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Místní servírky

inzerce

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci
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zNoviny, které si píší čtenáři sami

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí                         Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

®Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

prosinec 2018
Čís. 12, roč. VIII Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

    redakce@starobrnenskenoviny.eu                telefon redakce: 777 122 009                 www.starobrnenskenoviny.eu

VESE
LÉ 

VÁNOCE

inzerce

10. 000 výtisků
Toto číslo vyšlo v nákladu

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

Pošli dobrovolně SMS
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Proč čtu

„Protože nepatří Babišovi.” 
Kateřina Mendlová Horáčková,  

moderátorka Vánočních trhů 
na náměstí Svobody

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

HUGO HAAS na jedné z posledních 
fotografi í (se svým psem Dodouškem). 
Haas zemřel ve Vídni 1. prosince 1968. Čtěte na str. 6 - 7

 z Vinotéky U Terezky 
(Grohova 17) jde hostům 

nalít Chardonnay z arcibis-
kupských vinných sklepů 
z Kroměříže. Pozdní sběr!

JEHO 
POSLEDNÍ 
TŘI DNY 
V BRNĚ

HUGO HAAS

50 
let

výročí

JEDINĚ TEREZA 
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Žil jste 
v tom nejkrás-
nějším domě 

v Brně.“

Petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

ND Brno
„Mistře!“ 

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

 Jiří
Pecha

„Rád Vás 
vidím, pane!“

Herec, fi lozof,
znalec

Co byste řekli do očí 
Hugo Haasovi?

Markéta 
Jetelová

„Ano, mistře, 
na večeři 

s Vámi půjdu 
velmi ráda.“

„Až bych se 
přestala stydět, 
řekla bych mu: 

Co si spolu 
zazpíváme?“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: Hugo, 
je to všechno 

pravda?“

Moderátorka 
na volné noze

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

Brno - V Praze jen mud-
rují, v Brně činí. Z nového 
ruského kola na Morav-
ském náměstí je krásně vi-
dět Petrov a širé okolí.
V Praze mělo stát ruské 
kolo na Smíchově, ale za-
tím skutek utek.
Jedna jízda stojí 100 Kč 
a zahrnuje dvě otáčky v ote-
vřených bílých kabinkách. 

Vejde se do nich šest lidí. 
Najednou se může na rus-
kém kole svézt 144 pasažé-
rů. Kolo je v provozu každý 
den od rána deseti hodin 
do osmi do večera. „Když 
bude zájem, prodloužíme 
provoz do desíti,“ sdělila 
StaroBrněnským novinám 
mluvčí Brna-střed Kateři-
na Dobešová. 

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

Nové Zprávy Staré Brno ZASE PRVNÍ! BRNO MÁ RUSKÉ KOLO 
DŘÍV NEŽ PRAHA. GRATULUJEME!

STARÉ 
BRNO

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

Brno - Když žil, byly 
v Brně tropy a oceán. 
Vědcům se podařilo zre-
konstruovat rozpadají-
cí se fosílii ryboještěra 
jménem Ichtyosaurus, 
kterou objevili ve skladu. 
Jde o největší fosilii v ce-
lém Česku. Měří tři a půl 
metru.
Teď si ji můžete prohléd-
nout na Přírodovědecké 

fakultě Masarykovy uni-
verzity. Veřejně přístup-
ná sice není, ale návštěvu 
lze domluvit telefonicky 
s Přírodovědeckou fakul-
tou (tel. č. 549 491 400). 
Zkamenělina byla před 
více než sto lety objeve-
na v německém Holz-
madenu. Až dosud ležela 
ve sklepním depozitáři 
Ústavu geologických věd. 

Restaurace Toscana, 
Zemědělská 55    

Filet pstruha, 
vařený brambor 

+ polévka

Oběd 
pod 100 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Pište si tyto

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

99 Kč

UŽ VÍTE, CO LETOS 
DOSTANETE K VÁNOCŮM?

ANO: 81 %, NE: 19 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17.11. do 
25. 11. 2018, mimo jiné na odběr-
ních místech StaroBrněnských novin, 
místních hospodách, kavárnách... 
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Věta, kterou jsem zaslechl:

Počasí 

PROSINEC
Studený prosinec - 

- brzké jaro.

3 °C

JAK BRNĚNŠTÍ 
VĚDCI ZACHRÁNILI 
MONSTRUM Z HLUBIN

Ichtyosaurus

„„Ovci ostříháš 
mnohokrát, ale 
z kůže ji stáhneš 
jenom jednou.“

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

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

Adresa: Kounicova 2 b, Brno

Rodinná firma 
s tradicí!

•Vazba a tisk diplomových prací
•Desky na jídelní lístky a výroba 

Výdej a příjem balíků přímo u nás 
v parkovacím domě Rozmarýn

PPL ParcelShop

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

Nejen pro naše zákazníky

Studená kuchyně
Petra Marcová

Otevřeno: 
Po, út, st 6 - 14 h, 
čt, pá 6 - 16h, so 8 - 9.30 h

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky, 
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře, 

bagety, saláty.
Adresa: 

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



3 Zpravy telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

ZASE PRVNÍ! BRNO MÁ RUSKÉ KOLO 
DŘÍV NEŽ PRAHA. GRATULUJEME!
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Protože to jsou nejlepší noviny 
v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc 

výtisků jsou ve všech schránkách 
v centru města a na více než 50 od-

běrních místech. Čte je až 30 tisíc lidí. 
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Malý oznamovatel

inzerce

Dívka ze str. 3

ště

Jiřka Sporá při své slavné 
produkci v rámci 

psychiatrické konference.

MÍSTNÍ PŘEBORNICE 
V IMITACI VOS

inzerce

Víte že...
Nejvyšší ruské kolo 
je v Dubaji. Měří 210 

metrů. Je dvakrát 
vyšší než brněnský 

mrakodrap AZ Tower. Ruské kolo na Moravském náměstí

Jedna jízda za 100 Kč

Kabinka

Stavba

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

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

www.zlatnictvi-lurska.cz

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech   
+ motivační odměny.

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

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ, OSTRAHU, 
RECEPČNÍ A PRACOVNÍKY 

ÚKLIDU.

Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz

Nebo přijďte na osobní schůzku: 
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5.

Je zima roku 1937 venku se s ladnou elegancí snáší drobné 
krystalky sněhu, vítr si s nimi pohrává ve větvích stromů, mráz 
kouzlí na oknech fantastické výjevy. Honosným interiérem vily 
Stiassni se line lákavá vůně vánočního cukroví. Vysoká jedle 
vyzdobená tradičními kolekcemi, košatá a majestátní na svém 
řezbovaném podstavci, vévodí hlavnímu salónu a jen praskání 
hořících polen v krbu přepadá jinak dokonalý klid. Ve slavnost-
ně vyzdobené přijímací hale se nesměle tetelí skupinka nastrojených lidí různého věku 
a profesí. Těší se stejně jako každý rok, co si pro ně rodina pana továrníka přichystala za 
dárky tentokrát? Tradice obdarovávat své služebnictvo je v této zbohatlické rodině něčím 
víc, než pouhým gestem. Přestože rodina Stiassnich je židovská, jejich vyznání není orto-
doxní a respektuje tradici Vánoc. Dárky jsou konečně rozdány, každý z personálu dostal 
pečlivě zabalenou výslužku. Jsou to krásné Vánoce. Jaké budou ty příští? 
VÍTE, ŽE ve vile Stiassni můžete zažít prvorepublikovou vánoční atmosféru na vlastní kůži? 
Speciální sváteční prohlídky začínají již s prvním adventem. Více na www.vila-stiassni.cz

PŘÍBĚH VILY STIASSNI
Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.

www.vila-stiassni.cz
Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky

HVEZDA RESTAURACE

Těšíme se 
na vás!www.hvezdabrno.cz

Pořádáme 
pravidelné páteční 
Oldies dance párty. 

A nezapomeňte - Silvestr 
ve Hvězdě se blíží! 

Adresa: U zoologické zahrady 3, Brno - Bystrc
Tel.: 546 221 019, 602 505 213

Historie Alfa pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce prosince:

František Hrdina zakoupil v roce 1930 parcely se 
šlechtickými budovami a veškerým hospodářským 
zázemím v centru Brna.  Některé části budov muse-
ly být demolovány, protože byly v havarijním stavu 
a hrozilo jejich sesutí. Nakonec se zřítila i část po-
nechané nárožní budovy Mitrovských uvnitř bloku. Již následu-
jící měsíc po uzavření koupě byly započaty práce na návrzích 
nové budovy. Jejich vypracování stavitel zadal v té době uzná-
vanému architektovi Bohuslavu Fuchsovi, který měl s navrho-
váním pasáží řadu zkušeností. Pokračování příště.

8. 12. 2018 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě. 
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info
14. 12. 2018 (pátek) od 15 do 19 h KnihoTrh pro Trojčata.

Bohuslav Fuchs (1895 - 1972)
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Jako by to 
bylo včera

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Kino Kapitol v paláci bylo zrušeno, stromy pokáceny a již se jezdí vpravo.

1929 Dnes

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Brně pořízené 
ze stejného místa na adresu: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu  

Kde to je
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Palác Morava (Divadelní ulice)

● 12. 12. 1918 
(100 let) byla ve městě 
Královo Pole v Palackého 
třídě (tehdy také Pražská 
nebo Ugartova) zřízena 
Vysoká škola zvěrolékař-
ská. Jednalo se o první 
vysokou školu českoslo-
venského státu. Prvním 
rektorem byl profesor Ed-
ward Babák (1873 - 1926).

Zřízena první 
vysoká škola

Znáte Gorazdovu ulici? 
Tato krátká ulice na Sta-
rém Brně má velmi smut-
nou historii. Svůj název 
nese od roku 1946 podle 
Matěje Pavlíka (1879 - 
- 1942), pravoslavného 
biskupa. Jméno Gorazd 
II. přijal na počest bisku-
pa Gorazda, učedníka Cy-

rila a Metoděje. Pocházel 
z chudé rolnické rodiny. 
Jeho práce však byla na-
rušena německou okupací 
a událostmi kolem aten-
tátu na Heydricha. Celou 
vinu na skrývání aten-
tátníků před okupačními 
úřady vzal na sebe, přes-
tože o úkrytu parašutistů 

DOJEMNÝ PŘÍBĚH BISKUPA GORAZDA[        ]
zpočátku vůbec nevěděl. 
Nacisté jej zatkli a s jeho 
dvěma kněžími  po něko-
likaměsíčním mučení 4. 9. 
1942 popravili. 
Až půjdete na procházku, 
zastavte se u pravoslav-
ného chrámu sv. Václava 
v Gorazdově ulici. Z pa-
mětní desky se mj. dozví-
te, že Matěj Pavlík Gorazd 
byl jeho světitelem. Goraz-
dova ulice se v minulosti 
nazývala Roseggerova ne-
bo také Špilberská.

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

Matěj Pavlík 
Gorazd

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína od   
moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
• Vánoce a dobré víno. Které?              
Přece Terezčino!

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y
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Volejte Martinovi , tel.: 777 122 009
nebo napište na e-mail

redakce@starobrnenskenoviny.eu

ZAPOMENUTÉ 
ULICE

JAK SE JMENUJE 
TATO ULICE V BRNĚ? 
Tato ulička vznikla ve 14. stol., 
kdy nesla název Platea Instito-
rum. Později Šerhovní, Biřická 
nebo také Ševcovská. Říkalo 
se jí Psí ulička a sloužila k od-
toku splašků. Dnes je asi o pět 
metrů širší a míří přímo ke… 
Víte, jak se tato ulička od roku 
1946 dodnes nazývá? 

Kdyby domy mohly mluvit

bydlela až do své smr-
ti sociální pracovnice, 
moravská etnografka 
a zakladatelka Masary-
kova onkologického ús-
tavu na Žlutém kopci 
Lucie Bakešová (1853 - 
- 1935). Byla starostkou 
Útulny. Tato velká vlas-
tenka je dnes neprávem 
takřka zapomenuta. 

Květná 1
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Lucie BakešováKvětná 1

do těchto novin 
vám vytvoříme

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

INZERÁT

ČERNÁ 
KRONIKA

V tomto domě

Brno - Centrem Brna se line vůně 
punče, trdelníků, buřtů a mnoha 
dalších pochoutek. Rozsvěcením 
vánočních stromů na náměstí Svo-
body a Zelném trhu v Brně začaly 
adventní trhy, které potrvají až do 
28. prosince.
Brno tak letos předstihlo většinu 
českých měst. Například strom 
pro Staroměstské náměstí v Praze 
nejenže v tu dobu ještě nesvítil, 
ale ještě nebyl ani pokácený. Je 
třeba si připomenout, že právě 
v Brně česká tradice městských vá-

nočních stromů vznikla, 
a to v roce 1924 z inicia-
tivy spisovatele Rudol-
fa Těsnohlídka.
Strom (smrk ztepilý) 
na náměstí Svobody 
měří 15 metrů. Na 
jeho rozsvícení se při-
šlo podívat 13 tisíc lidí, 
někteří se pak přesu-
nuli na nedaleký Zelný 
trh, aby viděli strom i tam. 
Na výzdobě se podíleli děti 
z mateřských škol a důchodci.

1946 dodnes nazývá? 
Nejrychlejší volající 
se správnou odpovědí 
obdrží hrnek Staro-
Brněnských novin! 

Vánoční trhy 
na náměstí Svobody

Rok 1905

ČERNÁ 

Vánoční tramvaj

ZAČALY VÁNOČNÍ 
TRHY, NÁVAL JE 
VĚTŠÍ NEŽ JINDY 

Brno - Tak to je šílené! Opilý řidič 
(dvě promile) srazil v pět hodin od-
poledne ve Fryčajově ulici chodce. 
Ten na místě zemřel. Řidič ujel z mís-
ta činu. V Adamově u Brna auto 
zapálil, zřejmě ve snaze zlikvidovat 
stopy. Již byl zadržen.

Zabil chodce, 
ujel a auto 
pak zapálil

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y
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ROZHOVOR STAROBRN ̌ENSKÝCH NOVIN 

SBN: Vyprávěl Vám Váš 
tatínek o Vašem dědečko-
vi?
František: „Často jsme 
se doma vraceli k četbě 
dědečkovy knihy Čimči-
rýnek a chlapci. Tatínek 
potom vyprávění knihy 
dále rozvíjel a vyprávěl 
o dědečkovi. Při procházce 
v Bílovicích a jejích okolí 
nám ukazoval, kde se epi-
zody, popsané v „Čimči-
rýnkovi“, odehrály.“ 
SBN: Jak vnímáte tradi-
ci, kterou založil Váš dě-
deček?
František: „Asi máte na 
mysli tradici vánočních 
stromů. Velice si jí vážím. 
Mrzí mě, že z hlediska 
celorepublikového upadá 
v zapomnění a netěší se 
takové vážnosti, jako v ob-
dobí první republiky. Pre-
zidenti Masaryk, Beneš 
a Hana Benešová se jich 
zůčastňovali.“
SBN: Jaký máte pocit, 
když se u Vás doma roz-
svítí vánoční stromeček?
František: „Štědrý večer 

prožíváme dvakrát, a to 
s mojí manželkou 24. pro-
since a ještě jednou 25., 
kdy k nám přijdou vnou-
čata a Ježíšek jim nadělu-
je u babičky a dědečka.“ 
SBN: Míváte tradiční 
štědrovečerní večeři a ne-
bo něco jiného?
František: „Z mé strany 
je štědrovečerní tradice 
porušována tím, že jím ra-
ději pstruha než kapra.“ 
SBN: Je čas Vánoc, čas 
pohádek. Kterou českou 
pohádku máte nejraději?
František: „Byl jsem čte-
nářem pohádek Boženy 
Němcové a Karla Jaromí-
ra Erbena. Nejraději mám 
pohádku Princ Bajaja.“
SBN: Která brněnská 
čtvrť je podle Vás nejhez-
čí?
František: „Jsem králo-
vopolský rodák a asi proto 
mně tato brněnská čtvrť 
připadá nejkrásnější ze 
všech.“
SBN: Co vzkážete čtená-
řům SBN?
František: „Všem čtená-
řům přeji krásné Vánoce a 
vše nejlepší v novém roce.“

VNUK RUDOLFA TĚSNOHLÍDKA 

Text: Martin Cibulka

Naposledy Hugo navštívil 
Brno díky své neteři Olze, 
která ho ve Vídni pravi-
delně  navštěvovala. Olga 
vzpomíná: 
Hugo šel do pokladny 
koupit lístek. Přinesl mi 
do kupé kufr a k mému 
překvapení se posadil. 
„Ty jedeš se mnou?“ „Jo! 
Na tři dny.“ „A proč tak 
krátce, když ses koneč-
ně rozhodl?“ „Ten chlap 
v trafice na rohu by ne-
věděl, co se mnou je. Na 
delší dobu nemůžu.“ 
Ty tři dny byly ovšem 
nabité. Lidé ho na ulici 
poznávali. Tehdy nebylo 
maso. Pod Redutou jsem 

měla známého řezníka. 
Hugo čekal před krámem 
s Dodouškem. Řeznice se 
ptá: „Není to pan Haas?“ 
No, je. Honem šla dozadu 
pro krásné maso. Taky 
něco pro pejska. „Můžou 
to být telecí nožičky?“ 
Doma jsem to vařila a pes 
pořád loudil. „Můžu mu to 
dát?“,„Jo, když to chce.“ 
Furt žral a žral. 
Ráno Hugo seděl zelený 
na posteli. „Co se stalo? 
Dodoušek celou noc ne-
spal a já taky ne! Bylo 
mu špatně z těch telecích 
nožiček.“ Poblil se a ještě 
jednou a potřetí na ná-
vštěvě u doktora Vondráč-

VÁNOČNÍ STROM BY 
SE MĚL BRÁT VÁŽNĚJI

POSLEDNÍ TŘI DNY HUGA HAASE 
V BRNĚ. PŘÍBĚH Z ŘEZNICTVÍ

inzerce

Herec a režisér Hugo Haas miloval Brno, kde žil do svých 
necelých 24 let, než se přestěhoval do Prahy. Prosadil se 
v Hollywoodu, žil v Itálii, ve Francii a na konci života ve 
Vídni. Do Brna se naposledy vrátil na tři dny krátce před 
svou smrtí 1. prosince 1968. Jaké ty tři dny byly?

Hugo Haas

FRANTIŠEK NAVRÁTIL
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František 
Navrátil
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PŘISPĚJTE 
NA PROVOZ 

TĚCHTO NOVIN
TRANSPARENTNÍ ÚČET 

StaroBrněnských novin 
9442810001/5500
Pro více info volejte Martina 

na tel. č. 777 122 009

Rudolf 
Těsnohlídek

Hugo se narodil 19. 2. 
1901 v Brně. Zemřel ve 

Vídni 1. 12. 1968.

Víte, že...

ka.  „Nic si z toho nedělej-
te, mistře! My to utřeme.“ 
Po čase přijel doktor 
Vondráček k Hugovi na 
návštěvu. Hugo otevřel, 
chvíli koukal a povídá: 
„Jejda, pane doktore, 
pojďte dál, to jsem rád, 
že Vás vidím, a račte se 
tady vyblít, kde je Vám 
libo."
Byly to krásné tři dny. 
Hugo byl dojatý. Šli jsme 
do Biskupské ulice, kde 
prožil své mládí. Nechala 
jsem ho chvíli samotné-
ho. Stál a plakal. Naléhala 
jsem, aby v Brně ještě zů-
stal. Za nic na světě ne-
chtěl. Doprovodila jsem 
ho na nádraží a odjel…
Navždy se do Brna Hugo 
vrátil jen o několik měsí-
ců později. Je pochován 
s celou svojí rodinou včetně 
syna Ivana na Židovském 
hřbitově, s výjimkou své 
manželky Bibinky. Ta je 
pochována na hřbitově ví-
deňského předměstí Ma-
ria Enzersdorf.

● Haasovi bydleli v Brně 
původně v Gomperzově 
(dnes Bezručova) 5, kde 
se oba bratři Haasové 
narodili. Roku 1908 se 
celá rodina přestěhovala 
do Biskupské 8, do zcela 
nového bytu ve čtvrtém 
poschodí. 
● Byt měl čtyři pokoje 
a pokojíček pro hospody-
ni Františku Staňkovou. 
Výhled byl směrem na 

Zelný trh a z ložnice ro-
dičů byla vidět katedrála 
sv. Petra a Pavla. 
● Duší rodiny byla ma-
minka Olga (rozená 
Epsteinová). Pocházela 
z Ruska. Vařila nejlepší 
boršč na světě.
● Hugo byl vyloučen ze 
školy za to, že do povolá-
vácího rozkazu (1. světo-
vá válka) napsal: „Jděte 
s válkou do prdele.“

Co nevíte o Hugo Haasovi

www.kloboukovyklub.cz

Adresa:
Náměstí Svobody 
v pasáži Omega, Brno

Otevřeno:
vždy pondělí až pátek 
od 9 do 19 hodin 

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

ŽALUZIE HANÁK
Nové žaluzie, 
opravy žaluzií, 

sítě a dveře 
proti hmyzu.

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

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

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET
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POSLEDNÍ TŘI DNY HUGA HAASE 
V BRNĚ. PŘÍBĚH Z ŘEZNICTVÍ

„A teď mi dáte oba hlasy, nebo to udám!“ „Hlas, nebo život!“ „Tady vidíte ten šlendrián dosavadní obecní 
správy. Neváhejte a dejte hlasy straně naší!“  

Pokračování příště

● Kalendárium 
Starého Brna

Ludmila 
Kolaříková, 
psycholožka

Zdeněk 
Elger, 

profesor

PROSINEC

● Hugo Haas 
*19. 2. 1901 Brno 
†1. 12. 1968 Vídeň
Herec, režisér. Brno pro-
slavil až v Hollywoodu. 

● Ludmila Kolaříková 
*17. 12. 1909 Drysice 
†22. 4. 1968 Brno
Psycholožka. Bydlela na 
Úvoze. 

● Zdeněk Elger 
*30. 10. 1871 Nové Strašecí 
†15. 12. 1940 Brno
Profesor a soudní znalec. 
Bydlel v Pellicově ulici.

● Friedrich Fux 
*12. 12. 1850 Vyškov 
†7. 6. 1922 Brno
Ředitel 1. moravské 
spořitelny, zpěvák. 

● Josef Hrabák 
*3. 12. 1912 Brno 
†6. 8. 1987 Brno 
Literární vědec, profesor 
na brněnské fi lozofi cké 
fakultě.

● Emanuel Toman 
*16. 12. 1874 Komín 
†29. 7. 1952 Brno
Kavárník a cukrář. Majitel 
proslulé cukrárny na 
náměstí Svobody. 

Josef 
Hrabák,
vědec

Hugo 
Haas, 
herec

Starobrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)V sezoně volebních kortešů (1/2)

Hugo pózuje fi rmě 
Sphinx, dnes Benzina

Ještě šťastné období.
Olga Haasová se syny 
Pavlem a Hugem před 
domem v Biskupské 8, 
kde spokojeně žili. 
Fotil tatínek 
Zikmund.

Krásná, tehdy ještě šťastná 
rodina Haasova v roce 1903

Štramák 
Hugo

Hugo 
(vpravo) 
s bratrem 
Pavlem 
a tatínkem

50 
let

výročí
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Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská
NEJ

NEJLEPŠÍ 
JAZZMAN 

A KAPELNÍK

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

Počasí neovlivníme. Co 
ale zapracovat na sobě? 
Předvánoční shon v pře-
plněných obchodech vy-
měňte za posezení nad 
horkým čajem s přáteli, 
otevřete si zajímavou 
knihu, zajděte na kon-
cert. V tichosti vnímejte 
krásu adventního času, 

vždyť těch dárků nemusí 
být tolik. Ostatně to nej-
cennější, co svým blíz-
kým můžete dát, je Váš 
čas. A že nesněží jak na 
obrázcích Josefa Lady, 
nevadí. Stačí přece mít 
zasněžené Vánoce ve 
vzpomínkách. Ty nám 
nikdo nikdy nevezme. 

A nezapomeňte! 3. 12. 
2018 přijde k Tomanovi 
návštěva. 

istopadové Setká-
ní přátel Staro-
Brněnských no-

vin se odehrálo na 
čerstvém podzimním 
povětří. Sešli jsme se 
před nově otevřenou re-
staurací U Tomana, jejíž 
výlohy se blýskaly novo-
tou. 
Ačkoliv v měsící listopadu 
slaví svátek Martin, který 
by podle pranostiky měl 
přijet na bílém koni, po 
sněhových vločkách ne-
bylo ani památky. Zimy 
jsou čím dál teplejší a o la-
dovské poezii si můžeme 
nechat jen zdát. 
I když nějaký ten sníh na-
padne, ve středu města se 
změní v rozbředlou kaši. 

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
Dům U Tomana
(n. Svobody 22) 

3. prosince 2018

Vzpomínka na sníh v Brně

inzerce

L
Karel 
Krautgartner

Mikulovský rodák Ka-
rel Krautgartner (1922- 
- 1982) byl našim nej-
lepším jazzovým hu-
debníkem, saxofonistou 
a klarinetistou 20. stol. 
Hře na klarinet se učil 
v Brně u Stanislava Kr-
tičky. První angažmá zís-
kal Krautgartner v roce 
1942 u Gustava Broma. 
Je autorem znělky jeho 
kapely, kterou orchestr 
používá dodnes. 
V roce 1969 emigroval 
do Rakouska.

V roce 1960 v Brně ještě sněžilo. 
Vlevo Hříbek, za ním Dům nábytku.

Kdysi trávíval Hugo 
Haas každičký den 
v kavárně, studo-

val scénáře, veselil se se 
smetánkou, sbíral drby 
a žil vskutku naplno. Milo-
val dobrou kávu a neváhal 
navštívit i více podniků 
denně, ochutnával, dopl-
ňoval sladkými laskomi-
nami a bavil se s přáteli. 
Často sedával u Brichtů, 
bavil přítomné dámy, 
plánoval bujaré večírky 
či tajné automobilové zá-
vody. Oblíbenou vánoční 
moka si ovšem musel na 
sváteční den odepřít, neb 
podniky držely svátky kli-
du. Připravovala se jed-
noduše: do sklenky přišla 
lžička dýňového pyré se 
zázvorem, muškátovým 
oříškem a vanilkou, pře-
lilo se silnou kávou (vý-
razné dvojité espresso) 
a na vršek troška ušle-
hané skořicové smeta-
ny. Po takové lahůdce by 
vám jistě dal Hugo radu: 
Buďte jako já a choďte do 
kavárny na skvělou kávu 
každý den! Pavel Kosta

Káva pražená 
s láskou 

a porozuměním

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť 

po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Kavárna a pražírna

Sloupek o kávě
Kavárenský povaleč

Pavel 
Kosta 

vždy čerstvě pražená káva 
z nejlepších plantáží světa 

jednodruhové kávy (100% 
arabica) i vyvážené směsi 

řízené degustace kávy 
vše pro Vaši domácí      

přípravu (kávy i kávovary) 
kávové speciality od mistrů 
prvotřídní moravská vína  

přímo od vinařů 
domácí dortíky a další 

vybrané lahůdky

kavárník, pražírník 
a degustátor 

kávy

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Novinky z místních podniku
U Tomana, nám. Svobody 22
Restaurace U Tomana otevřena! Přijď-
te se projít po unikátních schodech 
s příběhem a ochutnat Tomanovu 12. 
Otevřeno denně. F. 

Natutti, Úvoz 80
Malé bistro plné velkých překvapení. Vy-
nikající káva, sojové, kokosové či mandlo-
vé mléko. Nej sladkosti v širokém okolí. 
Polévky i hl. jídla. Tel.: 720 964 940. F. 
 
La Váza, Běhounská 2
Útulná kavárna se slunečními hodinami 
na skryté zahrádce. Snídaně, francouz-
ské bagety, saláty, dezerty. Kávy, čaje, 
mléčné koktejly. www.lavazacafe.cz

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Dobrovol. platbu za výtisk 
StaroBrněnských novin

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

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

Sbn tricet

PLATBA 
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Liquid Bread, Purkyňova 35g. Na Purkyňce, Purkyňova 80. 
Dřevěná růže, Provazníkova 40.
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dopisy
Poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Minulé číslo

bene nádraží se bude 
stejně logicky jmenovat 
„Brno - hlavní nádraží“, 
ne? Toto „nudné“ po-
jmenování se umístilo na 
druhém místě a jako třetí 
návrh lidé brněnští zvolili 
pojmenování podle ná-

rodního fi ktivního génia 
„Nádraží Járy Cimrma-
na“. I na dalších místech 
se umístila opravdu pove-
dená označení - např. „Ví-
deň-sever“, „Praha-ven-
kov“ či „Nádraží Franty 
Kocourka“.

Humor a legraci mám rád, 
ale dát milion či dva, aby 
vyšel název „Šalingrad”, 
mi opravdu přijde jako 
nebetyčné plýtvání. Nota 

Vtipné nádraží 
Šalingrad

Z NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTYZ NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTY
Petr Kolman, www.sukolman.cz

Symfonie padajícího listí 
ustala,

zima na zemi si ustlala.
V dáli slyším rolničky,
hospodyňky už pečou 

perníčky.
Tož rožněte první svíci 

adventní,
ať láska se v duši rozezní. 

Jiří Šavolt

Advent

Brněnský 
Sysifos

Báseň

Dopis
Vážená redakce, 
díky odběrnému místu 
SBN na mé milované Blá-
hovce čtu Váš list vcelku 
pravidelně již 7. rokem.
A děkuji Vám za něj!!!
V každém čísle se vždy 
něco nového o Brně do-
zvím (a to jsem velký pa-
triot!), najdu tam i kousek 
zábavy, ale i pár „komerč-
ních" informací ze Štatlu 
apod. 
Mějte se pěkně, palce Vám 
stále drží a dobré zdraví 
přeje Váš věrný čtenář ze 
Slatiny 

Miloš Balcařík

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.
●Poradenská astrolo-
gie, astropsychologie. Ví-
ce: roman.magick.cz. Tel.: 
777 237 843.
●Prodám originální kari-
katury a portréty herec. 
osobností stříbrného plát-
na (H. Haas...). Tel.: 777 
122 009.
●Výklad karet: na co se 
připravit v roce 2018 - ro-
dina, práce, štěstí. Věštír-
na Via Regia, Zuzana An-
tares, již od 1992. Tel.: 775 
748 425.

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

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

ŽALUZIE HANÁK
Nové žaluzie, 
opravy žaluzií, 

sítě a dveře 
proti hmyzu.

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

• Radiofrekvenční lifting
• Thermage Ultera lifting
• Biorezonance

Kosmetika - Alcina, masáže
Kadeřnictví

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

Otevřeno: po - čt 8 - 18 h, 
  pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h

www.salonmarketa.berx.cz

Š&K 
truhlářství

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

www.sktruhlarstvi.cz

Výroba zakázkového nábytku. 
Opravy starožitného nábytku. 

Realizace interiérů na klíč.
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Véčko plné 
pohádek pro děti

Zajděte s dětmi v prosinci 
do divadla. V Divadelním 
studiu V na Veveří hrají 
např. 2 12. Krkonošské po-
hádky a 8. a 16. 12. novou 
pohádku Půlnoční straši-
dýlko. Vhodné pro zvídavé 
děti a jejich rodiče.

Ledecký, Střihavka 
i Bílá v Sono Centru

Opravdu koncertní la-
hůdky pořádá v průběhu 
prosince Sono Centrum 
v Brně. Např. 19. 12. vy-
stoupí Kamil Střihavka 
& The Leaders Acous-
tic Band, 17. 12. zazpívá 
Lucie Bílá a 3. 12. Ja-
nek Ledecký… Nenech-
te si ujít také kapely Tata 
Bojs, Tři sestry… 

Veselá společnost 
hraje Perutinku 

Veselá divadelní společ-
nosti o.p.s. vás zve 4. 1. 

K

Kulturní nástěnka    
Dětem - Ne 2. 12. v 15 h - KRKONOŠ-
SKÉ POHÁDKY - Divadelní studio 
V, Veveří 133 - Klasika z Podkrkonoší. 
Nechybí Krakonoš, Trautenberk, Anče, 
Kuba, Hajnej… Více: www.divadlov.cz

Divadlo - St 5. 12. v 20 h - DOMA 
U HITLERŮ ANEB HISTORKY 
Z HITLEROVIC KUCHYNĚ - HaDi-
vadlo, Poštovská 8d - Groteskní výjevy 
z Hitlerova života, napsal A. Goldfl am. 

Divadlo - Čt 6. 12. v 19 h - THE NA-
KED TRUTH - ODHALENÁ PRAV-
DA - Divadlo B. Polívky, Jakubské nám.-  
- Vesnická tělocvična, kurz pole dance. 
Hrají: G. Míčová, M. Plánková… 

Umění - Premiéra 4. 1. v 19.30 h - LÁS-
KA, POEZIE, HUDBA - Místogalerie 
Domu Skleněná louka - Verše Eluarda 
a scénické provedení prózy Perutinka 
pro děti. Uvádí Veselá div. společnost.

Výstava - Do 31. 12. 2018 - ROK 1918 
- CO NÁM VÁLKA DALA A VZALA - 
Hrad Špilberk - Výstava připomíná konec 
války a 100. výročí vzniku Českosloven-
ska. 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

PROSINEC

od 19.30 h do Místogalerie 
Domu Skleněná louka na 
premiéru večera s názvem 
Láska, poezie, hudba z ver-
šů a prózy Perutinka Paula 
Eluarda. Scénické zpraco-
vání Perutinky, která chce 
létat, je vhodné i pro děti. 
Více: www.veseledivadlo.cz

Výstavou slavíme 
100 let

Osudový rok 1918 a 100 let 
republiky slaví Muzeum 
města Brna na hradě Špil-
berku výstavou plnou pří-
běhů, historických před-
mětů a autentických fotek. 
Výstava má název Rok 
1918 - Co nám válka dala 
a vzala. K vidění do 31. 12. 
2018. www.spilberk.cz 

 Ve Fičáku tancuj 
až do rána 

Zatančete si v klubu Fičák 
na Mojmírově náměstí 17. 
Každý pátek a sobotu na 
akci Oldies - zlatá osmde-
sátá. Vstup zdarma.

Janek 
Ledecký, 
muzikant

Kamil 
Střihavka, 

zpěvák

Nenechte si ujít představení 
The Naked Truth - Odha-
lená pravda v Divadle Bolka 
Polívky. Čeká vás kurz pole 
dance ve vesnické tělocvičně. 
6. prosince hrají Daniela 
Choděrová, Gábina Míčová, 
Anna Stropnická…

Stageart uvádí 
The Naked Truth

Lucie
Bílá, 

zpěvačka
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Jak Kryšta Kolumbůj zmákl 
mlatu v Polepšovně 1492 (18.)

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

Na neckách jel i křížovej 
borec a ten jim imrvere 
hustil do budek jak je dů-
ležitý škemrat nejvyššího 
vo helfku. Ale když mu 

naznačili že nejvyšší jim 
s chálkou moc nehelfne 
a von jestli bude dršťkovat 
tak ho místo čudlí zbuf-
nou i s peklama zavřel kla-
pačku nahodil sengr a dal 
se do lovu. Jenže to se ten 
nahoře asi na něho betelně 
nakrknul a začal na ně na-
lejvat vasrůvku. Vasrůvka  
vodevšat, tma byla...

Radek „Pátračka“ DRÁPAL k poctě Franty Kocourka

Imrvere do budek

POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Víte, na jaké vý-
znamné budově v centru 
Brna je pamětní deska bás-
níka Petra Bezruče? 
Nápověda: Bezruč zde pra-
coval 35 let.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Minule: Hlava senátora a dělnic-
kého organizátora Josefa Hybeše je 
na domě v ulici Cejl 57. Správně: 
Bohuslav Křivánek, Lubomír Zoubek 

Co nového 
v Praze[ [

- Pokračování příště-
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inzerce

 Zabava

ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání ve všech kavár-
nách a hospodách na Ma-
lé Straně (například U Hro-
cha), ale seženete je i na 
druhé straně řeky (například 
v Akademii věd).

 Zabava telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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operní pěvkyně 
Maria Jeritza

Maria Jeritza, vlastním 
jménem Marie Jedličková 
(1887 - 1982), se narodila 
v Brně do německy mlu-
vící rodiny. Zpívala ve 
sboru městského divadla 
v Brně. Císař Franz Josef 
později nařídil její přijetí 
do Státní Opery ve Vídni. 

Brzy byla nazývána jmény 
Česká lilie, Bohyně Vik-
ingu a také Bojující blon-
dýna. Stala se známou 
a vyhledávanou v Evropě 
a poté v USA. Žila střídavě 
v New Yorku a Vídni. Její 
manžel Winfi eld R. Shee-
han byl producent.

Winfi eld R. 
Sheehan, 
manžel

Franz 
Josef, 

obdivovatel

Slavné místní ženy

Ema 
Destinnová, 
kolegyně

Byla pyšná na to, že je blondýna 
a odmítala nosit černé paruky

Liquid Bread, Purkyňova 35g. Na Purkyňce, Purkyňova 80. 
Dřevěná růže, Provazníkova 40.

Studená kuchyně
Petra Marcová

Otevřeno: 
Po, út, st 6 - 14 h, 
čt, pá 6 - 16h, so 8 - 9.30 h

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky, 
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře, 

bagety, saláty.
Adresa: 

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

HVEZDA RESTAURACE

Těšíme se 
na vás!www.hvezdabrno.cz

Pořádáme 
pravidelné páteční 
Oldies dance párty. 

A nezapomeňte - Silvestr 
ve Hvězdě se blíží! 

Adresa: U zoologické zahrady 3, Brno - Bystrc
Tel.: 546 221 019, 602 505 213



Modré okénko
dnes získává...

Tip: Pozorní čtenáři 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

VOJTĚCH MENCL
Nový starosta Brna - Střed
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Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

s osobním poděkováním s osobním poděkováním 

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého Brna

Voliči v Brně -
- Střed uvěřili, 
že se ODS 
polepšila a již 
nedělá tunely. 

inzerce

VE ZLATNICTVÍ 
MARCELY LURSKÉ 

(Veveří 32) jsou SBN 
hned u zlatnické váhy. 
Tyto noviny prý nejdou 

ani zlatem vyvážit!

Takhle to 
má vypadat

inzerce
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odběrních míst50 
STAROBRNĚNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den 
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek 
všech domácností a fi rem v centru Brna. Seženete je též 
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už 
byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).
OD Vágner, Česká 151/16. Air cafe, Zelný trh 8. Divadlo Redu-
ta, 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. Akade-
mická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Divadlo Bolka Polívky, 
Jakubské nám. 5. Biopotraviny, Údolní 32. Mahenovo divadlo - 
předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caff é del Saggio, Helceletova 
2. Husa na provázku, Zelný trh 9. Kadeřnictví Leony Svídové, 
U Hřiště 21, Starý Lískovec. Pivní opice, Joštova 4. Vinotéka U Te-
rezky, Grohova 17.  Cukrárnička, Nováčkova 45, Brno - Husovice. 
Salon Markéta, Riegrova 16. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Piv-
nice U Čápa, Obilní trh 10. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace 
Hvězda, U zoologické zahrady 3. Nika Centrum, Lipová 24. Restau-
race Pod Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Piv-
ní 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 ces-
tě 1, Bohunice. Prádelna Speed Queen Laundry Eden, Purkyňova 
35. Galerie Caff e, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám. Svo-
body 17. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music 
Club Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaff é, IBC, Příkop 6. Pivnice 
U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství J. 
Klouda, Kounicova 2b. Hotel Slavia, Solniční 15. Kavárna Kávová 
hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. října 8. Kadeřnictví Jana, Pa-
dělíky 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 odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? 

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je pod-
míněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

Příští číslo vyjde
1. ledna

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

Seženete i v Praze

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Vypadá jako štěně, ale 
je mu devět. Poslala: 
Jiřina Kratochvílová

FELIX

VÁNOČNÍ NÁKUPY. „Proč mi stále zakrýváš obličej, 
Mařenko?"  „Abys neviděl, kolik toho nesu."
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