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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. 7, roč. V
červenec 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: 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

Brněnské
servírky

GENIÁLNÍ VYNÁLEZCE THOMAS ALVA EDISON

Foto: Martin Cibulka

Miss
Laguna

SLEČNA KATEŘINA

z restaurace Laguna
(Smetanova 2) nese speciální
Komajzovu jedenáctku za 28 Kč

Proč čtu

Foto: Monika Hoppner

MUŽ, KTERÝ
ROZSVÍTIL
BRNO
Foto: Archiv

902 11 30

Stavba brněnského
Divadla Na hradbách

ČTĚTE NA STRANÁCH 6 a 7

„Jako dítě jsem trávila v Brně
prázdniny u mé babičky.“
Dajka Krentzová,
evangelická misionářka,
vnučka herce Karla Kosiny

inzerce

Unikátní prvorepublikový hotýlek
Přijměte pozvání a prožijte romantickou
noc v našem útulném hotýlku.
Pečovat o vás budou komorníci a služebné
přesně tak, jak to znáte z ﬁlmů pro pamětníky.
Ponořte se s námi do doby první republiky
a prožijte nezapomenutelné okamžiky!

Expozice dobového oblečení a doplňků od července
do konce září.
Adresa: Letohrádek sv. Vojtěch, U Smrčků 334, Počátky 394 68. ● Tel. recepce: 561 034 834, 777 098 296

www.svatyvojtech.cz

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

28°C

ČERVENEC
Co v červenci vyleze,
to v srpnu šup za meze

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!

Lečo s kousky
kamínků
Ukuchtíme nějaké lečo
a vsypeme drcené
kamení. Velmi dobré
dietní jídlo!

Nechte hrnce vařit za vás

Číslo
Císlo měsíce

0

Nula korun. Tolik stojí
parkování na Zelném
trhu, což je stav, který se
nebude nikdy opakovat.

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Edison,
panečku...

...to byl vynálezce! Měl
zaregistrováno několik
tisíc patentů, z nichž nejznámější jsou: žárovka
a fonograf. To je ale jen
špička ledovce. Je tátou
elektromobilu, umělého
kaučuku, dynama, gramofonové desky, elektroměru, vylepšil telefon
a psací stroj. Byl vlastně
Járou Cimrmanem, jen
reálným. Mimo jiné, což
se málo ví, byl i vydatel
novin a časopisů (např.
kultovní The Science).
V den jeho pohřbu 21.
října 1931 byly ve Spojených státech zhasnuty
všechny žárovky.



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

Zpravy

Parkování v centru zdarma?
Ano, ale přijdou drsné časy
Zelný trh - Na Zelném
trhu je parkování zdarma, ale... Zatím. Město
nemůže vybírat peníze,
dokud nebylo opravené
náměstí zkolaudováno,
což se stane v řádu týdnů. Pak bude parkovné
za cca 30 Kč / hod.
Na
jiných
místech
v centru Brna pokračuje zběsilé vybírání pokut za špatné parkování
a odtahy. (Viz str. 5)

Rudý kryt pod
Husovou ulicí
bude přístupný

Zajímavé foto! Policie odtahuje policii...
Kvůli poruše

O prázdninách bude
zpřístupněn protiletecký kryt pod Husovou
ulicí. Za socialismu byl
připraven pro komunistické pohlaváry. Vstup
bude zdrama.

Mluvčí soudu
skončil kvůli
brokovnici

Víte že...
Nejčastěji jsou auta odtahována z ulic: Veveří,
Údolní a Pekařská

POPLETENÝ ŘIDIČ VJEL SKRZ ZEĎ
MEZI REGÁLY S POTRAVINAMI
Brno - Jejda. Nezvládl
řízení, prorazil zeď obchodu v ulici Mozolky
a zastavil se až o regály

Nové zprávy
ze Starého Brna

Foto: Policie Brno

Počasí

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

uvnitř obchodu s potravinami. Bylo štěstí, že
v tu dobu v obchodě ještě nikdo nebyl. Ukázalo

se, že muž cosi oslavoval
v centru. Při dechové
zkoušce nadýchal znepokojivých 1,99 promile.

Burešova - Mluvčí Nejvyšího soudu Petr Knötig byl odvolán. Stalo se
tak poté, co se nechal
vyfotit v budově soudu
s pumpovací brokovnicí. Tvrdí, že nebyla
pravá.

Tenisová hrdinka
zpátky doma
Do rodného Brna vedla
první cesta tenistky Lucie Šafářové poté, co získala v Paříži překvapivý
titul ve čtyřhře a druhé místo ve dvouhře.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Jak se vám nakupuje
na novém Zelňáku?

Markéta
Jetelová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
ČRo Brno

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Nebýt aut,
byl by ještě
hezčí. Jako za
starých časů.“

„Pěkně to
vyfešáčili.
Mně se
to líbí.“

„Pár drobností
ke kritice by se
našlo, včetně
lístečku za mým
stěračem!“

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Mně se líbí
žabičky a hlavně
ta fontánka,
pěkně jsem se
osvěžila.“

„Čekala jsem
více stromů
a žádná
auta.“

„Zatím jsem
moc stánků
nezaznamenal,
působí to na mě
dietně.“

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

Brno pije vodu ze 100 let
starých trubek. Prý je pitná

Dívka ze str. 3

Po patálii z Dejvic jsme oslovili brněnskou vodárnu

Brno - Je kohoutková voda
v Brně pitná? Po otravě
desítek lidí v pražských
Dejvicích se ukázalo, že
Praha není jediné město,
které má staré trubky.
Pod Mendlovým náměstí
a ulicemi Hlinky a Štefánikova je potrubí, které
pamatuje ještě Rakousko - Uhersko. Totéž platí
o tzv. březovském vodovodu, který zásobuje
čtvrtinu Brna. Brněnské
vodárny na dotaz SBN
odpověděly, že je vše v pořádku. „Brno má jednu
z nejlepších pitných vod
v republice,“ říká ředitel
Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
Jan Mareček.

Hm.

Bouřlivý
rok
1915

Brno a podezřelé
trubky pod ním

Mistryní Brna v nudění se v roce
1915 stala kadeřnice Květa
Tuhá. Vydržela se nudit celý život (snímek je z úvodu pokusu).

Malý oznamovatel
To je
teda
sekec!

Nejen kočky mají
v létě žízeň

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

PENÍZE IHNED
ZA VAŠI NEMOVITOST
Zálohy ● Oddlužení ● Poradenství
Zdarma volejte: 800 662 222 www.jurisreal.cz

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

Zde může být
váš inzerát!

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

777 556 578

Dotazy na e-mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Nově otevřena prodejna rumů
z celého světa

s možností degustace vybraných vzorků
Svíčky, čokolády, dekorativní předměty

Při předložení těchto novin
sleva 5% na veškeré zboží!
Adresa: Jezuitská 13/11, Brno
Tel.: 778 829 198

www.slzykaribiku.cz

Historie Alfa Pasáže

Zdeněk Kampf (1920 - 1987) se do paláce Alfa
nastěhoval těsně po skončení 2. sv. války. Jeho
skromně zařízená svobodárna se nacházela
v pátém poschodí ve vchodě G s výhledem do
Poštovské ulice. Životní partnerkou tohoto vynikajícího herce
se v roce 1953 stala taktéž herečka, členka brněnského Národního divadla Vlasta Fialová (1920 - 1987). Navštívili spolu
mnoho světových zemí. Přestože byl Zdeněk Kampf výhradně herec divadelní, ztvárnil i mnoho rolí ﬁlmových. Hrál např.
ve ﬁlmech Náš dědek Josef (1976), Labakan (1956), Legenda o lásce (1956). Stejně jako Vlasta Fialová zůstal i Zdeněk
Kampf až do své předčasné smrti věrný Brnu, ke kterému měl
vřelý vztah. Pokračování příště.
Více informací na: ►
www.alfapassage.cz ►

Zdeněk Kampf

Foto: Youtube

štěMISTRYNĚ V NUDĚNÍ

Víte, že...
První vodovod vznikl
v Brně už v roce 1516
(voda ze Svratky).
Pitná je od roku 1520.
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera
ČERVENEC

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Strážníci obklíčili mulu,
měla namířeno do centra

ČERNÁ
KRONIKA
Porodila
na lavičce

Nosítka
Po napínavé honičce byla včas dostižena
Svobody
vstoupila na silnici a jinBrno - Tak to bylo na20. 7. 1708 bylo chidy zas nečekaně zahnula
do boční ulice. Strážníci
ji obklíčili v Pisárecké
ulici a mrštně chytili za
ohlávku.
Majitelka muly tvrdí, že
bylo zvíře řádně uvázané a někdo ho odvázal
schválně.

pínavé! Na policii volal
občan, že se Brnem toulá poník. Strážníci na
místě zjistili, že nejde
o poníka, ale o mulu,
tedy křížence osla a klisny. Chovala se nepředvídatelně. Chvíli šla způsobně po chodníku, pak

DŘÍVE & DNES

Těhotná žena z Brna
nestihla dojet do porodnice. Naštěstí s ní
byla její matka. Žena si
lehla na lavičku v parku a matka jí pomáhala rodit, zatímco jí
z porodnice dávali do
mobilu instrukce.

Foto: Policie Brno

rurgovi Andreasi Eberhardtovi Girodovi uděleno oprávnění k provozování dopravy nosítky
v Brně. Girod bydlel na
náměstí Svobody a díky
němu mělo Brno první
veřejnou dopravu nosítky
v českých zemích.

Mula v Brně

Nové sady 20 (Hostinec Johanna Schulmeistra)

1913

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VŠIMNĚTE SI: Místo hostince (Gastwirtschaft) s pěkným hospodským je tu dnes proluka s bránou.

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Zuřivý reportér Kadeřnictví
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Ach jo! Další deska fuč!
Kroužek čtenářů pláče

Kosmetika - Alcina

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

• 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

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

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

www.salonmarketa.berx.cz

Přísloví „Kdo si počká, ten se dočká“
zřejmě neplatí v paláci Chlumeckých na
České ulici.
Více než rok po rekonstrukci jsem se nedočkal
zpětného umístění bronzové pamětní desky, která byla na roh Jakubské
a České ulice umístěna
v roce 1980. Autory desky byli Anna Hlušičková
a Gustav Morávek. Po
krátkém rozhovoru se

První čtenářský
a pěvecký kroužek
správcem budovy jsem
se dozvěděl toto: „Deska? Jo, jakási deska tam
byla. Ale kde je teď, vůbec netuším.“
Po Anně Ticho na
Zelňáku a Ladislavu
Peškovi v Sokolské
(v obou případech SBN
informovaly) je to další pamětní deska, která
zcela jistě skončila ve
sběrných surovinách. Zatímco sběr bronzu kvete,
historie pláče.

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

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

Na této zdi
byla deska
od roku 1980

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

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Brněnská filharmonie už má
maskota.
Jmenuje
se
Londi
Konkurz vyhrála i díky tomu, že se podobá Lumírovi

Zápisník
agenta 00B

tajně na radnici
s povolením psát

Brno - A vítězem se stává... Novým maskotem
brněnské filharmonie je
fenka Londi. Zvítězila ve
velké konkurenci ostatních voříšků. Nahradila
svého předchůdce Lumíra, který se ztratil.
Londi se už fotila s motýlkem a stočlenným
orchestrem na společné
fotce. „Nakonec jsme
museli vítězku vylosovat z nejužšího výběru,“
uvedla členka filharmonie Lenka Němcová.
Nového maskota se tak
dočkal na poslední chvíli
ještě i šéfdirigent Aleksandar Marković, který
se na konci května s brněnskou filharmonií po
pěti letech rozloučil.

Chtějí vyhnat
auta z centra,
jdou na to blbě

Aleksandar

Londi

inzerce

Tradiční cuveé
z Blatnice

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

VINIBLAT
Sklad v Brně
Tel.: 777 306 982

www.blatnickyrohac.cz

Vranovská
přehrada

chata Modrá

nabízí ubytování přímo u vody
pro rybáře i celé rodiny
Tel.: 604 189 412

www.chatamodra.unas.cz

Zde může být
váš inzerát!

VÝROBA
Váš výrobce
snubních prstenů
ZDARMA
+SLEVA 20% Zakázková výroba, prodej
Volejte hned tel. č.:

777 556 578

Dotazy na e-mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

a opravy šperků

Adresa: Průchodní 2,
Otevřeno: po - pá 9 - 18 h,
Brno (před Starou radnicí) so 9 - 12 h

Tel.: 737 407 740 ● www.stauder.cz

Lumír

Foto: Archiv

Víte že...
Londi prý byla ze všech
voříšků Lumírovi nejvíc
podobná.

5

Vedení radnice ponouká strážníky, aby udělovali více pokut řidičům a aby jejich auta nechávali
odtahovat. Cílem je znechutit
řidičům parkování v centru.
V Brně - střed tak jen v květnu
dostalo pokutu přes 50 řidičů
denně, celkem jich bylo 1 700.
Bohužel se to týká i těch, kteří
v centru bydlí. Mnozí si proto
(a právem) stěžují na šikanu.
Radnice chce řidiče donutit, aby
nechávali auta v parkovacích domech, ale jde na to blbě.

6

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

JAK EDISON

ZAJÍMAVÍ UMĚLCI
ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Jiří Stivín

Flétnista, improvizátor
Edison

Díky úžasným vynálezům gen

Bylo to pouhé tři roky poté, co Edison
vynalezl žárovku. Vedení Brna se
rozhodlo k revolučnímu kroku: Nové
divadlo bude osvětleno elektricky.

SBN: Nosíte pro Vás ty- s Mařenkou Rosůlkovou.
pickou pokrývku hlavy. Byla osobitá, měla šarm
Obejdete se někdy bez ní? a byla ohromě vtipná.
Jiří: Dobrá otázka! Do- ● SBN: Vaše maminka
vedete si představit, že byla velmi známá herečbych v ní například lyžo- ka (Eva Svobodová). Jak
val? To dávám přednost na ni vzpomínáte?
kulichu. Když ovšem Jiří: Moje maminka se
vysvitne slunce, sáhnu velmi přátelila s Nataklidně po slamáku. Zmí- šou Gollovou. Často o ní
něná pokrývka ale přece doma vyprávěla. O majen patří k mojí
mince jsem naKrásných míst točil dokument
image.
● SBN: Kdy
je v Brně
Máma a já.
Vás poprvé os● SBN: Jezdíte
mnoho, ale
lovil jazz?
často do Brna.
nikdy se
Jiří: Stalo se
Máte zde nětak v roce 1958 nezapomenu
jaké oblíbené
při
návštěvě stavit v Divadle místo?
kavárny
na Bolka Polívky. Jiří: Brno je
zimním stadiokouzelné v tom,
nu v Praze, ve studiu 5. To že v něm máte větší klid.
mi bylo šestnáct.
Krásných míst tu znám
● SBN: S kým byste si mnoho, ale nikdy se nezachtěl zahrát?
pomenu zastavit v DivaJiří: Jazzmanů, kteří by dle Bolka Polívky.
se hodili, je mnoho. Mi- ● SBN: Co vzkážete čteles Davis, John Coltra- nářům SBN?
ne, J. C. Adderley, Paul Jiří: Všem přeji pevné
Desmond, Ornette Cole- zdraví, hodně pohody
mann a spousta dalších.
a srandy.
● SBN: Jste původně ﬁlmařem. Se kterou hvězdou stříbrného plátna
Eva Svobodová,
byste rád povečeřel?
maminka Jiřího
Jiří: Ano, studoval jsem
Stivína, hrála
např. ve ﬁlmu
původně kameru. Rád
Drahé tety a já.
bych povečeřel například

Víte, že...

O tom, že šlo o velmi odvážný krok, svědčí fakt,
že v případě úspěchu by
se Divadlo Na hradbách
stalo prvním divadlem
v Evropě osvětlených pomocí elektřiny!
Nové divadlo (tehdy na
Ovocném trhu) bylo postavené za úžasných 16
měsíců. Mělo být osvětlené plynem. Avšak četné
požáry a mrtví v evropských divadlech rozpoutali bouřlivé diskuze.
Nakonec se všichni společně rozhodli pro odvážný krok, osvětlit stavbu
elektricky.

Trubka
Osvětlení je postoupeno
francouzské ﬁrmě Société electrique Edison
Paris. Kvůli osvětlení
divadla vznikla v Brně
i první elektrárna v dnešní Vlhké ulici.
Přívod proudu zajišťoval 315 metrů dlouhý
kabel uzavřený v trubce.
Francouzská
pobočka
Edisonovy ﬁrmy si však
nevěděla rady s tím,
jak divadlo s elektrárnou propojit. Tehdy se
do toho vložil samotný
Edison a speciálně pro
tuto příležitost vynalezl prototyp podzemního
kabelu.

Pro větší zabezpečení
nařídil starosta Winterholler zavést od divadla
k centrále na radnici
nový, na ostatních linkách zcela nezávislý požární telegraf.
14. listopadu roku 1882
bylo divadlo slavnostně
otevřeno, program zahájila Beethovenova předehra, pak následovala
alegorie ve verších, již
sepsal první ředitel Divadla Na hradbách Adolf
Franckel.
Po ukončení programu se
přátelé divadla přesunuli
do Reduty na Zelném
trhu, kde na banketu vše
řádně oslavili.

Návštěva

Thomas Alva Edison se
přijel na své dílo podívat
až po 29 letech. Jeho příjezd byl tehdy obrovskou
senzací.
Nejen proto, že přijel automobilem, který si sám
zkonstruoval a také proto, že tehdy byl automobil k vidění málokdy.
Edison v doprovodu manželky a dcery zastavil své

Víte že...
Po Edisonovi je v Brně
pojmenována malá
ulička v Králově Poli.

rozlehlé auto před hotelem
Grand, kde se ubytoval. Zápis je dodnes k vidění v knize hostů.
Lidé Edisona bouřlivě vítali a obdivovali jeho vůz.
Během dvou dnů, které
Edison v Brně strávil, si
prohlédl práci své ﬁrmy
a obdivoval v doprovodu
své manželky a dcery půvab
města Brna (tehdy tu žilo
90 tisíc lidí).

Čest
Podle dobového tisku se
Edisonovi osvětlení divadla velmi líbilo a řekl, že je
pro něj velká čest, že dodal
osvětlení do tak překrásné
budovy.
Provoz první elektrárny,
která byla postavena v roce 1882 kvůli Divadlu Na
hradbách, byl zastaven již
v roce 1898.
Tehdy byla zřízena velká
městská elektrárna vedle
plynárny na Radlasu (dříve
Radlasgasse), divadlo bylo
napojeno na ni.

MANŽELKA MINA
Brno jí učarovalo a ráda
na něj vzpomínala.

Kdyby domy mohly mluvit

Náměstí Svobody 3

ZDE MŮŽE BÝT
VÁŠ
INZERÁT
30 tisíc Brňanů měsíčně čte

V tomto domě

se narodil teoretický fyzik Georg Placzek (1905
– 1955). Pocházel z velmi významné brněnské
židovské rodiny, která
vlastnila textilní továrnu
v Alexovicích u Ivančic.
Byl očitým svědkem
prvního pokusného výbuchu atomové bomby
16. 7. 1945.

Náměstí Svobody 3

Georg Placzek,
fyzik

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Text: Martin Cibulka. Foto: Archiv

Píp!

Tema

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

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

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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ON ROZSVÍTIL BRNO

Kalendárium
Starého Brna
ČERVENEC

m geniálního vynálezce dalo Brno plynu sbohem

Cylindr
na baterky

Dina
Gottliebová,
výtvarnice

Bertold
Bretholz,
historik

Johann
G. Mendel,
genetik

Otakar
Borůvka,
matematik

● Dina Gottliebová
*21. 1. 1923 Brno
†29. 7. 2009 Kalifornie
Výtvarnice. Pracovala
v Kalifornii pro společnost
Warner Bros.
● Otakar Borůvka
*10. 5. 1899 Uher. Ostroh
†22. 7. 1995 Brno
Zakladatel Matematického ústavu v Brně.

Příjezd Edisona do Brna
v roce 1911. Automobil
si sám postavil

Tehdejší starosta Brna
Gustav Moriz Winterholler

● Karel Hugo Kepka
*26. 7. 1869 Plzeň
†30. 6. 1924 Brno
Projektant a profesor
brněnské české techniky.
● Bertold Bretholz
*9. 7. 1862 Příbor
†27. 11. 1936 Brno
Historik. Zřizovatel
Městského muzea.
● Johann G. Mendel
*20. 7. 1822 Hynčice
†6. 1. 1884 Brno
Zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů
dědičnosti.

Mina Miller Edison (1865 - 1947)
a Thomas Alva Edison (1847 - 1931)

Brňané přihlížejí dokončovacím
pracem na divadle roku 1882

Který z radních vydrží nejdýl?

● Mojmír Kyselka
*16. 7. 1902 Brno
†15. 11. 1974 Brno
Architekt. Rekonstruoval
Dům pánů z Kunštátu.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1915)

Rozhodně Dr. Rezek, protože zatímco ostatní radní v tramvaji dobře sedí, on samou úslužností stojí.
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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

Joža Barvič se svou
nezbytnou dýmkou

Zikmund Haas
(vpravo) s rodinou

Červen
v La Dolce Vita

pana Ellingera byl Pavel
Haas, starší bratr Huga
Haase! Údivem mi málem
spadly brýle.
Přijďte mezi nás, těšíme
se na vás!

PRVNÍ
KNIHKUPEC

Foto: Martin Cibulka, archiv

Na červnovém srazu přátel StaroBrněnských novin nás bylo opět o mnoho
více než kdy jindy. Ještěže
jsem si překvapení, které
jsem plánoval dlouho dopředu, nechal pro sebe.
Své umění nám přišel
předvézt kouzelník a iluzionista Shicki. Aby byly
jeho hbité prsty ještě viditelnější, obcházel stůl od
stolu a lidé ani nedutali.
Na rozdíl od podobných
akcí na této hodinky, klíče, peněženky a podobné
předměty z kapes záhad- Kouzelník
ně nezmizely. V hlavní Shicki
roli byly karty, ze kterých
mi jde ještě dnes hlava Hugo Haasem (1901 kolem. A to jsem ještě ne- 1968), ale jako chlapec se
tušil, že za mnou na kus přátelil také s jeho tatínřeči přijde velmi milý pan kem Zikmundem Haasem
Ellinger (*1928), který se (1871 - 1944). Představdobře znal nejen s hercem te si, že učitelem hudby

Kdy příště

La Dolce Vita,
pondělí,
6. července, 17 h

Joža Barvič (1853 - 1924)
byl prvním nakladatelem
a knihkupcem v Brně.
Provozoval i obrazárnu
a hudební salon, v němž
vystupoval Rudolf Firkušný, Rafael Kubelík,
navštěvoval jej i Leoš
Janáček. Barvič byl členem mnoha odborných
a zájmových organizací
a také skvělým karbaníkem. Mezi brněnskými
novináři, spisovateli, hudebníky a výtvarníky byl
velmi oblíben. Je po něm
pojmenována ulice Barvičova.

inzerce

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Sloupek o kávě
Energií nabitá káva

Novinky z místních podniku
U bosé nohy, Jiráskova 1

Příjemná hospůdka u Obilního trhu.
Denní menu, pestrá nabídka alko
i nealko, pivo Březňák. Wi-ﬁ. Těšíme se
na vás! www.ubosenohy.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Spirit bar, Františkánská 7

Nově otevřený bar v londýnském stylu
s originálním interiérem. Káva Bazzara, Brixton Daiquiri koktejl. Stojí za
návštěvu. Tel: 774 948 674, FB.

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

Coffee Fusion, Jánská 25

Nekuřácká kavárna s výběrovou kávou
z českých i zahraničních pražíren.
Příjemná obsluha, knihy k zapůjčení,
zahrádka. Rezervace: 604 382 032. FB.

Kadeřnictví
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

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

V

září roku 1911 navštívil Edison Brno
autem své výroby,
poseděl v hotelu Grand
u šálku kávy pražené a připravené v jednom z prvních patentovaných pražících strojů na elektřinu.
S úctou k tradici a návaznosti na kávovou historii
města si můžete vychutnat
kávu praženou touto unikátní technologií, jež dává
bohatě rozvinout veškerá
aromata a chutě.
Před návštěvou divadla se
zastavte v kavárně, posaďte na sofa a pod lampou
s klasickou žárovkou si
vychutnejte některou ze
středoamerických nebo
afrických káv, kde hojně
vynikají chutě a vůně díky
delikátní technice pražení.
Skvěle se osvěžíte pikantní Peruánskou kávou na
kostkách ledu se zmrzlinou a mátovou šlehačkou.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 }556 578
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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

Jmenování
profesorů
Jako (snad zkušeného)
vysokoškolského pedagoga (na Masarykově uni-

Dopis

Poděkování
za tyto noviny

verzitě učím již 13 let) mě
velice zaujala tématika
(ne)jmenování profesorů a dlouhodobý přístup
prezidenta republiky Zemana k ní.
Prezident Zeman pokračuje ve svém zvyku odmí-

Vranovská
přehrada

tat jmenování profesorů
navržených akademickou
obcí. Čeští a moravští
rektoři takový dodatečný
úkol jistě snadno a troufám si říci i rádi zvládnou.
Mezinárodní srovnání je
zřejmé - nebyli bychom

chata Modrá

ani žádnou bílou vránou.
Na závěr mini-glosy si dovolím plédovat za to, abychom prezidenta republiky přestali vnímat jako
středověkého osvíceného
mocnáře.
Za úvahu by stálo, zda
prezident republiky (sic!)
musí sídlit na Hradě, nákladném symbolu feudalismu, ale to je námět již na
jiný komentář.

Víte, že...

Bílá vrána není černá ovce

Černá ovce je označení negativní, bílá vrána pozitivní.
V zásadě však jde o totéž.

inzerce

nabízí ubytování přímo u vody
pro rybáře i celé rodiny
Tel.: 604 189 412

www.chatamodra.unas.cz

PENÍZE IHNED
ZA VAŠI NEMOVITOST
Zálohy ● Oddlužení ● Poradenství
Zdarma volejte: 800 662 222 www.jurisreal.cz
StaroBrněnské noviny
č. 6, červen 2015

Vážená redakce,
jsem z Nitry a přijela jsem
za kamarádkou do Brna.
StaroBrněnské noviny jsou
úžasné! Můžete mi je posílat?
Ano, volejte 777 556 578.

Báseň

Brněnské ulice

Do stínu se schováváme
vedro trápí nás
Chladný nápoj nasáváme
dnes, zítra a stále zas
Brněnské ty ulice
jsou rozpálené žehličky
Do nohou pálí velice
a kam se schovat lidičky?
K fontánce na Svoboďáku
ovlažit své tělo
Žízeň, jako v náklaďáku
pitný režim by to chtělo
Slunečníků je tu dost
pivo teče pro radost
Každý si však vybere
nápoj studený...
A starosti se také vysměje!
Láďa Flek

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

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

TENIS

Zábavný tábor, který děti milují!
Tenisové tréninky plus celodenní program:
zoo, plavání, minigolf, bowling…
• PRO: děti a mládež od 4 do 15 let
• KDE: 2 lokality v Brně, 5 v Praze
• KDY: každý prázdninový týden červenec - srpen

Tel.: 777 260 262 ● www.e-tabory.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

Na Špilberku se
hraje Shakespeare

AC/DC

V rámci Letních Shakespearovských
slavností
mají opět Brňané možnost shlédnout na Špilberku během letních
prázdnin několik představení z pera Shakespeara. Od 20. do 23. 7. např.
představení Romeo a Julie, ve kterém hrají Jan
Sklenář, Tereza Voříšková, Jiří Vyorálek…

Pink Floyd

Nirvana

Festival divadel
oživil centrum

Divadelní přehlídka Na
prknech, na dlažbě i trávě potěšila od 9. do 12.
června Brňany. Vždy od
15 hodin průvod umělců zamířil z Radnické na
náměstí Svobody, kde se
hrálo představení.

Hudební kino
v Sono Centru

Během prázdnin máte možnost
v Sono Centru vidět sérii
záznamů koncertů světových
kapel. Nenechte si ujít např.
2. 7. živý koncert AC/DC, 9. 7.
Pink Floyd či 16. 7. Nirvanu.
Vstup na záznamy koncertů je
zdarma.
K

Jiří
Vyorálek,
herec

Kulturní nástěnka
ČERVENEC

Divadlo - 25., 26. a 27. 7. v 20.30 h MNOHO POVYKU PRO NIC - Letní
Shakespearovské slavnosti, hrad Špilberk - Sváteční komedie o lásce, intrikách a lžích… Režie: Jiří Menzl.
Divadlo - 29., 30. a 31. 7. v 20.30 h ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY - Letní Shakespearovské slavnosti, hrad Špilberk - Režie Daniel Špinar, hrají: J. Stryková nebo
T. Wilhelmová, O. Vízner…
Výstava - Do 9. 8. - MARIE KRATOCHVÍLOVÁ: ZÁZNAMY PODSTATY
UDÁLOSTÍ - Dům umění, Malinovského nám. 2 - Fotograﬁe z let 1968 - 2015.
K vidění fotograﬁcké cykly autorky.
Výstava - Do 3. 1. 2016 - ZEMĚ VYDÁVÁ VÁLEČNÁ SVĚDECTVÍ - Moravské zemské muzeum, Dietrichsteinský
palác, Zelný trh 8 - Fotograﬁe z posledních dnů 2. sv. války. www.mzm.cz
Výstava - Dlouhodobá - ZDENĚK
BURIAN: VIDĚL SVĚTY DÁVNO
MINULÉ… - Pavilon Anthropos (ze sbírky Moravského zemského muzea) - 50
akvarelů z autorovy tvorby. www.mzm.cz
Prohlídka - O prázdninách denně KAPUCÍNSKÁ HROBKA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají
mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských
osobností. Je tam chládek.

Tereza
Voříšková,
herečka

Jiří
Šindler,
výtvarník

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Noc na Karlštejně
i v létě

Městské divadlo Brno bě-

hem prázdnin odehraje
opět několik představení na scéně Biskupského
dvora. Např. od 9. do 12.
7. od 20.30 h můžete vidět představení Noc na
Karlštejně v režii I. Ondříčka uvidíte např. H.
Holišovou, Z. Junáka
a další.

McFerrin a Corea
hráli v Brně

První společné vystoupení pianisty Chicka Corey a Bobbyho McFerrina hostila 17. 6. hala
ve Vodově ulici. Oba hudební mágové si pohrávali s hudbou i fanoušky.

Odešel
Jiří Šindler

Začátkem června zemřel
ve věku 93 let významný
brněnský graﬁk a výtvarník Jiří Šindler, jehož
výstavu Doteky téměř
něžné nedávno hostil
hrad Špilberk.

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)
Fotbalové družstvo, ve kterém hrál Chuck Norris,
vyhrálo dvakrát v jednom zápase.

telefon inzerce: 777 }556 578

Šťabajzna
a sedm prcků
Povídka Radka Drápala k poctě Franty Kocourka (I.)

Minule: U téhle škváry přebejvala kocna a každé večer ji honihárem hrabala harizony na budce.

Nastal pakec
„Špígle, špígle kdo je na
světě nejfešnější kocna?“
A špígl vodpověděl, že
néhezčí fazónu má tutově
vona. Škvára imrvere varovala svó pucﬂečmenku.
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

?

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Víte, na kterém
divadle v centru Brna najdeme tento krásně lemovaný znak Brna?
Nápověda: Hledjete na
Zelném trhu.

Foto: Martin Cibulka

Minule: Dílo k poctě F. Pavlíka je
na levém rohu Besedního domu.
Správně: Bohuslav Křivánek, Milan Dvořák, Ludmila Ďurická
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Gita Abrahámová

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.

Co nového
v Praze

[

operní pěvkyně - sopranistka
www.malostranskenoviny.eu

Leoš
Janáček,
skladatel

Vilém
Přibyl,
kolega

Její zpěv byl
balzámem pro uši
i pro duši
Zpěv studovala na brněnské JAMU u profesora Bohumila Soběského. První
angažmá měla v Košicích,
v roce 1961 však přešla
do brněnského Národního divadla. V letech 1969
– 1989 působila jako sólistka opery. Její výkony
inzerce

PLATBA
SMS

[

Slavné ženy Starého Brna

„Sněhurko, nikdy do toho
špíglu nesmíš auglama
ani bliknout. Jinak ta
mlata, co by potem byla,
v životě nezapasalas!“
Jenže šťabajzna Sněhurka nebyla žádný béčko
a tak jednó do špíglu hodila čuz. A vod tý doby nastal pakec. Škvára lítala,
jak lump v palírně, a sakrovala, protože když...
Pokračování příště

Koutek pro chytré hlavy

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Váš výrobce
snubních prstenů
Zakázková výroba, prodej
a opravy šperků

Adresa: Průchodní 2,
Otevřeno: po - pá 9 - 18 h,
Brno (před Starou radnicí) so 9 - 12 h

Tel.: 737 407 740 ● www.stauder.cz

Bohumil
Soběský,
profesor

Foto: Archiv

Zabava

nazýval tehdejší tisk balzámem pro uši. Domů se
po představeních vracela
velmi často pěšky, vnímala tajemnou krásu pouličních lamp, poloprázdných
uliček a zákoutí, o čemž
dokázala až do své smrti
poutavě vyprávět.

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).
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StaroBrněnské noviny
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Nově otevřena prodejna rumů
z celého světa

s možností degustace vybraných vzorků
Svíčky, čokolády, dekorativní předměty

Při předložení těchto novin
sleva 5% na veškeré zboží!
Adresa: Jezuitská 13/11, Brno
Tel.: 778 829 198

www.slzykaribiku.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.
●Hudba pro vaše oslavy, party, svatby, plesy.
www.djnavy.cz. Tel.: 739
275 995.
●Byt. Koupím byt u centra, ideálně Úvoz a okolí.
Cena do 3,5 mil. Kč. Děkuji. Tel.: 736 123 995.
●Pěkné, uvolněné prostory v Žabovřeskách
u kina Lucerna, částečně
vybavené, vhodné zejmé-

na 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.
●Ihned
vykoupíme
váš byt, rodinný dům,
činžovní dům, pozemek.
Hotovost do tří dnů. Vyřešíme cokoliv: právní
vadu, privatizaci, exekuce, dluhy. Okamžitá
výplata zálohy. Tel.: 800
662 222.

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. srpna

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 to, jak dovedně kličkovala před strážníky, než ji chytili
za ohlávku.

MULA - TURISTKA

ODCHYCENA CESTOU DO CENTRA

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

BELÍZA
Svoji přítulnou kočku
Belízu z Anenské,
která miluje vyhřívání
na slunci, poslala věrná
čtenářka Markéta

Takhle to
má vypadat
Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V restauraci U Třech
čertů (Dvořákova 6)
jsou SBN hned naproti
vchodu na sloupě
plném čertů

Tak to
házím
sicnu!

SBN TRICET

Jiří Pecha
Pecha

NA PLOVÁRNĚ. „Jéje, Edo, vždyť ty máš záda samou opuchlinu!“ „Je tu plno
komárů, tak jsem si zapálil cigaretu, aby na mě nešli. Ale pak přišel tatínek.“

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.

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

