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

Čís. 2, roč. VII
březen 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

Brněnské
servírky

PoPravena

MARUŠKA
kudeříková
2
6
.
Bře

Foto: Martin Cibulka

Zna

SLeČnA PAVLÍnA
z Momenta café (Zelný trh 2)
nese malinový dortík za 65 Kč
a café latté za 62 Kč

Foto: Archiv

PříBĚH,
Ze kterÉHo
MraZí...

MARUŠKA
KUDeřÍKOVÁ
† 22 let
(24. března 1921
- 26. března 1943)

STR. 6 - 7
inzerce

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu

„První Mánička vznikla před 50
lety v Brně! Přijďte ochutnat.“
VÁCLAV LABSKÝ,
brněnský cukrář č. 1

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

11 °C

Březen
Březnové slunce
má krátké ruce

Nové zprávy ze Starého Brna

pozoruhodný překlep
v jízdním řádu
Velmi zajímavý překlep
v blíže nedatovém jízdním
řádu poslal do redakce
SBN čtenář Josef Fikar.

Jednou větou
Ondřej
Höppner

řeznictví
v nádražní

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Příběhy, jako je
ten Marušky
Kudeříkové, nesmí zůstat zapomenuty, protože
nás přesahují.

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Starobrněnská
kuchařka
Recept poslala
Alena Macháčková,
Staré Brno

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

čtenář
rePortÉr

Nádražní - Dobrá zpráva! Řeznictví „U Havelků“
na adrese Nádražní 4 zůstává. Radní městské části Brno - střed odvolali své
předchozí rozhodnutí o výpovědi z nájmu. Konečně důstojné rozhodnutí
v tom gejzíru rozpačitosti
v naší městské části!

neZApOMeŇte!

Zastupitelstvo radnice
Brno - střed má toto
složení: 9 (mandátů)
Žít Brno. 8 ANO. 7 ODS.
6 ČSSD. 5 KDU-ČSL.
5 Zelení. 3 TOP 09.
2 KSČM. Starosta: Martin Landa (Žít Brno).
Takto jste to vybrali...

Příprava: Droždí nechte
vzejít v mléce s trochou
cukru. Vše vypracujte
na vláčné těsto. Nechte
nejméně půl hodiny na
teplém místě kynout, aby
těsto zhruba zdvojnásobilo objem. Pak tvořte
malé buchtičky a klaďte
těsně vedle sebe do tukem vymazaného a vysypaného pekáčku.

Když řízek,
tak U Havelků

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

Co se vám vybaví, když
se řekne Ivan Mládek

Markéta
Jetelová

BrnĚnští radn í
vlka, co vypadá j
Brno - Brněnští radní,
kteří tvoří podivuhodný
politický slepenec, se konečně shodli: Samici vlka
hřivnatého pošleme do
Moskvy. Cestu zaplatí její
noví ruští majitelé.
Samice se narodila v brněnské zoo. Rodiče jsou:
táta Karlos a matka Saartje. Karlos je podle chovatelů vzorný otec a o mláďata pečuje, matka Saar-

tje odkojí a pak se stará
o své věci. Mladá vlčice,
která odcestuje do Ruska,
se narodila loni z trojčat
(má dva bratry).
Brněnský magistrát má
pestré složení: ANO 12
mandátů, Žít Brno a KDU- ČSL po sedmi, ODS pět.
Zelení, TOP 09 a KSČM
mají po čtyřech. Pět part
(!) vládne, dvě jsou v opozici (KSČM, ODS).

AGENTURA MEDIA SKAUT Se Ptá v uliCíCH

víte, kdo Je StaroStou MĚSta Brna
a Jaká Je vládnouCí koaliCe?

ano: 2 %, ne: 98 %

AnKeTA STAROBRnĚnSKÝCH nOVIn

Buchtičky
se šodó

Zpravy

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, filozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Excelentní
němčina,
horolezci,
horolezkyně
a horolezčata.“

„Pěkné
písničky
a osobitý
humor!“

„Čili:
banjo a jeho
nerozlučný
parťák Ivo
Pešák.“

Průzkum provedli členové
skautského oddílu v období od 15. 2. do 28. 2. 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
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Strašidlo Jožin,
horolezčata,
žába puk
a sranda.“

„Chytrá
kapela. Ale ne
pro mě!“

„Ivan
Mládek!“

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 ř556 578

Zpravy

3

inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

Dívka ze str. 3

dn í Se konečnĚ SHodli: Samici
dá jako liška, pošlou do ruska
Útlé
boky

Bouřlivý
rok
1917

Skvělý
čich

Slečna Květa při prvním a posledním pokusu přejít brněnskou
přehradu po hladině. Uplavala...

Nohy jako
špejle

Malý oznamovatel

Ocas na
zametání stop

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

Vlčice hřivnatá,
chlouba brněnské zoo,
má velmi tenké nohy

zlevněnka

• Domácí potřeby - zlevněné zboží
• Výkup - prodej
• 1. zlevněnka v Brně

Tel.: 543 214 712

Adresa: Pekařská 86, Brno
Najdete nás na facebooku.

Rodinná firma
s tradicí!

inzerce

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:

•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

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

ČOKOLÁDOVNA

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

SBN TRICET

MLSÁNÍ BEZ CUKRU

Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.

Adresa: Poštovská 6e, Brno (v Alfa pasáži)
Otevřeno každý den

na tel. číslo 902 11 30

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

prOč InZerOVAt prÁVě Ve
StArOBrněnSKÝCH nOVInÁCH

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

Tel.: 734 463 727

www.cokoladovna.com

Historie Alfa pasáže

Je tomu již 78 let, kdy 17. března do Brna přijel nacistický vůdce Adolf Hitler a v přítomnosti
tehdejšího starosty Oskara Judexe plamenně
hovořil z balkónu Nové radnice k brněnskému
lidu. Dva dny před jeho návštěvou členové gestapa ihned po svém příjezdu zabrali
především židovské byty v centru Brna. Pasáž Alfa byla od těchto kroků ušetřena, čelila však častým přepadovým namátkovým prohlídkám, které se dotýkaly
i soukromých bytů. Nejen majitelům obchodů se ulevilo, když tato spoušť skončila. Zcela jistě však netušili, že se blíží mnohem horší časy. Naštěstí však pro
obyvatele Brna během 2. světové války Alfa pasáž nebyla
zásadně poškozena. Pokračování příště.
Akce března:
11. 3. 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 ►

Původní zachovaná historická
tabulka na galerii

Foto: Youtube

ště CHtĚla, CHudĚra,
CHodit Po vodĚ
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telefon redakce: 775 949 557

[

Jako by to
bylo včera

]

redakceř@starobrnenskenoviny.eu
zvon zikmund
(Praha)

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

černohorská
pivnice otevřena Praha dluží Brnu za zvon
● 6. 3. 1967
byla slavnostně otevřena Černohorská pivnice
v domě U Tří kohoutů.
Promluvil
psycholog
a průvodce Čedoku Bohumír Justyn Popelář
a ředitel RaJ Brno předal klíč od pivnice vedoucímu provozu panu
Formánkovi.

Dluh starý téměř 470
let: Ano, tak dlouho totiž
Pražský hrad nezaplatil
ani korunu našemu významnému Brňanovi Tomáši Jarošovi.
Tento mistr zvonař, puškař a kovolitec, ve své
dílně odlil náš dosud největší zvon Zikmund, který
dodnes na Pražském hra-

DŘÍVE & DNES
1943

dě odbíjí při významných
svátcích a událostech.
Odvedl tehdy krásnou
práci, nikdy za ni však
nedostal zaplaceno. Ani
on ani jeho pomocníci
zvonař Vavřinec Křička,
zvonař Hofprucker a řezbář Preisser.
Jaroš několikrát uhrazení
účtu na Hradě urgoval.

Zpravy

ČERNÁ
KRONIKA
JíZdnÉ ZdarMa
Jen Pro udušeNÉ
Brno - Zajímavý nápad
(konečně!), aby bylo
v případě smogu jízdné
zadarmo, radnice zahalila v oblacích smogu
slov. Rozhodnutí odložila na březen, takže z toho
s největší pravděpodobností sejde.

Prý se jim tam zprotivil,
tak ho poslali do Košic
odlévat děla pro válku
s Turky. Za pár měsíců
tam zemřel. V naprosté
bídě a zapomnění. Nemáte pocit, že Zikmund
odbíjí na dluh na paměť
svého ošizeného tvůrce?

Mendlovo náměstí (směrem k Úvozu)
Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

POSÍLeJTe SVÉ FOTOGRAFIe
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

VŠIMNĚTE SI, ŽE: Dnes náměstí bez zídky s plotem, stromů, kočičích hlav a bez kolejí doleva... redakce@starobrnenskenoviny.eu
inzerce

Prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Elektrolux…
Servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz
Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. za starý sporák,
pračku či myčku dostanete na ruku 50 Kč. Platí při vlastním dovozu.

naše provozovny Kleiner
Brno, spol. s r.o:
Košinova 10, Kr. Pole, Brno
Tel.: 549 210 297 - 8

Cejl 68, Brno
Tel.: 545 214 600

www.levnesporaky.cz

• 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 Kadeřnictví
CM

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

www.pohrbybrno.cz

Kosmetika - Alcina, masáže

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

• Radiofrekvenční lifting
• Thermage Ultera lifting
• Biorezonance
Otevřeno: po - čt 8 - 18 h,
pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h

Zde MŮŽe
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

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

www.salonmarketa.berx.cz

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 ř556 578

St Y
Mí íBĚH
Př
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inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

CO NOVÉHO
V REDAKCI

PoSíleJte náM FotoGraFie
StarÉHo Brna

PřiSPĚJte k ZaCHování PaMĚti!

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

na malostranském masopustu

SníMek PoSlal: čtenář SBn JoSeF Fikar. dĚkuJeMe!

Mrštná psí
detektivka

Foto: Monika Höppner

Detektivka

Mír bez
postranních
úmyslů

Krátkozraký
revolucionář
ReDAKCe StaroBrněnských novin se letos zúčastnila Malostranského masopustu v novém složení - s čerstvou redaktorkou, fenkou Denisou, která dělá korektury.

Brno, Hlavní nádraží
inzerce

Prodej vozů z USA

Autoservis vozů z USA
Prodej náhradních dílů

www.legendary.cz
www.denker.cz
info@legendary.cz
info@denker.cz
Tel.: 774 555 556

Komorní hudební vinotéka
ve sklepních prostorách
• 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
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telefon redakce: 775 949 557

ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Ivan Mládek
Virtuóz na banjo

eXKLUzIVnĚ
Text: Martin Cibulka

SBN: Ivan Mládek bez
banja je jako Brno bez
Špilberku. Proč právě
tento hudební nástroj?
Ivan: „V 60. letech jsem
se nešťastně zamiloval
do Jazzu. Nešťastně proto, že jsem hned poznal,
že mě Jazz nebude chtít.
Vinou režimu jsem se hudebně vyvinul v prostředí
ruských častušek, staropražských kupletů, moravského folklóru a hudby
Ministerstva vnitra a tak
ze mě z jazzového hlediska vyrostl hudební mrzák.
Bylo jasné, že jako černoch hrát nikdy nebudu,
tak jsem aspoň začal hrát
na černošský nástroj.“
SBN: Řídil jste se v mládí
heslem „Brno je zlatá loď,
za děvčaty z Brna choď“?
Ivan: „Řídil a doplatil
jsem na to. Mám už 50
let manželku, která se narodila v Brně – Černých
Polích. Její děda Dr. Josef Janoušek byl za první
republiky oblíbený politik
a je po něm v Brně pojmenována docela velká ulice.
Šalina v ní ale nejezdí, na
ulici se šalinou to zase nedotáhnul.“
SBN: Co v Brně obdivujete?
Ivan: „Obdivoval jsem
brněnského komika Jaroslava Válka, z těch dosud
žijících trumpetistu Jana
Slabáka a pak prodejnu
amerických automobilů
Denker. A tak už 30 let
ojíždím zásadně jen auta
z Brna.“
SBN: Kdo byl nejlepší komik minulého století?

Ivan MLádek
Ivan: „Ze zahraničních
Mr. Bean, ale než se pustil
do širších celků. Z českých
jednoznačně Felix Holzmann. Od A až do Zet.
Odolal pokušení, nenechal
se obchodníky zlákat pro
ﬁlm, reklamy a divadelní
hry a chytře se celý život
držel své parkety. Krátkých skvěle vypointovaných estrádních čísel.“
SBN: Jaký největší trapas jste zažil?
Ivan: „Když jsme si při volební kampani spletli náměstí a sápali se na tribunu Komunistické strany.“
SBN: Na čem pracujete?
Ivan: „Hodně času mi zabírá putování s Banjo Bandem po vlastech českých,
moravských a slovenských. Jinak dodělávám
velký olej Setkání Trumpa
a Zemana ve Zlíně U Zelníčků a jak můžu, cvičím
na banjo a marně se snažím hrát jako černoch.“
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Ivan: „Aby využívali služeb Pohřební služby mého
brněnského
kamaráda
Pluháčka, který každý třetí
pohřeb v rodině vybavuje
zdarma.“

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Statečná Maru
PoSlední doPiS

Maruška se narodila 24.
3. 1921 jako nejstarší
dcera Josefa Kudeříka ve
Vnorovech. Její maminka
Františka byla velmi sečtělá a výřečná. Vynikala
jako malérečka kraslic
a vnorovského lidového
ornamentu.
Hospodařili na více než
třech hektarech půdy,
měli kousek vinohradu,
chovali včely. Josef Kudeřík se zúčastňoval ilegálních převodů vlastenců
přes zavedenou česko-slovenskou hranici.
Marie se ve Strážnici
sblížila se spolužákem
Juliem Kramaričem.
Maruščin tatínek byl proti této známosti. Marie
a Julius se stali nerozlučnou dvojicí. Julek se
už tehdy hlásil ke komunismu a získal pro něj
i Marušku. V roce 1940
oba maturovali. Na české vysoké školy nemohli,
protože je Němci zavřeli.
Rodiče poslali nadanou
Marušku na jazykovou
školu do Brna.
Tehdy došlo k bolestnému rozchodu této
milenecké dvojice, což
Maruška později připomíná ve svých vězeňských dopisech.
Po přestěhování do Brna
se Maruška zapojila do
komunistického odboje
proti nacistům. V Brně
rozšiřovala letáky a organizovala sabotážní akce.

Kdyby domy mohly mluvit

dopis, který napsala Maruška kudeříková
těsně před popravou 26. 3. 1943: , tatíčku!
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V té době bydlela v domě
v ulici Kamenná 21. Dne
5. 12. 1941 zatklo Marušku gestapo. Po dlouhých
a těžkých výsleších v Brně
i v Praze, kdy Maruška
téměř nepromluvila a nikoho neprozradila, a po
pobytu ve vězení, následoval 16. 11. 1942 soud ve
Vratislavi. Soudu se tehdy zúčastnili oba rodiče.
Maruška byla odsouzena k trestu smrti

stětí sekyrou. Po rozsudku byla čtyři měsíce
v cele smrti. Zde napsala
celkem 32 dopisů, které pomohla vynést její
kamarádka a jedna dozorkyně. Své dopisy Maruška nazvala „Zlomky
života a myšlení“.
Poprava se konala v pátek
26. 3. 1943 v 18.42 hodin,
dva dny po jejích 22. narozeninách. Potupný způsob popravy tehdy otřásl
celou společností.

INZERÁT
do těchto novin

česká ulice č. 6

V tomto domě

vám vytvoříme

Česká 6

Arnošt Heinrich

Foto: Archiv, Martin Cibulka

bydlel po svém příchodu z Prahy redaktor,
novinář a budoucí šéfredaktor Lidových novin
Arnošt Heinrich (1880
- 1933). Roku 1925 se
přestěhoval i s manželkou do Nové 61 (dnes Lidická), kde zemřel na infarkt. Je po něm pojmenována ulice Heinrichova.

Tema

ZDARMA
volejte hned na tel. č.
777 556 578 (Monika)

z titulníi strany

telefon inzerce: 777 ř556 578

ruška Kudeříková:
pis před popravou
Maruška Kudeříková (vpravo)
se svou nejlepší kamarádkou,
spolužačkou Ludmilou
Felsenbergovou

Její (?)
přítel

Socha Marušky
v Brně (Brno-střed,
třída Kpt. Jaroše,
nádvoří domu č. p. 7)

Julius Kramarič byl přítelem
a spolužákem
Marušky (o tři
roky starším).
Jeho podoba
není jistá. Byl
zřejmě synem
bohatého Vídeňáka a kulhal.

Stručně

● V cele smrti malovala vojáčky (její maminka byla vyhlášenou malířkou kraslic)
● V roce 1961 o ní vyšla kniha s názvem Zlomky života.
Vyšla v mnoha vydáních
a byla přeložena do řady
světových jazyků.
● Režisér Jaromil Jireš natočil v roce 1972 celovečerní film o osudu dívky, zejména o jejím pobytu v cele
smrti s názvem …A pozdravuji vlaštovky. Do hlavní
role (Marušky Kudeříkové)
obsadil Magdu Vášáryovou.
● Po roce 1989 se jméno
Marušky Kudeříkové začalo
z učebnic dějepisu a z povědomí převážně mladých
lidí pomalu vytrácet.
● Četné busty, pomníky,
pamětní desky a názvy ulic
a škol zejména v Brně a na
mnoha místech jižní Moravy
ji však snad budou připomínat navždy.
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Maruška

Kalendárium
Starého Brna
březen

Karl
Wallaschek,
polyglot

Anna
Ticho,
malířka

Eduard
Milén,
ilustrátor

Helena
Kafková,
sestra

● Gabriel Hejzlar
*1. 9. 1894 Malé Poříčí
†17. 3. 1972 Brno
Archeolog. Vybudoval
pro Brno knihovnu.
● Karl Wallaschek
*17. 10. 1820 Vyškov
†31. 3. 1896 Brno
Jazykový polyglot.
● Eduard Milén
*18. 3. 1891 Frýdštejn
†19. 5. 1976 Brno
Malíř, profesor.
Organizátor brněnského
kulturního života.
● Leopold Grimm
*3. 3. 1862 Všebořice
†23. 4. 1939 Brno
Profesor. Vyhlášený
odborník v oblasti
vodních turbín.
● Anna Ticho
*27. 10. 1894 Brno
†1. 3. 1980 Jeruzalém
Malířka. Bydlela na
Zelném trhu 21.
● Helena Kafková
*1. 5. 1894 Brno
†30. 3. 1943 Vídeň
Řeholnice a mučednice
českého původu, souzena
gestapem k smrti.

Maruška Kudeříková (v kroužku dole)
v 7.třídě ve Vnorovech. V kroužku
nahoře její milý Julek (zřejmě).

Dozvuky Silvestra (1/2)

„Tak tu máme březen a já mám pořád
Silvestra. A pak že čas je nějakej soupeř!“

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

„Proč ta Stázi pláče?“ „Vědí, chystala se na
Svoboďák, že dostane na Silvestra hubičku...“

Pokračování příště
„No vida, ani nemusím domů.
Prostě si tady jen tak dáchnu....“
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

Jak šly noviny na dračku a o lídlově domě
Martin
Cibulka

kdo ZaloŽil
v BrnĚ Sokol
Profesor
Helcelet

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Když jsem v rámci únorového Setkání přátel
StaroBrněnských novin
rozdával noviny před Dietrichsteinským palácem,
nechtěně jsem způsobil shluk lidí, kterého si
všimli náhodní kolemjdoucí. Díky tomu nás
bylo čím dál víc a noviny
zmizely cobydup.
Krátká, ale výživná procházka skončila před tzv.
Lídlovým domem. Původně nesl název Palác opata
Žďárského kláštera. Koncem 18. stol. byl v domě
zřízen hostinec U krásné
otrokyně. V roce 1806 získal dům premonstrátský
klášter v Nové Říši. V roce
1814 byl dům prodán na
radnici za 26 tisíc zlatých.

Hudební skladatel
Václav Lídl,
vnuk Josefa Lídla

V roce 1849 dům koupil
ministerský tajemník ve
Vídni Jan Czikanek. Pak
dům vlastnila Emilie
Frolichová z Elmbachu,
Leopold, Ludvík a Dr.
Jan Wittingovi, Marie
z Arenstorﬀu a Marie
Schanderová. Od poslední jmenované dům
koupil továrník a výrob-

Lídlův dům

ce hudebních nástrojů
Josef Lídl. Mezitím průběžně docházelo k architektonickým změnám.
I historie rodiny Josefa
Lídla je velmi zajímavá.
O tom někdy příště. Víte,
že Josef Lídl se původně
jmenoval Liedl, a že jeho
vnuk Václav byl mj. hudebním skladatelem? Je

Rumcajs

autorem například hudby k pohádkovému seriálu O loupežníku Rumcajsovi. A nezapomeňte!
6. 3. 2017 od 17 hod
sraz v Živé vodě!

Kdy příště

6. března v 17 h,
restaurace Živá voda
inzerce

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

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

Sbn tric

et

Kávová koupel

u čápa, Obilní trh 10

Více jak 100 let stará pivnice s výbornou tankovou Plzní a tradiční moravskou kuchyní. Otevřeno denně. Tel.: 541
210 189. www.pivnice-ucapa.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Metro, poštovská 6

Jeden z nejstarších hudebních klubů
v Brně. Již v roce 1937 nesl název Metro
Hall. Multižánrový program. Tel.: 515
533 452. www.metromusic.cz

Vyhlídka, nám. Svobody 17

Kavárna s uklidňující hudbou a krásným
výhledem.Nachází se ve středu všeho,
odkud to není nikam daleko. Tel.: 605
030 205. www.vyhlidkacafe.cz

Vysokoškolský profesor,
lékař, národní buditel
a politik Jan Evangelista
Helcelet (1812 – 1876)
byl zakladatelem a prvním starostou brněnského Sokola.
Přátelil se s Boženou
Němcovou. Uměl výborně německy, italsky
a francouzsky. Bydlel
v ulici Orlí (tehdy Schwarzadlergasse). V Masarykově čtvrti je po něm
pojmenována ulice, je
pochován na Ústředním
hřbitově. Rodina Helceletova se stala pro sokolské hnutí zcela klíčovou.

Sloupek o kávě

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

S

tačí se trošku zasnít
při pohledu na šikovného pražiče, když
vysypává horká zrnka z pražírny a probírá je.
Jaké by to asi bylo ponořit
se do horké kávy? Odpověď přišla z jedněch japonských lázní, které se specializují na kávové koupele.
Bazének je napuštěn určitým druhem termální vody
s přídavkem speciﬁckého
druhu kávy, jež má pozitivní účinky na pokožku
a linoucí se aroma podpoří
skvěle psychiku.
Zkusit můžete i doma podobnou koupel. Vezměte
až 300 g výraznější čerstvé
jihoamerické kávy, připravte delším louhováním
extrakt a vylijte do horké
vody ve vaně, kterou můžete obohatit minerální
solí nebo medem. Připravte si espresso a užijte si
i víc jak hodinu relaxačně
zdravotní koupel. Káva
příjemně zvláční pokožku,
detoxikuje a povzbudí tělo.
Pavel Kosta

D

telefon inzerce: 777 ř556 578

Dopisyí
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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

Manželky
a moudrost
národů

Pan Pochybný říká kamarádovi na Bláhovce:
„Řeknu Ti jihomoravské

přísloví - Manželka, která štěká, nekouše.“
Slyší to výčepák a dodává: „Já vám borci
pro změnu povím jedno
Saudsko - arabské přísloví - Manželky, které
štěkají, koušou...“

akce smetánky

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

e

Baví se dva padesátníci
na Bláhovce: „Rád chodím na akce brněnské
smetánky.“
„Rudo, jo, já už taky nikam moc nechodím...“
inzerce

PORADnA

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

Goji proti jarní únavě

Komorní hudební vinotéka
ve sklepních prostorách
• 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
Únor 2017

Vážená redakce,

milujeme Váš časopis!!!
Kateřina Janíková,
(12 let), která odpověděla správně na otázku
z rubriky „Koutek pro
chytré hlavy“ ze str. 11
Tyhle noviny jsou prostě
úžasné. Jen škoda, že nejsou o hodně větší...
Čtenářka

Báseň

Josefům

Josefové se opět slaví,
to brzké jaro přichází,
tak pranostika praví
a zima tuhá odchází.
Přiťukneme si na zdraví,
popřejeme vše nejlepší.
Přátelé když dorazí,
i ovzduší je hned
veselejší!
Gratulaci posíláme,
všem Josefům
hodně zdraví!
Živijóóó jim zazpíváme,
ať jste do práce tak draví!
Laďa Flek

PoSíleJte náM BáSnĚ
SvÉ i vašiCH dĚtí!

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

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

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

S
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?

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:

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.

příchodem jara se
často cítíme unaveni,
oslabeni a bez energie.
Není to vinou naší moderní doby, jarní únavou
trpěli již naši předkové.
Souvisí to s nedostatkem
sluníčka, málo pestré stravy, stresu a také s následky rýmiček a virózek, které jsme v zimě prodělali.
Výborným prostředkem
k doplnění životní energie
jsou Grešíkovy tinktury
z kořene ženšenu, rodioly, klanoprašky čínské
nebo eleutherokoku. Kromě osvěžujícího účinku
na tělo působí tyto kapky
i jako tonikum na psychiku a zlepšují soustředění
a mentální výkonnost.
Mezi zdroje přírodních vitamínů patří rakytník, náš
osvědčený šípek a červené
plody kustovnice čínské
neboli goji. Gojinky se nazývají ve své čínské domovině plody dlouhověkosti
a patří mezi nejvýživnější
plody na světě. Mají nasládlou chuť, takže je lze
pojídat samotné nebo po
lžičkách přidávat do kaší,
musli a také do čajů. Goji
patří ke skutečným darům přírody.
Vaše Marcela Kalasová

Zde MŮŽe
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
voleJte iHned
vlídnÉ ZaCHáZení!
teleFon:

777 556 578
(Monika)

e-Mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu
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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

paní z moře láká do
Mahenova divadla

Nenechte si ujít nové
představení v Mahenově
divadle. V Ibsenově kuse
Paní z moře hraje hlavní
roli úžasná Eva Novotná
v režii Martina Františáka. Nejbližší termíny
jsou 9. a 13. března.

legendární Burke
se hraje u polívky

Divadlo Bolka Polívky zve
diváky na další divadelní pecku. 10. 3. od 19 h
můžete vidět legendární představení Podivné
odpoledne Dr. Zvonka
Burkeho, ve kterém hrají
B. Polívka, P. Liška,
R. Fiala…

nedělní korzo
na Špilberku

Výstava v Muzeu města Brna na
Špilberku vám přiblíží atmosféru městských korz 18. až 20.
stol. Vycházkové hole z bohaté kolekce knihkupce Šimona
Ryšavého, doplněné o dobovou módu, kuřácké potřeby...
Do 21. 5.
K

Bolek
Polívka,
herec

Kulturní nástěnka
Březen

Divadlo - St 15. 3. v 19.30 h - DOMA
U HITLeRŮ AneB HISTORKY
z HITLeROVIC KUCHYnĚ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Groteskní výjevy
z Hitlerova života, napsal A. Goldﬂam.
Divadlo - Pá 17. a po 27. 3. v 19 h THe nAKeD TRUTH - ODHALenÁ
PRAVDA - Divadlo B. Polívky, Jakubské
nám. - Vesnická tělocvična, kurz pole dance. Hrají: Ch. Poullain, M. Plánková…
Dětem - Ne 19. 3. ve 14 a 16 h - DÁŠeŇKA AneB PSÍ KUSY- HAF! - Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - Na
motivy Čapka. Hrají A. Kubátová, J. Jelínek. Více: www.provazek.cz
Dětem - Ne 19. 3. v 15 h - TICHÉ ŠLAPACÍ KRÁLOVSTVÍ - Divadelní studio
V, Veveří 133 - O království, ve kterém
více lidí jezdí na kolech než v autech, ale
ti, kteří hlasitě mluví, skončí ve vězení?
Výstava - Do 21. 5. - neDĚLnÍ KORzO - Hrad Špilberk - brněnské korzo 18.
až 20. stol. Vycházkové hole z bohaté kolekce knihkupce Šimona Ryšavého, doplněné o dobovou módu, kuřácké potřeby...
Prohlídka - Otevřeno denně - KAPUCÍnSKÁ HROBKA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumifikovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Eva
Novotná,
herečka

Radim
Fiala,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

tichá pohádka
bez aut na Veveří

Krásné představení pro
děti s názvem Tiché šlapací království dopřejte

dětem 19. 3. v 15 h v Divadelním studiu V na Veveří. Co se všechno může
stát v království, ve kterém více lidí jezdí na kolech než v autech…

Hudební kino
v Sono Centru

Série živých koncertů
v Sono Centru pokračuje.
9. 3. od 20 h si nenechte
ujít živý koncert kapely
Queen v Budapešti. Vstup
vždy zdarma.

Milena má problém
u Bolka

Herečka Šárka Vaculíková září v představení
Milena má problém. Co
všechno může problesknout hlavou nevěstě, než
řekne své ano. Nenechte
si proto ujít představení
plné nejen předsvatebních pochybností Mileny
15. 3. od 19 h v Divadle
Bolka Polívky.

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)

Kalendář Chuck Norrise po 31. březnu pokračuje
přímo na 2. duben, protože z Chucka si nikdo apríl
dělat nebude...

Zabava
telefon inzerce: 777 ř556 578

Kajzrova
novodurová šolna
Honza Hlaváček k poctě Franty Kocourka (6.)
Kajzr a drát
Přece nebudu u toho hůlka,
špekuloval ministr, a nameldoval starýmu bobrovi, že je všecko v oukeju,
že takovó špicovku nikdo
nikde nekómal.
Pak ještě hofírci hodili
kajzrovi drát aby jim neFRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

chal dotlačit ještě nějakó
goldnu a že mórgen bude
šolna ufachčená. Když ju
pak druhé den kajzrovi dovalili, tak to s něm málem
švihlo. Baterky natahoval
jak závodní šnek a sténě
gómal akorát jen jejich
prázdný haluze a na nich
místo šolny akorát chlupiska a sem tam nějakýho
beďára. Šici vokolo ale vařili křivó válku vo tem, že je
to móc šén a gůt...
-Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Zora Šemberová
Legendární tanečnice

www.malostranskenoviny.eu

Ivo Váňa
Psota,
kolega

Sergej
Prokofjev,
skladatel

?

Hádanka, kterou poslal
čtenářům SBN Lubomír
Zoubek.
Nápověda: Hledejte ve Františkánské ulici ve dvorech.
Artefakt je na bílé zdi.

Minule: Na bystě je zobrazen Viktor
Kaplan (nároží ul. Údolní a Úvoz).
Správně: Kateřina Janíková (12 let),
Bohuslav Křivánek, Jana Cardová

Foto: Martin Cibulka

ř11

inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Hrála i ve
ﬁlmu Psohlavci

Zora (1913 - 2012) je legendou světové taneční
scény a první představitelka Julie ve slavném
Prokofjevově baletu. Premiéra se konala roku
1938 v Brně, Romea
ztvárnil Ivo Váňa Psota. Zora se narodila ve
inzerce

TenIS

Martin
Frič,
režisér

Foto: Archiv

Zabava

Vyškově. Byla sólistkou
v brněnském Národním
divadle, v pražském Národním divadle, v pařížském Gaumont Palace
a na dalších scénách.
V Brně vedla sokromou
taneční školu. Od roku
1968 žila trvale v Austrálii.

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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50 odběrních míst

Kurzy tenisu

Jsme tu pro vás od roku 2009.
Nabízíme zákazníkům v útulném prostředí
kvalitní kávu Covim a výborné zákusky.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Otevřeno máme
po - pá 11 - 18 h,
ne 11 - 17 h.

Naši Cukrárničku najdete
v Brně - Husovicích
poblíž kostela, na adrese
Nováčkova 45.

www.cukrarnickahusovice.cz

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

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. 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.

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. dubna
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

MUŽ V MASCe
který čeká na jízdné zdarma

Jízdné
zdarma
(když je
smog) se
odkládá

Tip poslali čtenáři
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

MeDUŠKA
„14. dubna mi bude
18 let. Mňau!“ Meduška
z Brna. Foto poslala
paní Věra K.

Foto: Martin Cibulka

E-MAIL: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V kavárně Celnice v ulici
Drobného 22 jsou SBN
v koněspřežném kočáru vyrobeném v roce
1890 rakouskou ﬁrmou
BRUNN H FISCHER.

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

BRUSLenÍ. „Kampak? Taky bruslit na přehradu? Vždyť jste se styděl,
že to neumíte!" „Když tam ale budu s Vámi, nikdo si mě nevšimne."
inzerce

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.

