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Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

telefon redakce: 777 122 009

www.starobrnenskenoviny.eu

příběH lucie bakešové, ii. díl

bojovnice
s rakovinou
na žlutém
kopci
Syn Jaroslav

př míst
íbě ní
HY

10. 000 výtisků

LUCiE BAKEŠOVÁ
(*1853 Blansko
†1935 Brno)

Jak získali lidé
naději v boji
s nejzákeřnější
nemocí

Čtěte na str. 6 - 7
inzerce

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

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Toto číslo vyšlo v nákladu

Místní servírky

Foto: Martin Cibulka

NE

Noviny, které si píší čtenáři sami

tEREZA & HANKA
Sestry z cukrárny Tutti Frutti
(Mendlovo nám. 18) nabízejí
každý den čerstvé a voňavé
pečivo mnoha druhů...

Proč čtu

NiKOdÉM ZÁStĚRA
Žák první třídy (7 let)
„Ke kávičce a koláčkům nemají
chybu. Tak je louskám…“

Foto: Kačka Krubová

É
L
S
VI
Á
Z

2

telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč

Svíčková na
smetaně, knedlík,
brusinky + polévka
95 Kč

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Nové Zprávy Staré Brno

na Hřbitově
spadl na ženu
vZrostlý strom

Ratejna, Dvořákova 13
(za Mahenovým divadlem)
Chcete být v této rubrice?
Tel.: Martin 777 122 009

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

Dřív chodili „

Věta, kterou jsem zaslechl:

muži na vojnu,
dneska k porodu.

Počasí

13 °C

LiStOPAd
Větrný listopad - mírná zima

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ tiPY
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Ulomená větev

Ústřední hřbitov

Brno - Jen pár dní
před Dušičkami spadla
na ženu na brněnském
Ústředním hřbitově velká větev. Žena sem přišla
zapálit svíčku a položit
květiny na hrob zemřelých.
Zraněnou po nehodě odvezli do nemocnice s mnohačetnými zlomeninami.
Podle posledních zpráv

je ve vážném stavu, ale
mimo nebezpečí ohrožení života.
Za pád stromu mohl vítr.
„Z důvodu poryvu větru
se ulomila asi šestimetrová větev chráněného stromu a spadla na
ženu,“ sdělila před druhou hodinou odpolední
policejní mluvčí Petra
Hrůzová.

našli jsme tř i
všicHni pátr a
Brno - Tři stařenky (63,
70 a 92) se třemi velkými kufry zmizely v září
z parčíku na třídě Kapitána Jaroše. Na výzvu
StaroBrněnských novin se
ozval majitel brněnského
hotelu Amphone, tř. Kpt.
Jaroše 29.
Šel tehdy podvečer z práce a uviděl tři bezradné

a vystrašené stařenky na
lavičce v parku. Ptal se
jich, jestli něco nepotřebují. Protože je to hodný a už
starší pán, vzbudil v nich
důvěru.
Posadil se k nim a ony
mu vyprávěly svůj příběh,
jak přijely do Brna, aby
se vrátily domů. Zde však
zjistily, že v jejich bytě by-

aGentura media skaut se ptá v ulicícH
myslÍte si, Že se Vám
po Volbách ZmĚnÍ ŽiVot?

ano: 9 %, ne: 91 %

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 17.10. do
25. 10. 2018, mimo jiné na odběrních místech StaroBrněnských novin,
místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

ANKEtA StAROBRNĚNSKÝCH NOViN

Víte, který listnatý strom
na podzim neopadává?

Zpravy

StARÉ
BRNO

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Jan Werich.
Až opadá listí
z dubu. Čtěte
pohádky.“

„Tož. Dub.
Což?!“

„Čili: Já vím!
A vy?“

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

„Z pohádky
vím, že to je
stoprocentně
dub.“

„Tipuji podle
Wericha...
Dub.“

„Čert ví!“

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 @556 578

Zpravy

Dívka ze str. 3

ř i stařenkY, po kterýcH
r ají. nejsou Z austrálie
dlí někdo jiný. Ocitly se na
ulici, bez peněz a s velkými
kufry. Pán se jich ujal, ubytoval ve svém hotelu Amphone, kde stařenky bydlí
už dva měsíce. Pocházejí
prý z Podkarpatské Rusi
(ne z Austrálie, jak mylně informovala média).
Jsou vystrašené a nedůvěřivé vůči lidem. Nechápou, jak jim mohl někdo
cizí obsadit jejich vlastní
byt. Případ řeší úřady,
a tak mají strach z gangsterů (tak nazývají ty, kteří jim zabrali byt), a z jejich pomsty.
Jde o případ velmi neobvyklý, budeme ho nadále
sledovat.

ště místní přebornice

v ticHé Hře na Harmoniku

tři stařenky
(ilustrační koláž)

Dolly Haasová při své tiché
produkci, která trvala šest
hodin, než porota usnula.

Hotel
Amphone, Brno

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Podkarpatská Rus

Amphone, vchod

Foto: Archiv

Víte že...
Z Brna na Podkarpatskou Rus je to
asi 600 km.
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inzerce@@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

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

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!

PŘÍBĚH VILY STIASSNI

Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.
Kupředu levá, zpátky ni krok! To mělo být od února 1948 nové
heslo při budování naší nové socialistické republiky. Nastal čas
změn, doba utahování opasků, pro vyvolené komunistické straníky naopak doba sklizně. Svá cenná privilegia ale bylo nutné
před veřejností skrývat, nejlépe ve stínu bývalých paláců a vil
prvorepublikové buržoazie. Jednou z nich byla i vila židovského
továrníka Alfreda Stiassni, který uprchl i s rodinou do zahraničí.
Co s jeho majetkem? Vila v roce 1952 přechází do majetku KNV,
pro papalášskou smetánku zde nastávají zlaté časy. Během několika let navštíví tento architektonický skvost všichni českoslovenští prezidenti, ale i mnoho dalších významných
socialistických pohlavárů. Skryti zrakům veřejnosti i fotografů zde tráví chvíle odpočinku
v rámci svých oﬁciálních programů. Mnoho z nich však netuší, že jsou jejich soukromé
hovory ve vile nahrávány pomocí důmyslně ukrytých odposlechů. S koncem roku 1989 se
však i ve vile Stiassni blýskalo na lepší časy, nebo snad ne? O tom si zase povíme příště.
Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky

www.vila-stiassni.cz

Historie Alfa pasáže

Pojďme se v našem příběhu společně přenést na
začátek roku 1930, kdy se stavitel František Hrdina
rozhodl odkoupit od Felixe Edlera von Redlich několik sousedících parcel v centru Brna s barokními budovami šlechtických paláců ze 17. a 18. stol. - paláce
Mitrovských a domu barona von Freyenfels. K budovám náleželo i rozsáhlé hospodářské zázemí v zadních traktech se stájemi
pro pět párů koní, skladišti, garážemi, zámečnickou a stolařskou
dílnou, strojovnou, tesárnou, kovárnou, pilou a obytným
domkem pro dělníky. Za stavební parcelu zaplatil stavitel
4 750 000 korun, přičemž cena byla snížena z 6 000 000 korun
kvůli průtahům při prodeji. Pokračování příště.

Akce listopadu:

10. 11. 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 ►

Hrabě Antonín Bedřich Mitrovský
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telefon redakce: 775 949 557

[

Jako by to
bylo včera

Zpravy

] želeZniČní neštěstí na 5. nástupišti
Zuřivý reportér

les dostal
nové jméno

● 6. 11. 1918
převzal obecní výbor
v Brně - Žabovřeskách
správu tzv. Císařského
lesa od německé lesní
společnosti. V době války lesopark ničili vojáci,
německá správa o les
nepečovala. Císařský les
byl tehdy přejmenován
na Wilsonův les.

Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Na střelickém nádraží se
uvolnilo 11 vagonů, které
se samovolně daly do pohybu. Na spádu kolejiště
získaly vagony vysokou
rychlost a celá souprava se
začala nekontrolovaně řítit k Brnu. Veškeré snahy
o zastavení pomocí zarážek však selhaly. Je tomu

DŘÍVE & DNES
1895

Foto: Archiv, Martin Cibulka

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

už více než 55 let, kdy na
konci října roku 1963 ve
2.30 h ráno vjel mnohatunový kolos na 5. nástupiště brněnského hlavního
nádraží. Tam narazil do
čtyř odstavených vagonů, které byly obrovským
nárazem vysunuty přes
zarážedlo a plot až do Ná-

Nabourané vagony
před nádražím
dražní ulice, kterou napříč
přejely celou. Zastavily se
až o budovu Čedoku na
rohu ulice Bašty, kterou
značně pobouraly. Nikdo

nebyl zraněn. Celková
škoda byla tehdy vyčíslena
na 1 125 000 Kčs. Tři viníci byli potrestáni až dvěma
roky vězení.

Roh Moravského náměstí a Lidické
Kde to je

Dnes

VÍtE, ŽE: Stávala tu kavárna Cafe Biber. Dnes tu zbyl smutný pohled na chátrající Musejku.
inzerce

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

POSÍLEJtE SVÉ FOtOGRAFiE
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu

m

p

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravyí
n
st ěHY
í
m íb
př

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

pamětní deska
pro HuGa Haase

5

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.

Rok 1907

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

Malý Hugo Haas
(vedle maminky)

(*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

Ulicí se
procházel slon,
auta troubily

Brno - Slonice jménem Baby Aurelia využila chvíle, kdy si její chovatel z cirkusu Ohana odskočil na
záchod. Vydala se do parku u ulice
Hněvkovského. Řidiči na ni vesele
troubili. Slonice je vycvičená a na
písknutí se vrátila.

inZerát
do těchto novin

Boettingrova 51

V tomto domě

vám vytvoříme

Boettingrova 51

Jarmila Kurandová
jako Babička

Foto: Archiv, Martin Cibulka

bydlela až do své smrti
nejslavnější česká Babička Jarmila Kurandová (1890 - 1978). Byla
významnou
členkou
brněnského Národního
divadla, pedagožkou na
JAMU a vypravěčkou
pohádek. Je po ní pojmenována ulice Jarmily
Kurandové.

Tato ulice vznikla na jaře roku
1867 a podle polohy na pravém břehu už dávno zasypaného svrateckého mlýnského
náhonu byla pojmenována
Wassergasse. Víte, jak se ulice , která dnes vypadá úplně
jinak, jmenuje?

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

telefon redakce: 775 949 557

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

RozhovoR staRobRNěNských NoviN

ondřej kepka

herec, moderátor, syn herečky
Gabriely VránoVé

Ondřej Kepka
s maminkou
Text: Martin Cibulka

SBN: Co jste na své mamince nejvíce obdivoval?
Ondra: Bezpochyby smysl pro vystižení emocí, její
emotivnost, která se velmi
těžko slovy popisuje. Také
schopnost předat slovem
krásu, v tom byla jedinečná a nenahraditelná.
SBN: Jak Vás vychovávala? Přísně, či nikoliv?
Ondra: Řekl bych, že demokraticky. Nedělal jsem
velké a zásadní problémy
a nemuselo se tak ke mně
přistupovat s velkou přísností.
SBN: Vzpomínala na své
dětství prožité v Brně?
Ondra: Upřímně vzpomínala někdy až moc. Bylo
to tak intenzivní, že jsem
měl někdy pocit, že se jí
po Brně opravdu stýská.
A že by se do Brna nejraději vrátila a vůbec na
Moravu. Toužila bydlet

Foto: Archiv

maminka uměla
předat slovem krásu

v rodinném domku, což se
jí bohužel nesplnilo. Narodila se sice na Slovensku,
ale ani ne v půl roce začala
žít v domku v Kohoutovicích, který byl tehdy ještě
v lese. Dnes je tam už sídliště. Myslím si, že Prahu se
naučila mít ráda, ale srdce
zůstalo Brnu.
SBN: Ve které roli se Vám
maminka nejvíce líbila?
Ondra: Jako režisér obdivuji její výkon v seriálu My
všichni školou povinní.
SBN: Které jídlo Vám
od Vaší maminky nejvíce
chutnalo?
Ondra: Kološvárské zelí,
což byla moravskoslezská
kuchyně.
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Ondra: Zdraví vás Pražák,
který má v sobě kus maďarské, slovenské a hlavně
moravské krve, protože po
svém dědečkovi jsem ryzí
Moravák.

Lucie
Bakešová

Tema

lucie bakešo
o nemocnici

Nebýt Lucie Bakešové, nebyl by ani Masarykův onkologický ústav na Žlutém kopci. Čtěte druhý, závěrečný díl
seriálu o ženě, která se svým synem dokázala něco neuvěřitelného. Pomohla přežít tisícům pacientů.
V předchozím díle se paní
Lucie Bakešová obrátila
na vládu s prosbou o pomoc.
Vedoucí
prezidentské
kanceláře Přemysl Šámal
píše: „Vaše myšlenka je
panu prezidentovi sympatická, poněvadž se jí
řeší v konkrétní formě
pomoc bližnímu. Váš
program je však třeba
propracovati v detailech
a náležitě připraviti. Pan
prezident projevil souhlas s podporou Vašeho
podniku. Výše podpory
a doba vyplacení bude
stanovena, až předložíte
panu prezidentovi plány, rozpočet a přesnou
zprávu o tom, jak hodláte získati prostředky pro
uskutečnění své myšlenky.“
Média

Po přečtení dopisu zahájila Lucie Bakešová
horečnatou činnost. „Zaměstnala“
mimo jiné
MUDr. Františka Hamzu, prof. Antonína Trýba, MUDr. F. Kousalíka,
zkontaktovala se s ateliérem architekta prof. Ing.
Vladimíra Fischera, po
kterém požadovala vypracování kompletních
plánů.

Prostřednictvím rozhlasu
posílala zprávy o vybudování Domu útěchy všem
obyvatelům republiky.
Mezitím už měla několik
dopisů z prezidentské kanceláře a od Alice Masarykové. Lucie byla oddanou
duší celého záměru.
Umělci

K podpoře vyzývala Gabrielu Preissovou, Karla Čapka, Karla Scheinpfluga,
Konráda Vichra, Tomáše
Baťu, manželky mnoha
ministrů, zadávala úkoly
všem spolupracovníkům
bez ohledu na jejich postavení.
Opakovaně zveřejňovala
články o Domu útěchy v Lidových novinách. Setkává se s T. G. Masarykem
v Židlochovicích. Dámský
odbor šířil spolkové myšlenky, organizoval přednášky, proslovy v rozhlase,
v němž vystoupil mj. ministr financí a autor staveb
Baťových domků Bert Ženatý.
Pošta

Vybíralo se při prodeji lístků do divadel a kin, Lucie
vyhledala protekci na poště, aby získala levnější poštovné. Spolupracovala se
starostou města Brna Karlem Tomešem. Oslovila

majitele cihelen, vápenic
a betonáren, hrabě Harrach - přítel rodiny Bakešových, daroval na stavbu
veškeré dřevo.
Další článek v Lidových
novinách vyzýval obyvatele v okolí Žlutého kopce,
aby se uklidnili, a že rakovina není nakažlivá. Lucie
byla neúnavným hnacím
motorem tohoto odvážného podniku. Dohlížela na
placení příspěvků, vyzývala k darům, psala manželkám vlivných mužů.
Dokonce získala peníze
od Čechoslováků žijících
v Americe.
Prezident

Ještě v další významné
záležitosti se angažovala.
Obrátila se na prezidenta
Masaryka, zda by chystaný
ústav mohl nést jeho jméno. Svolení k pojmenování
ústavu jménem Masarykovým získala.
Další záležitosti dojednávala s Masarykem opět
v Židlochovicích, kam byla
i s Jaroslavem pozvána.
V srpnu 1930 bylo oznámeno, že potřebný obnos
na stavbu je shromážděn.
Jenže došlo k tragické
události, se kterou se paní
Lucie nevyrovnala až do
své smrti.

inzerce

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)

Klobouky Dantes
Klobouk skýtá
mnoho krás,
věděl to
i Hugo Haas.
Adresa:

Náměstí Svobody
v pasáži Omega, Brno

Otevřeno:

vždy pondělí až pátek
od 9 do 19 hodin

www.kloboukovyklub.cz

Díky za text Věře Linhartové
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ešová: její velký boj
ci na žlutém kopci

●

Kalendárium
Starého Brna
LiStOPAd

Josef
Axmann,
mědirytec

Jana
Ebertová,
herečka

Karel
Jílek,
malíř

Josef
Taufer,
rektor

Nemocnice
tEHdY

● Julius Gomperz
*21. 11. 1824 Brno
†21. 2. 1909 Brno
Mecenáš. Majitel továrny
na jemná sukna. Je po
něm pojmenována ulice
Gomperzova.

Nemocnice
DNES

Díky za text Věře Linhartové

Lucie Bakešová Jaroslav Bakeš
byl uznávaný
byla etnografka,
soc. pracovnice, chirurg, sběratel
minerálů a cestoarcheoložka.
vatel. Syn Lucie
Spolupracovala
Bakešové.
s L. Janáčkem.
Syn Jaroslav, neoblomný
zastánce ústavu, unavený
náročnou prací chirurga
a nevybíravými osobními
útoky odpůrců chystaného ústavu, odjel na dovolenou do Wadowic (Polsko). Na jednom ze svých
oblíbených loveckých míst
v Karpatech se nachladil
a onemocněl zápalem plic.
Jeho srdce, dvakrát postižené infarktem, to bohužel
nevydrželo a v nemocnici
v Nadwirné zemřel.
Navzdory hlubokému žalu
Lucie organizovala přípravy stavby, většinou však už
pracovala z lůžka. Vyčerpaná těžce nesla obnovené tlaky po synově smrti
ze strany lékařské fakulty.
Proti stavbě ústavu se totiž

opět rozpoutala masivní
kampaň. Stavba se však
začala realizovat.
Vítězství

Koncem roku 1933, když
Lucie slavila své 80. narozeniny, odpovídala na
stovky blahopřání. Od
Pražského hradu přes vysoké představitele administrativy a kultury města,
redakce všech moravských
novin, přátel, kamarádů
a rodiny.
Stavba byla slavnostně předána k užívání 13. 1. 1935.
Lucie se toho však nezúčastnila, byla už vážně nemocná a upoutaná na lůžko.
Zemřela nedlouho poté, 2.
4. 1935 na zápal plic. V poslední vůli si přála, aby byl
její pohřeb co nejprostší.

Prezident T. G.
Masaryk přispěl
na vybudování
ústavu 2,5 milionu Kč. To byla
obrovská suma!

masarykův onkologický
ústav: jaký je dnes
Masarykův onkologický ústav v Brně je specializované onkologické centrum s nadregionální působností, jediné svého druhu v České republice.
V ústavu jsou soustředěny všechny medicínské obory pro zajištění
komplexní onkologické
péče. Zaměřuje se na
vědeckou činnost včetně základního výzkumu.
Zajišťuje i osvětovou činnost zaměřenou na širokou veřejnost. Ročně je

v ústavu hospitalizováno
téměř 10 tisíc pacientů
a v ambulancích ošetřeno na 200 tisíc lidí.
Cílem vždy bylo zlepšit
péči o nemocné zhoubnými nádory a současně
umožnit výzkumnou práci
v tomto oboru medicíny.
Prvořadým úkolem se
proto stalo vybudování
speciálního ústavu, ve
kterém by byli nemocní
rakovinou ošetřeni a léčeni a ve kterém by se
velká pozornost věnovala badatelské práci.

Svatba s Růženkou (1/2)

● Karel Jílek
*26. 11. 1896 Moravičany
†18. 11.1983 Brno
Malíř, profesor. Bydlel
v ulici Gorkého.
● Josef Axmann
*7. 3. 1793 Brno
†9. 11. 1873 Salzburg
Tvůrce první rakouské
poštovní novinové známky s hlavou Merkura.
Bydlel v ulici Veselá 1.
● Jana Ebertová
*7. 5. 1920 Praha
†10. 11. 2010 Brno
Herečka a recitátorka.
Hrála v Divadle bratří
Mrštíků. Spolupracovala
s brněnským rozhlasem.
● Josef Taufer
*31. 7. 1869 Dřínov
†5. 11. 1940 Brno
Redaktor, rektor. Jsou
po něm pojmenovány
Tauferovy koleje v ulici
Jana Babáka.

Starobrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

Pokračování příště

„A nyní si vyjedeme, drahá Růženko,
abych ti ukázal můj svatební dar!“

„Rány boží! Obecní býk se splašil!“

„To mají z té červené vily. Rozdráždila býka,
ten do ni drcnul a tohle zbylo.“

8

telefon redakce: 775 949 557

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

Besedy každé první pondělí v měsíci U Tomana (nám. Svobody 22)

vzpomínka na herce nedbala
Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

první
městský
arcHitekt

tel. č.: 777 122 009

P

odzim je čas, který je
spojený se vzpomínáním. A my bychom
měli vzpomenout na vynikajícího herce a profesora
herectví Miloše Nedbala
(1906 - 1982), který v měsíci říjnu odešel do hereckého nebe.
Vzpomeňme např. na státního úředníka Mojmíra
Váchu ve Sňatcích z rozumu (1968), kde tvrdou rukou vychovával své dcery
a říkal jim „přeslice“. Jeho
nerudnost (já osobně jsem
mu ji věřil) svědčila o špičkovém herectví.
V osobním životě měl však
Miloš Nedbal brilantní
smysl pro humor. Jednu
historku si neodpustím.

Franz Holik

Oblíbený - neoblíbený
profesor Miloš Nedbal

V tV seriálu
Sňatky z rozumu

Herec Ladislav Křiváček
si po zkoušce v restauraci
nevybíravým způsobem
objednal pivo. Servírka se
s pláčem na krajíčku obrátila na profesora Nedbala.
Ten neváhal a řekl Jiřímu
Krampolovi: „Krampole,
objednejte si pivo!" Jiří
nelenil a velmi zdvořile

požádal o půllitr zlatavého
moku. Nedbal se rozsvítil
a pronesl: „Vidíte? Tohle
je můj žák. Tamten je žákem profesorky Fabianové!“ Víte, že Miloš Nedbal
žil a působil také v Brně?
A že měl odtud jednu ze
svých tří manželek? Takže - Až na Vás padne pod-

zimní nevlídnost, zkuste ji
rozpustit ve špetce humoru. A nezapomeňte!

Kdy příště

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

Od roku 1905 byl prvním
brněnským městským
architektem vídeňský rodák Franz Holik (1874 - 1943). V roce 1920 byl
prohlášen za zemřelého.
Pak se ale vrátil z ruské
fronty (přes Čínu). Neuměl česky. Pokračoval
jako náměstek architekta Kumpošta. Bydlel
s rodinou na náměstí Svobody č. 3. Zemřel v Brně,
pochován je v rodinné
hrobce ve Vídni.

inzerce

Zde mŮže
být váš
inZerát!
volejte iHned
vlídné ZacHáZení!
teleFon:

777 556 578
(monika)

e-mail :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Novinky z místních podniku

Sloupek o kávě
Mokka a čert

Morgal, Moravské nám. 1a

Galerijní kavárna v Místodržitelském
paláci. Limonády, kakao, horká čokoláda Alaja. Bezlepkový makový koláč.
Tel.: 736 776 728. www.morgal.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Air Cafe, Zelný trh 8

Legendární kavárna na Zelňáku slaví
19. výročí otevření! Rumy, koktejly, dezerty, káva. Barmani, kteří umí poradit.
Tel.: 773 610 319. www.aircafe-brno.com

No Feet, Vaňkovo nám. 1a

Kavárna na „Žluťáku“, ve které se
naučíte stepovat i tancovat. Káva Carraro, zákusky, nápoje. Dětský koutek.
Tel.: 775 140 013. www.nofeet.cz

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

Nabídka:

Denní menu, čtyři druhy piva,
lahodná italská káva Carraro,
výborný Starobrněnský
guláš, steaky a další speciality.
Chlazená vodní lázeň na pivní sklo.
U nás si vybere každý!
Adresa: nám. Svobody 3, Brno

www.statlbrno.cz

vše pro Vaši domácí
přípravu (kávy i kávovary)
kávové speciality od mistrů
prvotřídní moravská vína
přímo od vinařů
domácí dortíky a další
vybrané lahůdky

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

V

meziválečném období zažívalo Brno
období rozkvětu…
A v Masarykově čtvrti se
už budoval v Československu ojedinělý Dům
útěchy pro onkologicky
nemocné. O nedělích se
linula vůně čerstvé kávy,
ke které nechyběla třená
bábovka či oblíbený domácí pišingr. Málokdo pomyslel, že vznikající ústav
stál Dr. Bakeše a jeho
přátele spousty plánování, setkávání s významnými osobnostmi kultury
a politiky, často v kavárně Slavia nebo u Dorotíka, kde získávali ﬁnanční
dary. U Tomana se pořádaly přednášky a drobné
výstavy a vypilo se často
mnoho káv, doprovázené lahodnými zákusky či
tradičním řízným likérem
Čert, s višňovo-rumovým aroma, oblíbený už
za Rakouska. Zkuste také
silnou mokka ze směsi
Monte bů s kapkou likéru a doplňte křupavým
pišingrem. Pavel Kosta

D
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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

Zavolejte si
za týden!
Vypráví pan Havlík panu

Čížkovi na Bláhovce, co
zažil v jedné brněnské
nemocnici. Týden po prohlídce, zda mám rakovinu,

volám v souladu s písemným pokynem lékaře do
nemocnice. To víte, zda
člověk má či nemá rakovinu ho zpravidla zajímá.
Sestra mi jasně řekla, že
žádné info po telefonu nepodává. Prý musím přijít.

Tak si, pane Čížek, beru
v práci složitě volno,
jedu tam, vyčkám hodinu, vlastně dvě v čekárně
a dozvím se: „Tak my tady ještě Vaše výsledky nemáme, pane, ZAVOLEJTE SI ZA TÝDEN!"

Brněnský
Sysifos

inzerce

Dopisy

poděkování
za tyto noviny

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

Výroba zakázkového nábytku.
Opravy starožitného nábytku.
Realizace interiérů na klíč.
Riegrova 16, Brno
Královo Pole, 612 00
Tel.: 541 210 251

www.salonmarketa.berx.cz

Minulé číslo

podzimní
brno
Když v Brně listí padá
a je celé barevné
tak mě bolí záda
beru na to prášky
barevné.

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:

Když v Brně listí šustí
na dlažbě
Tak se cítím také
jako bych byl
na dlažbě.
Ale zatím práci mám
já, místní kominík
Komíny vymetám
a putyky místní.
Až bude Brno bílé
tak přjde má chvíle
zahrabou mě pod drn
já budu mít dost Brn.
Filip Macecha

posílejte básně
v případě uveřejnění:
pivo v pivních sadech

redakce@
starobrnenskenovinY.eu

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 Staré Brno

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.
●Prodám originální karikatury a portréty hereckých osobností stříbrného
plátna (např. H. Haas, J.
Marvan, V. Burian, L. Pešek). Tel.: 777 122 009.
●Výklad karet: na co
se připravit v roce 2018 rodina, práce, štěstí. Věštírna Via Regia, Zuzana
Antares, již od 1992. Tel.:
775 748 425.

Š&K
truhlářství

Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

www.sktruhlarstvi.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

Véčko plné
pohádek pro děti

Zajděte s dětmi v listopadu do divadla. V Divadelním studiu V na Veveří
hrají např. 4. 11. Krkonošské pohádky, 10. a 25. 11.
Rumcajse a 18. 11. Tiché
šlapací království. Vhodné pro všechny zvídavé
děti a jejich hodné rodiče.

Zagorová, Deczi ,
Šporcl v Sono Centru

Parádní koncerty pořádá Sono Centrum v Brně
v průběhu měsíce listopadu. Např. 20. 11. vystoupí
Laco Deczi, 18. 11. zazpívá Hana Zagorová
a 27. 11. houslista Pavel
Šporcl. Nenechte si ujít.

Chantal Poullain
tančí u Bolka

V divadelním představení Šest
tanečních hodin v šesti týdnech září Chantal Poullain
a v roli jejího učitele tance herec Martin Kraus. Představení
v režii Zdeňka Duška k vidění
v Divadle Bolka Polívky
26. 11. od 19 h.
K

Veselá divadelní
společnost žije

Laco
Deczi,
trumpetista

Kulturní nástěnka
LiStOPAd

Koncert - St 7. 11. v 15.30 h - CiMBAL
CLASSiC A dALiBOR ŠtRUNC Galerie Žlutý kopec, Masarykův onkologický ústav, Brno - Přijďte si poslechnout
laskavou hudbu.
dětem - Ne 11. 11. v 15 h - O BUdULÍNKOVi - Divadelní studio V, Veveří 133 - Pohádka pro nejmenší diváky
o nezbedném Budulínkovi a chytré lišce… Více najdete na: www.divadlov.cz
Divadlo - Po 26. 11. v 19 h - ŠESt tANEČNÍCH HOdiN V ŠESti tÝdNECH - Divadlo B. Polívky, Jakubské
nám. - Herecký duet. Hrají CH. Poullain,
M. Kraus. www.divadlobolkapolivky.cz
Divadlo - Út 27. 11. v 17.30 h - MARYŠA - HaDivadlo, Poštovská 8d - Krojovaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti
k tvrdohlavé oběti. Mrštíkové. Režie Lukáš Brutovský - 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 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

Hana
Zagorová,
zpěvačka

Pavel
Šporcl,
houslista

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..

Výstavou slavíme
100 let

Osudový rok 1918 a 100
let republiky slaví Muzeum města Brna na
hradě Špilberku velkou
výstavou plnou příběhů,
historických
předmětů
a autentických fotograﬁí.
Výstava má název Rok
1918 - Co nám válka dala
a vzala. K vidění do 31. 12.
2018. Více o výstavě na:
www.spilberk.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 @556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (17.)

Radek „Pátračka“ dRÁPAL k poctě Franty Kocourka

Holuby z fíka
Ještě než se začal oskar
klidit za vobzor byly všichni zpití pod vobraz. Vo nějakým kočírování nemohla bejt ani řeč. A proč taky
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Poznáte, jářku,

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Zita Kabátová

Herečka, jezdila do Brna na kole
www.malostranskenoviny.eu

ne. Rumunska bylo hafo.
A Goldnových Malboráču
co se ti vlezlo do papule.
No ale všeho dočasu. Za
čtvrt járu už chlemtali
vasrůvku z beček, kóřit
si mohli akorát tak prsty
u noh a na jídlo lovily z rybálu čudle a holuby z fíka.
Na neckách jel i křížovej
borec a ten jim imrvere...
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

@11

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Vlasta
Burian,
kolega

Beno
Kabát,
táta

?

Otázka: Víte, na jaké adrese je dům, který zdobí hlava
tohoto bradatého muže?
Nápověda: Je to senátor
a organizátor dělnického
hnutí Josef Hybeš.

Minule: Sloup s hlavou ve tvaru
krychle se nachází pod Denisovými
sady, v podstatě mezi Husovou ulicí
a Petrovem. Správně: B. Křivánek
POŠLi SVOU HÁdANKU OStAtNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Byla štíhlá
jako pumpička

ZITA KABÁTOVÁ (1913 - 2012) se narodila do rodiny architekta Beno Kabáta. Její strýc, Josef Šváb
Malostranský, byl prvním
československým ﬁlmovým hercem. Dbala na
štíhlou linii. Když přišlo
do módy kolo, byla jednou

Foto: Archiv

Zabava

Josef Šváb
Malostranský, strýc

z prvních hereček, které
na něm začaly jezdit. Nejednou přijela i do Brna.
Když uviděl Zitu v černém
kombiné při natáčení ﬁlmu Provdám svou ženu
(1941) Vlasta Burian, řekl:
„No Kabátová, za hřích
by stála“. Dožila se 99 let.

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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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

POHŘEBNÍ SLUŽBA
HARMONIE
Brno - střed, Lidická 44.
Tel./fax: 545 573 804, 723 283 290
Brno - St. Lískovec, Mikuláškovo nám. 1.
Tel.: 547 210 465
Brno - Kohoutovice, Libušina tř. 2.
Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.cz

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. prosince
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

Sice vyhrál volby, ale ostatní
se spikli, tak
ostrouhal. Ale
snažil se.

tip: Pozorní čtenáři
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

ROZÁRKA
Z redaktorky Rozárky se
stala šéfredaktora SBN.
Když nemňoukne, daný
článek prostě nevyjde
a hotovo.

Foto: Čtenáři

Foto: Archiv

PEtR VOKŘÁL
Bývalý primátor Brna

Foto: Martin Cibulka

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

V HOTELU SLAVIA
(Solniční 17) jsou
StaroBrněnské noviny
nejen v restauraci, ale
také na recepci
v historickém kočárku.
Přijďte je povozit.

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

NA tRHU. „Korunu dvacet za kousek tvrdého marcipánu?
Vy nemáte srdce!" „Srdce už nemám! Měl jsem dvě a už jsou pryč."

50 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 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. Rámařství,
Nováčkova 69a. Kolibřík, Brněnská 5, Šlapanice.

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.

