči. Dechová zkouška vyloučila, že by Švéd pil.
Svou podivnou nehodu vysvětlil
tak, že hustě pršelo, nebylo vidět
na značky a on byl unavený po
dlouhé cestě.

Vaňkovo náměstí shora
(tak prý bude vypadat)

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.
●Vysoká škola aplikovaného práva přijímá pro
rok 2014/2015 studenty
pro obor Právo v podnikání. Tel.: 730 529 558.
www.vsap.cz.
●Pronajmu byt 1+kk na
ulici Celní. Tel.: 739 694 315.
●Myč oken. Mytí oken
včetně rámů, mytí výloh.
Ceny od 400 Kč/byt 2+1.
Tel.: 608 803 216.

●Veselá školka v Brně
- Židenicích. Určeno pro
děti od 18 měsíců do 6
let. Otevřeno celoročně
od 7 do 17 h. Školné od 40
Kč/h. Tel.: 777 112 787.
www.veselaskolkabrno.cz
●Hledám práci v kultuře, které je možné se naučit - na recepci, ostraha,
vlásenkářka, kostymérka
i jakoukoliv jinou. Je mi

DŘÍVE & DNES

Foto: Archiv, Martin Cibulka

1933

43let. Tel.: 731 383 368.
●Koupím Aero Minor 2.
Hledám tento automobil,
popř. koupím díly. Tel.:
605 778 082.
●Pronajmu garáž na
Barvičově ulici v Brně.
Tel.: 605 307 098.
●Reklama pro firmy.
www.distribuceletaku.net.
●Nejlevnější
volání.
Neomezený tel. tarif za

480 Kč měsíčně včetně
DPH. Tel.: 777 122 009.
●Pálené cihly plné
(zvonivky) vyráběné klasickou metodou z kvalitní
hlíny bez příměsí. Cihly
jsou vhodné ke stavbě
vinných sklepů, střešních komínů, pohledového zdiva, dlažeb a plotů.
Cihly (29 x 14 x 6,5 cm)
není nutné omítat. Cena:

červená cihla 7 Kč, žlutá
9 Kč. Tel.: 604 864 591,
www.cihelnasitborice.cz.
●Knihařství Klouda.
Vazba a tisk diplomových
prací, ruční výroba kronik, vazby i opravy knih.
www.ediplomky.cz
●Perly z lásky. Originální dárek s náhrdelníkem
a pravou perlou. www.
perlyzlasky.cz.

Souběh ulic Česká a Veselá
Dnes

VŠiMNĚTE Si: Dříve - Convalaria - nájemní obchodní dům s kavárnou. Dnes - Dnes, noviny.

Kde to je

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 @556 578

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu
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Soud zakázal knihu o Kramném
kvůli fotce, která v knize není

Nové zprávy ze
Starého Brna

Zpravy

Babička - terminátor to
špatně odhadla

Kniha Vražda v Egyptě je druhá mimo zákon po Mein Kampf

Víte že...

Knihu Vražda
v Egyptě psal
Ondřej Höppner
v brněnských
kavárnách

No, je
toto
možné?

Na knihu Vražda v Egyptě
se zeptejte v knihkupectví, tam vám řeknou víc.

Jiří Pecha

Foto: Archiv

Brno - Soud zakázal knihu Vražda v Egyptě, která zpochybňuje verzi, že
je Petr Kramný vrahem
své ženy a dcery.
Záminkou zákazu knihy
je fotka z budoucnosti,
která v knize není. Měla
být pořízena fotografem
deníku Blesk v Karviné
roku 2023. I kdyby však
Blesk vlastnil stroj času
(dnes je možné všechno),
nic to nemění na věci, že
zakázaná kniha Vražda
v Egyptě zmíněný snímek neobsahuje.
Od roku 1989 byly v České republice zakázány jen
dvě knihy: Mein Kampf
a výše uvedená vražda
v Egyptě. V Rusku letos
zakázali Medvídka Pů.

Hlavní nádraží - Při
couvání si řidič u nádraží nevšiml babičky (74)
a porazil ji (mimo přechod k ostrůvku tramvaje). Vyběhl z auta,
nabídl stařence pomoc,
ale ta velkoryse odmítla. Křepce nasedla do
tramvaje, taktak, že mu
ještě nezamávala.
Potíže nastaly již na
příští stanici. Když
chtěla vystoupit, ouha nešlo to kvůli nečekané
bolesti v noze.
Žena nakonec skončila s těžkým zraněním
v nemocnici, čímž vzala
za své i možnost, že je
nový terminátor.
Dopravní policisté žádají buď samotného řidiče automobilu, nebo
svědky nehody, aby
poskytli informace na
tel. čísle 974 628 311,
případně na tísňové
lince 158.

inzerce

Historie Alfa Pasáže

Vzdušný a světlý sál kavárny Alfa, vybavený typickými kruhovými nebo obdélnými stolky s mramorovou deskou, Thonetovými židlemi a křesílky
a čalouněnými boxy při vnitřních stěnách i obvodových zdech, který nabízel zajímavý výhled na tehdejší rušnou křižovatku ulic
Jánské, Poštovské a Minoritské i na oběžnou galerii nad přízemní dvoranou paláce, se stal brzy jedním z vyhledávaných center
zábavy v meziválečném Brně. V taneční kavárně
Alfa vystupovala řada známých i méně známých
hudebních těles. Zřejmě nejslavnější byl Orchestr
Gustava Broma. Kavárna Alfa fungovala až do konce 90. let. Pokračování příště.
Fotograﬁe kavárny Alfa

Více info:

► www.alfapassage.cz ►

Milí rodiče,
navštivte novou soukromou školku umístěnou v příjemném prostředí
moderně zařízeného objektu se zahradou v klidné části Židenic.
Rádi Vám zodpovíme všechny otázky a ukážeme, v jakém prostředí
mohou Vaše děti prožívat pohodové chvíle předškolního věku.
Školka je určena pro děti od 18 měsíců do 6 let a otevřena celoročně od 7 do 17 hod.
Děti přijímáme v průběhu celého roku. Školné od 40 Kč/hod.
Nabízíme nepřetržitý provoz i o víkendech, svátcích a nočních hodinách.
Zaměřujeme se na zdravý životní styl a lásku k přírodě. Stravování je zajištěno pestrou
a vyváženou stravou obohacenou o produkty zdravé výživy a bio potravin.
Pro děti i rodiče nabízíme zájmové kroužky a další aktivity.
Adresa: Kuklenská 38, Brno - Židenice, 615 00
www.veselaskolkabrno.cz
E-mail: info@veselaskolkabrno.cz
Tel.: 777 112 787, 733 512 061

Navštivte nově otevřenou
exkluzivní prodejnu ﬁrmy
RUDOLF JELÍNEK
na Jezuitské 17 v Brně.
Akce srpna

2. 8. Den s Bohemia Honey - zvýhodněná cena
25 Kč za skleničku 4 cl Bohemia Honey
5. 8. - 9. 8. Švestkový týden - zvýhodněná cena
29 Kč za balíček sušených švestek z Vizovic
16. 8. od 18 h Degustace:Vizovice v Brně ochutnávka vizovických slivovic ze sadů R. Jelínka (ročníky 2010 - 2012, zlatá 2011 a zlatá 10letá
Kosher) včetně malého občerstvení, cena 250 Kč
23. 8. od 18 h Degustace netradičních destilátů
- ochutnávka trnkovice, mirabelkovice, kdoulovice, pivní pálenka, oskerušovice včetně malého
občerstvení, cena 310 Kč
Také Vás zveme k posezení
s příjemnou obsluhou.

Těšíme se na vás!
Prodejna:
Jezuitská 17, Brno
Tel.: 702 292 547

www.facebook.com/rjelinekbrno
www.rjelinek.cz

Otevřeno:
út a st 11 - 19 h, čt 11 - 20 h,
pá 11 - 23 h, so 15 - 23 h
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Tema

Jak se milovník oldřich

cesta po brněnských adresách okouzlujícího o

C

Kurážná fotografka Alice Wienerová (pocházela
z židovské rodiny) roku
1928 rázně zaklepala na
dveře šatny Oldřicha Nového v divadle a nabídla,
že s ním nafotí umělecké
portréty, jaké by mu prý
nikdo jiný neudělal. Oldřich si od ní vzal vizitku,
za pár dní ji navštívil v jejím ateliéru na Solniční 5
(tehdy U solnice).
„Alice sice nebyla prvoplánově krásná, ale už na
druhý pohled jste si všim-

li její oduševnělé krásy.
Při Oldovi stála i v těch
nejhorších časech. To mu
na ní, myslím, imponovalo. Ta síla, rozhodnost
a ženskost v jedné osobě,“
popsala vztah mezi hercem a fotografkou herečka Hana Vítová.
Alice se narodila 6. 6.
1902 v Brně jako Alice
Mathilde do rodiny bohatého bankéře Samuela
Eduarda Wienera. Fotografii studovala v Mnichově. Roku 1922 se vdala za podnikatele Aloise
Mahlera.
Manželství však nevydrželo, bylo rozvedeno koncem roku 1926. Poté Alice
bydlela u rodičů na třídě
Kpt. Jaroše 32 (tehdy třída Legionářů). Po sblížení
s Oldřichem Novým v létě
roku 1928 sice spolu ještě
nebydleli, jen jakoby kopírovali podobné adresy.
První Oldřichova brněn-

PřED SVaTbOu.
Nový s budoucí manželkou Alicí Wienerovou.

S DcErOu. Oldřich
Nový na procházce
s dcerou Janou v Praze.

elý život Oldřich Nový
říkával, že v Brně
strávil svá nejkrásnější léta. Když mu tehdejší šéf opery brněnského Národního divadla
František Neumann nabídl angažmá, Oldřich zcela
jistě netušil, že v Brně pozná svoji budoucí manželku. A jak to vlastně bylo
v letech 1919 - 1935?

Seznámení

ská adresa byla Vachova 6
(tehdy Růžová), odkud se
4. 10. 1924 přestěhoval na
Veveří 18.
Odtud se 23. 3. 1931 přemístil na Veveří 75, kde
Alice bydlela před ním.
15. 11. 1931 se Oldřich
opět stěhuje, a to na Nerudovu 12 (tehdy Na vy-

alice mu řekla:
„Takový portrét
jako já vám nikdo
neudělá!“
hlídce). Jeho poslední
brněnskou adresou byla
Stojanova 3, kde bydlel
od 2. 6. 1932 a až tam se
s ním stěhuje i Alice.
Syn paní Petrové, vdovy,
u které Oldřich bydlel ve
4. poschodí v podnájmu
na Veveří 75, vzpomíná:
„Jelikož se u pana Nové-

ho často scházela hlučná
společnost, maminka ho
požádala, aby večírky
omezil. Oldřich se ale raději záhy přestěhoval.“
Roku 1936 se Oldřich i se
svojí budoucí manželkou
Alicí Wienerovou stěhuje
natrvalo do Prahy…

Dcera Jana

I když Jana Nová (1937 2006) toužila po herectví, ve svých 22 letech se
rozhodla odejít z Prahy
do Brna, protože zde
kdysi začínal táta. Našla
si místo na sekretariátu
Brněnských
veletrhů
a výstav. V Brně prožila
18 let, vdala se tu za Josefa Včeláka, chemika 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 ci-

ŠťaSTNá rODiNa. Oldřich jednoho dne přišel
domů s miminem v náručí. Pro jeho ženu Alici to byl
šok, ale prožili spolu mnoho šťastných chvil.

garetu za druhou. Smím
prosit? Prosit můžete, ale
já neumím tančit, odvětila. Tak jsem si místo
tance přisedl a zůstal
s Janou navždy.“
Jana bydlela v krásném prostorném bytě
ve třetím patře domu na
Kotlářské 5. Byl na svou
dobu velmi moderně vybaven, časem se tam nastěhoval její manžel Josef
Včelák a také kočky. Jana
psala písňové texy nejen
pro Vladěnu Krumlovou
(4 roky po Janině smrti se
dala dohromady s Josefem Včelákem, žijí spolu
dodnes v Praze), ale také
pro Laďku Kozderkovou
a pro mnoho dalších zpěváků a zpěvaček.
Písně byly natočeny vesměs v brněnských studiích, kde zpěvačky doprovázel Orchestr Gustava
Broma.

DcEra Jana Včeláková - Nová v době svého
brněnského působení

Tajemný miliardář přiletí
do Brna a prý bude štědrý
Šéf miliardářovy
tělesné stráže

Do redakce přišel tento
zvláštní dopis: Vážení příznivci brněnských tradic!
Díky za zveřejnění dopisu o Úderníkovi v SBN č. 7.
Úderník přiletí 9. srpna
v 16 h do Brna a přistane speciálem na travnatém letišti
v Medlánkách.

Při této příležitosti bude pan
vynálezce a filantrop rozdávat se svými hosteskami
všem účastníkům setkání,
každé přítomné osobě po sto
dolarech v hotovosti, včetně
dětí nebo i miminek v kočárku. Tento výlet do Medlánek
se každé rodině vyplatí.

Pěti sty dolary budou odměněny vítací nápisy a ty
nejlepší, anebo nejvtipnější
obdrží dodatečnou peněžitou
prémii. A tam se konečně již
snad setkáme, protože nebude už potřeba žádné anonymity kvůli té soutěži, aby
byla skutečně fér.

E

z tituln}i strany

telefon inzerce: 777 @556 578
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ch nový zamiloval

ho oldřicha nového a jeho dcery Jany
Víte že...

Kalendárium
Starého Brna
SrPEN

Bedřich
Macků,
fyzik

Guido
Glűck,
spisovatel

Vilém
Pfeiffer,
herec

František
Novotný,
ﬁlosof

Herec Oldřich Albín Nový
se narodil 7. srpna 1899,
zemřel 15. března 1983.

● František Novotný
*29. 8. 1881 Hlína
†20. 9. 1964 Brno
Profesor klasické filologie.
Znalec Platónova díla.
● Bedřich Macků
*8. 3. 1879 Tišnov
†14. 8. 1929 Brno
Profesor fyziky v Brně,
brněnský starosta.
● Guido Glűck
*7. 1. 1882 Barco (Itálie)
†18. 8. 1954 Brno
Spisovatel, antifašista
● Vilém Pfeiffer
*5. 8. 1910 Praha
†31. 1. 1986 Brno
Herec v Divadle bratří
Mrštíků.
● Ignatz Schűtz
*14. 6. 1868 Březová
†12. 8. 1927 Brno
Šachista, matematik
a spisovatel.

Exkluzivní foto: Vzorný táta Oldřich Nový v pyžamu uspává adoptivní Janičku

● Bořivoj Dostál
*16. 8. 1929 Heršpice
†18. 8. 1994 Brno
Archeolog, pedagog.
Budoval a organizoval
ústavní knihovnu na
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Kdyby domy mohly mluvit

Sedlákova ulice č. 45
Foto: Archov, Martin Cibulka

V tomto domě
s pozoruhodnou sluneční
terasou, bazénem a dalšími moderními vymoženostmi žil architekt a výtvarník Jiří Kroha, který
dům navrhl a nechal postavit v letech 1928 - 1931.
V roce 1939 byl za své levicové názory zatčen a vězněn na Špilberku a v koncentračních táborech. Roku 1948 se stal rektorem

Zde muže
být váš

Vysoké školy technické
v Brně a byl oceněn titulem Národní umělec. Zemřel v Praze, kde dnes žije
jeho dcera Sylva.

Sedlákova 45

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Jiří Kroha
(1893 - 1974)

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
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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

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Martin
Středa

Telegrafisté, chlouba Brna

Poslední
telegram

Přátelé
Starobrněnských
novin v kavárně
TeeVee

jímavější bude 26. 8.,
kdy tomu bude 365 let
od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších mužů podílejících se na úspěšné
obraně Brna proti švédskému obléhání v roce
1645 Martina Středy.
Víte, že tento vynikající

teolog, řečník a rektor
brněnské jezuitské koleje
je pochován v prosklené rakvi v kryptě kostela
Nanebevzetí Panny Marie
v Beethovenově ulici?
A že právě po něm je pojmenována ulice vedoucí
z České na Veselou? Další
inzerce

Foto: Archiv

I přes velké teplo a dusno bylo na červencovém
setkání přátel StaroBrněnských novin mnoho lidí.
Hlavním tématem byl
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Beethovenově ulici. Před pár dny,
v něm byl totiž dokončen
jeden z největších projektů stavby varhan v ČR
s překrásným heslem „Co
válka vzala, láska lidí
opět dala“. Byla i dodržena tradice, kdy stavitel
– varhaník po dokončení
stavby varhan dostane tolik vína, kolik se vejde do
nejvyšší píšťaly.
V tomto případě má z celkového počtu 3 483 píšťal
ta nejvyšší lehce přes pět
metrů. To máme cca 320
litrů vína. Tak na zdraví!
Objednali jsme si růžové
a debatovali o srpnových
výročích. Zřejmě nejza-

zajímavé výročí bude 17.
8. Před 145 lety se v Brně
poprvé rozjela koňská
tramvaj. V Brně se pořád
něco dělo, děje a dít bude,
dějiny našeho města jsou
bohaté. 4. 8. v 17 h se sejdeme příště a tentokrát
se vzácnou návštěvou!

Sloupek o kávě
Kristián

Novinky z místních podniků
Baroko, Orlí 17

Restaurace a vinárna se staletou minulostí v unikátních sklepích. Polední menu,
chutná svíčková, hovězí steaky. Moravská
a zahraniční vína. www.baroko.org

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Padowetz, Masarykova 34

Nová tradiční historická restaurace
s více než 200 místy. Polední a stálé
menu, pochoutky k pivu. Pět druhů
točených piv. www.padowetz.jols.cz

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

Zde může
být váš
inzerát!

Dočasná
sleva 20 %

Creative Coffee, Jezuitská 3

Nově otevřena prodejna s kávou Trung
Nguyen s koutkem pro její ochutnání.
Budete velmi mile překvapeni vůní
i kvalitou. www.trungnguyen.cz

Do Toskánska
za hubičku!

Skvělé ceny pro čtenáře těchto novin

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

domácí dortíky a další
vybrané lahůdky

Romantika jako víno ● Mluví se tu česky ● Skvělé jídlo
● Olivový háj ● Jóga ● Jezero ● K moři je to kousek

inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Kontakt: tel. 777 604 430 (Jirka)
www.agriturismo-pereti.com

Dotazy posílejte na e-mail:

Káva pražená
s láskou
a porozuměním

prvotřídní moravská vína
přímo od vinařů

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

První telegrafní stanice byla umístěna roku
1847 na brněnské nádraží a spojovala Brno
s Vídní. Sloužila pouze
dráze. Roku 1848 byla
stanice přenesena na
Moravské náměstí. Poslední telegram v historii, který byl poslán na
území České republiky,
byl zaslán studentem
Jonášem 31. 3. 2010
těsně před půlnocí z Brna do Pelhřimova.

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

T

y tam jsou chvíle,
kdy sedával Oldřich Nový za stolkem vyhlášené kavárny
u Tomana, sledoval ruch
na náměstí a popíjel se
svými přáteli tehdejší
letní specialitu, výraznou
černou kávu s troškou
zmrzliny a šlehačky.
I dnes se však můžete
ponořit do vzpomínek
a okusit druhy káv, jež
tehdy vévodily brněnským pražírnám - vychutnejte si „jen pro ten dnešní den“ čerstvě praženou
směs „Kristián“.
Překvapí vás jemně kakaovou chutí s dotekem
pomerančů a vůní lesního ovoce.
V teplých letních dnech se
báječně osvěžíte espressem vyšejkrovaným s ledem, smetanou a špetkou
hořké čokolády.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 @556 578

Dopisy}

inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

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

Báseň

Dnešní ráno

Pěkné ráno,
sluce svítí
obloha je modrá,
orosená stopka kvítí
svěžest tobě dodá.
Vstávej
s hezkým úsměvem,

Dopis

po noci
těch krásných snů,
i ti ptáci se zpěvem
vítají nás,
do pěkných dnů.
Rozdej lásku
milým svým,
pozdrav svého andílka,
ochráncem
je velkým tvým,
hodný,
jako maminka.

Také štěstí
máte stálé,
v srdcích vašich koluje,
někdy velké,
tak i malé,
pro toho,
kdo miluje.
Laďa Flek

Možné ráno
v brně

Redakce: Děkujme Láďovi
za chvilku poezie, kterou
oslavil dnešní ráno v Brně,
pěkné dnešní ráno v Brně.

Zlatnictví
Marcela Lurská

inzerce

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

Masáže, kosmetika, kadeřnictví.
Prodej kosmetiky alcina a Wella.
Tel.: 541 210 251
www.salonmarketa.berx.cz

Navštivte nově otevřenou
exkluzivní prodejnu ﬁrmy
RUDOLF JELÍNEK na
Jezuitské 17 v Brně.

vaše noviny se mi dostaly
do ruky náhodou v kavárně v centru Brna. Jsou
jedním slovem zkrátka
nedostižné.
Matěj Pátek

Naší vlajkovou lodí je vynikající slivovice, kterou vyrábíme v několika variantách:
bílá, zlatá, jubilejní, kosher
atd. Dále v naší prodejně
najdete značkové ovocné destiláty té nejvyšší kvality jako hruškovice, meruňkovice, třešňovice nebo jablkovice.

Báseň

Také Vás zveme k posezení s příjemnou
obsluhou.

Starobrněnské noviny
č. 7, červenec 2014

Vážená redakce,

Od září se na Vás těšíme na
nové adrese: riegrova 16,
brno, Královo - Pole.

adresa: Gorkého 2
(roh ulic Gorkého a Veveří),
1. patro, Brno

Těšíme se na vás!

Děkujeme za vaše básně,
které tak rádi posíláte
na adresu redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Prodejna:
Jezuitská 17, Brno
Tel.: 702 292 547

PEČUJTE O MUŽE
Nenechte je jen u vína,
nenechte jen s pivem,
nenechte je trápit
stresem,
působte svým vlivem!
Nechtějte je převychovat,
nechtějte je změnit,
nechtějte je využívat,
zkuste něco slevit!

www.facebook.com/rjelinekbrno
www.rjelinek.cz

noviny

Pošli SMS: Sbn tricet

Nenechte je prudce řídit
auto, ani podnik.
Když se budou
takhle řítit,
zbude vám jen pomník!
Vdova Míla
Zdravím a zůstávám čtenářem vašeho zdařilého
plátku K. Štěpánková

www.jitres.com
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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

Na výstavě věnované Scherhauferovi najdete fotky, vysvědčení, křestní list, dopisy...

Scherhaufer
by oslavil 72

MUZIKANT

K

Petra
Hůlová

SPISOVATELKA

Milan
Uhde

SPISOVATEL

Kulturní nástěnka
SrPEN

Dům
umění

Výstava - Do 3. 8. - GrEY GOLD Dům umění, Malinovského nám. - Výstava 19 mezinárodně proslavených i méně
známých českých a slovenských umělkyň od 65 let výš.
Divadlo - 5. až 7. 8. v 20.30 h - ZKrOcENÍ ZLÉ ŽENY - Letní Shakesperovské slavnosti, hrad Špilberk - Režie
Daniel Špinar, hrají: J. Stryková nebo T.
Vilhelmová, O. Vízner…
Tanec - Čtvrtky 7., 14, 21. a 28. 8. od
20 h - LETNÍ OLDiES ParTY - Mersey Klub, Minská 15 - Oldies party má
v klubu dlouholetou tradici. Vstup je zdarma, přijďte si zatančit.
Divadlo - 8. až 10. 8. v 20.30 h - VESELÉ PaNiČKY WiNDSOrSKÉ - Letní
Shakesperovské slavnosti, hrad Špilberk
- V režii Jiřího Menzela hrají např. Bolek
Polívka a Simona Stašová.
Prohlídka - O prázdninách denně KaPucÍNSKá HrObKa - V podzemí kapucínského kostela odpočívají
mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských
osobností. Je tam chládek.
Výstava - Do 31. 12. - DOMOV Za
VELKÉ VáLKY - Moravské zemské
muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný
trh 8 - Výstava k 100. výročí sarajevského atentátu.
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otázek

řejněných fotografií z archivu hraběte Harracha a
také na fotky neznámého
amatérského
fotografa.
Knihu můžete zakoupit
ve vybraných brněnských
knihkupectvích.

Hladík zahrál
v parku

V Brně
se četlo

Rocková legenda Radim
Hladík zahrál Brňanům
11. července s kapelou
BlueEffect při festivalu
Léto v centru. Open-air
festival pořádala městská
část Brno-střed v parku na
Moravském náměstí letos
už podruhé.

Během července se v Brně
konal festival Měsíc autorského čtení. Festival
zahájila skotská autorka
Kirstin Innes. Návštěvníci pak také mohli slyšet
tvorbu například Milana
Uhdeho, Martina Reinera či Petry Hůlové.

Křest knihy
o válce

Ondráš slavil
na Špilberku

8. července proběhl v Moravském zemském muzeu křest nové, jedinečné
knihy 1. světová válka 1914 - 1918 - 1. Weltkrieg.
Těšte se na více než 1000
unikátních, dosud nezve-

Zuzana Poláková,
restaurátorka a akademická malířka

SBN: Na jakou architektonickou památku, která prošla
Vašima rukama, nejraději vzpomínáte?
Zuzana: Na rekonstrukci Toskánského paláce
na Hradčanech nebo na
Lobkovický palác na Malé
Straně.

manžela Sophie Loren.
Ponti oslovil naše filmaře a zároveň scénáristy.
Tehdy se Pan Tau jmenoval Mr. Jeewes, ale už ho
hrál Oto Šimánek. Film
se dostal na mezinárodní
projekci, kde zaujal Gerta
K. Münteferinga a vznikla
úžasná spolupráce.

SBN: Vaším manželem byl režisér
Jindřich Polák. Jak
na toto životní období
vzpomínáte?
Zuzana: Je jedno z nejšťastnějších,
spojené
s narozením dětí, harmonií vztahu, tolerancí
a úctou.

SBN: Čím se zabýváte ve volném čase?
Zuzana: Stále pracuji v oblasti památkové
péče a restaurování, řídím firmu a mám radost
z každého úspěchu. Miluji
své děti a snažím se být
dobrou babičkou.

1

2

SBN: Váš manžel
stvořil celosvětově
známého kouzelného Pana Tau. Byla jste
u jeho zrodu?
Zuzana: Málokdo dnes
ví, že Pan Tau se zrodil
před rokem 1966 jako objednávka příběhu pro světově proslulého italského
producenta Carla Pontiho,

3

Vojenský umělecký soubor Ondráš koncem
června oslavil šedesáté
výročí od založení. Soubor vystoupil na velkém
nádvoří hradu Špilberk.
Gratulujeme!

4

SBN: Přestože žijete
v Praze, ráda a často jezdíte do Brna.
Proč?
Zuzana: V Brně mám
své přátele, vídáme se
často. Nehledě k tomu, že
fandím Kometě. Jednou
večer jsem sledovala zápas v televizi, volal kolega. Stačila jsem říct: „Teď
mne neruš, koukám na

Kometu.“ Druhý den ráno
se ptal, na jakou kometu,
protože sledoval oblohu
a žádnou neviděl.
SBN: Která brněnská památka je Vám
nejbližší?
Zuzana: V Brně nepominu Zelňák, úžasné náměstí pod Petrovem.

6

SBN: Co vzkážete
našim čtenářům?
Zuzana: Radujte se
z dobře odvedené práce,
dělejte ji poctivě a užívejte si života.
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Text a foto Martin Cibulka.

Radim
Hladík

Zakládající člen a kmenový režisér Divadla Husa na
provázku Peter Scherhaufer by 31. července
oslavil 72. narozeniny. Od
předčasné smrti rozporuplného umělce uplynulo koncem června 15 let.

Nová výstava v Mramorových sálech Biskupského
dvora netradičně připomíná právě Petera Scherhaufera. Výstava k vidění
i s doprovodnými programy do 8. 2. 2015.

Zuzana Poláková

telefon inzerce: 777 @556 578

Povídka Libora Ševčíka k poctě Franty Kocourka (ii.)

Franta na tu hlášku hodil
festovní kakáč a nechal na
truc naklapat arcivévody
Ferdy s pětavosmdesáti
litrama borců do Bavorska, kde vyrámčili všecFRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
brněnský silák,
vypravěč

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

Minule: Náměstí Svobody, v dlažbě
cca 20 m od orloje. Tady stával kostel sv. Mikuláše. Správně: Naděžda
Macková, Josef Drahosch.
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

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

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

www.
malostranskenoviny.eu

Karel
Hőger,
kolega

Josef
Gruss,
švagr

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.

?

Otázka: Jak se jmenuje
palác, který drží tyto dvě ze
čtyř panen na České 6?
Nápověda: Jméno paláce
začíná na Ch... a končí na
Ch. Má devět písmen.

VÝMĚNA BYTU
BRNO - PRAHA
Vyměním 1 + kk
v samotném centru
Brna za jakýkoliv byt
v centru Prahy.
Dohoda jistá.
Telefon: 602 791 551.

[

Co nového
v Praze

Faustova Markétka v brněnském divadle

ky paluše a zhulákali se
jak ožungři z těch jejich
tupláků. Pak se Franta se
Sašem dohókali, kde si
dajó scuka, jenže v Rusku
tehdá fachčili vo deset dnů
nazpátky, protože když
staré hňup Julián vezl
první kalendář do Ruska,
tak mu to trvalo asi deset
dnů a ten pobuchceló tu
dobu nevobracel lupeny.
Pokračování příště

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

Zde může
být váš
INZERÁT!
Dočasná
sleva 20 %

Zdenka Švabíková

František
Kožík,
manžel

Neznala Fausta
osobně, ale skoro...
Zdenka Švabíková (1912 1994) hrála v brněnském
Zemském divadla s obrovským úspěchem Markétku v Goethově Faustovi.
Na této scéně vytvořila
během devíti let řadu postav, převážně mladých
hrdinek s citovou vroucinzerce

Foto: Archiv

Franta hází kakáč

[

Slavné ženy Starého Brna

ností. V roce 1938 se na
brněnské radnici provdala za spisovatele Františka Kožíka. Hrála v Praze
v Národním divadle a v Divadle Vlasty Buriana. Ke
svému moravanství a Brnu
se vždy hlásila hrdě a s pokorou.

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

Zlatnictví
Marcela Lurská
 Opravy zlatých a stříbrných šperku
 Zakázková výroba  Rytecké práce
Adresa: Veveří 32, Brno Tel.: 777 687 109
Otevřeno pondělí až čtvrtek 10 - 17 h

Masáže, kosmetika, kadeřnictví.
Prodej kosmetiky alcina a Wella.
Tel.: 541 210 251
www.salonmarketa.berx.cz
Od září se na Vás těšíme na
nové adrese: riegrova 16,
brno, Královo - Pole.

adresa: Gorkého 2
(roh ulic Gorkého a Veveří),
1. patro, Brno

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

PRO SPÍCÍ

PLATBA
SMS

www.zlatnictvi-lurska.cz

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Jak Krpál Bonapartů
zfachčil mlatu u Slavkova

@11

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

řEŠENÍ: Doplň dvojku
a objednej celou láhev.

Zabava

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

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

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

et

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. září

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 to má
těžké. Přemnožil
se a zmaten leze
na silnice v Brně
a okolí.

JEŽEK ObEcNÝ
ROZTOMILÉ ZVÍŘE

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

TOŠa
Svoji desetiletou Tošu
ze Zelňáku poslal Jan
Veteška

Proč čtu

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMácÍcH MaZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

„Velmi rád se vracím
k brněnské historii
a tyto noviny mi to dokonale umožňují. Také
se mi líbí jejich graﬁka.“
Jakub Ghanem,
tiskový mluvčí Městské
policie Brno

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

Tak to
je šťabajzna.

SBN TRICET

Jiří Pecha

Na PráZDNiNácH „Proboha Janičko, ať ti neuplave!
Svatba musí být než přijde příliv!“

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 8 / srpen 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. Neoznačené materiály jsou z archivu StaroBrněnských novin.

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

55 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. Tataráková pivnice FRIEND’ S, Josefská 25. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace
Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148. U Třech čertů, Dvořákova 6. Restaurace Na
pískové cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana, Jezuitská 3. Pivnice
Koločava, Bayerova 10. Restaurace Šermířský klub L. A. G., Kopečná 50.
ISHA café restaurant, Úvoz 8. Kavárna La Dolce Vita, Biskupská 3. Galerie
Caffe, nám. Svobody 8. RedBlack Shop, Kopečná 7. Středověká krčma, nám.
Svobody 17. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music Club 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. Fratelli Caffé, Průchodní 2.

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

Tel.: 731 413 358

