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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

čte

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Čís. 6, roč. V
červen 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

vlasta Fabianová a pŘíběh JeJí láskY

Foto: Martin Cibulka

Miss
to p in k a

SLečNa kaTeŘINa

z restaurace Friends (Josefská 25)
nese vynikající hovězí tatarák
s topinkami za 169 Kč

Proč čtu

vlasta Fabianová (*29. června 1912,
† 26. června 1991) a její osudový
muž Bohuš Záhorský

čtěte na stranáCh 6 a 7

„Brno, to je moje mládí
a také nostalgie.“
Eva Pilarová, zpěvačka

inzerce

PeNíZe IHNed
Za vaŠI NeMOvITOST

VÝROBA
Zálohy ● Oddlužení ● Poradenství
ZDARMA
+SLEVA 20% kavárna - cukrárna
Volejte hned tel. č.:

Zdarma volejte: 800 662 222 www.jurisreal.cz

777 556 578

Dotazy na e-mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

• Nové sudové víno z vinařství
Plaček, pochutiny k vínu
• Točená zmrzlina po celé léto
• Nová otevírací doba po - ne 10 - 19 h

Adresa: Náměstí Míru 2, Brno

Tel.: 608 765 300 ● www.cafebonbon.cz

Hauskrechtovo pivo
zaručeně čerstvé!
Sudy 30 l a 50 l, láhve PET 1 l a 1,5 l.

Zakoupíte v pracovní dny od 9 h
do 17 h přímo v našem pivovaru.
Petr Hauskrecht - Parní pivovar
Adresa: Porážka 3, Brno

www.hauskrecht.cz

J

Zde může být
váš inzerát!

pro ed
čte ine
Pla náře čn
tí o St á
d ar s
na 1. 6. oBrn lev
piv do ěn a
s
na do 1 o v P 31. 7 kých 15
os 0 l ET . 20 n %
./d
15 ovin
en
!
.

Foto: Archiv

Foto: Martin Cibulka

takoveJ
maleJ,
plešateJ

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz
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telefon redakce: 775 949 557

23°C

červeN
Kdo se v červnu začervená, v červenci zbledne

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!

Mleté maso
s kopřivou

Umeleme něco masa
a uplácáme z něj kuličky. Dovnitř každé dáme
list kopřivy a pak...

Nechte hrnce vařit za vás

Číslo
Císlo měsíce

2

Dvě klokaní samice
utekly ze svého výběhu
v brněnské zoo. Podrobnosti na této straně.

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Zpravy

Nové zprávy
ze Starého Brna

poplaCh v zoo: utekli dva
klokani (přeskočili skálu)!
Brno - Dva klokani, do
brněnské zoo čerstvě přivezení z Francie, přeskočili umělou skálu vysokou dva metry a prchli
z výběhu. Přesněji šlo
o samice klokana skalního žlutonohého jmény
Moonie a Corowie. Zaměstnanci zoo obě klokanice chytli před výběhem. Jde o velmi vzácný
druh. Záhy budou přivezeni samci, aby se pářili.

Jaký darebák
nám postříkal
Rudoarmějce?

čiperné klokaní
samice přivezli
z Francie

Policie pátrá po vandalovi, který na den oslav
osvobození Brna Rudou armádou postříkal
sprejem sochu Rudoarmějce na Moravském
náměstí.

Zelný trh už je
otevřen

Víte že...
Klokan dokáže vyskočit
do výšky 3 m. Do dálky
hravě přes 10 m.

Foto: Archiv

Počasí

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

pes zardousil Jiného psa
v parku na proCházCe
Brno - Muž (57) šel vyvenčit bulteriéra své přítelkyně. V parku pes napadl menšího psa a začal

ho rdousit. Muž se snažil
vyrvat mu ho z tlamy,
ale nepodařilo se mu to.
Bulteriér jeho přítelkyně

ho navíc zle pokousal na
ruce. Musela přijet sanitka. Případ se bude zřejmě řešit jako přestupek.

Konečně! Po 13 měsících oprav za 70 milionů korun byl otevřen
Zelný trh. Na náměstí
přibyly lavičky, koše,
stromy a fontány před
muzeem. V blízké budoucnosti budou uvedeny do provozu stánky
s jednotným vzhledem.

Wi-ﬁ prý
zdarma a všude
Už teď je wi-fi připojení zdarma na náměstí
Svobody. Záhy má být
také v jeho okolí - a zřejmě v celém centru. Plánuje to radnice.

aNkeTa STarOBrNěNSkýcH NOvIN

Kam se chodíte v létě
koupat (kromě vany)?

klokanice
výš a dál

Opravdu pěkný kousek
se povedl dvěma klokanicím, které přivezli otestovat brněnskou zoo.
Šup sem, šup tam a hop
přes skálu, která měřila
pouhé dva metry, a pak
už dál, kam dálka volá.
Máme to v kapse, řekly si
dvě kamarádky, protože
při této misi o duše zvířat
předpokládáme, že není
náhoda, že skálu překonaly obě.
V podstatě šlo o širokou
skálu možností.
Je lhostejno, že je chytli. Prostě si to holky vyzkoušely a zjistily, že to
jde. A o tom to je.



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

Markéta
Jetelová

Moderátorka
ČRo Brno

„Tam, kde je
více vody, než
lidí.“

anna Marie
Höppnerová

Jiří
Pecha

Herec, ﬁlozof,
znalec

radim
Fiala

Brněnský herec
a patriot

„Já nikam a žena „Zahradní sprcha
na Riviéru. Když u maminky na
už plavu, tak ve zahradě, panečku,
ta udělá spoustu
Starém Městě
práce!“
u Hradiště.“

Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Kamkoliv.
Někdy stačí
i nafukovací
bazének na
balkóně.“

„Do vlastního
bazénu.“

„V Brně se koupu jedině v potu. Jinak mám
rád zahradní
koupele.“

Herec, Národní
divadlo Brno

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

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Guru Jára, který působil
i v Brně, nečekaně zatčen

Dívka ze str. 3
Odkrvená
ruka

deset let na útěku a teď spadla klec

Brno - Původně to měla
být škola jógy, ale pak se
to nějak zvrtlo. Policie
zatkla na Filipínách Jaroslava Dobeše, řečeného
guru Jára. Mnohými obdivován, jinými zatracován,
založil guru Jára esoterickou školu Petrie, která pomáhala ženám tzv.
„odháčkováním“. Mezi asi
350 odháčkovanými ženami byly mnohé z Brna.
Metoda spočívala v předpokladu, že ženy mají
psychické problémy kvůli
vztahům s předchozími
partnery. Guru Jára je
pak „odháčkovával“, tedy
vykonával na nich rychlý tantrický sexuální akt.
Hrozí mu 10 let vězení.

Bouřlivý
rok
1915

kdo vydrží déle hlasovat?
v místní soutěži zvítězila
květa kloudná, manželka
poslance kloudného. čas: 12 h.

Malý oznamovatel

Víte, že...
Guru Jára se více než 10
let skrýval v zemích jako
Indie, Thajsko, Malajsie,
Indonésie a dalších.

To je
teda
sekec!

Guru Jára na vlastní koláži

Jiří Pecha

Foto: Archiv

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

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

Zde může být
váš inzerát!

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

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

777 556 578

Dotazy na e-mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Historie Alfa pasáže

Dalším významným obyvatelem paláce Alfa byl po
Vlastě Fialové český operní pěvec Zdeněk Kroupa (1921 - 1999), jehož celoživotní partnerkou se
stala sólistka brněnského Národního divadla Mira
Figarová (1917 - 2013). V jeho malém, ale útulném bytě spolu strávili mnoho šťastných okamžiků. Zdeněk Kroupa zdědil své nadání po matce. Po studiích na vyšší
státní průmyslové škole stavební začal studovat zpěv. Své první sólo v brněnském
Zemském divadle předvedl 1. 8. 1946. Po ročním angažmá ve Státní
opeře v Ostravě byl koncem roku 1953 přijat v Zemském divadle
v rakouském Linci a z Alfa pasáže se odstěhoval. Po odchodu na
odpočinek (1991) se vrátil do Brna. Pokračování příště.
Akce června:
13. 6. 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

►

Zdeněk Kroupa

Foto: Youtube

štěkvěta, která vYdrží

telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
červeN

Otevření
slavného
kina Čas

24. 6. 1914 bylo v Nádražní 8 (tehdy Bahnhofplatz) slavné kino Čas.
Neslo též názvy Appolo,
OP, Aktualita. Chvíli tu
bylo papírnictví. Kino bylo zrušeno 31. 7. 1981.

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Občanské nepokoje kvůli
slečně, která střílí zebry

ČERNÁ
KRONIKA
ženich ztloukl
nevěstu
Ženich se na svatbě

Lovkyně se brání, že zvířatům pomáhá

Brno - Demonstrace asi stovky
lidí s transparenty na ochranu
zvířat a proti lovkyni Michaele
Fialové. Mendelova univerzita
umožnila slečně Fialové, která
zabila několik set zvířat (kromě
zeber také žirafy, lvy, losy atd.),
aby na její půdě v dubnu přednášela studentům. Fialová se brání, že zvířatům vlastně pomáhá.

DŘÍVE & DNES

opil, a když mu to nevěsta vyčítala, napadl
ji. Se zlou se potázala
i přivolaná policejní
hlídka. Ženich nadýchal přes dvě promile
a svatební noc, chudák, strávil v cele.

Foto s mrtvou
zebrou

Hybešova ulice (pohřeb senátora Hybeše)

1921

Kde to je

Dnes

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Zpravy

Ilustrační foto: Archiv
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POSíLeJTe SvÉ FOTOGraFIe
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

Mladá Brňanka
s kočárkem

vŠIMNěTe SI: Vlevo pohřební průvod s rakví senátora Josefa Hybeše (23. 7. 1921).

redakce@starobrnenskenoviny.eu
inzerce

Zuřivý reportér

Internetový
obchůdek

Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Jak nám zastavili
hodiny a zrušili poštu

PLSŤÁČCI

…nejen chlebíčky!

Léto ve znamení
středomořských specialit.
Otevřeno:

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

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

Hodiny, které
nejdou už léta
Hodiny na rohu ulic
Poštovská - Jánská
ukazují deset hodin,
co mi paměť sahá.
A to jsem ještě netušil, že
se v celé této historické
budově, ve které bylo již
v roce 1850 (!) zřízeno
poštovní ředitelství, zastaví čas natrvalo. Po 165
letech. Snad aspoň název
ulice, která je pojmenovaná právě podle umístění
hlavní brněnské pošty,
zůstane. Česká pošta bu-

Zrušená pošta
dovu pronajala developerovi. Ještě letos by se v ní
prý mělo otevřít nákupní
centrum s kavárnami, obchody, kancelářemi a byty.
Kdo bude ale v novém
nákupním centru nakupovat, to opravdu nevím.
Stejný osud (zrušení) postihnul také poštu na Šilingrově náměstí. Půjde li to takhle dál, kam si lidé
budou chodit např. pro
důchody? Tedy, pokud na
ně ještě bude.

www.barunka.com

Zastavte se na chvíli
ve Šťastné chvíli
a přivítejte léto
v novém modelu.

Buďte kočka!

Adresa: Josefská 1, Brno
Otevřeno po - pá 9.30 - 18 h, so 9.30 - 13 h
Tel.: 736 226 828

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Adresa:

Běhounská 20, Brno

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

Zpravy

telefon inzerce: 777 @556 578

psí maskot pro filharmonii:
tohle jsou první zájemci

Zápisník
agenta 00

tajně na radnici
s povolením psát

StaroBrněnské noviny pomáhají hudbě

Brno - Více než 30 psů
přihlásili jejich majitelé do konkurzu Filharmonie Brno. Ta hledá
náhradu (dvojníka) populárního psa Lumíra,
který byl šest let jejím
maskotem.
StaroBrněnské noviny se
s hrdostí podílely na hledání nového psího maskota Filharmonie Brno.
Vybraný pes (výsledky
konkurzu byly zveřejněny až po uzávěrce tohoto
listu) pózoval s motýlkem na krku při skupinové fotografii s davem
hudebníků.
Původní maskot, voříšek
Lumír, pocházel z Prahy
a nikdo už neví, kde je
mu konec.

zpátky do reality:
na radnici je dusno
kvůli penězům

LuMír

Filharmonie Brno

Foto: Archiv

Víte že...
Pes Lumír náhodou vběhl
před šesti lety do ateliéru
ﬁrmy, která tvořila kampaň.
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Vycházejí najevo různé nesrovnalosti ohledně financování
voleb v říjnu loňského roku.
V důsledku je to ale jedno, protože se stejně na nic nepřijde.
Je to však dobrá chvíle připomenout si, kdo je vlastně
u vesla: Starosta Martin Landa
(Žít Brno). Pak následuje série
místostarostů: Michaela Dumbrovská (Lidovci). Jiří Švachula
(ANO). Jasna Flamiková (Zelení). Martin Schwab (ANO).
Vzhledem k tomu, že výsledek
voleb závisel a záviset bude na
StaroBrněnských novinách, jsou
tyto třenice zcela liché.

inzerce

Tradiční cuveé
z Blatnice

VINIBLAT
Sklad v Brně
Tel.: 777 306 982

www.blatnickyrohac.cz

Zde může být
váš inzerát!

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

777 556 578

Dotazy na e-mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

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

Nekuřácký pivní bar kadeřnictví

6 druhů piva, lososový tatarák, tvarůžkový
tatarák, bůčkový chléb, trhané vepřové
Novinka - višňový cider
Adresa: Purkyňova 116, Brno

www.pivnibarusuka.cz a Facebook

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

kosmetika - alcina

• 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
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telefon redakce: 775 949 557

zajímaví umělci
Rozhovor starobrNěnských novin

Mirek Táborský

Víte, že...

Tema

Jak krásná vla
neodolatelné
h
● První setkání: Na nádraží ● Sokyně

Vasta
Fabianová

v lásce ● Tajemství elegánova parfému
Studený leden roku 1933,
sněžilo a u Vlasty Fabianové zvonila pošťačka. „Nesu
vám psaní z pražského
Národního divadla, slečno
Fabianová.“ Výpověď.
Vlasta Fabianová vzpomíná: V Brně žil strýc a teta
Slávka. Můj tatínek mi
při svém postavení mohl
klidně najmout nebo koupit krásný byt. Ale jednou
se zařekl, že mi nedá ani
vindru. Když jsem si postěžovala řediteli Jiřikovskému z brněnského divadla,
zabafal z viržinky a řekl:
„Herečka má mít gáži jen
na punčochy. O ostatní se
postarají ctitelé.“

Lóže
Jednou jsem s ním seděla
v lóži, sledujeme představení a jakýsi herec přišel
na scénu. Pan Někdo. Zeptala jsem se Jiřikovského,
kdo že to je? Nějaký Bezdíček, talentovaný herec,
bohužel chce jen režírovat.
Chodíval do kavárny Avion
na České vypít svou každodenní kávu. Scházeli se tam
básníci, prozaici, architekti. S Bezďou jsme prožili
v Brně krásná léta.

Nádraží

Když mělo Osvobozené divadlo v šestatřicátém roce
dorazit do Brna, šla jsem
je na nádraží všechny ví-

tat. Mezi posledními se
z vagónu vypotácela Hanka Vítová a vrhla se mi
rovnou do náruče. Brečela
tak, že se lidé otáčeli. Lekla
jsem se: „Hanko, co se stalo?“ „On odchází!“ „Kdo?
Kam?“ „Bohoušek. Za svou
bývalou ženou. To mi dělá
pokaždý, když přijede do
Brna! On ji snad pořád
miluje.“ A ukázala na postavičku, která se pomalu
vzdalovala. „Ten mrňavej
a plešatej mužskej, kams
to dala oči Hanko?“

Osud
A krásná Hanka se na mě
podívala a zasněně šeptla:
„Ty ho neznáš, Vlasto, ale
kdybys ho znala, pochopila bys.“
Po mnoha a mnoha letech… Byla jsem na večírku
v ateliéru architekta Josefa
Hesouna, partnera herečky Marie Vášové. Všichni
se dobře bavili, jen já se
co chvíli dívala ke dveřím.
Kouřila jsem jednu cigaretu za druhou, nakonec
jsem si našla kouteček
a tam jsem se rozplakala.
Kde se vzala, tu se vzala
stojí nade mnou Hanka Ví-

Víte že...
Vlasta se narodila 29.6.
1912 ve Lvově, zemřela
26. 6. 1991 v Praze

tová: „Celej večer tě pozoruju, jsi nervózní.“ „Když… On
slíbil, že přijde po představení… A nic…“ „Kdo on?“ „Ále
Bohoušek.“ Hanka vybuchla
smíchem. „Ten mrňavej, plešatej? Bože, Vlasto, kam jsi to
dala oči?!“
Bohoušek chodil vždy vymydlený, bez jediné chybičky,
šil u prvotřídního krejčího,
nosil drahé kravaty. Pokaždé
voněl decentním parfémem
Tabac Blond. Když někam
vešel, lidé se otáčeli. Dovedl
se chovat, políbit dámě ruku,
odsunout židli a pokaždé vedl
zajímavé konverzace. 21. 7.
1971 jsme si řekli své ano.
S posledním baronem (tak
byl často nazýván) jsem až do
jeho posledních chvil prožila
v bytě na nábřeží vedle Národního divadla velmi harmonické manželství.

První manžel
Josef Bezdíček byl
režisér, herec a pedagog

Kdyby domy mohly mluvit

Bezručova č. 14

Zde může být
váš
inzerát
30 tisíc Brňanů měsíčně čte

V tomto domě

žil básník, politický vězeň Petr Bezruč (1867
- 1958). Při svých zahálčivých dnech vstával ráno po šesté, do
kapsy dal tužku a papír,
balíček karet a bloumal
po Špilberku. Přátelil
se mj. s Gustavem Frištenským, uměl výborně
plavat a veslovat.

Bezručova 14

Petr Bezruč,
básník, 17 let

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Text: Martin Cibulka. Foto:Archiv Mirka Táborského

Herec, improvizátor

● SBN: Cesta k Vašemu
hereckému mistrovství
byla trnitá. Jak se Vám
dařilo překonat všechny
překážky?
Mirek: Jednou z překážek byly i příjimačky na
JAMU. Dodnes si myslím, žo to byly moje herecky nejlepší přijímačky.
Takže v Brně jsem málem
studoval. Pohřbil jsem to
falešným zpěvem.
● SBN: Hrajete převážně
záporné role. Co Vás na
nich baví?
Mirek škrtí sochu
Mirek: Už pár let to není
pravda, hraji i kladné. v Hradci Králové a přeA rád. Na druhou stranu chod na studia do Prahy
záporné role bývají lépe byl tehdy skokem do velnapsané.
kého chaosu. Brno mi ten
● SBN: Je pravda, že hradecký klid připomíná.
máte taxikářskou licenci? ● SBN: Se kterou již neA proč?
žijící osobností
Mirek: Ano,
byste se chtěl
„Ano, mám
mám licenci, licenci na taxi- setkat a proč?
ale bohužel faS nakáře, ale faleš- Mirek:
lešnou.
Hrál
šim
králem
jsem taxikáře nou. Hrál jsem komiků a veltaxikáře ve
ve filmu Pojekým sportovdeme k moři. filmu Pojedeme cem
Vlastou
Rekvizitáři mi
Burianem. Své
k moři.“
ji vyrobili a já
kolegy na jevijsem si ji nechal ve svém šti dokázal prý rozesmát,
autě. Ale nepokouším se ji kdy se mu zachtělo. Chtěl
využívat.
bych zkusit, jestli by se
● SBN: Máte dva syny. mu to povedlo i se mnou.
Táhne je to k herectví?
● SBN: Co vzkážete čteMirek: Netáhne, ale ten nářům StaroBrněnských
mladší (17) chtěl být do novin?
třinácti hercem. V pat- Mirek: Máte v Brně stánácti se ale rozhodl, že le více opravených domů,
chce být kameramanem. tak přeji, ať to pokračuje
Teď studuje tak, aby se dál a Brno bude ještě hezjím stal.
čí a pohodovější.
● SBN: Co se Vám vybaví, když se řekne Brno?
Mirek: Brno mám spoMirek je už přes 20 let
jené s velkou pohodou.
ženatý s loutkoherečkou
Vyrůstal a studoval jsem
Kateřinou.

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

StaroBrněnské noviny.
Je nám ctí, že jste jedním z nich.

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

telefon inzerce: 777 řř556 578

z titulníi strany

vlasta F. podlehla kouzlu
é ho bohuše a čím se voněl
Vlasta Fabianová na chatě
s Josefe Bezdíčkem, Bohušem
Záhorským, Milošem Nedbalem
a Marií Burešovou

Vlasta

Josef

Marie
Bohuš

7

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Miloš

Unikátní foto! Publikum Divadla
na Veveří z pohledu herců. Dole
nápovědní budka.

Kalendárium
Starého Brna
červen

Mary
Bártů,
herečka

Antonín
Procházka,
malíř

Jaroslav
Auerswald,
herec

Dana
Svozilová,
dramaturg

● Mary Bártů
*14. 12. 1902 Protivín
†10. 6. 1960 Brno
Herečka a režisérka.
Členka brněnského
Národního divadla.
● Josef Chaloupka
*4. 6. 1898 Brno
†24. 1. 1930 Brno
Básník a novinář. Zemřel
na otravu svítiplynem.
● Antonín Štván
*8. 6. 1892 Praha
†17. 11. 1967 Brno
Matematik, člen Sokola.
Bydlel v Krkoškově ulici.
● Dana Svozilová
*7. 6. 1951 Brno
†13. 2. 2001 Brno
Dramaturgyně, působila
na JAMU. Zemřela při
autonehodě.
● Antonín Procházka
*5. 6. 1882 Vážany
†9. 6. 1945 Brno
Malíř, národní umělec.
Je po něm pojmenována
ulice Procházkova.

sokyně v lásce
Hana Vítová, milenka
Bohuše Záhorského

druhý manžel
Bohuš Záhorský byl
vynikající herec

Odvoz automobilem na vlak

● Jaroslav Auerswald
*28. 6. 1870 Žleby
†29. 1. 1931 Brno
Herec, režisér a výtvarník.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1915)
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telefon redakce: 775 949 557

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

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

Gymnázium
v Rooseveltově 13

Pondělí
v La dolce vita

dušan
Jurkovič
Hana dombrovská,
průvodkyně
Jurkovičovy vily

A jak to vlastně tehdy bylo
s koupí pozemku v dnešní ulici Jana Nečase, kde
ona slavná vila stojí. Víte,
že byl Jurkovič první, kdo
tam začal stavět? Širo-

Slavná
Jurkovičova vila

ko daleko nebylo nic, jen
slavná kaplička na dnešním Burianově náměstí
s ještě slavnějšími hodinami. Chcete se dozvědět
více? Přijďte mezi nás!

první stŘední
škola

Foto: Martin Cibulka, archiv

Na květnovém setkání
přátel StaroBrněnských
novin v kavárně La Dolce
Vita byla ozdobou paní
Hana Dombrovská, průvodkyně Jurkovičovy vily.
Světoznámý
architekt,
návrhář staveb, interiérů
a nábytku Dušan Samuel Jurkovič (1868 - 1947)
jako by byl najednou mezi
námi. Za 13 let v Brně nám
zanechal architektonický
skvost, který patří mezi
čtyři nejznámější místní
stavby. Dozvěděli jsme se
také mnoho zajímavého
z jeho soukromého života. O svatbě v brněnském
evangelickém kostele s paní Boženou Bartelmusovou, o jeho příteli, řediteli
brněnské Vesny a pedagogu Františku Marešovi,
který mu šel za svědka.

Uvidíme se

La dolce vita,
pondělí,
1. června od 17 h

Rozhodnutím
císaře
Františka Josefa I. byla
zřízena roku 1866 první
česká střední škola nejen
v Brně, ale na celé Moravě. Činnost zahájila školním rokem 1867/1868.
Prvním ředitelem se
stal Karel Wittek (1824 1902). První školní den
(1. 10. 1867) byl zahájen
slavnostní bohoslužbou
v jezuitském kostele.Stavitel Josef Jelinek poskytl
městu Brnu dva domy na
místě zrušených brněnských městských hradeb
(dříve Švédská ulice).

inzerce

Internetový
obchůdek

Sloupek o kávě
Nedělní káva

Novinky z místních podniku
Juicebar, Dvořákova 1

PLSŤÁČCI

Nový nekuřácký džusový bar s originálním stropem, skvělou obsluhou,
osvěžujícím okénkem a zahrádkou.
Stojí za návštěvu! www.juicebar.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Monro, Hybešova 45

Kavárna s osobitým interiérem,
pokerovým stolkem a herním salonkem.
Pražená káva z celého světa, výtečné
Háty - dorty. www.kavarnamonro.cz

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

Kabaret Špaček, Kopečná 46

Zde může
být váš
inzerát!

bella

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

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

Jedinečný kabaret v Brně. Nekuřácká
restaurace, denní menu, domácí bábovka, lívance. Pivo Rampušák. Stylová zahrádka. www.kabaretspacek.cz

studio

Kadeřnictví a kosmetika
Novinky studia

- trvalá na řasy
- kosmetika Janssen
- prodlužování vlasů
Great Lengths

Otevřeno:
Pondělí až pátek 7 - 20 h a podle dohody.
Adresa: Grohova 22, Brno

Volejte: 777 799 779, 541 248 052 www.studiobella.cz

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

Z

ajděte si na nedělní
kávu do své oblíbené kavárničky - na
černou mokka s kapkou
mléka jako kdysi chodívala Vlasta Fabianová se svými přáteli z divadla.
Tehdy byla šlágrem káva
z brazilských, kolumbijských a jávských plantáží,
tradičně pražená brněnskými obchodníky s kávou.
Doma si tak lidé připravovali kávu v konvici Lamce,
brněnském patentu pana
Lamploty. V kavárně vedla prim příprava ve větších kávovarech a často se
pila hořká s mlékem nebo
v létě ledově vychlazená,
lehce slazená s čokoládovým pišingrem.
Dobře připravených káv
si vychutnáte i několik
během nedělního svátečního odpoledne, zvolte
z chuťově výrazných ale
kofeinově lehkých arabic.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 @556 578

Dopisyí
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inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

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

z notýsku občanského pasivistY
Petr Kolman, VŠ pedagog a člen rozkladové komise ČNB

Jako
na jehlách
Před pár dny jsem hledal, kde na Brno-střed
možno koupit jehlu a nit

Dopis

poděkování
za tyto noviny

StaroBrněnské noviny
č. 5, květen 2015

Vážená redakce,
děkuji za foto starého divadla. Byla jsem tam s tátou nejméně 20 x na Sněhurce a sedmi trpaslících,
moc děkuju, srdce jásá.
Čtenářka

Báseň

půlnoc
na náměstí
svobody

Původně jsem jel
z Veveří,
což už mi dnes
nikdo nevěří.

Vezl jsem čaj
své dceři
které dnes (včera)
bylo dvacet čtveři.
Sedím tu, čumím
jak tam mezi keři půlnoc
snad dvakrát neudeří
Snad dcera má dočká se
kdy čaje. Proklety
buďte, jinotaje.

Guru Jára z vězení

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

(to je samá kavárna pro
Hipstery, advokátní kancelář či Bio jídlo a slušnej
sortiment už skoro nikdo
nevede).
Až jedna hodná nevdavekchtivá žena z Hipstero
Veveří mi poradila Galan-

terii kousek od České...
V bodu G (G jako Galanterie, stejně těžko se hledá) říkám, že chci koupit
jehlu - paní prodavačka:
To si musíte koupit sadu
- 20 jehel. Si v duchu říkám - jak bude chtít nad

500 Kč, tak je oznámím
na ÚOHS - ale paní říká:
Mám tu 20 jehel za 22 kč.
- Tak to je super zavýskl
akademický
pracovník
a vzal si je.
A kdybych měl babišovsko - podnikatelského ducha, tak bych je teď mohl
prodávat ks á 10 korun,
ale já truhlík si je nechám
a do konce života budu
jako na jehlách.

inzerce

Víte, že...
Příbuzní jehly jsou
šídlo a špendlík

původní jehla neměla ucho
První vyráběné jehly byly
určeny pro propichování
kožešiny a neměly ucho.
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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

šuby duby

Provázek hraje
na Špilberku

Ano, Provázek na hrad.
Od 26. 6. hraje soubor
Divadla Husa na provázku na letní scéně hradu Špilberk. Uvidíte např.
Baladu pro banditu.
V roli Eržiky E. Vrbková a Nikolu hraje J. Zadražil. Více o festivalu na
www.provazek.cz

Viewegh křtil
novou knihu

Spisovatel
Michal
Viewegh v Brně představil 19. 5. svoji novinku
Zpátky ve hře. Křest knihy proběhl v Knihkupectví Dobrovský.

Suchý a Molavcová
v Sono Centru

Určitě si nenechte ujít v pondělí
29. června od 19 hodin koncert
dvou hvězd Jitky Molavcové
a Jiřího Suchého v Sono Centru. Zazpívají s Orchestrem divadla Semafor a připomenou
zlatou éru slavného divadla.
K

JAR zahraje
v Sono Centru

Roman
Holý,
hudebník

Kulturní nástěnka
červeN

divadlo - Pá 5. 6. v 19 h - kráL OIdIPÚS - ND Brno - Mahenovo divadlo,
Malinovského nám. 1 - Antická tragédie.
V titulní roli M. Siničák v režii M. Františáka. www.ndbrno.cz
divadlo - Po 8. 6. v 19 h - kNíže
MyŠkIN Je IdIOT- Divadlo Husa na
provázku, Zelný trh 9 - Dostojevskij. Druhý díl tetralogie Sto roků kobry. V hl. roli
křehký Pavel Liška. www.provazek.cz
dětem - Ne 14. 6. v 15 h - krkONOŠSkÉ POHádky - Divadelní studio V,
Veveří 133 - Krakonoš a jeho příběhy. Uvidíte také Anče, Kubu a Hajného a samozřejmě Trautenberka! www.divadlov.cz
divadlo - Po 15. 6. v 19.30 h - MaryŠa - HaDivadlo, Poštovská 8d - Krojovaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti k tvrdohlavé oběti. Režie L. Brutovský - www.
hadivadlo.cz
divadlo - Ne 21. 6. v 19 h - MIkuLáŠOvy PráZdNINy - Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. - Div. spolek Kašpar.
Co se děje, když Mikuláš vyrazí na prázdniny! www.divadlobolkapolivky.cz
koncert - Po 29. 6. v 19 h - JIŘí SucHý a JITka MOLavcOvá - Sono
Centrum, Veveří 2832/113 - Dvě hvězdy
zazpívají s Orchestrem divadla Semafor.
Nenechte si ujít zlatou éru Semaforu.

Eva
Vrbková,
herečka

Jan
Saudek,
fotograf

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Skupina JAR zahraje 18.
června od 20 h v brněnském Sono Centru. Nenechte si ujít netradiční
hudbu netradičního se-

skupení výborných hudebníků, jako R. Holý,
D. Bárta, M. Viktořík…

Nizozemské řády
v Brně

Moravské zemské muzeum v Brně zaplnily
nizozemské řády a vyznamenání, které si zájemci mohou prohlédnout v Mendelianu na
Biskupském dvoře. Výstava ke 200. výročí vzniku Nizozemského království potrvá do 30. srpna.

Galerie Dílo
vystavuje Saudka

Galerie Dílo v Radnické
ulici vystavuje osmdesát snímků u příležitosti
80. narozenin fotografa
Jana Saudka. „Jedná
se o výběr mistrových
známých fotograﬁí i těch
novějších, je zde i devět
olejomaleb,“ uvedl ředitel
galerie Roman Kalina.
Výstava do konce června.

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 je jediný člověk na světě, který dokáže
popíjet v nonstopu az do zavíračky.

telefon inzerce: 777 @556 578

Šťabajzna
a sedm prcků
Povídka radka drápala k poctě Franty kocourka (I.)

Minule: Švica si vyvrátila vanilku. Tak skončila povídka Fišla Libora Ševčíka. Dnes první díl o Šťabajzně.

Švigrmutra
Kdesi v gébišu lajfčila jedna švigrmutra. Byla škaredá jak noc, jebáka na
skobě a fajky jak glajzy do
pekla, prostě tutová fazóna. Durchčila v grymloFRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Minule: Socha černé Madony je na
rohu Masarykovy ulice a Kapucínského náměstí. Správně: Bohuslav
Křivánek, Milan Dvořák, Jana Malá...

Foto: Martin Cibulka

Renáta Doleželová

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

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.

[

www.malostranskenoviny.eu

Pavel
Palouš,
manžel

Jaroslava
Obermaierová,
kamarádka

vladimír
Brabec,
kolega

V
Renáta Doleželová (1950 2000) vystudovala herectví na brněnské JAMU. Ať
už v ostravském Divadle
Petra Bezruče, v pražském
divadle Pod lampou nebo
v divadle U hasičů v Praze,
neustále velmi ráda vzpomínala na léta strávená
inzerce

PLATBA
SMS

Co nového
v Praze

Herečka, Lída z majora Zemana

?

Otázka: Kde je na Starém
Brně toto dílo k poctě Františka Pavlíka, oběti bojů za
brněnskou univerzitu?
Nápověda: Hledejte na
Komenského náměstí.

studio

[

Slavné ženy Starého Brna

vým béváku na festovním
žulovým berglu.
No a u téhle škváry přebejvala kocna, kerá ji
šmirglovala kér, chystala
chálku, šólnu a každé večer ji honihárem hrabala
harizony na budce. To
se dycky škvára tlemila
do špíglu a hantýrovala.
„Špígle, špígle kdo je na
světě nejfešnější kocna?“
Pokračování příště

Koutek pro chytré hlavy

@11

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

bella

Kadeřnictví a kosmetika
Novinky studia

Foto: Archiv

Zabava

v Brně. Její nejznámější
rolí byla první manželka
hlavního hrdiny v seriálu
Třicet případů majora Zemana - Lída Zemanová.
Ke konci života prý trpěla
těžkými depresemi. Zemřela předčasně 10 dní po
svých 50. narozeninách.

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
červen 2015 / v. ročník
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● redakce@starobrnenskenoviny.eu
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Vinohrady, 120 00

Restaurace
a pivní šenk
Čepujeme poctivě vařená piva malých a středních pivovarů!

- trvalá na řasy
- kosmetika Janssen
- prodlužování vlasů
Great Lengths

Otevřeno:
Pondělí až pátek 7 - 20 h a podle dohody.
Adresa: Grohova 22, Brno

Volejte: 777 799 779, 541 248 052 www.studiobella.cz

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

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.
●Pěkné, uvolněné prostory v Žabovřeskách
u kina Lucerna, částečně
vybavené, vhodné zejména pro výuku například
cizích jazyků a podobně.
Pronajmeme. Cena dohodou. Možnost případného
parkování. Tel.: 603 285
662 nebo 603 285 562.
●Za odvoz. Zdarma odvezu starší počítače či

komponenty a to počítače 386, 486 Pentium
či počítače staré firemní
apod. Nevozte do sběrného dvora! Odvezu i větší množství. Za nabídky
předem děkuji. Tel: 775
240 880.
●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.
●Zkušená ošetřovatelka s letitou praxí poskytne péči i o víkendu.
Tel. paní Urbanová: 702
497 364.
●Malířství, natěračství. Malby domů, bytů,
chat, sklepů, schodišť.

Tapety, stropní kazety.
Nátěry fasád, veškerých
kovových a dřevěných
prvků a také střech. Tel.:
739 287 851.
●Koupím historické foťáky. Dále chlapecké hračky
před rokem 1989. Jsem
dlouholetý sběratel. Tel.:
775 240 880.
●Ihned vykoupíme váš
byt, rodinný dům, činžov-

ní dům, pozemek. Hotovost do tří dnů. Vyřešíme
cokoliv: právní vadu, privatizaci, exekuce, dluhy.
Okamžitá výplata zálohy.
Tel.: 800 662 222
●Oddlužení - vyhotovíme vám návrh na povolení oddlužení, vysvětlíme
celý proces oddlužení.
Sídlíme v centru Brna.
Tel.: 773 030 134.

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. července

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

Brno osvobodila Rudá armáda, tak to je.
Kdo poničil
pomník, je blb.

rudOarMěJec

SOCHA NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

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

deSIreÉ
Svého mazlíčka
s královským jménem
Desireé poslala Emílie
Hostašová z Lipové 4.

Takhle to
má vypadat
Foto: Martin Cibulka

POSíLeJTe FOTky
dOMácícH MaZLíčkŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V kavárně Tee Vee
(Běhounská 18) hlídá
StaroBrněnské noviny
herec Hugo Haas

To je
ale šťabajzna! Jiří Pecha
Pecha

SvaTBa. „Už mám dost, Huberte, těch sladkých řečiček o lásce, hrdličkách
a rozkvetlých třešních. Přejděměž rovnou k věci. Svatbu nebo život!“

Zde může
být váš
inzerát!

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...

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

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

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

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

Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.

inzerce

54 odběrních míst
Café TeeVee, Běhounská 18. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 602
724 700. Air café, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna
Parnas, Zelný trh 20. Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela
Lurská, Veveří 32. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. Restaurace
Výtopna, Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70.
Akademická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Knihkupectví Academia, nám. Svobody 13. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5.
Biopotraviny, Údolní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstupenek,
Dvořákova 11. Caffé del Saggio, Helceletova 2. Husa na provázku,
Zelný trh 9. Kadeřnictví Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec.
Kavárna Santiago, Veveří 22. Pivní opice, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Riegrova 16. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. 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. 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.

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et

Navštivte 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

