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

Čís. 10, roč. VIII
říjen 2018

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo v nákladu

10. 000 výtisků

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

telefon redakce: 777 122 009

www.starobrnenskenoviny.eu

pŘÍbĚH lucie bakešovÉ

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

Foto: Martin Cibulka

Zapomenutá
královna boje
s rakovinou
SLADKÁ HANKA

z cukrárny MLSNÁ HOLKA
(Kozí 2) s donutem.

NEMOCNICE
nA ŽLUTÉM
KOPCI

(budoucí Masarykův

pŘ mÍst
ÍbĚ nÍ
HY

onkologický ústav)

LUCIe BAKeŠOVÁ
(*1853 Blansko, †1935 Brno)

Čtěte na str. 6 - 7
inzerce

„StaroBrněnské noviny
jsou jedinečné!”
ANNA KRATOCHVÍLOVÁ
koncertní pěvkyně a profesorka
zpěvu, členka Janáčkovy
a Bruselské opery

Foto: Martin Cibulka

Proč čtu
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telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč

Kuře a la
bažant, dušená
rýže, kompot
89 Kč

Dominik Pub,
Dominikánská 3

Chcete být v této rubrice?
Tel.: Martin 777 122 009

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechl:

Na podzim
je počasí
na draka

Počasí

18 °C

říjen
Zima v říjnu,
málo sněhu v zimě

POSÍLEJTE
nÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Nové Zprávy Staré Brno

krokoDÝl? ne.
Želva. tentokrát plavala
ve svratce

Brno - Už druhá za měsíc! V řece Svratce byla
v centru Brna spatřena asi
půlmetrová želva, jak si
tam v pohodě plave. Strážníci ji obklíčili u Tkalcovské ulice, nafotili a nechali
odplout. Není známo, kde
se tam vzala. Jde již o druhý případ želvy na „útěku”
v Brně těsně za sebou.
V srpnu si občané všimli,
že po Halasově náměstí
(SBN informovaly) leze
asi půlmetrová želva. Poslední stopa byla u stánku
s kebabem. Když strážníci
na místo dorazili, po želvě
jako by se slehla zem.
Není vyloučeno, že jde
o jednu a tutéž želvu.

Austrálie

Zpravy

HleDajÍ s
pŘiletĚ l

Brno - Tři stařenky (63,
70 a 92) oslovili brzy nad
ránem strážníci v parčíku
na třídě Kapitána Jaroše.
Seděly na lavičce, měly
s sebou tři kufry a choulily
se zimou. Ženy se strážníkům svěřily, že přiletěly
z Austrálie. Chtěly se prý
do Brna na stará kolena
přestěhovat, protože jim

tady patří velký byt. Na
místě však zjistily, že už
v něm někdo bydlí. Takže
se ocitly na ulici.
Strážníci je poslali do Armády spásy, kde jejich
stopa končí. V Armádě
spásy jim sice řekli, že je
za pár korun ubytují, ale
bez kufrů. To byla tak nesmyslná podmínka, že se

aGentura meDia skaut se ptá v ulicÍcH

Želva
v řece

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA V BRNĚ
BY MĚLA MÍT VÍC MEDVĚDŮ

Želva
na ulici

ano: 98 %, ne: 2 %

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 17.9. do
25. 9. 2018, mimo jiné na odběrních
místech StaroBrněnských novin,
místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

AnKeTA STAROBRnĚnSKÝCH nOVIn

Myslíte si, že vám tyto
volby změní život?

STARÉ
BRnO

jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„„Dáma
nepoužívá ostrá
slova. Takže
no comment.“

„Byl bych mnohem radši,
kdyby život
změnil volby."

„Čili: Volby
mění život.
Otázkou je, zda
správným
směrem.“

Důležité
telefony

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

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

MEDIA
SKAUT

Studená kuchyně
Petra Marcová

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky,
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.
Otevřeno:
Po, út, st 6 - 14 h,
čt, pá 6 - 16h, so 8 - 9.30 h

Adresa:
Přemyslovo nám. 8, Brno - Slatina
Tel.: 603 269 611
www.lahudka-brno.cz

Tyto noviny vycházejí
na území Brna - střed,
tedy ZDE a v okolí
Markéta
jetelová

AGENTURA

Rodinná firma
s tradicí!

•Ruční výroba kronik dle přání zákazníka
•Vazba i opravy knih a časopisů
•E-shop www.epapirnictvi.eu
•Vazba a tisk diplomových prací
•Desky na jídelní lístky a výroba
rezervačních knih

Nejen pro naše zákazníky
Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Už jsem si
zvolila nové
kroužky
a myslím, že
to bude fajn.“

„Tak naivní
nejsem,
ale nevzdávám
to!“

„Nezmění.
Kdyby se dalo
věřit předvolebním slibům,
přál bych si to.“

Herec, režisér,
ND Brno

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

telefon inzerce: 777 ř556 578

Zpravy

Dívka ze str. 3

Í se tŘi staŘenkY, kterÉ
Ě lY Do brna Z austrálie
stařenky otočily a odešly
i s kufry. Do Austrálie se
zřejmě nevrátily. Strážníkům totiž řekly, že budou
o svůj byt (zřejmě někde
v okolí třídy Kapitána Jaroše) bojovat.
Není známo, zda to byly
jen kamarádky, nebo sestry, či dokonce matka
s dcerou a například teta.

před
100
lety

štěmistrYnĚ mÍstnÍ Čtvrti

v poponášenÍ koŤat

Znáte je?

Lili Ducháčková v akci.
Porota hodnotila nejen
estetický dojem, ale i srst.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Tři stařenky
(ilustrační koláž)
inzerce
inzerce

Bezpečností služba přijme na své
zakázky Brno a okolí osoby s částečným
či plným invalidním důchodem nebo osoby se zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ)
na HPP zkrácený nebo plný úvazek:

STRÁŽnÉ,VRÁTnÉ, OSTRAHU,
ReCePČní A PRACOVníKY
ÚKLIDU.
Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech
+ motivační odměny.
Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz
nebo přijďte na osobní schůzku:
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5.

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

ŽALUZIE HANÁK
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.

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

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Foto: Archiv

moHou to bÝt sestrY?
jakÝ je jejicH DalšÍ
osuD? jsou ještĚ
v brnĚ nebo se vrátilY
meZi klokanY?
Zprávy volejte na číslo
777 122 009 (martin)
nebo napište redakci
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inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

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

PŘÍBĚH VILY STIASSNI

Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.
Je květen roku 1945, šeříky kvetou, lidé se radují, nejstrašnější
válka v moderních dějinách skončila. Oslavy v ulicích propukají,
mnozí doufají v lepší zítřky. Co bude dál? Atmosféra plná očekávání nastala i ve spojitosti s dalším osudem bývalé vily židovského továrníka Alfreda Stiassni na Hroznové 14 v Brně. Majetek
se podařilo za války zachovat, a to i navzdory pobytu důstojníků
gestapa. Světe div se, nebo ne, největší újmu způsobili vile až její
Prezident Edvard Beneš
sovětští osvoboditelé, kteří za pár dnů svého pobytu stačili celý
v květnu 1945
před vstupem do vily.
objekt vyrabovat. Důstojnějších časů se však vila Stiassni dočkala naštěstí brzy. Návštěva prezidenta Edvarda Beneše v květnu 1945 byla pro vilu blýskáním
na lepší časy. Zanedlouho se totiž měla stát něčím víc, než jen pouhým soukromým objektem
a jednou pro vždy se zapsat do podvědomí lidí jako vila vládní. O tom zase příště.
VÍTE, ŽE vila Stiassni letos také oslaví významná osmičková výročí? Například výstavou
módy z let 1958 - 78 si připomínáme, jak se žilo ve vládní vile. Navštivte nás.
Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky

www.vila-stiassni.cz

Historie Alfa pasáže

Když došlo v roce 1948 ke znárodnění veškerého majetku Františka Hrdiny, přešla jeho
firma i se zaměstnanci pod správu Československých stavebních závodů a nemovitosti
pod správu Bytových podniků města Brna.
Sám stavitel a bývalý majitel pasáže Alfa se musel vystěhovat do vzdálenosti
minimálně padesát kilometrů od Brna. Usadil se s manželkou Marií v Tasově,
kde zůstal do roku 1954. Poté se mohl vrátiti zpět do Brna, do společného
bytu s rodinou Vladimíra a Zdeňky Hrdinových
v bývalém rodinném domě v Minské ulici, kde žil
až do svojí smrti v roce 1960. Jeho žena Marie
zemřela o devět let později. Pokračování příště .

Akce října:

13. 10. 2018 (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 ►

Obec Tasov
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telefon redakce: 775 949 557

[

Jako by to
bylo včera

]

němci otevřeli
tělocvičnu

● 20. 10. 1878
byla v Údolní 3 slavnostně znovuotevřena tělocvična brněnského německého spolku Brűnner
Turnverein. Po mohutném zničujícím požáru
na podzim roku 1877 byla
znovu postavena podle
návrhu architekta Augusta Prokopa.

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Tel. č.: 777 122 009 ● E-mail: cibulka69@email.cz

100 let herečky
Vlasty Matulové

Před 100 lety (31. 10. 1918)
se do židenického domku
na Karáskově nám. č. 6
narodila malá Vlastička.
Táta byl holič, máma kadeřnice. Svoji živnost pro-

DŘÍVE & DNES
1960

Foto: Archiv, Martin Cibulka

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

vozovali doma. Vlasta hrála v brněnském Zemském
divadle. Ve 21 letech Vlasta šla do Prahy do „zlaté
kapličky“, kde hrála až do
penze. Byl to tehdy impo-

Rodný
dům

Dnes

VíTe, Že: V parčíku na Mendlově náměstí stála socha J. G. Mendela. Dnes tam roste smrk.

Útulná vinotéka

U Terezky

• Nabízíme sudová a lahvová vína od
moravských vinařů.
• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!
• S vínem přec je život hezký. Kde?
No přece U Terezky!
Adresa: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

m

zantní nástup herectví tzv.
brněnské školy, protože
za pár týdnů po Vlastě byl
angažován Karel Hőger.
S paní Vlastou Matulovou
(1918 - 1989) má Národní
divadlo spojeno několik
generací diváků.

Parčík na Mendlově náměstí

inzerce

Zpravy

p
Vlasta
Matulová

Kde to je

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 ř556 578

ZpravyÍ
n
st ĚHY
Í
m Íb
pŘ

inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

pamĚtnÍ Deska
pro HuGa Haase
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ZAPOMENUTÉ
ULICE

Bude odhalena v sobotu 1. 12. 2018 v 14.14 h,
přesně 50 let po umělcově odchodu do nebeské kavárny.
Rozhovor s Martinem Cibulkou, který to zařídil.

Foto: Archiv

jak se jmenuje
tato ulice v brnĚ?

Martine, proč právě
Hugo Haas?
„Mým cílem je připomenout slavného rodáka
z Brna a jeho rodný
dům, v němž se narodil
i jeho neméně slavný
bratr Pavel. V Biskupské 8 už sice pamětní
deska je, jenže do tohoto domu se celá rodina
Haasova nastěhovala
až na konci roku 1907.
Proto jsem se rozhodl
při příležitosti 50 let
výročí úmrtí našeho
Huga umístit pamětní
desku na jeho rodný
dům v Bezručově 5.
Bude odhalena v sobotu
1. 12. 2018 v 14.14 h,
tedy přesně 50 let po
jeho předčasném odchodu do nebeské kavárny. I přes nelehkou
dobu, kdy je většina
lidí znechucena ostrou

Bezručova 5,
rodný dům
Huga Haase

Haas ve svém
vídeňském bytě,
tři měsíce před smtí

(*1901 Brno,
†1968 Vídeň)

TRAnSPARenTní ÚČeT
StaroBrněnských novin: 9442810001/5500
Do poznámky napište: Hugo Haas - deska
Pro více informací volejte: 777 122 009 (Martin)
politickou tragikomedií, jsem se do této akce
pustil. Navíc Hugo si to
zaslouží také proto, že
skoro 30 let byl nucen
žít mimo svou rodnou
zemi."
Co měl Hugo a jiní ne?
„Tento pán dostal mnoho darů. Inteligenci,
šarm, obrovský talent,
upřímnost a smysl pro
humor, který např. já
nepřestanu nikdy obdivovat. Možná stejně
jako já žasnete, když
ho vidíte na filmovém plátně. A právě
za to žasnutí bychom
mu měli vzdát hold.

A jak to tak bývá, když
byl Hugo Haas zářivě mladý a slavný,
všichni se k němu měli.
Na starého, nemocného
a opuštěného pána, který zemřel nešťastnou
náhodou ve svém vídeňském bytě, si už
téměř nikdo nevzpomněl."
Proč by lidé měli přispět a hlavně jak?
„Hugo nás prostřednictvím nesmrtelných
filmů okouzluje dodnes. Buďme hrdí na
to, že se narodil v Brně.
Máte - li stejný pocit
jako já, přispějte na

pamětní desku Huga
Haase prostřednictvím
transparentního účtu
StaroBrněnských novin: 9442810001/5500
podle svých možností.
Rozzářený Hugo se na
nás se svým Dodouškem určitě dívá z nebeské kavárny, popíjí
kávu a k ní přikusuje
jako obvykle něco sladkého. Vzpomínáte, jak
při svém posledním flámu v komedii Ať žije
nebožtík zpíval: Mě to
tady nebaví, pro mě je
tady vzduch nezdravý…
A když to tak uvážím,
já tady vlastně překážím… Mimo jiné to byla
tehdy drobná, ale přesná narážka na přicházející okupaci, při které
musel Hugo narychlo
opustit svou milovanou
vlast."

Kdyby domy mohly mluvit

nejrychlejší volající
se správnou odpovědí
obdrží hrnek StaroBrněnských novin!
Volejte Martinovi , tel.: 777 122 009

nebo napište na e-mail
redakce@starobrnenskenoviny.eu

ČERNÁ
KRONIKA

Propíchne kolo,
vykrade auto

Brno - Zajímavý nápad měl zloděj,
který vykrádá auta u brněnských
supermarketů. Nejprve propíchne
autu pneumatiku a jde se schovat.
Když ji pak řidič opravuje, zloděj
se připlíží a vykrade mu auto. Naposledy takhle přišel řidič o tašku,
mobil a hotovost. Police po zloději
dosud pátrá.

inZerát
do těchto novin

Nováčkova 37

V tomto domě

vám vytvoříme

nováčkova 37

Petr Skácel,
graﬁk

Foto: Archiv, Martin Cibulka

bydlel malíř, graﬁk, ilustrátor Petr Skácel (1924
- 1993), bratr básníka
Jana Skácela. Do roku
1984 vyučoval kresbu,
malbu a dějiny umění na
Lidové škole umění Jaroslava Kvapila v Brně.
Byl velmi skromným
člověkem. Je pochován
na Ústředním hřbitově.

Od svého vzniku (14. stol.),
kdy tato ulice nesla název platea Seratorum a např. v době
okupace Schlossergasse, zůstal této ulici, jako jedné z mála
v Brně, vlastně původní název.
Víte, jak se ulice, která je dnes
o pár metrů širší, jmenuje?

ZDarma
volejte hned na tel. č.
777 556 578 (monika)

telefon redakce: 775 949 557

redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

DUŠAN VITÁZEK
VYNIKAJÍCÍ HEREC, ČLEN
MĚSTSKÉHO DIVADLA BRNO

jak jsem oŽivil kolo
koláŘe bircka
SBN: Jak Vás napadlo
zopakovat 382 let starou
brněnskou událost?
Dušan: Hraju v představení Brněnské kolo koláře Bircka. Takže jsem to
chtěl udělat stejně. Pokus
o obživnutí legendy, to je
sen každého kluka.
SBN: Kolářský mistr
Georg Birck tehdy v Lednici porazil strom, vyrobil z něj kolo a dokutálel
na brněnskou radnici. To
vše od východu do západu slunce. Dodržel jste
stejná pravidla?
Dušan: Dodržel jsem, že
to všechno bylo v jednom
dni. Kácet jsem začal už
po půlnoci, abych byl na
radnici ještě před západem slunce. Nechtěl jsem
riskovat, že primátor už
bude spát. Navíc jsem
ještě potřeboval stihnout
svůj vlastní koncert.
SBN: Mistru Birckovi
stačila sekera a poříz. Co
jste měl Vy?
Dušan: Strom jsem povalil prackama, teda sekerou a ruční pilou. Kolo
jsme vyrobili u kamaráda
ve stolařské dílně.
SBN: Také jste se o něco
vsadil, jako mistr Birck?
(On se vsadil v lednické
hospodě o 12 tolarů).
Dušan: Vsadil jsem se
sám se sebou. Že se mi
podaří získat pár peněz
navíc pro nadaci Emil.

Herec
Dušan Vitázek

Foto: Archiv

Text: Martin Cibulka

SBN: Kam poputuje výtěžek z této akce?
Dušan: Holčičce Kačence, která má 10 let a trpí
dětskou obrnou. Prostředky, které jsem vysbíral, jí vystačí na hipoterapii na celý rok! Jsem
z toho na měkko. Z ní, ze
sebe i z Vás všech.
SBN: Jaký bude osud
unikátního kola?
Dušan: Díky Vaňkovce
se z něj stane nový turistický bod Brna. Na věčné časy bude vystavené
v prostoru mezi obchoďákem a galerií. Bude tam
plaketa, kde se bude říkat
co, proč, kdo a jak. Budou
se u toho fotit čeští a třeba také japonští turisté.
A rozhodně také já!
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Dušan: Milujte svoje
město, protože když ne
my, tak kdo? A vůbec…
Milujte se!

Lucie
Bakešová

Tema

lucie bakešo
královna b

Dnes už by nikoho nenapadlo, co všechno je spjato s dějinami Masarykova onkologického ústavu. Nikdy by se na
to však nemělo zapomenout, už proto, že snad jen pražské Národní divadlo vznikalo podobně.
S myšlenkou, že by bylo
třeba v Brně vybudovat
nemocnici pro ty, které
žádná nemocnice k léčení nepřijímá, přišla vůbec
poprvé Lucie Bakešová za
svým synem, chirurgem
Jaroslavem Bakešem
v létě roku 1922.
Právě s takovými lidmi,
kteří jsou v terminálním
stadiu rakoviny nebo tuberkulózy, se paní Lucie
nejčastěji setkávala při
své sociální práci. Také
zážitek, který Jaroslav
vyprávěl mamince z nedávné noci, se Lucii vryl
hluboko do paměti.
Jaroslav právě začal pracovat v rekonstruované
chirurgické nemocnici na
Žlutém kopci, když v noci
naprosto neslyšně přijel
před nemocnici povoz tažený koňmi.
Kola měl ovázaná hadry,
aby nepoutal pozornost
rámusem na kočičích
hlavách. Z vozu vyložili
na schody u vchodu před
nemocnicí staršího téměř
umírajícího muže. Než ho
sténajícího objevila noční
služba, povoz byl pryč.
Typ vozu prý jen prozrazoval, že muž je z venkova. Postarali se o něj, ale
brzy na pokročilé stadiinzerce

PAMĚTNÍ DESKA PRO HUGA HAASE
Vážení čtenáři.
Máte - li chuť, budeme velmi rádi, když přispějete jakoukoliv částkou na výrobu a umístění pamětní desky Huga Haase na jeho rodný
dům v Bezručově 5 v Brně. Vždyť jedinečný
Hugo byl přece od nás, z Brna! Za spoluúčast
na této mimořádné události vám srdečně
děkujeme.
Vaše StaroBrněnské noviny.
Transparentní účet StaroBrněnských novin:
9442810001/5500.
Do poznámky napište: Hugo Haas - deska.

Pro více informací volejte: 777 122 009 (Martin)

um rakoviny zemřel.
Jaroslav s matčiným nápadem postavit nemocnici souhlasil, jenže tuto
myšlenku musel odložit,
protože se značnými potížemi uváděl do provozu II.
chirurgické oddělení Zemské nemocnice na Žlutém
kopci.
Lucie se dále setkávala
s lidmi umírajícími na
rakovinu nebo tuberkulózu, většinou, když řešila
problémy dětí z brněnské
Útulny. Opět se k problému vrátila v zimě roku
1927, když našla na chodníku umírající dívku na tuberkulózu, kterou pro její
stav všude odmítali. Doprovodila ji tehdy do Útulny, poskytla nejnutnější
pomoc, patnáctiletá dívka
však za týden zemřela.
Od tohoto okamžiku se už
vybudování nového Domu
útěchy nevzdala. 13. 3.
1928 vyšel v Lidových novinách její článek s velkým
nadpisem: Čeho je v Brně
třeba.
Neztrácela čas a využila
každé příležitosti k prosazení svého nápadu. Ve
svém bytě v ulici Falkensteinerova (dnes Gorkého) pořádala častá společenská setkání, kam zvala

známé univerzitní lékaře.
Založila spolek a sestavovala přípravný výbor,
jehož členy se brzy stali
významní profesoři. Na
první schůzi vzala Lucie
s sebou i syna Jaroslava.
Ten si vzal budoucí ústav
k srdci více, než předpokládala. Přednesl už promyšlený kompletní návrh
na stavbu protirakovinného léčebného a výzkumného ústavu.
S léčbou rakoviny už měl
Bakeš mnoho vlastních
zkušeností, 7. 3. 1923 zavedl u nás jako první léčbu
ozařováním, operoval karcinomy kolorekta aj. Lucie
posílena synovým vystoupením prohlásila, že tuto
myšlenku s pevným úmyslem přivede do zdárného
konce.
Také oznámila, že se obrátí na vládu, a že obnoví korespondenci s Alicí Masarykovou, s níž se znala
ze spolupráce v Československém červeném kříži.
Pak podrobně informovala
prezidenta T. G. Masaryka o svém a synově záměru a žádala ho o morální i finanční podporu.
Odpověď z prezidentské
kanceláře přišla záhy.
Pokračování příště!

KADEŘNICTVÍ
NA DUKELSKÉ
Adresa: Dukelská tř. 86, Brno

Otevřeno: Po - pá 7 - 19 h
Tel.: 545 577 235, 723 679 692
E - mail: zdrazilovaleona@seznam.cz

Najdete nás na facebooku!

Díky za text Věře Linhartové
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z titulníi Strany
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ešová: Zapomenutá
a boje s rakovinou

●

Kalendárium
Starého Brna
říjen

František
Halas,
básník

Cecilie
Strádalová,
pěvkyně

Baruch
J. Placzek,
rabín

Lev
Vašíček,
novinář

● Jan Loevenstein
*20. 10. 1886 Hradec Králové
†1. 5. 1932 Brno
Právník, publicista, profesor a děkan.

nemocnice na Žlutém kopci
(budoucí Masarykův onkologický ústav)

● František Suchý
*21. 10. 1860 Mutěnice
†11. 10. 1910 Brno
Inspektor zelinářství
a ovocnictví, ředitel.
● Lev Vašíček
*11. 4. 1908 Brno
†27. 10. 1987 Brno
Sportovní žurnalista,
hlasatel v rozhlase.
● František Halas
*3. 10. 1901 Brno
†27. 10. 1949 Praha
Básník a překladatel. Je
po něm pojmenováno
Halasovo náměstí.

Díky za text Věře Linhartové

Prezident Masaryk
s dcerou Alicí

● Cecilie Strádalová
*3. 11. 1923 Ostrava
†25. 10. 1994 Brno
Pěvkyně, vlídná
a skromná umělkyně.

nemocnice v roce 1923
(ilustrační foto)

Elegantní dáma
Lucie Bakešová

V sezóně volebních kortešů

● Baruch J. Placzek
* 4. 10.1834 Hranice na Moravě
†17. 9. 1922 Brno
Rabín, vědec. Přítel Johanna Gregora Mendela,
dopisoval si s Darwinem.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

Pokračování příště

„A teď mi dáte oba hlasy, nebo to udám!“

„Hlas, nebo život!“

„Tady vidíte ten jejich šlendrián.
Rozhodněte se pro kandidáty strany naší.“
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

jmenuji se igor Hnízdo

Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

prvnÍ
samoobsluHa
v brnĚ

Tel. č.: 777 122 009

Z

ÁŘIJOVÉ SETKÁNÍ přátel SBN připadlo na den, kdy
šly děti po prázdninách
poprvé do školy.
A tak jsem zavzpomínal na
dobu, kdy do lavic usedali
naše babičky a dědečkové.
Topilo se v kamnech, pero
namáčeli v kalamáři a učitel byl autoritou.
O přestávkách tak jedli
skromnou svačinu z domu
a mnohdy do školy docházeli i několik kilometrů
pěšky. A jak je to dnes?
Přetopené školy jsou utěsněné plastovými okny, což
zdraví neprospívá. Děti
mezi sebou závodí kdo
má lepší školní pomůcky,
mobil a oblečení. Učitel

Vzpomínáte?
Nezapomenutelný
jan Tříska
v komedii Obecná škola
o autoritu svádí lítý boj
s dětmi, rodiči a často
i s vedením školy. Svačinu nahradí Coca Cola
a brambůrky, protože
doma na mazání chleba není čas. Do školy je
mnoho dětí dováženo autem, protože lenost je na

prvním místě. A čím větší auto, tím větší prestiž.
Igora Hnízda na vás
milé děti! A nebo na rodiče?
Pozor! V Živé Vodě se
1. 10. 2018 sejdeme naposledy! Příště, 5. 11., se
sejdeme v 17 h před Doinzerce

ZDe mŮŽe
bÝt váš
inZerát!

Novinky z místních podniku

volejte iHneD

U Tomana, nám. Svobody 22

vlÍDnÉ ZacHáZenÍ!
teleFon:

777 556 578
(monika)

e-mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

mem U Tomana na nám.
Svobody 22.

Kdy příště

Dům U Tomana
(n. Svobody 22)
5. listopadu 2018

Sloupek o kávě
První kavárna

7 hříchů, Jakubská 7

První café a gin bar s nabídkou více jak
250 druhů ginu. Součástí je stylová
cukrárna s vlastními dezerty a zmrzlinou.
Celoroční zahrádka! www.7hrichu.com
Slavnostní otevření nové restaurace v srdci Brna se blíží! Těšte se na piva, která
jinde nedostanete, nebo interiér, který
jinde neuvidíte… www.utomana.cz

Mlsná Holka, Kozí 2

Malinký obchůdek, ve kterém vám každý
všední den ráno připravuje čerstvé donuty nebo makronky usměvavá mlsná
holka. Přijďte! Tel.: 703 388 023. Fb.

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

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

jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
řízené degustace kávy

Akce října:
Pondělí až čtvrtek TULLAMORE 0,04 l
za 45 Kč!
Nabízíme:
Denní menu, čtyři druhy piva,
další speciality.
Chlazená vodní lázeň na pivní sklo.
Adresa: nám. Svobody 3, Brno

www.statlbrno.cz

Dne 27. 9. 1955 byla
v České ulici 8 otevřena první samoobsluha,
drogerie. Byl to první obchod svého druhu v tehdejším Československu.
Nad výlohou stálo:
SAMOOBSLUHA - NÁKUP BEZ ČEKÁNÍ.
Nakupující si zde prý připadali jako v pohádce.
V tehdejších brněnských
novinách vyšlo o této
senzaci několik nadšených článků.

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

N

edávno se poštěstilo najít kávový šálek pod budoucím
Janáčkovým
kulturním
centrem. Potvrzuje se jen
jedinečnost kavárenského
Brna. Vždyť zde vznikla
první měšťanská kavárna
již roku 1702 a postupně
přibývaly další. Na horký
nápoj se vozil speciální
zdobený porcelán z Turecka, zrna přicestovala lodí
do Benátek, pak povozy
do Vídně, kde je turečtí
kavárníci přebrali a dovezli do Brna. Přípravě a servírování věnovali velkou
péči, byli zdatní obchodníci a lidé se rádi vraceli.
Později část trhu opanovali Italové, kteří se naučili zrnka také zpracovávat
a připravovat s větší grácií.
I dnes si můžete v několika brněnských podnicích
dát v originálním šálečku
pravou tureckou kávu,
připravenou podle staré
receptury, s tradiční chutí
a vůní.
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, www.sukolman.cz

jdu do voleb
jako č. 23

JUDr. Petr Kolman Ph.D,
dlouholetý vysokoškolský
učitel správního práva
kandiduje do ZMČ Brno-střed. Vida.

Nestraník Petr Kolman
s jehož články se můžete
více než čtyři roky pravidelně setkávat na stránkách vašich oblíbených
StaroBrněnských novin
má číslo 23 - nezávislý na
kandidátní listině ČSSD.

Symbolický rozměr - Tak
jako tank č. 23 kdysi spoluosvobodil Prahu, tak
kandidát č. 23 si dal za cíl
osvobodit Brno-střed od
hlupáků.
Volte Kolmana, volte tank
č. 23 proti hlupákům.
inzerce

Dopisy

Š&K
truhlářství

poděkování
za tyto noviny

Výroba zakázkového nábytku.
Opravy starožitného nábytku.
Realizace interiérů na klíč.
Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

www.sktruhlarstvi.cz

Minulé číslo

brno

Máš tvář jak žena
nemocemi utýraná
a přec tě stále zdobí
dosti šperků
když polibky tě zdraví
slunce zrána,
tvé střechy věže
na Špilberku
Na Zelném trhu
je dnes ticho
neslyším smích
a pokřik panímám,
město má prázdné
břicho,
je jiné než
na které vzpomínám
V ulici pláčem omývané
potkal jsem stín Petrova
zvony nad krajem lkají,
na hroby přátel dal jsem
rudý rozmarýn,
v hospodách kamarádi
už víc nezpívají
Josef Sládek

posÍlejte básnĚ
v případě uveřejnění:
pivo v pivních sadech

reDakce@
starobrnenskenovinY.eu

ŽALUZIE HANÁK

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.

SMS inzerce

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.

●Bydlení. Pronajmu byt
1+1 v Brně. Tel.: 606 562
803.
●Volby. JUDr. Petr Kolman, dlouholetý pedagog
v oboru správního práva
kandiduje do zastupitelstva MČ Brno - střed jako
č. 23.
●Výklad karet: na co
se připravit v roce 2018 rodina, práce, štěstí. Věštírna Via Regia, Zuzana
Antares, již od 1992. Tel.:
775 748 425.

23

e

VOLTE KOLMANA
na kandidátce ČSSD
má číslo 23

TANK
PROTI
HLUPÁKŮM

Kadeřnictví
Kosmetika - Alcina, masáže

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

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

www.salonmarketa.berx.cz
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
zmístního
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Veselá divadelní
společnost žije

Studentská scéna Veselé
divadelní společnosti o.p.s.,
která bojovala s nedostatkem prostoru pro zkoušky
i představení, našla nový
prostor. Připravuje pro
Klub Leitnerka a pro Místogalerii Skleněná louka
nové inscenace.
www.veseledivadlo.cz

Žbirka, Havelka
i Javory v Sono Centru

Parádní koncerty pořádá
Sono Centrum v Brně.
9. 10. se těšte na Javory
sourozenců Ulrychových,
6. 10. Vystoupí Ondřej Havelka s Melody
Makers a 29. 10. zazpívá
Miro Žbirka.

Stageart uvádí
The Naked Truth

Stageart uvádí The Naked Truth
Nenechte si ujít představení
The Naked Truth - Odhalená
pravda v Divadle Bolka Polívky.
Čeká vás kurz pole dance ve
vesnické tělocvičně. 17. října
hrají Daniela Choděrová, Gábina Míčová, Anna Stropnická…
K

Ondřej
Havelka,
umělec

Kulturní nástěnka
říjen

Dětem - Ne 7. 10. v 15 h - KRKOnOŠSKÉ POHÁDKY - Divadelní studio
V, Veveří 133 - Klasika z Podkrkonoší.
Nechybí Krakonoš, Trautenberk, Anče,
Kuba, Hajnej… Více: www.divadlov.cz
Divadlo - Po 8. 10. v 19 h - DNA - Divadlo B. Polívky, Jakubské nám. - Inscenace
s autobiograﬁckými prvky plná klaunských
výstupů. Hrají B. Polívka a A. Polívková.
www.divadlobolkapolivky.cz
Akce - Út 9. 10. v 15.30 h - MARKÉTA
HARASIMOVÁ A jITKA OSIČKA - Galerie Žlutý kopec, Masarykův onkologický ústav - Autorské čtení Markéty Harasimové spojené s improvizací Jitky Osička.
Divadlo - Po 22. 10. v 19.30 h - DOMA
U HITLeRŮ AneB HISTORKY
Z HITLeROVIC KUCHYnĚ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Výjevy z Hitlerova života, napsal A. Goldﬂam. www.hadivadlo.cz
Výstava - Do 31. 12. 2018 - ROK 1918
- CO NÁM VÁLKA DALA A VZALA
- Hrad Špilberk - Výstava připomíná konec
války a 100. výročí vzniku Československa… Více o výstavě na: www.spilberk.cz
Prohlídka - Otevřeno pátek až neděle
10 - 17 h - VILA STIASSNI - Hroznová
14, Brno - Pisárky - Prohlídka interiérů
i zahrad vily s neobyčejným příběhem.
Více info na: www.vila-stiassni.cz

Barbora
Hrzánová,
herečka

Miro
Žbirka,
zpěvák

Máj u Bolka
i v říjnu

Herečka Barbora Hrzánová vystupuje v Divadle Bolka Polívky. 18. 10.

od 19 hodin můžete vidět
v jejím úžasném provedení Máchův Máj. V podání
Báry se prý jedná o strhující ohňostroj slov.

Konkurz
do divadla

6. 10. pořádá studentská
scéna Veselé divadelní společnosti o.p.s.
konkurz pro zájemce
o divadelní dění našeho
studia. Hledají se chlapci
a dívky ve věku 15 - 30 let
a do hlavní role dívka ve
věku 8 až 10 let. Konkurz
se koná v Místogalerii
v Domě Skleněná louka
na Kounicově 23. Více na
www.veseledivadlo.cz.

Ve Fičáku tancuj
až do rána

Pěkně si zatančete v klubu
Fičák na Mojmírově náměstí 17. Příležitost máte
každý pátek a sobotu na
akci Oldies - zlatá osmdesátá. Vstup zdarma.

Zabava
telefon inzerce: 777 ř556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (16.)
Radek „Pátračka“ DRÁPAL k poctě Franty Kocourka

Betálný nejmy
Nejmy to byly betálný
a měly břink Pinta Nina
a Svatá Mařka. Nastala
boxovačka kdo kde pojede
ale pak Kryšta rozhodl, že
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Poznáte, jářku,

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Libuše Geprtová

Herečka, hrála mnoho let v Brně
www.malostranskenoviny.eu

se rozhodijó podle metráků aby se náhodu některý
necky nevobrátily břichem hore. To by pak borci betelně lokali andělíčky.
Na klacky vyletěly glajchy
a prostěradla a necky se
vydaly z portu aus.Ještě
než se začal oskar klidit za
vobzor byly všichni zpití
pod vobraz.
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

ř11

inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

Vítězslav
jandák,
partner

Svatopluk
Geprt,
syn

?

Otázka: Víte, kde najdeme
v Brně tento zajímavý sloup
s hlavou ve tvaru krychle?
Nápověda: Jděte serpentinami, které se vinou nedaleko Denisových sadů.

Minule: Dům se zvláštním znamením je na Zelném trhu 10. Housle
se tu už neprodávají, prostory jsou
k pronájmu. Správně: B. Křivánek
POŠLI SVOU HÁDAnKU OSTATníM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Ty její oči...

LIBUŠE GEPRTOVÁ
(1941 - 2005) se narodila
do intelektuální a vážené
měšťanské rodiny. Chvíli učila, pak zakotvila na
mnoho let v Brně. Patřila
k oporám brněnské činohry. V roce 1971 dostala roli bláznivé Viktorky
inzerce

Oldřich
Vlach,
kamarád

Foto: Archiv

Zabava

v Babičce od Boženy Němcové. Kolega Oldřich Vlach
jí nabídl místo v Praze
v Divadle Na zábradlí, kde
pak hrála přes 30 let. Své
soukromí si Libuše pečlivě
střežila. Když předčasně
zemřela, bylo to velké a velmi smutné překvapení.

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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Š&K
truhlářství
Výroba zakázkového nábytku.
Opravy starožitného nábytku.
Realizace interiérů na klíč.
Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

www.sktruhlarstvi.cz

Kadeřnictví
Kosmetika - Alcina, masáže

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

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

www.salonmarketa.berx.cz

Seženete i v Praze

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

StaroBrněnské noviny jsou k mání v Malostranské besedě, Malostranské nám. 21. V Akademii
věd, Národní 3. U svatého Omara, Tržiště 11.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Neobyvyklý
případ tří stařenek z Austrálie
v Brně čtěte
na straně 2

Tip: Pozorní čtenáři
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Foto: Čtenáři

Foto: Archiv

KLOKAN
Přítel tří tajemných stařenek

Takhle to
má vypadat

MÁŇA
Posílám foto naší
andulky Máni, jak si
pochutnává na brokolici.
Jana Rybářová, Brno

Foto: Martin Cibulka

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V KADEŘNICTVÍ
U HŘIŠTĚ
(U Hřiště 21)
jsou SBN vyskládané
jako když střihne.
Hned u koutu slávy.

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

nA TRHU. „Četla jste o tom převratu v Bosně?"
„Převrat? Tak proto mi přišly ty bosenský švestky celý rozmačkaný!"

49 odběrních míst
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. Air cafe, Zelný trh 8. Divadlo Reduta,
Zelný trh 4. Pivní stáj, Veveří 38. Pivní sady, Nádražní 22. Info
centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32.
Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. 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. U Třech čertů, Dvořákova 6. Restaurace Na pískové cestě, Na pískové cestě
1, Bohunice. 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. Hotel Slavia, Solniční 15. Kavárna Kávová
hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. října 8. Kadeřnictví Jana,
Padělíky 28a, Brno - Bosonohy. Restaurace Štatl, nám. Svobody 3,
Alfa pasáž, stanoviště hlídače. U Mikešů, Černovická 2. Bistro Cvrček, Kounicova 23. Kadeřnictví na Dukelské, Dukelská tř. 86

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.

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.

