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

Čís. 8, roč. VIII
srpen 2018

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo v nákladu

10. 000 výtisků

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

telefon redakce: 777 122 009

www.starobrnenskenoviny.eu

POSLEDNÍ KOŇAK REŽISÉRA FRIČE

Místní servírky

Foto: Martin Cibulka

MUŽ,
KTERÉHO
MĚLI
VŠICHNI
RÁDI...

KAROLÍNA

z kavárny Point Café
(náměstí Svobody 8)
nese letní drink
Aperol Spritz za 99 Kč

Proč čtu

Foto: Martin Cibulka

Proč vypil celou láhev,
ač to měl přísně zakázané?

VÝROČÍ
PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

50
LET

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

É
L
S
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Á
Z

Celý příběh čtěte na str. 6 - 7
inzerce

„Díky StaroBrněnským
novinám ožívá historie.”
Prof. Ing. arch.
Mojmír Kyselka, CSc.
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telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč

Pečené kuře,
rýže, kompot
+ polévka!

í
Nejlevně!jš
v Brně

70 Kč

Jídelna Máj,
Divadelní 3

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

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechl:

Kravata zvýrazní
oči, jen je ji
třeba hodně
utáhnout.

Počasí

26 °C

SRPEN
Velké vedro v srpnu,
málo sněhu v zimě

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

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Společenské okénko

ZEMŘEL KAPELNÍK
ERIK KNIRSCH (†90)
Erik
Knirsch

Knirschův
orchestr

Kapelník Erik Knirsch
zemřel 9. července ve
věku 90 let. Patřil k významným osobnostem
českého swingu a tanečního jazzu, ovlivnil počátky moderní populární
hudby.
Narodil se 11. června
1928 v Ostravě. Po válce
vystudoval na konzervatoři v Brně hru na klarinet a ještě jako student
poprvé stanul s taktov-

kou před svým big bandem. Knirschův orchestr
míval podle pamětníků
v 50. letech a 60. letech
vyprodané sály. Objevil
Milana Chladila a Evu Pilarovou.
V roce 1965 se stal dirigentem
vznikajícího
Orchestru Studio Brno
a v jeho čele stál 27 let.
Věnoval se také komponování písní a velkých
orchestrálních skladeb.

I VY SVÁ OZNÁMENÍ
ČTENÁŘ aPOSÍLEJTE
zprávy
do
redakce
na adresu:
Ř
KRONIKÁ redakce@starobrnenskenoviny.eu

BOJOVNÍK PR O
UKONČIL SIRÉ N
KONCERT A M
Náměstí Svobody - Ticho léčí. Koncert amerického kytaristy Billa Frisella na náměstí Svobody
ukončil občan Jiří Novák
houkáním sirény z okna

svého bytu. Vystoupení
mělo být jedním z hlavních lákadel festivalu
Bohemia Jazz Fest.
Jazz proč ne, ale je otázkou, proč v pracovní den

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH
MAJÍ BÝT PODLE VÁS POŘÁDÁNY
KONCERTY NA NÁMĚSTÍCH?

ANO: 12 %, NE: 88 %

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 17.7. do
25. 7. 2018, mimo jiné na odběrních
místech StaroBrněnských novin,
místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Co vás v létě
zaručeně osvěží?

Zpravy

STARÉ
BRNO

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Moře na
západním
pobřeží
Korfu.“

„Čiperný
člověk
s pěknými
řečmi.“

„Čili: Jak
v parném tak
i deštivém létě
je nejlepší
osvěžení klid.“

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

„Moře
a pak ledová
tříšť v zoo.“

„Déšť a gin
s tonikem.“

„Letní
opuštění rodné
země.“

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

R OTI HLUKU PAN NOVÁK
É NOU NA NÁM. SVOBODY
A MERICKÉHO KYTARISTY

HLAVNĚ
ŽE LEPÍ

70

Rok
1918

štěPŘIČINLIVÁ MILUŠE

KČ

PROPAGUJE TAPETY
Dcera místního papírníka
při propagační akci
tátova obchodu.

Jiří Novák

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Koncert na náměstí
Svobody v pondělí 16. 7.

Bill Frisell
inzerce
inzerce

Foto: Archiv

(pondělí), a proč tak nahlas. Novák spustil přerušovaný tón sirény z okna svého bytu úderem
deváté hodiny večer.
„Na náměstí Svobody
nemá být vůbec žádná akce. V bytě slyšíme
dunění. Je to velice nepříjemné,“ řekl k tomu
Novák. „Máme však rádi
hudbu, tak jsme si pomocí sirény udělali doma
konkurenční koncert."
Kytarista do zvuků sirény
chvíli bezradně brnkal,
pak si ale sbalil fidlátka.
Jiří Novák se kvůli koncertům na náměstí Svobody pod svými okny už
jednou soudil s radnicí
Brno - střed a uspěl.
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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

PŘÍBĚH VILY STIASSNI

Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.
Alfred Stiassni, jeho žena Hermine a jejich jediná dcera
Susanne. Tříčlenná rodina, které bylo osudem dáno prožít
v luxusní vile na jižních pisáreckých svazích pouhých devět
šťastných let. Vilu budovali jako své reprezentativní sídlo,
které jim nabízelo jak soukromí, tak příležitosti k bohatému
společenskému životu, a především nabízelo i bohaté sporVila Stiassni
tovní vyžití, neboť celá rodina sportem doslova žila. Ve více
než tříhektarové zahradě si v dobách první republiky užívali vlastní tenisový kurt,
bazén či projížďky na koních a v zimních měsících dokonce lyžování. Sklep vily
pak ukrýval velkou tělocvičnu a malá Susanne se s oblibou zdokonalovala i v umění
šermířském. Komu tento luxus spadl do klína za války? O tom zase příště.
VÍTE, ŽE i dnes můžete na vlastní oči spatřit v areálu vily funkční tenisový kurt
a bazén, obojí obnoveno do své původní podoby. Vila Stiassni i o prázdninách
otevírá své brány vždy v pátek, sobotu a neděli.
Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky

www.vila-stiassni.cz

Ing. Jitka Sedláčková

emeritní inspektorka Státní zemědělské
a potravinářské inspekce
HACCP potravinářství a veřejné stravování,
poradenství, audity
Volejte: 775 394 198
Pište: jitlackova@seznam.cz

ŽALUZIE HANÁK
Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

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

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Historie Alfa pasáže

Kromě staveb, které František Hrdina realizoval
vlastní projekční kanceláří, často také spolupracoval jako stavitel s jinými brněnskými architekty.
Např. s Oskarem Pořískou na multifunkčním domě
Convalaria z roku 1937 v České ulici. Celkem za
dobu svojí činnosti v letech 1907 - 1945 nechala ﬁrma Františka Hrdiny postavit stovky domů. Pan Hrdina byl spolupodílníkem
a majitelem několika dalších podniků a výroben. V roce 1940 koupil zařízení na zpracování dřeva v Ujčově, které během války vedl
jeho syn Vladimír. V roce 1945 bylo vlastnictví ujčovského podniku na Vladimíra přepsáno. Před 2. sv. válkou také pan Hrdina
neuskutečnil prodej řady dokončených domů. Pokračování příště.
Akce léta:
12. 8. 2018 (neděle) od 14 do 17 h Pianoštafeta - v rámci akce
Maraton hudby Brno. Více info: facebook.com/maratonhudby/

Více informací na:

►

www.alfapassage.cz

►

Vladimír, syn Františka Hrdiny,
(vpravo).
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telefon redakce: 775 949 557

[

Jako by to
bylo včera

]

První plavecké
závody v Brně

● 10. 8. 1913 se na
řece Svratce u komínského splavu konaly první
veřejné plavecké závody
v Brně. Pořadatelem závodů byl lehkoatletický
odbor SK Moravské Slavie. Hojné obecenstvo
přihlíželo z obou břehů.
O propagaci se staral
Otakar Vláčilík.

Zpravy

M

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

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

Vzpomínka na
Kamenný most

Věděli jste, že most přes
Svratku spojující Poříčí
a Vídeňskou ulici nese od
roku 1991 oficiální název
Kamenný most? Nedávno
jsem se na něm zastavil,

DŘÍVE & DNES
1896

pozoroval vodu a rybáře.
Už v 11. stol. zde byl most
dřevěný, přes který vedla
kupecká cesta z Podunají
do Polska, tzv. Vídeňská
stezka. V roce 1492 byl

Dávný
Kamenný
most
dřevěný most nahrazen
Kamenným mostem, který postavil mistr Hans
Track. V roce 1936 byl
most nahrazen zcela novým mostem s železobeto-

novou konstrukcí, ten byl
však ke konci 2. sv. války
poničen při náletu. Po
válce zde Brňané postavili
zcela nový, moderní most.
Libí se vám? Mně tedy ne.

Náměstí Svobody směrem k České
Kde to je

Dnes

VÍTE, ŽE: Mariánský sloup odolal všem změnám, což je dobrá zpráva pro časy budoucí
inzerce

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Komorní hudební vinotéka
ve sklepních prostorách

VOLEJTE IHNED

• Nezvykle široká škála odrůd
výhradně z vlastních vinic
• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

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

E-MAIL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

www.vinarstvibukovsky.cz

Útulná vinotéka

U Terezky

• Nabízíme sudová a lahvová vína od
moravských vinařů.
• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!
• Víno jako pohádka, krásná letní
zahrádka.
Adresa: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

PLATBA
SMS
• 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.
Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

www.kavovahvezda.cz

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Archiv, Martin Cibulka

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

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

telefon inzerce: 777 }556 578

ZpravyÍ
N
ST ĚHY
Í
M ÍB
PŘ

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

VIDA! STAROBRNĚNSKÉ
NOVINY DOBÝVAJÍ LONDÝN
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ZAPOMENUTÉ
ULICE

Nad Temží se nečtou jen The Times, nebo
Evening Standard, ale už i StaroBrněnské noviny

Nadané designérce Ivaně Linderové se SBN
moc líbí, tak je přivezla
do Londýna, kde je fotila
a rozdávala. Ivana je zakladatelkou Studia Identity Design. Žije v Londýně. Je hlavní návrhářkou
interiérů Domu U Tomana na brněnském náměstí
Svobody.

Foto: Archiv

JAK SE JMENUJE
TATO ULICE V BRNĚ?

POSÍLEJTE I VY

své snímky, jak na různých
místech čtete své oblíbené
StaroBrněnské noviny!

Vznikla v 15. stol., kdy
nesla název Platea Nova.
Později např. Reinhard
Heydrich Strasse nebo
Nová. A DNES?

Nejrychlejší
volající
se správnou
odpovědí
obdrží hrnek
StaroBrněnských novin!

redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Volejte Martinovi , tel.: 777 122 009

nebo napište na e-mail
redakce@starobrnenskenoviny.eu
StaroBrněnské noviny nad Temží,
vzadu slavný most London Bridge

Big Ben

Ze srovnání Timesů
a StaroBrněnských novin
vycházejí lépe ty z Brna

Chodce vyděsila
veverka s bodlinami

Brno - Šok zažil muž při procházce, kdy zjistil, že na něj ze stromu
kouká veverka, která má místo srsti
dlouhé ostré bodliny. Vyděšeně zavolal na policii, ta poslala hasiče. Po
odchytu bidlem a sítěmi se ukázalo,
že nejde o veverku, ale o dikobraze
stromového (samička jménem Jitka). Utekla chovatelům ze soukromé zoo před dvěma týdny.

I Timesy mají
obstojnou graﬁku

Kdyby domy mohly mluvit

INZERÁT
do těchto novin

Grohova 56a

V tomto domě

vám vytvoříme

Grohova 56a

Vladimír Groh

Foto: Archiv, Martin Cibulka

bydlel až do své popravy profesor starověkých
dějin Vladimír Groh
(1895 - 1941). Byl starostou sokolské župy. Podílel se na zpravodajské
službě proti německým
okupantům prostřednictvím židenické vysílačky. Ulice je po něm dodnes pojmenována.

ČERNÁ
KRONIKA

ZDARMA
Volejte hned na tel. č.
777 556 578 (Monika)
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

OBYVATELKA POSLEDNÍHO
BRNĚNSKÉHO BYTU
HERCE OLDŘICHA NOVÉHO

NINA NOVAKOVÁ

Foto: Archiv

Režisér
Martin Frič

Oldřich
Nový

Nina
Novaková

SBN: Žijete v bytě, který
byl posledním bydlištěm
Oldřicha Nového v Brně.
Jaký je to pocit?
Nina: „Mám velmi ráda
období 1. republiky. Často
si Oldřicha představuji,
jak chodí v těch místech,
ve kterých dnes chodím já.
Je to nostalgie.”
SBN: Zůstalo v bytě něco
po šarmantním Kristiánovi?
Nina: „Např. zvonek, kterým zvonil do bytu pod
ním na svou budoucí paní
Alici. Nebo černobílá dlažba v koupelně a na toaletě.”
SBN: Co považujete v bytě za nejhezčí?
Nina: „Atmosféru 30. let
minulého století, kterou
mám moc ráda. Navíc
jsem pěšky za 10 minut
v centru. Oldřich to měl
kousek do kavárny Moravia, kde hrával na klavír.”
SBN: Co se Vám vybaví, když se řekne Oldřich
Nový?

LEGRAČNÍ PŘÍB
A POSLEDNÍ KO

Režisér Martin Frič se s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem seznámili na rybách. Jak se to seběhlo, vzpomíná
sám režisér. Werich přidává žertovnou historku z lesa
u Brna s letadlem, květinami a francouzskou vlastenkou.
Stojanova
Stojanova 3
3

ZVONEK LÁSKY
Text: Martin Cibulka

Tema

Nina: „Kristián. Elegán,
šarmantní a osobitý muž,
gentleman s hobojovým
hlasem a jeho zvonek v mojí kuchyni.”
SBN: Pracujete v Dobrovolnickém centru Masarykova onkologického
ústavu. Proč jste si zvolila
toto poslání?
Nina: „Naplňuje mě pocit
smysluplné práce a člověk
si poupraví žebříček hodnot. Také si uvědomuji
o čem ten život je. Impulsem mi byl pobyt v Anglii,
kde je dobrovolnictví samozřejmostí.”
SBN: Kam chodíte v Brně
na procházky?
Nina: „Na Kraví Horu, do
Masarykovy čtvrti, do Wilsonova lesa… Ráda chodím na procházky s průvodcem, které jsou zaměřeny na historii.”
SBN: Co vzkážete čtenářům StaroBrněnských
novin?
Nina: „Snažte se být pozorovatelem historie, nikoliv
soudcem.”

Frič: „Werich se dozvěděl, že jsem rybář.
Tak jsem dostal pozvání, abych si šel zachytat.
Najednou se tam objevil Voskovec. Sednul si
k nám a povídá: Poslyšte,
nechtěl byste s námi udělat film? Začali jsme psát
Hej Rup! Psali jsme asi týden, když přišel Voskovec
(velmi upřímný člověk),
chvíli se na mě díval a povídá: Poslyšte, my jsme si
mysleli, že jste trouba…,
původně. Ale teď vidíme,
že nejste. Tak si budeme
tykat? A tím začala naše
celoživotní
spolupráce
a upřímné přátelství.”
Werich: „V roce 1937
jsme dotáčeli film Svět
patří nám. Jeho sestřih
byl dokončen v době,
kdy jsme byli na zájezdu
v Brně. Mac Frič se rozhodl, že nám tu sestříhanou kopii přiveze do Brna
ukázat.
Moje manželka Zdeňka
vybrala příhodné místo pod velkým dubem,
kousek od lesa, těsně
před vjezdem do Brna
od Prahy. V brněnském
Národním divadle jsme
si vypůjčili kostýmy, jakékoliv, to nám bylo jed-

no. Pak jsme se dohodli
se starým kamarádem
plukovníkem
Plassem,
kterým byl v té době velitelem letectva na Moravě,
že v přesně stanovený čas
naletí střemhlav na ten
rozložitý dub. Zakroužil,
vyhodil květiny a přistál
někde u Ivančic, kam jsme
měli potom namířeno na
chřestové hody.
K silnici připevnili obrovský reklamní poutač Vítej
nám, ó, tvůrče Jánošíka.
Voskovcova první žena
Madla, Francouzka, která
se nikdy nenaučila česky,
na ošatce nesla chléb a sůl
a s těžkým francouzským

akcentem povídá: Slofán
fšudé bratrí má. Herec
Bohuš Záhorský v kostýmu poustevníka naléval
slivovici. Když to Frič viděl, tak se rozplakal.”
V pokročilém věku onemocněl Frič rakovinou
a od lékařů měl zakázáno
pít alkohol. Varovali ho,
že i jedna sklenka by ho
mohla zabít.
Záhy po vstupu okupačních vojsk Varšavské
smlouvy na naše území
vypil láhev koňaku. Druhý
den ho našli v bezvědomí.
Byl odvezen do nemocnice, kde 26. 8. 1968 ve věku
pouhých 66 let zemřel.

MARTIN FRIČ STRUČNĚ
Martin Frič začínal v kabaretu Červená sedma.
K ﬁlmu se dostal přes navrhování plakátů. Sňatkem
s krásnou Suzanne (první hvězda němého ﬁlmu) vyženil dvě dcery. Martu a Evu.
Je držitelem dlouhé řady vyznamenání a poct, mezi
něž patří mj. Zasloužilý a Národní umělec. Je považován za průkopníka československé kinematograﬁe
a jednoho z nejlepších režisérů všech dob.
Výčet jeho ﬁlmů je dlouhý. Vybíráme: Jánošík, Kristián, Škola základ života, Cesta do hlubin študákovy
duše, Mravnost nade vše, Eva tropí hlouposti, Ať žije
nebožtík, Anton Špelec, ostrostřelec, Roztomilý člověk, Císařův pekař a Pekařův císař, Prstýnek, Princezna se zlatou hvězdou, Dařbuján a Pandrhola…

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)

INZERÁT
do těchto novin
vám vytvoříme

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

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578

ŘÍBĚH Z LESA U BRNA
KOŇAK REŽISÉRA FRIČE
Jedna z adoptivních dcer
Marta Fričová

Kalendárium
Starého Brna
SRPEN

Josef
Sumec,
konstruktér

Marta
Boháčová,
pěvkyně

Leopold
Masur,
kustod

Felix
Jenewein,
malíř

● Marta Boháčová
*8. 5. 1936 Brno
†12. 8. 2014 Praha
Pěvkyně. Působila také
v brněnském rozhlase.

Suzanne
Marwille,
manželka

● Leopold Masur
*8. 8. 1868 Brno
†23. 11. 1941 Brno
Kustod městského muzea
v Brně.
● Felix Jenewein
*4. 8. 1857 Kutná Hora
†2. 1. 1905 Brno
Malíř historických
a náboženských obrazů.
Je po něm pojmenována
ulice Jeneweinova.

Martin Frič ve svém autě na
dvoře barrandovských ateliérů

● Ernst Weiss
*28. 8. 1882 Brno
†15. 6. 1940 Paříž
Lékař, spisovatel a dramatik. Přítel F. Kafky.

VÝROČÍ

S J. Werichem a J. Šejbalovou
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zamyšlený režisér
(*29. 3. 1902, † 26. 8. 1968)

Svatba s Růženkou (1/2)

50
LET

● Josef Sumec
*26. 8. 1867 Žalkovice
†9. 7. 1934 Brno
Konstruoval harmonia.
● Heinrich Landesmann
*9. 8. 1921 Mikulov
†3. 12. 1902 Brno
Autor dotekové abecedy
pro hluchoslepé.
Žil v Údolní 29.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

Pokračování příště

„Vystavíme pěknou vilu, to bude nejlepší
svatební dárek pro moji Růženku!“

„Hotovo, ale jakou barvou ji natřít?
Růženka miluje vášnivě červenou!“

„Dělníci usilovně pracovali
a natírali a natírali...“
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

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

Je Sakova ulice na pytel?
Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

NEJ

NEJMLADŠÍ
MRŠTÍK
PROZRADIL
TAJEMSTVÍ

Tel. č.: 777 122 009

N

euvěřitelnou telefonickou smršť
rozpoutal 1. díl
nové rubriky Zapomenuté ulice (str. 5).
Třetí den po vydání červencového čísla SBN jsem
už přijaté hovory přestal
počítat.
Pro tak veliký zájem vám
odhalím exkluzivní a dosud nezveřejněnou fotograﬁi ulice, po které už
dnes není ani památky.
Jedná se o slepou ulici
Sackgasse, která vlastně
neměla český název, ale
říkalo se jí Sakova.
Vstup do Sakovy ulice
byl mezi domy č. 39 a 41
z ulice Ferdinandova
(dnes Masarykova). Po-

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

jmenována byla zřejmě podle moravského
šlechtice a brněnského
krajského hejtmana Ferdinanda Zikmunda Saka
z Bohuňovic, který se významně podílel na obraně Brna proti Švédům
v roce 1645.
Jiní ovšem tvrdí, že
název vznikl podle

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sbn tric

et

Kavárna Živá voda
(Petrov 2)
3. září 2018

Široký výběr tapas a španělské kuchyně,
španělských, portugalských a moravských vín. Rezervace: 722 307 068. Otevřeno po - so. www.trapasbar.cz. FB.

Café Mendel, Mendlovo nám. 1a

Klasické i moderní zákusky, cupcakes,
makronky, bio čaje, káva, čokoláda.
Výborná zmrzlina! Letní zahrádka.
Otevřeno denně. Tel.: 737 482 684. FB.

Klobouky Dantes

Jak říkala Mandlová:
„Klobouk půvab
zachová!“
Adresa:

Náměstí Svobody
v pasáži Omega, Brno

Otevřeno:

pondělí až pátek 9 - 19 h,
sobota 9 - 14 h

www.kloboukovyklub.cz

Nejmladší ze slavných
bratrů Mrštíků (Maryša)
Norbert (1867 - 1905)
byl prvním, kdo prozradil, kdo se skrývá pod
pseudonymem Petr Bezruč. Krátce po svatbě
však u něj naplno propukla choroba ledvin.
Básník a politický vězeň Petr Bezruč (1867
- 1958, rodným jménem
Vladimír Vašek) ho dlouho oplakával.

inzerce

Sloupek o kávě
Káva od filmu
Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

TrAPAS bar, Moravské nám. 13

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

Kdy příště

Restaurace blízko tram a s novou letní zahrádkou až pro 60 osob! Nově
kuřecí a křenový burger. Vlastní bulky.
Otevřeno denně. www.pivnistaj.cz

777 556 578
(MONIKA)

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30

inzerce

Přijďte si o tom popovídat na příští sraz, který
bude 6. 8. 2018 od 17 hod.
mezi vonícímí růžemi.

Pivní stáj, Veveří 38

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

toho, že ulička připomínala pytel, tedy
„sak“. Tato ulička zanikla v roce 1911.
Na červencovém Srazu
přátel SBN přišla řeč mj.
na Uličku Václava Havla. Proč byla právě tak
velkému - malému muži
přisouzena stezka úzká
a boční?

Novinky z místních podniku

VOLEJTE IHNED

PLATBA
SMS

Norbert Mrštík

Pohled od Masarykovy
ulice do Sakovy, která
byla slepá (1908)

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa
jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi
řízené degustace kávy
vše pro Vaši domácí
přípravu (kávy i kávovary)
kávové speciality od mistrů
prvotřídní moravská vína
přímo od vinařů
domácí dortíky a další
vybrané lahůdky

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

N

esnídám, nesvačím, musí se stihnout film... Častá
slova Martina Friče, ale
na kávu byla vždycky
chvilka času mezi záběry. Kdysi se nechal slyšet, že začínal na šálku
či dvou, postupně si začal vybírat dobrá zrnka,
nechal umlít a připravit
a káva se pila více a více.
Ke kávě se občas přidal
i šnaps a veselá společnost od filmu pak pořádala večírky, jež někdy
končili i přerušením natáčení. Zkuste zajímavý
dobový míchaný drink:
umixujte banán, kokos,
lesní med a kapku bezového sirupu, přidejte
výraznou
vychlazenou
kávu, ochutnejte! Nechte
si připravit ve své kavárně a mávnutím proutku
jste na barrandovských
terasách a filmové hvězdy srkají kolem vás své
drinky!
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}
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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

Zbrojovka vs.
Zbrojovka

Ptá se redaktor StaroBrněnských novin pamětníka na Bláhovce:
„Myslíte si, příteli, že by
Zbrojovka Brno z roku

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

1978 ve své nejsilnější
sestavě dokázala zdolat
dnešní Zbrojovku Brno,
pokud by také nastoupila
ve své nejsilnější sestavě?”
Znalec pamětník: „Ano.
To rozhodně.”
Redaktor: „A jaký by byl

podle Vás výsledek, když
tomu tak rozumíte?”
Znalec: „1:0”
Redaktor: „Jenom?”
Znalec (zvolna upíjí piva
ze své sklenice): „No to
víte, většině z nich už je
teď víc než 70 let."

Chvilka
se Zbrojovkou

inzerce

Útulná vinotéka

U Terezky

• Nabízíme sudová a lahvová vína od
moravských vinařů.
• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!
• Víno jako pohádka, krásná letní
zahrádka.
Adresa: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

Minulé číslo

Když v Brně
prázdniny vejpůl

Rodinná firma
s tradicí!

Když v Brně
prázniny vejpůl
přitáhnu kamaši
za kšandu

•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

Když v Brně
prázdniny vejpůl
kamaši potáhnu
a jdu
Mé botky lesklé
z Hollywoodu
půjdou se mnou
kam já pudu
Ty jejich ﬁlmy
jsem správně
vysledoval
a nikoho nikdy
neobtěžoval
Jen tu mou bytnou
než řekla že dost
že ve svém
bytě budu
navždy host.
Helmut Choděra

POSÍLEJTE BÁSNĚ
V případě uveřejnění:
Zákusek z cukrárny Labský

REDAKCE@
STAROBRNENSKENOVINY.EU

Nejen pro naše zákazníky
Ing. Jitka Sedláčková

emeritní inspektorka Státní zemědělské
a potravinářské inspekce
HACCP potravinářství a veřejné stravování,
poradenství, audity
Volejte: 775 394 198
Pište: jitlackova@seznam.cz

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

www.ediplomky.cz

ŽALUZIE HANÁK

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

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Tel.: 602 734 119

Studená kuchyně
Petra Marcová

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

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
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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
Marek Ztracený zahraje
na Létofestu v Brně

Odešli Kovalčuk
a Brettschneidrová

Velmi smutná zpráva zasáhla všechny divadelníky. Dne 30. 6. zemřela ve
věku 72 let herečka, režisérka a profesorka JAMU
Nika Brettschneidrová. Ve stejný den nás
také opustil ve věku 69 let
Josef Kovalčuk, spoluzakladatel HaDivadla,
dramaturg, bývalý děkan
JAMU. Čest jejich památce!

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

Hvězdy zahrají
v Brně

Navštivte parádní festival Létofest v Brně 2018, který se
koná 3. a 4. 8. v prostorách Veletrhy Brno na Výstavišti 1. Vystoupí například Kabát, Chinaski,
MIG21, David Koller, Anna K.,
BPS, Marek Ztracený…
K

Josef
Kovalčuk,
dramaturg

Nika
Brettschneidrová,
herečka

Kulturní nástěnka
SRPEN

Festival - Pá 3. a so 4. 8. - LÉTOFEST
V BRNĚ 2018 - Veletrhy Brno, Výstaviště 1 - Vystoupí: Kabát, Chinaski, MIG21,
David Koller, Anna K., BPS, Marek Ztracený… Více na: www.letofest.cz
Divadlo - Ne 5. 8. v 20 h - MANŽELSTVÍ V KOSTCE - Divadlo B. Polívky,
letní scéna Biskupský dvůr - Komedie.
Hrají Zuzana Kronerová a Oldřich Navrátil. www.divadlobolkapolivky.cz
Divadlo - 8., 9. a 10. 8. od 20.30 h HAMLET - Hrad Špilberk, letní scéna
- V rámci Letních Shakespearovských
slavností. V titulní roli J. Plesl. Dále hrají:
H. Čermák. www.brno.shakespeare.cz
Výstava - Do 31. 12. 2018 - ROK 1918
- CO NÁM VÁLKA DALA A VZALA Hrad Špilberk - Výstava připomíná konec
války a 100. výročí vzniku Československa. Více o výstavě na: www.spilberk.cz
Prohlídka - Otevřeno pátek až neděle
10 - 17 h - VILA STIASSNI - Hroznová 14, Brno - Pisárky - Prohlídka interiérů i zahrad vily s neobyčejným příběhem.
Více info na: www.vila-stiassni.cz
Prohlídka - Otevřeno denně - KAPUCÍNSKÁ HROBKA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Jaroslav
Plesl,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Na Špilberku
uvidíte Shakespeara

V rámci Letních Shakespearovských slavností

mají Brňané možnost
shlédnout na Špilberku
během letních prázdnin
několik představení Williama Shakespeara. Od
8. do 10. 8. např. představení Hamlet, ve kterém
hraje titulní roli J. Plesl.
Dále uvidíte např. L. Vlasákovou, H. Čermáka,
L. Hampla.

Do Antrophosu
na Buriana

Dlouhodobá výstava Zápas ichtyosaurů aneb pravěk štětcem Zdeňka Buriana na vás čeká v pavilonu
Antrophos. Výstava navazuje na předcházející expozici obrazů akademického
malíře Zdeňka Buriana
s názvem Viděl světy dávno minulé.

V Sono Centru
zahrají alt-J

Dne 12. 8. od 19 h se
v Sono Centru rozezní
britská kapela alt-J.
.

KŘÍŽOVKA NA HESLO

Vylušti tajenku a... Překvapení!

Plstěné
dekorativní hračky
za sympatické ceny!
www.ﬂer.cz/plstacci

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tajenku zavolejte Martinovi, tel. č. 777 122 009.
Odměna: Nejrychlejšímu luštiteli této křížovky bude
předán nádherný originální hrnek s logem StaroBrněnských novin.

TUTO RUBRIKU SPONZORUJÍ
PIVNÍ SADY (NÁDRAŽNÍ 22,
BRNO - STŘED)

Zabava
telefon inzerce: 777 }556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (14.)
Žabykuch

FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Květa Fialová

Herečka, studovala v Brně

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

www.malostranskenoviny.eu

je už šmíroval. Byl voháknutej, jak dyby šel na gólovačku. Chyběl mu akorát
goldnové kódr. Pod klepetem táhl bomby s čůčem
a za řemenem měl pověšené metrové žabykuch.
Když už bylo po polední
chálce, vyrazili do portu.
Tam se ve vasrůvce kolíbaly troje napucovaný necky.
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

Pavel
Háša,
manžel

Naďa
Konvalinková,
kamarádka

?

Otázka: Víte, kde je v centru Brna toto odvážné sousoší? Nápověda: Místo nohou
mají ploutve. Muž se dívá
stranou jen náhodou. Sousoší
jsou dvě a u průchodu.
Minule: Pěkná socha dívky zdobí
dům hotelu ROYAL RICC na Starobrněnské ulici číslo 10.
Správně: Bohuslav Křivánek
POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Pružná Květa

Květa (1929 - 2017) se narodila na Slovensku. Květina maminka, výtvarnice,
bydlela ve Starém Lískovci. Otec, ruský legionář po
válce zemřel.
Květa nastoupila do Brna
na konzervatoř, pak na Janáčkovu akademii múzic-

PŘÍBĚH VILY STIASSNI

inzerce

Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.
Alfred Stiassni, jeho žena Hermine a jejich jediná dcera
Susanne. Tříčlenná rodina, které bylo osudem dáno prožít
v luxusní vile na jižních pisáreckých svazích pouhých devět
šťastných let. Vilu budovali jako své reprezentativní sídlo,
které jim nabízelo jak soukromí, tak příležitosti k bohatému
společenskému životu, a především nabízelo i bohaté sporVila Stiassni
tovní vyžití, neboť celá rodina sportem doslova žila. Ve více
než tříhektarové zahradě si v dobách první republiky užívali vlastní tenisový kurt,
bazén či projížďky na koních a v zimních měsících dokonce lyžování. Sklep vily
pak ukrýval velkou tělocvičnu a malá Susanne se s oblibou zdokonalovala i v umění
šermířském. Komu tento luxus spadl do klína za války? O tom zase příště.
VÍTE, ŽE i dnes můžete na vlastní oči spatřit v areálu vily funkční tenisový kurt
a bazén, obojí obnoveno do své původní podoby. Vila Stiassni i o prázdninách
otevírá své brány vždy v pátek, sobotu a neděli.
Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky

www.vila-stiassni.cz

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

www.kavovahvezda.cz
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Slavné místní ženy

Radek „Pátračka“ DRÁPAL k poctě Franty Kocourka

Rána po fetech ale bývajó
drsný, takže když se před
knajpou dopoledne sesáčkovali, měli festovný kovaříčky v pařezech. Kryšta
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie,
nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.
Tel.: 604 850 396

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

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.

Zuzana
Hášová,
dcera

Foto: Archiv

Zabava

kých umění (do roku 1950).
Život brala s nadhledem
a optimismem.
S režisérem Pavlem Hášou
měla pěkné manželství. Až
do svých posledních dní se
řídila zásadou: „Přijmout,
poděkovat, zvládnout a nekecat do toho!“

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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Ing. Jitka Sedláčková

emeritní inspektorka Státní zemědělské
a potravinářské inspekce
HACCP potravinářství a veřejné stravování,
poradenství, audity
Volejte: 775 394 198
Pište: jitlackova@seznam.cz

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

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.

●Ing. Jitka Sedláčková, emeritní inspektorka Státní zemědělské
a potravinářské inspekce.
HACCP
potravinářství
a veřejné stravování, poradenství, audity. Tel.:
775 394 198.
●Žaluzie Hanák. Nové
žaluzie, opravy žaluzií,
sítě a dveře proti hmyzu.
Tel.: 604 850 396.
●Prodám leteckou koženou bundu, hnědočerná,
uvnitř pravý bílý beránek,

málo nošená, XL. Cena
dohodou. Tel.: 736 143 091.
●Výklad karet: na co se
připravit v roce 2018 - rodina, práce, štěstí. Věštírna Via Regia, Zuzana
Antares, již od 1992. Tel.:
775 748 425.
●Starožitnosti PhDr.
Maria Fajtlová, Hrnčířská 13, Brno. www.galerief.cz. Tel.: 777 602 613
●Prodám
karikatury
herců stříbrného plátna
Tel.: 777 122 009.

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. září
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

Foto: Archiv

Brněnský orloj
Náměstí Svobody

Navzdory
posměchu
drží. Brno
je zcela
unikátní...

Tip: čtenáři nejen
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

Foto: Martin Cibulka

PEPÍČEK
Mazlíček naší babičky
Boženky. Pepíček ze
Starého Brna, posílá
pozdrav z dovolené.
Nikola Slámová
e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V cukrárně Bon Bon
na nám. Míru 2 jsou
SBN na každém stole.
Klidné posezení
v neklidné době.

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

„Tak vy byste chtěla k opeře. Zpívala jste někde?" „Ano, v brněnském
Národním divadle." „Opravdu? A kdy?" „Včera v šatně Pec nám spadla."

48 odběrních míst
STAROBRNĚNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek
všech domácností a ﬁrem v centru Brna. Seženete je též
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už
byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).
OD Vágner, Česká 151/16. Air cafe, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Pivní stáj, Veveří 38. Pivní sady, Nádražní 22.
Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří
32. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. Vinotéka U Žíznivého
mnicha, Pekařská 70. Akademická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny,
Údolní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova
11. Caﬀé del Saggio, Helceletova 2. Husa na provázku, Zelný trh
9. Kadeřnictví Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Pivní opice, Joštova 4. Vinotéka U Terezky, Grohova 17. Cukrárnička, Nováčkova 45, Brno - Husovice. Salon Markéta, Riegrova
16. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Pivnice U Čápa, Obilní trh
10. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické
zahrady 3. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Pivní šenk Čtyři
růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo
nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. U Třech čertů,
Dvořákova 6. Restaurace Na pískové cestě, Na pískové cestě 1,
Bohunice. Prádelna Speed Queen Laundry Eden, Purkyňova 35.
Galerie Caﬀe, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám. Svobody
17. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music Club
Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaﬀé, IBC, Příkop 6. Pivnice
U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství
J. Klouda, Kounicova 2b. Hotel Slavia, Solniční 15. Kavárna Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. října 8. Kadeřnictví
Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy. Cukrárna Od čtyř mamlasů, Josefská 7. Alfa pasáž, stanoviště hlídače. U Mikešů, Černovická 2. Bistro Cvrček, Kounicova 23.

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.

