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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

únor 2018
Č ís. 2, roč. VIII Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

    redakce@starobrnenskenoviny.eu                telefon redakce: 777 556 578                  www.starobrnenskenoviny.eu
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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

EUGEN SOKOLOVSKÝ, 
režisér

„StaroBrněnské noviny mne 
velmi oslovily. V dnešní 

době číslo 1!”

z Bistra Cvrček (Kounicova 23) 
nese výtečný grog Cvrček 

za voňavých 52 Kč

LADNÁ DIANA

Malíř Josef Čapek

ZÁHADA 
SMRTI 
malíře 
JOSEFA 
čapka

celý příběh na stranách 6 - 7
MÍSTNÍ 

příBĚhy

Manželka 
Jarmila ...a pak se objevily 

zprávy, že žije...
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radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Kdysi jsem 
hrála kočičku… 

Zaujala mě 
ponožka!“

petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

ND Brno
„Jednoznačně 

buřty a byl 
z toho ten 

český guláš ala 
sacher.“ 

ANKEtA StAroBrNěNSKÝCH NovIN

 Jiří
pecha

„Určitě to 
přehnali s ky-

přícím práškem 
a přidali špetku 

radosti.“

Herec, fi lozof,
znalec

Co dali pejsek 
s kočičkou do dortu?

Markéta 
Jetelová

„Odvahu, 
a to bez 
ohledu 

na výsledek.“

„Buřty! Mňam. 
Taky to 

vyzkouším, až 
budu péct.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: 
Myslím, že tam 
dali vše! Jen ne 

dobře.“

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 - Zpočátku to vy-
padalo jako běžný ve-
čírek, ale tak tak, že to 
neskončilo smrtí s ram-
pouchy na rtech. 
Mladík (22) se vydal na 
výpravu po brněnských 
restauracích, společnost 
mu dělala jeho lepá kama-
rádka. Pak se ale všechno 
nějak zamotalo a výtečník 
se probudil v temné noci 

v hlubokém a zasněženém 
lese v Mariánském údolí 
nedaleko konečné nočních 
autobusů. Zjistil, že nemá 
zubní protézu, usoudil, 
že ji zřejmě musel ztratit 
někde tady. Naštěstí ho 
napadlo, že by mohl za-
volat tátovi do ciziny, aby 
mu poradil. Táta dělal, co 
mohl. Mladíka zachránili 
policisté, přivolaní tátou.

poSíLEJtE 
NáM SvÉ tIpY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

JSTE SPOKOJENI S TÍM, 
JAKÁ JE ZATÍM LETOŠNÍ ZIMA?

ano: 12 %, ne: 88 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 20. 1. do 
26. 1. 2018, mimo jiné na odběrních 
místech StaroBrněnských novin 
místních hospodách, kavárnách... 
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

AGENTURA media skaut se ptá v ulicích

ROSOMÁCI V ZOO 
mĚli meJdan

Nové zprávy ze Starého Brna
mladík ztratil v lese  zuBy, 
když Je hledal, skoro umrzl. 

StArÉ 
BRNO

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

Náměstí Svobody - To 
jsou věci! Mladík zaparko-
val nejnovější model mer-
cedesu přímo v pasáži u ná-
městí Svobody. Policis-
té vůz obklíčili, ale to byl 
již prázdný. Mazaný řidič 

jim však proklouzl zpátky 
a ještě si přinesl vodní 
dýmku, zapůjčenou v při-
lehlé kavárně. Na policej-
ní výzvy nereagoval, seděl 
za volantem a bafal. Hrozí 
mu pořádková pokuta.

Za kapličkou
Burianovo nám. 5 

Maďarský gulášek, 
houskový knedlík 
a polévka navrch

Oběd 
pod 100 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tyto

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

87 Kč

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Zaparkoval v pasáži 
a dal si vodní dýmku 

Bylo mi jako 
bych sklízel sníh 
uprostřed vánice

„Věta, kterou jsem zaslechl:

Počasí 

ÚNOR 
Teplý únor - studené 

jaro, teplé léto.

4 °C

KoNFEt NEtřEBA: Sníh, který v úterý zasypal 
Brno, v brněnské zoo vzbudil nadšení. Brněnská 
zoo je první českou zoologickou zahradou, které 
se podařilo rosomáky odchovat.

Nadšení rosomáci 
vítají sníh

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
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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

 Zpravy telefon inzerce: 777 řř556 578 inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

inzerceinzerce

Malý oznamovatel

mladík ztratil v lese  zuBy, 
když Je hledal, skoro umrzl. 
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Zuby v lese 
ztracené... 
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1918

Místní mistryně v předstírání 
migrény Liběna Bartončíková 

při své slavné produkci, 
po níž ji opustil snoubenec.

MISS MIGRÉNA

DRAMA 
POD JEDLÍ

zde mŮže 
BÝt váŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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.

Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

• Útulná kavárna v srdci Brna s výhledem 
na Jezuitský kostel.

• Prodej čerstvě pražené zrnkové kávy.
• Každý den výtečné snídaňové menu.
• Bezlepkové zákusky a dorty.
• Gurmánské pochoutky pro italskou kuchyni.

www.kavovahvezda.cz
Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h

Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

Komorní hudební vinotéka 
ve sklepních prostorách

• Nezvykle široká škála odrůd                           
výhradně z vlastních vinic

• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny

www.vinarstvibukovsky.cz 

Na nové dubové podlaze si po našem 
harmonickém víně můžete i zatančit.

Historie Alfa pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce února:
10. 2. 2018 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě.

Majitel pasáže Alfa pan František Hrdina měl za 
války zodpovědnost za desítky svých zaměst-
nanců, kterým hrozilo totální nasazení v Němec-
ku. Když po něm německé úřady žádaly výrobu 
250 000 rukojetí k ručním granátům, byl nucen 
zakázku přijmout. Vyrobil jich však jen 10 500, ze kterých bylo 
7 500 vráceno jako nepoužitelných. Po této sabotáži byl jeho 
podnik německou policií prověřován a zjistilo se, že se v jeho 
skladě nachází 30 000 kusů přichystaných rukojetí. Díky to-
muto uloženému materiálu, který při kontrole vždy pouze vy-
nesl ze skladu, mohl až do konce války udržet podnik v chodu           
a ochránit své zaměstnance. Pokračování příště. 

Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.
Otto Koslowski - kriminální rada 

brněnského Gestapa



4  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakceř@StarobrnenSkenoviny.eu

inzerce

Jako by to 
bylo včera

DŘÍVE & DNES

všIMNětE SI, ŽE: Rohový dům nahradil nový a ten nový dům vlevo se posunul do řady.

1909 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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Zelný trh - Masarykova ulice

● 8. 2. 1865
přednesl Johann Gregor 
Mendel poprvé na veřej-
nosti (v ulici Jánská) vý-
sledky svých botanických 
pokusů, které prováděl 
v zahradě starobrněnské-
ho kláštera. Jako  vůbec 
první na světě v nich na-
stínil svůj geniální objev 
zákonů dědičnosti. 

Jak mendel 
poprvé rozkvetl

Denně kolem domu 
U Zlatého orla (nároží 
České a nám. Svobo-
dy) projdou tisíce lidí 
a mnozí neví, že dům
nese už  301 let tento 
krásný název. 
V roce 1717 zřídil lékár-
ník Ignác Hell v domě lé-
kárnu s vývěsním štítem 

U Zlatého orla a od té 
doby byl dům spjat s lé-
kárnickou činností. První 
zmínka o domu však po-
chází z roku 1344, kdy se 
v něm nacházela lázeň. 
Je velká škoda, že od srp-
na 2016 už dům U Zlaté-
ho orla není památkově 
chráněný.

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

Dům U Zlatého orla

ST
ROJ 

ča
su

[        ] Dům
U Zlatého 
orla roku 
1900

Dnes

• kompletní kosmetické  ošetření od základu 
po luxusní kůru a pleťovou terapii

• ošetření covering plasma-absolutní novinka 
v péči o pleť a neinvazivním omlazení

• manuální a přístrojový lifting pleti
• lash lifting a botox řas pro přirozený vzhled
• anticelulitidní ošetření, zeštíhlení pomocí 

přístrojové lymfodrenáže a lipolaseru
Kontakt: Naturo-Kosmetika, 
Zuzana Charvátová, 
Kounicova 13, 602 00  Brno

Kosmetický salon 
Naturo-Kosmetika

www.naturo-kosmetika.cz
Mobil: 775 448 775

zde mŮže 
BÝt váŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

TENIS 

tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Kurzy tenisu 
Nábor 
nových dětí

nebo raketa 
HEAD zdarma

Sleva        %20

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína od   
moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
• U srdce Vám bude hezky, jen po víně 
od Terezky.

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den

Vynikající káva - pražená pouze pro naši kavárnu. 
Koláče, buchty, rolády, dortíky, 

raw zákusky naší výroby. 
Speciální nápoj Kombe. 

Máte málo času? 
U nás na menu nečekáte! 

přijdete, naberete a ihned jíte! 

Otevřeno: Po - pá 9 - 21 h. 
Adresa: Nám. Svobody 17, Dům pánů z Lipé - v přízemí.



 5 Zpravy telefon inzerce: 777 řř556 578 inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu

vítE, KDE JSoU 
v BrNě tYto HoDINY?
Soutěž „Zapomenuté hodiny“ 
pokračuje 8. dílem! Tentokrát 

jsou pro změnu na řadě sluneč-
ní hodiny. Nejrychlejší volající 
se správnou odpovědí obdrží 

originální StaroBrněnský hrnek! 
Volejte Martinovi 777 122 009 

zapomenutÉ 
hodiny
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doJemná vzpomínka na 
LEGENDÁRNÍ „hříBek”

ST
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NEBO NAPIŠTE KDE JSOU NA E-MAIL
redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

soutĚž o hrnek

8. díl  
populární 
soutěže 

 Ozdobná 
tráva

 Utekl bez 
placení

"Hříbek" stával mezi Běhounskou a rašínovou ulicí. Byl dílem 
architekta oskara pořísky. Stavba vznikla v roce 1926 a tvořila 
ji čekárna, prodejna a veřejné záchody. Zbourán v roce 1964.

Dnes

UŽ BYL

 Okno mé 
lásky

Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6, Brno

Chutného kapříka 
od pana šopíka!

www.rybarna.cz

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

Adresa: Hlavní 151a, Komín
Tel.: 733 400 639

• Klasické žárovky 
• LED žárovky 
• Halogenky 

• Zářivky 
• Úsporky 
• Výbojky

LED pásky na míru

www.dumzarovek.cz

Klasické žárovky Zářivky 
prodej žárovek

Otevřeno: Po - pá 10 - 17 h

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
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ROZHOVOR STAROBRN ̌ENSKÝCH NOVIN 

SBN: Váš tatínek byl vel-
mi významným architek-
tem. Proč jste zvolil stejné 
povolání?
Pan profesor: „Můj otec 
byl významným brněn-
ským architektem, ale také 
urbanistou. Chtěl jsem být 
historikem umění, ale otec 
mě přesvědčil o tvůrčím 
poslání architektury.”
SBN: Projektoval jste 
mimo jiné kapličky a kos-
telíky...
Pan profesor: „Hlavní 
problém katolického kos-
tela  spočívá v pochopení 
individuální ideje dané 
místem a zasvěcením. Na-
víc jste limitováni počtem 
míst určených k sezení.” 
SBN: Které stavby v Brně 
nejvíc obdivujete?
Pan profesor: „Baziliku 
Nanebevzetí  Panny Marie 
na Starém Brně, Besední 
dům od Theophila Han-
sena, interiér Jezuitského 
kostela, vilu Tugendhat, 
Masarykovu školu v Čer-
ných Polích, kavárnu ERA, 
Mahenovo divadlo, Dět-
skou nemocnici, Nádražní 
poštu…

SBN: Celý život žijete v do-
mě, který projektoval Váš 
otec...
Pan profesor: „Otec ho 
navrhl ve 29 a postavil ve 
svých 31 letech.  Oceňují 
to četné návštěvy - od kon-
cepce po detail. Stavba má 
okouzlující atmosféru. Je 
památkově chráněna...”
SBN: Kterou prvorepubli-
kovou hvězdu byste poctil 
pozváním na večeři?
Pan profesor: „Určitě 
Hugo Haase, s ním by byla 
legrace a na vážný rozho-
vor Jiřího Mahena a šéf-
redaktora Lidových novin 
Arnošta Heinricha.” 
SBN: Kterých lidských 
vlastností si nejvíc vážíte?
Pan profesor: „Odvahy, 
spravedlnosti, umírněnos-
ti, prozíravosti a smyslu 
pro humor.”
SBN: Co vzkážete čtená-
řům SBN?
Pan profesor: „Pamatu-
ji ještě útulné Staré Brno 
se svrateckým kanálem 
a kapřími sádkami, radni-
cí, Mariánským sloupem 
a Mendelovým pomníkem. 
Přeji všem, aby se v rela-
tivně krátké době dočkali 
hezkého Mendláku. 

Mojmír Kyselka 
Architekt

Text: Martin Cibulka

EXKLUZIVNĚ

Smrt malíře Josefa 
Čapka (1887 - 1945?) 
je dodnes obestřena 
mnoha otazníky. Jeho 
manželka Jarmila nikdy 
nepřestala věřit, že její 
milovaný manžel válku 
přežil. Její deník zazna-
menává svědectví, podle 
něhož byl Čapek spatřen 
naživu ještě tři dny po 
konci války.
Tak se jej Jarmila Čap-
ková (česká překlada-
telka) vydala hledat do 
německých nemocnic 
a ústavů. Např. do Ber-
gen - Belsenu dopro-
vázel paní Jarmilu teh-
dejší náměstek ministra 
zahraničního obchodu, 
přítel Rudolf Margolius. 
Hledali marně. 

Josefa Čapka zatklo 
gestapo na letním bytě
v Želivě u Humpolce 
1. 9. 1939. Odtud ho 
převezli do pankrácké 
věznice, kde začala vlna 
výslechů. 
9. 9. 1939 byl převezen 
do koncentračního tá-
bora v Dachau, 26. 9. 
1939 do Buchenwaldu, 
26. 6. 1942 do Sachsen-
hausenu a 25. 2. 1945 
do Bergen - Belsenu, 
kde jeho stopa končí. 
V Buchenwaldu se Ča-
pek setkal s dalším slav-

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě žil 
až do své smrti houslař
Antonín Galla. Za 1. svě-
tové války si prostřelil 
dlaň levé ruky, aby se 
dostal do civilu. V roce 
1918 nastoupil jako to-
varyš u Josefa Lídla 
a v roce 1926 se osa-
mostatnil. Po roce 1945 
vedl houslařskou dílnu 
v Mečové ulici. 

Kobližná 20
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Kobližná 20
Antonín Galla 
(1897 - 1972)

více svĚtla!
Jak zemřel geniální malíř 
Josef čapek

● 23. 3. 1887 narozen v Hronově. Sourozenci Helena 
(1886 - 1961) a Karel (1890 - 1938) ●1905 - 1907 
navštěvuje v Brně v Jaselské ulici bratra Karla ●1907 
rodina se stěhuje do Prahy ● 1911 cestuje sám po 
Španělsku ● 1918 stává se redaktorem časopisu Ne-
bojsa ● 1919 sňatek s Jarmilou ●1921 - 1939 redak-
torem Lidových novin ● 1923 narození dcery Aleny 
(zemřela 1971) ● 1938 cesta do SSSR se spisovateli 
J. Koptou a M. Majerovou ● 1945 Poslední zpráva 
o jeho životě je ze dne 4. 4. kdy umírá zřejmě na tyfus 
neznámo kdy, jeho hrob není znám. 

ným malířem Emilem 
Fillou. Oba byli přiděleni 
do písmomalířské dílny, 
kde v podstatě na zakáz-
ku vytvářeli například 
rodokmeny strážných 
z SS. Během zajetí oba 
také psali. 

Čapek se věnoval přede-
vším poezii. 26. června 
1942 byl převezen do 
koncentračního tábora 
v Sachsenhausenu, kde 
znovu pracoval v malíř-
ské dílně. Tajně překlá-
dal anglickou, španěl-
skou a norskou poezii.
V prosinci 1942 vytvořil 
svou první rozsáhlou bá-
seň Za bratrem Karlem 
a také kreslil drobné črty 
tužkou. V následujícím 
roce v psaní poezie po-

kračoval, jeho básně ko-
lovaly mezi spoluvězni 
v opisech.
Těsně po jeho převezení 
do Bergen - Belsenu zde 
vypukla tyfová epidemie. 
Setkává se s Anne Fran-
kovou, patnáctiletou dív-
kou, spisovatelkou z ně-
mecké židovské rodiny, 
která však na přelomu 
února a března na tyfus 
zemřela. 

Josef Čapek tomuto 
závažnému infekční-
mu onemocnění dlou-
ho vzdoroval, nakonec 
mu však zřejmě podlehl 
také. Pouhých pár dní, 
před osvobozením tá-
bora britskou armádou. 
Jeho tělo se však nikdy 
nenašlo, proto není zná-

Život Josefa Čapka 
v datech a souvislostech
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Básně

Mojmír 
Kyselka

zatčení

skon

Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

• Útulná kavárna v srdci Brna s výhledem 
na Jezuitský kostel.

• Prodej čerstvě pražené zrnkové kávy.
• Každý den výtečné snídaňové menu.
• Bezlepkové zákusky a dorty.
• Gurmánské pochoutky pro italskou kuchyni.

www.kavovahvezda.cz
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Jak zemřel geniální malíř 
Josef čapek

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)

zprávy o tom, že přežil válku ● Jeho žena ne-
přestala doufat ● stopy končí v koncentráku

Josef Čapek 
úzce spolu-

pracoval  
s Národním 

divadlem 
Brno

mo ani přesné datum 
úmrtí ani jeho skutečný 
hrob. Jeho symbolický 
hrob se nachází v Praze 
na vyšehradském hřbito-
vě. 

● Manželka Jarmila byla 
překladatelka, po sňatku 
s Josefem Čapkem však 
své umělecké ambice 
upozadila a byla ženou  
v domácnosti.
● Vzali se po devítileté 
známosti. S Josefem se 
Jarmila poprvé setkala 
na uměleckoprůmyslové 
škole, kde oba studova-
li. Měli jedno dítě, dceru 
Alenu.
● Ve svých vzpomínkách 
uvádí, jak po osvobo-
zení pravidelně chodila  
k pražskému Lékařské-
mu domu, kam přijíž-
děly autobusy s vězni  
z koncentračních táborů. 
● O úmrtí svého manžela 
dostávala rozporné infor-
mace. Např. E. F. Burian 
jí řekl, že Josef Čapek žil 
ještě po osvobození. 
● Podle manželova přání 
Jarmila zničila někte-
ré obrazy, které Čapek 
považoval za nepovede-
né nebo nehotové. Toto 
přání vyjádřil v jednom  
z dopisů z koncentrační-
ho tábora. 

co jste možná 
nevěděli

Kresba  
z koncentračního tábora

Kamrádka 
Anne

Kalendárium 
Starého Brna

Karel 
Vaněk, 

starosta
Nataša 

Gollová, 
herečka

ÚNOR

●Karel Vaněk 
*23. 1. 1866 Kostelec  
†23. 2. 1924 Brno
První český starosta 
Brna. Je po něm pojme- 
nováno Vaňkovo náměstí.

●Nataša Gollová 
*27. 2. 1912 Brno 
†29. 10. 1988 Praha
Vynikající herečka. Naro-
dila se v Údolní 7.

●Pankrác Krkoška 
*22. 1. 1861 Brno 
†16. 2. 1888 Brno
První redaktor  Rovnosti. 
Je po něm pojmenována 
ulice Krkoškova.

●Sonja Špálová 
*6. 8. 1898 Ochoz 
†17. 2. 1994 Brno
Básnířka, autorka 
životopisných románů. 

●Josef Grus 
*2. 8. 1869 Pardubice 
†8. 2. 1938 Brno
Karikaturista a turista.
 
●Bob Frídl 
*13. 11. 1947 Praha 
†26. 2. 2013 Brno
Zpěvák, skladatel, textař. 
Jeho velkým vzorem byl 
Bob Dylan. 

Pankrác 
Krkoška, 
redaktor

Bob 
Frídl, 

zpěvák

Práce snů (mezi víry) (2/3)

...banka mi půjčí, kolik si řeknu...
poKrAČováNí příště

...pak prodělám zvěrolékařský kurz....

Doufající  
manželka
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Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská
NEJ

první tiŠtĚná 
kniha v BrnĚ

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

První brněnskou tištěnou 
knihou v Brně je Agen-
da Olomucensis. Svět-
lo světa spatřila 7. 10. 
1486. Tato kniha ještě 
neměla titulní list. Tato 
vzácná kniha má 108 lis-
tů. Brno se může pochlu-
bit asi 23 prvotisky, což je 
více než třetina celé naší 
tiskařské produkce v 15. 
stol.  Brno se stalo jedi-
ným knihtiskařským cen-
trem ve střední Evropě.

vili u domu č. 3, který byl 
samozřejmě postupem 
času mnohokrát přesta-
věn. Zde přišel na svět bu-
doucí český  hudební skla-
datel Josef Blatný (1891- 
- 1980).  Narodil se Voj-
těchu Blatnému (1864  -
- 1954) a jeho manželce 
Marii, kteří zde tehdy už 
mnoho let bydleli. 

Vojtěch Blatný (žák školy 
Leoše Janáčka) je zakla-
datelem celé kulturní ro-
dové větve Blatných. 
I jeho syn Josef byl žákem 
Leoše Janáčka. Chvíli zde 
také bydlel např. Josefův 
bratr Lev Blatný (1894 - 
1930), budoucí dramatik, 
prozaik a divadelní kritik. 
A těch slavných dětí Blat-

rvní letošní Sraz přá-
tel StaroBrněnských 
novin připadl na 

Nový rok. Trochu kurióz-
ní, ale proč ne. 
Tak jsem se s hrstkou lidí, 
kteří i přes nevlídné poča-
sí přišli, vydal na krátkou 
novoroční procházku do 
zapomenuté a romantické 
uličky Petrov. 
Že je v ní mnoho zajímavos-
tí, erbů, domovních zna-
mení, sochařských reali-
zací, a zajímavých zákoutí 
s charakterem skalnaté-
ho návrší, o tom není po-
chyb. Vždyť ulička mno-
ho let nesla od 14. stol., 
kdy vznikla, název „Mons 
sancti Petri (Hora sv. Pet-
ra). My jsme se ale zasta-

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
5. března 2018 

od 17 h, 
Živá voda (Petrov 2)

příběh domu rodiny Blatných

inzerce

ných se zde narodilo více. 
O těch možná někdy příš-
tě. A co vy? Jak vzpomíná-
te na místo, kde jste přišli 
na svět? 

Malebná ulička nesoucí 
název petrov. Dlažba, 

kámen a něžné oblouky...

Detail slavné knihy

p

JoSEF BLAt-
NÝ, hudební 

skladatel

LEv BLAtNÝ,
Josefův bratr, 

dramatik 

Společnost pátečníků, 
výhradně mužů, si 
na svých setkáních 

dopřávala různé masové 
pochoutky, uzenky, sýry 
a křupavé pečivo, na stole 
nechyběla pravá morav-
ská slivovice a vždy kon-
vice se silnou kávou. K té 
se servíroval vyhlášený 
tlučený štrůdl. Při setká-
ních u prezidenta Masary-
ka se servírovala jemnější 
vybraná káva s dezertem 
z ananasového a kávového 
krému nebo sladké rýže.
Sejděte se třebas v pá-
tek s přáteli, připravte si 
dobroty a zkuste recept 
na silnou kávu, servíro-
vanou kdysi u Čapků. Do 
konvice se připravil výluh 
z čerstvě umletých zrn 
z Kolumbie, Brazilie a In-
die z pražských či brněn-
ských pražíren, přidala se 
dle libosti vizovická slivo-
vice, lehce osladilo medem 
a nakonec se přisypala 
špetička muškátu. Po krát-
kém odležení se nalévalo 
do šálků.    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
Káva s pátečníky

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

Novinky z místních podniku
The Cat Café, Martínkova 7
Stylová kavárna nejen pro milovníky 
retra. Snídaně, polévky, těstoviny, rizo-
ta. Káva, moučníky, dezerty. Domácí 
mazlíčky s sebou! www.thecatcafe.cz 

Hrádek plný hrátek, Volejníkova 2
Dětská kavárna s pohádkovou atmos-
férou. Malinová limonáda, dětské pití i ko-
jenecké výživy. Chlebíčky, toasty, poháry, 
zmrzliny. www.hradekplnyhratek.cz

Pivní stáj, Veveří 38
Skvělá pivnice u zastávky MHD. Točená 
i lahvová piva, destiláty i nealko. Vyni-
kající burgery a další pochoutky nejen 
k pivu. Denní menu. www.pivnistaj.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
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ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie, 

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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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dopisy
poděkování 

za tyto noviny

Vážená redakce,
jste zkrátka nej.

Jiří Dlabola, Brno 

inzerce

Leden 2018

Po celém světě, včetně 
většiny našich  měst, jez-
dí tramvaje. Kromě Brna. 
Tam  totiž jezdí šaliny. 
Taktéž tu nejsou tram-
vajáci, ale šaliňáci. Místo 
tramvajenky mají šalin-
kartu.
Dne 17.  srpna 1869 byla 
v Brně jako v pátém měs-
tě Rakousko - Uherska 
a prvním v českých ze-
mích zprovozněna linka 
koněspřežné tramvaje.
Díky hromadám koň-
ských výkalů byla němec-
kým obyvatelstvem nazý-
vána „Scheisse linie", tedy 
„hovnová  linka". 
Označení se v hovorové 
řeči zkrátilo na „šalinie", 
až z toho vyšla „šalina".

 Čtenář Pavel Špunar

Kronika
o původu slova 

Šalina

A pak,  že dnes není cen-
zura, to snad nebylo ani 
za Rakousko-Uherska." 
Pan Květák za svobodna 
Karfi ól se jen pousmál.
„Mazalo se i za císaře 
pána. Názor se začernil 
tuší. Lidé si tehdy dělali 

legraci, že cenzor něko-
mu zahrál tuš!"

Říká pan Hubený panu 
Tlustému tam v hostinci 
U Čápa: „Na Drahošovi se 
mi nelíbí to věčné okřiko-

Říká pan Kedlubna panu 
Květákovi v hostinci  Na 
Bláhovce: „To je nesku-
tečné, opět mi smazali 
příspěvek v diskuzi pod 
článkem na internetu. 

o cenzuře

z notÝsku oBčanskÉho pasivistyz notÝsku oBčanskÉho pasivisty
petr Kolman, www.sukolman.cz

vání, že se prý z něho ne-
smí dělat sranda... Nota 
bene srandu si dělali lidi 
z Husáka, Klause, Tondy 
ZápoTondy, dělají si ji 
ze Zemana, takže pokud 
někdo říká, že se z Fíkuse 
nesmí dělat fórky, tak na-
značuje, že ho nepokládá 
za (budoucího) preziden-
ta. Jednou se obětoval 
pro vlast, tak musí „trpět" 
i pod bičem humoristů!"

posíleJte BásnĚ 
v případě uveřejnění: odměna jako 

za soutěž na straně 5 (hodiny)

redakce@
staroBrnenskenoviny.eu

Fíkus 
na 

Hrad?

o satiře
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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

tajenku zavolejte Martinovi, tel. č. 777 122 009. 
odměna: Nejrychlejšímu luštiteli této křížovky bude
předán nádherný originální hrnek s logem Staro-
Brněnských novin.

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

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

zde mŮže 
BÝt váŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

tuto ruBriku sponzoruJí 
pivní sady (nádražní 22, 
Brno - střed)

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

zde mŮže 
BÝt váŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

zde mŮže 
BÝt váŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Mandrage i Bárta 
v Sono Centru

Parádní koncerty pořádá 
Sono Centrum v Brně. 14. 
a 15. 2. se těšte na kape-
lu Mandrage a 14. 3. na 
Dana Bártu. Nenechte 
si ujít.

Do Brna přijede 
Bob Dylan

Šťastné okamžiky čekají 
fanoušky Boba Dylana. 
Který zahraje 15. dubna 
v hale Vodova. „Vystou-
pení Boba Dylana jsou 
neopakovatelná. Nikdy 
nevíte, co a v jaké po-
době zahraje,“ uvedl 
pořadatel koncertu Petr 
Novák. Jupí.

Ve Fičáku tancuj 
až do rána 

Pěkně si zatančete v klubu 
Fičák na Mojmírově ná-
městí 17. Příležitost máte 
každý pátek a sobotu na 
akci Oldies - zlatá osmde-

K

Kulturní nástěnka    

výstava - Vernisáž 8. 2. v 15.30 h - 
JArMILA tIoKová - Galerie Žlutý 
kopec, Masarykův onkologický ústav - 
Výstava nádherných paličkovaných kra-
jek paní Tiokové k vidění během února. 

Dětem - So 10. 2. v 15 h - BroUČCI 
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Hmyzí 
balada podle Karafi áta. Krásné příběhy 
svatojánských broučků plné fantazie. 
Doporučujeme. Více: www.divadlov.cz

Divadlo - 10. 2. v 19.30 h a 26. 2. 
v 17.30 h - MArYšA - HaDivadlo, Poš-
tovská 8d - Krojovaná revolta: od oběta-
vé tvrdohlavosti k tvrdohlavé oběti. Režie 
L. Brutovský - www.hadivadlo.cz

Divadlo - Po 26. 2. v 19 h - DNA - Diva-
dlo B. Polívky, Jakubské nám. - Inscenace 
s autobiografi ckými prvky plná klaunských 
výstupů. Hrají B. Polívka a A. Polívková. 
www.divadlobolkapolivky.cz

výstava - Do 27. 5. - vLAStA FIALo-
vá (1928 – 1998) - Dietrichsteinský pa-
lác, Zelný trh 8, Brno - Sál Karla Valocha 
- Výstava věnovaná velké herečce Vlastě 
Fialové. Nenechte si ujít. www.mzm.cz

prohlídka - Otevřeno denně - KApU-
CíNSKá HroBKA - V podzemí kapu-
cínského kostela odpočívají mumifi kova-
ná těla řeholníků i světských osobností. 
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

ÚNOR

sátá. Vstup zdarma. Dob-
rá nálada zaručena.

Véčko plné pohádek 
pro děti

Zajděte s dětmi v únoru 
do divadla. V Divadel-
ním studiu V na Veveří 
hrají např. 4. 2. O Budu-
línkovi, 18. 2. Kamenné 
srdce či 25. 2. O Smolíč-
kovi! Vhodné pro všech-
ny zvídavé děti a jejich 
hodné rodiče.

Chantal Poullain 
tančí u Bolka 

V obnoveném divadelním 
představení Šest taneč-
ních hodin v šesti týd-
nech opět září Chantal 
Poullain a v roli jejího 
učitele tance herec Mar-
tin Kraus. Čeká vás  str-
hující herecký duet. Před-
stavení v režii Zdeňka 
Duška k vidění v Divadle 
Bolka Polívky 3. a 17. 2. 
Vždy od 19 h.

Dan 
Bárta, 
zpěvák

Chantal
Poullain, 
herečka

Zdeněk 
Dušek, 
režisér

Nenechte si ujít představení The 
Naked Truth - Odhalená pravda 
v Divadle Bolka Polívky. Čeká 
vás kurz pole dance ve vesnické 
tělocvičně. 24. února hrají Danie-
la Choděrová, Markéta Plánková, 
Gábina Míčová…

Stageart uvádí 
The Naked Truth

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

zde mŮže 
BÝt váŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
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Jak Kryšta Kolumbůj zmákl 
mlatu v Polepšovně 1492 (8.)

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

Nejdřív se plazil do tis-
kárny, kde inkósti čmárali 
mapsony vokolních vasrů-
vek a rybálů. Tam vočó-
roval ty správný papyrusy 

a po večerech do nich brej-
lil jak sova do nudlí. Jenže 
mapsony a plány v budce 
nejsou to hlavní. Nejdůle-
žitější je mít love do začát-
ku. A kde je takové goldny 
nejvíc? No Kryštovy bylo 
jasny, že v kingový bejvá-
ku. Jenže kingálovi se to 
eklovalo. Čul z toho něja-
kou bódu a tak...

radek „pátračka“ DrápAL k poctě Franty Kocourka

Nejdřív se plazil

pošLI SvoU HáDANKU oStAtNíM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Víte, kde je v Brně socha 
tohoto svalnatého muže 
v životní velikosti? 
Nápověda: Je to hned ved-
le brány a u malebného pře-
chodu pro chodce...

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Minule: Tato krásná fontánka se 
nachází na Dominikánském náměstí.       
Správně: Ludmila Ďurická,  Lubo-
mír Zoubek, Bohuslav Křivánek

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 ka-
várnách 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 řř556 578 inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu
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Herečka, žila a vystudovala v Brně
Vlasta Matulová

Vlasta Matulová (1918 -
- 1989) se narodila do 
židenické kadeřnické ro-
diny Kateřině a Janu Ma-
tulovým. 
Po divadle toužila již od 
mládí, rodiče ji v tomto 
rozhodnutí podporovali. 
Ke studiu si zvolila br-

něnskou konzervatoř. Po 
krátkém angažmá v Par-
dubicích přešla do praž-
ského ND, kde setrvala 
až do odchodu do penze 
(1984). Její herectví se 
vyznačovalo jemným ly-
rismem a zobrazováním 
hloubky citu. 

Karel 
Hőger, 

kamarád

Dana 
Medřická, 
kolegyně

Slavné místní ženy

Ema 
pechová, 

profesorka
Její obočí 
by mohlo vyprávět

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

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě
SNADNÝ NávoD: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu 
pošlete na tel. číslo 900 11 30. Rozsah max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Práce. Přijmu řidiče 
C+E. Práce v Brně, volné 
víkendy, stálá pracovní 
doba, plat 25 000 Kč čis-
tého. Tel.: 607 252 637.
●Výklad karet: na co 
se připravit v roce 2018 
- rodina, práce, štěs-
tí. Věštírna Via Regia, 
Zuzana Antares, již od 
1992. Tel.: 775 748 425.
●Nabízím hlídání dětí, 
venčení a hlídání psů… 
Tel.: 736 703 362
●Práce z domova. SBN 

nabízejí práci někomu, 
kdo bude obvolávat ob-
chůdky a firmy v Brně 
a domlouvat inzerci za 
provizi. Tel.: 777 122 009.
●Bezpečností služba 
přijme na zakázky v Brně a 
okolí osoby s částečným či 
plným invalidním důcho-
dem nebo se zdrav. ome-
zením (ČID,PID,OZZ) na 
HPP zkrácený nebo plný 
úvazek: strážné, vrátné,  
recepční a pracovníky 
úklidu. Tel.: 607 093 730.

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie, 

nové žaluzie, 
opravy žaluzií, 

sítě a dveře 
proti hmyzu.

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

Adresa: Hlavní 151a, Komín
Tel.: 733 400 639

• Klasické žárovky 
• LED žárovky 
• Halogenky 

• Zářivky 
• Úsporky 
• Výbojky

LED pásky na míru

www.dumzarovek.cz

Klasické žárovky Zářivky 
prodej žárovek

Otevřeno: Po - pá 10 - 17 h



Modré okénko
dnes získává...

tip: čtenáři nejen 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

voJtěCH WErtICH 
v Avii napříč planetou
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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

Po studiích 
v Brně projel 
stařičkou Avií 
Rusko, Saharu, 
jižní Ameriku... 

inzerce

V restauraci SLAVIA 
(Solniční 17) je dobré  

si před obědem přečíst 
StaroBrněnské noviny. 

Dobrou chuť!

Takhle to 
má vypadat

inzerce
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odběrních míst49 
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. Café TeeVee, Běhounská 18. Air cafe, 
Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Pivní stáj, Veveří 38. Piv-
ní sady, Nádražní 22. Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Mar-
cela Lurská, Veveří 32. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. Vino-
téka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akademická kavárna, 
roh Jaselské a Gorkého. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. 
Biopotraviny, Údolní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstupe-
nek, Dvořákova 11. Caff é del Saggio, Helceletova 2. Husa na pro-
vázku, 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, Rie-
grova 16. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Pivnice U Čápa, Obilní 
trh 10. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoolo-
gické zahrady 3. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špil-
berkem, 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 Caff e, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám. Svobody 
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 Ká-
vová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. října 8. Kadeřnictví 
Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy. Cukrárna Od čtyř mamla-
sů, Josefská 7. Alfa pasáž, stanoviště hlídače. U Mikešů, Černovic-
ká 2. Bistro Cvrček, Kounicova 23.

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. března

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

Tato vrána přistála v led-
nu na náměstí Svobody. 
Foto poslal: Jan Mihač

vráNA

NA LYŽíCH. Ale no tak, Máňo, z tohohle panáčka 
toho moc nevymáčkneš, leda tak trocha vody! 

Aktuální vtip ze 100 let starých novin


