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

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

na tel.
číslo

telefon redakce (Monika): 777 556 578

KDE
V BRNĚ
SLOŽIL
NEJLEPŠÍ
SKLADBU

V
NAROZENÍ

PODROBNOSTI
NA STR. 6 - 7

Dal si u klavíru
dvě piva a pak...
inzerce

Brněnské
servírky

SLEČNA NIKOLA

s nástolcem plným exkluzivních
sladkostí ke kávě, kus za 15 Kč.
Značková prodejna s kavárnou
Penerini (Palackého 60).

Proč čtu

„Do Brna se ráda vracím. I panu
Kukurovi se tu líbí. A nikdy nezapomenu na nové číslo SBN.“
Marie Drahokoupilová,
herečka a dabérka

Šlágry z časů našich babiček
K tanci a poslechu hrají Melody Gentlemen Lednice
Srdečně vás zveme na pravidelné
taneční večery vždy první
pátek v měsíci

3. 10. (doprovodný program tanečníci
Swingteam Dubňany)
7. 11. (doprovodný program
prvorepubliková módní přehlídka)
5. 12. (adventní atmosféra)

902 11 30

www.starobrnenskenoviny.eu

GENIÁLNÍ
SKLADATEL
JAROSLAV
JEŽEK

10ÝR8OČÍ.

SBN TRICET

Foto: Martin Cibulka

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

Foto: Martin Cibulka

Čís. 9, roč. IV
září 2014

U DRAKA

Nekuřácká
restaurace,
polední menu,
nejlevnější
rumy v Brně,
italské čerstvé
těstoviny
a delikatesy.
Adresa:
Veveří 4, Brno
Telefon: 731 078 378

Hotel Slavia, Solniční 17, Brno

www.udraka.cz

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

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

Počasí

18°C

ZÁŘÍ:

Na ulici České budou louže
velké, hezké.

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!

Telecí pyré
dušené s jablky

Chyť vhodné tele a důkladně je vykosti. Natrhej
jablka, oloupej je a promíchej s petruželí...
Nechte hrnce vařit za vás

Číslo
Císlo měsíce
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Tři tisíce korun projedl
podvodník v restauracích, když sliboval velkou oslavu (str. 5)

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Když strážník
básní

N

a dotazy hlídky /
jestli bere / nějaké
léky / a jak se k fakultě dostala / ovšem odpovídala / heslovitě a nelogicky / slovy jako / amen.
Stačí jen přidat odstavce
(v tomto případě lomítka)
a běžná policejní svodka
nabyde širšího, až transcedentálního významu.
Parádní projekt představit
denní zprávy brněnských
strážníků jako poezii se
jmenuje Hořící pařez (název je nejméně tak dobrý
jako projekt sám).
Dodejme, že texty jsou zcela bez úprav, prostě tak, jak
byly napsány. (Více též na
straně 4)



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

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Prudký déšť zaplavil Brno,
že by tu mohl projet parník

Koliště - Pršelo jen pár
hodin, ale déšť byl dne
31. 7. tak prudký, že zaplavil ulice. Kdyby kolem
zoufalých řidičů projel
parník, ani by se nepodivili. Nejhorší byla situace
na křižovatce ulic Koliště
a Křenová, kde se vytvořila laguna. Vody bylo
tolik, že ji nestihly kanály
odčerpávat.
Knihovna Jiřího Mahena
na Kobližné byla ihned
uzavřena. Voda do ní natekla netěsnícími okny,
zničila počítače a tiskárny. Voda zaplavila sklepy
Masarykovy univerzity,
protekla i do planetária.
V úseku náměstí Svobody
- Malinovského náměstí
a Jánská - Malinovského
náměstí pronikla skrz poklopy do kolektoru.
V Cejlu vykolejila tramvaj. „Větru a dešti neporučíte,“ uvedl k tomu primátor Roman Onderka
(ČSSD). K tak prudkému
dešti prý dochází jednou
za dvacet let.

„Přesný čas
nevím, lepší
je koupat se
v šampaňském.“

Do ulic vyjíždějí
autobusy na plyn

Hotel Kasematy.
Noc za 250 Kč

Zaplavené ulice,
občané ukrytí
v podloubích

Fantom toalet
konečně dopaden
Veveří - Policie konečně dopadla muže, který
kradl v centru Brna luxusní záchodové štětky.
Při opakované krádeži pobertu přistihl zaměstanec Sono Centra
ve Veveří ulici. Výmluvy
byly marné. Muž měl

Jak dlouho vydržíte
pod vodou?

Moderátorka
ČRo Brno

Nové zprávy
ze Starého Brna

Brno - První autobusy
na plyn vyjíždějí do ulic
Brna. Zatím jen na zkušební provoz, ale brzy
již budou vozit cestující. Poznáme je podle
toho, že mají na střeše
velkou nádrž.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Markéta
Jetelová

Zpravy

Jiří
Pecha

Herec, ﬁlozof,
znalec

Radim
Fiala

Brněnský herec
a patriot

„Nevím. Rád
„Dejte pokoj,
pod vodou! Jsem bych viděl výraz
chlápka, který
rád, že dýchám
vydrží pod vojakž takž nad
dou 20 min.“
vodou.“

ukradenou štětku v igelitové tašce.
Z toalet koncertního sálu
odcizil celkem čtyři štětky a dva odpadkové koše
v celkové hodnotě skoro
10 tisíc korun. Policie
zatím neví, co s ukradenými poklady dělal.

Špilberk - Zima, vlhko, budíček v půl šesté
ráno, žádné sms, natož
alkohol. Kdo by odolal?
Muzeum města Brna,
které má Špilberk na
starosti nabízí přespání
tam, kde bručel Babinský, za pouhých 250 kč.

Petici o nádraží
zarazil šiml

Brno - Petici o poloze brněnského nádraží
smetl ze stolu úřední
šiml brněnské radnice.
Prý obsahuje nedostatky, takže je neplatná.

Kdo má zlato,
má vždy peníze!
Ukazuji lidem základy ﬁnanční gramotnosti,
věnuji se tomu již pár let.

Proto mi dává smysl projekt Zlatá úspora, kdy spotřebitelé jsou za nákupní
věrnost odměněni fyzickým zlatem.
Můžete nakupovat běžné věci, jako
potraviny a kosmetiku, ale i dovolené
a povinné ručení.
Jsem z toho nadšen, protože tihle
obchodníci mi nedávají pouhé slevy, ale
pomáhají mi tvořit ﬁnanční budoucnost pouhým nakupováním za již tak
dobré ceny…
Při nakupování mějte pod kloboukem.
S úctou Ing. Petr Koudelka
Tel.: 732 400 514 • www.mejpodkloboukem.wbs.cz

NOVINKA!

Těšíme se na Vás v nově
klimatizovaných prostorách.

Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

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!

„Když se
můžu občas
nadechnout, tak
klidně celý den.“

„Bez zacpaného
nosu a zavřených očí ani
vteřinu.“

„Dlouho jsem
neověřoval.
Nad vodou je
mi lépe.“

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

Anna Marie
Höppnerová

Herec, Národní
divadlo Brno

Otevřeno denně 11 - 24 h
Adresa: Purkyňova 80,
Královo Pole

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zemřel Ondřej Mikulášek,
vynikající brněnský herec

Dívka ze str. 3

TĚLO BYLO OBJEVENO V JEHO BYTĚ

Víte že...
Syn Ondřeje Mikuláška
Jan je vynikajícím
divadelním režisérem.

Mikulášek (vpravo)
v seriálu
Četnické humoresky

Rok
1914

ště PROPAGÁTORKA

PLÁŽÍ V BRNĚ

Sličná Marta při akci Udělejme
z Brna pláž. Později uprchla
s manželem Emanem (obchodníkem s pískem) do Hamburku.

Jako dvouletý
v Brně s tátou

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Otec, básník
Rok 1945
Oldřich
po bombě
Mikulášek

Maminka
Věra
Mikulášková

Herec brněnského Národního
divadla Ondřej Mikulášek

Foto: Archiv

Brno - Zřejmě na infarkt
zemřel dne 9. srpna ve
věku 61 let skvělý brněnský herec Ondřej Mikulášek. Tělo bylo objeveno
v jeho brněnském bytě.
Něčekaný skon Ondřeje Mikuláška znamenal
pro jeho přátele a kolegy
velký šok. V brněnském
divadle ztvárnil desítky
rolí, v televizi hrál v seriálu Četnické humoresky (strážník František
Řepa). Otcem Ondřeje byl
slavný básník Oldřich Mikulášek, matkou autorka knih pro děti a ředitelka brněnského studia
České televize Věra Mikulášková.

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

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:

PRODÁVÁTE
NEMOVITOST?

Rodinná firma
s tradicí!

Poradím Vám
Riegrova 16,
Brno, Královo - Pole.

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

Historie Alfa Pasáže

Mimo biografu a kavárny Alfa se v první brněnské pasáži nacházely obchody obrácené nejen
do ulice, ale byly soustředěné také kolem zastřešené centrální dvorany - pasáže uvnitř domu.
Nacházelo se zde např. moderní rychlé občerstvení Františka Lehkého, doplněné
prodejem moravských vín. Vyhledávané byly oděvy pana Matouška. Oběžná galerie nad dvoranou byla určena obchodním a také
výrobním prostorám pro malé živnosti, například
dámské krejčovství, hodinářství, obuvnictví, knihařství, výroba umělých květin. Nechyběly služby jako
kadeřnictví, manikúra a pedikúra. Raritou byl zřejmě jeden z posledních brněnských mýdlařů.
Více info:

► www.alfapassage.cz ►

Staré známé hodiny zdobí strop Alfa Pasáže.
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557
telefon redakce: 775 949
Teď

zrýmujeme
tamtu
sosnu!

Jako by to
bylo včera
ZÁŘÍ

Foto: Archiv SBN

● 28. 9. 1929 byl na ulici
Botanická (tehdy U botanické zahrady) slavnostně otevřen Husův sbor.
● 24. 9. 1899 se v Besedním domě na Komenského náměstí konal koncert
houslového virtuosa Jana
Kubelíka.
● 1. 9. 1928 byl na ulici
Zahradníkova
zahájen
provoz dnešní Polikliniky
Zahradníkova.
● 8. 9. 1939 se konala
premiéra ﬁlmu Kristián.
Vedle Oldřicha Nového
a Adiny Mandlové zazářila brněnská hvězda Nataša Gollová.

Prozradily ji
rudé ruce

Nádražní - Policisté zadrželi sprejerku, která
stříkala na zeď nádraží
rudá srdce. Když se blížili, odhodila sprej, ale
prozradily ji rudé ruce.

Do porodnice
na mol
Koliště - Měla dvě promile alkoholu v krvi
a vezla kamarádku do
porodnice.
Na
Kolišti zabloudila a zeptala
se strážniků
na cestu. Ti
jí pomohli, ale
také dali dýchnout.

Zuřivý reportér

Martin Cibulka brázdí
ulice Starého Brna

Kopečná - Nedávno
jsem šel brzy ráno Starým Brnem ulicí Anenskou směrem do centra,
na jejím konci jsem odbočil doprava na ulici Kopečnou. Celou cestu jsem
se kochal fasádami starých domů a domečků,
užíval si nepopsatelné atmosféry, když najednou
jsem spatřil obrovské
monstrum. Chvíli jsem
stál a nevěřil svým očím.
Tato betonová krabice se

sem absolutně nehodí. Je
to nový parkovací dům
pro 88 aut, ale Brňanům
žádnou úlevu nepřinese.
Stavba stála přibližně 70
milionů korun. To máme
cca 795 000 Kč na jedno
místo. Funguje na principu automatického zakladačového systému. Řidič
najede na hydraulicky
zvedanou plochu, zaplatí,
automat mu auto vynese
do patra a zaparkuje.
Jediná dobrá zpráva je, že
na střeše má být kavárna,
kterou bude propojovat
s ulicí Husovou lávka.
Tak aspoň něco.

Obluda z Kopečné

Mášova ulice (pohled na Moravské náměstí)

1960

Foto: Archiv, Martin Cibulka

- proč by mělo? Autorem nápadu je Marek Picha z Masarykovy univerzity. Projekt se
jmenuje Hořící pařez. Na
sociálních sítích má strážnická poezie takový úspěch,
že možná vyjde knižně.

Nové monstrum na Kopečné
slouží autům, ale děsí chodce

inzerce

DŘÍVE & DNES

Zpravy

Brněnští strážníci jsou básníci
(a nevědí o tom - bohudík)

Brno - Skvělý nápad! Stačí v policejní svodce přidělat odstavce. Slzy / v jejích očích / se
objevily kvůli tomu / že má
prý soudem / zakázaný pobyt v Brně. Komu by vadilo,
že se to příliš nerýmuje - vždyť

Kubelík zázračně
zaﬁdlal

Houslista Jan Kubelík
(1880 - 1940)

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Kde to je

Dnes

VŠIMNĚTE SI: Za ženami s taškami (foto vlevo) vidíme auto a za ním první benzínovou stanici v Brně.

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Internetový
obchůdek

Dámské plesové a společenské
šaty, pánské a dámské zimní kabáty
a bundy, pánské obleky a kravaty,
akční zboží.
Volansky již brzy ve zcela
novém kabátě.
Těšíme se na Vás!
Adresa: Masarykova 4, Brno
Otevřeno: Po - pá 9 - 18 h,
so 9 - 12 h
Telefon: 777 739 812

www.volansky.cz

PLSŤÁČCI

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
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

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

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Jak mě míjel Tatraplan. Pěkný
snímek šikovného fotoreportéra

Černá kronika
Starého Brna
Uspořádám tu
velkou oslavu,
sliboval a cpal
se zadarmo

Posílejte do redakce podobné fotky z brněnských ulic!

Víte že...
Tatraplan patří mezi
nejkrásnější auta všech
dob. Vyráběl se u nás
v letech 1947 - 1952.

No, je
toto
možné?

Tatraplan
v Masarykově
ulici

Jiří Pecha
inzerce

Zde může
být váš
inzerát!

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

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

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

PLATBA
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

Baroko, restaurace
v moderním pojetí
a se staletou
minulostí, láká k příjemnému posezení
době, kdy bohatý brV
něnský měšťan Damulus Schwartz věnoval

klášteru v Orlí ulici jako
milodar 500 džbánů nejlepšího rakouského vína,
nebyly sklepní prostory
současné restaurace Baroko ještě dobudovány.
Tento milodar byl zřejmě největším důvodem
k tomu, že brzy poté minorité v klášterní zahradě
vykopali a sklenuli nový
sklep, šťastně spojený
s dalším starším sklepem
konventu. Je tedy zřejmé, že minorité potřebovali sklepní prostory nejen k uchování potravin,
ale i k výrobě a k uskladnění vína a piva. V roce
1722 dal představený
kláštera Theodor
Drápal vyhloubit
a zaklenout další
rozsáhlý a šest
sáhů
hluboký
sklep pod dvorem, také přístupný ze starších sklepů. Tyto
sklepy pak byly

Baroko, Orlí 17, Brno

v roce 1740 rozšířeny ve
východní části o další
dva prostory, čímž vznikl velký sklepní komplex
o celkové délce téměř
100 metrů. Díky vhodným stavebním řešením
a shodou okolností se
tato sklepení dochovala
až do současnosti a jsou
využívána známou a velmi vyhledávanou restaurací a vinárnou Baroko.
A co Vás v těchto jedinečných a historií dýchajících prostorách čeká?
Bohatá nabídka moravských i zahraničních vín, široký výběr
steaků a mnoho dalších vybraných specialit. Vždy u nás budete
vítanými hosty.

www.baroko.org

Foto: Archiv

Masarykova - Bylo červencové odpoledne, kdy
vycházím z McDonaldu
na Masarykově ulici a nevěřím svým očím. Proti
mně jede Tatraplan.
První co jsem si řekl, škoda, že je pryč doba těchto
nádherných a dnes již velmi vzácných vozů.
Vím, že těchto aut bylo
v padesátých letech minulého století vyrobeno velmi málo, zato fast foodů
máme dnes až nad hlavu.
Škoda! (Tím nemyslím
automobily, ale Tatraplany).
Fotografii a text poslal do
StaroBrněnských novin
šikovný začínající fotograf Michal Šenk.

Brno - Sytý hladovému uvěřil. Mladíkovi
v černobílém šátku „palestina“ kolem krku se
podařilo oklamat nejméně osm restaurací
v Brně.
Jeho trik měl vždy stejný průběh. Přišel s tím,
že se tady rozhodl
uspořádat velkou oslavu. Při domlouvání detailů mu vyhládlo.
„No, něco bych si dal,“
prohodil mladík. A tak
nosili na stůl. Když se
dosyta najedl a napil,
prohlásil, že jsou tedy
domluveni. „A co placení?“ špitla obsluha.
„Já vám to dám až dohromady včetně té velké oslavy,“ řekl mladík
a odešel.
Odhalil ho až policista
v civilu v Lužánecké
ulici při domlouvání
další oslavy.

AGRO Brno - Tuřany, a. s.
je společnost zabývající se zahradnickou výrobou a obchodem, klasickou zemědělskou výrobou, těžbou štěrkopísků,
zemními pracemi a slévárenstvím.

Zahradnická výroba a obchod

- velkoobchod a výroba květin Dolní Heršpice, Pěstitelská 12/62, výroba květin
Brněnské Ivanovice, okrasná školka
Brněnské Ivanovice, Kaštanová123.

Nezemědělská výroba

- těžká mechanizace, slévárna přesného lití.

Zemědělská výroba

- rostlinná výroba, živočišná výroba,
zelárna.

Informace a kontakt:
Dvorecká 521/27, Brno, 620 00
Tel.: 545 219 308
E - mail: agro@agro-turany.cz

www.agro-turany.cz
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Tema

KDE V BRNĚ VZNIKL SLAV

Dvě piva, která proslavila hotel Slovan ● Skladbu

J

aroslav Ježek složil stovky skladeb,
ale jedna z nich je
zcela výjimečná. Je to
Bugatti step, skladba,
kterou když zahrajete,
můžete o sobě směle
říci, že umíte na piáno.

Závody
Herec František Filipovský, Ježkův kolega
z Osvobozeného divadla,
vzpomíná, jak vznikla.
„Ježek na jedno oko vůbec neviděl a druhým
rozlišil snad jen světlo
a stín. Po ulicích chodíval
většinou s dalekohledem,
říkal, že aspoň rozezná tu
a tam nějaký nápis.
Oba nás fascinovaly závody aut. S Osvobozeným divadlem jsme koncem září roku 1931 přijeli
hrát do Brna zrovna před
Velkou cenou automobilů, která se jezdila kaž-

KAMARÁD.
František Filipovský, který bydlel s J. na pokoji.

doročně na Masarykově
okruhu. Ježek i já, sportovní zažranci, jsme si
samozřejmě nenechali
tu událost ujít. Ježek z ní
sice moc neměl, protože
se závodníci míhali tak
rychle, že svým triedrem
nestačil přeostřovat.
Ale oč méně viděl, o to
lépe slyšel kvílení pneumatik a řev motoru. Tehdy zvítězil na bugatce
Francouz Louis Chiron.

Bar
Večer jsme se s Jardou
nadšení a rozjásaní vraceli na místo našeho
ubytování do Palác Hotel Passage (dnes hotel
Slovan) na Nové ulici
(dnes Lidická). Zamířili
jsme do našeno dvoupokojového apartmá a pomalu se chystali ke spánku, když Jarda najednou
řekl: Franto, já si ještě
před spaním dám dole

SLOVAN. Hotel
Passage (dnes Slovan),
kde vznikl Bugatti step.

v baru jedno pivo. Byla
to však pouhá záminka, protože v baru si Ježek sedl ke klavíru. Asi
po třičtvrtě hodině se
s úsměvem na tváři vrátil
na pokoj.
Ptal jsem se ho, co ho tak
rozveselilo, a on povídá:
Nic Franto, jen jsem si

Co řekl Ježek
„Já tu skladbu
snad pošlu tomu
Chironovi.“
místo jednoho piva dal
dvě.
Druhý den byl na světě
přepsaný do not foxtrot
Bugatti step, který ležel
na mém nočním stolku.
Když mi Ježek skladbu
před snídaní přehrál,
složil jsem mu hlubokou
poklonu. Tehdy se du-

V nejlepším koktejlovém
baru v Brně zcela nově
maxiburgery a hranolky z vlastní produkce.
Přijďte ochutnat, nebudete litovat.
Adresa:Kozí
ALOHA
Adresa:
10 - cocktail & café bar, Kozí 10, Brno
Tel.: 739 086 868

www.alohabar.cz

Bolest
Rovněž si vášnivě liboval v kartách. Bylo mu
jedno, zda hraje s přáteli, nebo s úplně cizími
lidmi. Karetní společnosti lidí, které neznal,
však dával přednost.
Když je oberu, tak
mám radost, když oberu kamarády, tak mám
radost taky, ale ne takovou, říkával. Také ovšem
nebyl žádný beránek.
Klidně by si v alkoholickém rozjaření trouﬂ i na
mistra světa v boxu.
Nikdy jsem také nezapomněl na osudný rok
1938, kdy dostal Ježek

VIRTUOZ. Jaroslav Ježek bavil hosty svými mimořádnými klavírními schopnostmi. Publikum mu dalo čtyři
tóny a on na ně složil skladbu libovolného žánru.
inzerce

POZOR!

šoval, že skladbu pošle
samotnému závodníkovi
Chironovi. Pevně věřím,
že to udělal.
Ježek miloval bohémské
prostředí a rád bavil společnost svými virtuózními kousky.

spolu s Voskovcem a Werichem pozvání do Spojených států. Werich s Voskovcem byli rozhodnuti
okamžitě, Ježek to však
dlouho řešil. Byl silně ﬁxován na svou maminku
a sestru, které nechtěl
opustit.
I mně kladl otázku: Zmizet z Evropy, nebo zůstat
v Praze? Neuměl jsem
mu tehdy odpovědět.
Po dlouhém rozvažování
a přesvědčování přátel se
nakonec do New Yorku
vydal. Při loučení se objímal s přáteli, kamarády
a zmámými a já četl
v jeho úsměvu i bolest.
Jako by tušil, že se už nikdy nevrátí.
V Americe ho ale nepřivítali s otevřenou náručí
a také se u něho brzy projevila psychická choroba,
na jejíž následky na Nový
rok roku 1942 zemřel
v newyorské nemocnici.“

ZÁVODNÍK CHIRON.
Vyhrál v Brně závody,
na nichž byl Ježek.

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578

7

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

AVNÝ BUGATTI STEP

Kalendárium
Starého Brna
ZÁŘÍ

dbu měl Ježek hotovou ani ne za hodinu

Jaroslav
Zatloukal,
básník

Marie
Pavlíková,
herečka

Zdeněk
Kampf,
herec

Josef
Vojta,
pěvec

● Josef Vojta
*12. 8. 1908 Brno
†16. 9. 1977 Praha
Pěvec. Vystudoval operní
školu v Brně.

Víte že...
Jaroslav Ježek se narodil
25. 9. 1906 v Praze, zemřel
1. 1. 1942 v New Yorku.

Ježek při
dirigování

● Marie Pavlíková
*23. 1. 1906 Tišnov
†27. 9. 2003 Brno
Herečka ND Brno. Studovala u Emy Pechové.
● Josef Merhaut
*13. 10. 1863 Švabín
†5. 9. 1907 Brno
Spisovatel, novinář. Je po
něm pojmenována ulice
Merhautova.
● Jaroslav Zatloukal
*6. 3. 1905 Opava
†23. 9. 1958 Brno
Básník a politický vězeň.
● Zdeněk Kampf
*20. 9. 1920 Jaroměřice
†12. 1. 1987 Brno
Herec, člen činohry
brněnského Národního
divadla. Partner herečky
Vlasty Fialové.
● František Mareš
*30. 9. 1862 Křetín
†11. 9. 1941 Brno
Ředitel Vesny. Je po něm
pojm. ulice Marešova.

Hvězdná trojka: Ježek,
Werich, Voskovec

Kdyby domy mohly mluvit

Údolní ulice číslo 7

Foto: Archov, Martin Cibulka

V tomto domě

v překrásně zařízeném
prostorném bytě v 1. poschodí se narodila jedna
z nejzářivějších hereček
předválečného ﬁlmu Nataša Gollová, roz. Hodáčová (1912 - 1988). Žila
zde s rodiči až do odchodu
do Prahy. Ovládala několik jazyků. Jejím prvním
ﬁlmem byl Kantor ideál
(1932), dále Příklady táh-

Zde muže
být váš

nou (1939), Hotel Modrá
hvězda (1941), Císařův pekař a pekařův císař (1951).
Je pochována na vyšehradském hřbitově.

Údolní 7

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Nataša
Gollová

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

Obchodní dům ASO (1942)

Marie
Drahokoupilová

Přátelé
StaroBrněnských
novin v kavárně
TeeVee

kurzy francouzštiny, při
kterých se tehdy francouzsky naučila. Úžasně
popsala atmosféru při
natáčení komedií Věra
- nevěra (1972), Kam
slunce nechodí (1971),
nebo ﬁlmů Bylo čtvrt
a bude půl (1968), Svatba

s podmínkou (1965), také
Flirt se slečnou Stříbrnou
(1969) s Janem Kačerem
v hl. roli. V září paní Madla (tak jí smí říkat její
nejbližší přátelé) odjíždí
na pár dní do Bratislavy
za Jurajem Kukurou, se
kterým hrála hl. roli ve ﬁlinzerce

První
eskalátor

Foto: Archiv

Je stále krásná, okouzlující a šarmantní. O kom je
řeč? O vynikající herečce
a dabérce Marii Drahokoupilové. Byla ozdobou
srpnového setkání přátel
StaroBrněnských novin,
kdy fotoaparáty blikaly
o sto šest. Po přivítání
a mém skromném proslovu se začalo vzpomínat
např. na její profesorku
Vlastu Fabianovou a profesora Vítězslava Vejražku, na skvělého kolegu
a kamaráda s anglickým
suchým humorem Václava Vosku, na spolužačku
Ivu Janžurovou, na nesmrtelného
Vladimíra
Menšíka, Miroslava Horníčka či Jiřího Sováka.
Také na rozhlasového
kolegu Karla Hőgera. Na
její věrnou kamarádku
Irenku Kačírkovou a jejich dnes již legendární

mu Cizinec a krásná paní
(2011) a kterého bude od
redakce StaroBrněnských
novin srdečně pozdravovat. Tam mu předá malý
dárek, o kterém bude řeč
v pondělí 1. 9. od 17
hod. v kavárně TeeVee.
Těším se na Vás!

Sloupek o kávě
Na vlnách Rapsodie

Novinky z místních podniků
The Cat Café, Martínkova 7

Nově otevřena stylová a nekuřácká kavárna. Od chutné snídaně až po božskou
večeři si přijdou na své nejen milovníci
retra. www.thecatcafe.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Aloha, Kozí 10

Nejlepší koktejlový bar v Brně, s nabídkou více než 300 míchaných alkoholických i nealkoholických nápojů. Vzorná
obsluha. www.alohabar.cz

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

Zde může
být váš
inzerát!

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

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

Výtopna, Hlinky 34

Klimatizovaná, jedinečná restaurace,
kde Vám nápoje přiveze modelový vláček
přímo ke stolu. Polední menu, vynikající
Pilsner Urquell. www.vytopna.cz

V roce 1935, kdy byl na
České 1/3 zřízen moderní obchodní dům
ASO (Ander a syn),
byly v jeho mezipatrech
spuštěny první jezdící
schody v Brně. Bez větších potíží fungovaly až
do roku 1959, kdy byly
odstraněny. Obchodní
dům ustoupil restauraci Sputnik. Pamětnice
paní Bernatíková vzpomíná, že v ASU byla
prodavačka tak podobná Lídě Baarové, že se
na ni lidé chodili dívat.

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

U

ž jste to někdy zažili? Objednáváte
si v kavárně oblíbené cappuccino a těšíte se na jeho příjemnou
chuť. A jaké je potom
vaše překvapení, když se
za chvíli před vámi objeví lahodný nápoj vyzdobený na povrchu srdíčkem či tulipánkem!
Tato technika přípravy
kávy s mlékem se jmenuje latté art. Není to nic
jednoduchého, váš barista potřebujete hodně
praxe a zkušeností. Ale
výsledek stojí za to!
Do šálku potom může
kreslit cokoliv, co si budete přát. Nechte se
unášet na vlně jazzové
pohody Jaroslava Ježka,
milovníka kaváren a vychutnejte si Rapsodii,
směs několika arabic
z výjimečných plantáží
světa.
Pavel Kosta

D
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

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

Báseň

stačí jenom malý dotek,
objeví se spousta fotek.

přístroj malý,
prsty letem.

Koupil jsem si nový mobil,
koukám na něj jako debil.

Také zprávy přicházejí,
v odstranění,
se tak vyházejí.

Přehmátnout se povede,
zaplatím to, nic se neděje!

Dotýkáč a spousta ikon,
že prý to má velký výkon.

Hlava mi jde z toho kolem
mám ji velkou jako Golém.

Chytrý je, jak všichni tady,
v návodu čtu dobré rady,

Spojení mám
s celým světem,

Nový mobil

Dopis

StaroBrněnské noviny
č. 8, srpen 2014

Vážená redakce,

vaše noviny jsou zcela
úžasné. Podle mne nejlepší nejen v Brně, ale i v celé
republice. Díky!
Alice Černá

Báseň

Sněhurka

Dva malí trpaslíci
šli po brněnské ulici.
Chroupali přitom
okurku a hledali všude
Sněhurku.
Sněhurka však již
delší dobu
ležela na silnici
a předstírala
mdlobu.
Čekala jakoby
probuzení... Až jí dá
někdo políbení.
Když pak trpaslíci
zahnali domů
svých pár ovec
a na Kejchala zas
přišlo kýchání
objevil se bezdomovec
a dal Sněhurce
umělé dýchání.
Radomil Matzner
Píšete též básně? Posílejte
je na adresu redakce@
starobrnenskénoviny.eu

Mobily jsou čím
dál chytřejší

Pomalu to stravuji
v tajů vědy holduji,
na mé roky makačka,
dám si raděj panáčka!
Laďa Flek
inzerce

Řekni
sýr,
křupane!
Žertovná koláž: Ondřej Höppner

e
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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
ských výstupů. Nejbližší
termín představení proběhne 11. září.

Brno obsadily
zombie

Na Pellicovu ulici v Brně
zaútočily zombie. Student
brněnské Janáčkovy akademie múzických umění
Zbyněk Štajer tam totiž
v polovině srpna natáčel
svůj absolventský ﬁlm
s pracovním názvem Jdeš
pozdě. Ten pojednává právě o hororových bytostech.

John Lennon
v planetáriu

Bolek Polívka v představení DNA.

Polívka s dcerou
hrají o DNA

ZPĚVÁK

K

Dita
Kaplanová
HEREČKA

Vladimír
Morávek
REŽISÉR

Kulturní nástěnka
ZÁŘÍ

Divadlo - St 17. 9. 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 - Ne 21. 9 v 15 h - PRINC BAJAJA - Divadelní studio V, Veveří 133
- Veselá pohádka s hezkými písničkami
pro děti od 3 let. Vstupné 80 Kč. www.
divadlov.cz
Dětem - Ne 21. 9. v 16 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

7

otázek
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SBN: O jaké nejkurióznější situaci jste
veřejnost informo-

Divadlo - Út 23. a st 24. 9. v 19.30 h
- MARYŠA - HaDivadlo, Poštovská 8d
- Krojovaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti k tvrdohlavé oběti - Více: www.
hadivadlo.cz
Výstava - Do 31. 12. - DOMOV ZA
VELKÉ VÁLKY - Moravské zemské
muzeum, Dietrichsteinský palác, Zelný
trh 8 - Výstava k 100. výročí sarajevského atentátu.

SBN: Máte ryze české jméno a cizokrajné příjmení. Můžete
to objasnit?
Jakub: Maminka je Češ-

3

Muzikál Labyrinty dětství nabídnul vystoupení
80 dětí v teenagerovském
věku z osmi světových
zemí, které se letos účastní
projektu Nuckids 2014.
Představení se odehrálo v srpnu v brněnském
Sono Centru. Projekt má
charitativní ráz a ukazuje,
že děti, které se narodily
a vyrůstaly v blízkosti jaderných elektráren, jsou
zdravé a talentované.

tiskový mluvčí Městské policie Brno

val?
Jakub: Vloni jsme odchytávali klokana a to
hned dvakrát v jednom
týdnu. A aby toho nebylo
málo, lidé volali, že klokani jsou dva, nebo vlastně
tři. Nakonec byl opravdu
jeden, on se totiž pohyboval tak rychle, že jsme ho
nestačili monitorovat.

Divadlo - Po 22. 9. v 19.30 h - MODELKA XXL ANEB MOJE STEHNA
V PROKLATYM DETAILU - HaDivadlo, Poštovská 8d - One woman show Vandy Kavkové. - Více: www.hadivadlo.cz

Osmdesát dětí
na jevišti

Jakub Ghanem

SBN: Co Vás přivedlo k Vaší zajímavé profesi?
Jakub: Vždy mě bavila
práce s novináři, podávat
tiskové zprávy, vést rozhovory. Bylo pro mě příjemné překvapení, že tato
profese splňuje přesně do
detailu to, co jsem hledal.
A umožňuje mi poznat
dokonale Brno.

2

Brněnská herečka Dita
Kaplanová, která roky
hrála v Divadle Husa na
provázku a poté několik let strávila v angažmá
v Národním divadle Brno,
dostala nabídku do pražského Divadla Na zábradlí. Diváci ji tam mohou od
podzimu pravidelně vídat.

ka, ale táta pochází ze Sýrie. Studoval v tehdejším
Československu, v Brně
žije už 30 let a má české
občanství. Kuriózní je, že
se s maminkou náhodně
poznali v baru na Zelňáku
a jsou spolu dodnes.
SBN:
Pracujete
v policejní sféře. Dokázal byste se ubránit při přepadení?
Jakub: Stejně jako ostatní strážníci jsem prošel
výcvikem. Ten obsahoval
kurz sebeobrany, znalosti
zákonů, vyhlášek a právní
předpisy.

4

Jakub: S herečkou Bárou Seidlovou. Rád navštěvuji představení, ve
kterých účinkuje. Také se
mi líbí, že otevřeně hovoří o svém životním stylu,
který není zcela obvyklý.
SBN: Co vzkážete
čtenářům SBN?
Jakub: Člověk by
si měl uvědomit, že některými problémy se zaobírá zbytečně. Takže
hlavu vzhůru a užívejte
možností, které Vám naše
krásné Brno nabízí.

7

SBN: Čím je pro Vás
Brno přitažlivé?
Jakub:
Narodil
jsem se tady, pracuji tady,
žiji, je to pro mě neodmyslitelná součást života.
Brno má optimální velikost, je tu pro mě vše, co
potřebuji.

5

6

SBN: Se kterou brněnskou osobností,
byste chtěl povečeřet?

Text a foto Martin Cibulka.

John
Lennon

Nenechte si ujít novou
komedii v Divadle Bolka
Polívky s názvem DNA.
V představení hrají Boleslav Polívka a jeho dcera
Anna Polívková. Inscenace s autograﬁckými prvky je plná gagů a klaun-

7. a 8. září proběhnou ve
Hvězdárně a planetáriu
Brno premiéry představení Divnej brouk aneb Kdo
zabil Johna Lennona. Hru,
kterou napsal Ondřej
Novotný, režíruje Vladimír Morávek a vznikla pod hlavičkou Divadla
Husa na provázku.

Kaplanová odešla
do Prahy

Tisk. mluvčí Jakub Ghanem

telefon inzerce: 777 }556 578

Povídka Libora Ševčíka k poctě Franty Kocourka (III.)

No a tak dyž rusáci vtrukli
na Moravu Franta byl skoro vo půl litru kilců vpředu. Dyž to zgóml, hodil
curig až ke Slavkovýmu.
Tam se konečně scukli
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
brněnský silák,
vypravěč

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

Minule: Dvě ze čtyř pannen, které
drží balkón paláce Chlumeckých na
České 6. Správně: Aleš Karlovič,
Magdaléna Nová, Jan Konečný.
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

T. G.
Masaryk,
mecenáš

Ema
Destinová,
pedagožka

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: Na jakém domě
ve Starobrněnské ulici je
tato hlava lva?
Nápověda: Určitě to nepřehlédněte. Hlavy jsou na
domě celkem čtyři.

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

Operní pěvkyně, Brno ji zbožňovalo

s rusákama. Teď jich byla
betálná sajtna, a tak házely ramena a imrvére všude frčely betálný hlody
na Krpála. Ten ale měl už
v dózně progómaný nový
fígle a křivý tunely se
kteréma zamete celé špílplac. Morgen 2 prosinca
byla kaltna a mlha taková,
že bylo vidět jenom nudlu
u fíky.
Pokračování příště

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

Zde může
být váš
INZERÁT!
Dočasná
sleva 20 %

Jarmila Novotná

Svatopluk
Innemann,
režisér

Její rty se vlnily
jako Ponávka
Jarmila Novotná (1907 1994) pocházela z rodiny
majitele módního salónu. Tatínek jí domluvil
pravidelné lekce u Emy
Destinové. Na jevišti Národního divadla zazářila
poprvé v roce 1922, záhy
přišly nabídky ze zahraniinzerce

Foto: Archiv

Křivý tunely

[

Slavné ženy Starého Brna

čí. Až do konce svého života ji velmi podporoval T.
G. Masaryk. V Brně vystupovala asi sedmkrát, od
publika sklízela nadšené
ovace. Jako druhá Češka
po Emě Destinové se prosadila i na scéně Metropolitní opery.

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

PRO SPÍCÍ

Restaurace Na pískové cestě
Klasická česká restaurace s tradiční
českou kuchyní

Polední menu, výtečné Starobrno,
venkovní gril, kuřácká a nekuřácká
část, dětský koutek, lidové ceny
a vlídný personál.
Adresa: Na pískové cestě 1, Brno - Bohunice

Tel.: 739 701 181

www.napiskoveceste.cz

Zlatnictví
Marcela Lurská
www.zlatnictvi-lurska.cz

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

PLATBA
SMS
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

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

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.
●Pronajmu zahradu
u rodinného domku 800
m2, 30 km od Brna směr
Žarošice - spolehliv a zodpovědné paní. Tel.: 604
678 230.
●Myč OKENEN. Mytí
oken vč. rámů, mytí výloh.
Nemusíte mýt okna doma
celý den, rychlejší je OKENEN. Od 400 Kč/byt 2+1.
Tel.: 608 803 216.

●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.
●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.
●Veselá školka v Brně
- Židenicích. Určeno pro
děti od 18 měsíců do 6 let.
Tel.: 777 112 787. www.
veselaskolkabrno.cz

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. října

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 udělal
z brněnských
strážníků básníky
tím, že jim dal
odstavce (str. 4)

MAREK PICHA

KATEDRA FILOSOFIE, MU

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

ANGELÍNA
Z perníkové chaloupky
fotku nezbedné fenky
Angelíny poslal Jeníček
s Mařenkou

Takhle to
má vypadat
Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V knihařství J. Klouda
v Kounicově 2b jsou
StaroBrněnské noviny
vzorně vystavené
na speciálním stojánku.

Tak to
házím
sicnu!

SBN TRICET

Jiří Pecha

Průvodčí tramvaje: Jen si nastupte, drahý pane! Nabízíme okružní
jízdu s výhledem na jeden zpocený zátylek.

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 9 / září 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

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.
Těšíme se na Vás v kouzelném prostředí
s jedinečným výhledem na dům, v němž žil
legendární herec Hugo Haas.
Adresa:
Biskupská 3, Brno.
Najdete nás také na Facebooku!

Tel.: 731 413 358

