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SLeČnA PAvLA
z cukrárny Tutti Frutti 

(Jirásková 1a) nese borůvkový 
cupcake s vanilkovým krémem 

Brněnské  
servírkyservírky
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inzerce

Proč čtu

„Protože jsou brněnské 
a nezávislé! A to mám rád.“ 

Petr Hauskrecht, spolumajitel 
a vrchní sládek Brněnské 
pivovarnické společnosti

Miss 
poleva
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GUSTAV FRIŠTENSKÝ: VZESTUP A PÁD

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci
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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

®Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

květen 2015
Cˇ ís. 5, roč. V Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

902 11 30
SBN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

  redakce@starobrnenskenoviny.eu       telefon redakce (Monika): 777 556 578        www.starobrnenskenoviny.eu

Čte
nÁřI s

obě

příběh 
golIÁŠe

● první činka
● první láska
● Poslední boj

Gustav Frištenský 
se narodil 11. května 1879

Čtěte na stRanÁCh 6 a 7

očima 
jeho 
neteře

Zde může být 
váš inzerát!

Volejte hned tel. ̌c.:
777 556 578

V Ý R O B A
Z D A R M A

+ S L E VA  2 0 %

Dotazy na e-mail:
inzerce@

starobrnenskenoviny.eu

Svíčky, čokolády, dekorativní předměty

Adresa: Jezuitská 13/11, Brno
Tel.: 778 829 198

nově otevřena prodejna rumů 
z celého světa

s možností degustace vybraných vzorků

Při předložení těchto novin 
sleva 5 % na veškeré zboží!

www.slzykaribiku.cz

volejte: 774 335 503

výměny nemovitostí
Zajistíme výměnu jakékoliv 

nemovitosti - bytu, domu, chaty, 
pozemku. Doplatíme rozdíl ceny, 

vyhledáme vhodnou nemovitost včetně 
poradenství a právního servisu.

volejte: 800 662 222

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.
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Pište si tyto
noviny sami! Články


redakce@starobrnenskenoviny.eu
posílejte na adresu:

   Úvodník   Úvodník

Důležité 
telefony

Číslo měsíce

20
Píseň Hvězdy jsou 
jak sedmikrásky 
nad Brnem zněla 
na nádraží 20 let.

Císlo měsíceCíslo měsíce

Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce StaroBrněnských 
novin:..................777 556 578 
Městská policie 
Křenová 4:...........543 566 111 

Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

Ondřej
Höppner

 Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Jako dítě 
jsem mávala. 

Mávala 
celá moje 

generace…“

Petr 
Halberstadt
Herec, Národní 

divadlo Brno
„Bohužel má-
val. Mladost, 

hloupost 
a zbabělost 
to byla…“   

AnketA StAROBRněnSkÝCH nOvIn

 Jiří
Pecha

„Ten průvod 
se mnou tak 
zamával, že 

jsem se 
rozmával i já!“

Herec, fi lozof,
znalec

Mávali jste někdy 
v prvomájovém průvodu?

Markéta 
Jetelová

„Mávala, 
následovala 
třídní důtka 

za útěk 
do kavárny.“

„Ne. Ale 
pusinkuji se na 
prvního máje 

pod rozkvetlým 
stromem.“ 

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Na konzervatoři 
nás nahnali do 
průvodu. Místo 

mávání jsme 
hrozili.“

Moderátorka 
ČRo Brno

Brno - Začala turistic-
ká sezóna. Přístupná je 
věž Staré radnice, La-
byrint pod Zelným tr-
hem, Mincmistrovský 
sklep a Kostnice.

Labyrint pod 
Zelným trhem 

konečně otevřen

Nové zprávy 
ze Starého Brna

Brno - Přednáška lov-
kyně Michaely Fialové 
(29) na Mendelově uni-
verzitě vyvolala masiv-
ní protesty studentů. 
Přivítali ji transparenty 
jako „Stop zabíjení zví-
řat“ a rajčaty. Fialová se 
chlubí mnoha úlovky: 
lvy, zebrami, žirafami, 
losy, pštrosy a dalšími.

Dívka, která 
střílí zebry, 

vyvolala protesty

Kdokoli přijel vlakem do 
Brna, první, co slyšel, byla 
melodie písně Hvězdy 
jsou jak sedmikrásky nad 
Brnem. A zněla mu libě 
v uších často celou dobu, 
kterou v Brně prožil.
Proč rušit věci, které 
fungují? Vezměte si tře-
ba znělku večerníčku. Je 
stejná už 50 let a když 
vše půjde, jak má, uslyší 
ji i naši pra-pra-pra-pra- 
pravnuci.
Vedení brněnského ná-
draží tvrdí, že za nic ne-
může, což je nejen chabé, 
ale i trapné. Vraťte nám 
znělku, nebo vám to ná-
draží přesuneme! 

hodnota věcí 
tkví v radosti, 
kterou nesou

dobrá zpráva pro brno a okolí: 
letos na komára nenarazíte

Brno - Dost bylo plácání, 
mávání rukama, drbání 
a tichého bzukotu. Letos 
se podle odborníků nevy-

líhli skoro žádní komáři. 
Byly totiž dvě mírné a su-
ché zimy po sobě. Zatím-
co jindy už se komáři líh-

nou, letos kde nic tu nic. 
Dva nejrozšířenější dru-
hy komárů jsou pisklavý 
a obtížný.
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hledá se dvojník pro tohoto 
pejska. vaše filharmonie

Brno - Filharmonie hle-
dá pejska, který by byl 
co nejvíc podobný tomu 
na obrázku. Jmenuje 
se Lumír a je masko-
tem Filharmonie Brno. 
Problém je v tom, že už 
je mu šest a navíc je až 
z Prahy. Každý rok 
se fotí s hudebníky 
a vždy má jiný doplněk. 
Zde květinu, jindy šálu 
nebo motýlka. Tipy po-
šlete do redakce SBN. 

Pes Lumír  
a Filharmonie Brno

Víte že...
Některou hudbu pes ne-
slyší, když je mimo jeho 

sluchovou frekvenci.

Recept dle 
Dobromily

Kysaná smetana 
na divoko

Kup mléko a vlož do 
dýže. Pak tři. Přidej 

pepře a šafránu. Nako-
nec přidej ryzí mléko.

ta to umí osolit!

 

nechte hrnce vařit za vás

17°C
květen

Kdo v květnu utrhne 
šeřík, v červnu uschne

Počasí 

Michaela 
Fialová

pejska. vaše filharmonie
- Filharmonie hle-

dá pejska, který by byl 
co nejvíc podobný tomu 
na obrázku. Jmenuje 
se Lumír a je masko-
tem Filharmonie Brno. 
Problém je v tom, že už 
je mu šest a navíc je až 
z Prahy. Každý rok 
se fotí s hudebníky 
a vždy má jiný doplněk. 
Zde květinu, jindy šálu 
nebo motýlka. Tipy po-
šlete do redakce SBN. 

a Filharmonie Brnoa Filharmonie Brno

Některou hudbu pes ne-
slyší, když je mimo jeho 

sluchovou frekvenci.

Obchodní dům Vágner 
se o vaše psací potřeby 
stará už od roku 1907

Česká 151/16, Brno, 602 00
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Malý oznamovatel

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

 Zpravy telefon inzerce: 777 řř556 578 inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

inzerce
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v
inzerce

Končí píseň Hvězdy jsou jak 
sedmikrásky nad Brnem

na nádraží teď budou hrát melodii beze jména
Brno - Tak to je jedno-
značně změna k horšímu.  
Místo nádherné písně 
Hvězdy jsou jak sedmi- 
krásky nad Brnem, která 
vítala 20 let cestující, nyní  
zní z reproduktorů ano-
nymní znělka. Také hlas 
populárního herce Václa-
va Knopa nahradil nezná-
mý ženský hlas. Hlášení je 
také, ehm, v angličtině.
Píseň Hvězdy jsou jak 
sedmikrásky nad Brnem 
složil brněnský básník Jo-
sef Kainar, zapsal ji kapel-
ník Gustav Brom. 
Správa železniční doprav-
ní cesty, která má nádraží 
na starosti, se chabě hájí 
tím, že změnila dodavate-
le informačního systému.

Příjezd vlakem do Brna 
bez známé znělky je jako 
průchod bez krokodýla

kurňa, 
co to 
hrajó?

Jiří Pecha
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Dívka ze str. 3
Bouřlivý 

rok 
1915

ště
narodila se u řeky. Její táta 

tvrdě zápolil s kládami. 
vsadila na podvazky 

a vyhrála hlavní cenu!

avantgaRdní maRy

Podvazek 
budoucnosti

Víte, že...
Změn na nádraží je vícero 
a společné mají to, že jsou 
všechny k horšímu. Napří-
klad nápisy se hůře čtou.

JoseF kaInaR

gustav bRom

Otevřeno pondělí až čtvrtek 
7 - 17 h, pátek 7 - 16 h

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

Adresa: Kounicova 2 b, Brno

Rodinná firma 
s tradicí!

Vazba a tisk diplomových prací

Výdej a příjem balíků přímo u nás 
v parkovacím domě Rozmarýn

PPL ParcelShop

tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

NOVINKA
Nejen pro naše zákazníky

Historie Alfa Pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce května:
7. 5. 2015 (čtvrtek) v 15.30 h a 16.30 h Díky, mámo!          
- naučná hudební pohádka, dílničky.
9. 5. 2015 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě. 
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Pasáž Alfa zažila a přežila opravdu mnoho růz-
norodých událostí či okamžiků v různých časo-
vých obdobích a režimech. Pracovních, soukro-
mých, válečných a také politických. Příjemných 
i nepříjemných. Jisté však je, že v těchto historických prostorách vzniklo nespo-
čet lásek, bylo započato mnoho společných cest životem a proběhlo neskutečné 
množství prvních polibků. Vzpomínáte na své srazy, na první rande např. u po-
kladny kina Alfa? Ne náhodou se palác Alfa nachází v samém srdci Brna. O tom, 
že je dnes skutečnou legendou, není pochyb. Pokračování příště. 

Ostrůvek lásky přímo v centru Brna.

HVEZDA RESTAURACE

Adresa: U zoologické zahrady 3, Brno - Bystrc
Tel.: 546 221 019, 602 505 213 těšíme se 

na vás!www.hvezdabrno.cz

Ojedinělá atmosféra zahradní restaurace 
s výhledem na Svratku. Polední menu, 
čepované limo, Plzeň a Starobrno. 

Zde může být 
váš inzerát!

Volejte hned tel. ̌c.:
777 556 578

V Ý R O B A
Z D A R M A

+ S L E VA  2 0 %

Dotazy na e-mail:
inzerce@

starobrnenskenoviny.eu

Adresa: Josefská 1, Brno
Otevřeno po - pá 9.30 - 18 h, so 9.30 - 13 h

Zastavte se na chvíli 
ve Šťastné chvíli 
a přivítejte léto 

v novém modelu.

tel.: 736 226 828 

Zastavte se na chvíli Zastavte se na chvíli 

Buďte kočka! 
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Jako by to 
bylo včera

6. 5. 1942 byla zrušena 
tramvajová trať z náměstí 
Svobody ulicí Zámečnic-
kou a Dominikánskou na 
Šilingrovo náměstí. Malý 
městský okruh se tak 
uzavřel. Dodnes můžeme 
spatřit kotvící oko v Do-
minikánské ulici na boční 
zdi kostela sv. Michala.

květen

Malý městský 
okruh se uzavřel

inzerce

DŘÍVE & DNES

vŠIMněte SI:  U luxusního hotelu, který byl otevřen na místě Městského dvora, chybí už jen fi akr.

1892 Dnes

POSÍLeJte SvÉ FOtOGRAFIe 
starých a nových míst v Brně pořízené 
ze stejného místa na adresu: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu  

Kde to je
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Šilingrovo náměstí (vpravo Husova ulice)

Vida! Do Brna přijel první 
nový kloubový trolejbus

Brno - Při krádežích 
se žena (29)  masko-
vala parukou. Kradla 
jako blondýna, brune-
ta, zrzka i černovlás-
ka, a to hlavně kosme-
tiku. „Škoda přesáhla 
20 tisíc korun,“ uvedl 
mluvčí police.

Bude jich celkem 30, vyjedou v květnu
Brno - Je hodně podob-
ný tomu starému, které-
mu se říká „Harmonika“. 
Má jiná světla a na střeše 
boule.  Cena jednoho no-
vého trolejbusu značky 
Škoda je přes 13 miliónů 
korun. Dosud jezdily po 
Brně trolejbusy, které by-
ly koupeny už ojeté.

nový 
trolejbus

ČERNÁ 
KRONIKA
střídala paruky 
a kradla líčidla
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Zima skončila, ale jen na 
pár měsíců. Nenávratně 
pryč je ovšem doba, kdy 
Svratka zcela zamrzla 
a byla lemována  obchod-
níky s čajem, svařeným 
vínem nebo pečenými 
kaštany. Ty, když se strči-
ly do kapsy, ještě dlouho 
zahřívaly promrzlé ruce. 
Na nepostradatelné leda-
ře si dnes již nikdo ani ne-
vzpomene. Zamrzlá řeka 
pro ně znamenala živoby-
tí. Velké kusy ledu vyře-

závali pilou, tzv. kaprov-
kou, naložili je na povoz 
a sváželi do ledárny (na 
území dnešního Jundro-
va), kde se led uchovával 
po celý rok. Poté byl roz-
vážen do sklepů, krámů 
a hospod, kde přes jaro, 
léto a podzim chladil po-
traviny a pivo. Když se prý 
brzy ráno led v ledárně 
rozřezával, bylo to slyšet 
až na Starém Brně. Škoda, 
že toto tehdy tolik potřeb-
né povolání odvál čas.  

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna
Zuřivý reportér

bouřlivý konec ledařů 
na zamrzlé řece svratce
Zamrzlá Svratka 
byla výzvou

typický občan 
města Brna

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

Pondělí až pátek 7 - 19 h, 
sobota 8 - 12 h

Běhounská 20, Brno

…nejen chlebíčky!

Otevřeno: 

Jaro ve znamení 
řeckých specialit.

…nejen chlebíčky!

Adresa:
www.barunka.com

Restaurace na Starém Brně 
s ručně malovanými motivy letadel 40. a 50. let. 

Denní menu, široký výběr jídel, Rampušák 
a Starobrno, letní zahrádka, kuřácká a nekuřácká část.

Restaurant

Adresa: Václavská 1, Brno
Telefon (rezervace): 728 400 574. 

Najdete nás na facebooku. 

Těšíme se na vás!

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

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.

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet

PLATBA 
SMS
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inzerce

tajně na radnici 
s povolením psát

Zápisník 
agenta 00

Bydlíte v městském bytě a sníte 
o levné privatizaci? Že bude váš 
byt, který má tržní cenu tři mili-
ony, stát třeba polovičku?
Chyba lávky! Nově zvolení zastu-
pitelé Brna odhlasovali zrušení 
dosavadního systému. Dále již 
jen tržně. Nepřesvědčily je ani 
úpěnlivé prosby nájemníků, kte-
rých na klíčové zasedání přišly 
více než dvě stovky, aby vyjádřily 
svůj nesouhlas. 
Město zkrátka bude prodávat své 
byty za ceny blížící se tržním. Ško-
da, že to nezmínili před volbami.

Víte že...
Na celém širém světě 
je 60 % všech rostlin 
opylováno včelami.

Lze s úspěchem 
předpokládat, že i v hotelu 
je každý pilný jako včelka 

Husova - Hotel Inter-
national to s tím medem 
myslí opravdu vážně.
Před hotel přijela bílá, 
naleštěná limuzína a při-
vezla včelí královnu, kte-
rá má být základem ro-
du. Včely mají sídlit na 
střeše hotelu. Med, takto 
vypěstovaný, má být dár-
kem pro hosty (StaroBr-
něnské noviny informo-
valy).
Hotel plánuje začít se 
třemi úly, což je několik 
tísíc včel. Tyto užitečné 
mršky by měly létat za 
květy především do par-
ku ke hradu Špilberk.
Podobně s úly naložily 
také hotely v Paříži nebo 
New Yorku. Na střeše je 
spousta místa.

v centru brna teď žije královna.  
přijela limuzínou a je včelí

zpátky do reality: 
městské byty se 
budou prodávat 

za tržní cenu

přijela limuzínou a je včelípřijela limuzínou a je včelí

Restaurant & pub PIVNÍ OPICE 
nabízí sedm druhů piv, výbornou kuchyni 
po celou otevírací dobu a v pracovní dny obědová menu. 
Přijďte ochutnat naše speciality jako pečená žebra 
a domácí či farmářský hamburger.
Rádi zajistíme oslavy, � remní večírky nebo svatební hostiny.
 

RESTAURANT & PUB 
Joštova 4 Brno 602 00

+420 542 211 922
info@pivniopice.cz

www.pivniopice.cz

         NAVŠTIVTE NAŠI

     ZAHRÁDKU

     V SAMÉM CENTRU 

         BRNA 

    V KLIDNÉM 

 PROSTŘEDÍ 

VE DVOŘE BUDOVY

Stane se Brno jedním velkým úlem?
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„Před vchodem Frišten-
ského vily v Litovli ještě 
visí kruhy, na kterých 
cvičil. Občas si na nich 
také zacvičíme, zvláště 
když se sejde široké pří-
buzenstvo,“ vzpomíná 
pro StaroBrněnské no-
viny Zdeňka Frištenská, 
neteř světoznámého silá-
ka a zápasníka. 

Gustav Frištenský se na-
rodil 11. 5. 1879 v osadě Kam-
hajek u Kolína. Po vyuče-
ní řezníkem odjíždí na 
zkušenou do Brna. V Be-
sedním domě poprvé zve-
dá skutečné činky (ne ty 
doma vyrobené). 
Roku 1899 se stává čle-
nem klubu Hellas Brno. 
Přes den chodí do práce, 
po večerech na tréninky. 
Ač byl štíhlejší než ostat-
ní zápasníci (měřil 186 
centimetrů a vážil 94 ki-
logramů), porážel všech-
ny.  Jako amatér vybojo-
val po celém světě 2000 
zápasů a ani jednou ne-
prohrál. Jeho první slav-
ný zápas je s černošským 
obrem Palmarem, který 
po Čechách cestoval s cir-
kusem.

V roce 1906 zápasil Gus-
tav v Litovli a jako vítězi 

mu přinesla kytici Miro-
slava Ellederová, dcera 
prvního sládka rolnické-
ho akciového pivovaru 
v Litovli. Záhy je svatba. 
Roku 1913 odjíždí Gus-
tav s manželkou a brat-
rem Františkem, rovněž 
výborným zápasníkem, 
do Ameriky. Zvítězil tam 
celkem šedesátkrát. Po-
rážku utrpěl pouze je-
denkrát, a to v posledním 
zápase s Charlesem Cut-
lerem. S aktivním zápa-
sením se rozloučil až v 60 
letech po 8 tisících profe-
sionálních zápasech. 

Na závěru druhé světové 
války byl Gustav něko-
likrát uvězněn, jen tak 
tak unikl popravě. Odboj 
(a nejen ten) podporoval 
i fi nančně. Musel opustit 
svůj statek v Sudetech, 
po válce mu ho komunis-
ti zestátnili. V roce 1947 
ovdověl. 
Čech, jehož jméno znělo 
světem, musel na stará 
kolena, aby přežil, prodá-
vat svoje trofeje. Zemřel 
4. dubna 1957.

    

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě 
zemřel knihkupec a na-
kladatel Joža Barvič
1853 – 1924). Byl nadše-
ným vlastencem a So-
kolem. V jeho obcho-
dě se scházeli Janá-
ček, Mahen, Těsnohlí-
dek, bratři Mrštíkové, 
Vrchlický, Jirásek. Uli-
ce Barvičova se jmenu-
je po něm. 

Solniční ulice č. 4
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Josef Barvič, 
knihkupecSolniční 4

Jak řezník gustav dobyl svět 
a ten mu pak ležel u nohou

ZAJÍMAVÍ UMĚLCI
ROZHOVOR STAROBRN ̌ENSKÝCH NOVIN 

Aleš Cibulka
SBN: O Nataše Gollové 
jsi napsal dvě knihy. Čím 
je pro Tebe tato dáma vý-
jimečná? 
Aleš: Byla prostě fas-
cinující osobností. Zají-
mala mě rodina, ze které 
pocházela, její výjimečný 
herecký talent, její smut-
ky a těžkosti, které jí při-
nesl život. Všechny ne-
spravedlivé překážky ale 
zvládala s grácií. Když to 
šlo. 
SBN: Chtěl bys nějaký 
čas bydlet v jejím rodném 
domě v Údolní 7? 
Aleš: To bych si netroufl . 
Stačí mi, že jsem měl před 
lety možnost si ho projít. 
Bylo zajímavé být na mís-
tech, kde žila rodina Ho-
dáčových. 
SBN: Čím je pro Tebe 
přitažlivý svět hvězd stří-
brného plátna? 
Aleš: Asi tou tajemností, 
kterou je obklopen. Ne-
existoval bulvár, nebylo 
tolik novin, fi lmové hvěz-
dy byly prostě tajemné 
bytosti, které nebylo jen 
tak lehké spatřit. To už 
dnes není k vidění. O sou-
časných zpěvačkách víte 
s kým žijí, s kým žily, jak 
vypadá jejich byt i jak dě-
lají švestkové knedlíky. 
SBN: Živíš se jako mo-
derátor. Jaké vlastnosti 
jsou v této profesi nejdů-
ležitější? 
Aleš: To je hodně složi-
tá otázka. Tak střílím od 
boku: pohotovost, připra-
venost, pečlivost, schop-
nost improvizace. Taky 
dochvilnost. 
SBN: Jsi pionýrem spi-
sovné češtiny. Jak jsou 

na tom současná média? 
Aleš: Čeština je nádher-
ná v tom, že dělá tomu, 
kdo ji používá, skvělou 
vizitku. Sotva člověk pro-
mluví, hned o něm máte 
základní informace. Ať 
je to politik, herec nebo 
váš soused. A to se týká 
i médií. 
SBN: Co se Ti vybaví 
jako první, když se řekne 
Brno? 
Aleš: Asi právě Nataša 
Gollová. Hned vzápětí 
Karel Höger. A samozřej-
mě Evička Pilarová - tedy 
brněnští rodáci. 
SBN: Co vzkážeš  čtená-
řům StaroBrněnských no-
vin? 
Aleš: Jen to dobré a jed-
na rada, která se osvědči-
la: Nezabývejte se hlou-
postmi, nestojí to za to! 
Ať se vám daří!
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Víte, že...
Aleš Cibulka uzavřel regis-
trované partnerství s dabé-
rem Michaelem Jagelkou.

První zápas

TV moderátor, spisovatel

což je jako dva plné stadióny komety 
brno, čte měsíčně tyto skvělé noviny. 

Je nám ctí, že jste jedním z nich.

30 tisíc čtenářů,

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

Aleš  Cibulka 
a jeho sako

První láska

Gustav (nahoře) 
se svým bratrem 
Františkem roku 
1913

Ukazuje potomkům 
své první činky

Paní Zdeňka Frištenská,  
neteř siláka, na setkání 
přátel SBn

Poslední boj

● Fenomenální zápasník porážel i černošské obry ● nejdřív 
se mu smáli ● z brna do ameriky ● vzpomínky jeho rodiny

Víte že...
Po válce rozdělil Frištenský 
150 tisíc korun ženám po 

zemřelých četnících.



Ženy bojují za zpěvácký spolek
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Kalendárium 
Starého Brna

Jana 
Březinová, 

herečka
František 

Lýsek, 
sbormistr

květen

● Jana Březinová 
*18. 3. 1940 Praha 
†29. 5. 2000 Brno
Recitátorka, herečka.

● Wilhelm Niessner 
*21. 9. 1873 Nové Hvězdlice 
†14. 5. 1953 Brno
Senátor, antifašista. 
 
● Jan N. Mitrovský 
*20. 1. 1757 Brno 
†20. 5. 1799 Brno  
Přírodovědec, spisovatel, 
hudební skladatel, hrabě.

● Josef Zezula 
*19. 1. 1879 Brno 
†26. 5. 1964 Brno
Starosta Sokola Brno, 
ředitel továrny na éterické 
oleje. Bydlel v Lerchově 
ulici. 

● Věra Sládková 
*1. 5. 1927 Brno 
†2. 4. 2006 Bílovice  
Básnířka. Autorka seriálu 
Vlak dětství a naděje.

● František Lýsek 
*2. 5. 1904 Proskovice 
†16. 1. 1977 Brno
Profesor, sbormistr, 
sběratel. Je po něm poj-
menována ulice Lýskova. 
Bydlel v Botanické ulici.

Jan 
Mitrovský, 

hrabě

Věra 
Sládková, 
básnířka

Jak řezník gustav dobyl svět 
a ten mu pak ležel u nohou

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

Gustav 
v bojové 

poloze

S budoucí 
manželkou 
Miroslavou 
v roce 1907

● Fenomenální zápasník porážel i černošské obry ● nejdřív 
se mu smáli ● z brna do ameriky ● vzpomínky jeho rodiny

Kulturní 
vodbor pro 
povznesení 

ducha pořádá 
zýtra večír 
zakládajícý 

schůzy
spěváckýho 

spolku
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Veveří, po kterém dnes 
není ani památky. Jen 
pamětní deska připomíná 
éru prvního stálého čes-
kého divadla v Brně. Jak 
řekl můj kamarád hudeb-

ní skladatel Zdeněk Král 
„Pro pochopení součas-
nosti je dobré znát minu-
lost.“
Přijdete příště? Kdy: Dne 
4. května od 17 hodin. 

Setkání přátel StaroBrněnských novin

Setkání přátel StaroBrněn-
ských novin v kavárně La 
Dolce Vita se stávají stále 
oblíbenějšími. Také díky 
nově příchozím. Vždy se 
děje něco výjimečného, 
snad až magického. 
Na velikonoční sraz mezi 
nás přišla poprvé rekord-
ně nejstarší pamětnice, 
které bylo při náletu Brna 
v roce 1944 přesně 18 let.
Poutavě nám přiblížila 
tyto děsivé okamžiky, kte-
ré se jí navždy zaryly do 
paměti. S úsměvem vzpo-
mínala  na židenického 
holiče - ochotníka Jana 
Matulu (tatínek herečky 
Vlasty Matulové), které-
ho několikrát navštívila 
a s malou Vlastou se tehdy 
potkávala v protějším par-
ku. Shlédla úplně poslední 
představení v Divadle na 

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

Brněnská
NEJ

PRVNÍ 
ARCHITEKT

Jindřich Kumpošt

Pravidelné besedy vždy každé první pondělí v měsíci 
v útulné kavárně La Dolce vita (Biskupská ulice č. 3)
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Jindřich Kumpošt (1891 
- 1968) byl prvním měst-
ským architektem Brna. 
Finančně podporoval na-
dané studenty. Znal fun-
gování městské výstavby 
ve všech hlavních měs-
tech Evropy. Zásadním 
způsobem se zasloužil 
o stavební a urbanistický
rozvoj Brna. Působil v mno-
ha zájmových a odbor-
ných organizacích, v roce
1937 obdržel na mezi-
národní výstavě umění 
a techniky v Paříži zlatou 
medaili a v roce 1965 Řád 
práce.

inzerce

tel. č.: 777 122 009

Pondělí velikonoční 
se StaroBrněnskými 

novinami

nejstarší 
pamětnice při 

čtení SBn

Divadlo na veveří 
v roce 1934

Příště
La Dolce vita, 

pondělí, 
4. května od 17 h

vlasta 
Matulová

Okresní 
nemocenská 

pokladna

ezi druhy káv jsou 
velké rozdíly jak 
v chuti a vůni, tak 

v síle. Někdo začíná den 
kávou silnou jako Friš-
tenský. Takovou si při-
pravíte ze směsi arabiky 
a robusty, která má větší 
obsah kofeinu, chutě ze-
mité a hořké.
Naproti tomu arabika je 
jemnější, chuťově bohatá, 
s tóny hořkými a ovocný-
mi, aromatická, snadně-
ji si dáte více espress za 
den.
Vyzkoušejte různé dru-
hy káv a najděte si tu 
svou pro ranní šálek, jež 
vás vzpruží, a odpolední 
kávu, která příjemně na-
ladí. 
Zeptejte se ve své oblí-
bené kavárně baristy na 
osvěžující lahůdku - ko-
peček zmrzliny v šálku, 
přelitý espressem z pi-
kantní Guatemalské kávy.
              Pavel Kosta

Káva pražená 
s láskou 

a porozuměním

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť 

po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Kavárna a pražírna

Sloupek o kávě
Slabá nebo silná?

Pavel 
Kosta 

M

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

kavárník, pražírník 
a degustátor 

kávy

Novinky z místních podniku
 U Zlaté hrušky, Tvrdého 3
Atmosféra starých časů. Grilované 
klobásy a hermelín, vynikající uto-
penci. Vzorně vychlazené Starobrno                      
a Poutník. Tel.: 773 968 029

Veverka, Veveří 71
Cukrárna se zákusky, minizákusky 
a dorty plněnými pravou šlehačkou. 
Káva, čaj, zmrzlina. Naproti Botanické 
zahrady. www.cukrarnaveverka.cz

U Kroužku, Veveří 51
Pivnice s tradičním pivem Budvar a českou 
kuchyní. Specialita - Kroužkovaný ležák. 
Chleba se škvarkovou pomazánkou, 
klobásy. www.pivniceukrouzku.cz

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Mimořádná
sleva 20 %

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

Adresa: Josefská 1, Brno
Otevřeno po - pá 9.30 - 18 h, so 9.30 - 13 h

Zastavte se na chvíli 
ve Šťastné chvíli 
a přivítejte léto 

v novém modelu.

tel.: 736 226 828 

Zastavte se na chvíli Zastavte se na chvíli 

Buďte kočka! 
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Glosář
Nezapomeňte, vážení 
čtenáři,  do konce května 
zaplatit „poplatek za po-
pelku“. 
I když nám po (pel) litici  
před volbami slibovali, že 
popelnice budou  zdarma 
a že popeláři budou mož-
ná i Brňanům vynášet 
smetí, abychom se nemu-
seli vláčet s odpadkovými 
koši jako za socialismu, 
skutek opět utek.  Takže 

do 31. 5. opět musíme za-
platit 670 Kč, ať má nový 
pan primátor radost. 
Na první pohled to vypa-
dá, že starý jako nový, 
přinejmenším v otázce 
popelnic.
Čas však trhl oponou 
a radnice není, co bývala. 
Je nová... Lepší.
...A zatím na koaličním 
post - velikonočním  jed-
nání: 

KDU - Posmrtný život 
rozhodně existuje, o tom 
přece není sebemenších 
pochyb.
ČSSD - Posmrtný  život 
samozřejmě neexistuje, 
idea slouží jen ku chlá-
cholení pracujících...
ANO - Posmrtný život 
asi neexistuje, ale pokud 
si ho lidé v průzkumech 
budou přát - Prostě to za-
řídíme. 

Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Z notýsku občanského 
pasivisty Petra Kolmana: 

inzerce

Dopis

StaroBrněnské noviny 
č. 4, duben 2015

Báseň

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

květnová

Petr 
Kolman
VŠ pedagog 
a člen rozkladové 
komise ČNB

poděkování 
za tyto noviny

Krásný článek o mém ob-
líbeném herci. Našla jsem 
v něm plno zajímavostí, 
které jsem do té doby ne-
věděla. Díky moc a držte 
se! Jsou to skvělé noviny!

Klára Kuklová, Brno

z notýsku  
pasivisty

Láďa Flek

popelnice s poplatky, 
posmrtný život zdarma

Podle některých
 poznatků se život 

odehrává výhradně 
mezi světlem a tmou.

Sluníčko už stále hřeje
Tělu dává novou sílu
Pěkné pohledy dopřeje
na krásné ženy….
lehce oděné za vílu

Vznášejí se v jarním svitu
Plují teplými sny… 
Stvořené pro noční suitu
kdy přinášejí nové dny

V máji vše je kvetoucí
Milenci se něžné vodí
V těle napětí je rostoucí
a s láskou, do očí si hledí

Je to měsíc lásky 
V žilách život pulzuje
Pro černé i šedé vlásky
do léta se brzy přezuje

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.
●Nabízím kvalitní mytí 
výloh do výšky 3 m. Ceny 
od 100 Kč, dle velikosti 
a počtu. Tel.: 773 172 058. 
●Hledám ke koupi byt 
poblíž centra bez RK. Za 
nabídky díky. Tel.: 736 
123 995. 
●Ošetřovatelka s leti-
tou praxí poskytne péči 
i o víkendu. Tel. paní Ur-
banová: 702 497 364.

●Malířství, natěrač-
ství. Malby domů, bytů, 
chat, sklepů, schodišť. 
Tapety, stropní kazety.  
●Nátěry fasád, veške-
rých kovových a dřevě-
ných prvků, střech. Tel.: 
739 287 851. 
●Výměny nemovitostí.
Zajistíme výměnu jaké-
koliv nemovitosti - bytu, 
domu, chaty, pozemku. 

Doplatíme rozdíl ceny, 
vyhledáme vhodnou ne-
movitost včetně poraden-
ství a právního servisu. 
Tel.: 774  335 503 
●Koupím historické 
foťáky. Dále chlapecké 
hračky před rokem 1989. 
Jsem sběratel. Tel.: 775 
240 880. 
●Ihned vykoupíme váš 
byt, rodinný dům, činžov-

ní dům, pozemek. Hoto-
vost do tří dnů. Vyřešíme 
cokoliv: právní vadu, pri-
vatizaci, exekuce, dluhy. 
Okamžitá výplata zálohy. 
Tel.: 800 662 222
●Oddlužení - vyhotoví-
me vám návrh na povole-
ní oddlužení, vysvětlíme 
celý proces oddlužení. 
Sídlíme v centru Brna. 
Tel.: 773 030 134.

• Masáže - relaxační, refl exní,                        
lymfatická, lávová, breussova 

• Laserová lipolýza
• Radiofrekvenční lifting
• Biorezonance
• Prodej kosmetiky Alcina, Wella a Beautiful  

Brows (semipermanentí pudr na obočí)

kosmetika - Alcina, 
temperance

kadeřnictví

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

Otevřeno: po - čt 8 - 18 h, 
  pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h

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

Marcela Lurská
Zlatnictví
 Opravy zlatých a stříbrných šperku 
 Zakázková výroba  Rytecké práce

Adresa: Veveří 32, Brno Tel.: 777 687 109
Otevřeno pondělí až čtvrtek 10 - 17 h

www.zlatnictvi-lurska.cz



křížovka na heslo
vylušti tajenku a... Překvapení!

kRÁtkÝ vtIp (ChuCk noRRIs) 
Bermudský trojúhelník byl původně čtverec. To bylo 
předtím, než mu Chuck Norris ukopl jeden roh! 

 Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakceř@starobrnenskenoviny.eu10

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

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. 

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Mimořádná
sleva 20 %

Isteník zraněn, 
Faust odsunut 

Kvůli úrazu nohy držitele 
Ceny Thálie Michala Is-
teníka byla přesunuta až 
na 17. 5. premiéra Fausta 
a Markétky Burantea-
tru. Isteník tam hraje 
hlavní mužskou roli.

Folková radost 
v Brně

Koncert zpěvaček Pav-
líny Jíšové, Adély Jo-
nášové a Petry „Šany“ 
Šanclové si užili diváci 
v klubu Leitnerka 16. 4. 
Trio představilo energic-
ké písně obestřené vokály.

Zedníčková baví 
v nové komedii

Divadelní spolek Bezná-
zvu odehrál 18. 4. v sále 
Stadion v Kounicově pre-
miéru s názvem …a po-
žehnal pluhu jeho. Téma-
tem komedie je pohled 
pod pokličku hollywood-

ského šoubyznysu. Hrají 
L. Zedníčková, J. Ma-
tějka, A. Novotný či J. 
Zedníček.

Vaňkovka  
plná děl Netíka

Výstavu sochaře a řezbáře 
Jiřího Netíka zahájilo 
nákupní centrum Vaň-
kovka. „Na pět desítek děl 
si lidé mohou prohléd-
nout v kompozici s fl o-
ristickými dekoracemi 
u příležitosti workshopu 
studentů Zahradnické 
fakulty Mendelovy uni-
verzity v Brně,“ uvedla 
promotérka akce Dita 
Brančíková. Do 11. 5.

Zemřel skladatel 
Emmert

Dne 17. 4. zemřel hudeb-
ní skladatel František 
Gregor Emmert, bylo 
mu 74 let. Složil 26 sym-
fonií, psal scénickou hud-
bu. Většinu tvůrčího živo-
ta spojil s Brnem.

Michal 
Isteník, 
herec

Lucie 
Zedníčková, 

herečka

František G. 
Emmert,
skladatel

Nenechte si ujít v sobotu 
9. května derniéru pěkného 
představení Alenka v říši divů 
v Divadelním studiu V na 
Veveří. Začátek podivuhod-
ného příběhu je v 17 hodin. 
Kus je vhodný pro starší 
děti a fajn rodiče. Jednotné 
vstupné 80 Kč.

Derniéra Alenky ve Véčku

K

Kulturní nástěnka    

Divadlo - Ne 3. a st 13. 5. v 19 h - 
kRÁL OIDIPÚS - ND Brno - Mahenovo 
divadlo, Malinovského nám. 1 -  Antická 
tragedie. V titulní roli M. Siničák v režii M. 
Františáka. www.ndbrno.cz
 
Divadlo - Čt 7. 5. v 19 h - FeDeReR - 
nADAL - Divadlo Bolka Polívky, Jakub-
ské nám. - Uvádí A studio Rubín. Tenis 
u Bolka. Hrají: M. Taclík, J. Prachař, P. 
Kolečko. www.divadlobolkapolivky.cz

Dětem - So 16. 5. v 15 h - O KRÁS-
NÉM ÚSMěvU SLeČnY AnDULkY 
ŠAFÁŘOvÉ - Divadelní studio V, Veve-
ří 133 - Sladká pohádka nejen o cukráři, 
který věděl, že úsměv zlaťáky nenahradí.

Divadlo - Út 19. a st 20. 5. v 19 h - 
StRÝČek vÁŇA - Městské divadlo 
Brno, Lidická 16 - Hořká komedie obyčej-
ných lidí od A. P. Čechova. Hrají: Z. Junák, 
I. Vaňková, S. Janotová. www.mdb.cz

Divadlo - Pá 22. 5. v 19 h - MYŠI nA-
tALIe MOOSHABROvÉ - Divadlo 
Husa na provázku, Zelný trh 9 - Temné 
dílo plné překvapivého humoru. V titulní 
roli I. Hloužková. www.provazek.cz

Divadlo - Út 26. 5. v 19.30 h - MARY-
ŠA - HaDivadlo, Poštovská 8d - Krojova-
ná revolta: od obětavé tvrdohlavosti k tvr-
dohlavé oběti. Režie L. Brutovský. www.
hadivadlo.cz

květen

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

To není 
králík, to je 

tatínek!



ZAJÍMAvOStI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání ve všech ka-
várnách a hospodách na Ma-
lé Straně (například U Hro-
cha), ale i na druhé straně 
řeky (například v Akademii 
věd).

 Zabava
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Fišla čili jak fotr zkróhl 
kaprála (pote ho vomét!)

FRANTA
KOCOUREK 
(1947 - 1991), 
brněnský silák, 
vypravěč

...Lapl plát ze šporhelta 
a mázl kaprála v takovým 
stylu, že žábra byly až 
v linoleu. Pak ho lapl a vy-
hodil ho z fenstru aus, jak 
na sviňu zavřeným, a ve 

vasilu vyběhl z kéru. Hó-
kali sme na něho: „Hoď 
zurig, přiklape tetka!“, ale
to už se vracel s fi šló v pa-
zóře a hantýroval, že chtěl,
aby kaprál načisto zagreb-
noval. Mutře se z toho
vyrazil opar, švica si vy-
vrátila vanilku a sósedi 
se ptali, esli už můžó za-
čít futrovat. Tak to u nás 
probíhalo vo vánocách.

telefon inzerce: 777 řř556 578 inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

Povídka Libora Ševčíka k poctě Franty kocourka (v.)

Fišla v pazóře

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Víte, kde je na Sta-
rém Brně tato socha černé 
madonny s jezulátkem? 
Nápověda: Hledejte v Ma-
sarykově ulici na rohu. Je 
to ve 2. poschodí

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy
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Minule: Zrestaurovaná socha sv. 
Anny na dvoře paláce Chlumeckých 
(Česká 6). Je tu od roku 1856!  
Správně: Milan Dvořák, Jiří Kučera
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Manželka Golema. Milovala Brno.
Anny Tréglová

Na sňatek s hercem Vác-
lavem Tréglem (1902 – 
1979) si Anička Polatová 
musela počkat až do jeho 
48 let. Jejich manželství 
bylo bezdětné, ale plné 
lásky. Na zájezdových 
představením s Osvobo-
zeným divadlem, kde hrál 

Václav pokaždé Golema, si 
oblíbil brněnské prostře-
dí.  V 60. a 70. letech se do 
Brna zřejmě dvakrát man-
želé Tréglovi ještě podíva-
li, kdy navštívili divadlo, 
své známé a rychle spě-
chali zpět na svou chalupu 
v Lukách pod Medníkem. 

Jan 
Werich, 

kamarád

Jiří 
voskovec, 
kamarád

václav 
trégl, 

manžel

Slavné ženy Starého Brna

řř11

Co nového 
v Praze[ [

inzerce

věděla, 
kde má šém

inzerce

Příště: Uvidíme

StRUČnÁ tIRÁŽ
StaroBrněnské noviny 
květen 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 

www.malostranskenoviny.eu



Příští číslo vyjde
1. června

StaroBrněnské noviny jsou k mání U Hrocha, 
Thunovská 10. V Akademii věd, Národní 3. 

Kafírna U svatého Omara, Tržiště 11. 

Seženete i v Praze

Modré okénko
dnes získává...

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

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

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

s osobním poděkováním s osobním poděkováním 

MASKOT FILHARMONIE BRNO

POSÍLeJte FOtkY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČkŮ! 

redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého Brna

BIBI
Svoji roztomilou kočku 
Bibi poslala tajemná 

čtenářka Jutta z hradu 
Veveří

Za to, že pět 
let věrně sloužil 
jako maskot 
ve jménu váž-
né hudby.

inzerce

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Jiří Pecha

SBN na plotě kolem  
zahrádky u každého 
stolu v restauraci Na 

pískové cestě (Na pís-
kové cestě 1). V pozadí 

brněnská věznice
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Takhle to 
má vypadat

odběrních míst55
StAROBRněnSkÉ nOvInY vycházejí vždy 1. den 
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek 
všech domácností a fi rem v centru Brna. Seženete je též 
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už 
byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).
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 Vý-
topna, Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akade-
mická 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 Mar-
kéta, Riegrova 16. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Odysea - svět lo-
gických 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, Jo-
sefská 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 Cuba-
na, Jezuitská 3. Pivnice Koločava, Bayerova 10. Restaurace Šermíř-
ský klub L. A. G., Kopečná 50. Kavárna La Dolce Vita, Biskupská 3. 
Galerie Caffe, nám. Svobody 8. RedBlack Shop, Kopečná 7. Středově-
ká 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. Kni-
hařství J. Klouda, Kounicova 2b. Café Tivoli, Konečného nám. 6. Ob-
chůdek Šťastná chvíle, Josefská 1. Hotel Slavia, Solniční 15. Fratelli 
Caffé, Průchodní 2. Antikvariát Alfa Pasáž, Poštovská 6, Brno. Pivní 
bar U Suka, Purkyňova 116.

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

místem? 

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je pod-
míněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

PechaJiří PechaJiří PechaPechaPechaJiří PechaPechaJiří PechaJiří PechaPechaJiří Pecha

Tak to 
házím  
sicnu!

ZABALILA DO kOBeRCe MAnŽeLA, kteRÝ PŘIŠeL Z HOSPODY. 
„A teď skočím pro domovníka, ať mi koberec odnese nahoru!“ 

La Dolce Vita, 
Váš sladký život... 

Navštivte útulnou 
nekuřáckou kavárnu na jednom 

z nejromantičtějších míst 
v centru Brna.

Adresa: 
Biskupská 3, Brno.

Najdete nás také na Facebooku!

Nabízíme dva druhy čerstvě pražené 
lahodné kávy a nově také vynikající 

Plzeňský Prazdroj.

Tel.: 731 413 358

Těšíme se na Vás v kouzelném prostředí 
s jedinečným výhledem na dům, v němž žil 

legendární herec Hugo Haas.

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

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.

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 

Těšíme se na Vás v kouzelném prostředí 
s jedinečným výhledem na dům, v němž žil 
Těšíme se na Vás v kouzelném prostředí 

s jedinečným výhledem na dům, v němž žil 
Těšíme se na Vás v kouzelném prostředí 

potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet

PLATBA 
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Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Mimořádná
sleva 20 %


