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Noviny, které si píší čtenáři sami
Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Čís. 6, roč. VI
červen 2016

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

SBN TRICET
na tel.
číslo

telefon redakce: 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

PROČ MU
POPRAVILI TÁTU

Brněnské
servírky

Foto: Martin Cibulka

TAJEMSTVÍ HERCE
EDUARDA CUPÁKA

Čtěte na str. 6 a 7

902 11 30

MONIKA A HANKA
z Literární kavárny Academia
(nám. Svobody 13) nesou originální irskou kávu za 75 Kč a božský
mrkvový dort za 75 Kč.

Fenomenální herec
Eduard Cupák

Václav Cupák,
tatínek († 1942)
inzerce

Foto: Martin Cibulka

Koláž: OWH

Proč čtu

„Brno mám moc rád. Je tu přece
moje dvorní nakladatelství!“
Michal Viewegh, spisovatel

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

Počasí

25°C

ČERVEN
Květen čert vem,
lásce vládne červen

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Co dělat,
když hoří
studánka

Když hořelo Národní
divadlo v Praze, lehlo popelem. Kampak
s tímhle na Brno. Požár místního Národního divadla byl sice
vidět široko daleko,
ale za oběť ohni padly
jen jedny kulisy, a to
z představení Otvírání
studánek.
To nás nezadržitelně
vede k domněnce, že je
brněnské Národní divadlo nehořlavé. Takže: Když bude někde
v Brně hořet, rychle
do divadla.



Pište si tyto
noviny sami! Články
posílejte na adresu:

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Pekařská - Architekt
Petr Hurník (†56), který
nedávno tragicky zahynul v Pekařské ulici,
zřejmě bude mít v Brně
ulici. Na konci dubna jel
Hurník Pekařskou na
kole. Neměl přilbu. Když
objížděl auto, řidič otevřel dveře a Hurník si
následně rozbil hlavu o
tramvajové koleje. Jeho
přátelé bojují o to, aby po
něm byla pojmenována
ulice v Kamenné kolonii.

Ohnivé dra

Víte že...

Petr Hurník měl radikální názory na urbanismus a výborně vařil.

V
Architekt
Hurník

CHYTILI PEJSKAŘE, KTERÝ TVRDIL, ŽE
SKRZE PSA MLUVÍ S MIMOZEMŠŤANY
Brno - Nečekané drama
se odehrálo v místním
parku, když se jeden pes
zakousl jinému psovi do

krku. Této hrůze předcházel výrok majitele, že
„On je hodný a nikomu
nic neudělá.“ Majitel na-

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Vadí vám restaurační
zahrádky v centru?

manžel M. D. Rettigové

Nechte hrnce vařit za vás!

Číslo
Císlo měsíce

0

víc tvrdil, že je v kontaktu
s mimozemšťany, kteří to
tu brzy „postaví do latě.“
Dostal pokutu.

Dvořákova - Mahenovo divadlo zahalila oblaka černého dýmu. Hasiči
v pátek 20. května dopoledne evakuovali 580
osob včetně žáků prvního
stupně základní školy Perlička, kteří byli v divadle
na představení Ostrov pokladů. Několik dětí brečelo, protože se bály, že jim
v šatně uhoří kabáty.
Oheň v kulisárně způsobil
škodu asi za čtvrt milionu korun. „Hořely kulisy
z inscenace Otvírání studánek. Vyrobíme nové,“
uvedl ředitel Národního
divadla Brno Martin Glaser. Požár zřejmě vznikl
od nedopalku cigarety
bezdomovce, který tu přespává.

Pohřební služba
CM
Telefony:
543 128 187, 724 302 394

Dnes vaří
Sudiprav

Když v lednici nic není,
napij se mléka. Oblaží,
osvěží, zažene žízeň
a ještě nasytí. Díky!

DIVADL
PLAKALY

Architekt Hurník: Smrt na
kole a válka o jeho ulici

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Volné mléko
útěchy

Zpravy

Foto: Archiv archeologů
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Markéta
Jetelová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Proč sedět na
rušné ulici?
Jsou přece
romantičtější
místa.“

„Naopak, mám
je rád. A ještě
bych zavedl na
zahrádky harmonikáře.“

„Čili: Dokážete
si představit
městský život
bez zahrádek?“

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Nevadí. Jsou
bezva k sezení
a osvěžení
přece. Ale nesmí
pršet!“

„V žádném případě nevadí. Je
to znak přátelského a veselého
města!“

„Nevadí. Naopak mělo by
jich být více!
Je to znak, že
město žije.“

Svozy zesnulých:
602 550 465
Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

www.pohrbybrno.cz

Krásné číslo NULA
docela přesně vystihuje, co může zůstat
po požáru.

Důležité
telefony

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

Herec, Národní
divadlo Brno

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

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

ADLO V PLAMENECH, DĚTI
ALY, ŽE JIM UHOŘÍ KABÁTY

Dívka ze str. 3

é drama při dětském představení
„Bylo tam spousta dýmu,
protože chytilo plexisklo,“
řekl SBN režisér a herec
Petr Halberstadt.

Bouřlivý
rok
1916

Exkluzivní foto
požáru

Slečna Kateřina Koutná
při vodění neviditelného
Kašpárka. To bylo radosti!

Malý oznamovatel

Mračna dýmu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Petr Halberstadt, herec
Mahenovy činohry

Mahenovo divadlo
(žertovná koláž)

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

ČOKOLÁDOVNA

• Pralinky, čokolády, tyčinky, oříškový
krém a další...
• Slazeno stévií
• 0 % kalorií
• Vhodné i pro diabetiky

MLSÁNÍ BEZ CUKRU

Adresa: Poštovská 6e, Brno (v Alfa pasáži)
Otevřeno každý den
Tel.: 734 463 727

www.cokoladovna.com

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

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Komorní hudební vinotéka
ve sklepních prostorách
• Nezvykle široká škála odrůd
výhradně z vlastních vinic
• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny
Těšíme se na vás,
váš tým Vinařství Bukovský z Kobylí.
Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

www.vinarstvibukovsky.cz

Historie Alfa pasáže
• 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.
Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

www.kavovahvezda.cz

V komplexu, který byl postaven stavitelem Františkem Hrdinou (1930 - 1937), byl již v roce 1932 otevřen biograf Alfa. Ani toto kino se však nevyhnulo
přechodnému uzavření 6. 10. 1944. Po poškození
při náletu byl biograf 20. 11. 1944 - 19. 1. 1945 zcela mimo provoz. 15. 4. - 6. 5. 1945 byl
provizorně otevřen a 2. 6. 1945 byl provoz obnoven pro veřejnost ﬁlmem Děvucha z hor.
Konečné interiérové úpravy kina jsou připisovány architektu Norbertu Trollerovi. Po 71 letech fungování bylo kino Alfa v roce 2003 uzavřeno. Pokračování příště.

Akce června

11. 6. 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 ►

Významný brněnský podnikatel
a stavitel komplexu Alfa pasáže,
František Hrdina

Foto: Youtube

ště MISTRYNĚ VE VODĚNÍ
NEVIDITELNÝCH LOUTEK
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Pod tlakem: Co se děje
na radnici právě teď

Jako by to
bylo včera

První biograf
začal promítat

● 8. 6. 1907 zahájil provoz první kamenný biograf nejen v Brně, ale
i v českých zemích. Byl na
Velkém náměstí 6 (dnes
nám. Svobody). Jeho
majitel Dominik Markus
Morgenstern vlastnil i filmovou půjčovnu. Biograf
nesl název „The Empire
Bio Co“. Promítačem byl
Josef Goldmann z Vídně.

Tajný agent SBN podává hlášení

„Kdo s kým a proti
komu? Těžko říct. Na
posledním jednání zastupitelstva Brno - střed
(4. května) došlo ke
zvláštní situaci. Hodinu
po zahájení se neodhlasoval žádný bod jednání.

DŘÍVE & DNES

Někteří občané i kvůli
tomu odešli ze sálu. Šlo
o to, že se zastupitelé nebyli schopni dohodnout,
jak postupovat kvůli
prošetřování zakázek na
reklamu. Jen pro pořádek: Starosta se jmenuje

Občané svévolně
zakládají nové
politické strany

Martin Landa (Žít Brno)
a městské části vládne
koalice Žít Brno, ANO
2011, KDU-ČSL a Strany
zelených.
Na magistrátě zatím
vládne takový zmatek,
že škoda mluvit.“

Množí se případy, kdy
občané zakládají, či dokonce registrují nové,
lepší politické strany.
Například: Výt Brno,
Místní socani, Zelení
mužíci a podobně.

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VÍTE, ŽE: Naproti dnešní nemocnici u sv. Anny stávaly kdysi maličké, roztomilé domečky...
inzerce

Š&K
truhlářství

Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

www.sktruhlarstvi.cz

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

Výroba zakázkového nábytku.
Opravy starožitného nábytku.
Realizace interiérů na klíč.

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.

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

RESTAURACE HVEZDA
Od 1. 6. 2016 v naší zahradní restauraci
každý druhý pátek tančíme!
Rezervace na tel.: 546 221 019 nutná!
Adresa: U zoologické zahrady 3, Brno - Bystrc
Tel.: 546 221 019, 602 505 213

www.hvezdabrno.cz

Sbn tric

et

Čepujeme poctivě vařená piva malých
a středních pivovarů!
▪Denní menu za přátelské ceny, českou
kuchyni a chuťovky k pivu.
▪Dále nabízíme opékání v krbu (selata, jehňata,
krůty, kýty), který je součástí interiéru.
Těšíme se na Vás!

Adresa: Provazníkova 40, Černá Pole, Brno
Tel.: 545 245 050, 777 265 363

Těšíme se
na vás!

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

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

www.rybarna.cz

Restaurace
a pivní šenk

www.drevenaruze.cz

ČERNÁ
KRONIKA

Pekařská ulice (tehdy Bäckergasse)

19O8

Otevřeno denně 11 - 24 h.

Zpravy

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

NOVÁ KAVÁRNA POD ŠIRÝM NEBEM
MENDLOVO NÁM. 1A

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

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Lední medvídě trhá Zuřivý reportér
rekordy, i když spí Tajemství komína
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

StaroBrněnské noviny stále ve střehu

FOTO
DNE

Medvědí slečna
Noria se svou mámou.
Návštěvníků zoo jsou
tisíce (většinou rodiny).

od staré kovárny

O tom, co se skrývá
za zdmi a na dvorech
starých domů, jste se
v SBN dočetli už mnohokrát. Dalším tajemstvím je původní komín staré kovárny na
dvoře domu v Hybešově ulici č. 53.
Kovárnu koupil kovář
Josef Dvořák v roce 1929
a udělal z ní nejvyhlášenější podnik na Starém
Brně. Brzy nato se stal
předsedou cechu kovářů.
Jeho specializací byly kovářské kleště, vyráběl také
různé nářadí a samozřejmě podkovy. Koňské povozy za ním jezdily dnes
již neexistujícím vjezdem
vlevo hned vedle domu.
Po válce byl pan továrník
Dvořák nucen přejít na
listová pera. O tom, jak
precizní byl, svědčí to, že

Komín
v Hybešově 53

mnohá pera jsou v provozu ještě dnes! Když pan
Dvořák v roce 1965 zemřel, kovárna fungovala
ještě 5 let, už to ale nebylo
ono...

inzerce

Zlatnictví
Marcela Lurská

TENIS
Kurzy tenisu

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

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

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

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

Zákusky, poháry, káva, víno,
příjemné posezení.
Nově z prodejního okna výtečná
kopečková i točená zmrzlina!
Otevřeno každý den.
Adresa: Minoritská 1, Brno

Kadeřnictví
Kosmetika

• Masáže
• Biorezonance
• Radiofrekvenční lifting:
původní cena 3 000 Kč
a nyní 1 500 Kč
• Laserová lipolýza: původní cena
13 800 Kč a nyní 5 460 Kč

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

Rodinná firma
s tradicí!

•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
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SEDM OTÁZEK SBN
ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Sylva Lacinová

První dáma českého sochařství
Jste nejznámější a nejstarší česká sochařka.
Měla jste nějaký vzor?
„Měla jsem štěstí, že jsem
se dostala do zlínské školy
umění, kde byl profesorem Vincenc Makovský.
Když mě uviděl, řekl: Ale
já nemám rád ženský!
Máte nějaké fotograﬁe
vašich prací? Uděláte podobiznu této stařenky. Líbilo se mu to.“
Jaký máte pocit, když
víte, že kolem Vašich
děl v Brně chodí denně stovky lidí?
„Myslím, že mnozí ani nevědí, že to jsou moje práce. Např: Ženy po koupeli
(v parku nám. 28 října)
se velmi líbí. U nich jsem
byla před mnoha lety.“
Která socha byla nejnáročnější?
„Nejnáročnější byly věci
do soutěže. Např. Pohostinnost (Veselá ulice) jsem
vyhrála. Měla jsem tehdy
velkou radost. Jsem ráda,
že ten kámen tady bude,
i když my tady nebudeme.“
Se kterou osobností se
Vám nejlépe pracovalo a s kým jste se nejvíce přátelila?
„S Vincencem Makovským. To bylo za války.
Mým velkým kamarádem
byl Jan Skácel. Chodili
jsme často na kávu. Taky
Věra Mikulášková, s tou
jsem chodila do klubu.
To byly moc dobré doby.
Také jsem se znala s paní
Kaplanovou. Sochu Viktora Kaplana jsme odhalovaly spolu.“

Sylva
Lacinová
Byla jste v roce 1952
u odhalování pamětní
desky Petra Bezruče
na nádražní poště?
„Ne, byla jsem zrovna po
operaci. Bezruč tam taky
nebyl. Po čase mi přišel
dopis, v němž bylo: Když
jsem se viděl, úplně jsem
se zhrozil. Dodnes nevím,
jestli to byla legrace. Lidé
mi říkali, že se mi to velmi
povedlo.
Od narození žijete
v Masarykově čtvrti
a bylo Vám 93 let. Jste
šťastná?
„Ano, jsem. Měla jsem
v životě štěstí. Měla jsem
odvahu odejít z gymnázia
před maturitou. Nezapomenu, jak jsem na konec
války čekala v dílně bratří
Kotrbů na Petrově.“
Co vzkážete čtenářům
SBN?
„Přeji si, aby se doba zpomalila a lidé měli na sebe
více času.“

Víte, že...
Paní Sylva je mimo jiné
spoluautorkou
sochařské výzdoby
kina Scala

dyž bylo malému
Edovi 10 let, fašisté
mu popravili tátu
a vzápětí i babičku. Tato
událost ho poznamenala
na celý život.

Poprava
Tatínek Eduarda Cupáka
pan Václav Cupák (1905 1942) byl zaměstnán jako
řidič v brněnské tiskárně.
Tiskly se v ní mimo jiné
i potravinové lístky. Už
se zřejmě nikdy nedozvíme, co vedlo pana Cupáka
k tomu, že začal odnášet
z tiskárny papír, na který
se lístky tiskly. Pak v řečkovickém bytě své matky,
Eduardovi babičky paní
Pohlové, tiskl lístky falešné. Do své činnosti ale
nezasvětil svou manželku
Antonii (maminku Edy),
která bezelstně nakupovala v tehdejším jediném
řečkovickém krámě. A tak
to prasklo. Němci pozatýkali celou Cupákovu
rodinu.
Edův otec (tehdy 37 let)
a babička byli Německým
zemským soudem v Brně
odsouzeni k trestu smrti.
Popraveni byli ve Vídni.
Eda zůstal sám s maminkou a druhou babičkou, které si ho hýčkaly.
Maminka mu kupovala
knížky, vodila do divadla.
Po skončení posledního

ročníku Masarykovy měšťanské školy v Brně - Řečkovicích se v červnu 1947
přihlásil na dramatické
oddělení Státní hudební
a dramatické konzervatoře v Brně. K jeho pedagogům patřila (tehdy teprve
22letá) Vlasta Chramostová, k jeho spolužačkám
např. Blanka Bohdanová
(*1930). Ve svých 18 letech byl Eduard považován za hvězdu školy.

Zlom
Úspěch se však neodpouští. Byla polovina května
1951 a student Eduard
Cupák se připravoval na
závěrečné zkoušky. Jeho
starší spolužák a kamarád Karel Neubauer mu
napsal dopis, který obsahoval větu: „Milovati
ženu není lepší než topit
krysy, co říkáš, Fauste?“

Tím se stal podezřelým
z homosexuality. Svazáci
považovali jakoukoli odlišnost za protistátní čin.
Státní bezpečnost zatkla
Eduarda na ulici cestou
do školy. Ten den zatkli
i Neubauera.
Proti Eduardovi byla rozpoutána nenávistná štvanice. Kárná komise (složená především ze spolužáků) rozhodla, že musí
okamžitě školu opustit.
Od nové sezóny nastoupil Eduard v brněnském
Městském divadle pro
mládež, jenže fakultní
kárná komise jej dostihla i tam. Pomocnou ruku
mu nabídl koncem roku
1951 režisér Václav Krška,
který ho obsadil do hlavní
role ﬁlmu o mládí Aloise
Jiráska Mladá léta. Od té
doby jeho šťastná hvězda
stoupala.

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI
Eduarda Cupáka pojilo celoživotní přátelství s herečkou
Irenou Kačírkovou ● Neměl rád dovolené a v zahraničí už vůbec. Kvůli Kačírkové odjel do Bulharska a pak
do Itálie a dokonce autem (řídil Cupákův životní partner
Václav Květ) ● Miloval pejsky (v 80. letech měl krásného
kokršpaněla Filipa) ● Byl skvělým bytovým a zahradním
architektem ● Byl velkým gurmánem a skromným člověkem ● Měl byt na pražské Malé Straně, který získal
od režiséra Václava Kršky● V bytě byla velká starožitná
truhla - neustále plná kartonů cigaret. U něj doma cigarety nikdy nedošly. Nejeden z večírků jeho kolegů tak
končil právě u Eduarda.

STRNAD

Kdyby domy mohly mluvit

Česká 6

HODINÁŘSTVÍ

Opravíme hodiny,
hodinky, budíky všech
historických epoch.

V tomto domě
bydlel zakladatel Lidových novin Adolf Stránský (1855 - 1931). Patřil
k nejvýznamnějším moravským politikům. Přátelil se např. s Leošem
Janáčkem. S manželkou
Kateřinou (1850 - 1917),
měli tři děti.
Je po něm pojmenována ulice Stránského.

Tema

HEREC EDUARD
KTERÁ
MU
ZMĚ
K

Jsme tu pro vás již 80 let.

Česká 6

Adolf
Stránský

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Foto na této dvoustraně: Martin cibulka, archiv

Text: Martin Cibulka

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Adresa:
Veveří 36, Brno
Telefon:
541 214 946, 603 858 924

www.hodinarstvi-strnad.cz

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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RD CUPÁK: VRAŽDA,
MĚNILA ŽIVOT
OSUDOVÉ JMÉNO
VÁCLAV: OTEC,
OCHRÁNCE, PŘÍTEL

●

Kalendárium
Starého Brna
ČERVEN

Antonín
Procházka,
malíř

Edward
Babák,
biolog

Antonín
Štván,
matematik

Marie
Dvořáková,
aktivistka

● Marie Dvořáková
*15. 3. 1848 Brno
†3. 6. 1880 Vídeň
První starostka spolku
Vesna v Brně. Provdána
za majitele cihelny.
● Antonín Štván
*8. 6. 1892 Praha
†17. 11. 1967 Brno
Matematik a profesor.
Bydlel v Krkoškově 47.

S tatínkem

Táta
Maminka
Antonie

Tatínek
Václav

● Antonín Procházka
*5. 6. 1882 Vážany
†9. 6. 1945 Brno
Malíř a designér. Je po
něm pojmenována ulice
Antonína Procházky.

ZEMŘEL PŘED
Eduard Cupák
(10. března 1932 Brno - 23. června 1996 Praha)
a „jeho“ režisér Václav Krška

2LET0Y

Májová živnost (2)

V kleče za tři padesát...

...s kyticí a ve fraku za pět korun...

● Jan Máša
*24. 6. 1869 Tišnov
†27. 2. 1933 Brno
Novinář, první náměstek
starosty. Zasloužil se mj.
o vznik výstaviště a letiště.
Je po něm pojmenována
ulice Mášova.

Václav Květ,
Eduardův
partner

● Edward Babák
*8. 6. 1873 Smidary
†30. 5. 1926 Brno
Předseda Biologické
společnosti. Zabýval se
duševním vývojem dítěte.
Člen mnoha odborných
a zájmových organizací.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1916)

...a za 500 korun doopravdy.
Konec. Příště: Móda
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

PRVNÍ VYSLECHL
K. H. FRANKA

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009
Oldřich Nový
v rozhlase

O těžkých začátcích
českého rozhlasu nám
na květnový sraz přátel
SBN přišla popovídat
největší znalkyně historie této instituce paní
Jarmila Růžičková.
Překvapením bylo, kde
všude se postupně nacházela studia. Počínaje stanem, bytem, domkem na
střeše Zemského domu
(dnes Krajský úřad), Novou ulicí (dnes Lidická),
Kounicovou, až se rozhlas
nakonec usídlil v bývalé
bance v Beethovenově ulici. V době, kdy rozhlas vysílal z domečku na střeše
dnešního Krajského úřadu, se do něj dalo dostat
pouze po úzkém žebříku.
Oldřich Nový vzpomínal,

Bohuslav
Ečer
Paní Jarmila
Růžičková na
setkání přátel
StaroBrněnských
novin

že dámy, které měly krátké sukně, pouštěl velmi
rád napřed. Dodnes nevyjasněnou záhadou je,
jak tehdy dostali do onoho domečku klavír, který tam byl až do zrušení
tohoto studia. Víte, jak se
tehdy hlásil přesný čas?
Hlasatel vyšel na střechu,
podíval se na věž kostela

Původní rádio, které
přinesla paní Jarmila

sv. Jakuba, a když nastala
ta správná chvíle, řekl do
mikrofonu: „Bylo deset
hodin. Teď!“ Když bylo
studio v Lidické, v bytě
pavlačového domu, nanosili do studia různé kovové předměty, tyče, trubky
atd. Měla se hrát naživo
Čapkova hra R. U. R. Druhý den ráno bouchala na

dveře paní domácí, že si
nájemníci stěžují, že takový rámus tady trpět nebude, a že dává okamžitou
výpověď. Překvapení na
příště je již připraveno!

Kdy příště

6. června v 17 h,
Živá voda

PLATBA
SMS
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.

Sloupek o kávě

Káva s vůní tabáku

Café Mendel, Mendlovo nám. 1a

Nově otevřena kavárna pod širým nebem. Vynikající zákusky, káva, zmrzlina, výběr pečiva. Okurková limonáda,
hrášková pomazánka. Facebook.

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Úvozna, Úvoz 39

Americká restaurace a burger bar.
Denně čerstvé maso z českého chovu,
pečivo z rodinné pekárny, pivo Faltus,
originální omáčky. www.uvozna.cz

Na Švábce, Údolní 4

Česká restaurace s plzeňským pivem na
dvou výčepech. Denní menu, pečená kolena a žebra, sklepní prostory. Kuřácká
a nekuřácká část. www.nasvabce.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 max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Koupím dům. Prosím
nabídněte. Tel.: 605 514
210
●Koupě. Ke koupi hledáme nadstandardní bydlení v Brně, parkování
nutné. Tel.: 736 123 995.
Za nabídky předem děkuji.
●Prodám
originální
karikatury a portréty hereckých osobností stříbrného plátna (např. Hugo
Haas, Jaroslav Marvan,
Vlasta Burian a další).

Nabízím přátelskou cenu.
Tel.: 777 122 009.
●Přijmeme elektrikáře. Firma Firesta v Brně.
Požadujeme:
vyučený
elektrikář (slaboproud/
silnoproud), 3 roky praxe, platná zkouška z vyhl.
50/1978, minymálně §6,
řidičský průkaz. Nabízíme: dobré platové podmínky. Tel.: 543 532 242.
E - mail: houstekova@
firesta.cz.
●Koupím staré knihy,

Generál Bohuslav Ečer
(1893 - 1954) jako první
čs. důstojník vyslechl
ve Wiesbadenu K. H.
Franka (nechal vypálit
Lidice) a předal ho na
letišti naší justici.
Je držitelem dlouhé řady
poct a vyznamenání. Zemřel na srdeční selhání
v nemocnici u sv. Anny.
V roce 2002 mu bylo
in memoriam uděleno
čestné občanství města
Brna. Je po něm pojmenována ulice Ečerova,
pochován je na židenickém hřbitově.

inzerce

Novinky z místních podniku

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Martin Cibulka

O začátcích
rozhlasu

pohlednice, mapy, odznaky, fotografie. Tel.: 702
949 636.
●Bleší trhy. 11. 6. 2016
(sobota) od 15 do 18 h Bleší trhy v Alfě. Více informací na tel.: 702 949 636,
www.vetesnictvi.info.
●Zlatnictví
Marcela
Lurská. Opravy zlatých
a stříbrných šperků. Zakázková výroba. Rytecké
práce. Výkup zlata. Veveří 32, Brno. www.zlatnictvi-lurska.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

P

rvorepubliková nebo
poválečná návštěva kaváren se často
nesla v duchu silné černé
kávy s nezbytným doutníčkem či cigaretkou.
Ty si s oblibou užíval po
divadelním představení
i Eduard Cupák. Pokud
i vám imponuje chuť
a vůně silného tabáku,
vyzkoušejte zdravou variantu - výraznou kubánskou kávu, třeba z oblasti
Sierra Maesta. V šálku se
bude snoubit aroma výtečného doutníku s chutí
hořké čokolády s dotekem
zemitosti, tabáku a jemné
květinové vůně.
Nechejte si od svého baristy připravit espresso z kubánské kávy nebo chuťově
speciﬁcky tabákově kouřového Santo Dominga
a zaposlouchejte se do
podmanivého hlasu pana
Cupáka na vlnách rozhlasu.
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

Ze života
brněnských lidí
Pan KaBrňák v restauraci:
„Mohla byste, prosím, trochu ztlumit tu hudbu?“
Servírka: „Strašně ráda

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

bych to pro Vás udělala,
ale šéf nám to zakázal.“
Za dvacet minut při placení. Servírka: „Dýško, jako
nebude?“
Pan KaBrňák: „Strašně
rád bych , ale tchyně mně
to zakázala...?“

Po Praze i Brno

Po skandálním útoku na
několik pražských kaváren v květnu následovalo
i Brno.
Banda extremistů a espressistů nastříkala za májové

Buchtickárna
svatební koláčky • dorty • záviny
rolády • cukroví

Jitka Kéryová

Otevřeno:
po - pá 6.30 - 14.30 h,
15.30 - 20 h,
so 8 - 12 h

Adresa:
Chodská 17 a, Brno
Královo Pole
Tel.: 737 958 584

www.buchtickarna.cz

Vážená redakce,

díky za tyto noviny! Hltám
každé číslo a archivuji.
Jana Mrázková

Báseň

Zelňák
Na Zelňáku plno lidí,
pestrost slunných deštníků,
přísady jen rychle mizí
v taškách, zahradníků
Jahody tu krásně voní,
jsou tu celé kopy,
nad nimi se člověk skloní
a lidé…
jsou propleteni v copy

NEPŘIŠLY NOVINY?
Volejte Martinovi
777 122 009

Obchůdek Šťastná chvíle v Josefské 1
oznamuje, že k 31. 7. 2016 ukončuje
po 20 letech svoji činnost.
Všem zákazníkům děkujeme
za dlouholetou přízeň a přejeme
mnoho šťastných chvil.

Š&K
truhlářství
Výroba zakázkového nábytku.
Opravy starožitného nábytku.
Realizace interiérů na klíč.

Zákusky, poháry, káva, víno,
příjemné posezení.
Nově z prodejního okna výtečná
kopečková i točená zmrzlina!

Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

Otevřeno každý den.

www.sktruhlarstvi.cz

Adresa: Minoritská 1, Brno

Kadeřnictví
Kosmetika

Prodavači mají kuráž,
sotva prodej stíhají,
objednají novou tonáž
a pot z čela stírají
Do zad slunce pálí,
nohy hřeje nová dlažba
Na lavičce u fontánky
se to pěkně válí
a večer, bude pařba
Laďa Flek

Čas poprav
V jedné (takřka) pravdoláskařské obci nedaleko
statutárního města Krna
měli zvyk, že nepohřbí
nebožtíka, dokud o něm
neřekne někdo něco pěk-

ného. Až jednou oběsili
lumpa, násilníka, pleticháře s veřejnými zakázkami,
korupčníka a vraha (v jedné osobě).
Co s ním? Pohřbít ho chtěli, ale nikdo o něm nic
pěkného neřekl. Až nakonec jeden hodně uvolněný
radní našel řešení. Ukázal
na oběšence a řekl: „Pěkně
visí!“

inzerce

Čerstvé palačinky jako od babičky,
štrůdly makovovišňové, hruškové,
tvarohové a mnoho dalších.
Císařská bábovka.

Květen 2016

noci na 4 brněnské kavárny nevídaně zlý nápis: PICOLO EXISTUJE!

NOVÁ KAVÁRNA POD ŠIRÝM NEBEM
MENDLOVO NÁM. 1A

• Masáže
• Biorezonance
• Radiofrekvenční lifting:
původní cena 3 000 Kč
a nyní 1 500 Kč
• Laserová lipolýza: původní cena
13 800 Kč a nyní 5 460 Kč

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

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

www.salonmarketa.berx.cz
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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

Kubišová zazpívá
v Brně

Marta Kubišová je
jedna z nejznámějších
českých zpěvaček, která
za svou kariéru nasbírala po třech vítězstvích
v anketě Zlatý slavík a anketě časopisu Mladý svět.
Nenechte si ujít její koncert v Sono centru 16. 6.
v 19.30 h.

Hudební kino
v Sono centru

Série živých koncertů
v Sono centru pokračuje.
9. 6. od 20 h si vychutnejte živý koncert zpěvačky
Pink. Vstup zdarma.

Smolíkovi přiletí k Bolkovi

Nenechte si ujít představení
Smolíkovi, které odehrají 22.
6. v 19 h herci ze Studia Dva
z Prahy v Divadle Bolka Polívky.
Představení s písničkami na
motivy kultovního maďarského
animovaného seriálu je určené
pro diváky od sedmi do sto sedmi let.
K

Výstava o Ebnerové
v Brně

Radim
Fiala,
herec

Kulturní nástěnka
ČERVEN

Dětem - So 4. 6. v 15 h - KRKONOŠSKÉ POHÁDKY - Divadelní studio
V, Veveří 133 - Klasika z Podkrkonoší.
Nechybí Krakonoš, Trautenberk, Anče,
Kuba, Hajnej… Více: www.divadlov.cz
Dětem - Ne 5. 6. v 10.30 h - DÁŠEŇKA ANEB PSÍ KUSY - HAF! - Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - Na
motivy Čapka. Hrají A. Kubátová, J. Jelínek. Více: www.provazek.cz
Divadlo - Út 14. 6. v 19.30 h - DOMA U
HITLERŮ ANEB HISTORKY Z HITLEROVIC KUCHYNĚ - HaDivadlo,
Poštovská 8d - Šest groteskních výjevů
z Hitlerova života.
Divadlo - Po 20. a út 21. 6. v 10 h - LIKE
SHAKESPEARE - Divadlo B. Polívky,
Jakubské nám. - Ze života Shakespeara… Hrají: P. Bláha/T. Milostný, P. Halberstadt/I. Urbánek… www.stageart.cz
Výstava - Do 19. 8. - ZÁPAS ICHTYOSARŮ ANEB PRAVĚK ŠTĚTCEM Z. BURIANA - Pavilon Anthropos
(sbírka Moravského zemského muzea)
- Více na www.mzm.cz
Prohlídka - Kromě pondělí otevřeno
denně - KAPUCÍNSKÁ HROBKA V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností. Čekají na vás.

Marta
Kubišová,
zpěvačka

Petr
Halberstadt,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Navštivte v Dietrichsteinském paláci výstavu
s názvem Marie Ebnerová z Eschenbachu
- Deník moderní Ev-

ropanky. Výstava, věnována 100. výročí úmrtí
německy píšící spisovatelky, je k vidění do 19. 6.

Stageart uvádí
Svět podle Prota

Nenechte si ujít představení K-PAX, Svět podle
Prota v Divadle Bolka
Polívky. „Přijďte 16. 9. na
představení, jehož děj se
odehrává v psychiatrické
léčebně,“ zve herec Radim Fiala. Kromě Fialy
si lze užít výkony P. Halberstadta či M. Plánkové.
www.stageart.cz.

Příhoda vystavuje
v Domě umění

Pěkná
výstava
Jiřího Příhody s názvem
gPod je do 24. 7. k vidění
v Domě umění v Brně.
Těšte se na instalace stojící na rozhraní mezi experimentální
plastikou
a architekturou.

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:
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 už byl na Marsu... To je důvod, proč
tam nejsou žádné známky života!

Zabava
telefon inzerce: 777 }556 578

Vo
krokóšovi z Rathausu
Aleš „Agi“ Bojanovský k poctě Franty Kocourka (4.)
Negómali ani ťuk
Mezi někeréma se ale hantýruje, že krokóša dotáhli
do Štatlu ze svéch vandrů
krojcmeni, iní zas plkajó, že borcům z Rathausu ho dal turecké sultán,
ale kovaní štatlaři majó
v budkách fest zasazený,
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

že krokóša nikdo nepřitáhl... Lajvčil ve Štatlu u
Svratky, kde měl ve skale bévák. Všem, co měli
kolem kéry, už fest lezl
na nervy. Když byl módr,
cháloval, co se dalo a co
mu vlezlo pod tlamu.
Všici z něho měli fedry
a negómali ani ťuk, jak ho
vykvaltovat ze Štatlu aus.
Z Rathausu hlásili, že když
ho někdo vyexportuje aus,
tak dostane kilo goldny...
-Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Lola Skrbková

herečka, specialistka na ježibaby
www.malostranskenoviny.eu

Vilém
Pfeiffer,
manžel

E. F.
Burian,
principál

?

Otázka: Ve výklenku jakého domu v centru Brna najdeme tuto pěknou sochu
vousatého muže?
Nápověda: Hledejte v Josefské ulici.

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Minule: Dům, který má ve štítě iniciály původních majitelů, najdeme
v Jezuitské ulici č. 5.
Správně: Bohuslav Křivánek
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Růžena
Šlemrová,
kolegyně

Ve ﬁlmu Kladivo
na čarodějnice

Lola Skrbková (1902
- 1978) začínala v Osvobozeném divadle, poté
přešla do Divadla E. F.
Buriana, kde působila jako herečka, režisérka a také dirigentka. V roce 1958
přešla natrvalo do Brna.
Od roku 1959 učila na

Foto: Archiv

Zabava

JAMU. Vystupovala i v rozhlase a v televizi. V roce
1962 dostala titul Zasloužilá umělkyně. Velkou pozornost na sebe strhla ve
Vávrově ﬁlmu Kladivo na
čarodejnice (1969). Byla
provdána za herce Viléma
Pfeiffera. Zemřela v Brně.

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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QUICK
BISTRO
Nádražní 4
602 00
Brno

OBJEDNÁVKY
ROZVOZU
602 229 000
547 229 000
www.quickbistro.cz

CHUTNĚ,
KVALITNĚ
A BEZ ČEKÁNÍ.

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. července
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

MARTIN GLASER
Ředitel Národního divadla

Foto: Archiv

Nic moc, když
hoří divadlo tak,
že je vidět kouř
až z Vídně. Zdar
a sílu!

Tip poslali: Členové
Klubu přátel SBN
redakce@starobrnenskenoviny.eu

BÍGL BIVOJ
Fotograﬁi svého
šikovného bígla Bivoje
poslala pravidelná čtenářka Alena Pokorná
z Brna - střed.

Foto: Martin Cibulka

Takhle to
má vypadat

E-MAIL: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

Caffe Galerie na
náměstí Svobody 8.
StaroBrněnské noviny bedlivě střeží
Brněnský dráček

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

U VODY. Dívka: „Nejlepší léto je v Brně na přehradě!“ Její matka: „Tak to,
děvenko, neříkej moc nahlas, nebo ti papá nezaplatí pobyt u moře.“

51 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. Restaurace Šermířský klub L. A. G., Kopečná
50. 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. Obchůdek Šťastná chvíle, Josefská 1. 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

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.

