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FEŠNÁ MÍŠA
Galerie Caff e (nám. Svobody 8) 
s dortem Míša za 59 Kč a vanil-

kovým koláčem za 59 Kč.

Brněnské  
servírkyservírkyservírkyservírkyservírky

inzerce
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Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci
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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

leden 2017
Cˇ ís. 1, roč. VII Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

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

p. F.
 2017
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Proč čtu

Martin Cibulka, 
hlavní redaktor SBN 

přeje čtenářům P. F. 2017.

inzerce

10. 000 výtisků
Toto číslo vyšlo v nákladu

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

Pošli dobrovolně SMS

poslEdnÍ 
sloVa 

prVnÍho 
ElEGána  

Čeněk Šlégl hrával 
elegány a ředitele

Příběh herce šlégla, 
ke kterému se 

obrátil svět zády

6-7
VÍCE str.
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Čtenářům více 
tolerantnosti

 a lásku k dru-
hým. Noviny 

zdravím!“

Petr 
Halberstadt
Herec, Národní 

divadlo Brno
„Novinám samé 

dobré zprávy 
a čtenářům 
ve zdraví to 

samé.“  

AnkETA STAROBRněnSkÝCH nOvin

 Jiří
Pecha

„Více stran 
a udržet si
 nadhled.“  

Herec, fi lozof,
znalec

Co popřejete novinám 
a čtenářům do nového roku? 

Markéta 
Jetelová

„Novinám 
dostatek 

čtenářů, čtená-
řům dostatek 

novin.“

„Novinám, 
aby byly ještě 

pěknější. A čte-
nářům přeju 
hodně lásky!“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: 
P. F. 2017 
od Radima 

Fialy.“

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 - Skvělá zpráva! 
Tramvaj Nataši Gollo-
vé, která je tváří Sta-
roBrněnských novin, bude 
vozit cestující Brnem - 
střed. Před Vánocemi ji 
pokřtil Dopravní podnik 
města Brna, který tak vy-
hověl přání 30 tisíc čtená-
řů StaroBrněnských novin,  
suverénně nejoblíbenější-
ho místního periodika.
Tramvaj tak sice bude mít 
jméno slavné herečky na 

plášti, ale její číslo nechť je 
proměnlivé. 
Radnice města Brna i rad-
nice městské části Brna - 
střed se zmítá v politických 
bojích, StaroBrněnské no-
viny zůstávají - nezávislé, 
svobodné a plně oddané 
svým čtenářům.
Spřátelené tramvaje jsou 
tyto: Tramvaj Vladimíra 
Menšíka, Karla Högera, 
Dušana Jurkoviče... Přeje-
me příjemnou jízdu!

POSÍLEJTE 
nÁM SvÉ TiPY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

zauJala Vás akCE sBn - odhalEnÍ 
deskY nataši gollové?

ano: 91 %, ne: 9 %
Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v období 
od 15. 12. do 28. 12. 2016, 
m. j. na odběrních místech 
StaroBrněnských novin. Dota-
zováno: 100 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

aGEntura media skaut se Ptá v ulicích

starobrněnské noviny mají v brně tramvaj: 
díky nataše go llové, které zařídily desku

Podle průzkumu SBN (agen-
tura MediaSkaut) nebylo 
s trhy na náměstí Svobody 
spokojeno 40 % dotázaných 
(230 respondentů). Nelíbily 
se jim hrnečky a ceny zboží.

Tak to je víc než pěkné: 
V Zoo Brno se v roce 2016 
narodilo přes 200 mláďat

První mládě v zoo Brno 2016

Brno - Žirafy, vlci, pásovec, 
medvěd, rosomák a dal-

ších 200 zvířat se v roce 
2016 narodilo v Zoo Brno.

Vánoce v Brně? 
Příště lépe!

vánoce v Brně 2016

Představujeme novin-
ku z galerie nejkrat-
ších vtipů. Tento má  
pouhých pět slov:
Přijde fi nanční 
kontrola 
do Agrofertu...

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

1 °C
LEDEN

Mnoho sněhu v lednu, 
mnoho hřibů v srpnu.

Počasí 

StaroBrněnská 
kuchařka

Recept poslala 
Petra králová, 

Staré Brno

   Krátký Vtip

Opilé švestky
Co je třeba: 250 g suše-
ných švestek, 1 dl rumu, 
hrst mandlí a 200 g čoko-
lády na vaření.
Postup: Švestky zalejte 
rumem a nechte půl ho-
diny odpočívat. Pak do 
každé dejte jednu mandli 
a máčejte v rozpuštěné 
čokoládě. Cukroví pak 
položte na pečící papír 
a nechte ztuhnout.

Nové zprávy ze Starého Brna

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

Adresa: Hlinky 34, Brno    Rezervace: 725 934 894
www.grandprixrestaurant.cz 

GRAnD PRix - restaurace

Připravujeme jídla 
dle oblíbených receptů 
významných závodníků.

nejen pro motoristy.

Těšíme se na vás!
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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 od-

běrních místech. Čte je až 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 karla B. při své slavné 
produkci v disciplíně 

posedávání na dece v čepici

místní mistrYně 
V posEdáVánÍ na dECE

starobrněnské noviny mají v brně tramvaj: 
díky nataše go llové, které zařídily deskudíky nataše go llové, které zařídily desku

nataša Gollová ze StaroBrněnských novin 
(deska odhalena v Údolní 7) je patronkou 
tramvaje, která jezdí Brnem - střed. 

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

Marcela Lurská
Zlatnictví
 Opravy zlatých a stříbrných šperku 
 Zakázková výroba  Rytecké práce

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

www.zlatnictvi-lurska.cz

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie, 

nové žaluzie, 
opravy žaluzií, 

sítě a dveře 
proti hmyzu.

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

Letos tomu bude již 87 let, kdy byla započata stav-
ba paláce Alfa. V době svého vzniku patřila Alfa pa-
sáž k nejkontroverznějším stavbám v Brně. Během 
pár desítek let se však natolik sžila s okolní zástav-
bou, že si ji dnes málokdo uvědomuje v kompletní celistvosti. V tehdejších Lidových no-
vinách se o Alfa pasáži psaly hotové senzace. Byly neustále plné inzerce, obchodních 
reklam, různých lákadel, později také programem kina Alfa. Nechyběla tehdy velmi 
oblíbená novoroční přání pro návštěvníky kavárny Alfa a také obchodníci rozdávali no-
voroční slevové kupony a malé věrnostní dárečky. Do dalších let přejí StaroBrněnské 
noviny nejexkluzivnější pasáži mnoho štěstí! Pokračování příště.

Více info: www.alfapassage.cz ►►

Akce ledna

Historie Alfa pasáže

14. 1. 2017 (sobota) od 15 do 18 h Bleší trhy v Alfě. 
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Zrestaurovaná mozaika ve vchodu do Alfa pasáže.

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína od 
moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
• S našim lahodným vínem se všední   
den promění ve svátek. 

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den



4  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Jako by to 
bylo včera

inzerce

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Dříve byly na Dominikánském náměstí koleje, budka, pumpa, strom a lampa. Dnes auta.

1931 Dnes

POSÍlEJTE SvÉ FOTOGRAFiE 
starých a nových míst v Brně pořízené 
ze stejného místa na adresu: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu  

Kde to je
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Dominikánské náměstí

● 13. 1. 1935 byla slav-
nostně otevřena Masa-
rykova léčebna – Dům 
útěchy v Brně na Žlu-
tém kopci. Byl zároveň 
prvním onkologickým 
ústavem v meziváleč-
ném Československu. 
Významnou částkou na 
otevření přispěl prezi-
dent T. G. Masaryk. 

otevření 
domu útěchy

Vraťme se do doby, kdy 
byly kavárny daleko vý-
znamnějšími zařízení-
mi než dnes. Fenomén 
brněnských kaváren je 
skutečně něco mimořád-
ného. O tom, že první 
kavárna v českých zemích 
byla v r. 1702 otevřena 
právě v Brně, se už ve 
StaroBrněnských novi-

nách psalo. Rozhodl jsem 
se kavárny v tzv. srdci 
Brna spočítat. Jenže po 
hodině jsem zapomněl, 
kde jsem vlastně začal. Co 
je přesně míněno kavár-
nou? Takže: v roce 1702 
byla jedna kavárna na 
cca 32 tisíc obyvatel... Ví 
někdo, kolik máme dnes 
v centru Brna kaváren? 

Dva protichůdné případy 
dvou bratrů a navíc dvoj-
čat teď řeší brněnská 
policie. Jeden z bratrů 
ohluchl při oslavě Nové-
ho roku z petard a druhý 
oněměl z velkého oče-
kávání. Oba už jsou na 
svobodě.

ČERNÁ 
KRONIKA

ohluChl zE 
samé radosti

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

Slavná 
Bellevue

Kolik je v Brně kaváren?

MÍst
nÍ 

Příběh
Y

SMS inzerce

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.

Zde mŮŽe 
být váš 
inZerát!

volejte ihned

tElEFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail:

vlídné ZacháZení!

Speed Queen 
Laundry Eden

Nová samoobslužná
prádelna

EDEN, Purkyňova 35, Královo Pole 
(tram Skácelova)
Tel.: 604 595 559

www.brno-pradelna.cz
www.LaundryBrno.cz

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
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Posílejte nám FotograFie 
starého brna

MÍst
nÍ 

Příběh
Y

dnešní snímek Poslal Čtenář: roman schÖniger

inzerce

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

DO REDAKCE StaroBrněnských 
novin přibyl řízením osudu pes 
Denisa (na snímku s redaktorkou 
Aničkou). Matka Denisy je šlech-
tična, otec tulák. Patří k přízni 
nedávno zemřelého skladatele 
Petra Hapky (dcera feny).

Přišel redakční 
pes denisa
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Co je nového u vás posílejte na 
redakce@starobrnenskenoviny.euredakce@starobrnenskenoviny.eu

PřisPějte k Zachování Paměti!

Adresa: Jakubské náměstí 7, Brno, 602 00
Tel.: +420 542 210 466

Široká nabídka ubytování pro jednotlivce, rodiny i skupiny. 
Snídaně v ceně pobytu a wifi  zdarma.
Přátelská atmosféra a osobní přístup.

Těšíme se na Vás!

www.jacobbrno.cz

Do ostatních hotelů se jezdí přespat, k nám se jezdí pro zážitek!
Navštivte nás a zažijete jedinečnou atmosféru art deco v samém srdci Brna.

Art decové snění - to je Jacob Brno.

Těšíme se na Vás!

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

Adresa: Hlinky 34, Brno    Rezervace: 725 934 894
www.grandprixrestaurant.cz 

GRAnD PRix - restaurace

Připravujeme jídla 
dle oblíbených receptů 
významných závodníků.

nejen pro motoristy.

Těšíme se na vás! Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

komorní hudební vinotéka 
ve sklepních prostorách

• Nezvykle široká škála odrůd                           
výhradně z vlastních vinic

• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny

www.vinarstvibukovsky.cz 

Naše víno je tu pro vás i v roce 2017.
Vinařství Bukovský z Kobylí na Moravě.

TENIS 

Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

kurzy tenisu 
Nábor 
nových dětí

nebo raketa 
HEAD zdarma

Sleva        %20

Obchodní dům Baťa 
(dnes Centrum), 
ulice kobližná roku 1935
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dojemný Příběh herce šlégla, 
ke kterému se obrátil svět 

zády... a poslal ho kutat uran

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě 
žil katolický kněz, vlas-
tenecký kazatel, historik 
a profesor Alois Slovák 
(1859 – 1930). Byl tvůr-
cem Mohyly míru, pa-
mátníku na bitvu u Slav-
kova. K jeho žákům na 
gymnáziu patřil i slavný 
režisér Otakar Vávra. Je 
po něm pojmenována 
ulice Slovákova. 

Obilní trh č. 7
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Alois SlovákObilní trh č. 7

sedm otázek sBN
RozhovoR staRoBRN ̌eNských NoviN 

SBN: Jaká je Vaše nej-
hezčí vzpomínka na dět-
ství prožité v Brně - Čer-
ných Polích?
Nina: „Náruč mých milo-
vaných a nádherných ro-
dičů. Maminka měla ryt-
miku, cpala jsem se tam 
už když mi bylo 13! S tátou 
jsme často jezdili na „Pry-
gl“, tam mě naučil plavat.“
SBN: Váš tatínek dal zá-
klad jeskynnímu potápě-
ní. Měla jste o něj někdy 
strach?
Nina: „Strach měla hlav-
ně maminka. Byl velký 
otužilec. Jeho potápěč-
ské umění využívali často  
i kriminalisté. Nejen pro 
mě byl hrdina, nikdy jsem 
ho nepřestala obdivovat.“
SBN: Která místa v Brně 
máte nejraději?
Nina: „Všechna divadla, 
již zmíněnou brněnskou 
přehradu, nebo Černá Po- 
le… Jsem velká brněnská 
patriotka.“
SBN: Kdybyste nebyla 
herečkou, jaké povolání 
byste zvolila?
Nina: „Táta moc chtěl, 
abych byla magistrou. 
Velmi mě bavila archeo-
logie. Nakonec však zví-
tězilo divadlo. Díky tomu, 
že v roce 1954 neotevřela 
JAMU první ročník, jsem 
přešla do Prahy, kde jsem 
se na DAMU seznámila  
s mým budoucím manže-
lem, hercem a režisérem 
Janem Kačerem.“

SBN: Čím Vás manžel do- 
káže rozesmát?
Nina: „Rozesmívám hlav-
ně já jeho. Jsme spolu celý 
život, chce to velkou trpě-
livost. Víte, já jsem ho zpo-
čátku vůbec nechtěla. Tak 
dlouho mě doprovázel, až 
jsem nakonec podlehla.“ 
SBN: Kterého herce z do- 
by stříbrného plátna nej-
více obdivujete?
Nina: „Z Brňáků musím 
vzpomenout na Josefa 
Karlíka, Jaroslava Duf-
ka nebo Rudolfa Jurdu.  
A upřímně řečeno „stří-
brné plátno“ mě fascinuje 
dodnes. Tehdejší filmy 
byly nesrovnatelné s dneš-
ními. Herce z té doby ob-
divuji všechny.“
SBN: Co vzkážete čtená-
řům SBN do Nového roku?
Nina: „Aby chodili do di-
vadla a neseděli u televize! 
Choďte na živé herce.“

Nina Divíšková
Herečka

Text: Martin Cibulka

P

Exkluzivně

nina Divíšková

ři natáčení filmu 
Hotel Modrá hvězda 
(1941) Čeněk Šlégl 

(herec a režisér) zcela jis-
tě netušil, že bude jeho 
posledním. Kvůli manže-
lovi dcery Blanky, který 
byl Žid, Šlégla vydírali 
Němci. Gestapo ho do-
nutilo k účinkování  
v rozhlasových skečích 
a vstupu do Vlajky. 
Herečtí kolegové se od 
něj odvrátili. Šlégl jezdí 
do Brna za kamarádem 
Jiřím Nathánem – Ži-
dem, což je riskantní. 
Po konci války začala 
další vlna výslechů kvů- 
li členství ve Vlajce  
a účinkování v rozhlase. 
V té době živil manželku, 
matku, dceru a trpěl vá-
penatěním páteře. Navíc 
byl léčen pro nervovou 
chorobu. 
V roce 1947 byl Šlégl od-
souzen k trestu těžkého 
žaláře v trvání 6 měsíců 
zostřeném 1 postem (tzn. 
spánek na tvrdé pryčně 
bez matrace) a čtvrtina 
jeho majetku propadla 
státu. Bylo mu 48 let. 
Již těžce nemocný byl 
převezen do pracovního 

lágru v Jáchymově. Za-
chránil život mnoha li-
dem, hlavně členům své 
rodiny. Krátce po návra-
tu z dolů umírá jeho mat-
ka. Aby uživil manželku  
a mohl platit nájem, na-

stoupil do Uhelných skla-
dů v Praze na Žižkově. 
Jeho kolega herec Raoul 
Schránil vzpomínal: „Ně-
kdy v 50. letech jsem si 
objednal uhlí a do sklepa 
mi ho v putnách nanosil 
závozník Čenda Šlégl. 
Byl to smutný pohled.“ 
Poté dostal Šlégl místo 
pošťáka. Jeho páteř se 
ohnula a zdeformovala 
do té míry, že chodil  
o holi ohnutý jako luk -  

s hlavou skoro u země. 
Jeho poslední prací bylo 
malování obrázků na 
sklo, které měnil ve straš-
nických hospůdkách za 
pivo a buřta s cibulí. Jeho 
dcera Blanka s manželem 

emigrovala v roce 1968 
do Rakouska.
Šlégl zůstal sám s psy-
chicky nemocnou man-
želkou. Jeho zdravotní 
komplikace mu ztrpčo-
valy život. Byl bez rodi-
ny, pro kterou se oběto-
val, bez herectví, ob- 
čanské svobody a bez-
úhonnosti. V úplném 
zapomnění, v úterý 17. 
2. 1970 vydechl velký 
český herec ve svém 
bytě naposled. 

Na smrtelné posteli prý 
vzpomínal na své filmy  
a opakoval větu: „Jé, mi-
lostivá, ráčila jste ztratit 
kapesníček“ (Kristián) 
nebo kdy chtěl jako hrabě 
Kocharowski po Vlastu 
Burianovi „Posu!“ (Baron 
Prášil).
Po smrti byl Šlégl zpo- 
pelněn ve strašnickém 
krematoriu a jeho popel 
rozsypán na rozptylové 
loučce.

Velbloud uchem jehly, C. a K. 
polní maršálek, To neznáte Ha-
dimršku, Kantor Ideál, Anton 
Špelec, Dobrý tramp Bernášek, 
Tři vejce do skla, Škola základ 
života, Ducháček to zařídí, U po-
kladny stál, Kristián, Když Burian 
prášil, Přednosta stanice, Hotel 
Modrá hvězda, Noční motýl... 
Kromě toho režíroval devět filmů.

Filmy, kde zářil

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
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dojemný Příběh herce šlégla, 
ke kterému se obrátil svět 

zády... a poslal ho kutat uran

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)

● Kalendárium 
Starého Brna

Arnošt 
Hőnig, 

profesor
Vítězslava 
Kaprálová, 
dirigentka

LEDEN

● Arnošt Hőnig 
*1. 1. 1928 Ráztočno 
†19. 6. 2006 Brno
Rektor a profesor pro 
obor stavební hmoty 
a zkušebnictví.

● Vítězslava Kaprálová 
*24. 1. 1915 Brno 
†16. 6. 1940 Montpellier 
První žena, která stála 
v Brně na dirigentském 
stupínku. 

● Felix Jenewein 
*4. 8. 1857 Kutná Hora 
†2. 1. 1905 Brno
Malíř především his-
torických a náboženských 
obrazů. Mecenáš.

● František Dvořák 
*22. 1. 1883 Brno 
†6. 9. 1936 Brno
Pokladník v Kounicových 
kolejích. 
 
● Josef Zezula 
*19. 1. 1879 Brno 
†26. 5. 1964 Brno
Starosta Sokola Brno I.

● Pavel Křížkovský 
*9. 1. 1820 Holasovice 
†8. 5. 1885 Brno
Učitel Leoše Janáčka, 
první dirigent Besedy.

Pavel 
Křížkovský,

dirigent
Felix 

Jenewein, 
malíř

Námluvy pana Krahulíka

„Pár králíčků se vždycky někde doma 
uschová. Dají se třeba do předsíně...“

„Jednu kytičku, ale něco apartního.“ „To bude slečna domácích koukat...“
Pokračování příště

na scéně s tehdejší 
sexbombou zitou kabátovou 
(vzadu ladislav Hemmer)

uranové doly Jáchymov



8  Dopisy} Akcetelefon redakce: 775 949 557 redakce@@starobrnenskenoviny.eu8

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská
NEJ

prVnÍ JEslE

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

První brněnské jesle, 
útulnu pro opuštěné děti 
a venkovské dívky, při-
jíždějící do Brna za pra-
cí, zřídila v domě v ulici 
Gorkého 35 významná 
brněnská vychovatelka 
a vlastenka Marie Stey-
skalová (1862 - 1928).
Pocházela z velmi chu-
dých poměrů. Vyučila 
se švadlenou, pak učila 
ve Vesně a stala se ře-
ditelkou. I když bylo plno, 
neměla srdce opuštěné 
děti odmítnout. V tomto 
domě i zemřela. Je po ní 
pojmenována ulice Marie 
Steyskalové, pochována 
je na Ústředním hřbitově. 

přítel dětí, ale i ochránce 
převozníků? Tuto úlohu 
převzal v českých zemích 
sv. Jan Nepomucký. A jak 
vlastně Mikuláš ke své po-
době přišel? Malíř Moritz 
von Schwind namaloval 
v dávné minulosti Mikulá-
še jako usměvavého světce 
s bílým dlouhým vousem. 
Tato podoba dala základ 

všem pozdějším církev-
ním i světským vyobraze-
ní. A víte, že v minulosti 
byly děti obdarovávány 
jen na Mikuláše, nikoliv 
na Štědrý den.

Když jsem šel na po-
slední loňské Setkání 
přátel StaroBrněn-
ských novin, potkal 
jsem několik Mikulá-
šů, čertů a andělů. Proč
právě tito tři chodí 
spolu? 
Svatý Mikuláš byl reálná 
historická osobnost, na-
rodil se kolem roku 270 
v řeckém městě Patara a byl
biskupem. Po roce 300 za-
čalo pronásledování křes-
ťanů. I Mikuláš se dostal 
do zajetí. V žaláři byl těž-
ce trýzněn. Zemřel 6. 12. 
mezi roky 345 – 351. 
Jako symbol dobra Miku-
láše doprovází anděl, po-
slední postavou v trojici 
je čert. Symbol zla. Víte, 
že sv. Mikuláš je nejen Fo

to
: A

rc
hi

v

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
2. ledna v 17 h, 

Živá voda (Petrov 2)

jak svatý mikuláš k čertům přišel?

inzerce

Marie 
Steyskalová

inzerce

soutěŽ
kde to je?

vítězem soutěže kde 
to je? se stal pan Bo-
huslav křivánek. 
Stal se tak majitelem pou-
kazu na pět obědových 
menu v restauraci Živá 
voda. Gratulujeme. 
Správná odpověď:
Dům U Starého Brna se 
nachází v centru Jindři-
chova Hradce v Klášter-
ské ulici č. 94. Jde o histo-
ricky velmi zajímavý dům. 

Bohuslav 
křivánek

Popletení čerti Omnimor a karborund 
v podání Františka Filipovského 
a Stanislava neumanna

inzerce

ajděte si na netradič-
ní koktejl a třeba se 
právě vy potkáte se 
skvělým redaktorem 

a prima člověkem Marti-
nem Cibulkou.
V příjemné zábavě si vy-
chutnáte netradiční spo-
jení kávy a hřejivého 
nápoje. Připravíme espres-
so ze zrnek Haiti s an-
greštovo kořenitou chutí 
a zapijeme drinkem. Do 
broušené sklenice dáme 
led, gin, vermut dry, pár 
kapek pomerančového 
likéru a promícháme. Při-
dáme bílou křišťálovou 
cibulku, jež dodá pikant-
ní koncovku. Vychutnej-
te si nápoj, který zažene 
případnou novoroční 
depresi. Po kávě tělo pro-
dukuje hormon štěstí se-
rotonin a zlepší se nálada. 
Navíc káva zvyšuje aktivitu 
a zlepšuje dlouhodobou 
paměť. Připravte si es-
presso z čerstvých zrnek 
a směle vykročte do nového 
roku s úsměvem na rtech.
                  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
Káva s cibulkou

Pavel 
Kosta 

Z

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

Novinky z místních podniku
Pivní dveře, Smetanova 4
Stylová hospůdka s domácími burgery. 
Farmářský, sýrový, chilli burger, vege-
tariánský. Rozvoz. Tel.: 733 533 233. 
www.pivnidvere.cz 

Akadem. kavárna, Gorkého - Jaselské
Nekuřácká kavárna. Vynikající vína, 
pochoutky nejen k vínu. Domácí 
bublanina s ostružinami, štrůdl. Tel.: 
775 351 351. Otevřeno denně. F.

Marilyn, Orlí 6
Útulná kavárna - cukrárna ve stylu 60. 
let. Výběr cukrářských výrobků. Dorty 
na objednávku. Káva Lucaff e. Tel.: 722 
990 952. www.marilyncafe.cz

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Dobrovol. platbu za výtisk 
StaroBrněnských novin

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

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet
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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.

inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě

●Byt. Hledám byt, nejlépe 
OV. Tel.: 722 012 297.
●Byt. Sháním ke koupi 
byt. RK nevolat. Děkuji. 
Tel.: 721 195 819. 
●Dáma v letech 50/168, 
korpulentní, dobrých mra-
vů, bystrého ducha, ráda 
pozná přítele k občasným 
odpoledním schůzkám ve 
starobrněnských kavár-
nách. Tel.: 773 025 988.
●Pečovatelka poskytne 
péči ve všední dny nebo o 
víkendu. Tel.: 702 497 364. 

●Pronajmu 1+1 byt Les-
ná.  Tel.: 777 152 982.
●Uklidím ve vaší firmě. 
15 let praxe a ŽL. Spolehli-
vost. Tel.: 603 939 525.
● Práce z domova. Staro-
Brněnské noviny nabízejí 
práci někomu, kdo bude 
obvolávat obchůdky a fir-
my v Brně a domlouvat in-
zerci za provizi. Více info: 
Martin. Tel.: 777 122 009.
●Vyměním OB 3+1, Fran-
couzská, Brno, za OB 3+1 
do 65m2. Kdekoliv mimo

 okolí. Tel.: 602 533 348.
●Pronajmu 1 + 1, Brno. 
Nejlépe jen jedna osoba. 
Tel.: 606 562 803.
●Žaluzie Hanák. Nové 
žaluzie, opravy žaluzií, sítě 
a dveře proti hmyzu. Tel.: 
604 850 396.
●Prodám originální ka-
rikatury a portréty herec-
kých osobností stříbrného 
plátna (například H. Haas, 
J. Marvan, V. Burian, 
L. Pešek). Tel.: 777 122 
009.
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

Vážená redakce,
už dlouho jsem se vám 
chystala napsat a poděko-
vaz za ty úžasné noviny, 
které pro nás, hrdé oby-
vatele města Brna, děláte.
Považuji za velmi důležité 
připomínat, že má Brno, 
každá jeho ulicie, každé 

zákoutí, průchod či dům, 
každé místo i park svou 
historii, svou paměť, svůj 
příběh.
A především jsou to lidé, 
kteří vdechují Brnu život, 
a na mnoho z nich by se 
- nebýt vás, zřejmě zapo-
mnělo.
Takže vám děkuji z celého 
srdce a přeji hodně štěstí 
do nového roku 2017.

Jana Procházková
inzerce

Prosinec 2016

Nový rok je opět tady,
máme krásné výhledy,
trochu peněz, přidáno od 
vlády
a vychytralé pohledy.

Člověk už si na to zvyká,
prostě je to tak,
někde v koutku také 
vzlyká
a nestačí na rozjetý vlak.

Hlavně zdraví aby bylo,
máme slušné jednání,
co v nás ještě zbylo,
je naše vnitřní chápání.

Také pěkné úsměvy
sluší přece nám,
v novém roce
hodně štěstí přeji Vám!

Laďa Flek

Básně
novoroční 

Posílejte nám básně 
své i vašich dětí!

redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Přišla mu SMS
že ji čeká PMS
ženské tělo není 
žádný holubník,
poznamenal věcně
samosprávný 
úředník.

Petr Kolman

moderní doba

Nevěřte kuklám!
Když v zimě motýli
opustí své louky
neodletí do nebe
ale pod zem. 

A pokračují v tom 
co vždycky...
Létají z květu na květ
třepetají se, jsou krásní.

Jan Mařenka

Podzemní 
motýli

• 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

V            lednu je nejvíc osla-
bené močové ústrojí. 

Mezi časté potíže patří 
bakteriální infekce močo-
vých cest. Rizikovými fak-
tory jsou nedostatečný 
pitný režim, prochlazení 
a snížená imunita. Účin-
ným léčebným i pre-
ventivním přírodním 
prostředkem je tinktura 
z lichořeřišnice větší. 
Byla v 17. století doveze-
na k nám z jižní Ameriky 
a dnes ji známe jako ře-
řichu nebo kapucínku. 
Pro výrobu tinktury se 
používá čerstvý květ, listy 
a semena. Lichořeřišnici je 
velmi účinné přírodní an-
tibiotikum. Užívá se 3 krát 
denně 30 kapek po dobu 
3 týdnů. Nemá nežádoucí 
účinky ani při dlouhodo-
bějším užívání  při opa-
kovaných zánětech. Další 
vhodné léčivé bylinky jsou: 
přeslička rolní, celík zla-
tobýl, rdesno ptačí, květ 
vřesu, list břízy, medvědice 
lékařská, měsíček zahradní 
a hlavně brusinka. Během 
potíží omezte kávu, černý 
čaj, alkohol, citrusy a ostré 
koření, protože přispívají 
ke zhoršení. 

...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 
močové ústrojí

Vaše Marcela Kalasová

U Zlaté koruny

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína od 
moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
• S našim lahodným vínem se všední   
den promění ve svátek. 

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

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

Česká 151/16, Brno, 602 00

www.pohrbybrno.cz

Pohřební služba 
CM

Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

Telefony: 
543 128 187, 724 302 394

Svozy zesnulých: 
602 550 465

Speed Queen 
Laundry Eden

Nová samoobslužná
prádelna

EDEN, Purkyňova 35, Královo Pole 
(tram Skácelova)
Tel.: 604 595 559

www.brno-pradelna.cz
www.LaundryBrno.cz

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

Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy
redakce@starobrnenskenoviny.



kříŽovka na heslo
vylušti tajenku a... Překvapení!

 Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@@starobrnenskenoviny.eu10

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. 

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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krátký vtiP (chuck norris) 
Chuck Norris běhá tak rychle, že si dýchá na záda.

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

Milena má problém 
u Bolka 

Herečka Šárka Vaculí-
ková září v představení 
Milena má problém. Ne-
nechte si ujít příběh plný 
nejen předsvatebních 
pochybností Mileny 8. 1. 
od 19 h v Divadle Bolka 
Polívky. 

Polívka s dcerou 
hrají o DNA

Nenechte si ujít vtipnou
komedii v Divadle Bolka 
Polívky s názvem DNA. 
V představení hrají  herec
Boleslav Polívka a je-
ho dcera Anna Polívko-
vá. Inscenace s autobio-
grafi ckými prvky je plná 
klaunských výstupů. Nej-
bližší představení 4. 1.

Marie Rottrová 
v Sono Centru

Těšte se na koncert Ma-
rie Rottrové, jinak také 

K

Kulturní nástěnka    

Divadlo - 2., 21. a 30. 1. v 19 h - THE 
nAkED TRuTH - ODHAlEnÁ 
PRAvDA - Divadlo B. Polívky, Jakubské 
nám. - Vesnická tělocvična, kurz pole dan-
ce. Hrají: Ch. Poullain, M. Plánková… 

Dětem - Ne 8. 1. v 16 h - DÁŠEŇkA 
AnEB PSÍ kuSY- HAF! - Divadlo 
Husa na provázku, Zelný trh 9 - Na moti-
vy Čapka. Hrají A. Kubátová, J. Jelínek. 
Více: www.provazek.cz

Divadlo - Po 16. 1. v 19 h - kRÁlO-
vA ŘEČ -  ND Brno - Mahenovo diva-
dlo, Malinovského nám. 1 -  Inscenace 
inspirována úspěšným fi lmem. Hrají: 
M. Sláma, L. Frej… www.ndbrno.cz

Akce - Pá 20. 1. v 19 h - COunTRY 
BÁl COunTRY RÁDiA A FT RE-
CORDS - KC Semilasso, Palackého tř. 
832/126 - Hrají Jane a Rančeři, western 
show V. Čiháčka, moderuje L. Urbánek.

Divadlo - Čt 26. 1. 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. 

Dětem - So 28. 1. v 15 h - BROuČCi 
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Hmyzí 
balada podle Karafi áta. Krásné příběhy 
svatojánských broučků plné fantazie. 
Doporučujeme. Více: www.divadlov.cz

LEDEN

Lady soul, za doprovodu 
kapely Neřež. Přijďte 25. 
1. do Sono Centra a spad-
ne vám čelist.

Tichá pohádka 
bez aut na Veveří

Krásné představení pro 
děti s názvem Tiché šla-
pací království dopřejte 
dětem 22. 1. v 15 h v Diva-
delním studiu V na Veve-
ří. O království, ve kterém 
více lidí jezdí na kolech 
než v autech…

Ivaně Hloužkové 
sluší Tarzan

Navštivte představení 
Tichý Tarzan v Divadle 
Husa na provázku a ne-
budete litovat. Uvidíte 
úžasnou herečku Ivanu 
Hloužkovou v roli fo-
tografa Tichého, pija-
na, blázna, nebo génia?  
V lednu 15. od 19.30 h. 
V dalších rolích V. Hau-
ser, A. Duchaňová…

Bolek
Polívka, 

herec

Marie
Rottrová, 
zpěvačka

Vladimír 
Hauser, 
herec

Nenechte si ujít představení 
The Naked Truth - Odhalená 
pravda v Divadle Bolka Polívky. 
Čeká vás kurz pole dance ve 
vesnické tělocvičně. Hrají 
v lednu 2., 21. a 30. Chantal 
Poullain, Daniela Choděrová, 
Markéta Plánková…

Stageart uvádí 
The Naked Truth

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

Zde mŮŽe 
být váš 
inZerát!

volejte ihned

tElEFon: 
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starobrnenskenoviny.eu

e-mail :

vlídné ZacháZení!



telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@starobrnenskenoviny.eu @@11

 Zabava

Fo
to

: A
rc

hi
v

Kajzrova novodurová šolna

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

Hned jak břinkla tadle 
habaďůra kajzrovi vo 
ovary, nechal si ty dva ho-
fírky dolifrovat do domá-
šova. Radovanec jak svi-
ňa, že bude mít šolnu jako 
žádné  jiné. A navíc hned 
zgómne, kdo je krénové 

v hokně, nebo kdo je na pa-
kárnu, protože nezblikne 
jeho novodurové mantl!
Boříkům hned jako for-
šus vysolil těžký love. Ti 
si hned dovalili šicí valčík 
a  začali házet šmé. Ma-
šinu nechali makat na-
sucho a jen kalili škopky, 
značkové vajnoš a tlačili 
jen samó vybranó špicovó 
zobku. Každé večer pak 
hrnuli tágem na dýzu,  
kde ve fi nále sbalili...

Honza Hlaváček k poctě Franty kocourka (4.)

Radovanec

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Kde stojí tato bus-
ta Václava, hrabě z Kounic. 
Je to bílá mramorová busta 
na mramorovém podstavci. 
Nápověda: Hledejte na 
Moravském náměstí.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy
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Minule: Žerotínovo nám. 6. Stávalo 
tu první stálé české divadlo v Brně. 
Správně: Bohuslav Křivánek, Lu-
bomír Zoubek, Jiří Hadraba 
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Herečka
Libuše Rogozová

Libuše Rogozová (1921 
- 2016) byla dcerou le-
gendárního chorvatského 
herce Zvonimira Rogoze 
(1887 - 1988), který půso-
bil mnoho let v pražském 
Národním divadle. Hrála 
v divadle Anny Sedláčko-
vé. Roku 1940 přešla do 

Zemského divadla v Brně, 
kde tvořila vynikající tan-
dem s Danou Medřickou. 
V roce 1948 s celou rodi-
nou emigrovala do USA. 
Ve Washingtonu praco-
vala jako hlasatelka čes-
koslovenského vysílání 
Hlasu Ameriky. 

zvonimir 
Rogoz, 

táta

Dana 
Medřická, 
kamarádka

Slavné místní ženy Co nového 
v Praze[ [

-Pokračování příště-
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Andula 
Sedláčková, 

idol

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).

Letos tomu bude již 87 let, kdy byla započata stav-
ba paláce Alfa. V době svého vzniku patřila Alfa pa-
sáž k nejkontroverznějším stavbám v Brně. Během 
pár desítek let se však natolik sžila s okolní zástav-
bou, že si ji dnes málokdo uvědomuje v kompletní celistvosti. V tehdejších Lidových no-
vinách se o Alfa pasáži psaly hotové senzace. Byly neustále plné inzerce, obchodních 
reklam, různých lákadel, později také programem kina Alfa. Nechyběla tehdy velmi 
oblíbená novoroční přání pro návštěvníky kavárny Alfa a také obchodníci rozdávali no-
voroční slevové kupony a malé věrnostní dárečky. Do dalších let přejí StaroBrněnské 
noviny nejexkluzivnější pasáži mnoho štěstí! Pokračování příště.

Více info: www.alfapassage.cz ►►

Akce ledna

Historie Alfa pasáže

14. 1. 2017 (sobota) od 15 do 18 h Bleší trhy v Alfě. 
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Zrestaurovaná mozaika ve vchodu do Alfa pasáže.

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 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

Marcela Lurská
Zlatnictví
 Opravy zlatých a stříbrných šperku 
 Zakázková výroba  Rytecké práce

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

www.zlatnictvi-lurska.cz



Příští číslo vyjde
1. února

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

vÁnOČnÍ STOM
na náměstí Svobody

Fo
to

: A
rc

hi
v

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

Získává modré 
okénko, že se 
nezhroutil a setr-
val jako symbol. 
Děkujeme!

inzerce

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

StaroBrněnské noviny 
vhodné do každé

domácnosti!

Takhle to 
má vypadat luCinkA

Obrázek své kočky 
poslala čtenářka 

Jana Novotná

odběrních míst51 
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. Ma-
henovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caff é del 
Saggio, Helceletova 2. Husa na provázku, Zelný trh 9. Kadeřnic-
tví Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Pivní opice, Jošto-
va 4. Vinotéka U Terezky, Grohova 17.  Cukrárnička, Nováčkova 
45, Brno - Husovice. Salon Markéta, Riegrova 16. Restaurace Na 
Švábce, Údolní 4. Pivnice U Čápa, Obilní trh 10. Pivnice Pegas, Ja-
kubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 3. Nika Cent-
rum, 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 Seminá-
ru, 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, Ba-
yerova 10. Prádelna Speed Queen Laundry Eden, Purkyňova 35. 
Galerie Caff e, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám. Svobody 
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 Slavia, 
Solniční 15. Fratelli Caff é, Průchodní 2. Pivní bar U Suka, Purkyňo-
va 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.

nA nOvÝ ROk: „vykopávání opilců ze sněhu po Silvestru patří 
mezi mé oblíbené činnosti. nikdy nevíte, koho vykopete!“

inzerce

TENIS 

Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

kurzy tenisu 
Nábor 
nových dětí

nebo raketa 
HEAD zdarma

Sleva        %20


