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DĚKUJEME ČTENÁŘŮM
TĚCHTO NOVIN,
ŽE SE NA NI SLOŽILI

Foto: Archiv

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

VÁŠ DAR BRNU:
DESKA NATAŠI
GOLLOVÉ
Nataša Gollová se v tomto
domě (Údolní 7) narodila a žila

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

10. 000 výtisků

Redakce StaroBrněnských
novin před odhalením desky.
Více na stranách 6 - 7
inzerce

TENIS
Kurzy tenisu

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Brněnské
servírky

SLIČNÁ JANA
z Café Mendel (Mendlovo nám. 1a)
s hráškovou pomazánkou
a kváskovým chlebem za 45 Kč

Proč čtu

„Hugo Haas by si StaroBrněnské
noviny jistě rád četl. Mám rád
Huga, mám rád SBN.“
Borek Kapitančik,
moderátor Rádia Kiss Hády.

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

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Toto číslo vyšlo v nákladu

Foto: Martin Cibulka

NE

Noviny, které si píší čtenáři sami

Foto: Martin Cibulka

É
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

10 °C

LISTOPAD
Když zafouká do strniště,
pomysli na lepší příště

Krátký Vtip
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Povídá jeden policajt
druhému: „Ten rogalo, to je ale strašnej
pták. Musel jsem do
něj nastřílet celej
zásobník, než toho
chlapa pustil...“

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

StaroBrněnská
kuchařka
Recept poslala
Jiřina Kovalíková,
Staré Brno

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Nové zprávy
ze Starého Brna

Senát, nebo nádraží?
Brňané volí nádraží

Magistrát,
adresa duchů
(bydlí tady
16 tisíc lidí)

Brno - Referendum
o nádraží v centru
Brna zaujalo víc voličů, než volby do
senátu. Každý čtvrtý
Brňan považoval za
důležité zúčastnit se
referenda o nádraží.
Přesto je hlasování
neplatné. Do senátu
volilo takřka o polovinu méně lidí a hlasování platí.

Husova - Vida! Podstatou problému je problém sám. Na adrese
Husova 5, kde sídlí magistrát města Brna, je
hlášeno 16 tisíc lidí. Což
je dost i pro příznivce
sdíleného bydlení. Nejde jen o to, že tam nebydlí, ani že se tam nevejdou, ale o to, že jejich
hlasy rozhodují volby.
Takže...

Víte že...

I děti se diví: Proč
nemůžeme mít nádraží, když ho chceme?

15 je víc než 25,
říká stát.

RADNICE BRNA V ŠOKU:
ŘÁDÍ TADY ŽLOUTENKA!

Brno - Náměstek primátora Martin
Ander (Zelení) dostal žloutenku a nemá ani ponětí, kde to chytil. „Jsem ale
připraven pracovat dál,“ říkán Ander,

Foto: Archiv
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zelený, t . č. žlutý, který se tak stal symbolem duhové koalice, která nyní v Brně
vládne. Hygienici vyšetřili i primátora
Vokřála (ANO), výsledek zatím nejasný.

Útok teroristů
na Vaňkovce

Brno - „Nechoď na podzim do Vaňovky,“ tak
zní vzkaz muslima studentovi z Brna, který
našel jeho peněženku.
Policie vyhodnotila tuto
zprávu jako nevěrohodnou, nicméně koncem
listopadu začíná sezóna
Vánoc.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Jablečný
závin (štrúdl)

Těsto rozválíme klasicky
na šest plátů. Posypeme
strouhankou, nastrouhanými jablky, skořicí, cukrem, ořechy a zabalíme
do nohavic. Babiččin jablečný štrúdl pečeme při
200 °C asi 20 minut.

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Důležité
telefony

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

Mince, kterou jste našli,
jakou měla cenu?

Markéta
Jetelová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Korunu. Tehdy
jsem si za ni
hned koupila
velkou zmrzlinu.“

„Ne. Jako kluk
jsem ale našel
peněženku, bylo
tam 350 korun.
Vrátil jsem to.“

„Čili: Cenu
měla v té chvíli
velkou!“

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

Prodej žárovek
• Klasické žárovky • Zářivky
• LED žárovky
• Úsporky
• Halogenky
• Výbojky

Návrh osvětlení - včetně realizace
Adresa: Hlavní 151a, Komín
Tel.: 733 400 639

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Obrovskou.
Deset korun.
Mám to teď
v prasátku.
Jsem boháč.“

„Mince, kterou
jsem našla, měla
přesně jednu
korun.“

„Zlatou minci
z období c.k.
mocnářství s
podobiznou
císaře pána...“

Herec, Národní
divadlo Brno

www.kupzarovky.cz

Zlatnictví
Marcela Lurská
www.zlatnictvi-lurska.cz

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

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Příliš černý pasažér: Radní
pro dopravu. Utekl, chytli ho

Dívka ze str. 3

„Zapomněl jsem klíče,“ lhal po skoku z autobusu
Bouřlivý
rok
1916

Zapomněl
jsem si klíče!

štěCVIČENÍ S KLOBOUKEM:
POČÁTKY FITNESS

Slečna Zora při netradičním
posilování zápěstí posunováním slamáku do čela

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Víte že...

Bez lístku jezdí v Brně
cca každý desátý
cestující MHD.

Autobus? Pro
bohaté přežitek.

Zlevněnka

• Domácí potřeby - zlevněné zboží
• Výkup - prodej
• 1. zlevněnka v Brně

Tel.: 543 214 712

Adresa: Pekařská 86, Brno
Najdete nás na facebooku.

Rodinná firma
s tradicí!

inzerce

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie,
nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.
Tel.: 604 850 396

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

• Zveme vás do nově otevřené nekuřácké
kavárny v srdci Brna.
• Prodej čerstvě pražené zrnkové kávy.
• Každý den výtečné snídaňové menu.
• Lahodné dortíky a sladké dobrůtky, nově
rozmanitý výběr muffinů.

na tel. číslo 902 11 30

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

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

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

Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

www.kavovahvezda.cz

Historie Alfa pasáže

Teprve na střeše Alfa pasáže si uvědomíte, jak je
centrum Brna krásné. Ocitnete se v jiném světě
a v obklopení neznámých světlíků, pavlačí, teras,
různých věžiček, věží a dokonce ze země stěží
postřehnutelných zapomenutých hodin. Naopak takový hrad Špilberk, Starou radnici,
Petrov, kostely, nebo náměstí Svobody máte téměř na dosah ruky. Při této výjimečné
procházce pochopíte, jak obrovskou a unikátní stavbou je Alfa pasáž. Víte, že má osm samostatných vchodů, které vedou do cca 160 bytů? Jaký výhled
asi měla nejslavnější obyvatelka? Pokračování příště.

Akce listopadu

12. 11. 2016 (sobota) od 15 do 18 h
Bleší trhy v Alfě.

Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Více info:

►

www.alfapassage.cz

►

Netradiční pohled ze střechy Alfa pasáže
na Petrov a Starou radnici.

Foto: Youtube

Brno - Jak trapné! Náměstek pro dopravu a zastupitel Brna - střed Matěj
Hollan jel autobusem načerno a pokusil se utéct.
Když ho chytli, vymlouval
se: „Zapomněl jsem si klíče. Normálně jezdím taxíkem, mám totiž hodně
peněz.“
Autobus zastavil kvůli
kontrole, čehož Hollan využil a vyskočil. Chytila ho
po krátké honičce policie.
Komentář SBN: Zapomenout lístek? Stane se.
Horší je ta trapná výmluva. StaroBrněnské noviny Hollana před volbami
podpořily, což bude příště
třeba zvážit.
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera

První koňské
dostihy

● 22. 11. 1867 se konaly vůbec první koňské
dostihy v Brně. První dostih o zemskou cenu 500
zlatých pro koně vychované na Moravě vyhrála
hnědá klisna Ressles
hraběte Seillerna. Většina účastníků byla ubytována v hotelu Neuhauser
na rohu Masarykovy.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Krásný dopis stařenky
z hostince U Semináru
Vážená redakce,

moc vám s mým manželem děkujeme za zaslané
vaše pracně sestavené
StaroBrněnské noviny.
Jejich název sedí!
První týden každého měsíce již moje šedivá hlava
s hůlkou otvírá dveře pěkného hostince U Semináru ve Smetanově 30, jak
píše název zvenku. Personál vždy čistě oblečen,

DŘÍVE & DNES

sluší jim to. Děvčátka
a chlapci vždy s úsměvem
a k hostům vstřícní. Jeden
hezounek, má-li službu,
mně s úsměvem zamává.
Poděkuji a vracím mu
úsměv, šťastná za takovou
poklonu. A už nesu manželovi a sobě nejkrásnější
noviny. Panu šéfovi tohoto pěkného hostince dík,
že tak pěkně vede podnik
a mladý personál ke sluš-

nosti. Přejeme, ať se jim
daří.
Manželé Höppnerovi, vám,
vaší dcerušce, moc jí to
v anketě sluší, a také panu
Cibulkovi, přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Ať se StaroBrněnským
novinám daří i nadále!
Vaši Dragica
a Oldřich Holečkovi

Zpravy

ČERNÁ
KRONIKA

PASÁŽ JALTA?
ZASE NIC.

Pasáž Jalta, dříve ozdoba
Brna, je zřejmě prokletá.
Podnikatel v nemovitostech Richard Salaba
(kapitál z Izraele) se zřejmě pokusí zhodnotit ﬁnance, mu svěřené, jinde. Takže uvidíme!

P. S.: Poslala jsem malý
příspěvek na noviny - 30
Kč, dokud bude myšlení,
tak každý měsíc budu zasílat. A to mám 90 letos
na krku.

Železniční viadukt od Křenové ulice

1902

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

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

VŠIMNĚTE SI, ŽE: Vzadu je Petrov ještě bez věží. Ty byly postaveny až v roce 1905.

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Kadeřnictví
Kosmetika - Alcina

• Masáže - relaxační, 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

Pohřební služba
CM
Telefony:
543 128 187, 724 302 394
Svozy zesnulých:
602 550 465
Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

www.pohrbybrno.cz

RESTAURACE HVEZDA
Dance party každý pátek.
Hvězdné hity na Hvězdě.
Adresa: U zoologické zahrady 3, Brno - Bystrc
Tel.: 546 221 019, 602 505 213

www.hvezdabrno.cz

Těšíme se
na vás!

Chutného kapříka
od pana Šopíka!
Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6, Brno

www.rybarna.cz

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu
ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie,
nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.
Tel.: 604 850 396

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Čtenář reportér: Pan Robert Vlk
posílá do SBnovin své fotografie
Máte také fotky Brna? Pošlete! Redakce@starobrnenskenoviny.eu

Nataša Gollová
ve ﬁlmu Drahé tety
a já (1974)

Pecha na rybách

Petrov mezi bodláky

inzerce

Juliánovské náměstí 3878/2 | www.pivni-panorama.cz

NEJS E FAST FOOD

UMÍME TO LÍP

PRAVÉ DOMÁCÍ BURGERY

Smetanova 4
www.pivnidvere.cz

Veveří 38
www.pivnistaj.cz

Nádražní 178/22
www.pivnisady.cz

telefon redakce: 775 949 557

SEDM OTÁZEK SBN
ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Vláďa Hron

Moderátor, imitátor

EXKLUZIVNĚ
Text: Martin Cibulka

SBN: Kdy se u Vás projevil talent pro imitování?
Vláďa: „Někdy mám pocit, že je to nějaká zvláštní vada, se kterou jsem se
narodil. Nebo že by dar?
V dětství jsem si myslel, že
imitovat dokáže úplně každý, že to jen ostatní nepoužívají. Já jsem začal tím,
že jsem komentoval fotbal
na školním hřišti hlasem
slovenského komentátora
Karola Poláka. Bavil jsem
pak spoustou dalších hlasů jako Karel Gott, Luděk
Sobota, Felix Holzmann.
Tehdy to všechno začalo.“
SBN: Jaká situace je pro
imitátora nejtěžší?
Vláďa: „Zvládnout danou postavu! Je to vlastně
herecká, taneční a pěvecká
průprava. Někdy trvá i několik týdnů, než je výsledek (alespoň z mého pohledu) uspokojivý.“
SBN: Kterou osobnost
jste se učil nejdéle?
Vláďa: „Mně ani tak nečiní problémy jednotlivé
hlasy jako přechody mezi
nimi. Opravdový oříšek
jsem řešil v roce 2000,
kdy jsem odstartovat svou
Abecedu hvězd majitelem
nejslavnějšího „chrapláku“ na světě, Louisem
Armstrongem, a hned poté
zazpívat čistým italským
bellcantem jako slavný tenor Andrea Bocelli.“
SBN: Kdo nebo co Vás
zaručeně rozesměje?

Vláďa Hron
Vláďa: „Miluji laskavý
humor pánů Lasici a Satinského, Šimka a Grossmanna, Horníčka, Menšíka, Sováka, Holzmanna
a dalších.“
SBN: Chystáte pro Brňáky nějaké překvapení?
Vláďa: „Ano, vystupuji
na 40. Vánočních trzích
v pavilonu F na brněnském výstavišti. Můj vánoční koncert proběhne
14. 12. od 15.30 h. Často
při svých vystoupeních
překvapím spoustou věcí
i sám sebe (smích).“
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Vláďa: „Neopouštějme
staré pro nové! Važme
si odkazu svých předků.
Neztrácejme svůj humor,
furiantství a selský rozum.
Nepodřizujme se nesmyslně různým diktátům
doby, abychom zjistili, jak
je vlastně všechno jednoduché. A hlavně se usmívejme. Každý den a pokud
možno na každého!“

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

NATAŠA GOLLOVÁ MÁ
ČTENÁŘŮM STAROB

T

o bylo slávy! Na
odhalení desky
Nataši Gollové na
jejím rodném domě
v Údolní 7 přišlo 29.
října více než 200
skvělých hostů.
Na desku se složili čtenáři
StaroBrněnských novin,
kteří za to sklidili bouřlivý
aplaus. Slavnost měl plně
pod kontrolou hlavní redaktor StaroBrněnských
novin Martin Cibulka,
který celý nápad dotáhl
do konce.
Akci skvěle uváděla Monika Höppner, zazářil
imitátor Vláďa Hron, řeč
pronesl i saxofonista Felix Slováček.
Majitelka domu paní
Maxmiliana Hněvkovská
pozvala redakci SBN do
prvního patra, do bytu,
kde Nataša Gollová byd-

Kdyby domy mohly mluvit

lela. Svět je malý a zvláště
v Brně. A tak se jako by
mimochodem ukázalo,
že paní Maxmiliana se
dobře znala s maminkou
šéfredaktora SBN Ondřeje Höppnera.
Akce byla hojně sledována i celostátními a regionálnímu médii.

Děkujeme: Četnické stanici Bílovice nad Svitavou,
Kloboukovému klubu, klavíristovi Františku Šmídovi
a trumpetistovi Vlastimilu Bialasovi, majitelům domu, restauraci U Richarda, čestným
hostům Slováčkovi a Hronovi, ﬁrmě Betone a především
vám, čtenářům.

29. října 2016,
16.01 h, okamžik
odhalení desky

INZERÁT
do těchto novin

Bratří Čapků 14

V tomto domě

vám vytvoříme

Bratří Čapků 14

Josef Bezdíček

Foto: Archiv, Martin Cibulka

bydlel od roku 1939
skvělý rozhlasový a divadelní režisér, pedagog, herec a pracovník
Radiojournalu v Brně
i v Praze Josef Bezdíček
(1900 - 1962). Výborně
ovládal němčinu, ruštinu a také esperanto,
vedl v Brně esperantský
klub.

Tema

Foto a koláž: Ondřej Höppner
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ZDARMA

Volejte hned na tel. č.
777 556 578 (Monika)

telefon inzerce: 777 }556 578

z tituln}i Strany

7

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

MÁ KONEČNĚ DESKU! DÍKY
OBRNĚNSKÝCH NOVIN...
Vláďa Hron zpívá
dámě v modrém
klobouku píseň
hlasem Oldřicha
Nového z ﬁlmu
Dívka v modrém

●

Kalendárium
Starého Brna
LISTOPAD

Josef
Axmann,
mědirytec

Jana
Ebertová,
herečka

Karel
Jílek,
malíř

Josef
Taufer,
rektor

● Julius Gomperz
*21. 11. 1824 Brno
†21. 2. 1909 Brno
Mecenáš. Majitel továrny
na jemná sukna. Je po
něm pojmenována ulice
Gomperzova.

Redaktorka Soﬁe
roznáší StaroBrněnské noviny
Dámy z Kloboukového
klubu

● Karel Jílek
*26. 11. 1896 Moravičany
†18. 11.1983 Brno
Malíř, profesor. Bydlel
v ulici Gorkého.
Felix Slováček (vpravo),
Monika Höppner
a Martin Cibulka

● Josef Axmann
*7. 3. 1793 Brno
†9. 11. 1873 Salzburg
Tvůrce první rakouské
poštovní novinové známky s hlavou Merkura.
Bydlel v ulici Veselá 1.

Foto a koláž: Ondřej Höppner

● Jana Ebertová
*7. 5. 1920 Praha
†10. 11. 2010 Brno
Herečka a recitátorka.
Hrála v Divadle bratří
Mrštíků. Spolupracovala
s brněnským rozhlasem.
● Josef Taufer
*31. 7. 1869 Dřínov
†5. 11. 1940 Brno
Redaktor, rektor. Jsou
po něm pojmenovány
Tauferovy koleje v ulici
Jana Babáka.

NATAŠA GOLLOVÁ
(* 27. února 1912, Brno,
† 29. října 1988, Praha)

Příběh Fausta (1/2)

Hříšník: „A jsem v tom až po uši. Dlužím,
kam se podívám. Čert aby to vzal!“

Čert: „Volal jsi mě, proto ti pomohu,
ale upíšeš se mi svou duší!“

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1916)

Hříšník: „Podepíšu, ale vykonáš tři úlohy,
které ti poručím.“ Čert: „Platí!“

Pokračování příště
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

Besedy každé první pondělí v měsíci v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Noviny nepřišly! ...A čas se zastavil.
Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Zvon kostela
sv. Jakuba

NEJSTARŠÍ
OBCHOD

Sraz přátel StaroBrněnských novin bez
StaroBrněnských novin, to je jako když přijdete do restaurace,
kde nemají v nabídce
žádné jídlo. Nebo když
v pekařství nemají chléb.
Anebo, a promiňte mi to
přirovnání, jako papež
bez bible. Prostě nemyslitelné.
A přece se tak stalo. Smutek, nejistota a překvapení ovládlo říjnový sraz.
To vše díky zmatené komunikaci ohledně závěrečných kroků k realizaci
pamětní desky Nataši
Gollové. Bezmoc, která
mnou procházela, mě
málem přivedla na jedno
z oddělení černovické lé-

Zdeněk Vlna
zaparkoval
a jde do práce

Nad Brnem se zastavil čas (foceno
z věže sv. Jakuba)

čebny. Kdybych na jaře
letošního roku tušil, co
mě čeká, řekl bych si „nikdy“!
Na druhou stranu se říká
„nikdy neříkej nikdy“.
Tak nevím. A co je myslím nejsmutnější, žádná
brněnská instituce včetně vedení města Brna nepřispěla na desku ani ko-

runu. Přes všechny tyto
nervy drásající peripetie
se dobrá věc podařila
(více str. 6 a 7).
Pamatujete na soutěž
v minulém čísle?
Suverénně na obě otázky
odpověděl pan Bezděk
z Masarykovy čtvrti. Francouzský koláč se šlehačkou a espresso s mlékem

zaslouženě obdrží na dalším srazu, který se koná
7. 11. 2016 od 17 hod. na
obvyklém místě. Pozor!
Další soutěžní otázka
je připravena.

Kdy příště

7. listopadu v 17 h,
Živá voda (Petrov 2)

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30

Sloupek o kávě

Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

Sbn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Restaurace v centru, v rodném domě
Nataši Gollové. Pivo Richard, speciality
k pivu. Denní menu. Richardovo menu
- žebírka, koleno. www.uricharda.cz.

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Café TeeVee, Běhounská 18

U Bláhovky, Gorkého 54

Nejlepší pečené koleno nejen v Brně,
ale i ve vesmíru. Tankové pivo Pilsner
Urquel, prostředí super, rychlá obsluha.
Výborné nivové koule i karbanátky.

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě

SNADNÝ NÁVOD: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu
pošlete na tel. číslo 900 11 30. Rozsah max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Pečovatelka poskytne péči ve všední dny
nebo o víkendu. Tel.: 702
497 364.
●Pronajmu 1+1 byt Lesná. Tel.: 777 152 982.
●Uklidím ve vaší firmě.
15 let praxe a ŽL. Spolehlivost a profesionalita.
Tel.: 603 939 525.
●Vyměním OB 3+1,
Francouzská, Brno, za OB
3+1 do 65m2. Kdekoliv
mimo okolí. Tel.: 602 533
348.

Káva pana továrníka

U Richarda, Údolní 7

Pěkná kavárna, zákusky, dobré víno.
Odběrné místo StaroBrněnských novin. Přijďte na brusinkový punč se zázvorem. www.cafeteevee.cz

●Pronajmu 1 + 1, Brno.
Nejlépe jen jedna osoba.
Tel.: 606 562 803.
●Žaluzie Hanák. Nové
žaluzie, opravy žaluzií,
sítě a dveře proti hmyzu.
Tel.: 604 850 396.
●Prodám originální karikatury a portréty hereckých osobností stříbrného
plátna (např. H, Haas,
J. Marvan, V. Burian,
L. Pešek). Tel.: 777 122 009.
●Koupím staré knihy,
pohlednice, mapy, od-

znaky, fotografie. Předem
velmi děkuji. Tel.: 702
949 636.
●Koupím dům. Prosím
nabídněte. Tel.: 605 514
210
●Koupě. Ke koupi hledáme nadstandardní bydlení v Brně, parkování nutné. Tel.: 736 123 995.
●Staré fotky. Máte fotky
historického Brna? Pošlete je do redakce SBN na
adresu: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Nejstarším a nepřetržitě
fungujícím
obchodem
se stále stejným sortimentem na Starém Brně
jsou Domácí potřeby,
známé také pod názvem
Zlevněnka v Pekařské
86. Obchod byl otevřen
roku 1952 (64 let!) na
místě bývalé pekárny.
Pan Zdeněk Vlna, který tomuto obchodu věnoval celý svůj život, se
v něm i vyučil. Podnik
převzal do vlastních rukou po roce 1989. V provozování tohoto obchodu
dnes úspěšně pokračuje manželka pana Vlny
s dcerou Annou.

inzerce

Novinky z místních podniku

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Martin Cibulka

Tel. č.: 777 122 009

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

podzimní dny pěkně naladí chvilka
strávená v kavárně
se zákuskem a kávou.
A kdybyste náhodou uslyšeli: „Milostivá, ráčila
jste ztratit kapesníček,“
pozvěte gentlemana ke
stolu na kus řeči a jemně sametovou podzimní
kávu. Připravíme si ve
trošce rumu pravou vanilku, skořici a hnědý cukr
a promícháme. Dáme do
vyšší sklenky, přidáme
dvojité espresso a navrstvíme našlehanou smetanu. Spolehlivě zahřeje
a příjemně naladí.
Dobře připravená káva
obsahuje spoustu antioxidantů a povzbuzujících látek. Vybírejte hořké odrůdy, nedojte k překyselení
žaludku a snesete více káv.
„Tedy dobře, vyřízeno,“
řekl by elegantní milovník
Šlégl a pozvedl šálek kávy.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}
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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

Vtip pro drsné
povahy
Přijde paní KaBrňáková
domů z Bláhovky a povídá manželovi: „Co bys
dělal, kdybych vyhrála

ve Sportce?” KaBrňák:
„Na rovinu, vzal bych si
půlku peněz a odstěhoval bych se hodně daleko, možná až za Brno.”
Manželka vytáhne tiket
a povídá: „Tak to je fajn,
že jsi férový... Já včera

vyhrála 44 Kč, tady máš
22 a rychle VYPADNI. “

Státní svátek
Standa KaBrňák si takhle
11. 10. zarozumoval na
Bláhovce: „Dnes má svá-

tek Andrej. Bere se to jako
státní svátek, nevíte pane
vrchní?“

Akce lavička
Kamarád ze Spolku Lavička plus (SLP) mne požádal o publikaci následujícího oznámení:
Hledáme
dobrovolníky
a asistenty (a asistentky

asistentů) k připravovanému referendu o poloze
LAVIČKY V. H.
Otázky předběžně zní:
1. Chcete lavičku umístit v její stávající poloze
(tedy nikde)?
2. Chcete, aby územní
rozhodnutí a následná
stavba lavičky proběhla ve zrychleném řízení,
tedy již do roku 2032?

inzerce

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

• Světové rumy - 50 druhů
• Nabídka pečených masových žebírek
• Evropské sýry a delikatesy
Adresa: Veveří 4, Brno
Tel.: 731 078 378

www.udraka.cz
Vážená redakce,

krásnější noviny, než
tyhle, jsem ještě neviděla
a to pamatuju mnohé.
Držím vám palce a přeji
hodně zdaru - a ať máte
z čeho platit tisk.
Jana Medvědová

Báseň

Špilas
Na Špilasu listí padá,
Žluté, také do hněda
Promoklá mám záda
jako kůže medvěda
Do bot cáká voda
Nohy také studené
Jsem na Špilasu
Historie ruku podá
Jak pro dívky svedené
Nad Brnem jsou mraky
Deštníky, mají ráj
Já už půjdu domů taky
Kávu s rumem……
V těle máj !
Laďa Flek

POSÍLEJTE NÁM BÁSNĚ
SVÉ I VAŠICH DĚTÍ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jak na kašel
a rýmu

U DRAKA

• Prodej moravských přívlastkových vín

Říjen 2016

PORADNA

Nekuřácká restaurace

SLATINSKÝ ŠENK
• Nekuřácká restaurace
s typicky českou kuchyní.
• Denní menu.
• Velký výběr piv nejen
z českých pivovarů.
• Nově pravá italská pizza
od Silvia Di Carla.
Bezbariérový přístup. Pejsci vítáni.
Otevřeno denně 10.30 - 22 h
Adresa: Zlínská 12, Brno - Slatina

Tel.: 545 211 811
www.slatinskysenk.cz

S
U Zlaté koruny
...tam, kde čajem voní
celá ulička...

Nabízíme široký
sortiment přírodních produktů

• bylinky, bylinkové směsi, tinktury a masti
• černé a zelené čaje v dárkovém balení
• výběrové čaje BASILUR,
English Tea Shop, Dilmah
• sušené plody, ořechy,
RAW & superpotraviny
• bylinkové relaxační polštáře
• aromaterapie
• anglický porcelán
ADRESA:
Brno, Radnická 5
WWW.MOJECAJE.CZ

Víte, že
dům U Zlaté koruny patří mezi nejstarší domy
v našem městě a již v roce
1342 se v něm nacházela
jedna z prvních lékáren
v Brně?

e sychravým počasím
přichází vhodná doba
na posílení odolnosti pomocí zdravého pestrého
jídelníčku a tradičních
léčivek, které přispívají k prevenci nachlazení
a infekčních onemocnění
dýchacích cest. Účinná
je třapatka nachová a rakytník řešetlákový. Jsou
zdrojem imunostimulačních látek, vitamínu C.
K nejpoužívanějším bylinkám při nachlazení
patří květy bezu černého
a lípy srdčité. K usnadnění dýchání lze použít čaj
z mateřídoušky, tymiánu
a proskurníku. Ke zmírnění vlhkého kašle a k podpoře vykašlávání je oblíbený jitrocel, divizna či yzop
lékařský. Na suchý kašel
je osvědčený čaj z květu
slézu, který má blahodárné účinky i na hlasivky.
Při prvních známkách nachlazení je vhodné omezit
těžká masitá jídla, pokrmy
z bílé mouky a cukr. A nezapomeňte na zázvorový
čaj pro zimomřivé.
Vaše Marcela Kalasová

AKADEMICKÁ KAVÁRNA

Vynikající
Svatomartinská vína
a domácí kachní paštiky.
Domácí bublanina
s ostružinami.

Otevřeno denně.
Snídaně ve všední dny od 8 h.
Adresa:
roh Gorkého a Jaselské,
Brno

Tel.: 775 351 351 ● Najdete nás na facebooku.

Restaurace Na Purkyňce
vás zve na
svatomartinské hody.
Domácí husy, vynikající svatomartinská vína.

Telefon: 731 490 387
Adresa: Purkyňova 80,
Brno

www.napurkynce.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

Csáková zazpívá
v Sono Centru

Těšte se na jazzovo - swingový koncert I. Csákové
s orchestrem P. Soviče &
Golden Big Bang Prague 22. 11. Hostem koncertu je V. N. Bárta.

Tři prasátka
mají premiéru

Krásné představení pro
děti s názvem Tři prasátka má premiéru 26. 11.
v Divadelním studiu V na
Veveří. Hravá pohádka,
ve které nakonec prasátka
zlého vlka přemůžou.

Prožijte příběh Voskovce
s Werichem

Nenechte si ujít 11. 11. v Divadle
Bolka Polívky představení Korespondence V+W. Kus života přes
dopisy mezi Voskovcem a Werichem režíroval J. Mikulášek. V roli
Voskovce V. Vašák a jako Werich
se představí J. Vyorálek a další
herci z Divadla Na zábradlí.
K

Stageart uvádí
The Naked Truth

Václav Noid
Bárta,
zpěvák

Kulturní nástěnka
LISTOPAD

Divadlo - St 2. 11. v 19.30 h - PANÍ
BOVARYOVÁ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Autorský scénický experiment
o touze po vlastní výjimečnosti a o vztahu mezi touhou a mocí.
Divadlo - Po 7. 11. v 19 h - TICHÝ
TARZAN - Divadlo Husa na provázku,
Zelný trh 9 - Geniální fotograf Miroslav
Tichý z Kyjova, kterého bravurně hraje
Ivana Hloužková. www.provazek.cz
Divadlo - Pá 11. 11. v 19 h - KRÁLOVA ŘEČ - ND Brno - Mahenovo divadlo, Malinovského nám. 1 - Inscenace
inspirována úspěšným ﬁlmem. Hrají:
M. Sláma, L. Frej… www.ndbrno.cz
Dětem - So 19. 11. v 15 h - PRINC
BAJAJA - Divadelní studio V, Veveří
133 - Veselá pohádka s písničkami pro
děti od 3 let. Vstupné 80 Kč. www.divadlov.cz
Prohlídka - Otevřeno denně - KAPUCÍNSKÁ HROBKA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás.
Výstava - Do 31. 2. - VYSÍLÁ STUDIO BRNO - Hrad Špilberk, jižní křídlo,
1. patro - Výstava věnovaná televiznímu
studiu Brno, které slaví 55 let, představí
zákulisí i kulturní význam studia.

Ilona
Csáková,
zpěvačka

Petr
Halberstadt,
režisér

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Nenechte si ujít představení
The
Naked
Truth - Odhalená pravda
v Divadle Bolka Polívky. „Přijďte 8. a 24. 11.
na představení, jehož
děj se odehrává ve ves-

nické tělocvičně, kde se
pět žen sejde na kurzu
pole dance,“ zve producent R. Fiala. Hrají:
Ch. Poullain, D. Choděrová, M. Plánková…
Režie: P. Halberstadt.

Výstava o Mozartovi
v Brně

Navštivte krásnou výstavu věnovanou 260. výročí
narození Mozarta. Výstava k vidění do 31. 12.
v Dietrichsteinském paláci
v Brně, pořádá ji Moravské
zemské muzeum.

Polívka s dcerou
hrají o DNA

Nenechte si ujít komedii
v Divadle Bolka Polívky
s názvem DNA. V představení hrají B. Polívka
a jeho dcera A. Polívková. Inscenace s autograﬁckými prvky je plná
klaunských výstupů. Nejbližší termín je 22. a 23. 11.

KŘÍŽOVKA NA HESLO

Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL
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 umí všechno, i prohrávat, když ale
prohraje, nikdo jiný už nevyhraje.

Zabava
telefon inzerce: 777 }556 578

Kajzrova
novodurová šolna
Honza Hlaváček k poctě Franty Kocourka (2.)
Šnajdrmachři
Nekalil, nerauchčil, neklepal žádný hajﬁska,
zkrátka na všechno včetně vládnutí, vojclů a poddanéch mastil. Jen imrvére stepoval před špíglem,
a celý dny pruboval co voháknót. Maximálně hopl
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

do štatlu pro cajtunk,
kde sjížděl story vo tem,
do čeho šmrncovního se
které papaláš zrovna vošolnil.
Až jednó naklapali do štatlu dva hofírci a hned
ze startu začli vařit težký
šméčko.
Nahlásili do placu, že só
šnajdrmachři a zmáknó
ufachčit betelnó šolnu ze
spešl matroša, které nemajó ani v Tuzálu.
-Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Anna Holubová
Učitelka Pavla Haase

www.malostranskenoviny.eu

Pavel
Haas,
žák

Zikmund
Haas.
kamarád

?

Otázka: Víte, na jakém
domě sedí tato sova?
Nápověda: Celkem jsou ty
sovy čtyři. Ulice, kde sedí,
se jmenuje podle skladatele,
který byl hluchý.

Minule: Kašna s chlapcem a rybou
se nachází v zanedbané zahradě
za Medical Centrem Hybešova 43.
Správně: R. Fabiánek, B. Křivánek
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Jan
Kunc,
kolega

Klavírní pedagožka Anna
Holubová (1883 - 1972)
pocházela z Holic, kde se
seznámila se Zikmundem
Haasem, otcem Pavla
a Huga. V Brně učila Pavla Haase na klavír. Teorii ho vyučoval skladatel
Jan Kunc (1883 - 1976).

Z paní Anny se brzy stala
rodinná přítelkyně, mnohokrát svého nadaného
žáka navštěvovala v Biskupské ulici. Díky paní
Anně začal Pavel odkrývat tónové bohatství. S jeho tragickým osudem se
Anna nikdy nesmířila.

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 seženete je i na
druhé straně řeky (například
v Akademii věd).
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inzerce

Nekuřácká restaurace

U DRAKA

• Prodej moravských přívlastkových vín
• Světové rumy - 50 druhů
• Nabídka pečených masových žebírek
• Evropské sýry a delikatesy
Adresa: Veveří 4, Brno
Tel.: 731 078 378

www.udraka.cz

SLATINSKÝ ŠENK
• Nekuřácká restaurace
s typicky českou kuchyní.
• Denní menu.
• Velký výběr piv nejen
z českých pivovarů.
• Nově pravá italská pizza
od Silvia Di Carla.
Bezbariérový přístup. Pejsci vítáni.
Otevřeno denně 10.30 - 22 h
Adresa: Zlínská 12, Brno - Slatina

Tel.: 545 211 811
www.slatinskysenk.cz

TENIS

Restaurace Na Purkyňce
vás zve na
svatomartinské hody.
Domácí husy, vynikající svatomartinská vína.

Telefon: 731 490 387
Adresa: Purkyňova 80,
Brno

Kurzy tenisu

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.napurkynce.cz

www.tallent.cz

Prodej žárovek
• Klasické žárovky • Zářivky
• LED žárovky
• Úsporky
• Halogenky
• Výbojky

PLATBA
SMS

Návrh osvětlení - včetně realizace
Adresa: Hlavní 151a, Komín
Tel.: 733 400 639

www.kupzarovky.cz

Zlatnictví
Marcela Lurská
www.zlatnictvi-lurska.cz



Opravy zlatých a stříbrných šperku
Zakázková výroba  Rytecké práce

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

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Martin Cibulka

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Archiv

Zabava

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

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

Sbn tric

et

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. prosince
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

Foto: Archiv

PRIMÁTOR VOKŘÁL
Barevný podzim

Jeden náměstek (Zelení) má
žloutenku, druhý
je černý pasažér.
Barevný podzim!

Tip poslali čtenáři
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

LILI
Bišonka Lili, která se
moc ráda prochází Brnem. Foto poslala:
Jana Marečková
E-MAIL: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V restauraci Grand Prix
v Hlinkách 34 zdobí
StaroBrněnské noviny
také Chevrolet Corvette
z roku 1965.

Tak to je
betálný!

MINISTŘI V TRAMVAJI: „Stejně je divné, pane kolego, že je tento automobil
širší než delší, nikde nevidím řidiče, a chodí v něm průvodčí jako ve vlaku...“

50 odběrních míst

inzerce

TENIS
Kurzy tenisu

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).
OD Vágner, Česká 151/16. Café TeeVee, Běhounská 18. Air cafe,
Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Info centrum, Radnická
8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32. Restaurace Bláhovka,
Gorkého 54. Restaurace Grand Prix, 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. 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. 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. Prádelna Speed Queen Laundry Eden, Purkyňova
35. Galerie Caﬀe, nám. Svobody 8. 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. Hotel Slavia, Solniční 15. Fratelli Caﬀé, Průchodní 2. Pivní bar U Suka,
Purkyňova 116. Kavárna Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis,
nám. 28. října 8. Kadeřnictví Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

