
BEZRUKÝ FRANTÍK: 
„CHCI A PROTO UMÍM!”
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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

březen 2019
Čís. 3, roč. IX Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

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

„Vzpomínky na staré dobré časy 
jsou kusem věčného mládí.”

VÁCLAV LABSKÝ
Věhlasný brněnský cukrář

BRNO PÍŠE 

pŘíBěHY Čtěte na str. 6 - 7

z Caffé del Saggio 
(Helceletova 2) 

s espressem Costa - Rica 
za pěkných 45 Kč

PŮVABnÁ LUCIe

pŘíBěH mUŽe BeZ rUkoU, 
který okoUZlil svět

Umění řídit auto nohama proslavilo 
Bezrukého Frantíka po celém světě. 
V Brně si otevřel cukrárnu, ale pak...

pŘiŠel do Brna Za Štěstím

pŘíBěH mUŽe BeZ rUkoU, 
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku
„Chlapi začnou 
chodit v kraťa-

sech, i když ženy 
jsou ještě 

v kožichu.“

Petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

ND Brno
„Podle cinkání 

půllitrů 
v některých 

částech Brna.“ 

AnKeTA STAROBRnĚnSKÝCH nOVIn

 Jiří
Pecha

„Všechno je 
najednou 

v Brně 
radostnější!“

Herec, fi lozof,
znalec

Už to taje: Jak se 
pozná jaro v Brně?

Markéta 
Jetelová

„Podle 
minisukní žen 
a maxipohledů 

mužů“

„Holky jančí 
v krátkých suk-
ních a kluci po 
nich pokukují 
a poplivávají.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: podle 
četnějšího 

výskytu lidí 
s pivem před 
hospodou!“

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 

Petrov - Uf. Dělníci našli 
při výkopových pracích 
pod Petrovem funkční mi-
nometný granát z 2. svě-
tové války. Jen shodou 
okolností nebyl při výko-
pu poškozen. Kdyby se 
tak stalo, mohlo dojít ke 
strašnému neštěstí.
Odborníci potvrdili Staro-
Brněnským novinám, že 

střepiny z toho druhu gra-
nátu (zřejmě typ O-832) 
mají dosah až 60 metrů.
Dělníci po nálezu zavolali 
policii, ta pak přizvala py-
rotechnika.
„Pyrotechnik rozhodl, že 
granát je sice poškozený, 
ale ne tak, aby byla nutná 
evakuace,” uvedl mluvčí 
policie. Granát pak odvezli.

POSÍLeJTe 
nÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

pod petrovem naŠli BomBU, eXpert 
UsoUdil, Že nevYBUcHne. měl pravdU

STARÉ 
BRnO

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

Brno - Černá vdova a uži-
tečný idiot, nebo jen str-
kanice nad útesem? Tak 
či onak, je to pikantní 
příběh. U Krajského sou-
du poprvé vypovídal mi-
liardář František Divoký 
(72).  Loni se ho pokusil 
milenec jeho ženy shodit 
z útesu lomu Hády v Brně. 
Magnátovi se ale poda-
řilo zachytit výčnělku. 
Zachránili ho kolemjdou-

cí. Milenec tvrdí, že ho 
k činu navedla boháčova 
žena a slíbila mu věčnou 
lásku a 50 milionů Kč. Ta 
to ale popírá.
Divoký u soudu vypově-
děl, že věří své ženě, pro-
tože se s ním měla jako 
v bavlnce. V případě jeho 
smrti by dědila. U soudu 
má vypovídat Kajínek. Di-
voký zbohatl na erotickém 
průmyslu a nemovitostech. 

Starobrněnská pivnice 
Divadelní 6 

Jitrnicový 
a jelitový prejt, 

brambory, okurka

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

79 Kč

UŽ jste letos viDĚli 
kvetoUCí strom?

ano: 54 %, ne: 46 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17. 2. do 
25. 2. 2019, mimo jiné na odběrních 
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 

Březen
Jak prší v březnu, 
tak také v červnu.

13 °C

Zpackaná vraŽda 
miliardáŘe divo-

kÉHo v lomU HádY 

Lom Hády má 
velmi strmé stěny

„Na konci každé 
šachové partie 
končí oba králové 
v jedné krabici.

Magnát

Manželka

Milenec

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

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!

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz
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pod petrovem naŠli BomBU, eXpert 
UsoUdil, Že nevYBUcHne. měl pravdU
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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

inzerceinzerce

Víte, že...
Nalezený granát byl 
funkční. Tento typ 
po výbuchu zabíjí 

v okruhu 60 metrů.

Petrov skrývá  
mnohá tajemství

Dívka ze str. 3

ště
Květa S. z Besední při nácviku 

lukostřelby pro revoluční 
hru Nikdo není hájen

nedostiŽná květa

BoUŘlivý 
ROK 1919

Minometný 
granát

Brno - střed, Lidická 44.                                                                                        
Tel./fax: 545 573 804, 723 283 290

   
Brno - St. Lískovec, Mikuláškovo nám. 1.                                                         

Tel.: 547 210 465
   

Brno - Kohoutovice, Libušina tř. 2.                                                        
Tel.: 702 276 176

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
HARMONIE

www.pohrebni-sluzba.cz 

Textilní továrník Alfred Stiassni vstoupil v roce 
1907 i se svým starším bratrem jako společník do 
otcovy továrny Brüder Stiassni (Bratři Stiassni). 
V té době šlo již o prosperující fi rmu, fungující od 
roku 1868. Továrnu založil Alfredův otec Josef 
se svým bratrem Nathanem. Podnik byl moder-
ně vybaven, vyvážel nejen do zemí monarchie, 
ale i do Orientu. Bratři Stiassni v době největšího 
rozmachu továrny zaměstnávali několik stovek 
dělníků. Zaměřovali se především na výrobu pán-
ského módního zboží. Není proto divu, že ve vile 
Stiassni při návštěvě uvidíte velkorysou pánskou 
šatnu, která, co do úložného prostoru, předčí 
i šatnu Alfredovy ženy Hermine. Přijďte se přesvědčit osobně, vila je otevřena celoročně 
od pátku do neděle. Více informací o prohlídkách vily najdete na www.vila-stiassni.cz.

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

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

Šatna Alfred
foto Petr Svoboda

Historie Alfa pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce března

K proměně paláce Alfa do současné podoby došlo 
zřejmě po 2. sv. válce, kdy bylo zničené obložení 
nahrazeno jednotným bílým opaxitem. Fuchsův ar-
chitektonický rukopis je patrný dodnes v propracova-
ných detailech, práci s ohýbaným sklem nebo v použití 
kvalitních materiálů (mramor, opaxit, ušlechtilé kovy, teracco). 
Do vzhledu budovy tehdy značně zasáhly podmínky, které na 
stavebníka kladl městský stavební úřad. Výškové regulace si 
vyžádaly terasovité ustoupení posledních pater a navázání na 
okolní zástavbu, aby nebyl zastíněn protější poštovní úřad. Ze 
stejného důvodu byl také vyžadován bílý obklad. Víte, že stavba 
Alfy byla rozfázována na tři části?              Pokračování příště.

9. 3. od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě. 
Do 31. 3. výstava Aby se nezapomnělo v pasáži Alfa.

Detail Alfy s bývalým poštovním úřadem 
s hodinami, které se zastavily ještě 

před revolucíAdresa: nám. Svobody 3, Brno
www.statlbrno.cz

nabídka:
čtyři druhy piva, 

lahodná italská káva Carraro, 
výborný Starobrněnský 

guláš, steaky a další speciality. 
Chlazená vodní lázeň na pivní sklo. 

U nás si vybere každý!

Denní menu od 99 Kč včetně polévky, 
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DŘÍVE & DNES

VÍTe, Že: Dnes je tu křižovatka Husovy a Nádražní. Domky vpravo (levé foto) byly zbořeny.

1907 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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Skalní ulice (dnes již neexistující)

● 24. 3. 1919 (100 let) 
bylo v kině Art v Cihlářské 
ulici promítnuto první fil-
mové představení. Kino 
fungovalo pod názvem 
Jugendkino (Kino pro 
mládež). Při první projek-
ci byly promítány snímky 
Výroba oceli v Poldině 
huti, snímky z přírody, 
válečné filmy a komický 
Hudební klaun. 

první pomítání 
v Brně

Když byl v roce 1958 
v Brně schválen nový 
územní plán, obsaho-
val skvělou novinku: Vy-
tvoření pěší zóny v České 
ulici. Po zboření (1964) 
tzv. „Hříbku“ nebo také  
„Gamplu“ na náměstí 
Svobody, byla tato pěší 
zóna prodloužena až do 

Masarykovy ulice a vznik-
la tak pověstná „Čára“. 
Její první část v České uli-
ci se tak stala první pěší 
zónou v Československu! 
Architekt Josef Němec, 
který se podílel na vy-
pracování územního plá-
nu, také vyfotil známou 
fotografii nově zřízené 

jak vZnikla Úplně první pÉŠí ZÓnaJako by to 
bylo včera[        ]

pěší zóny (v roce 1959 
z terasy dnešního Domu 
u Tomana na náměstí 
Svobody 22). V září stej-
ného roku byl zahájen 
provoz oblíbené restau-
race Sputnik, kterou 
hned po vstupu do České 
z náměstí Svobody nešlo 
přehlédnout. Všimněte si 
nápisu Moravanka. Jedná 
se o původní Obchodní 
dům Brouk a Babka, který 
dnes patří do sítě obchod-
ních domů firmy Baťa. 

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

Česká ulice 1959

MÍST
NÍ 

pŘíBěH
Y

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.

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína 
od moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
• Jaro už se dostaví, připijte si na zdraví!

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
Otevřeno každý den
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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 ulice vznikla v 18. stol. 
a říkalo se jí Judentorbastei. 
Stávala u ní středověká Židov-
ská brána. Během 1. sv. války 
nesla název Rudolf - M. - Ro-
hrer - Gasse. Svůj dnešní ná-
zev nese od roku 1946. Víte, 
jak se tato ulice nazývá? Pozn.: 
Cesta vpravo už neexistuje.

Kdyby domy mohly mluvit

bydlel až do své smrti 
profesor a zakladatel 
dermatovenerologické 
kliniky v Brně, básník 
a prozaik Antonín Trýb 
(1884 - 1960). Byl šéfre-
daktorem Lékařských 
listů a dopisovatelem Li-
dových novin. Na Sta-
rém Brně se po něm 
jmenuje ulice Trýbova. 

Heinrichova 17
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Antonín TrýbHeinrichova 17

ČERNÁ 
KRONIKA

V tomto domě

Cesta vpravo už neexistuje.
nejrychlejší volající 
se správnou odpovědí 
obdrží hrnek Staro-
Brněnských novin! 

Rok 1903

ČERNÁ 

socHaŘka sYlva 
& pěvkYně marie

Křenová - To byla mela! Dva zloději 
se poprali na parkovišti před budo-
vou městské policie v Křenové ulici 
kvůli batohu, plnému ukradených 
jogurtů. Vítěz rvačky pak uprchl 
i s batohem do ulice Dornych, kde 
předal lup dalším dvěma kumpá-
nům. Policie všechny pozatýkala.

dva zloději se poprali 
před strážnicí 

(kvůli jogurtům)

MÍST
NÍ 

pŘíBěH
Y

dvě výjimeČnÉ ŽenY s propletenými osUdY

Počátkem letošního roku 
nás opustily dvě ženy s vel-
kým „Ž“. Vynikající sochař-
ka a malířka, vážená paní 
Sylva Lacinová a proslulá 
operní pěvkyně a herečka, 
vážená paní Marie Steinero-
vá. Co je spojovalo? 
Narodily se ve stejném roce 
(1923), obě se věnovaly umění, 
žily v Masarykově čtvrti, pozem-
ský svět opustily ve stejném roce. 
Obě dámy obdržely řadu poct 
a vyznamenání. Paní Marie zís-
kala mj. v roce 2004 Cenu Thá-

lie za celoživotní mistrovství 
v oboru opera, paní Sylva mj. 
v roce 1997 Cenu města Brna za 
celoživotní dílo. 
Měli jsme jako redakce Staro-
Brněnských novin (Martin 
Cibulka) to štěstí, že jsme obě 
dámy mohli navštívit u nich 
doma. Na jejich poutavé povídá-
ní nikdy nezapomeneme. 
Marie Steinerová byla po-
slední žijící herečkou, která 
hrála s Vlastou Burianem jak v 
jeho divadle, tak ve fi lmu. Syl-
va Lacinová mj. ztvárnila zná-

mou bustu Petra Bezruče, se 
kterým si nejen psala, ale došlo 
i na osobní setkání. Je také autor-
kou pomníku Viktora Kaplana, 
s jehož manželkou Margarette 
pomník v Údolní ulici odhalova-
la. A jak se s těmito významnými 
Brňankami rozloučíme? Milé 
dámy, bylo nám velkou ctí… 

Víte že...
Marie Steinerová zemřela 

14. 1. 2019, Sylva Lacinová 
o šest dní později.

Pěvkyně 
Marie Steinerová
*10. 1. 1923 
†14. 1. 2019

Sochařka 
Sylva Lacinová

*6. 3. 1923 
†20. 1. 2019

Volejte: 774 826 887, E - mail: info@prirodnipecivo.cz

Jsme přírodní 
bio pekárna

Pečeme s láskou 
bez umělých přísad a cukru

„Chceš-li v zdravém žití býti, 
musíš Přírodní pečivo míti!“

• Bio a kváskové pečivo
• Bezlepkové pečivo

• Přirozeně sladké pečivo
• Semínka, ořechy, sušené ovoce,                       

luštěniny, obiloviny
Příjem objednávek pondělí až čtvrtek 7.30 - 14 h

www.prirodnipecivo.cz

• Semínka, ořechy, sušené ovoce,                       
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ROZHOVOR STAROBRN ̌ENSKÝCH NOVIN 

SBN: Kdo Vám koupil 
první brusle? 
Jaromír: „První brusle 
mi koupil táta.”
SBN: Narodil jste se v uli-
ci Veveří, tehdy Eichhor-
ner Strasse. Kam jste cho-
dil jako kluk bruslit?
Jaromír: „Bruslit jsem 
se učil na konci války na 
protipožární nádrži na 
Konečného náměstí, kte-
rá už je dávno zasypaná  
a je tam parčík. Coby 
kluci jsme chodili - vedle 
tréninků na starém zimá- 
ku  - mydlit hokej na Prygl  
a také do Zamilovaného 
hájku v Řečkovicích.“
SBN: Jak vznikla Vaše le-
titá a legendární přezdív-
ka Eiffel?
Jaromír: „Autorem je 
Láďa Šmíd, můj bývalý 
spoluhráč v Dukle Jihlava, 
který jednou po tréninku 
konstatoval: Ty se na tom 
ledě kymácíš jak Ajfelov-
ka. A bylo to. S výškou, byť 
mých 183 cm bylo tehdy 
hodně a moc vyšších hrá-
čů v lize nebylo, to nemělo 
nic společného.“
SBN: Jak jste přijímal 
fakt, že jste hokejistou  
z tzv. nároďáku? A co fa-
nynky?
Jaromír: „Nijak drama-
ticky, propracoval jsem 
se tam přes reprezentace 
dorostu, juniorů a béčka.  
A fanynky, škoda, ale o žád- 
ných nevím. Možná byly  
v utajení.“

SBN: Jaký býval  jídelní-
ček profesionálního hoke-
jisty?
Jaromír: „Normální, 
nic zvláštního, jedli jsme 
všechno. Vzpomínám, že 
někteří borci si dali s kli-
dem před zápasem párek, 
zatímco můj žaludek stáv-
koval a naučil mě jíst hod-
ně hodin před zápasem.“ 
SBN: Čím je pro Vás 
Brno jedinečné?
Jaromír: „Brno je moje 
rodné město, ve kterém 
se, na rozdíl od Pražáků, 
všichni známe, což je ne-
jen skvělé, ale i výhodné.“ 
SBN: Co vzkážete čte-
nářům StaroBrněnských 
novin?
Jaromír: „V jednom z vě- 
žáků, v tehdejší Rybářské  
ulici, jsem během hokejo- 
vé kariéry bydlel. A tak  
všem čtenářům Staro- 
Brněnských novin, a těm, 
co bydlí na Staráku zvlášť, 
přeji, aby se z Mendláku 
stalo opravdu náměstí  
a ne křižovatka tramvají, 
trolejbusů a autobusů!“

slavný hokejista

Text: Martin Cibulka

Bezruký Frantík, vlastním 
jménem František Filip 
(1904 - 1957), byl bez-
pochyby nejpopulárnější  
a nejslavnější brněnskou 
figurkou. 
Narodil se bez obou ru-
kou, což však jeho hou-
ževnatou povahu nikdy 
nezlomilo. Auto se naučil 
řídit už ve svých 16 letech.
Ve 30. letech minulého 
století byl znám v celé re-
publice. Narodil se v roce  
1904 v Jamném nad Orli-
cí bez rukou. Už v obecné 
škole se zásluhou pana 
učitele Františka Sitty 
naučil všechno dělat no-
hama. Měl speciální la-
vici s otáčivou sedačkou 
a nastavitelnou desku, na 
níž mohl nohama kreslit  
a psát. 
Poté v Jedličkově a za čas 
v Bakulově ústavu v Praze 
dovedl všechny činnosti 
k dokonalosti. V mládí 
pořádal produkce ve ško-
lách a biografech po celé 
republice. Se svým umě-
ním byl na dvouměsíčním 
turné dokonce i v Ameri-
ce. Účinkoval tam ve vel-

Brno je město, kde 
SE VŠICHNI ZNÁME

BEZRUKÝ FRANTÍK OKOUZLIL 
celý svět svými dovednostmi

inzerce

„Chci a proto umím.” Tímto krásným heslem se celý ži-
vot řídil pan František Filip, který proslul jako Bezruký 
Frantík. Naučil se nohama psát, řídit auto, či dokonce 
plést košíky. Stal se slavným nejen v Brně a Praze, ale 
i po celém světě. Nohou si potřásl s prezidentem USA.

Bezruký 
Frantík

jaromír meixner
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Text: Martin Cibulka
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Víte, že...

Jaromír 
Meixner

V Kobližné ulici si Bezruký Frantík otevřel re-
klamní a inzertní kancelář s rozmnožovnou listin  
a také písárnou. Byl majitelem agentury Bezrukého 
Frantíka. Zaměstnával 20 lidí. Od města Brna ob-
držel licenci na provoz veškerých filmových reklam 
v brněnských biografech. V ulici Veveří provozoval 
cukrárnu „U Bezrukého Frantíka“. Tu však musel 
zavřít, protože začaly po Brně kolovat fámy, 
že zmrzlinu připravuje nohama. Zemřel neče-
kaně den před 53. narozeninami. Pohřeb byl velká 
událost. Zprávu o jeho úmrtí otiskly všechny deníky.

kých městech, setkal se  
s americkým preziden-
tem nebo s Henry For-
dem, kterým podal nohu. 
Ford daroval Frantíkovi 
upravený vůz k jeho mož-
nostem. Frantík si ho  
přivezl domů do Česko-
slovenska a jezdil v něm. 
V roce 1929 vydal Fran-
tík na vlastní náklady 
svoji první knížku - Bez-
ruký Frantík píše o sobě.  
V roce 1942 se v Brně 
oženil poprvé, o pár let 
později podruhé. Měl 
tři děti. Aničku, Jiřího 
a Zdeňku. Podnikal tu  
v reklamě a cukrovinkách. 
Zemřel náhle v roce 1957, 
ve svých 53 letech. 

Frantíkova Brněnská stopa

● Košili i s knoflíčkem 
u krku si zapínal půl 
hodiny.
● Jako chlapec 
dokázal přehodit nohou 
kostel kamenem.
● Uměl plést noha-
ma košíky a vyřezával 
loutky.
● O jeho umění za 
volantem byl natočen 
krátký film Bezruký 
šofér, který se promítal 
ve všech biografech.
● Prezident Masaryk 
daroval Frantíkovi na 
cestu za oceán půl milio-
nu korun. 

Lída Juráčková 
Poradna Aloe Vera
Pasáž Typos
Běhounská 22, 
1. patro
Brno, 602 00

PORADNA ALOE VERA
Aloe vám tělo pohladí 

a úsměv naladí!

Tel.: 720 537 786
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BEZRUKÝ FRANTÍK OKOUZLIL 
celý svět svými dovednostmi

Kalendárium 
Starého Brna

Anna 
Ticho,

malířka
Karl 

Wallaschek, 
polyglot

Březen

● Gabriel Hejzlar 
*1. 9. 1894 Malé Poříčí 
†17. 3. 1972 Brno
Archeolog. Vybudoval 
pro Brno knihovnu.

● Karl Wallaschek 
*17. 10. 1820 Vyškov 
†31. 3. 1896 Brno
Jazykový polyglot.

● Eduard Milén 
*18. 3. 1891 Frýdštejn 
†19. 5. 1976 Brno
Malíř, profesor. 
Organizátor brněnského 
kulturního života. 

● Leopold Grimm 
*3. 3. 1862 Všebořice 
†23. 4. 1939 Brno
Profesor. Vyhlášený 
odborník v oblasti 
vodních turbín.
 
● Anna Ticho 
*27. 10. 1894 Brno 
†1. 3. 1980 Jeruzalém 
Malířka. Bydlela na 
Zelném trhu 21.

● Helena Kafková 
*1. 5. 1894 Brno 
†30. 3. 1943 Vídeň 
Řeholnice a mučednice 
českého původu, souzena 
gestapem k smrti. 

Helena 
Kafková,

sestra
Eduard 
Milén,

ilustrátor

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Cesta svíčky ke slávě (2/4)

Pokra-
čování 
příštěHokyně: „Svíčku nemám, ale Pepík Vám ji přinese. Počkejte chvilku.“ Mydlář: „Tady je svíčka. Stojí 30 haléřů.“

* 20. února 1904 
   Jamné n. Orlicí  
† 19. února 1957 
   Brno

Bezruký 
Frantík 
vyrábí 
loutku

Čistění 
stolu 

kartáčem

Bezruký 
Frantík 

při holení

Bezruký Frantík 
propaguje svou 

druhou knihu

Prezident 
USA Warren 

Harding,  
s nímž si 
Bezruký 

Frantík po-
třásl nohou
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Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská
NEJ
PRVNÍ 

ANESTÉZIE

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

Jak k tomu došlo? Po 
mnoha měsících trápení 
a stěhování panu Lab-
skému nezbylo, než čin-
nost ukončit. Přiznám se, 
bylo mi ho osobně velmi 
líto. Kolik Brňanů do-
dnes vzpomíná na jeho 
máničky, rakvičky se šle-
hačkou, větrníky, věneč-

ky… A tak mě napadlo, 
vytvořit pomyslný most 
mezi brněnskými legen-
dami. Více se dozvíte 
v příštím čísle SBN. Mám 
z toho dobrý pocit a ten je 
přece také sladký. A ne-
zapomeňte - 4. 3. 2019 
U Tomana!  Zajímavost: 
Pan Labský nastoupil do 

cukrárny U čtyř mamla-
sů v roce 1969 a od roku 
1989 ji vedl.

 setkání přátel Staro-
Brněnských novin 
patří příjemná at-

mosféra, voňavá káva 
a třeba i něco sladkého. 
A toho dobrého sladkého 
bude U Tomana čím dál 
více. Spojí se totiž dvě 
cukrářské legendy v jed-
nu. A to se snad v Brně 
ještě nestalo! Co nevidět 
si budete moci U Toma-
na pochutnat na zákus-
cích od Čtyř mamlasů. 
Ano, čtete dobře! 
Věhlasný cukrář pan Vác-
lav Labský, dlouholetý 
provozovatel slavné cuk-
rárny U čtyř mamlasů,
bude exklusivně opět péct 
své vyhlášené laskominy 
právě pro Tomana. 

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
4. března 2019 

U Tomana 
(nám, Svobody 22)

toman a čtyři mamlasové

inzerce

K nemocnice 
u sv. Anny (1912)

První operace pod 
anestézií (éterovou) 
v českých zemích byla 
provedena ve Fakultní 
nemocnici U sv. Anny 
4. 2. 1847. Brněnský 
lékař August Gőttinger 
(1810 - 1849) tehdy am-
putoval nádenici Anně 
Dlouhé paži za neuvě-
řitelné tři minuty! 
Pacientka poté prohlá-
sila, že bolest necítila, 
a že ani neměla pocit, 
že by byla operována.
Dr. Gőttinger zemřel 
v pouhých 39 letech na 
tyfus.

emanuel Toman, 
věhlasný cukrář a kavárník

Průčelí domu 
U čtyř mamlasů

Víte, že mánička 
vznikla v Brně?

Chcete-li strávit příjemné 
chvilky, připravte vaší milé 
k MDŽ šálek dobré kávy 
a sami si dopřejte jiný ná-
poj. Někteří vědci zjistili, 
že ženy kofein více povzbu-
dí a u mužů naopak vede 
k intelektuálnímu útlumu. 
Zvlášť ženám ve vedoucích 
pozicích či v prostředí, kde 
podléhají stresu, zvyšuje 
šálek kvalitní čerstvé kávy 
výkonnost a inteligenční 
potenciál, rychleji se roz-
hodují a bývají věcnější, 
šikovnější. Pořiďte si na 
své pracoviště kolegy-
ním také dobrou čerstvě 
praženou kávu a budete 
mile překvapeni, co doká-
ží. Chtít a proto umět - to 
už kdysi věděl Bezruký 
Frantík, v Brně servíroval 
v krámku zákazníkům 
pouze nohou dobroty 
a kávu, sám také rád vy-
chutnával dobré kolum-
bijské moka. U Frantíka 
asi kofein způsoboval spíše 
velkou činorodost. Dopřej-
te si také šálek vaší nejob-
líbenější.
                 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 pro ženy

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
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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

„Děkuji vám, mladý mu-
ži, to je od vás hezké.... 
Kouříte?”
„Ano,” odpoví středobr-
něnský mladík horlivě.
„Hned jsem si to myslela, 
jste tak udýchaný, měl 
byste toho nechat.”

Říká pan Ruda  panu 
Tinkovi v legendární piv-
nici U Čápa: „Zkušenost 
je věc, kterou získáš až 
potom, cos ji potřeboval.”

Mladý zdvořilý muž vyne-
se postarší zasloužilé br-
něnské radní těžký kufr až 
do pátého patra. 

poučení pro 
horlivé

Z notýskU oBČanskÉHo pasivistYZ notýskU oBČanskÉHo pasivistY
PeTR KOLMAn, lidumil, www.sukolman.cz

Zastavte se 
na moment,

odstraňte 
psí exkrement.

Pro vaše hafíky
k dispozici pytlíky.
Půjdete-li tudy zas,

přečtěte si 
tento vzkaz.

Za Brno 
čistější i.

Brněnský 
Sysifos

Básně

moudrost 
od Čápa

posílejte Básně 
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

Za Brno 
čistější ii.

Není tohle novinka, 
odstraňte  

psí hovínka.

Máme tady pytlíky
pro vaše mazlíky.

Neváhejte, radujte se
čistotu si vychutnejte!

Bláža Trtílková

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.

●Postarám se vytíženým 
lidem o dítě, zvířata, do-
mácnost, různou asistenci, 
výpomoc v tvořivé práci, 
kultuře a podobně. Žena 
47 let. Tel.: 731 383 368.
●Kartářka. Jaký bude 
rok 2019, nač se těšit, 
čeho se vyvarovat? Kar-
tářka Zuzana Antares 
vám odpoví. Věštírna Via 
Regia. Tel.: 775 748 425.
●Seznámení. 48letý muž 
z Brna hledá ženu od 38 do 
48 let. Tel.: 721 403 052.

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

Novinky z místních podniku
Elsner bistro, Zelný trh 10
Nově otevřené bistro s vlastní pekár-
nou a cukrárnou s výhledem na Zelňák. 
Chléb Elsner, sendviče, teplá jídla, 
paštiky, saláty. Facebook. 

Café Placzek, Minoritská 4
Kavárna v duchu prvorepublikové úcty. 
Laskominy připravované s láskou. Ořecho-
vá káva s ořechovkou a šlehačkou, pralinko-
vá káva s čokoládou. www.cafeplaczek.cz. 
 
Bistro Franz, Veveří 14
Snídaně, polévky, teplá jídla. Palačinky 
s borůvkovým nebo malinovým tvarohem, 
ovesná kaše. Domácí chléb, maková bábov-
ka, lívance, káva. www.bistrofranz.cz

29. 3. 2019 od 21 hod.

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

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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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

kŘíŽovka na Heslo
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

TUTO RUBRIKU SPONZORUJÍ 
pivní sadY (nádraŽní 22, 
Brno - stŘed)

Veselá společnost 
hraje Perutinku

Veselá divadelní společ-
nosti o.p.s. vás zve 13. 3. 
od 19.30 h do Místogalerie 
Domu Skleněná louka na 
večer s názvem Láska, po-
ezie, hudba z veršů a také 
prózy Perutinka Paula 
Eluarda. Scénické zpra-
cování Perutinky, která 
chce létat, je vhodné i pro 
děti. www.veseledivadlo.cz

V Sono Centru 
to žije

Nenechte si ujít parádní 
koncerty v Sono Centru 
v Brně. Lenka Filipová 
zazpívá 18. 3., Michal 
Pavlíček a Trio pokřtí 
CD 21. 3. a Prague Cello 
Quartet zahraje 10. 3. Je 
na co se těšit! 

Véčko plné pohádek 
pro děti 

Zajděte s dětmi v březnu do 
divadla. V Divadelním stu-
diu V na Veveří hrají např. 
17. 3. Rumcajse, 24. 3.

Barona Prášila či 9. 3. 
O Smolíčkovi. Vhodné pro 
všechny zvídavé děti a je-
jich hodné rodiče.

Horská dráha 
jede u Bolka

Nenechte si ujít nové pěk-
né představení s názvem 
Horská dráha v Divadle 
Bolka Polívky. V komor-
ní komedii kromě úžas-
ného Milana Kňažka 
alternují Eva Novotná 
a Jitka Ježková. Před-
stavení o tom, jak si lev 
salónu přivede do svého 
bytu krásnou neznámou, 
režíroval Petr Halber-
stadt. Během března na 
ni můžete zajít 6. a 17. 
vždy od 19 h.
 

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-
sátá. Vstup zdarma.

Michal 
Pavlíček, 
muzikant

Petr 
Halberstadt, 

režisér

Nenechte si ujít představení 
The Naked Truth - Odha-
lená pravda v Divadle Bol-
ka Polívky. Čeká vás kurz 
pole dance ve vesnické 
tělocvičně. 4. března hrají 
Daniela Choděrová, Markéta 
Plánková, Gábina Míčová...

Stageart uvádí 
The Naked Truth

Lenka
Filipová, 
zpěvačka

K

Kulturní nástěnka    
Divadlo - So 2. 3. v 19.30 h - MARY-
ŠA - HaDivadlo, Poštovská 8d - Krojo-
vaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti 
k tvrdohlavé oběti. Mrštíkové. Režie Lu-
káš Brutovský - www.hadivadlo.cz 

Divadlo - Po  11. 3. v 19 h - ŠeST TA-
neČnÍCH HODIn V ŠeSTI TÝD-
neCH - Divadlo Bolka Polívky, Jakub-
ské nám. 5 - Duet o lidské opuštěnosti 
a naději! Hrají: Ch. Poullain, M. Kraus.

Koncert - Út 14. 3. v 16 h - CeSTA 
- Galerie Žlutý kopec, Masarykův onko-
logický ústav - Brněnské skupina Cesta 
zahraje jen a jen pro vás. Zazní folkové 
melodie, spirituály i písně a capella. 

Umění - St 13. 3. v 19.30 h - LÁSKA, 
POezIe, HUDBA - Klub Leitnerka, 
Leitnerova 2 - Scénické provedení prózy 
Eluarda Perutinka pro děti a jeho verše. 
Uvádí Veselá div. společnost.

Dětem - Ne 24. 3. v 19 h - BAROn 
PRÁŠIL - Divadelní studio V, Veveří 133 
- Historická fraškovitá komedie. Také in-
triky, trochu nadpřirozena, láska a hlavně 
Baron Prášil! Více: www.divadlov.cz

Prohlídka - Otevřeno pátek až neděle 
10 - 16 h - VILA STIASSnI - Hroznová 
14, Brno - Pisárky - Prohlídka interiérů 
i zahrad vily s neobyčejným příběhem. 
Více info na: www.vila-stiassni.cz

Březen
Zde mŮŽe 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

volejte iHned

TELEFON: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail :

vlídnÉ ZacHáZení!

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
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telefon inzerce: 777 @@556 578 inzerce@@StarobrnenSkenoviny.eu @@11
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Jak Kryšta Kolumbůj zmákl 
mlatu v Polepšovně 1492 (21.)

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

Víc než žvástům se ale vě-
noval kocnám, protože ty 
tam stály tak jak je velkej 
sešrouboval. Za dva met-
ry pobytu na vostrově jim 

žebra vobrostla sádlem. 
Opravili necky, nahrabali 
drahý grimle a přestože 
je Kryšta varoval všem 
fešným kocnám, vykropili 
hrobku. Jenže to neměli 
dělat. Kromě Kryšty totiž 
všichni dostali muziku. 
Štreka zpátky byla taky 
dost drsná. Ke konci už 
neměli zase co na chálku.

Radek „Pátračka“ DRÁPAL k poctě Franty Kocourka

Drsná štreka

POŠLI SVOU HÁDAnKU OSTATnÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Víte, z jakého pa-
láce na Moravském náměstí 
na nás kouká tento straši-
delný obličej? 
Nápověda: Kdysi tu stáva-
ly brněnské hradby

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Minule: Nepřístupný balkón se ne-
chází na schodišti nově zrekonstru-
ované prodejny TETA na Mendlově 
náměstí. Správně: Karel Dvořák

Co nového 
v Praze[ [

- Pokračování příště-

STRUČnÁ TIRÁŽ
StaroBrněnské noviny 
březen 2019 / IX. ročník

● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
Hlavní redaktor: Martin Cibulka ●
Kultura, inzerce: Monika Höppner 

● Grafi k inzerce: Jiří Pěkný 
● redakce@starobrnenskenoviny.eu 
● telefon: 777 556 578 ● 
Pošta: Sarajevská 16, Praha 2, 

Vinohrady, 120 00

www.malostranskenoviny.eu

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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Brněnská herečka, automobilistka
Marie Pavlíková

Krásná dáma elegantního 
zjevu a noblesního vystu-
pování Marie Pavlíková 
(1906 - 2003) pocházela 
z rodiny správce lihovaru. 
Brněnské divadelní scéně 
(Národní divadlo) zůstala 
věrná po celý život. Byla 
vášnivá automobilistka. Po 

odchodu do penze (1975) 
vystupovala mj. v Divadle 
Husa na provázku. Po za-
ložení Společnosti Jiřího 
Mahena (1993) se Marie 
stala čestnou členkou. 
Ještě v roce 2002 si v Ma-
henově divadle nenechala 
ujít žádnou premiéru. 

Aleš 
Podhorský, 

manžel

ema 
Pechová, 

profesorka

Slavné místní ženy

Jiří 
Mahen, 

spisovatel

excelovala vysoce kvalitním 
uměním konverzace.
na snímku je jí 24 let

Foto poslal:  
Dušan Cikl

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.

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Opravíme hodiny, 
hodinky, budíky všech 
historických epoch.

Telefon: 
541 214 946, 603 858 924

Adresa:
Veveří 36, Brno

www.hodinarstvi-strnad.cz 

Jsme tu pro vás již 80 let.

místní Umělci
5 OTÁzeK, odpovídá Tomáš Kudlička, 
ředitel Veselé divadelní společnosti

●Tomáši, jsi ředitelem 
Veselé divadelní spo-
lečnosti. Jak bys ji čte-
nářům představil? 
Jsme malé studentské 
divadlo a chceme proto 
hrát především pro naši 
věkovou kategorii.  Jsme 
zároveň formou existence 
obecně prospěšná spo-
lečnost, rádi jsme tudíž 
společnosti prospěšní. 
Neznamená to ovšem, že 
budeme podbíziví!
●Kdo je v tvůrčím tý-
mu společnosti?
Je to jasně vidět na naší 
poslední premiéře Láska, 
poezie, hudba, literárně
-hudebním večeru z tvor-
by francouzského básníka 
Paula Eluarda s hudbou 
Clauda Debussyho… Di-
váci chválí interprety 
MgA. Petra Kučeru za 
nádhernou klavírní in-
terpretaci, ale i studentku 
Kláru Němcovou, která 
recituje ve francouzštině, 
i český překlad v mém 

přednesu. Překvapením 
pro diváky je málo známá 
Eluardova lyrická próza  
Perutinka ve scénickém 
provedení Aničky Höpp-
nerové (9) v alternaci s je-
denáctiletou Elinkou Elší-
kovou (11) v roli Perutinky 
v režii Míly Kudličkové.
●Kde teď hrajete? 
Právě představení Láska, 
poezie, hudba dne 13. břez-
na v 19.30 h v Místogale-
rii Skleněná louka a dne 
5. dubna v 10 h do Klubu 
Leitnerka.

●Co pro tebe zname-
ná divadlo? 
Hodně znamená, asi jsem 
to podědil po rodičích. 
Amatérské divadlo je svo-
bodnější, můžu si vybrat, 
co a pro koho chci hrát.
●Co by sis přál?
Abychom měli hodně 
diváků a aby se ti, kteří 
v Brně fi nancují kulturu, 
zamysleli, že i mimo ofi ci-
ální domy jsou lidé, kteří 
dělají dobré a zajímavé 
divadlo. A přijďte se na 
nás podívat!

Po premiéře v Leitnerce. 
zleva: Klára němcová, Anička Höppnerová, 
Peter Kučera a Tomáš Kudlička.

místní Umělci
www.veseledivadlo.cz
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Modré okénko
dnes získává...

Tip: Pozorní čtenáři 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

JIřÍ KAJÍneK
propuštěný útěkář
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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

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého Brna

Jestli se do ně-
čeho namočí, 
zas ho zavřou. 
Teď má vypoví-
dat u soudu (str. 2)

inzerce

V zámkařství 
JiRo (Veveří 12) 

jsou SBN pod mnoha 
zámky. A to doslova!

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 Bláhov-
ka, 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. Caff é del Saggio, 
Helceletova 2. Husa na provázku, Zelný trh 9. Kadeřnictví Leo-
ny 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. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilber-
kem, 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. Restaurace Štatl, nám. Svo-
body 3, Alfa pasáž, stanoviště hlídače. U Mikešů, Černovická 2. Bis-
tro Cvrček, Kounicova 23. Kadeřnictví na Dukelské, Dukelská tř. 
86. Rámařství, Nováčkova 69a. Kolibřík, Brněnská 5, Šlapanice. 
U Tomana, nám. Svobody 22.

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.dubna

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

Královna naší domác-
nosti (kakadu inka). 

Foto poslala: 
Jiřina Nýrská

RŮŽenKA

zPRÁVA O STAVU RePUBLIKY. Chvíli to ještě potrvá, 
než se podaří vrátit vlak do správných kolejí...
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