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STR. 6 - 7

Hugo Vavrečka
s manželkou a vnuky

Pošli dobrovolně SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

telefon redakce: 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

JMENUJI SE
NEZVAL.
GUSTAV
NEZVAL.
POVOLÁNÍ:
KRASAVEC
- A BYDLÍM
V AUTOBUSE
inzerce

EXKLUZIVNÍ
ROZHOVOR
S PREZIDENTEM
ZEMANEM
Žetovná koláž: Ondřej Höppner

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Toto číslo vyšlo v nákladu

STR. 6

Brněnské
krásky

Foto: Martin Cibulka

N

ŠÍ
A
AV

Noviny, které si píší čtenáři sami

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

NĚ

A
STR

ALŽBĚTA A HANA
z čokoládovny Minach v pasáži
Alfa nabízí skvělé čokoládové
studentské placičky, kus za 17 Kč

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

18 °C

ZÁŘÍ
Co v září švitoří,
v říjnu září.

Krátký Vtip
Ondřej
Höppner

člen Klubu přátel
StaroBrněnských
ských novin

Krátký vtip
„Nezajdete na skleničku?“
„Promiňte, ale já sklo
nerad.“

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

StaroBrněnská
kuchařka
Recept poslala
Alice Kýhosová

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Nové zprávy
ze Starého Brna

Válka o výklad dějin
teď zuří v centru Brna

Brno - Z uličky Václava
Havla ukradl neznámý
poberta ceduli, označující její název.
Zbylo jen vybledlé místo na zdi, čtyři díry po
šroubech a citát, jehož
autorem není bývalý
prezident Václav Havel, ale bývalý prezident (hned poté) Václav
Klaus. Policie neví, kdo
ceduli ukradl, ale určitě na to přijde, protože
jsou všude kamery.

Věstonická
venuše
v ohrožení

ČTENÁŘ
REPORTÉR

Víte že...

Výrok, jehož
autorem je
Václav Klaus

Přilehlé Divadlo Husa
na provázku má rádo
hry Václava Havla.

Foto: Archiv
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Zelný trh - Cena Věstonické venuše, nejdražší sošky u nás (cca
miliarda korun), ještě
poroste. Již několik dní
není v Moravskoslezském
muzeu, ale „na pitevně“
utajené firmy FEI. Převoz sošky na neznámé
místo doprovázely manévry obrněnců.

SLAVNÝ ŽIRAFÁK TONDA ZÁHADNĚ ZEMŘEL V ZOO

Brno - Žirafí samec Toník uhynul ve věku 7, 5 let v brněnské
zoo. Příčina smrti je zatím neneznámá a jasno zřejmě přinese až pitva.
Toníka přivezli před pěti lety z Německa. V Brně se mu narodili tři

potomci, samice Zarafa a Tifanny
a samec Timon.
„Toník měl potíže s příjmem potravy. Dělali jsme, co se dalo,“ uvedl
mluvčí zoologické zahrady Michal
Vaňáč. Žirafa se v zajetí dožívá až 30
let, takže Toník umřel příliš brzy.

Žirafák
Tonda

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Chleba
ve vajíčku
s pažitkou

Základ je široká pánev.
Rozklepeme dvě vejce a vyválíme v nich dva krajíce.
Rozpálíme olej a přidáme
chleba nasáklý vejci. Osolíme a pohlídáme, aby se nic
nepřipálilo. Převracíme chleba vidličkou nebo nožem
se střenkou, která nepálí.
Osmažený chléb pomažeme
hořčicí a přisypeme pažitku.
Dobrou chuť!
Posílejte nám své recepty
na adresu: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Číslo
Císlo měsíce

20

Chodili jste někdy
za školu?

Markéta
Jetelová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Samozřejmě.
Na parníku
na přehradě
zkoušení
nehrozilo.“

„Strašně moc.
A jde to
na mně vidět
do dneška.“

„Čili: už nevím,
kde jsem trávil
víc času, jestli ve
škole, či v plenéru Bohunic.“

Na pamětní desku
herečce Nataše
Gollové je třeba
vybrat 20 tisíc Kč.

Důležité
telefony

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

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

„Zatím ne,
protože mě až
do školy vodí
maminka, takže
to ani nejde.“

„Na konzervatoři
neustále,
protože jsem
nesnášela zpěv
a němčinu.“

„Ano, ale
sehnal jsem si
omluvenku na
centrále Červeného kříže.“

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

UFO, letící nad Brnem,
byl jen trik. Škoda.

Dívka ze str. 3

...A POKUD NE, TAK SE STANE „NIEČO NEVÍDANÉ“
Brno - StaroBrněnské noviny jsou velkým příznivcem paranormálních aktivit a jiných spřátelených
jevů. Když se objevilo na
internetu video, zachycující UFO, letící nad Brnem,
obrátila se redakce na odborníky.
„Jde o počítačový trik,
zřejmě propagace nějaké
akce,“ řekl StaroBrněnským novinám uznávaný
ufolog Jiří Jorge
Pěkný. Ředitel
Hvězdárny a planetária Brno na
Kraví hoře Jiří
Dušek potvrdil,
že jde o fikci,
která má přiRedakční
lákat nové náexpert Jorge
vštěvníky.

Bouřlivý
rok
1916

Slečna Zda - Li, první místní
Vietnamka, vítězí v prestižní
soutěži „O nejlepší vrtuli
a všechno, co k ní patří“.

Malý oznamovatel
Video, na kterém je
zachyceno údajné UFO
nad Brnem. Co na to
Majka z Gurunu?
inzerce

ŽALUZIE HANÁK

Žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.

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.

Tel.: 604 850 396

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

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.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

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

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Protože to jsou nejlepší noviny
v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc
výtisků jsou ve všech schránkách
v centru města a na více než 50
odběrních místech. Čte je 30 tisíc lidí.
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

Nová samoobslužná

prádelna
Speed Queen
Laundry Eden

Vyperete a vysušíte do 1 hodiny i to,
co se vám doma do pračky nevejde!
Velkoobjemové pračky a sušičky
Prací prášek a aviváž v ceně praní
Příjemné prostředí, Wi-Fi, automat na kávu
Otevřeno 7 dní v týdnu

EDEN, Purkyňova 35, Královo Pole
(tram Skácelova)
www.brno-pradelna.cz
Tel.: 604 595 559
www.LaundryBrno.cz

Historie Alfa pasáže

V Alfa pasáži se vystřídala spousta zajímavých
obchodů a provozoven. Mimo biografu zde bylo
dříve také moderní rychlé občerstvení Františka
Lehkého, doplněné prodejem moravských vín.
Vyhledávané byly oděvy pana Matouška. Oběžná galerie nad dvoranou byla určena
obchodním a také výrobním prostorám pro malé živnosti, např. dámské krejčovství,
hodinářství, obuvnictví, knihařství... Nechyběly služby jako
kadeřnictví, manikúra a pedikúra. Raritou byl zřejmě jeden
z posledních mýdlařů. Pokračování příště.

Akce září

10. 9. 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 ►

Tyto hodiny umístil
na strop Alfa pasáže
pan Hrdina roku 1994.

Foto: Youtube

štěSOUBOJ O NEJLEPŠÍ VRTULI
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera

Jak bomba
přivedla Kašpárka

● 9. 9. 1910 bylo v tehdejší ulici Josefstadt
(dnes Bratislavská) otevřeno slavné kino Urania.
Za války ho velmi poškodila bomba. Budova byla
přestavěna pro potřeby
loutkového divadla Radost. To zahájilo svou
částečně agitační činnost
v roce 1949.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Objev: Zatopené podzemí
může skrývat bájný poklad
Brno - Překvapivý nález čekal na dělníky, kteří
v brněnských Židenicích opravují Karáskovo
náměstí. Narazili na tajemnou podzemní místnost, o které není zmínka
v žádných záznamech.
Do prostoru o velikosti
běžného obývacího pokoje se vstupuje po zrezivě-

DŘÍVE & DNES

lém žebříku, místo je takřka zatopené. Odborníci
se nyní přou, komu nebo
čemu prostor sloužil,
a zda by zde mohl být
ukryt poklad z války.
SBN oslovily odborníky,
kteří se shodli, že pod kalnou hladinu není vidět.
Místnost je třeba vysušit.
Podle všeho nejde o kryt.

ČERNÁ
KRONIKA
Zemřel historik
Jan Sedlák
31. 7. ve
věku 73 let
zemřel odborník přes
architekturu
a oblíbený
pedagog
prof. PhDr. Jan Sedlák,
CSc. Čest jeho památce.

Tajemný
prostor

Roh Zelného trhu a Radnické ulice

1910

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VÍTE, ŽE: Věž Staré radnice tam pořád je, pouze ji zakryl nově postavený rohový dům.

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Kadeřnictví
Kosmetika - Alcina,
Temperance

Masáže - relaxační, reﬂexní,
lymfatická, lávová,
breussova Laserová lipolýza
Radiofrekvenční lifting
Biorezonance
Prodej kosmetiky Alcina, Wella a Beautiful
Brows (semipermanentí pudr na obočí)
Otevřeno: po - čt 8 - 18 h,
pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h

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

www.salonmarketa.berx.cz

Restaurování, opravy
a výroba stínidel
na lampy
Mirka Pořízková
Volejte: 728 332 909

E-mail: luksikovam@seznam.cz

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Opravíme hodiny,
hodinky, budíky všech
historických epoch.

Rozmluvíme
Vás anglicky!
6 dní a více jak 70 hodin
s rodilým mluvčím
Intenzivnější a přínosnější
než jazykové pobyty
v zahraničí
100% individuální přístup
Vhodné pro všechny
úrovně angličtiny
Říjnový a listopadový
termín v prodeji

Tel.: 730 525 130
www.englishstay.cz

ŽALUZIE HANÁK

Žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.
Tel.: 604 850 396

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Jsme tu pro vás již 80 let.
Adresa:
Veveří 36, Brno
Telefon:
541 214 946, 603 858 924

www.hodinarstvi-strnad.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

Redaktor StaroBrněnských novin
Martin Cibulka děkuje za příspěvky
na pamětní desku Nataši Gollové
Veřejná sbírka SBN na podporu herecké hvězdy se pěkně rozvíjí
Přispějte na pamětní desku herečky Nataši Gollové
prostřednictvím transparentního účtu SBN

To je
ON!

9442810001/5500

Sbírka StaroBrněnských novin na pamětní desku herečky Nataši Gollové se úspěšně
rozvíjí.
Projekt Martina Cibulky má
úžasnou odezvu mezi čtenáři
StaroBrněnských novin, které akcit zaštiťují.
Velmi nás těší, že se výsledná částka po pouhém měsíci od vyhlášení
sbírky blíží kýženým 20 tisícům
korun. Tato částka bude určena
jako odměna za práci na desce...
NATAŠA
GOLLOVÁ

MARTIN
CIBULKA

Pokud vše půjde podle plánu,
bude pamětní deska Nataši Gollové na jejím rodném domě v Údolní
7 slavnostně odhalena 29. října.
Této události budou StaroBrněnské noviny věnovat maximální pozornost.

MARTIN CIBULKA: Autor projektu sbírky na pamětní desku pro
NATAŠU GOLLOVOU, předseda Klubu přátel StaroBrněnských
novin, redaktor StaroBrněnských novin a znalec Brna.
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
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telefon redakce: 775 949 557

SEDM OTÁZEK SBN
ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Miloš Zeman

Gustav Nezval, idol žen, neměl jedinou milostnou aféru (kromě své manželky), pěstoval ředkvičky na tajném ostrově, kde měl
i svůj starý autobus, ve kterém bydlel.

G
Audrey
Hepburn

Miloš
Zeman

EXKLUZIVNĚ
Text: Martin Cibulka

SBN: Vážený pane prezidente, 28. září slavíte
narozeniny. Budete mít
čas na oslavu v rodinném
kruhu?
Prezident Miloš Zeman:
„Narozeniny většinou trávím v rodinném kruhu
a doufám, že tomu tak
bude i letos.“
SBN: Adina Mandlová či
Lída Baarová. Se kterou
z těchto dam byste chtěl
prožít večer?
Prezident Miloš Zeman:
„Ani s jednou, ale moc rád
bych šel na večeři s Audrey Hepburn anebo s Libuší Šafránkovou.“
SBN: Nechtěl byste se
s rodinou a potažmo i vládou přestěhovat na hrad
Špilberk?
Prezident Miloš Zeman:
„Myslím si, že moravský
patriotismus by neměl sahat tak daleko.“
SBN: Které místo v Brně

Vás nejvíce přitahuje?
Prezident Miloš Zeman:
„Možná právě ten Špilberk. Krásných míst
v Brně máte opravdu
mnoho.“
SBN: Objal jste už nějaký
strom v Brně?
Prezident Miloš Zeman:
„Ano, ten, který jsem
v Brně sázel.“
SBN: Je o Vás známo, že
máte rád slivovici a zabijačkové pochoutky. Je
nějaká sladkost, které neodoláte?
Prezident Miloš Zeman:
„Protože mám cukrovku, mám lékaři sladkosti
zakázány, a o to víc mně
chutnají, ale asi nejraději
mám meruňkový koláč.“
SBN: Co vzkážete čtenářům StaroBrněnských
novin?
Prezident Miloš Zeman:
„Nenechte se bičovat na
Ukrajině v sado-maso klubu, budete vypadat jako
blázen.“

ustav je ztělesněním „českého
snu“, kdy se z chudého zahradníka stal
prvním milovníkem své
doby.
Narodil se v Řečkovicích
a jeho otec, domkář, se
jeho slávy nedožil. Utrpěl
v zaměstnání úraz, po
němž byl čtyři roky upoután na lůžko. Zemřel koncem listopadu 1922. Maminka zůstala s 15letým
Gustavem sama. Už se
nikdy neprovdala.

seznámil koncem roku
1934. Gertruda Nettlová
byla velmi nadaná a půvabná tanečnice (22).
Vzali se roku 1937 v Praze
– Karlíně. Narodili se jim
dva synové. Petr (*1942)
a Jiří (*1944).

Později, když už byl Gustav v Praze, posílala mu
králíky, které stále chovala, aby neměl hlad.
V řečkovické sokolovně,
kde Gustav začínal jako
ochotník, a která zároveň
sloužila jako biograf, jí
neunikla žádná z jeho ﬁlmových rolí. Mnohé viděla desetkrát i dvacetkrát.
Až na Nikolu Šuhaje loupežníka (1947), kterého
viděla jen jednou. Úplně
ji zničilo, když na konci
ﬁlmu hlavního hrdinu
v podání jejího syna zabili. Gustav chodil v Brně
na herecké kurzy a dělal
desetiboj.
Od 19 let hrál v Národním
divadle v Praze, později ve
vinohradském.
Se svojí ženou se Gustav

Svatba
s Trudi
V době, kdy se Gustav
stal obléhaným a zbožňovaným idolem, byla
Gertruda těžce zkoušena.
On však svoji rodinu miloval a chránil její soukromí. Nikdy o něm nekolovaly žádné drby.
Gustav byl vášnivým zahradníkem! Měl zahrádku v Praze na Trojském
ostrově. Místo chaty stál
na zahradě starý autobus,
kde Gustav bydlel. Pěstoval zeleninu a ovocné
stromky.
Velký ořech, který zde
vyrostl, si Gustav přivezl
ze zahrady z brněnských
Řečkovic. Na podzim
roku 1949 se na své řečko-

Jeho poslední rolí byla
výrazná role starého sedláka Štveráka ve ﬁlmu Je
třeba zabít Sekala (1998).
Bylo mu tehdy už přes 90!
Velký herec a milovník
Gustav Nezval zemřel
v tichosti a bez bolesti ve
svém pražském bytě 17. 9.
1998 na selhání srdce.
Poslední rozloučení se konalo 23. 9. 1998 v 9.15 h
v Praze - Motole. Jeho
hrob byste hledali marně.
Nezvalovo poslední přání,
nechat svůj popel rozprášit, bylo splněno.
Svým mottem jako by
vzkazoval: „A doufám, že
jsem nežil zbytečně.“

Víte, že...
Gustav Nezval hrál milovníka ve více než 80 ﬁlmech. Jeho nejoblíbenější
zeleninou byla ředkvička.

Kandidát těchto novin
na radnici Brno-střed

Hvězdárenská 2

V tomto domě

To je
ON!

Hvězdárenská 2

vické zahradě zranila pádem ze žebříku při česání
ovoce milovaná maminka
Aloisie. Vypadalo to s ní
velmi špatně.
Gustav si ji vzal k sobě do
Prahy, kde i dožila. Rodný
domek poté s těžkým srdcem prodal.
Gustav byl též vynikajícím šachistou. Doma, ve
své knihovně, měl mnoho
literatury na toto téma.

Popel

Králíci

Kdyby domy mohly mluvit
žil architekt Bohuslav
Fuchs (1895 - 1972).
Dům je podle jeho návrhu. Ústředním prvkem
jsou dvě točitá protilehlá schodiště. Fuchs je
autorem Zemanovy kavárny, hotelu Avion, Moravské banky na nám.
Svobody, hotelu Slovan,
mnoha vil atd.

Tema

TAJNÝ ŽIVOT PR

Bohuslav
Fuchs

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Žertovná kolláž: Ondřej Höppner

Prezident České republiky

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Martin
Cibulka

Autor projektu
pamětní desky
Nataši Gollové,
předseda
Klubu přátel
StaroBrněnských
novin
(Komunální volby
budou na podzim 2018)

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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PRVNÍHO MILOVNÍKA
Gustav Nezval
s rodinou

●

Kalendárium
Starého Brna
ZÁŘÍ

Josef
Olga
Zezulová,
Sumec,
spisovatelka
konstruktér

Bohuslav
Fuchs,
architekt

Leopold
Karel
Divíšek,
Masur,
propagátor
kustod

Václav
Royt,
historik

● Olga Zezulová
*17. 9. 1922 Brno
†28. 8. 2001 Brno
Režisérka, spisovatelka,
překladatelka a herečka.
● Bohuslav Fuchs
*24. 3. 1895 Všechovice
†18. 9. 1972 Brno
Architekt, urbanista, profesor brněnské techniky.
● Václav Dvořák
*20. 9. 1900 Brno
†21. 9. 1984 Brno
Architekt a stavitel. Spolupracoval s Bohuslavem
Fuchsem. Sběratel
výtvarného umění.

S Marvanen jako
radou Vacátkem

● Václav Royt
*1. 9. 1827 Nová Ves
†27. 5. 1907 Brno
Historik, pedagog, zemský školní inspektor.

GUSTAV NEZVAL
(*18. 11. 1907,
Řečkovice u Brna.
† 17. září 1998,
Praha.

Maminka

Příběh pošťačky (1)

„Odneste mi, prosím, tohle psaníčko
dle adresy, ale prosím, diskrétně!“

● Alfons Sovadina
*29. 9. 1882 Přílepy
†12. 4. 1964 Brno
Lékař a ředitel Sociálních
ústavů města Brna.
● Karel Divíšek
*12. 9. 1873 Brno
†27. 11. 1949 Ostrava
Propagátor brněnského
sportu, poštovní ředitel.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1916)

Slečně Vyplatilové? To je moje kamarádka!
Zve ji do parku v 7 hodin...

Ta koketa, teď jí to zkazím!
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)
Martin
Cibulka

PRVNÍ VOJENSKÝ
VELITEL BRNA

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

Na srpnovém Setkání
přátel SBN jsme se přenesli do 15. února 1976.
Toho dne tragicky zahynula paní Marie Bartošová (45 let), která
zmizela při propadnutí nástupního ostrůvku
a části vozovky v Pekařské
ulici. Jak to tenkrát bylo,
nám přišel povyprávět
tehdejší hlavní vyšetřovatel tohoto případu Mjr.
Ivan Iša. Sám se tehdy
vydal na průzkum vodou
podemleté části Pekařské.
Všude jen bahno, kabely,
popraskané potrubí, voda
a hlavně tma, která děsila.
Paní Bartošová (uklízečka
mj. na Petrově a prodavačka květin) zachránila
život tehdy 58letému Mi-

Vyšetřování

Marie
Bartošová

Mjr. Ivan Iša,
detektiv

roslavu Šudákovi a sama
přitom zahynula. Její tělo
dodnes nebylo nalezeno.
Když manžel paní Bartošové požádal tehdejší
Národní výbor o odškodnění a příspěvek na pamětní desku, byl odmítnut. Pan Šudák dostal po
roce 1989 něco málo přes
4 000 Kč za poškozené

věci a za ušlý výdělek
a navrch omluvný dopis.
A ještě požadoval náhradu za ztracený klobouk,
ten už mu nahrazen nebyl. Pro odlehčení pan
Iša přidal několik kuriozních případů. Zloděj, který před mnoha lety vykradl brněnskou restauraci
U Kuby v Anenské ulici

Díra, do které
se propadla

byl vzápětí o tento lup
okraden dalším zlodějem.
První zloděj si to však nenechal líbit, tak se vydal
toho druhého zloděje zabít... Pan Iša je skvělý!

Kdy příště

5. září 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.

Dortové a ﬂoristické studio. Originální dorty a dezerty. Domácí café s růží
a levandulí. Limonády, ledové čaje.
Tel.: 601 234 587. FB

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Shot bar, Kozí 12

Na Purkyňce, Purkyňova 80

Kvalitní česká kuchyně, speciality
k pivu a vínu. Piva malých a středních
pivovarů. Přijmeme kuchaře! Tel.: 731
490 387. www.napurkynce.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 starý nábytek,
svítidla, odznaky, přístroje, uniformy. Tel.: 702
826 718.
●Prosba. Děkuji předem
za nabídku staršího vybavení bytu, školního vybavení. Retro věci jako starý
kočárek, trojkolka, lampa,
nástěnné mapy, gramofon, televize… Tel.: 792
246 715.
●Pronajmu pokoj a kuchyň, samostatný vchod,
moderní
příslušenství,

Starobrněnská
bábovka

De Fleurs, Jezuitská 15

Nový bar v srdci Brna. Po večerech se
pod rukama barmanů rodí jedinečné
drinky. Koktejly na míru. Přátelské
prostředí. Tel.: 773 427 723. FB

v Masarykově čtvrti, klidná ulice, blízko MHD.
Nízký nájem. Volné od
poloviny července. Tel.:
721 234 204
●Koupím dům. Prosím
nabídněte. Tel.: 605 514
210
●Koupě. Ke koupi hledáme nadstandardní bydlení v Brně, parkování nutné. Tel.: 736 123 995.
●Prodám originální karikatury a portréty hereckých osobností stříbrného

plátna (např. H, Haas,
J. Marvan, V. Burian,
L. Pešek). Tel.: 777 122 009.
● Restaurace Na Purkyňce (Purkyňova 80)
přijme kuchaře. Nástup
možný ihned. Přátelský
kolektiv. Tel.: 731 490 387.
●Zlatnictví
Marcela
Lurská. Opravy zlatých
a stříbrných šperků. Zakázková výroba. Rytecké
práce. Výkup zlata. Veveří 32, Brno. www.zlatnictvi-lurska.cz.

Sylvestr Voda (1879 - 1945) byl prvním vojenským velitelem města
Brna po vzniku Československé republiky.
Po nacistické okupaci se
stal členem vojenské odbojové organizace Obrana národa, v níž působil
jako spojka, za což byl
odsouzen ke třem letům
vězení. Tam při těžbě rašeliny onemocněl zápalem pohrudnice a záhy
zemřel na následky nacistického věznění.
Je po něm pojmenována
ulice Vodova.

inzerce

Novinky z místních podniku

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Martin Cibulka

Příběh zmizelé
květinářky

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

e spoustě ﬁlmů pro
pamětníky dotváří
příjemnou atmosféru ke kávě tradiční bábovka. Tento skvělý moučník
patřil kdysi ke každé výjimečné chvíli. Jistě najdete
plno receptů, ale je i jeden
ze starého Brna, kde se
přidávala místní, čerstvá
káva. Do vymazané formy, vysypané moukou
a mandlemi, lijte těsto
obohacené o pětinu vaječného likéru. Obalte višně
v mouce, do trošky těsta
přidejte čerstvě připravenou kolumbijskou či brazilskou kávu a plody jím
naplňte, přidejte do formy, a lehce marmorujte
zbylým kávovým těstem.
Vrch potřete špetičkou
sádla a mléka. Lahodný
dezert promění setkání
u šálku kávy v kulinářský
zážitek. Nebo si ji vychutnejte v oblíbené kavárně.
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

Kabrňák
na Hlavasu
Viděli jste někdo v poslední době WC na brněnském nádraží? Tedy prý
ve 12. nejpříjemnějším

byl - dva pisoáry - jeden
nefunční... Tři kabinky,
z toho dvě nefunkční, v té
jedné jakž takž po kotníky vody.
„Nechat se bičovat mi
přijde málo hrdinné,
možná by stálo za úvahu

městě v Evropě.
„Nechci vidět“, zahromoval pan Svatopluk
KaBrňák, „jak to vypadá
na veřejných toaletách
v těch městech na 200.
místě a dále...“
Tento týden jsem tam

nechat brněnského náměstka pro dopravu zavřít na dvě hodiny na WC
na brněnském hlavasu,“
uzavřel v žertovné nadsázce pan KaBrňák.

Děda a vnuk
Děda zkouší vnuka v šalině:
D: „Jaké je hlavní město

Maďarska?“
V: „Nevím, ale umím si to
vygooglovat.“
D: „Jak zní Pythagorova
věta?“
V: „Nevím, ale umím si to
vygooglovat .“
Za chvíli:
V: „Dědo , dáš mně 50 korun na zmrzlinu?“
Děda: „No, nevím, ale můžeš si to vygooglovat.“

inzerce

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

pro všechny,
PŮJČKA na cokoli
Dostupná

• Rychlé vyřízení a bez poplatků
• Volejte nebo pište 606 788 730
• Nyní akce 20 000 Kč za 999 Kč měsíčně
• Zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

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
Srpen 2016

Vážená redakce,

ráda bych vám poděkovala za ty nádherné noviny,
které pro Brno s takovou
láskou děláte.
Jana Mařenková

PAMĚTNÍ DESKA PRO NATAŠU GOLLOVOU
Vážení čtenáři.
Máte - li chuť, budeme velmi rádi, když
přispějete jakoukoliv částkou na výrobu
a umístění pamětní desky Nataši Gollové na
rodný dům v Údolní 7 v Brně. Vždyť Nataša byla přece naše Brňačka! Za spoluúčast
na této mimořádné události vám srdečně
děkujeme.
Vaše StaroBrněnské noviny.

Báseň

Srpen
Srpen, srpen přichází,
půlka prázdnin odchází.
Léto krásné, jak má být,
v Brně, vždy se pobavit.
Do města si zajedu,
šalinou se projedu.
Zmrzliny si kopce dám
na Prygl se podívám.
Krásný výlet parníkem,
dám si vodku s tonikem.
Sluníčko nám svítilo,
moc se nám to líbilo.
Zdeňka Mášová
Báseň své dcery poslal
básník Láďa Flek.

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

Transparentní účet StaroBrněnských novin:
9442810001/5500.
Do poznámky napište: Nataša Gollová - deska.

Pro více informací volejte: 777 122 009 (Martin)

Restaurace
a pivní šenk
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.

Otevřeno denně 11 - 24 h.

Rozmluvíme
Vás anglicky!
6 dní a více jak 70 hodin
s rodilým mluvčím
Intenzivnější a přínosnější
než jazykové pobyty
v zahraničí
100% individuální přístup
Vhodné pro všechny
úrovně angličtiny
Říjnový a listopadový
termín v prodeji

Tel.: 730 525 130
www.englishstay.cz

Restaurování, opravy
a výroba stínidel
na lampy
Mirka Pořízková
Volejte: 728 332 909

Těšíme se na Vás!

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

www.drevenaruze.cz

E-mail: luksikovam@seznam.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

Polívka s dcerou
hrají o DNA

Nenechte si ujít komedii
v Divadle Bolka Polívky
s názvem DNA. Hrají Boleslav Polívka a jeho
dcera Anna Polívková. Inscenace s autobiograﬁckými prvky je plná
klaunských výstupů. Nejbližší termín je 9. 9.

Hudební kino
v Sono Centru

Série živých koncertů
v Sono Centru pokračuje.
8. 9. od 20 h si nenechte
ujít živý koncert Pearl
Jam. Vstup zdarma.

Auta továrníků na Celnici

V Galerii Celnice je od 9. září
otevřena výstava Auta brněnských továrníků, která představí
automobilismus první pol. 20.
stol. K vidění auta textilních
podnikatelů Löw-Beer, Stiassni
a Tugendhat. Doprovodný program napříč Brnem.
www.vilalowbeer.cz
K

Hloužková hraje
Tarzana

Bolek
Polívka,
herec

Kulturní nástěnka
ZÁŘÍ

Divadlo - Ne 18. 9. v 19 h - KRÁLOVA ŘEČ - ND Brno - Mahenovo divadlo, Malinovského nám. 1 - Inscenace
inspirována úspěšným ﬁlmem. Hrají:
M. Sláma, L. Frej… www.ndbrno.cz
Výstava - Do 18. 9. - TRABANTEM
KOLEM SVĚTA - KC Semilasso, Palackého tř. 832/126 - Živá výstava. Daniel
Přibáň devět let s trabantem na cestách.
K vidění expediční vozidla.
Divadlo - St 21. 9. v 19.30 h - DOMA
U HITLERŮ ANEB HISTORKY
Z HITLEROVIC KUCHYNĚ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Šest groteskních výjevů z Hitlerova života. Napsal A. Goldﬂam.
Dětem - Ne 25. 9. v 15 h - TICHÉ
ŠLAPACÍ KRÁLOVSTVÍ - Divadelní
studio V, Veveří 133 - O království, ve
kterém více lidí jezdí na kolech než v autech. www.divadlov.cz
Prohlídka - Kromě pondělí 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.

Radůza,
zpěvačka

Radim
Fiala,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Navštivte
představení
Tichý Tarzan v Divadle Husa na provázku.
Úžasná herečka Ivana
Hloužková v roli fotografa Tichého, pija-

na, blázna, nebo génia?
V září se hraje 15. od
19.30 h. V dalších rolích
V. Hauser, A. Duchaňová…

Radůza zazpívá
v říjnu v Brně

Zpěvačka Radůza, autorka hudby i textů, vystoupí 17. 10. od 20 h
v Sono Centru. Nenechte
si ujít.

Stageart uvádí
Svět podle Prota

Nenechte si ujít představení K-PAX, Svět podle
Prota v Divadle Bolka Polívky. „Přijďte po
prázdninách 16. 9. na
představení, jehož děj se
odehrává v psychiatrické
léčebně,“ zve herec Radim Fiala. Kromě Fialy
si lze užít herecké výkony
Petra Halberstadta či
Markéty
Plánkové…
Další podrobnosti: www.
stageart.cz

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

Vo
krokóšovi z Rathausu
Aleš „Agi“ Bojanovský k poctě Franty Kocourka (7.)
Kdo byl king
Za chvílu se vopravdu
přišóral a hned začal kůžu
chálovat. Až ju celó natlačil, naglgal se vasrůvky
ze Svratky šel se hodit do
klidu.
To si ale ufachčil těžké
pakec ... Vápnisko v něm
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

začalo makat, krokóš se
nafókl a rupl. Až se to
z rathausu domákli, začlo
se v celým Štatlu v těžkým
stylu oslavovat.
Knajpy ani nezavíraly
a škopkovalo se vo sto
šest. Řeznické byl king,
vod borců z rathausu vysomroval ňákó tu goldnu
a vodklapal zase na vandr. No a vod těch dob už
štatlaři nemuseli mít fedry z žádný potvory.
-Konec. Nová příště-

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Eva Mádrová (roz. Kopřivová)
Bojovnice proti komunismu

www.malostranskenoviny.eu

Anna
Kopřivová,
maminka

Miloslav
Kopřiva,
táta

?

Otázka: Víte, kde je v Brně
bysta polního maršálka
Raduita de Souchese
(vojevůdce za Třicetileté
války)? Nápověda: Hledejte na Špilberku.

Minule: Tato rohatá hlava je na
adrese Kobližná 4 nad vchodem
Schrattenbachova paláce.
Správně: L. Zoubek, B. Křivánek

Foto: Martin Cibulka

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

T. G.
Masaryk,
prezident

Eva Mádrová (roz. Kopřivová, 1927 - 2009) byla
dcerou brněnského architekta (např. OD Baťa)
Miloslava Kopřivy. Působila jako spojka protikomunistického odboje.
Sepsala stať na obhajobu
myšlenek T. G. Masaryka.

Foto: Archiv

Zabava

V roce 1953 byla odsouzena ke čtyřletému těžkému
žaláři, ztrátě čestných občanských práv a propadnutí poloviny jmění.
Po propuštění pracovala
ve skladu Montovaných
staveb. Bydlela v ulici
Chládkova 8.

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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Když řízek, tak z Quick bistra
K

dyž mě před půl rokem oslovilo
vedení Quick bistra v Nádražní
4, zda by mohli pravidelně inzerovat
ve StaroBrněnských novinách, měl
jsem radost. Třeba také proto, že
toto moderní a velmi vkusně zaříze-

né bistro navázalo na značku Quick,
která je s Brnem spojená už od
1. 8. 1967. První samoobslužné bistro
v tehdejším Československu zahájilo
provoz pod stejným názvem v hotelu Slovan. Quick bistro v Nádražní
4 navazuje na tuto tradici nejmodernějším zázemím, řešením prostoru pro hosty a také
nabídkou jídel, která lidem
prostě nepřestávají chutnat.
Měl jsem tu čest projít si celou
kuchyni, což se běžným konzumentům jen tak nenaskytne. Kuchaři, kteří právě plnili
španělské ptáčky z čerstvého
a právě dovezeného masa,
další naklepávali vepřové

a kuřecí řízky, byli celí v bílém. A ty čepice! Tak čistou, moderně vybavenou
a voňavou kuchyni jsem snad ještě neviděl. Všichni zaměstnanci se
usmívali, což také o něčem svědčí.
Quick bistro je velmi příjemnou změnou v záplavě vietnamských a arabských fastfoodů a dalších rychlých,
mnohdy pochybných občerstvení.
Co dodat? Tento podnik, který lze přirovnat ke švýcarským hodinkám, mě
velmi mile překvapil. Jeho návštěvu
vám vřele doporučuji. A co víc, jejich
slogan „Chutně, kvalitně a bez čekání“ je opravdu na místě.
Martin Cibulka
StaroBrněnské noviny

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. října
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

RENATA OBADÁLKOVÁ
Větrné mlýny

Foto: Archiv

Za uspořádání
17. ročníku Měsíce autorského
čtení v Brně. Největší v Evropě!

Tip poslal:
Petr Kolman
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat
Foto: Martin Cibulka

VAŠEK
Bernský salašnický pes
(4 měsíce). Výborně
zapadne do každé
partičky.
Foto: Lucie Martínková
E-MAIL: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

Originální Lamku na
přípravu kávy z roku
1936 věnovala redakci
Jutta Lamplotová - snacha prezidenta ﬁrmy
Hubert Lamplota, a. s.

Tak to je
betelný!

NÁMLUVY. ONA: „Meze už chladnou, raději bychom měli jít.“
ON: „Byl pozdní večer, prvního září, prvního září, lásky taky čas...

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. 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. 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

so

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.

