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Noviny, které si píší čtenáři sami
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. V
duben 2015

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

Brněnské
servírky

Foto: Martin Cibulka

FENOMENÁLNÍ HEREC JAROSLAV VOJTA A JEHO BRNO
VRACÍME
MoravĚ
PaMĚŤ

Parádní
tetování

SLeČnA MARKÉTA
z Caffé Fratelli (Průchodní 2)
nese panna cottu s horkými
malinami za 59 Kč

Jaroslav Vojta.
20. dubna uplyne
45 let od jeho smrti.

Jak voJta Potkal andĚla

Foto: Martin Cibulka

Foto: Žertovná koláž Ondřej Höppner

Proč čtu

PATÁLIE
S POVIDLY

ČtĚte na stranáCh 6 a 7

„Moje první láska byla z Brna
a úžasné StaroBrněnské
noviny mi ji připomínají.“
Zdeňka Frištenská, neteř
Gustava Frištenského

inzerce

Výměny nemovitostí
Zajistíme výměnu jakékoliv
nemovitosti - bytu, domu, chaty,
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny,
vyhledáme vhodnou nemovitost včetně
poradenství a právního servisu.
Volejte: 774 335 503

Peníze ihned za nemovitost
Ihned vykoupíme váš byt, rodinný dům,
činžovní dům, pozemek. Hotovost do tří
dnů. Vyřešíme cokoliv: právní radu,
privatizaci, exekuce, dluhy. Okamžitá
výplata zálohy.
Volejte: 800 662 222

KOUPÍM HISTORICKÉ
FOTOAPARÁTY
TĚCHTO ZNAČEK:
Kamarád, Autoﬂex, Flexette,
Mikronette, Mikroma,
Stereo Mikroma, Opema,
Leica, Pentacon six TL,
Flexaret, ale i jiné fotoaparáty.
Dále koupím staré chlapecké
hračky před rokem 1989 a starší.
JSEM SBĚRATEL.
Za nabídky předem děkuji.

Tel.: 775 240 880

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

Y!
D
A
ET

Zde může být
váš inzerát!

VÝROBA
ZDARMA
+SLEVA 20%
Volejte hned tel. č.:

777 556 578

Dotazy na e-mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu
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telefon redakce: 775 949 557

12°C

duben
Kdo z louže upije,
bude dlouho žít

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!

Sladké prasečí
kopejtko

Vem prasečí kopejtko
a řádně ho omyj v horké
vodě. Připrav moučkový
cukr a vanilku...

nechte hrnce vařit za vás

Číslo
Císlo měsíce
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Už čtvrté mládě se letos
narodilo v brněnské zoo.
O jaké mládě jde, se
dozvíte na straně 4.

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Měnit pravidla
v průběhu hry
se nemá
Jako kdyby se na konci
partie šachu rozhodlo,
že nejvyšší ﬁgura vlastně
není král, ale pěšák.
Pozastavení privazitace
městských bytů je chyba,
ať už to dopadne jakkoli.
Byty a jejich koupě od
města je velké téma a je
zřejmé, že kdyby tuto kartu vyhráli pozdější vítězové před volbami, nevyhráli by.
Na druhou stranu není
v pořádku, když město
prodá byt a jeho nový
majitel na tom obratem
ruky vydělá trojnásobek.
Chyba však není na straně občanů, ale města.



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

Zpravy

Nové zprávy
ze Starého Brna

Úchvatné nebeské
divadlo nad kraví horou

Kraví hora - Podívat
se na částečné zatmění
Slunce (75 %) přišly v pátek 20. března stovky
Brňanů. „Bylo to úžasné,“ shodli se místní.
Za úplným zatměním
se vypravili vědci z Vysokého učení technického. Vyjeli na ostrovy
do severního Atlantiku.
„Vůbec nic jsme neviděli, bylo zataženo.“
zjistili na místě.

Nejstarší
varhany v Brně
budou zase hrát

Hvězdárna dne
20. 3. 2015 z pohledu
zatmělého Slunce

Minoritská - Nejstarší varhany v Brně (z roku 1726) budou brzy
zase hrát. Kněží z Lorety se rozhodli, že je
nechají opravit.

Nová vedoucí
Turistického
centra Brna

Víte že...

9. 43 h

10. 47 h

11. 50 h

Příští podobné zatmění
uvidíme až za 11 let,
tedy v roce 2026.

Foto: Archiv

Počasí

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

vyděšeného řidiče vypudilo
z auta tajemné chlupaté zvíře
Brno - Na zavolání vyděšeného řidiče přijeli
k jeho autu místní strážníci. „Pod autem se skrý-

vá chlupaté zvíře,“ oznámil muž. Policisté auto
obklíčili a pomocí silných
svítilen zjistili stav věcí.

Pod autem se ukrýval asi
roční jezevec. Vytáhli ho
a vypustili na svobodu do
lesa u Soběšic.

Brno - Novou vedoucí
Turistického informačního centra se
stala Jana Tichá Janulíková. Její před- Tichá
chůdkyně prý přilákala do Brna málo turistů.

Ke skoku z okna
ho prý donutili
policisté
Brno - Tři policisté prý
donutili skočit z okna
muže, když se nechtěl
přiznat ke krádeži. Přežil, ale je v nemocnici.
Případ se vyšetřuje.

AnKeTA STARObRnĚnSKÝCH nOVIn

Viděli jste zatmění
Slunce? Jaké to bylo?

Markéta
Jetelová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
ČRo Brno

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Viděla. Bylo
to úžasné!
Přece nebudu
čekat na rok
2026!“

„Já na tu
astrologiju moc
nésu, ale
stejně mně voči
slzijó!“

„Ano, čili Nobelovku tomu,
kdo namíchal
první borovou
vodu.“

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Jo, na kopci
a přes
svářečskou
helmu.”

„Dávno na dovolené v Řecku.
Byla naprostá
tma a už to zažít
nechci.“

„Viděl, ale bez
ochranných
pomůcek, takže
spíš cítil…“

Herec, Národní
divadlo Brno

Obchodní dům Vágner
se o vaše psací potřeby
stará už od roku 1907
Česká 151/16, Brno, 602 00
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inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

Zrušená privatizace bytů
vyhnala občany do ulic

Dívka ze str. 3
bouřlivý
rok
1915

...a to jsme si mysleli, že bude po volbách levněji
demonstrace
na náměstí
Svobody

Škrund

ště

MISTROVSTVÍ BRNA
v krUČenÍ v BŘiŠe

Vítězka Leila zářila v této
disciplíně v éře němého ﬁlmu.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Víte, že...
Jeden z posledních bytů
zprivatizoval bývalý tajemník radnice Brna - střed
Stanislav Pšeja (ODS).

nekuřácký
Nově otevřený útulný
pivní bar U Suka.
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Jdu si
nahřát
duchnu.

POSLEDNÍ KUPEC
MĚstského BytU
s. PŠeJa (ods)

druhů piva, víno z Valtic,
točený cider, bůčkový chléb,
uzený losos, tvarůžkový tatarák.

Otevřeno: po - čt 15 - 23 h, pá - so 15 - 24 h, neděle zavřeno.
Adresa: Purkyňova 116, Brno

Rodinná firma
s tradicí!

•Ruční výroba kronik dle přání zákazníka
•Vazba i opravy knih a časopisů
•E-shop www.epapirnictvi.eu
•Vazba
Vazba a tisk diplomových prací

NOVINKA

Nejen pro naše zákazníky
PPL ParcelShop

Výdej a příjem balíků přímo u nás
v parkovacím domě Rozmarýn
Adresa: Kounicova 2 b, Brno
Otevřeno pondělí až čtvrtek
7 - 17 h, pátek 7 - 16 h

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

Jiří Pecha

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 30 tisíc lidí.
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Elegantní i nadčasové
klobouky
pro každého
z Vás.
Adresa:
pasáž v paláci Omega na nám. Svobody

Zveme vás na netradiční
středověkou zahrádku
k příjemnému posezení.
Otevírací doba:
Denně 11 - ? h

Info na tel. č.: 722 000 063
Adresa: Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17, Brno

www.stredovekakrcma.cz

Historie Alfa Pasáže

Alfa pasáž nebyla během 2. světové války zásadně poškozena, ovšem jen díky kuriózní situaci. Zatímco v okolí se to výbuchy jen hemžilo,
na palác Alfa spadla bomba, ale nevybuchla. Její
pád na galerii Jánská 11a (před kavárnu Alfa) tehdy zamotal hlavu nejen všem
obyvatelům, ale také těm, kteří ji na kočárku opatrně odvezli na Obilní trh, kde
bylo tehdy shromaždiště nevybuchlé munice. Jen díky obrovskému štěstí a náhodě
tehdy nikdo nepřišel o život. Proražený strop a poničené zdi se podařilo opravit během pár týdnů. Jistě si
umíte představit katastrofální následky, kdyby bomba
tehdy explodovala. Pokračování příště.
Akce dubna:
11. 4. 2015 (sobota) od 15 do 19.30 h bleší trhy v Alfě.
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Více informací na:

► www.alfapassage.cz ►

Nálet na Brno

Foto: Youtube

Brno - Nové vedení města pozastavilo privatizaci
obecních bytů, čímž vyvolalo masivní vlnu nevole
nejen mezi těmi, kteří mu
dali ve volbách důvěru.
Na náměstí Svobody proti pozastavení privatizace
demonstrovaly v březnu
stovky lidí.
„Pozastavení je pouze
dočasné, pokud bude vše
v pořádku, jak doufáme, začne se doopravdy
privatizovat,“ řekli StaroBrněnským novinám
zástupci hnutí Žít Brno,
které bylo štikou voleb.
Byty město dosud prodávalo za třetinu tržní ceny.
Mnoho lidí si na koupi
vzalo hypotéku.

Foto: Archiv

chá

telefon inzerce: 777 ř556 578

Zpravy

telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
duben

Pan Leopold
slízl smetanu

● 30. 4. 1884 (středa) si
otevřel poblíž domku zahradníka ve špilberském
parku Leopold Wetterrschneider občerstvení Pavillon auf dem Spielberge
s čerstvým mlékem. K mání byla také smetana, kyselé mléko a grahamový
chléb s máslem.

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Vida! V brněnské zoo se letos
narodilo už čtvrté mládě: tapír!
nejdřív dvě kozy, jářku, pak žirafa. A teď...

Brno - To nám to pěkně
odsejpá! Po dvou kozách
(jedna byla tzv. paovce, co vypadá jako koza)
a jedné žirafě (SBN informovaly) se v brněnské
zoo narodil dne 26. února malý tapír.
„Má se čile k světu a chutnají mu jablka,“ svěřila

DŘÍVE & DNES

se SBN mluvčí zahrady
Monika Brindzáková. Tapíra pokřtí
na Velikonoce
moderátor Jan
Rosák. Jméno
šikuly bude za- Rosák
čínat na D, protože
je čtvrtým potomkem
Tapíří kluk
svých rodičů.

„Je tu medvěd! Pomozte!“ zavolal na policii občan. Policie vyjela do akce s velkou
obavou, že utekl medvěd z cirkusu, který
právě přijel do města.
Ukázalo se však, že jde
o aktivisty v kostýmu.

Kde to je

Dnes

Foto: Archiv, Martin Cibulka

ČERNÁ
KRONIKA
Po Brně se
toulá medvěd

Vstup do Zámečnické ulice z nám. Svobody

1885

POSÍLeJTe SVÉ FOTOGRAFIe
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

Typický postoj
s rukama v bok

VŠIMnĚTe SI: Možná je to jen iluze, ale dříve lidé jako by mnohem raději jen tak postávali...

redakce@starobrnenskenoviny.eu
inzerce

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Zakletý dům na rohu
Pekařské a studánky
Prodávaly se
zde riﬂe

staroŽitnosti

Internetový
obchůdek

Adresa: Hybešova 61, Brno

Kadeřnictví

REVLON…721 617 438
GOLDWELL…731 069 343
L´ORÉAL PARIS…606 386 887
Masáže a nehtový design…773 642 947
Kosmetika SYNCARE
a prodlužování řas…777 271 162
Kosmetika PAYOT PARIS
a permanentní make-up…777 100 223

www.astudio-brno.cz

Zašlá sláva obchodních prostor v historickém rohovém domě Pekařská a Studánka trvá téměř 20
let. Po revoluci v roce
1989 se zde prodávaly
riﬂe a bižuterie. Ovšem
jen do roku 1991, kdy zde
bylo otevřeno starožitnictví a numismatika. Po
pár letech se starožitnictví přestěhovalo a zůstala
po něm dodnes přišroubovaná venkovní tabule

Zpravy

Ilustrační foto: Archiv
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nad zazděným oknem
v uličce Studánka. Opadající omítka, rezavé mříže a zámky, vše otlučené
a posprejované. Tento
škaredý roh dnes zdobí
pouze původní starožitná
lampa, která to ale nevytrhne. Jak je možné, že
o tak exkluzivní prostor,
který je jen pár metrů
od Šilingrova náměstí
a hned u zastávky MHD,
nemá nikdo zájem? Že by
byl tento dům zakletý?

NA
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O
K
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R
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PLSŤÁČCI

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

Zde může
být váš
inzerát!

Mimořádná
sleva 20 %

RESTAURANT & PUB

Joštova 4 Brno 602 00, +420 542 211 922, info@pivniopice.cz

www.pivniopice.cz

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

telefon inzerce: 777 ř556 578

Zpravy

inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

nový trend v Brně: když tapety,
tak ze staroBrněnských novin
nejenže se skvěle čtou, ale také zdobí!

Brno - No vida! Redakční vůz, který má na kapotě tapetu ze StaroBrněnských novin, už po
Brně jezdí. Nyní se však
objevily dva podniky,
které mají stěny těmito
novinami vytapetovány.
Jsou to: Pivní bar U Suka
(Purkyňova 116) a Slatinský šenk (Zlínská 12).
Zkrátka v těchto dvou
podnicích se nudit určitě
nebudete: Kdyby vás náhodou omrzel společník,
můžete si v klidu číst na
zdi za ním.
„Napadlo mě to na letišti v Praze, kde jsem viděl
zeď polepenou starými
novinami,“ říká majitel
pivního baru U Suka pan
Miroslav Souček.

duo Chladil
a Simonová ve
Starobrněnských
novinách

Foto: Martin Cibulka

Pivní bar u Suka
v Purkyňově ulici

Kadeřnictví

tajně na radnici
s povolením psát

Bývalý primátor
prý bude chytat
holuby

Křeslo
pro hosta

Víte že...
StaroBrněnské noviny, nejoblíbenější noviny v Brně,
vycházejí od roku 2011.

Zápisník
agenta 00

Bývalý primátor Roman Onderka
(ČSSD) prý po volbách nemůže
zavadit o práci, tak vzal za vděk
odchytem holubů. Specializovat
se má na holuby na náměstích,
na nichž se často konají trhy. Přítomnost opeřenců vadí zejména
kupujícím, kteří mají v oblibě čisté potraviny.
Podle posledních informací si
pan Onderka už opravdu práci
našel, ale na zmíněném šprochu
je pravdy jen půl. Trh ano, ale
ne v souvislosti s holuby nebo
mrkví. Exprimátor dostal místo
u agentury zabývající se průzkumem trhu.

inzerce

Kosmetika - Alcina,
Temperance

● Masáže - relaxační, reﬂexní,
lymfatická, lávová, breussova
● Laserová lipolýza
● Radiofrekvenční lifting
● Biorezonance
● Prodej kosmetiky Alcina, Wella a Beautiful
Brows (semipermanentí pudr na obočí)
Otevřeno: po - čt 8 - 18 h,
pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h

Riegrova 16, Brno
Královo Pole, 612 00
Tel.: 541 210 251

www.salonmarketa.berx.cz

Restaurace
a pivní šenk
Čepujeme poctivě vařená piva malých a středních pivovarů!
Nabízíme:
▪Denní menu za přátelské ceny, českou kuchyni
a chuťovky k pivu.
▪Pořádáme společenské akce, rauty, promoce, svatby...
▪Dále nabízíme opékání v krbu (selata, jehňata,
krůty, kýty), který je součástí interiéru.
Otevřeno denně 11 - 24 h
Těšíme se na Vás!
Adresa: Provazníkova 40, Černá Pole, Brno
Tel.: 545 245 050, 777 265 363

www.drevenaruze.cz
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Společnost LIONS CZ, s.r.o. realizuje projekt s názvem „LIONS
CZ s.r.o. pro celoživotní vzdělávání v Jihomoravském kraji“
s registračním číslem CZ.1.07/3.2.04/05.0106. Tento projekt je
zaměřen na vytvoření a pilotní ověření osmnácti vzdělávacích
modulů v šesti vzdělávacích programech.
Konkrétně se jedná o tyto programy:
1. ŘÍZENÍ PROCESŮ (6 modulů), 2. VŮDCOVSTVÍ (4 moduly), 3. JEDNÁNÍ S LIDMI (2 moduly), 4. SEBEŘÍZENÍ (2 moduly), 5. INOVACE
HODNOT PRO ZÁKAZNÍKA (2 moduly) a 6. POKROČILÉ FUNKCE IT
(2 moduly). Počátek zahájení projektu byl 1. 11. 2013 s předpokládaným
ukončením 30. 4. 2015.
V první fázi projektu odborní řešitelé vypracovali jednotlivé vzdělávací moduly a od prosince 2014 je naši lektoři pilotně školili. Účast na těchto pilotních
školení byla zdarma díky spoluﬁnancování projektu z fondů EU. Po pilotním školení se do vytvořených vzdělávacích materiálů zapracovaly poznatky
lektorů a účastníků, aby tak vznikly kurzy, které reﬂektují současné potřeby
pracovníků v Jihomoravském kraji. Po ukončení projektu budou vytvořené
vzdělávací materiály dále nabízeny ﬁrmám pro školení jejich zaměstnanců.
Účastníci pilotních školení hodnotili obsahy kurzů jako velmi zajímavé a přínosné, u některých kurzů však navrhli zásadní a důležité poznatky, které byly
do ﬁnálních kurzů zapracovány.
Více o projektu naleznete na našich webových stránkách www.lionscz.cz.
Tento projekt je realizován v rámci OP VK realizovaného v Jihomoravském kraji
a je spoluﬁnancován z ESF a rozpočtu ČR.
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telefon redakce: 775 949 557

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Tema

Jaroslav
voJta:
Lucie Zedníčková
s Povidly a Jiné
ZAJÍMAVÍ UMĚLCI

ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

SBN: Narodila jste se
v Praze, žijete napůl tam
a napůl v Brně. Kde je
líp?
Lucie: Obě města mají
své kouzlo a v každém
z nich zažívám něco krásného. Jezdím za prací
z jednoho města do druhého, chvílemi si připadám, jako bych žila hlavně na dálnici D1.
SBN: Máte v Brně nejoblíbenější místo? A co
se Vám naopak v Brně
nelíbí?
Lucie: V Brně jsem nejradši doma a miluji, že
jsem za chvíli v lese. Tam
chodím moc ráda. Nicméně mám pocit, že v Brně
trošku váznou služby.
Když se chci například
o půlnoci najíst, není to
tak snadné jako v Praze.
A orloj na náměstí Svobody, o kterém se neustále
vedou diskuze, beru jako
dobrý vtip.
SBN: Kdy se u Vás začaly projevovat herecké
sklony?
Lucie: Pořád na to ještě
čekám, ale dělám pro to
maximum. Kdybyste si toho na mně všimli, dejte
mi prosím vědět (smích).
SBN: Jak vzpomínáte na
natáčení Vašeho prvního
ﬁlmu Lásky mezi kapkami deště (1979)?
Lucie: Tehdy jsem byla
ještě velmi mladá. Vůbec
jsem to nevnímala tak,
jak bych ty velikány jako
byl Vladimír Menšík, Rudolf Hrušínský, Laďka
Kozderková nebo režisér
Karel Kachyňa vnímala
třeba dnes. Z hereckého

Brněnské dětství u chudé babičky ● se
● Jak vojta potkal anděla ● Proč se řík

Lucie
Zedníčková
mistrovství těchto osobností bych si dokázala vzít
víc.
SBN: Máte dvě děti dceru Amálii a syna Mikuláše. Jak se Vám daří
skloubit roli matky s hereckou profesí?
Lucie: Dělám, co můžu.
Snažím se dělat vše, jak
nejlíp dovedu a podle situací, které život přináší.
SBN: Máte nějakou vysněnou roli, kterou byste
si chtěla zahrát?
Lucie: Nemám. Pro mě
je každá role novým překvapením. Mám ráda
všechny role, přistupuji
k nim, jako by byly ty vysněné.
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Lucie: Žijte všichni podle sebe a nenechte se
ovlivňovat okolím.

Víte, že...

Lucie žije v Brně s hercem
Městského divadla Brno
Petrem Štěpánem.

Maminka Vojtovi umřela, když mu byly čtyři
roky. Otec Alois, kočující herec, nemohl s sebou
vláčet škvrňata od štace
k štaci, proto se rozhodl,
že dá Vojtu a jeho sestru a bratra na výchovu
k babičce Aloisii v Králově Poli.

Sud
Babiččin byt v Brně byla
jedna místnost s kuchyňkou (předtím maštal).
V předním traktu měla
malý obchůdek paní Hőgerová, maminka herce
Karla Hőgera.
„Když mě k ní babička
posílala na nákup, Karel ještě dávno nebyl na
světě,“ vzpomíná Vojta.
„U dveří stával objemný
sud se švestkovými povidly, jejichž libá vůně mě
pokaždé
neodolatelně
vábila. Nejednou jsem
v nestřeženém okamžiku, kdy si paní Hőgerová
odběhla do vedlejší místnosti, hbitě hrábl rukou
do sudu a povidly si nacpal plnou pusu. Bože to
bývala pochoutka!“

Mám tě!
„Jednou se mi to nevyplatilo. Paní Hőgerová
asi nějak vypozorovala,
že jí povidla ze sudu ná-

Ulice Jana Uhra 26

Jana uhra 26

Anděl

Když bylo Vojtovi 17 let,
zastřelil se mu otec, který
trpěl nevyléčitelnou nemocí. Vojtu otcova smrt
hluboce zasáhla. Pořídil si revolver a jednoho
dne se rozhodl. Odešel
z domu a hledal příhodné místo. Pak ho oslovil jakýsi muž, který se
představil jako lékař jeho
otce.
Procházeli se spolu celou
noc a Vojta si ráno své
rozhodnutí rozmyslel.

Vojta jako loupežník ve
slavné pohádce Hrátky s čertem (1956)

Víte že...
Vojtova schopnost poplést
každou anekdotu dala
vzniknout výrazu „zvojtit“.

Při cvičení s holí

což je jako dva plné stadióny komety
Brno, čte měsíčně tyto skvělé noviny.
Je nám ctí, že jste jedním z nich.

V tomto domě

prožila celé své dětství
skvělá herečka a zpěvačka Laďka Kozderková (1949 – 1986).
Základní školu navštěvovala v Kotlářské ulici. Byla velmi nadanou
zpěvačkou, svoji první
píseň nahrála již jako
dvanáctiletá s Orchestrem Gustava Broma.

padně ubývají. A tu jsem
k ní zas přišel nakupovat.
Odskočila si naoko do
kuchyně a jak jsem měl
povidel plnou hubu, obrátila se jak na obrtlíku
a zeptala se: Tak co Jardo, co chceš kópit? A hned
se do mě pustila. Tak ty
mě synku chodíš na povidla?! Jardo, až si podruhý budeš chtít vzít
povidla, pučím ti žicu a
naber si kolik chceš, ale
nehrab mně tam rukó,
nebo to povím babičce!
Od té doby jsem se na sud
raději ani nepodíval.“

30 tisíc čtenářů,

Kdyby domy mohly mluvit

Laďka Kozderková,
herečka, zpěvačka

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Text: Martin Cibulka, foto: archiv L. Zedníčkové

Herečka a moderátorka

Pro inzerci volejte 777 556 578 (Monika)
nebo e-mail: inzerce@starobrnenskenoviny.eu

z titulníi strany

telefon inzerce: 777 ř556 578
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ta: Patálie
né historky

Kalendárium
Starého Brna
duben

● Sebevražda jeho otce
se říká „zvojtit“ anekdotu

Vojtův
otec Alois

Jiří
Sequens,
řežisér

Ludmila
Kolaříková,
psycholožka

Vlasta
Matulová,
herečka

Václav
Kaprál,
pianista

● Václav Kaprál
*26. 3. 1889 Určice
†6. 4. 1947 Brno
Skladatel, pianista. Otec
dirigentky Vítězslavy
Kaprálové.
● Karel Josef Jurende
*24. 4. 1780 Leskovec
†10. 1. 1842 Brno
Spisovatel, vydavatel
lidových kalendářů.
● Vlasta Matulová
*31. 10. 1918 Brno
†18. 4. 1989 Praha
Herečka, dcera kadeřníka.

Vojta
s vnoučaty

● Karel Eichler
*13. 1. 1845 Velké Meziříčí
†25. 4. 1918 Brno
Spisovatel, hudebník,
římskokatolický kněz.
Byl chórovým zpěvákem
u brněnských minoritů.

S manželkou
Antonií

Jaroslav Vojta bydlel do 17 let v Brně
(Královo Pole) v domě zvaném Péřák
(bydlel tu i Höger). Vojta se narodil 27.
prosince 1888 v Kutné Hoře, zemřel 20.
dubna 1970 v Praze.

Nová v Brně a strážník

● Jiří Sequens
*23. 4. 1922 Brno
†21. 1. 2008 Praha
Režisér. Hříšní lidé města
pražského, 30 případů
majora Zemana.
● Ludmila Kolaříková
*17. 12. 1909 Drysice
†22. 4. 1968 Brno
Vědkyně, psycholožka.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1915)
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

Pravidelné besedy vždy každé první pondělí v měsíci
v útulné kavárně La dolce Vita (biskupská ulice č. 3)
Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

Paní Frištenská
na setkání Přátel
Starobrněnských novin

Zdeňka
Frištenská
Kartička
slavného zápasníka
s podpisem

stinové s vlastnoručním
podpisem a věnováním,
kterou dala Frištenskému
při jejich americké schůzce. Na příštím setkání si
budeme povídat o jednom

milém pánovi, kterého
měli všichni rádi, a který byl terčem vtipů snad
všech svých hereckých kolegů. 6. 4. od 17 hodin se
na vás těším!

Frištenského vila
v Litovli

Palác Convalaria

NEJMENŠÍ
PASÁŽ

Foto: Martin Cibulka, archiv

Na březnovém setkání
přátel StaroBrněnských
novin se kavárna La Dolce
Vita změnila v biograf. Až
z daleké Litovle, z domu,
ve kterém žil až do své
smrti nepřekonatelný zápasník Gustav Frištenský
(1879 - 1957), přijela na
besedu jeho neteř Zdeňka
Frištenská.
Při jejím poutavém povídání bylo v hledišti chvílemi takové ticho, že byl
slyšet tikot hodinek na
sousedovic ruce. Exkluzivní dokumentární ﬁlmy
byly natolik zajímavé, že se
nikomu nechtělo jít domů.
Kolovaly knihy, časopisy,
fotky, obrázky a dokonce
kniha, které byl Gustav
Frištenský autorem. Vyvrcholením byla fotograﬁe
operní pěvkyně Emy De-

Příště

La dolce Vita,
pondělí,
6. dubna od 17 h

inzerce

Sloupek o kávě
Cikorku, fíky nebo zrnka?

Novinky z místních podniku

Elegantní i nadčasové
klobouky
pro každého
z Vás.
Adresa:
pasáž v paláci Omega na nám. Svobody

Zde může
být váš
inzerát!

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

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

U Suka

U Suka, Purkyňova 116

Nově otevřený útulný nekuřácký pivní
bar vytapetovaný StaroBrněnskými novinami. Pivo Richard, chuťovky k pivu.
Těšíme se na vás. Tel.: 725 555 261.

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Café Špilberk, Špilberk 1

Nekuřácká kavárna v areálu hradu
Špilberk s krásným výhledem. Káva ZiCaffé, horká čokoláda, domácí dezerty,
alko i nealko. www.cafespilberk.cz

Středověká krčma, nám. Svobody 17

Restaurace s teplou kuchyní až do zavírací
doby. Denní menu, pivo Korma. Přijďte
posedět na netradiční středověkou zahrádku. www.stredovekakrcma.cz

KOUPÍM HISTORICKÉ
FOTOAPARÁTY
TĚCHTO ZNAČEK:

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

Kamarád, Autoﬂex, Flexette,
Mikronette, Mikroma,
Stereo Mikroma, Opema,
Leica, Pentacon six TL,
Flexaret, ale i jiné fotoaparáty.

vše pro Vaši domácí
přípravu (kávy i kávovary)

Dále koupím staré chlapecké
hračky před rokem 1989 a starší.

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

JSEM SBĚRATEL.
Za nabídky předem děkuji.

Tel.: 775 240 880

Na souběhu ulic České
a Veselé vznikla v roce
1937 podle návrhu Oskara Pořízky šestipodlažní
stavba, jejíž součástí je
suverénně nejkratší a nejužší pasáž v Brně. Palác
Convalaria stojí na místě
bývalé městské brány.
V prvním patře fungovala
do 70. let cukrárna – kavárna Aloise Dorotíka,
která byla místem setkávání brněnských intelektuálů. Nejmenší brněnská
pasáž se každý večer
uzavírá spuštěním mříží
na obou stranách.

kávové speciality od mistrů
prvotřídní moravská vína
přímo od vinařů
domácí dortíky a další
vybrané lahůdky

P

řípravu kávy na
vesnicích a chudým
městským obyvatelstvem, oblíbené také
mezi herci, si dnes v době
dostatku málokdo dokáže představit.
Většina pracujících lidí
si k jednoduchému obědu připravovala žitovku
nebo cikorku. Majetnější přidali několik zrnek
pravé kávy. Pro většinu
to byly posvěcené chvíle strávené v rodinném
kruhu.
Kávoviny z čekanky, fíků,
řepy nebo ječmene byly
kdysi velmi rozšířené,
pily se s mlékem a zajídaly chlebem. Dnes najdeme spoustu druhů imitujících kávu, bez kofeinu,
ale také látek, které najdeme jen v správně pražené zrnkové kávě, jejíž
lahodnou chuť a vůni si
skutečně vychutnáte.
Pavel Kosta

D

e
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

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

Glosář
Petr
Kolman

VŠ pedagog
a člen rozkladové
komise ČNB

Privatizace
bytů v Brně

Je škoda, že minulé koalice nedaly do podmínek

Dopis

při „privatizaci“, že zúčastnění nesmějí své byty
aspoň 15 až 20 let prodat
za cenu vyšší než o 10
procent, než za jakou ji
„dostali“ od města...
Skoro každý známe ve
svém okolí někoho, kdo
„zprivatizoval“ od města za dvě stě, tři sta tisíc
korun byt a za pár let ho
prodal za dva miliony

(modelový příklad). Jo, to
se to „podniká“ s obecním
majetkem.
Pak se nemožno divit, že
město nemá peníze na
sociální služby, kulturu,
zdravotnictví.
A pakliže by tento paragraf ve smlouvě někdo
porušil, rozdíl by musel
vrátit městu jako bezdůvodné obohacení.

stručná báseň
o starostech
Starosta

Bydlet v hodinách
(privatizace orloje)

bez politické příslušnosti
zlámal dědečkovi
všechny kosti
Starosta
nestraník,
to je ale násilník.
Petr Kolman

Kdyby to bylo jako
s městským bytem:
Koupě: 300 tisíc Kč.
Prodej: 2 miliony Kč.

inzerce

Poděkování
za tyto noviny

zpomalte
u nás
rodinná brněnská restaurace
Kabaret Špaček

Starobrněnské noviny
č. 3, březen 2015

KOPEČNÁ 46, BRNO, TEL.: 734 584 163

Děkuji, tedy tyhle noviny
jsou fakt parádní!
Jindřich Tón, Brno

v těsné blízkosti Špilberku a Petrova

Báseň

Zpívám o lásce
Chci zpívat o lásce,
to teď moc v módě není
Já zpívám o lásce
a všude tolik utrpení
Pusťe si zprávy lidičky
ať víte co se v světě děje
Nikdo moc nechce písničky
když kolem tolik beznaděje
Chci zpívat o lásce,
nemyslet na to co mne bolí
já zpívám o lásce
a všude po okolí
jsou slyšet veselé noviny
kdo si co nakrad
a přec je bez viny
kdo zabil dítě,
upálil bezdomovce
kdo komu otrávil ovce
Všude jen nenávist,
závist a zlo.
A mne klidně napadlo
zpívat si o lásce....
Eva Stascha (ze sbírky
S děckama nezatopíš)

Píšete též básně? Posílejte
je na adresu redakce@
starobrnenskenoviny.eu

přijďte na přednášku, divadlo, koncert, kabaret...
výběr kvalitních vín
piva z malých pivovarů
dobré jídlo z místních čerstvých surovin
každý pátek rybí kuchyně

Otvírací doba:
Út–Ne 11–23

U nás víte, co jíte.
více na facebooku a http://kabaretspacek.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

Návrat Bílé
do Arakainu

Koncert Lucie Bílé s kapelou Arakain si 24. 3.
užili všichni návštěvníci
Semilassa. Při aktuálním
jarním turné společně
s fanoušky oslavili 33. výročí Arakainu i oﬁciální
návrat zpěvačky do skupiny.

Nejlepší
klobouk jsou
rohy!

Šelepka
znovu otevřena

V polovině března byl po
dvouměsíční rekonstrukci opět otevřen legendární klub Šelepka. Symbolickou 111. reprízou svého
úspěšného pořadu Ptejte
se mě na co chcete herce
a moderátora Miroslava
Donutila byla zahájena
nová epocha klubu.

S kloboukem přivítejte jaro
Nenechte si ujít 26. 4. od 14 do
16 hodin úžasnou akci v Denisových sadech Kloboukové
vítání jara ve stylu 30. - 40. let.
Těšte se i na promenádní koncert. Vylovte ze skříní dobové
oblečení a hlavně klobouky!
Více informací o akci najdete
na www.kloboukovyklub.cz
K

Miroslav
Donutil,
herec

Kulturní nástěnka
duben

divadlo - St 1. 4. a čt 21. 5. v 19 h nORA - Divadlo Reduta, Zelný trh 4 - Co
se stalo, že Nora opustila manžela? Ibsen v Redutě. Hrají: Eva Novotná a Petr
Halberstadt. www.ndbrno.cz
dětem - Ne 12. 4. 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
divadlo - St 15. 4. v 19 h - STRÝČeK
VÁŇA - Městské divadlo Brno, Lidická 16 - Hořká komedie obyčejných lidí
z pera A. P. Čechova. Hrají: Z. Junák,
I. Vaňková, S. Janotová… www.mdb.cz
derniéra - So 18. 4. v 15 h - V. VAnČuRA: KubuLA A KubA KubIKuLA - Divadelní studio V, Veveří 133
- Příběh medvědáře s medvědem a strašidla Barbuchy. www.divadlov.cz
divadlo - So 25. 4. v 19.30 h - MOdeLKA XXL Aneb MOJe STeHnA
V PROKLATYM deTAILu - HaDivadlo, Poštovská 8d - One woman show
V. Kavkové. www.hadivadlo.cz
divadlo - Čt 30. 4. v 19 h - KRASAVICe InTeRKOnTInenTÁLnÍ Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám.
- Klaunské duo. Hrají: M. Issová, A. Polívková. www.divadlobolkapolivky.cz

Lucie
Bílá,
zpěvačka

Lukáš
Vaculík,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Rubín plný
raritních ﬁgurín

Až do 26. dubna je v kulturním domě Rubín

v Žabovřeskách k vidění
originální výstava reálných osobností s anatomickými
zvláštnostmi,
které inspirují tvůrce ﬁlmových hororů.

Saudkové
na Špilberku

Výstava s názvem SAUDEK & SAUDEK 80
v jižním křídle hradu
Špilberk potrvá už jen
do 12. dubna. Výstava je
k 80. narozeninám bratrů Saudkových, jedná se
o průřez jejich tvorbou.
Nenechte si ujít kresby
Káji Saudka a fotky
Jana Saudka.

Děti ráje míří
do Brna

Na podzim bude mít
v Bobycentru premiéru
muzikál Děti ráje. V režii
Radka Balaše si zahraje
i producent a autor původní verze Sagvan Toﬁ či
Lukáš Vaculík.

kŘÍŽovka na heslo

Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

Zde může
být váš
inzerát!

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

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

Tajenku zavolejte Martinovi, tel. č. 777 122 009.
Odměna: Nejrychlejšímu luštiteli bude předáno CD/
MP3 s příběhy pamětníků v rámci projektu Paměť
národa s názvem Příběhy 20. století.

krátkÝ vtiP (ChUCk norris)
Chuck Norris se ráno probudí, podívá se do zrcadla
a řekne: Ty brďo, takhle bych chtěl vypadat!

telefon inzerce: 777 ř556 578

Zabava

ř11

inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

Slavné ženy Starého Brna
Fišla čili jak fotr zkróhl
kaprála (pote ho vomét!) Anna Tichá - Futuristová

Fotr zabékal jak postřelené buvol, ze zdi vyběhlo
kilo jisker, mě kopla ňáká
hajtra, všade zhaslo a vybóchl šporhelt.
Všeci byli jak vopaření,
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
brněnský silák,
vypravěč

enem kaprál byl živé jak
nikdy předtím. Asi si rozpródil krev.
Pak se fotr vypružil za
betló, lapl plát ze šporhelta a mázl kaprála v takovým stylu, že žábra byly
až v linoleu.
Pak ho lapl a vyhodil ho
z fenstru aus, jak na sviňu
zavřeným, a ve vasilu vyběhl z kéru.
Pokračování příště

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Ferenc
Futurista,
manžel

Anna
Ferencová,
dcera

?

Otázka: Víte, na dvoře
jakého paláce je tato nově
opravená socha sv. Anny ?
Nápověda: Hledejte v České ulici. Socha je zde již od
roku 1856!

Minule: Socha víly je ve dvorním
traktu budovy Vesna, Údolní 10.
Správně: Rostislav Fabiánek, Aleš
Sýkora, Jana Tichotová, Jiří Týc...

Foto: Martin Cibulka

www.malostranskenoviny.eu

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Restaurace Na pískové cestě

Vzít si komika,
to chce sílu
V tehdejším pražském Divadle Komedie byl šéfrežisérem František Fiala, populární komik, známý pod
jménem Ferenc Futurista
(1891 - 1947). Pro Annu
(1906 - 1989) to byl šok,
když jí Ferenc požádal
o ruku. Jejich pozdější
inzerce

hmota vyvinutá
v Japonsku pro
modelování
realistických květů

Polední menu, výtečné Starobrno,
venkovní gril, kuřácká a nekuřácká
část, dětský koutek, lidové ceny
a vlídný personál.

Inspiraci pro Vás i pro
Vaše blízké najdete na
www.claycraft.cz

Adresa: Na pískové cestě 1, Brno - Bohunice

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

manželství však bylo protkané horoucí láskou.
Na brněnských zájezdech
(např. s Osvobozeným divadlem) spolu chodili
před představením ulicemi, což si oba velmi užívali. Anna Ference přežila
o dlouhých 42 let.

ZAJÍMAVOSTI a novinky z Malé Strany, která by
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání ve všech kavárnách a hospodách na Malé Straně (například U Hrocha), ale i na druhé straně
řeky (například v Akademii
věd).

STRuČnÁ TIRÁŽ
Starobrněnské noviny
duben 2015 / V. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ●
Kultura, inzerce: Monika Höppner ●
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka
● redakce@starobrnenskenoviny.eu
● tel. redakce: 777 556 578
● tel. inzerce: 777 556 578
● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2

- jemná polymerová

Klasická česká restaurace s tradiční
českou kuchyní

Tel.: 739 701 181

eman
Fiala,
švagr

Foto: Archiv

Z fenstru aus

•Naučte se tvořit něžné květiny
•Zaujměte originálními šperky a vlasovými doplňky
•Vystavujte fotograﬁe ve zdobených rámečkách
•Prostřete netradičně sváteční tabuli
•Darujte soupravu pro modelování jako vánoční dárek

Hmotu Claycraft, doplňky a formičky můžete
zakoupit v e-shopu:
www.claycraft.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.

Sbn tric

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 max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Přenechám asi na rok
zahradu v Dambořicích,
30 km od Brna, k užívání
a údržbě ženě – zahradnici. Bez bydlení. Tel.: 604
678 230.
●Oddlužení - vyhotovíme vám návrh na povolení oddlužení, vysvětlíme
celý proces oddlužení.
Sídlíme v centru Brna.
Tel.: 773 030 134.
●Za odvoz. Zdarma odvezu starší počítače či
komponenty, a to počí-

tače 386, 486 Pentium
či počítače staré firemní
apod. Nevozte do sběrného dvora! Odvezu i větší množství. Za nabídky
předem děkuji. Tel.: 775
240 880.
●Koupím byt DB/OV,
prosím nabídněte. Do 4
mil. Kč. Tel.: 732 434 910.
●Práce. Rest. Na Švábce
přijme šikovného kuchaře, pro kterého je práce
koníčkem. Mail: nasvabce
@seznam.cz.

[

Herečka, žena komika

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Povídka Libora Ševčíka k poctě Franty Kocourka (IV.)

[

Co nového
v Praze

●Prodejna
minerálů a drahých kamenů
v Alfa pasáži, Poštovská
6, Brno. Zveme k nákupu
křišťálů, růženínů, ametystů, citrínů lapis lazuli,
šungi. Tel.: 702 949 636.
●Nový
antikvariát
v Alfa pasáži. Koupíme
staré knihy, pohlednice,
staré hračky, plakáty,
mapy, dokumenty, rádia, časopisy, sklo, svítidla, odznaky. Tel.: 702
949 636.

Obchodní dům Vágner
se o vaše psací potřeby
stará už od roku 1907
Česká 151/16, Brno, 602 00

et

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. května

Foto: Archiv

Modré okénko
dnes získává...

StaroBrněnské noviny jsou k mání U Hrocha,
Thunovská 10. V Akademii věd, Národní 3.
Kafírna U svatého Omara, Tržiště 11.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Za významnou
pomoc při
pozorování
zatmění Slunce
v Brně

SVÁŘeČSKÁ HeLMA
POMOCNÍK PŘI ZATMĚNÍ

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

KubA
„Máme mníška Kubu,
neznáme s ním nudu.
Mluví s námi velmi rád,
je to prima kamarád!“
Poslala paní Ria z Brna

Takhle to
má vypadat
Foto: Martin Cibulka

POSÍLeJTe FOTKY
dOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Vytapetováno
StaroBrněnskými
novinami. Útulný
nekuřácký pivní bar
U Suka, Purkyňova 116.
Již druhá hospoda
v Brně! Viz též str. 5

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

Tak to
házím
sicnu!

SBN TRICET

Jiří Pecha
Pecha

Z OuŘAdu ZPÁTKY dOMA. „Měl jsem dnes, ženo, těžký den. Musel
jsem krotit úředního šimla! A co je k večeři?“ „Konina, miláčku, konina.“

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.

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

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz
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

56 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, Riegrova 16. 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. Obchůdek Šťastná chvíle, Josefská 1. Hotel Slavia, Solniční 15. Fratelli Caffé, Průchodní 2. Antikvariát Alfa Pasáž,
Poštovská 6, Brno. Pivní bar U Suka, Purkyňova 116.

na tel. číslo 902 11 30

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

Navštivte útulnou
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

