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FEŠNÁ MARTINA
z EFI CAFE Reduta (Zelný trh 4) 

ukazuje vynikající
a vzorně nachlazené Champagne 

Chapuy - Grand cru

Brněnské  
servírkyservírkyservírkyservírkyservírky
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zNoviny, které si píší čtenáři sami

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí                         Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

®Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

prosinec 2016
Cˇ ís. 12, roč. VI Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

    redakce@starobrnenskenoviny.eu                telefon redakce: 777 556 578                  www.starobrnenskenoviny.eu
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Proč čtu

„StaroBrněnské noviny mám 
moc rád. Připomínají mi moje 

studentská léta na JAMU.“ 
Felix Slováček, 

saxofonista a kapelník
inzerce

10. 000 výtisků
Toto číslo vyšlo v nákladu

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

Pošli dobrovolně SMS

Nataša Gollová se v tomto 
domě (Údolní 7) narodila a žila

VÁNOCE 
S MÁMOU 
PEŠKA Str. 

6 - 7

Paní Ema

EXKLUZIVNĚEXKLUZIVNĚ

Pešek

PEŠKAPEŠKA 6 - 76 - 7
EXKLUZIVNĚEXKLUZIVNĚ

PešekPešek
Ladislav 
Pešek
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Tibetskou 
knihu o životě 

a smrti. Protože 
vím, že nic 

nevím.“

Petr 
Halberstadt
Herec, Národní 

divadlo Brno
„Text hry Ibse-
na Paní z moře, 
protože se bude 
hrát v Maheno-

vě divadle.“ 

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

 Jiří
Pecha

„Žádnou. 
Když knihu 

otevřu, zavírají 
se mi oči 

a naopak.“ 

Herec, fi lozof,
znalec

Jakou knihu právě 
teď čtete?

Markéta 
Jetelová

„Láska je jen 
slovo od Sim-
mela. Peníze 

vítězí nad citem. 
Bohužel.“

„Knihu Hlava 
v hlavě. Žasnu, 
co všechno se 

do hlavy vejde!“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: knihu 
jsem už pěkně 
dlouho nedržel 

v ruce.“

Moderátorka 
na volné noze

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

Brno - „Chceme normál-
ní vánoční trhy, ne es-
trádu za milióny,“ přejí 
si Brňané, ale realita je 
jiná. Ukázalo se totiž, že 
vánoční trhy jsou v Brně 
zlatý důl. Proto se vypla-
tí vozit předražené hrnky 
k umytí 180 km daleko (do 
Soběslavi), ačkoli by totéž 
zvládla hospoda za rohem. 
Pít svařák z hrnku je prý 
jako ve Vídni a tomu od-
povídají i ceny, které jsou 

kompromisem mezi cenou 
hrnku a půjčovným, při-
čemž i půjčovné je předra-
žené.
„Ať ty hrnky prodávají 
a nehrají si na nějakou 
službu veřejnosti. 70 ko-
run jako záloha za hrnek 
je moc. Vždyť i kdybych si 
ho chtěla koupit, nemělo 
by to stát víc, než 50. Ke-
límek za 40 je výsměch,“ 
stěžovala si SBN pravidel-
ná návštěvnice trhů.

Matka: „Tak jak bylo 
dneska ve škole?“
Syn: „Super! Dělali 
jsme třaskaviny!“
Matka: „A co budete 
ve škole dělat zítra?“
Syn: „V jaké škole?“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

6 °C
PROSINEC

Co na Vánoce ztratíš, 
na Nový rok najdeš

Počasí 

StaroBrněnská 
kuchařka

Recept poslala 
Jiřina Králová, 

Staré Brno

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

   Krátký Vtip

Těstoviny 
s fazolemi 
po italsku

Zkombinovat těstoviny 
a fazole se může zdát 
nezvyklé, ale v Itálii je 
to tradiční pokrm, který 
skvěle zasytí a chuťově 
vás určitě mile překvapí. 
Vypadá to divně, ale ve 
skutečnosti je to vlastně 
kuchyňská avantgarda!

PIJETE SVAŘÁK RADĚJI Z HRNKU, 
NEBO DÁVÁTE PŘEDNOST KELÍMKU?

HRNEK: 72 %, KELÍMEK: 28 %
Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v období 
od 15. 11. do 29. 11. 2016, 
m. j. na odběrních místech 
StaroBrněnských novin. Dota-
zováno: 100 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

Trapná válka hrnků na náměstí Svobody: 
Ohlupování zákazníků nabírá na obrátkách

Nové zprávy ze Starého Brna

Nejmladší lední medvě-
dice Noria z brněnské zoo 
slaví jeden rok. Je pátým 
potomkem páru Umca 
(otec) a Cora (matka), 
kterým je 18 let.

To se nám to zamotává: Hnutí 
ANO se chápe kormidla

Starosta Brna 
Vokřál (ANO) má 
nového nadříze-
ného, hejtmana 
Šimka (ANO)

Brno - To je mela! Primátor Brna Vokřál získal ne-
čekané turbo, když volby vynesly do křesla hejtmana 
jeho spolustraníka Šimka. Ten porazil ve volbách své-
ho předchůdce Haška (ČSSD), který dělal turbo před-
chozímu primátorovi Brna Vonderkovi (ČSSD). Vida.

Vokřál

Šimek

Medvídě Noria 
slaví rok

Cora a Noria 
(vpravo)

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

Česká 151/16, Brno, 602 00

Adresa: Hlavní 151a, Komín
Tel.: 733 400 639

• Klasické žárovky 
• LED žárovky 
• Halogenky 

• Zářivky 
• Úsporky 
• Výbojky

Návrh osvětlení - včetně realizace

www.kupzarovky.cz

Klasické žárovky Zářivky 
Prodej žárovek

Tel.: 739 701 181  ▪  www.napiskoveceste.cz 

Na Pískové cestě
Klasická restaurace s tradiční českou kuchyní, 
denní menu, kuřácká a nekuřácká část, 
otevřeno denně.
Adresa: 
Na pískové cestě 1, Brno.

Ať vám v roce 2017 
štěstí přeje!
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Protože to jsou nejlepší noviny 
v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc 

výtisků jsou ve všech schránkách 
v centru města a na více než 50 

odběrních místech. Čte je 30 tisíc lidí. 
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

 Zpravy telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

inzerceinzerce

Malý oznamovatel
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Jiřina při své slavné 
produkci. Uspala 13 mužů, 

ani nemrkla.

MISTRYNĚ 
V PŘEDSTÍRÁNÍ SPÁNKU

Trapná válka hrnků na náměstí Svobody: 
Ohlupování zákazníků nabírá na obrátkách

Vánoční trhy začínají čím dál 
dřív a jsou na čím dál více 
místech. A jsou čím dál dražší.

Trapná válka hrnků na náměstí Svobody: 
Ohlupování zákazníků nabírá na obrátkách

Záloha 
70 Kč

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

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

Adresa: Kounicova 2 b, Brno

Rodinná firma 
s tradicí!

•Vazba a tisk diplomových prací
•Desky na jídelní lístky a výroba 

Výdej a příjem balíků přímo u nás 
v parkovacím domě Rozmarýn

PPL ParcelShop

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

Nejen pro naše zákazníky

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

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie, 

nové žaluzie, 
opravy žaluzií, 

sítě a dveře 
proti hmyzu.

Tel.: 604 850 396
E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

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

• 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 mu�  nů.

www.kavovahvezda.cz

Adresa: Pekařská 86, Brno
Najdete nás na facebooku.

Zlevněnka 
• Domácí potřeby - zlevněné zboží
• Výkup - prodej
• 1. zlevněnka v Brně
Tel.: 543 214 712

Nejslavnější obyvatelkou Alfa pasáže byla jedna z nej-
významnějších hereckých osobností brněnského diva-
delního života, špičková divadelní a fi lmová herečka 
Vlasta Fialová (1928 - 1998). Malá Vlastička vyrůstala 
jako typické divadelní dítě. Již ve věku tří let vstoupila poprvé na jeviště jako děvčátko s ko-
čárkem v inscenaci baletu Oskara Nedbala Z pohádky do pohádky. Po smrti manžela herce 
Zdeňka Kampfa (1920 - 1987) žila paní Vlasta ve svém bytě s krásným výhledem na hrad Špil-
berk sama. Po jejím posledním představení (Stromy umírají vstoje), kdy ji publikum odměnilo 
potleskem vstoje, zemřela ve svém bytě v noci 13. 1. 1998. Pokračování příště.

Více info: www.alfapassage.cz ►►

Akce prosince

Historie Alfa pasáže

10. 12. 2016 (sobota) od 15 do 18 h Bleší trhy v Alfě. 
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Vlasta Fialová

18. 12. 2016 (pátek) od 13 do 18 h Vánoční jarmark v Alfě.
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Jako by to 
bylo včera

inzerce

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI, ŽE: Vlevo ještě bez kolejí, se stromy a užší silnicí. Vpravo s kolejemi a bez stromů.

1961 Dnes

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Brně pořízené 
ze stejného místa na adresu: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu  
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Nerudova ulice (směrem k Tivoli)

● 22. 12. 1524 zakázal 
král Ludvík Jagellonský 
šenkování piva a vína 
na hradě Špilberku. 
Vyhověl tak brněnským 
konšelům a purkmistrovi. 
Král ve svém listu zdůraz-
nil, že se z obydlí a zám-
ku našeho dělá krčma 
a že i s kvalitou vína je to 
na pováženou. 

Zákaz piva 
na Špilberku

Historie domu sahá až 
do počátku vzniku města. 
Koncem 19. stol. byl ma-
jetkem rodiny Popperů, 
textilních podnikatelů. 
Dnes se tomuto domu 
říká U tří knížat. Název 
domu je však matoucí. 
Dům U tří knížat totiž 
stával na protejším rohu, 
na souběhu ulic Poštov-

ská - Jánská. Tento go-
tický dům s arkýřem byl 
zbořen roku 1874 a na 
jeho místě byla postavena 
monumentální budova 
pošty. Své jméno získal 
tehdy podle tří obrazů 
namalovaných na plechu 
s postavou knížete v ži-
votní velikosti, které zdo-
bily nárožní arkýř. 

Soud zprostil viny Jaro-
slava Schindlera, které-
ho předtím odsoudil za 
přepadávání pošťaček 
v Brně. K činu se přiznal 
někdo jiný. Schindler se 
za očištění svého jména 
soudil 12 let.

ČERNÁ 
KRONIKA
(NE)OKRADL 
POŠŤAČKY

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna
Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Původní dům 
U tří knížat 

Dům U tří knížat byl kde?

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6, Brno

Chutného kapříka 
od pana Šopíka!

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

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

www.pohrbybrno.cz

Pohřební služba 
CM

Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

Telefony: 
543 128 187, 724 302 394

Svozy zesnulých: 
602 550 465

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie, 

nové žaluzie, 
opravy žaluzií, 

sítě a dveře 
proti hmyzu.

Tel.: 604 850 396
E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

HVEZDA RESTAURACE

Těšíme se 
na vás!www.hvezdabrno.cz

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

Dance party každý pátek. 
Hvězdné hity na Hvězdě.

• Masáže - relaxační, lávová,                                                          
breussova 

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

a Beautiful Brows (semipermanentí pudr     
na obočí)

Kosmetika - Alcina 
Kadeřnictví

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

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

www.salonmarketa.berx.cz

Náš kolektiv vám přeje klidné Vánoce 
a šťastné vykročení do roku 2017.

●Byt. Sháním ke koupi 
byt. RK nevolat. Děkuji. 
Tel.: 721 195 819. 
●Dáma v letech 50/
168, korpulentní, dob-
rých mravů, bystrého 
ducha, ráda pozná pří-
tele k občasným odpo-
ledním schůzkám ve 
starobrněnských kavár-
nách. Tel.: 773 025 988.

SMS inzerce
NÁVOD: Napište sms: 

SBN mezera INZ mezera 
TEXT INZERÁTU. Zprávu 
pošlete na tel. č. 900 11 30. 
Rozsah max. 30 slov. Cena 
jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
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ODHALENÍ DESKY 
NATAŠI GOLLOVÉ

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

 5tarobrnenSkenoviny.eu

ODHALENÍ DESKY 
NATAŠI GOLLOVÉ

OBJEKTIVEM JAROSLAVA PAVLÍKA
Údolní - To bylo slávy! 
Čtenáři StaroBrněnských 
novin se složili na pamět-
ní deku herečky Nataši 
Gollové. Redaktor Martin 
Cibulka zařídil to ostatní. 
Do bytu v Údolní 7, kde se 
Nataša Gollová narodila, 
redakci pozvala majitelka 
domu, paní Maxmilia-
na Hněvkovská. „Viděla 
jsem z okna mnoho šťast-
ných lidí,“ svěřila se. Na-
víc se ukázalo, že se dobře 
znala s maminkou šéfre-
daktora SBN. Nádhera!

Bavič Vláďa Hron úžasně 
imituje Oldřicha Nového. 

Přihlíží geniální saxofonista 
Felix Slováček.

Pamětní deska. Díky čtenářům 
StaroBrněnských novin!

Historický okamžik: Martin Cibulka, redaktor 
SBN, odhaluje 29. října 2016 desku Nataši Gol-
lové na jejím rodném domě v Údolní 7 za vzor-
né asistence strážníků z Bílovic nad Svitavou

Skvělé dámy 
z Kloboukového klubu

Klobouk, 
základ 
konverzace

Moderátorka Monika 
vybízí kolportérku 
Aničku k roznosu

Vydavatel StaroBrněnských 
novin Ondřej Höppner čelí 
ukazováčku své manželky.

Tihle tři vyrobili desku. 
Firma Betone z Brna

Martin 
Cibulka
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JAK PANÍ EMA PECHOVÁ SLAVILA VÁNOCE 
ANEB CHVÍLE S ČERNOCHEM A BETLÉMEM

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě 
žil první vojenský velitel 
Brna po vzniku Česko-
slovenské republiky, 
účastník odboje major 
Sylvestr Voda (1879 - 
1945). Po zatčení gesta-
pem pracoval při těžbě 
rašeliny, kde onemoc-
něl těžkým zápalem po-
hrudnice. Čtyři měsíce 
po propuštění zemřel. 

Vodova 10
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Sylvestr VodaVodova 10

SEDM OTÁZEK SBN
ROZHOVOR STAROBRN ̌ENSKÝCH NOVIN 

SBN: Jak dlouho se věnu-
ješ moderátorské profesi?
Markéta: „Počítám – li 
dobře, je to už 18 let. Zá-
znam mého prvního vy-
sílání by se dal zařadit do 
silvestrovského pořadu. 
To byste se pobavili.“ 
SBN: Co je na moderová-
ní nejtěžší?
Markéta: „Nejtěžší je být 
připraven úplně na všech-
no a nenechat se vyvést 
z rovnováhy. Nejhezčí je 
přízeň a láska posluchačů, 
a to, že se stáváte součástí 
jejich domovů.“ 
SBN: Se kterým z těchto 
mužů bys chtěla jít na ve-
čeři? Karel Hőger, Hugo 
Haas nebo Oldřich Nový?
Markéta: „S Hugem pro 
jeho humor, s Oldřichem 
kvůli šarmu a jeho hobo-
jovému hlasu a s Karlem 
kvůli jeho poetice. Takže 
vlastně se všemi.“ 
SBN: Jaký máš pocit, 
když vstoupíš do brněn-
ského Národního diva-
dla?
Markéta: „Slavnostní. 
Zážitek z dobrého diva-
delního představení nikdy 
nepřekoná sledování tele-
vize. Kvalitní představení 
poznáte snadno. Po ná-
vratu z divadla nemůžete 
usnout.“
SBN: Která místa v Brně 
máš nejraději?
Markéta: „Baziliku Na-
nebevzetí Panny Marie 
na Mendlově nám., tiché 

uličky Masarykovy čtvrti, 
pohled na Brno z hvěz-
dárny a také katedrálu sv. 
Petra a Pavla. Když stojíte 
u ní a podíváte se nahoru, 
taky cítíte tolik pokory?“
SBN: V čem vidíš smysl 
Vánoc?
Markéta: „Hlavním smy-
slem Vánoc je narození Je-
žíše Krista. Vánoce nejsou 
o shonu, jsou o zastavení, 
nejsou o dárcích, ale o ob-
darování, nejsou o souzení 
druhých, ale o lásce.“
SBN: Co vzkážeš čtená-
řům SBN?
Markéta: „Aby nikdy ne-
ztráceli naději ať se děje 
cokoliv. Jedno moudré 
úsloví praví: Každý mrak 
má stříbrný okraj.“ 

Markéta Jetelová
Moderátorka

Text: Martin Cibulka O
EXKLUZIVNĚ

Markéta

V době, kdy se stala miláč-
kem publika a celé Brno 
chodilo na Pechovou, se 
jí narodil syn Ladislav, 
pozdější nejvýznamnější 
herec celého rodu. Za své 

umělecké jméno mj. i na 
popud režiséra pražské-
ho Národního divadla K. 
H. Hilara si úředně zvolil 
matčino původní příjmení. 
Proto Pešek, ne Pech. 

Vánocích vzala paní 
Ema vždy své děti 
a manžela na pro-

cházku Brnem. Pravidel-
ně se šli podívat k panu 
Lamplotovi na černocha.
Pan Lamplota měl tehdy 
obchod s čajem, kávou 
a cukrovinkami v Rudolf-
ské (dnes Česká) ulici.
Za výlohou stával vel-
ký porcelánový černoch 
v krátké sukničce, s fe-
zem na hlavě a v rukou 
držel tác. Pokaždé byl na 
tom tácu krásný betlém. 
Tato tradice se opakovala 
až do roku 1941, kdy byla 
celá rodina pohromadě. 
Pár měsíců nato zemřel 
tatínek Ladislava Peška, 
Ladislav Pech. 
Manželé Pechovi se po 
příchodu do Brna nastě-
hovali do bytu v domě 
U tichých nemluvňat v So-

kolské ulici blízko Diva-
dla na Veveří. Zde se na-
rodil jejich syn Ladislav.
Smrt milovaného manže-
la paní Emu velmi ranila. 
Přesto ho přežila o 23 let. 
Stále se zhoršující špatný 
a slabý zrak jí znemožňo-
val působení v divadle. 
To už byla rovněž u stu-
dentů velmi oblíbenou 
pedagožkou na brněnské 
Státní konzervatoři, kde 
vychovala několik našich 
předních herců. Mezi její 
žáky patřili např. Vlasta 

Matulová, Jarmila Láz-
ničková, Karel Hőger i její
syn Ladislav Pešek. Byla 
oblíbená svým mateř-
ským přístupem. Ema 
Pechová byla držitelkou 
mnoha státních cen, vy-
znamenání a řádů. 
Tato mimořádná hereč-
ka a pedagožka opusti-
la životní jeviště 2. 12. 
1965 v neuvěřitelných 96 
letech. Je pohřbená po 
boku svého manžela na 
brněnském Ústředním 
hřbitově. 

Proč Pešek a ne Pech

Ema Pechová s milovaným 
manželem, hercem a budite-
lem Ladislavem Pechem 

Obchod pana 
Lamploty v České 6

Ladislav 
Pešek, syn, 
herec Ná-
rod. divadla

Marie 
Pechová, 
dcera, he-
rečka

Hubert 
Lamplota, 
podnikatel 
a mecenáš

Jdete ven či na ples, 
zvolte klobouk 

www.kloboukovyklub.cz

Adresa:
Náměstí Svobody 
v pasáži Omega, Brno

Dantes!
Otevřeno:
pondělí až pátek 9 - 19 h, 
sobota 9 - 14 h

Jdete ven či na ples, 
zvolte klobouk 

Jdete ven či na ples, 
zvolte klobouk 
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JAK PANÍ EMA PECHOVÁ SLAVILA VÁNOCE 
ANEB CHVÍLE S ČERNOCHEM A BETLÉMEM

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)Příběh Fausta (2/2)

Čert: „Tady jsou ty dva buřty, které jste 
si objednal, ačkoli je hluboká noc.“

„Dobrá! A nyní úkol druhý: 
Přineseš mi viržinku!“

A teď poslední úkol: Zařiď, 
aby politici pracovali!“

konec tohoto dílu

„Hrom do chlapa, 
ten mě dostal!“

● Kalendárium 
Starého Brna

Ludmila 
Kolaříková, 
psycholožka

Zdeněk 
Elger, 

profesor

PROSINEC

● Hugo Haas 
*19. 2. 1901 Brno 
†1. 12. 1968 Vídeň
Herec, režisér. Brno pro-
slavil až v Hollywoodu. 

● Ludmila Kolaříková 
*17. 12. 1909 Drysice 
†22. 4. 1968 Brno
Psycholožka. Bydlela na 
Úvoze. 

● Zdeněk Elger 
*30. 10. 1871 Nové Strašecí 
†15. 12. 1940 Brno
Profesor a soudní znalec. 
Bydlel v Pellicově ulici.

● Friedrich Fux 
*12. 12. 1850 Vyškov 
†7. 6. 1922 Brno
Ředitel 1. moravské 
spořitelny, zpěvák. 

● Josef Hrabák 
*3. 12. 1912 Brno 
†6. 8. 1987 Brno 
Literární vědec, profesor 
na brněnské fi lozofi cké 
fakultě.

● Emanuel Toman 
*16. 12. 1874 Komín 
†29. 7. 1952 Brno
Kavárník a cukrář. Majitel 
proslulé cukrárny na 
náměstí Svobody. 

Josef 
Hrabák,
vědec

Hugo 
Haas, 
herec

Oblíbený černoch paní Emy (žertovná 
rekonstrukce). Původně měl černoch ve 
výkladní skříni pana Lamploty na hlavě fez.
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Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská
NEJ

PRVNÍ ZVUKOVÉ 
KINO

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

Kino Scala bylo prvním 
kinem na celé Moravě, 
kterému byl věnován 
výhradně zvukový fi lm. 
Bylo zároveň největším 
kinem s největším hledi-
štěm a největším promí-
tacím plátnem v Brně. 
Provoz zahájilo 28. 12. 
1929 pod názvem Bio 
Dopz. Původně mělo 
800 sedadel. Promítaly 
se zde české i zahranič-
ní fi lmy s českými a ně-
meckými titulky. V roce 
1935 byl název změněn 
na Scala. Prvním fi lmem, 
který se ve Scale promí-
tal, byla Maryša s Jiřinou 
Štěpničkovou. 

domů. Zcela mimořádně, 
nejen proto, že se blíží 
Vánoce, tu máme jednu 
hádanku navíc. 
Kdo z vás na příštím 
Setkání přátel Staro-
Brněnských novin odpo-
ví správně, kde se nachá-
zí štít domu, který vidíte 
na fotce, obdrží od redak-
ce poukaz na pět obědo-

vých menu v restauraci 
Živá voda. Tato hádanka 
je ovšem velmi těžká! 
Mám pro vás proto ná-
povědu. Tento dům není 
v Brně, ale v Jižních Če-
chách. Veliký zvon tam-
ního kostela nechal odlít 
měšťan za peníze, které 
jeho milovaný kůň vyhra-
bal ve stáji. 

A abych nezapomněl, 
klidné prožití vánočních 
svátků a zdraví a štěstí 
v novém roce vám ze srd-
ce přejí StaroBrněnské 
noviny.

Velmi mě těší, že už 
od samého vzniku 
StaroBrněnských no-
viny je pravidelná 
rubrika „Kde to je?“ 
tak populární a oblí-
bená. A stává se čím 
dál populárnější. 
Absolutním favoritem je 
pan Bohuslav Křivá-
nek, žijící, kde jinde, než 
na Starém Brně. Pan Kři-
vánek odpoví vždy jako 
první a samozřejmě po-
každé správně. 
Na posledním Setkání 
přátel StaroBrněnských 
novin jsem se od něj do-
zvěděl, že dotazované 
místo (hádanku) vždy 
nejprve vyhledá, obšlápne 
okolní terén, objekt vyfotí 
a PAK spokojeně odchází Fo

to
: M

ar
tin

 C
ib

ul
ka

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
2. ledna v 17 h, 

Živá voda (Petrov 2)

Jak vážený pan Křivánek luští hádanky

inzerce

Scala

inzerce

VÍTE, JÁŘKU,
KDE TO JE?

Nápověda: V Brně to ne-
ní, natož ve Starém. 
V názvu města není hrad, 
ale něco podobného. 

Setkání přátel
StaroBrněnských novin

dy jindy, než o svát-
cích, si užijete rodin-
né pohody. Kdysi se 

servírovala silnější káva 
po štědrovečerní krmi. 
Na silvestrovskou noc se 
připravovala silná mokka 
se špetičkou kardamonu 
a medem. Pečlivě vybírejte 
zrnka, která vám při pří-
pravě Vánoční kávy provo-
ní byt. Zkuste hořkou kávu 
z Venezuely, Indonesie 
nebo Puerto-Rica, připrav-
te do sklenky, zakápněte 
mandlovým likérem, při-
dejte našlehanou smetanu 
s posypem perníku a hoř-
ké čokolády s chilli. Nebo 
vyzkoušejte zrnka z Haiti, 
Yemenu či Panamy, při-
pravte espresso a přikusuj-
te mandlovo-třtinové pu-
sinky s kávovým krémem. 
Budete překvapeni rozma-
nitostí, které vybrané kávy 
nabídnou. Krásné svátky 
provoněné kávou.
                  Pavel Kosta

Káva pražená 
s láskou 

a porozuměním

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť 

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

Kavárna a pražírna

Sloupek o kávě
Vánoční potěšení

Pavel 
Kosta 

K

vždy čerstvě pražená káva 
z nejlepších plantáží světa 

jednodruhové kávy (100% 
arabica) i vyvážené směsi 

řízené degustace kávy 
vše pro Vaši domácí      

přípravu (kávy i kávovary) 
kávové speciality od mistrů 
prvotřídní moravská vína  

přímo od vinařů 
domácí dortíky a další 

vybrané lahůdky

kavárník, pražírník 
a degustátor 

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

Dopisy
Poděkování 

za tyto noviny

Vážená redakce,
srdečně děkuji nejen za 
StaroBrněnské noviny, ale 
za krásnou akci Odhalení 
desky Nataši Gollové na 
jejím rodném domě.

 Jindřiška M.

inzerce

Listopad 2016

Plno lidí na náměstí
Kolem stánků vonících
Nakupují pro radost 
a štěstí
K tomu rolničky zvonící

Tváře mají červené
To zima k nám se tulí
Děti kolem rozverné
A ústa svoje špulí

Koledy už znějí
V Betlémě…..
Ježíška na slámě hřejí
Vánoční strom 
krásně bliká 
A vedle osel stále hýká.

Laďa Flek

Báseň
Na Svoboďáku

prostě utekl, utekl, 
utekl. 

Na kleci jeho
bývalé 
se pak 
jen reklamní nápis 
objevil:

BeAR, 
který neexistuje. 

V sobotu 29. října spě-
chal pan KaBrňák cent-

Šok! 
Neuvěříte! 
Ze  ZOO brněnské 
medvěd utekl,

Utekl, utekl, 
utekl (báseň)

Z NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTYZ NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTY
Petr Kolman, VŠ pedagog a člen rozkladové komise ČNB

rem Brna, šel tak rychle, 
že se ani nestačil vyhýbat 
loužím, ale to teď není 
podstatné. 
Najednou na něj volá ka-
marád Standa.
Standa: „Zdarec, KaBr-
ňáku! Pojď se mnou na 
Bláhovku!“ 
Kabrňák: „Fakt nemů-
žu, hrozně pospíchám...“
Standa: „Proboha, kam? 

Co může být důležitější-
ho, než posezení na Blá-
hovce?“ 
Kabrňák: „Pojď se mnou!
Jdu na slavnostní odhale-
ní pamětní desky Nataši  
Gollové!“
Standa: „Gottové? No, 
jo Mistr má těch potom-
ků tolik, že mu je musí 
připomínat desky.“ 
Inu, doba tropí hlouposti! 

POSÍLEJTE NÁM BÁSNĚ 
SVÉ I VAŠICH DĚTÍ!

redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jak KaBrňák 
potkal Standu

Adresa: Veveří 4, Brno
Tel.: 731 078 378

Nekuřácká restaurace

U DRAKA

www.udraka.cz

Přejeme vám 
hezké a klidné prožití 

vánočních svátků 
a šťastné vykročení 

do roku 2017

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína od 
moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
• Přejeme vám radostí naplněné Vánoce   
a 365 šťastných dnů v roce 2017. 

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

Adresa: Minoritská 4, Brno
Otevřeno každý den. 
Tel.: 602 205 555

U nás zapomenete na starosti všedních dnů. 
Jedinečná káva, domácí moučníky, 

usměvavý personál.

www.cafeplaczek.cz

• bylinky, bylinkové smě-
si, tinktury a masti
• černé a zelené čaje v dár-
kovém balení
• výběrové čaje BASILUR, 
English Tea Shop, Dilmah
• sušené plody, ořechy, 
RAW & superpotraviny
• bylinkové relaxační pol-
štáře
• aromaterapie
• anglický porcelán

Prosinec je měsíc dlou-
hých večerů, krátkých 

dní s nízkou oblohou a prv-
ním sněhem. Na našem 
zdraví se projevuje oslabe-
né trávení. Nejčastější pří-
činy jsou nevhodná stra-
va a stres. Osvědčenými 
hořkými bylinkami, které 
odpradávna používali naši 
předkové na dobré zaží-
vání, jsou zeměžluč lékař-
ská, puškvorec, pelyněk 
pravý, jablečník obecný a 
hořec žlutý neboli genciá-
nek ve formě tinktur nebo 
směsí čajů. Příznivě pů-
sobí při pocitu těžkosti po 
jídle, nechutenství, pálení 
žáhy a podporují činnost 
jater, žlučníku i slinivky. 
Na zklidnění žaludku je 
výborný čaj z květu slézu, 
dobromysli, řepíku lékař-
ského a heřmánku. Při 
nadýmání lze použít čaj 
z fenyklu, kmínu, máty 
peprné a mateřídoušky. 
Důležité je však dbát na 
správnou skladbu jídel-
níčku a pitný režim. Takže 
teď zbývá namíchat správ-
né bylinky a trávení pro 
vás nebude trápení. 

...tam, kde čajem voní 
celá ulička...

Nabízíme široký 
sortiment přírod-
ních produktů

ADRESA: 
Brno, Radnická 5
WWW.MOJECAJE.CZ

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

PORADNA
Jak na oslabené 
trávení

Vaše Marcela Kalasová

U Zlaté koruny

Naši Cukrárničku najdete 
v Brně - Husovicích 

poblíž kostela, na adrese 
Nováčkova 45. 

Jsme tu pro vás od roku 2009. 
Nabízíme zákazníkům v útulném prostředí 
kvalitní kávu Covim a výborné zákusky. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

www.cukrarnickahusovice.cz

Otevřeno máme 
po - pá 11 - 18 h, 
ne 11 - 17 h.
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Vylušti tajenku a... Překvapení!
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního životaVLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního životaVLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

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

VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

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

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL:
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KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris je jediný člověk, který dokáže popíjet 
v nonstopu až do zavíračky.

Pecha v roli 
babičky září 

Nenechte si ujít předsta-
vení Babička: Šťastná to 
žena v Divadle Husa na 
provázku. V roli babičky 
uvidíte úžasného Jiřího 
Pechu a skvělou Zoju 
Mikotovou. Představe-
ní režíroval Ivo Krobot. 
Nejbližší představení je 
20. a 21. 12. 

Tři sestry zazpívají 
v Sono Centru

Těšte se na koncert kape-
ly Tři sestry 7. 12. od 20 h 
v Sono Centru. Přijďte na 
koncert legendární pun-
kové kapely.

Stageart uvádí 
The Naked Truth

Nenechte si ujít předsta-
vení The Naked Truth 
- Odhalená pravda v Di-
vadle Bolka Polívky. 
„Přijďte 17. a 30. 12. na 

K

Kulturní nástěnka    

Dětem - Ne  4. 12. v 15 h - BROUČCI 
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Hmyzí 
balada podle Karafi áta. Krásné příběhy 
svatojánských broučků plné fantazie. 
Více: www.divadlov.cz

Divadlo - Po 12. 12. v 19.30 h - DOMA 
U HITLERŮ ANEB HISTORKY 
Z HITLEROVIC KUCHYNĚ - HaDi-
vadlo, Poštovská 8d - Groteskní výjevy 
z Hitlerova života, napsal A. Goldfl am. 

Divadlo - St 14. a čt 15. 12. v 19 h - 
MEIN ŠVEJK - Divadlo Husa na pro-
vázku, Zelný trh 9 - Operetta. Komedie. 
Smrt. Dvě zběsilé bestie: Hašek a Švejk. 
Režie: J. A. Pitínský. www.provazek.cz

Divadlo - Út 20. a út 27. 12. v 19 h - 
DNA - Divadlo B. Polívky, Jakubské 
nám. - Inscenace s autobiografi ckými 
prvky plná klaunských výstupů. Hrají Bo-
lek Polívka a Anna Polívková.

Prohlídka - Kromě pondělí otevřeno 
denně - KAPUCÍNSKÁ HROBKA - 
V podzemí kapucínského kostela odpo-
čívají mumifi kovaná těla řeholníků i svět-
ských osobností. Čekají na vás.  

Výstava - Do 31. 12. - VYSÍLÁ STU-
DIO BRNO - Hrad Špilberk, jižní křídlo, 
1. patro - Výstava věnovaná televiznímu 
studiu Brno, které slaví 55 let, představí 
zákulisí i kulturní význam studia.

PROSINEC

představení, jehož děj 
se odehrává ve vesnic-
ké tělocvičně, kde se pět 
žen sejde na kurzu pole 
dance,“ zve producent 
Radim Fiala. Hrají: Ch. 
Poullain, D. Choděro-
vá, M. Plánková… Re-
žie: P. Halberstadt.

Výstava o Mozartovi 
v Brně

Navštivte krásnou výsta-
vu věnovanou 260. výročí 
narození Mozarta. Vý-
stava k vidění do 31. 12. 
v Dietrichsteinském paláci 
v Brně, pořádá ji Moravské 
zemské muzeum.

Kamenné srdce 
potěší děti

Představení pro děti s ná-
zvem Kamenné srdce do-
přejte vašim dětem 18. 12. 
v Divadelním studiu V na 
Veveří. Pohádka, ve které 
nakonec Láska zvítězí. Pro 
děti od 9 let.

Jiří
Pecha, 
herec

Chantal
Poullain, 
herečka

Petr 
Halberstadt, 

režisér

Nenechte si ujít vynikající ko-
medii v Divadle Bolka Polívky 
s názvem DNA. V představení 
hrají Boleslav Polívka a jeho dcera 
Anna Polívková. Inscenace s auto-
biografi ckými prvky je plná klaun-
ských výstupů a inteligentního 
humoru. Nejbližší představení 
20. a 27. prosince.

Polívka s dcerou hrají o DNA

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
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Kajzrova novodurová šolna

FRANTA
KOCOUREK 
(1947 - 1991), 
Silák, vypravěč 
v hantecu

Až jednó naklapali do štat-
lu dva hofírci a hned ze 
startu začli vařit těžký 
šméčko. Nahlásili do pla-
cu, že só šnajdrmachři 
a zmáknó ufachčit be-
telnó šolnu ze spešl ma-
troša, které nemajó ani 

v Tuzálu. Ten matroš má 
tu origoš vlastnost, že 
ho nezbléskne ten, které 
maká ve svý hokně nebo 
u svýho koryta krén a ta-
ky ten, které je potróblé 
a nebo totálně na bednu. 
A pré ten vál kromě nich 
na celým světě nikdo jiné 
nekóří ubóchnót. 
Hned jak břinkla tadle ha-
baďůra kajzrovi vo ovary, 
nechal si ty dva hofírky 
dolifrovat do domášova.

Honza Hlaváček k poctě Franty Kocourka (3.)

Habaďůra

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Víte, jak se jmenu-
je náměstí, na kterém je tato 
zajímavá socha?
Nápověda: Na tomto mís-
tě stávalo první české (mo-
ravské) divadlo v Brně.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy
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Minule: Tato sova je jedna ze čtyř 
sov, které sedí na velmi pěkném 
domě v ulici Beethovenova 3.
Správně: B. Křivánek, L. Zoubek
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Historička
Věra Bednářová - Věrná

Historička, aktivistka 
studentského, ženské-
ho a sociálního hnutí 
Věra Bednářová - Věrná 
(1909 - 2006) se přáteli-
la mj. s rodinou archeolo-
ga, profesora Karla Ab-
solona. V letech 1945 - 
1964 pracovala v brněn-

ské Univerzitní knihovně 
(dnes Moravská zemská 
knihovna). Spolupracova-
la mj. s Františkou Plamín-
kovou, Jindřiškou Wur-
movou, Miladou Horá-
kovou. Vdala se za JUDr. 
Arnošta Věrného. Bydlela 
v Pellicově 61.

Přemysl 
Pitter, 
kolega

Jindřiška 
Wurmová, 
kolegyně

Slavné místní ženy Co nového 
v Praze[ [

-Pokračování příště-
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 Zabava

Karel 
Absolon, 
kamarád

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

Veveří 38
www.pivnistaj.cz

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

Nádražní 178/22
www.pivnisady.cz

Smetanova 4 
www.pivnidvere.cz

PRAVÉ DOMÁCÍ BURGERY

NEJS       E FAST FOOD

UMÍME TO LÍP

Bojovala 
za mír



Příští číslo vyjde
1. ledna

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

Kafírna U svatého Omara, Tržiště 11. 

Seženete i v Praze

Modré okénko
dnes získává...

Tip poslali čtenáři 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

NORIA
Malá lední medvědice
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Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

s osobním poděkováním s osobním poděkováním 

E-MAIL: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého Brna

Slaví jeden rok. 
Je hravá, veselá, 
za což patří dík 
jejím rodičům 
i brněnské zoo.

inzerce

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

V oblíbené vinotéce 
U Terezky v Grohově 17 

jsou SBN vystavené 
i tam, kde byste to 

nečekali

Takhle to 
má vypadat HUBERT

Obrázek svého 
šikovného křečka 
poslala čtenářka 

Jana Králová

odběrních míst50 
STAROBRNĚNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den 
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek 
všech domácností a fi rem v centru Brna. Seženete je též 
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už 
byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).

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 Žíz-
nivého mnicha, Pekařská 70. Akademická kavárna, roh Jaselské 
a Gorkého. Knihkupectví Academia, nám. Svobody 13. Divadlo 
Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny, Údolní 32. Mahe-
novo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caff é del Sa-
ggio, 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. Re-
staurace Na Švábce, Údolní 4. Pivnice U Čápa, Obilní trh 10. Piv-
nice Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 
3. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Huso-
va 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 pís-
kové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana, Jezuitská 3. Pivnice Koločava, 
Bayerova 10. Prádelna Speed Queen Laundry Eden, Purkyňova 
35. Galerie Caff e, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám. Svo-
body 17. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music 
Club Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaff é, IBC, Příkop 6. Pivnice 
U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství J. 
Klouda, Kounicova 2b. Café Tivoli, Konečného nám. 6. Hotel Sla-
via, Solniční 15. Fratelli Caff é, 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 odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? 

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

DÁMY NA LOVU: „Halali, Jiřinko, halali! Taky na lov?“ „Taky, taky. 
A víte vy co, Boženko? Budeme ty myslivce lovit spolu.“

Tak to je 
betálný!

TENIS 

Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Kurzy tenisu 
Nábor 
nových dětí

nebo raketa 
HEAD zdarma

Sleva        %20


