NE

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

Čís. 2, roč. VII
únor 2017

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

10. 000 výtisků

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo v nákladu

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

telefon redakce: 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

HUSÁKOVA
HLASATELKA

Brněnské
servírky

Foto: Martin Cibulka

její HořkÝ PříBĚH

SlEčnA tErEzkA
z vinotéky U Terezky v Grohově
17 nabízí sedmičku vynikajícího
nachlazeného Hibernalu

ZDENA
vařecHová
STR. 6 - 7
Foto: Martin Cibulka

Žertovná koláž Ondřej Höppner

Proč čtu

inzerce

„Díky StaroBrněnským novinám jsem známý už i v Brně.“
Světoznámý loutkoherec
Josef Borek

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

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

na nové vlně: st
si vytapetovala s

Nové zprávy ze Starého Brna

-2 °C

Únor
Netrkne-li únor rohem,
šlehne ocasem.

Glosa

Město je jako člověk,
čímž se ostatně neliší
od ničeho, které je
současně vším.
Všechno má svou
paměť a my jsme jeho
stopa v ní.

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

StaroBrněnská
kuchařka

osel bojuje o život

Drama v rybníce: Topil se
osel, zachránci přišli pozdě

Foto: MP Brno

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Brno - Tato zpráva není
ze Starého Brna, ale svým
významem sem rozhodně patří. Chovateli v brněnských Horních Her-

špicích utekl osel. Na
rybníce se pod ním prolomil led. Než přijeli záchranáři, osel se, šikula,
zachránil sám.

Mcdonald´s
končí v červenci

Hamburger pryč
z nám. Svobody

recept poslala
Jana novotná,
Staré Brno

První obchod Mc Donald´s v
Brně nechce zvýšený nájem. Do výběrového řízení (6 milionů Kč ročně)
na náměstí Svobody 19 se
zatím nikdo nepřihlásil.

AnkEtA StAroBrněnSkýCH novin

Hráškový
krém

Co je třeba: 400 g mraženého hrášku, bujon
zeleninový, 200 ml smetany, jíška.
Příprava: Do 2 l vody vložíme 2 vaničky bujonu,
přivedeme k varu a přidáme hrášek, který rozvaříme do měkka. Polévku
rozmixujeme a zjemníme
máslem, smetanou a můžeme zahustit jíškou.

PoSÍlEJtE
náM SvÉ tiPY
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Důležité
telefony

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

Už jste tuto zimu
postavili sněhuláka?

Markéta
Jetelová

Jiří
Pecha

radim
fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Nedávno mi
sněhuláka do
kuchyně přinesl
redaktor SBN
Martin.“

„Naposledy na
JAMU. Už mě
to nebaví, jsem
rád, že dojdu na
tramvaj.“

„Čili: tuto
zimu jsem se
dostal pouze
ke schroupání
nosu.“

Zpravy

Brno - Už čtvrtá provozovna vytapetovaná StaroBrněnskými novinami.
Jen tak dále! Naposledy si
tak zkrášlil své stěny bar
U Itala v ulici 24. dubna
557, Želešice.
Všechno
začal
pan
Souček, když si na letišti
Václava Havla všiml stěny
vytapetované novinami.
V Brně se obrátil na redakci StaroBrněnských novin a nechal si vytapetovat

nový Pivní bar U Suka
(Purkyňova 116). Že prý je
skvělé pozorovat, jak hosté čtou noviny na zdi.
Brzy nato zavolal majitel Slatinského šenku
(Zlínská 12), že viděli reklamu u Suka, a kdy může
začít tapetovat.
Loni na podzim se ozval
redakci majitel vzorkové
prodejny retro nábytku
(bývalá Pohoda na Kamenném vrchu).

AGENTURA medIa skaut se Ptá v ulIcícH

cHodíte RádI tam, kde jsou taPety
Ze staRoBRnĚnskÝcH novIn?

ano: 99 %, ne: 1 %

Průzkum provedli členové
skautského oddílu v období od 15. 1. do 28. 1. 2017,
m. j. na odběrních místech
StaroBrněnských novin. Dotazováno: 100 respondentů.

MEDIA
SKAUT

nový originální
irish Pub
v srdci Brna.
Výběr piv od Plzně po Guinness.
Irská jídla, burgery, domácí pečivo.
Osobitá irská atmosféra.
Sportovní přenosy na plátně.
Adresa: Biskupská 3, Brno
Tel.: 603 333 348.
facebook.

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

ivana
Hloužková

Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

„Jasně, postavila jsem kámoše
Olafa, trošku
šišatý byl.“

„Ne, ale zase
začnu, až bude
mít můj syn
syna.“

Petr
Halberstadt
Herec, Národní
divadlo Brno

„Ne. Nemám
rád jarní
sněhulákovo
umírání.“

www.kupzarovky.cz

GrAnd Prix - restaurace
nejen pro motoristy.

Připravujeme jídla
dle oblíbených receptů
významných závodníků. Těšíme se na vás!
Adresa: Hlinky 34, Brno

Rezervace: 725 934 894

www.grandprixrestaurant.cz

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

ě: staroBrněnskými novinami
ala stěny už čtvrtá provozovna

Dívka ze str. 3

Bouřlivý
rok
1917

Slečna Marta snila o boháčích
z uSA, ale nakonec si polepšila:
ulovila chovatele drůbeže.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

dvě krásky v akci: Společné focení v baru
u itala (ulice 24. dubna 557) na sociální
síť pod tapetou StaroBrněnských novin.

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 až 30 tisíc lidí.
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Nabídka práce

• Nabízím práci při zaměstnání na pc/net, částečně vedenou z domova, na vedlejší činnost na
2 - 3 h denně/8 - 12 000 Kč měsíčně.
• Nebo práci na hlavní činnost na 5 - 7 h denně
od 25 000 Kč měsíčně.
více info na:

www.podnikejzdomova.cz/urbankova1

Rodinná firma
s tradicí!

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

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

•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

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.

Útulná vinotéka

U Terezky

• 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.
Adresa: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

Historie Alfa pasáže

Stejně jako většina domů v Brně je obestřeno nějakým tajemstvím, nebo nezvyklou událostí, tak
i palác Alfa zažil mnoho dodnes nevyjasněného.
Těsně po válce se do Alfa pasáže, konkrétně do
vchodu F, nastěhoval podplukovník generálního štábu Josef Robotka (1906 -1952).
Rozsah Robotkovy ilegální činnosti byl značný, jeho největším úspěchem bylo odhalení volavčí sítě brněnského gestapa. Na jaře roku 1949 byly v Alfa pasáži obsazeny
státní policií všechny vchody, výtahy a schody, Robotka však prchl
přes terasu a po střeše do vedlejšího domu (Poštovská 6) neznámo
kam. Po čtyřech měsících byl prozrazen, 25. 7. 1949 zatčen a 12. 11.
1952 v 5. 40 h v Praze na Pankráci popraven. Pokračování příště.
Akce února:
11. 2. 2017 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě.
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Více informací na:

► www.alfapassage.cz ►

Josef Robotka

Foto: Youtube

ště cHtĚla se, cHudĚRa,
vdát do ameRIky
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

ČERNÁ
KRONIKA
kostlIvec
Před soudem

friedrich
Wannieck,
mecenáš

konec trestnice
Špilberk
Proč je Vaňkovka Vaňkovka?
● 13. 2. 1858 byla zrušena trestnice na hradě
Špilberku. Ženy převezli
do trestnice ve Valašském Meziříčí, muže
do Kartouz u Jičína.
Poslední vězni byli převezeni na Cejl v Brně.
Před zahájením likvidace trestnice byli omilostněni političtí vězni.

Ptal jsem se kolemjdoucích, proč se Vaňkovka
jmenuje Vaňkovka. Nevěděl nikdo.
Je to už 98 let, co náš
slavný Brňák, rakousko
- uherský podnikatel ve
strojírenství a mecenáš
Friedrich Wannieck, zemřel. Věděli jste, že jeho
první malá továrna stála

DŘÍVE & DNES

na zahradě jeho domu
v Trnité 21? Právě na této
zahradě dnes stojí kus
Vaňkovky. Pod jeho vedením se továrně velmi
dařilo. V roce 1887 vzrostl počet zaměstnanců na
250! Postupně byly přikupovány vedlejší pozemky.
Pak odešel do Mnichova,
kde je i pochován.

Před soudem stanul
bývalý náměstek brněnského primátora Romana Onderky (ČSSD) pan
Radomír Jonáš. Je podezřelý ze zpronevěry za
více než 141 milionů korun při správě podniku
Na Panence.

Zmizelá zahrada na konci Husovy ulice
Kde to je

Dnes

Foto: Archiv, Martin Cibulka

1885

Zpravy

PoSÍlEJtE SvÉ fotoGrAfiE
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

VÍTE, ŽE: Na snímku vlevo je branka, kterou končila Eliščina (dnes Husova třída).

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

• 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

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

www.pohrbybrno.cz

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

www.hvezdabrno.cz

těšíme se
na vás!

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

www.rybarna.cz

Zde mŮŽe
BÝt váŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
vlídné ZacHáZení!
TELEFON:

777 556 578
(monIka)

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

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

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

m

Zpravy
ní

telefon inzerce: 777 @556 578

st y
mí íBĚH
Př
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Posílejte nám FotoGRaFIe
staRéHo BRna

PřIsPĚjte k ZacHování PamĚtI!

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Co je nového u vás posílejte na
redakce@starobrnenskenoviny.eu

odvážná módní
přehlídka na
redakční poradě

Foto: Monika Höppner

snímek Poslal: Roman scHÖnIGeR, autoRem je FRantIŠek kRessa

CO NOVÉHO
V REDAKCI

V RÁMCI REDAKČNÍ porady na
toto číslo StaroBrněnských novin
uspořádaly reportérky Anna a Sofie
odvážnou módní přehlídku. Oblékly redakčního psa Denisu za Sněhurku. Prý proto, že je venku sníh.

Brno, autobusové
nádraží, cca 80. léta
inzerce

Prodej žárovek

tEniS

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

komorní hudební vinotéka
ve sklepních prostorách

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

www.kupzarovky.cz

GrAnd Prix - restaurace
nejen pro motoristy.

Připravujeme jídla
dle oblíbených receptů
významných závodníků. Těšíme se na vás!
Adresa: Hlinky 34, Brno

Rezervace: 725 934 894

www.grandprixrestaurant.cz

• Nezvykle široká škála odrůd
výhradně z vlastních vinic
• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny
I letos je tu pro vás naše víno.
Vinařství Bukovský z Kobylí na Moravě.
Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

www.vinarstvibukovsky.cz

kurzy tenisu

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Art decové snění - to je Jacob Brno.
Do ostatních hotelů se jezdí přespat, k nám se jezdí pro zážitek!
Navštivte nás a zažijete jedinečnou atmosféru art deco v samém srdci Brna.

Široká nabídka ubytování pro jednotlivce, rodiny i skupiny.
Snídaně v ceně pobytu a wiﬁ zdarma.
Přátelská atmosféra a osobní přístup.
Těšíme se na Vás!
Adresa: Jakubské náměstí 7, Brno, 602 00
Tel.: +420 542 210 466

www.jacobbrno.cz
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telefon redakce: 775 949 557

sedm otázek
Rozhovor starobrNěnských novin

Aleš Svoboda

Znalec brněnského podzemí

Exkluzivně
Text: Martin Cibulka

SBN: Kdy jste poprvé sestoupil do podzemí?
Aleš: Jestli považujete za
podzemí i vinárny, tak za
studentských let jsem do
těchto prostor sestupoval
velmi často. Např. v roce
1980 jsem se ve Venuši
opil tak nedobrým červeným vínem, že jsem se léčil snad půl roku.
SBN: Co nejvzácnějšího
jste v podzemí objevil?
Aleš: Zřejmě nejhodnotnější byl objev Mincmistrovského sklepa, který
byl znám legendou o bohatství, které ukrýval.
A nejbizarnější byla vlastně Kostnice pod Jakubem
s více jak 50 tisíci pohřbenými Brňany.
SBN: Bál jste se někdy?
Aleš: Nebál, ale párkrát
jsem udělal, co se nemá.
Např. do labyrintu pod
Pekařskou jsem šel sám.
Kdybych se propadl, nikoho bych se nedovolal.
SBN: Zažil jste něco
opravdu kuriózního?
Aleš: Například U Třech
kohoutů jsme nechtěně
vnikli do sklepa plného
lihovin Černohorské pivnice. Ve stejný okamžik
do toho sklepa vstoupil
dveřmi majitel a strašně
se lekl. V ulici Skrytá bude
brzy kavárna. Požádali mě
o průzkum pod ní, protože
chtějí v suterénu umístit
těžké koncertní křídlo.
Objevil jsem tam středo-

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Hořké tajem
hlasatelky Zd
Ona zářila v televizi,
manžel doma trpěl

Aleš Svoboda
věkou studnu i s vodou.
Kuriozit mám opravdu
mnoho.
SBN: Jaký je Váš poslední objev?
Aleš: Roku 2016 jsem při
průzkumu Římského náměstí objevil jeden z největších zachovalých barokních sklepů pod veřejným
prostranstvím v Brně.
SBN: Co by měl každý
Brňan vidět?
Aleš: V podzemí bych
doporučil Kostnici pod
Jakubem a nad zemí unikátní krov tohoto kostela.
Do kostelní věže vede originální schodiště (dvojnásobná šroubovice), po
které stojí zato se projít.
Je to opravdová rarita.
Autorem je Jakub Sendl,
který dodnes drží rekord
ve vypití 12 mázů vína na
posezení. Je to zapsáno
i v kronice města.
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Aleš: Choďte do města.
Choďte na akce. Užívejte
historického jádra a pamětí města.

Saskia
Burešová

Miloš
frýba

Charismatická moderátorka. Dnes
uvádí Kalendárium.

Legendární moderátor Československé
televize.

Gustáv
Husák

oldřich
vlček

Prezident Československa (1975–1989).
Zemřel v roce 1991.

Manžel Zdeny
Vařechové, herec.
Je mu 78 let.

Jan
Zelenka

Ri
Čchun-hi

Ředitel Čs. televize
(1969 - 89). Zemřel
roku 1998.

Oblíbená hlasatelka
zásadních zpráv
v Severní Koreji

Kdyby domy mohly mluvit

Banskobystrická 115

Banskobystrická 115

Eduard Cupák

Foto: Archiv, Martin Cibulka

V tomto domě

se narodil a až do odchodu do Prahy bydlel
herec Eduard Cupák
(1932 - 1996). Když mu
bylo 10 let, fašisté mu
popravili tátu a babičku.
Navštěvoval dramatické
oddělení Státní hudební
a dramatické konzervatoře v Brně. V Praze bydlel na Malé Straně.

Tema

Jen s trochou nadsázky byla televizní moderátorka Zdena Vařechová „lepším já“ komunistického
prezidenta Gustáva Husáka.
Její manžel, herec a režisér Oldřich Vlček byl přitom považován
za „nepřítele režimu“, když se vyslovil proti příjezdu sovětských tanků v roce 1968. Nesměl pak hrát
ani režírovat, tak byl doma a hlídal
děti. Žena pracovala na směny.
„Byla to neřešitelná situace. Žena
dělala kariéru v televizi, já byl
v nemilosti režimu,“ vzpomíná Oldřich Vlček.
Zdena byla nejen oblíbenkyní prezidenta Gustáva Husáka, ale
i ředitele Československé televize
Jana Zelenky, když uváděla jeho
pilotní pořad Křeslo pro hosta. Zde
se střídali umělci, prověření režimem.
Na svou kolegyni z Československé
televize vzpomíná moderátorka
Saskia Burešová (která dodnes
uvádí skvělý pořad Kalendárium).
„Když na Silvestra v poledne běžel
Husákův projev, směla to ohlásit
jenom Zdena Vařechová, která
byla dostatečně prověřená. Denní
službu měl třeba někdo jiný, ale
věta: »Milí diváci, nyní vystoupí
prezident republiky a generální tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák,«
patřila jenom jí.“
V roce 1988 si odchod Zdeny Vařechové z televize vyžádali její kolegové. Zemřela v zapomnění v Brně.

z tituln}i strany
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emství Husákovy
Zdeny vařecHové

Kalendárium
Starého Brna
Únor

Nataša
Gollová,
herečka

Karel
Vaněk,
starosta

Bob
Frídl,
zpěvák

Pankrác
Krkoška,
redaktor

●Karel Vaněk
*23. 1. 1866 Kostelec
†23. 2. 1924 Brno
První český starosta
Brna. Je po něm pojmenováno Vaňkovo náměstí.
●Nataša Gollová
*27. 2. 1912 Brno
†29. 10. 1988 Praha
Vynikající herečka. Narodila se v Údolní 7.
●Pankrác Krkoška
*22. 1. 1861 Brno
†16. 2. 1888 Brno
První redaktor Rovnosti.
Je po něm pojmenována
ulice Krkoškova.
●Sonja Špálová
*6. 8. 1898 Ochoz
†17. 2. 1994 Brno
Básnířka, autorka
životopisných románů.
●Josef Grus
*2. 8. 1869 Pardubice
†8. 2. 1938 Brno
Karikaturista a turista.

Prezident Husák při
novoročním projevu

zdEnA vAřECHová
(1939 - 1999) královna
obrazovky v letech
1969 - 1988. narodila
se i zemřela v Brně.

Námluvy pana Krahulíka (2/2)

„Musím ji překvapit!“

●Bob Frídl
*13. 11. 1947 Praha
†26. 2. 2013 Brno
Zpěvák, skladatel, textař.
Jeho velkým vzorem byl
Bob Dylan.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

„Nejdražší Laurinko, moje srdce tluče jen pro
Váš lepý vzhled, jehož krása rovná se této...“

„...kytičce!“
- konEC - další příště
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

Zasněžená vzpomínka na bombardování
Martin
Cibulka

dIsk: PRvní
dvoudoBÝ

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Ladovská zima je dnes
spíše výjimkou, a tak jsem
se vydal na lednový Sraz
přátel StaroBrněnských
novin kvůli tomu, že nasněžilo, pěšky.
Brno je tak ještě krásnější. Potkal jsem hrstku lidí,
kteří spěchali a jako by
vše brali jaksi samozřejmě. Jenže ne vždy tomu
tak bylo.
Na rohu Mendlova náměstí a ulicí Hlinky se mi
vybavilo, jak to asi bylo
na konci roku 1944, kdy
při leteckém náletu spadla přímo na zdejší školu
bomba. O život přišlo
mnoho žáků. Zasaženy
byly i sousední Městské
lázně. Oba objekty musely
být strženy. Lidé dnes ne-

disk

škola po náletu v listopadu 1944. Bývalé
nároží Mendlova nám. a ulice Hlinky

tuší, co se zde relativně
nedávno dělo. Zasaženo
bylo tehdy mj. i Mendlovo nám., Rybářská, Křídlovická, Veletržní, těžce
byl poškozen pivovar,
nemocnice U sv. Anny.
Na Pekařské se zřítily
dva domy, poškozen byl
i Mariánský sloup. V zemi
byly krátery po bom-

Mariánský sloup dnes.
Snad už navždy v klidu
před bazilikou

bách, okna v domech
byla vybita tlakovou vlnou, tašky ze střech smeteny. Nešla elektřina,
plyn, voda... Tato zkáza
na dlouho poznamenala
životy Brňanů na Starém
Brně, ale i v Brně celém.
Umíte si něco takového
představit dnes?
Pozor! Příště, tedy 6. 2.

2017 je restaurace Živá
voda uzavřena. Sraz
přátel StaroBrněnských
novin bude proto před
touto restaurací jako
obvykle v 17 h.

Kdy příště

6. února v 17 h,
před rest. 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

Sloupek o kávě

Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

Sbn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

První židovská restaurace v Brně s typickou klezmer muzikou. Pestrý výběr
pokrmů a nápojů. Tel.: 608 606 660.
www.sternrestaurant.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Spolek, Orlí 22

Stopkova pivnice, Česká 5

Proslulá pivnice se znamenitou kuchyní
a plzeňským pivem, oblíbená už v 19.
století. Tel.: 517 070 080. www.stopkovapivnice.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 různé myslivecké a lovecké potřeby
a příslušenství. Současné
i staré pro praxi i do sbírky. Zbrojní pas mám. Tel.:
605 745 922.
●Nabídka práce. Nabízím práci při zaměstnání
na pc/net, částečně vedenou z domova, na vedlejší
činnost na 2 - 3 h denně/8
- 12 000 Kč měsíčně. Nebo
práci na hlavní činnost na
5 - 7 h denně od 25 000
Kč měsíčně. Více info na:

Káva jako víno

Stern, Hilleho 1

Dvoupatrová kavárna intelektuálů
a vzdělanců. Kuřáci i nekuřáci. Dětský
koutek. Skvělé polévky. Tel.: 774 814
230. www.spolek.net

www.podnikejzdomova.
cz/urbankova1.
●Žaluzie Hanák. Nové
žaluzie, opravy žaluzií, sítě
a dveře proti hmyzu. Tel.:
604 850 396.
●Prodám originální karikatury a portréty hereckých osobností stříbrného
plátna (například H. Haas,
J. Marvan, V. Burian, L.
Pešek). Tel.: 777 122 009.
●Dáma v letech 50/168,
korpulentní, dobrých mravů, bystrého ducha, ráda

pozná přítele k občasným
odpoledním schůzkám ve
starobrněnských kavárnách. Tel.: 773 025 988.
●Práce z domova. StaroBrněnské noviny nabízejí práci někomu, kdo
bude obvolávat obchůdky
a firmy v Brně a domlouvat inzerci za provizi. Více
info: Martin. Tel.: 777 122
009.
●Uklidím ve vaší firmě.
15 let praxe a ŽL. Spolehlivost. Tel.: 603 939 525.

V roce 1924 byla v brněnské Zbrojovce zahájena výroba vozů Disk.
Šlo o první automobily
s dvoudobým motorem
v celé Evropě. Vůz měl
pokrokově řešenou karoserii. Jeho spotřeba
byla 11 litrů na 100 km
a max. rychlost 55 km/h.
S velkými potížemi se
podařilo vyrobit a prodat
asi 50 kusů. Objevovalo
se velké množství závad.
Díky tomu mezi zaměstnanci zdomácnělo rčení:
„Disk nám sežral zisk.“
Jeho konstruktérem byl
Břetislav Novotný (1892
– 1965).

inzerce

Novinky z místních podniku

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Archiv

tel. č.: 777 122 009

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa
jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
řízené degustace kávy
vše pro Vaši domácí
přípravu (kávy i kávovary)
kávové speciality od mistrů
prvotřídní moravská vína
přímo od vinařů
domácí dortíky a další
vybrané lahůdky

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť
po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

P

ři zkoušení káv rychle zjistíme, že každá
chutná jinak. Vliv
má na výslednou
chuť výběr čerstvých zrnek.
A především místo, kde
vyrostla, půda, klima, a jak
se o ni starali, tak jako se
vinař stará o své hrozny.
Poté zpracování a nakonec
šikovný pražič.
Tak jako rádi ochutnáte
lehčí bílé víno z určitých
regionů, stejně tak si dopřejete třeba jemnou africkou nebo středoamerickou
kávu. Radši růžové? Tak to
sáhněte po některých afrických a jihoamerických kávách, a pokud preferujete
těžší červené, vyzkoušejte
výrazné indonézské, indické nebo jihoamerické kávy.
Perličkou je snaha některých jihoafrických vinařů,
kteří společně s baristy
vyrábí speciální bariková
vína, určité odrůdy, jen
z několika vinic, jejichž
proﬁl se podobá chuti kávy.
Vyzkoušejte i vy.
Pavel Kosta

D
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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

Pochyby
a přímá volba
Největší chybou Senátu
za uplynulých dvacet let
bylo podle prvního ze čtyř
předsedů horní komory

Petra Pitharta (KDUČSL) uzákonění přímé
volby prezidenta.
Ač P. Pithart nikdy nepatřil mezi mých TOP 5
nejoblíbenějších politiků,
v tomto mu dávám zcela
za pravdu.

Mám dlouhodobě za to,
že dnešní neradostný
stav naší politiky je mj.
produktem i zmíněné
přímé volby.
Pozn. red.: Tento názor
se nemusí shodovat s názorem redakce.

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

e

inzerce

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

nový originální
irish Pub
v srdci Brna.
Výběr piv od Plzně po Guinness.
Irská jídla, burgery, domácí pečivo.
Osobitá irská atmosféra.
Sportovní přenosy na plátně.
Adresa: Biskupská 3, Brno
Tel.: 603 333 348.
facebook.

leden 2017

Vážená redakce,

chtěla bych vám poděkovat za všechny ty úžasné
příběhy, o kterých píšete. A také za to, že vracíte
Brnu paměť.
Jana Novotná

Báseň

valentýn
V kalendáři svátek máme,
VALENTÝNA vzpomínáme.
Hlavu svoji za to dal,
když přes zákaz,
mladé páry tajně oddával.
Je to svátek zamilovaných,
prostě náš Všech.
Valentýnky dáváme
s políbením,
až se tají náš dech.
Je v nich skrytá láska,
štěstí, hodně sluníčka,
také pevná lávka,
vedoucí do srdíčka.
Valentýnky rozdávejte
pro radost a lásku lidí,
přátelství vždy uvítejte,
někdo se i za to stydí!
Laďa Flek

Posílejte nám BásnĚ
své I vaŠIcH dĚtí!

Útulná vinotéka

U Terezky

• 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.
Adresa: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

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

www.pohrbybrno.cz

PorAdnA

Mariánský bodlák

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

nabízíme široký
sortiment přírodních produktů

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

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

stropestřec mariánský je nejlepší přírodní prostředek k ochraně
a účinné regeneraci jater.
Dříve se mu říkalo mariánský bodlák nebo kristova koruna. Podle legendy
vznikly bílé žilky na listech
z pár kapek mléka Panny
Marie, které jí ukáply při
kojení malého Ježíška
a dodaly bylině zázračnou
moc. Semena ostropestřce
obsahují sylimariny, antioxidanty a kvalitní tuky.
Jsou vhodné při jaterních
onemocněních, hepatitidách, zvýšené hladině
cholesterolu a ekzémech.
Současně prospívají žlučníku a trávící soustavě.
Nejpoužívanější je čaj
z čerstvě drcených semen.
Čajovou lžičku semen
spaříme vroucí vodou
a necháme 15 minut
louhovat. Pijeme 2krát
denně po dobu nejméně
3 týdnů. Další možností
užívání je ostropestřcová
tinktura nebo zastudena
lisovaný olej. Ostropestřcová kúra je šetrná, nemá
vedlejší účinky, pomáhá
zvýšit výkonnost jater
a přispívá k zlepšení obranyschopnosti těla.
Vaše Marcela Kalasová

• 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
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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. V představení hrají Boleslav Polívka a jeho dcera Anna
Polívková. Inscenace s autobioograﬁckými prvky je
plná klaunských výstupů.
Nejbližší představení 6. 2.

Hudební kino
v Sono Centru

Série živých koncertů
v Sono Centru pokračuje.
9. 2. od 20 h si nenechte
ujít živý koncert Genesis
a 16. 2. George Michaela. Vstup vždy zdarma.

Paní z moře láká do
Mahenova divadla

Nenechte
si
ujít
nové
představení v Mahenově divadle. Ve známém Ibsenově
kuse Paní z moře hraje hlavní
roli úžasná Eva Novotná
v režii Martina Františáka.
Nejbližší
termíny
jsou
15. února a 9. března.
K

Stageart uvádí
The Naked Truth

Bolek
Polívka,
herec

Kulturní nástěnka
Únor

divadlo - Pá 10. 2. v 19 h - tiCHý
tArzAn - Divadlo Husa na provázku,
Zelný trh 9 - Geniální fotograf Miroslav Tichý z Kyjova, kterého bravurně hraje Ivana Hloužková. www.provazek.cz
divadlo - 14. a 15. 2. v 19 h - tHE nAkEd trutH - odHAlEná PrAvdA - Divadlo B. Polívky, Jakubské nám.
- Vesnická tělocvična, kurz pole dance.
Hrají: Ch. Poullain, M. Plánková…
divadlo - So 18. 2. v 19.30 h - PAnÍ
BovArYová - HaDivadlo, Poštovská
8d - Autorský scénický experiment o touze po vlastní výjimečnosti a o vztahu mezi
touhou a mocí.
divadlo - Ne 19. 2. v 19 h - královA řEč - ND Brno - Mahenovo divadlo,
Malinovského nám. 1 - Inscenace inspirována úspěšným ﬁlmem. Hrají: M. Sláma,
L. Frej… www.ndbrno.cz
dětem - So 25. 2. v 15 h - o kráSnÉM ÚSMěvu SlEčnY AndulkY
šAfářovÉ - Divadelní studio V, Veveří
133 - Sladká pohádka nejen o cukráři, který věděl, že úsměv zlaťáky nenahradí
Prohlídka - Otevřeno denně - kAPuCÍnSká HroBkA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Markéta
Plánková,
herečka

Vladimír
Hauser,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Zajděte na představení
The Naked Truth - Odhalená pravda v Divadle
Bolka Polívky. Čeká vás
kurz pole dance ve ves-

nické tělocvičně. Hrají
v únoru 14. a 15. Chantal Poullain, Daniela
Choděrová, Markéta
Plánková….

Ivaně Hloužkové
sluší Tarzan

Navštivte
představení
Tichý Tarzan v Divadle
Husa na provázku a nebudete litovat. Uvidíte
úžasnou herečku Ivanu Hloužkovou v roli
fotografa Tichého, pijana, blázna, nebo génia?
V únoru 10. V dalších rolích V. Hauser, A. Duchaňová…

Kamenné srdce se
hraje na Veveří

Představení pro děti s názvem Kamenné srdce dopřejte vašim dětem 26. 2.
v Divadelním studiu V na
Veveří. Pohádka, ve které
nakonec láska zvítězí. Pro
děti od 9 let.

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)

Žádný vtip o Chucku Norrisovi není vtipný. Chuck
Norris spolehlivě zabije každou pointu.

Zabava
telefon inzerce: 777 @556 578

Kajzrova
novodurová šolna
Honza Hlaváček k poctě franty kocourka (5.)
Byla kabelová
Každé večer pak hrnuli
tágem na dýzu, kde ve ﬁnále sbalili nějaký špicový
hajﬁska a pak s nima dali
kabelovó volenku.
Asi za půl metru už byl
kajzr netrpělivé, a tak
hóknul ministrovi, aby
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

hodil čučku, jak só kolíci
s fachó daleko. Ministr
naklapal k boříkům do
háčku zgómnót ten zázrak,
ale zgómnul leda kulový.
Borci s ním ale hned začli
hantýrovali vo tem, jak
se jim to zadařilo ubóchnót a co pré na tu duhovó
válku hlásí. Přece nebudu
u toho hůlka, špekuloval
ministr, a nameldoval starýmu bobrovi, že je všecko v oukeju...
-Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Jana Romanová
Zapomenutá herečka

www.malostranskenoviny.eu

Jan
Pivec,
manžel

Adina
Mandlová,
kamarádka

?

Otázka: Těžká hádanka:
Kde je v Brně tato bysta
a kdo je na ní zobrazen?
Nápověda: Vymyslel, jářku, turbínu. S hledáním je
dobré začít v Údolní ulici.

Foto: Martin Cibulka

@11

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Minule: Bysta hraběte z Kounic je
před na rohu Kounicovy a Brandlovy. Správně: Bohuslav Křivánek,
Lubomír Zoubek, Jana Jiřičná
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

rudolf deyl,
rodinný
přítel

Foto: Archiv

Zabava

Jana Romanová (1920)
byla první manželkou
skvělého herce Jana Pivce
(1907 - 1980). Jiskra přeskočila při natáčení ﬁlmu
Muži nestárnou (1942).
Byla uznávanou herečkou,
ale nevyhledávala lesk
vyšší společnosti a raději

jezdila velmi často a ráda
se svým manželem na víkendy do Brna.
Jana zemřela neznámo
kdy a kde, poslední zmínka o ní je v knize, kterou
napsala její kamarádka
Adina Mandlová. Prý odešla do Anglie.

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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Nabídka práce

• Nabízím práci při zaměstnání na pc/net, částečně vedenou z domova, na vedlejší činnost na
2 - 3 h denně/8 - 12 000 Kč měsíčně.
• Nebo práci na hlavní činnost na 5 - 7 h denně
od 25 000 Kč měsíčně.
více info na:

www.podnikejzdomova.cz/urbankova1

Rodinná firma
s tradicí!

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

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

•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

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.

Historie Alfa pasáže

Stejně jako většina domů v Brně je obestřeno nějakým tajemstvím, nebo nezvyklou událostí, tak
i palác Alfa zažil mnoho dodnes nevyjasněného.
Těsně po válce se do Alfa pasáže, konkrétně do
vchodu F, nastěhoval podplukovník generálního štábu Josef Robotka (1906 -1952).
Rozsah Robotkovy ilegální činnosti byl značný, jeho největším úspěchem bylo odhalení volavčí sítě brněnského gestapa. Na jaře roku 1949 byly v Alfa pasáži obsazeny
státní policií všechny vchody, výtahy a schody, Robotka však prchl
přes terasu a po střeše do vedlejšího domu (Poštovská 6) neznámo
kam. Po čtyřech měsících byl prozrazen, 25. 7. 1949 zatčen a 12. 11.
1952 v 5. 40 h v Praze na Pankráci popraven. Pokračování příště.
Akce února:
11. 2. 2017 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě.
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Více informací na:

► www.alfapassage.cz ►

Josef Robotka

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. března
Modré okénko
dnes získává...

StaroBrněnské noviny jsou k mání U Hrocha,
Thunovská 10. V Akademii věd, Národní 3.
Kafírna U svatého Omara, Tržiště 11.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Foto: Archiv

oldřiCH vlčEk
Manžel zdeny vařechové

Herec a režisér,
vystudoval JAMU.
Ač manžel první
hlasatelky, měl
potíže s režimem.

tip poslali čtenáři
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

luCinkA
Obrázek své kočky,
která umí mimo jiné
zajímavě koukat,
poslala čtenářka
Karolína Čermáková

Foto: Martin Cibulka

E-MAil: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

Bar U Itala, 24. dubna
557, Želešice. StaroBrněnské noviny.

otEC MArnotrAtnÉMu SYnovi: „tohohle sportu si všimni,
dolfíčku. nahoru to jde pomalu a těžce, ale dolů náramně rychle.“

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. 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, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 3. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Husova 13. U Zlaté
hrušky, Tvrdého 3. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská
restaurace Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148. U Třech
čertů, Dvořákova 6. Restaurace Na pískové cestě, Na pískové
cestě 1, Bohunice. Bar Cubana, Jezuitská 3. Pivnice Koločava, Bayerova 10. Prádelna Speed Queen Laundry Eden, Purkyňova 35.
Galerie Caﬀe, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám. Svobody
17. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music Club
Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaﬀé, IBC, Příkop 6. Pivnice
U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství J.
Klouda, Kounicova 2b. Café Tivoli, Konečného nám. 6. Hotel Slavia,
Solniční 15. Fratelli Caﬀé, Průchodní 2. Pivní bar U Suka, Purkyňova 116. Kavárna Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. října
8. Kadeřnictví Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy.

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

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

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.

