Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

STAROBRNENSKE
NOVINY
Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

tel. redakce: 775 949 557, tel. inzerce: 777 556 578

redakce@StarobrnenSkenoviny.eu

TAJNÁ ZÁVĚŤ
HUGA HAASE
Exkluzivně

Foto: Repro z knihy Dlouhá svatební cesta

HAAS v Hollywoodu 1943

SYN Ivan a manželka Bibi

HUGO HAAS na vrcholu slávy

Slavný herec tušil,
že smrt je blízko.
Komu odkázal
všechny své peníze? Nemocnému
synovi, nebo
pobožné manželce hraběnce Bibi?
V DEN své smrti pozoroval
Hugo Haas na procházce
v parku vrány. „Fuj, to je
smrt,“ řekl napůl pro sebe
a napůl své ženě Bibi.
Pár hodin poté se udusil při
astmatickém záchvatu, když
si smažil vajíčka.
Je možné, že by herec, léta
zužovaný nemocemi, zemřel
bez závěti? Více str. 6 a 7

inzerce

Foto: Lukáš Pacák

„Inzerce v těchto novinách funguje,“
říká spokojený inzerent pan Pacák

PAN PACÁK při četbě svých oblíbených novin.

20 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

PŘÍBĚH pana Pacáka,
který podniká v oblasti
plynu a topení, je jako
z pohádky.
Poprvé se pan Karel Pacák
s Malostranskými novinami, které vycházejí v Praze
na Malé Straně, setkal tak,

že mu přišly do schránky.
Rozhodl se stát pravidelným
inzerentem a od té doby to
šlo jako po másle.
„Zakázky se teď jen hrnou,”
pochvaluje si pan Pacák,
Celý příběh čtěte na str. 4,
ceník inzerce na str. 2.

Zde
muže být váš INZERÁT
Vyrobíme ZDARMA dle vašeho přání. Napište hned na adresu
inzerce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

SBN DVACET
na tel.
číslo

902 11 20

www. StarobrnenSkenoviny.eu

Servírky
Starého Brna
M is s
Savoy

Foto: Monika Höppner

Čís. 1 / roč. I / září 2011
Nejlepší noviny
ve městě a okolí

Zal. r. 2011 na střeše Domu pánů z Lipé. Na recykl. papíře.

SERVÍRKA VERONIKA z kavárny Savoy, Jakubské náměstí 1.
V ruce drží ledovou kávu za 59 Kč.

Proč čtu

Foto: Monika Höppner

První číslo

Pro sběratele

Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.

Cena jedné SMS je 20 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Nové zprávy ze Starého Brna

,,

Petr Menšík, majitel Kavárny
Vladimíra Menšíka, Veselá 3

Protože jsou zadarmo
a přesto k nezaplacení.“
inzerce

„Naše šperky,
vaše láska.“
Úvoz 72, Brno a strana 8

PROJEKT

Vzděláváním
na trh práce
POMŮŽEME VÁM
PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
VÍCE NA STRANĚ 9

SB

telefon redakce: 775 949 557

Důležité
telefony

Obecné informace:...................11 88
Policie:..........................................158
Záchranka:...................................155
Hasiči:...........................................150
Městská policie (Brno - střed),
Křenová 4:......................543 566 111
Starobrněnské noviny: 775 949 557
Oddělení stížností:........542 172 020

Recept dle
Dobromily

Svíčková pečeně
s omáčkou

Vezmi pěknou svíčkovou
pečeni, všecky kůžičky z ní
okrájej a nasol ji; vezmi
ocet, dej do něj cibuli,
dymián, celý pepř, nech to
povařit, polej tím tu pečeni...
Více: recepty.centrum.cz

Číslo
Císlo měsíce

83

T

83 % dotázaných na
nám. Svobody odpovědělo, že tzv. Brněnský orloj je ostuda.

Úvodník

ohle je první číslo Starobrněnských novin,
které pan Martin Cibulka a Česká pošta roznesou v centru Brna a okolí.
Do Starobrněnských novin
jsme se pustili proto, že nás
jiné noviny, ať místní nebo
celostátní, nudí.
Víme, že vydávat tištěné noviny v dnešní elektronické
době je tak trochu jako jízda proti času.
Na druhou stranu si ale myslíme, že papír je víc než
elektronka, a že tomu tak
bude vždycky.
Tyhle noviny budou vycházet tak dlouho, dokud to
bude bavit čtenáře a nás.

Náměstí Svobody - Slovo
dalo slovo a taky tam byl
pěkný výhled. Starobrněnské noviny byly založeny
krátce po poledni v sobotu
11. června 2011 mezi anténou a dalekohledem na střeše Domu pánů z Lipé.
Oba zmíněné předměty jsou
velmi symbolické: Je třeba
mít dobrý signál a vidět co
nejdál. Cíl je celkem jednoduchý: Vytvořit nejlepší no-

viny ve městě a širém okolí
a ještě se při tom dobře pobavit. Ostatně: Víme, že nejlepší noviny jsou ty, které si
píší čtenáři sami, a o tom to
vlastně celé je. Takže pište
o všem, co vás baví a zajímá.
Pak se uvidí.

Víte, že...
E- mail do novin je: redakce
@starobrnenskenoviny.eu

Nové zprávy
ze Starého Brna

jejích knih Boris Ingr. Našli ji ubodanou. Ingr se pokusil o sebevraždu skokem
z okna, ale přežil.

Husova - Před soudem stanula lepá černovláska Claudie Salajková z Vyškova.
Z blanenského zubaře prý
vytáhla dva a půl milionu
korun a to si dali jen pusu.

V brněnské zoo se narodila
dne 18. července bizoní holčička. Vážila 40 kg.

Jak krásná Claudie
oškubala zubaře

Spisovatelku asi
zabil manžel

Brněnskou spisovatelku Simonu Monyovou zřejmě zabil její manžel a vydavatel

V zoo se narodila
bizoní holčička

VRAH a jeho oběť?

Jakou jste dostali ve škole
nejvyšší známku z chování?



Pište si tyto
noviny sami. Články
posílejte na adresu:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Policie už zatýká
sama sebe

Do Brna přijel kosmonaut s Krtkem

Policejní inspekce zatýká
brněnské policisty hospodářské kriminality. Prý vybírali od podnikatelů výpalné za případy, které si sami
vymysleli. Škody jsou do
desítek milionů.

Brno v srpnu navštívil americký kosmonaut Andrew
Feustel. Jeho manželka měla
v Brně babičku. Feustel byl
ve vesmíru s Krtečkem (od
Zdeňka Milera), který v Brně
vznikl.

MLÁDĚ bizona

KRTČÍ kosmonaut

inzerce

Ceník inzerce

Možnosti slev a dalších formátů
se dozvíte na tel. č. 777 556 578
Ceny platí do 20. září

Dita
Kaplanová

Herečka, Národní
divadlo Brno

„Měla jsem vždy
jedničku, protože
jsem si neomluvené hodiny dokázala omluvit.“

Jiří
Pecha

MUDr. Igor
Stupka Ph.D.

„V 6. třídě jsem
dostal 3 z chování, protože jsem
štípl podvazkem
spolužačku.”

„Jelikož jsem
nikdy ve škole nezlobil, z chování
jsem měl vždycky
jedničku.”

Herec, Divadlo
Husa na provázku

Kateřina
Studená

Anna Marie
Höppnerová

„Nejhorší známku z chování jsem
dostala jedničku.
Byla jsem velmi
poslušné dítě.“

„Známky z chování jsou předsudek. Je třeba zavést
jednotnou známku
- Chování: Ano.“

Administrátorka
tech. dokumentace

Mluvčí mladé
generace

Celostrana
15 000 Kč

Formát
Remax
6 000 Kč

Formát
Pacák
4 000 Kč

Formát
Malý čtverec
2 500 Kč

Půlstrana
8 000 Kč

Formát
Vizitka šířka
1 500 Kč

Formát
Vizitka výška
1 500 Kč

Formát
Bobek
800 Kč

Plastický chirurg
z Brna

Šéfredaktor
Starobrněnských
novin, 775 949 557

Hlavní redaktor
Starobrněnských
novin, 777 122 009

REDAKCE na střeše: Ondřej, Soﬁe, Martin, Monika

Anketní otázka Starobrněnských novin

Ondřej
Höppner
Martin
Cibulka

Foto: Kolemjdoucí turista

ZÁŘÍ: Bude, zdá se, trochu sychravo, je čas oprášit
galoše a chopit se deštníku.

Foto: Archiv

15 °C

Zpravy

Jak vznikly Starobrněnské noviny

Foto: Archiv

Jaké bude počasí

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Archiv
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Vlastimil
Kurz

Manažer stavební
ﬁrmy z Brna

„Ve čtvrťáku na
střední jsem dostal bez varování
dvojku, učitelka
si na mě zasedla.”

PROČ INZEROVAT VE STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH: Je v nich nejvíc života ze všech novin na trhu. Jsou
vtipné a hravé, čtenáři je čtou (na rozdíl od inzertních novin)
od prvního do posledního písmena. Inzerát vám vyrobíme
zdarma. Dopad inzerce je vzhledem k regionalitě až 10 krát
větší než v celostátních a jiných denících. Starobrněnské noviny vycházejí v nákladu 10 tis. výtisků měsíčně, zdarma do
všech schránek v centru Brna a na odběrní místa po celém
městě. Váš inzerát tak uvidí přes 30 tis. možných zákazníků.
Kompletní ceník včetně dalších formátů najdete
na adrese: www.starobrnenskenovin.eu

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

U kostela svatého Jakuba
čouhají ze země staré hnáty

Sexy dívka
ze strany 3

Má pumpička
mi rozumí.

První návštěvník vstoupí do chrámu lebek cobydup

Foto: Ondřej Höppner, Martin Cibulka, archiv

Jakubské nám. - Ostatky až 50 tisíc lidí jsou
pod kostelem svatého Jakuba, tak není divu, že
občas nějaká ta kost vykoukne na povrch.

„Tolik kostí
pohromadě je
jen v Paříži.“
Pod kostelem je obrovJAK kopnete do země, vyvalí se lebka na kost.
ská kostnice, po pařížských katakombách dru- ní. Když to dobře půjde, tivoval v roce 1976, kdy
první návštěvník vstoupí se v Pekařské ulici propahá největší v Evropě .
Dělníci, očkovaní proti do chrámu lebek o Vá- dl chodník pod paní Bartetanu, teď usilovně pra- nocích roku 2012. Zájem tošovou u nástupního oscují na jejím zpřístupně- o brněnské podzemí se ak- trůvku tramvaje.

Víte, že...
50 tisíc koster, to je jedno
nákupní centrum napěchované od sklepa až po půdu.

Foto: Youtube

POHLED z výšky...

LADNÁ KVĚTUŠE Pinkavová - Vetchá
na Dni psychoanylýzy při propagaci
duševní rovnováhy v Brně roku 1911.

Malý oznamovatel
SAVOYSKÉ STŘEDY (Na Kus řeči
se Starobrněnskými novinami):
Přijďte nám říct, co chcete. Každou
první středu v měsíci od 16.30 h sedí
pan Cibulka se sekretářkou Zitou
v kavárně Savoy (Jakubské náměstí 1)
a čeká na vás. Tel.: 777 122 009.

inzerce

ZLATNICTVÍ Aufy
 Opravy, rytí, zakázky
 Výkup zlata za vysokou cenu
 Hodinářský servis

Adresa: Česká 7, Brno Telefon: 777 671 176
Web: www.zlatnictviaufy.cz E - mail: a.aufy@seznam.cz

ELITT NAILS
Nehtové studio
Kateryna Oleyníková

Adresa: Kapucínské nám.14, Brno
Otevírací doba: po - pá: 8 - 18 h
Telefon: 776 354 795

Zlatnictví
Marcela Lurská



Opravy zlatých a stříbrných šperku
Zakázková výroba  Rytecké práce

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



prvnÍ brn ěnskÝ
klobÁsovÝ bar

u kávu
Ochutnejte výborno
s trochou designu
Domácí zákusky
Pravé ledové čaje
Absinthová
fontána
Neku řácké
prost ředí
Klimatizace
Design shop
WiFi free

Středova 1, 60200 Brno, tel. 542212164

Ruční výroba
a opravy šperků všeho
druhu.
Prodej zlata, stříbra,
ocelových šperků
a šperků s přírodními
kameny.
Otevřeno:
Pracovní dny 9 - 17. 30 h
Adresa:
Tuřanka 2 a, Brno - Slatina
Telefon:
603 234 656

U Bohouše

(Hned vedle kavárny
Vladimíra Menšíka)
Klobásky všech druhů Vyhlášené lečo
Zabíjačkové speciality Poctivé polévky
Točené pivo: Dalešická jedenáctka,
Poutník 12° Točená zázvorová limonáda

Otevřeno: PO až ČT: 9 - 22 h,
PÁ: 9 - 02 h, SO: 15 - 24 h
Adresa: Veselá 3, Brno
Tel.: 542 215 330
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Sňatkový podvodník
obral ženu o milion
Foto: Policie ČR

stupně o milion korun, ale
podvedných žen je zřejmě
víc. Seznamoval se v kavárnách a na inzerát.
Muž si nechával říkat Mirek
Havrda a tvrdil, že je tajný
agent. Důvěřivé ženě (matce
dvou dětí) ukázal průkazku
FBI, kterou si koupil v obchodu se žertovnými předměty. Měl vadu zraku.
Komplicem mu byla manželka, údajná sestra Olga.
Po asi měsíční známosti
důvěřivé ženě nakukal, že
ZNÁTE ho? Vlevo údajný Havrda, vpravo jeho údajná sestra. musí odjet na tajnou misi.
Staré Brno - V centru Brna skvělou budoucnost po jeho Olga pak od ženy přebírala
řádil sňatkový podvodník boku. Policie vypátrala Br- peníze pro Mirka, který má
(32), který sliboval ženám ňanku, kterou připravil po- „tam venku“ hlad.

Luxusní med ve výloze

Posílejte fotky na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu

Med je domácí,
včely z dovozu
MED ve výloze v luxusním obchodě s koženou
galanterií na Masarykové třídě. FOTO: Martin Cibulka

Radek Talaš brázdí ulice Starého Brna

Spravedlnost je
slepá a má kýbl

Foto: Radek Talaš

Jejda! Šalina dražší
než tramvaj!

I KÝBL může být vyvážený.

OTÁZKA REDAKCE:
Tak co jsi objevil tentokrát, Radku?
Zuřivý reportér Starobrněnských novin Radek Talaš:
„U sochy Spravedlnosti před
Nejvyšším správním soudem na Moravském náměstí
jsem si na hlavu nasadil kýbl.
Socha, což je taková kostka

s rukama a divnou hlavou,
stála 3 707 000 Kč. Dostal je
sochař Marius Kotrba.
Straší tu už skoro rok. Další
sochy jsou: Mírnost a Prozíravost, na Odvaze se ještě
maká. Ten kýbl na Spravedlnosti zřejmě znamená Úklid.
Redakce: Díky a až zas budeš něco mít, určitě se ozvi!

Cítíte se být také zuřivým reportérem? Posílejte
fotky a texty ze svého okolí na adresu: redakce
@starobrnenskenoviny.eu. Rádi je uveřejníme!

Zelný trh jen pro
místní zelí

Staré Brno - Na Zelném
trhu se bude zřejmě smět
prodávat jen zboží od tuzemských farmářů. Nově
se zvýší počet parkovacích
míst z 34 na 39.

Posílejte fotky,
texty, náměty
na tuto adresu: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

inzerce

„Inzerce v těchto novinách
funguje,“ říká spokojený
inzerent pan Karel Pacák
Jeho kotle Vaillant teď jdou na dračku
„Věděl jsem, že jsou Malostranské noviny čteny od
začátku až do konce, tak
jsem si vyzkoušel do nich
dát inzerát,“ říká pan Karel
Pacák, který podniká v oblasti plynu a topení.

„Hned jsem byl
zavalen novými
zakázkami.“
Malostranské noviny jsou
pražskou obdobou Starobrněnských novin.
„Hned po uveřejnění inzerátu mi začali volat noví zákazníci. Vždy jsem se jich
ptal, jak na naši ﬁrmu narazili, a oni většinou vtipně
odpovídali heslem z mého
inzerátu: Když kotel, tak od
Pacáka! Po nějakém čase

Foto: Lukáš Pacák

Posílejte své tipy na tuto adresu:
redakce@starobrnenskenoviny.eu
nebo volejte Ondřej 775 949 557

BRNO - Roční jízdenka na
šalinu bude zřejmě od ledna
stát 4 950 Kč, což je o 200
Kč víc než v Praze a o 520
Kč víc než dnes. Jednorázová jízdenka zdraží z 22
Kč na 25 Kč. Revizoři navíc
začali používat diktafony
kvůli důkazům.

ČTENÁ Ř - FOTOGRAF

Koutek zuřivého reportéra

Nové zprávy
ze Starého Brna

Zpravy

VZÁCNÁ chvíle pana Pacáka. Jindy neví, kam dřív skočit.

jsem byl díky novinám doslova zavalen novými zakázkami,“ usmívá se pan Pacák
a dodává, že kvůli přebytku objednávek dokonce musel inzerci v Malostranských
novinách pozastavit. Inzerovat určitě opět začne na
podzim, kdy většinou bývá

méně zakázek. „Tyto noviny
si mě našly zcela přirozeně,
měli jsme je ve schránce.
Protože jsem Malostraňák tělem i duší, hned jsem je otevřel a jedním dechem přečetl,“ vzpomíná na své první setkání s Malostranskými
novinami pan Karel Pacák.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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Brněnský orloj rok poté: Čím
dál víc lidí neví, kolik je hodin

Nové zprávy
ze Starého Brna
Piraňu zřejmě
někdo nastražil

„Když jdu kolem,
mám pocit, že je
nejvyšší čas.“
a vibrátorem. Tedy: žádná
z variant není to pravé.
V anketě Starobrněnských
novin na náměstí Svobody
bylo 83 % dotázaných proti
tzv. Brněnskému orloji, pouhá 3 % pro a 14 % odpovědělo, že už jim je to jedno.
Častá odpověď byla, že se
za sochu stydí. Loni se hodiny nelíbily 79 % dotázaných.
Cena tohoto zřejmě nej-

AUTOŘI

Půl?
Oldřich
Rujbr

Celá?

Jaro?
Už?

Petr
Kameník

BRŇANÉ se shromaždují u orloje a diskutují, kolik že je to vlastně hodin.

dražšího vibrátoru na světě
byla takřka 12 milionů Kč.
Pošlete do redakce Starobrněnských novin svoje názory na tento artefakt. Rádi je
uveřejníme a předáme vedení města.

Referendum
Otázka: Líbí
se vám Brněn- NE 83 %
ANO
ský orloj?
3%

Ankety se zúčastnilo 113 lidí.

NEVÍ
14 %

inzerce

Tady mužete nechat vzkaz
Platí pouze pro nekomerční sdělení: Oznámení + seznamka + zvířata + hobby.
Posílejte je na adresu inzerce@starobrnenskenoviny.eu. Rádi je uveřejníme!

PRÁCE. Kdo vyrobí reklamní chodící tubu pro Starobrněnské noviny? Telefon:
Martin 777 122 009.
BYDLENÍ. Hledám pronájem domu, popř. bytu se zahradou v Brně v Masarykově
čtvrti. E-mail: uslunicka@
atlas.cz, tel.: 736 776 683.
PRÁCE. Sháníme dobrovolníky, kteří by pomáhali
roznášet Starobrněnské noviny. Tel.: Martin 777 122 009.

Slunovrat.

LÁSKA: Viděl jsem Tě dne
14. 8. před kavár. Savoy. Moc
ses mi líbila. Ozvi se, www.
starobrnenskenoviny.eu.
SLUŽBY. Nabízím 3D vizualizace (např. návrhy interiérů restaurací, obchodů,
bytů) a další graﬁcké práce.
Též soukromé kurzy kreslení. Tel. Jiří: 603 410 959.
SLUŽBY. Zhotovím internetové stránky dle vašich
potřeb, statické, redakční

systém či e - shop. Za rozum.
cenu. Tel.: 603 410 959, e mail: pekny@chello.cz.

Víte, že...
Když si zadáte do vyhledávače google slova „falus“
a „clock“ jako první se
objeví fototograﬁe Brněnského orloje.

Foto: Martin Cibulka

Náměstí Svobody - Je to
přesně rok (od 19. září
2010), co se na náměstí Svobody vytrčilo cosi, čemu se
říká Brněnský orloj.
Umění by mělo povzbudit
fantazii, ale tohle je něco
mezi veřejným záchodkem

Foto: Film Piraňa, USA

NAPIŠTE NÁM SVŮJ NÁZOR: Je to velké umění, nebo jen
velká ostuda? Adresa: redakce@starobrnenskenoviny.eu

BRNO - Masožravá piraňa,
kterou chytili nedávno v zatopeném lomu u bývalého
Mariánského mlýna v Mikulově, zřejmě patřila chovateli z Brna. Ryba měřila
32 cm, což je dost. Policie
prošetřuje možnost, že byla
vysazena úmyslně. Nebylo
by to poprvé.

Malý
oznamovatel
STARÉ BRNO - Inzerci do
Starobrněnských novin vám
nejen zdarma vyrobíme, ale
také společně s vámi vymyslíme. Uděláme vše pro to,
aby se o vašem podniku
vědělo a aby vzkvétal. Volejte Monice 777 556 578.

Zlatnictví
Dagmar Mazálková

ˇ
KADERNICTVÍ
ˇ ˇ ˇ
U HRISTE

U Hřiště 21, Brno - Starý Lískovec 625 00

Tel.: 547 354 318

www.kadernictviuhriste.cz

„JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN“

Zde muže
být váš

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

DOBOVÉ SVATBY
Tel.: 736 776 683

Svatební účesy
- vozy, kytice
Změna image
- styling,
účesy,
nový šatník
www.originalni-svatba.cz

200 + 1 snubní prsten

na prodejně hned k vyzkoušení!

Výkup, opravy, zakázky,
prodej zlatých a stříbrných šperků.
Otevřeno: Po, út, čt, pá 9 - 12 h a 13 - 17 h, St 13 - 17 h
Adresa: Hybešova 476, Újezd u Brna, Tel.: 604 238 888
E-mail: Dagmar.Mazalkova@seznam.cz
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Tema

TAJNÁ ZÁVĚŤ HUGA HAA

Stopa vede k veselým jeptiškám od
D

ne 1. prosince roku
1968 se vracel Hugo
Haas z procházky se
psem. „Po cestě jsme viděli černé vrány. On povídá:
Fuj, to je smrt,“ vzpomínala v knize Dlouhá svatební
cesta vdova po slavném herci Bibi.
Je zajímavé, že podobný zážitek s vránami měl pár dní
před svou smrtí Haasův přítel Karel Čapek.

Dar
Haas ve Vídni, kde žil od roku 1961, určitě myslel na
smrt. Prodělal infarkt, trpěl
hlubokými depresemi a měl
těžké astma.
Onemocněl prý astmatem na
konci války v Hollywoodu
v době, kdy se jeho bratr Pavel dusil v plynové komoře v koncentračním táboře
v Osvětimi.

Hugo Haas

Klášte

Když se krátce po smrti
Huga Haase zjevila na schůzi Akademie múzických
umění v Praze vdova Bibi,
vzbudilo to velké překvapení.
Ještě větším překvapením
byla ohromující suma 10 tisíc dolarů, kterou Bibi jménem Huga Haase věnovala
české herecké nadaci.
Je zřejmé, že šlo o Haasovo
rozhodnutí, podle všeho napsané v tajné závěti.

Sestry

Bibi vypomáhala ve Vídni
v klášterech řádu křížových
sester. Po smrti manžela
a syna Ivana (umřel v New
Yorku necelý rok po svém
otci) se uchýlila do kláštera
Laxenburg nedaleko Vídně.
Poslední léta strávila Bibi
na vozíku s pejskem na klíně. Zemřela roku 2009 v 92

KLÁŠTER Laxenburg, kde trávila vdova

letech. Přímé příbuzné neměla. Je pravděpodobné, že
pokud jí zbyly nějaké peníze
(i z Haasovy pozůstalosti),
odkázala je klášteru.

1919

1938

1932

1958

1937

1959

Foto: Kniha Dlouhá svatební cesta, archiv

Životní pouť Huga Haase
z Brna kolem světa a zpátky
Brno
Vídeň

Praha
Paříž

Řím
New York
Hollywood

HROB Huga Haase v Brně

Lisabon
V kruhu
je Haasův
dům v Brně

inzerce

Staré Brno DŘÍVE & DNES Náměstí Svobody
Foto: Archiv

POSÍLEJTE své fotograﬁe pořízené ze stejného místa
na adresu: redakce@starobrnenskenoviny.eu.

Foto: Martin Cibulka

Příště

DŘÍVE - Náměstí Svobody se v roce 1890 jmenovalo
Dolní trh. Uprostřed byl parčík, krámky měly stříšky.

DNES - Zcela vpravo výrazný dům Omega, který nahradil
palác Mitrovských a pozdější Dům nábytku.

Roh Husovy
a Pekařské.
Snímek vpravo je z roku
1890. Pošlete své foto!

telefon inzerce: 777 }556 578

z tituln}i Strany

HAASE
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Hollywood

od Vídně

lášter

rávila vdova po Haasovi poslední roky.

Vídeň, 1. 12. 1968

Haas jde odpoledne na
procházku s manželkou
Bibi a psem Dodem.
Cestou domů vidí vrány.
Pak se dívá na ﬁlm o delfínech. Bibi jede přespat
do kláštera.
Haas si před spaním
smaží vajíčka. Usne.
Běží do kuchyně, nadýchá se dýmu. Má astmatický záchvat. Umírá.

Foto: Dlouhá svatební cesta, nakladatelství Faun, archiv Bibi Haasové

Poslední
vteřiny života
Huga Haase

HUGO HAAS s manželkou Bibi v Hollywoodu začátkem 40. let. V Americe natočil Haas úctyhodných 35 ﬁlmů.

Vídeň

SYN Ivan a manželka Bibi.

Praha

BIBI a dojatý Hugo Haas v Národním divadle v Praze v roce 1963.
inzerce

Inzerci ve Starobrněnských
novinách doporučují tito
spokojení inzerenti z Prahy

Jestli se vám některý inzerát líbí, vytvoříme ho i pro vás a zdarma.

Pravidelný úklid
vašeho domu zajistí

spolehlivě!

Volejte 603 419 793

FIRMA RENOVA

ZNAČKOVÉ HODINKY
Snubní a zásnubní prsteny

Hodinářský
servis

Výměna hodinkové baterie 60 Kč
Test vodotěsnosti 150 Kč
Kožené řemínky

S tímto kupónem

10 % sleva
při nákupu hodinek
ROTAX

ROTAX, Revoluční 22, P -1,
tel.: 222 313 520,

www.rotaxcz.com
slevy a akce nelze sčítat

Zde muže
být váš

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ
Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578
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Kalendárium
Starého Brna
ZÁŘÍ

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Novinky z místních podniku
Co je nového ve vašem podniku? Volejte tel. č. 777 122 009

Kavárna Savoy, Jakubské nám. 1

Přes léto zahrádka. Živá hudba. Pizza od 99 Kč.
Turek za 37 Kč, presso za 42 Kč. Rezervace
na tel. č.: 542 210 883, www.savoycoffee.cz

Mozaika

Spolky Starého Brna
„Spolková činnost je nejlepší prevence proti anarchii,“ T.G.M.

Sdružení přátel J. Foglara
Adresa: Staré Brno, Kopečná 31. Tel.: 546 210 732
Internet: www.spjf.cz, e-mail: SPJF@volny.cz

Kavárna Vladmíra Menšíka, Veselá 3
TÁTA

Gustav
Brom

KAPELNÍK

Tomáš G. Masaryk
† 14. září 1937
Pedagog, politik a ﬁlozof.
V roce 1918 se stal prvním
prezidentem Československa. V Brně vystudoval gymnázium, teď je po něm pojmenována univerzita. Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně, zemřel v Lánech.

Gustav Brom
† 25. září 1995
Džezový hudebník, dirigent,
zpěvák. Vlastním jménem
Gustav Frkal. V Brně hrával
mimo jiné v kavárně Savoy.
Jeho orchestr patřil v 70.
letech mezi deset nejlepších
na světě. Narodil se 22. 5.
1921. Zemřel v Brně.

Kavárnu vlastní syn herce Vladimíra Menšíka
Petr. Na stěnách velké fotograﬁe herce. Romantická zahrádka ve dvoře: Bohoušův závin.

Air cafe, Zelný trh 8

Foto: Sdružení přátel Jaroslava Foglara

Tomáš G.
Masaryk

Velký výběr kávy a koktejlů, swingová hudba,
fotokulomet, sextant, věci hrdinských letců.
Ceny mírné. www.aircafe-brno.com

Vaše advokátní poradna

Táta má dluhy, přijdu o byt?

OTÁZKA: Můj otec bydlí
v družstevním bytě, který je
napsán na mě. Má dluhy, tak
by mě zajímalo, jestli mohu
o byt přijít. D. K. Brno
ODPOVĚĎ: Ani případný
trvalý pobyt otce ve vašem
bytě nemůže vést k jeho zabavení v exekuci vedené na
vašeho otce. O byt nemůžete

přijít, musel by být ve vlastnictví otce, reálné užívání
nestačí.
Pokud byste se v rámci dědického řízení vzdala celého dědictví po otci, tj. aktiv
i pasiv, rozhodně dluhy splácet nebudete. Máte možnost
celé dědictví odmítnout jako
celek.
Vaše Lucie

JUDr. Lucie Štursová

Brněnská advokátka s generální praxí, sídlem v advokátní
kanceláři Brno na adrese Bolzanova 33. Telefon: 736 211 100
NON-STOP. Rodinné právo, pracovní právo, občanské právo,
trestní právo, www.advokati-bolzanova33.cz, www.emimino.cz.

inzerce

Chlapci se učí například pravdomluvnosti a proplétání rukou.

angli s bobříkem Jaroslava Foglara a jeho
Rychlých šípů drží toto brněnské sdružení pěkně
vysoko. Učí děti žít v přírodě, nelhat a pomáhat starším. Žádný bobřík si před
nimi nemůže být jistý!
Odkaz slavného spisovatele a jeho díla prorostl i na
akademickou půdu. Při nedávné volbě rektora Masarykovy univerzity vyndal
kandidát Ladislav Janíček

F

ježka z klece. Skvělý výkon, ale ve ﬁnále pana Janíčka porazil pan Mikuláš
Bek (nový rektor).

Chcete být také
v této rubrice?
Pište na adresu redakce@
starobrnenskenoviny.eu

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony

inzerce@StarobrnenSkenoviny.eu
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Aktuální vtip ze 100 let starých novin

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte laskavě své příspěky
na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu.

Brno není
jen město
Radim
Fiala

Brněnský herec,
zručný kuchař

B

rno není jen město, kde jsem se narodil, po velkou většinu svého života bydlel, kde
jsem se poprvé zamiloval
a pracoval, ale hlavně Brno
je Brno!
Zkuste jít od Čáry po rolu
a potkáte tolik známých,
že 10minutová cesta vám
mnohdy zabere i den. To se
vám nestane v žádném jiném městě! Proto na památku svého taty, ať od Bohunic
přes Nový a Starý Lískovec,
Štýřice a Oltec, přes Štatl
a Kénik až po Majlont, ať
zní POSTE PANE RING!!!
Zdarec

Báseň

Po Pekařské
pomaličku...
Martin
Cibulka

Básník a hlavní
redaktor Starobrněnských novin

Po Pekařské pomaličku
kráčím směrem nahoru,
štíty starých domů vnímám,
vidím velkou nádheru.
Šilingrovo náměstí
vítá mne svým půvabem,

bylo, je a bude stále,
i když my tu nebudem.
V pravé horní části mířím
do Biskupské ulice,
dům, jenž vítá dobré lidi,
ohromí mne velice.
Přenádherný, starobylý,
budí respekt v každém z nás,
narodili se v něm slavní,
Pavel Haas a Hugo Haas.

Glosa

Orloj je
metafora
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Starobrněnských
novin

zv. Brněnský orloj není
umění, které by mohlo
zdobit jakékoli náměstí na světě, jak se nám snaží namluvit ti, co to tam, jářku, vytrčili.
Brněnský orloj je nedorozumění. Něco jako ztopořená
městská kasa.
Je samozřejmě možné, že si
autoři dělali srandu, když se
přihlásili na radnici do konkurzu. Snad chtěli nastavit
zrcadlo, metaforicky naznačit, kdo jsme a kam míříme.
Pak je to ale ještě mnohem
horší a nezbývá než doufat,
že zůstane u hodin.

T

Slavné domy Starého Brna

Jaselská 5

Karel Čapek bydlel v Jaselské ulici v podnájmu během
studií na Prvním české gymnázium. Do Brna ho poslali
rodiče proto, že tu žila jeho
starší sestra Helena vdaná za
advokáta Karla Koželuha.
V Brně strávil Čapek dva
školní roky, 1905 - 1906
a 1906 - 1907. Byla to důležitá etapa v životě mladého
spisovatele, kterému bylo,
když přišel do Brna, 15 let.
Na domě je dnes pamětní
deska.

Repro: Humoristické listy 1911

Glosa

„Jen abyste, pane pošťák, nezapomněl nosit poštu!“ „Nemějte pražádné obavy, slečinko,
konám jen svou povinnost. Na dopise pro Vás přece stálo: Do vlastních rukou.“
inzerce

VZDĚLÁVÁNÍM
NA TRH PRÁCE
v Jihomoravském kraji
CZ.1.04/3.4.04/54.00270

Jste rodič s dítětem na mateřské?
Jste dlouhodobě nezaměstnaný/á?

Zúčastněte se projektu „Vzděláváním na trh práce“

Nabídneme Vám: Pomoc při hledání zaměstnání. Účast v jednom ze vzdělávacích kurzů. Odbornou praxi ve ﬁrmě. Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti. Zjištění Vašeho pracovního potenciálu. Kurz autoškoly či rekondiční
jízdy. Nezbytná doprovodná opatření (zajištění hlídání dětí, úhrada jízdného, stravné).
Připravili jsme: Konzultace o sebehodnocení. Motivační kurz. Individuální poradenství. Kvaliﬁkační kurzy na téma: personalistika a účetnictví

Veškeré služby poskytované v rámci projektu
„Vzděláváním na trh práce jsou pro Vás ZDARMA!

Informační schůzka srpen, září
Tímto bychom Vás rádi pozvali na informační schůzku, která se uskuteční na konci měsíce srpna 2011a v polovině září 2011. Dozvíte se více jak o tomto projektu,
tak o pestré nabídce služeb a kurzů, které následně poskytneme všem zájemcům.
Pro bližší informace a přihlášení na informační schůzku:

Karel
Čapek

(1890 - 1938)
Spisovatel, autor
divadleních her

KONTAKT:

Jana Štěrbová, mobil: 734 621 064

koordinátorka projektu Společnost Everesta, s.r.o.
e-mail: jana.sterbova@everesta.cz
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Kultura

Mahenovo divadlo: Cyrano
s nosem od akad. sochaře

Nenechte si ujít velkový- tvarník Stefan Milkov,“ propravnou podívanou Cyrano zradil Starobrněnským noviz Bergeraku v režii Zdenka nám herec Petr Halberstadt.
Plachého se skvělými herec- Roxanu hraje Klára Apolenářová, v dalkými výkony.
„Za roli Cyrana Cyrano má na ších rolích například uvidíte
jsem vděčný, je
lásku nos
Jakuba Šafránto pro mě velká
výzva. Zároveň mě také ve- ka, Petra Bláhu, Davida Kalice těší, že Cyranovský nos loče a další. Příběh je o láspro mě do představení vy- ce Cyrana ke krásné Roxaně
tvořil vynikající sochař a vý- a velkém nose.
Co: Cyrano z Bergeraku - Kde: Mahenovo divadlo,
Malinovské nám. 1, tel.: 542 158 120 - Kdy: Pondělí 26. 9. v 19 h - Více: www.ndbrno.cz

Roxana (Klára Apolenářová) a Cyrano (Petr Halberstadt).

Vlnící se opona
Jiří Pecha, herec Divadla
Husa na provázku, v létě nezahálel, už v srpnu začal točit s režisérem Evženem Sokolovským pohádku Sněžný drak.
Herec Bolek Polívka na své
farmě v Olšanech o prázdK

ninách oslavil s velkou parádou svoje narozeniny. Sešla se tam celá rodina a samozřejmě také jeho přátelé
a herečtí kolegové.
Herečka Ivana Hloužková se díky projektu Divadla Husa na provázku Kde
Shakespeare můj? setkala
po letech na divadelních
prknech se svým dvojčetem, sestrou Hanou Vaňkovou. Ivana hraje roli Lídy
a Hana jejího ducha.

Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ZÁŘÍ 2011
Divadlo - So 10. 9. v 19 h - PAST NA MYŠI
- ND Brno - Mahenovo divadlo, Malinovské nám. 1,
tel.: 542 158 120 - Nejslavnější detektivní hra všech
dob z pera A. Christie. Více: www.ndbrno.cz
Divadlo - St 14. 9. v 19 h - MARNIE - ND Brno
- Reduta, Zelný trh 4 - Strhující proﬁl psychicky narušené ženy. V titulní toli Eva Novotná. Režie: J. A.
Pitínský. Více: www.ndbrno.cz
Divadlo - Pá 16. 9. v 19. 30 h - UCHO - HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d, tel.: 731 457 204
- Slavný trezorový ﬁlm poprvé na divadle. Režie:
Ondřej Elbel. Více: www.hadivadlo.cz
Muzikál pro SŠ a VŠ - 24. v 15. 30 h, 26. a 27.
v 9. 30 h a 29. v 9. 30 h a v 19 h a 30. 9. v 9. 30 h
- ZMATEK NAD ZMATEK - Divadlo Polárka, Tučkova 34, tel.: 724 042 852, www.divadlopolarka.cz
Divadlo - Ne 25. 9. v 18 h - BROUK V HLAVĚ
- Městské divadlo Brno, Lidická 16, tel.: 533 316
347 - Slavná komedie o domnělé nevěře v hotelu
U Galantní kočičky.Více: www.mdb.cz
Divadlo - Po 26. 9. v 19 h - OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ - Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám.
5, tel.: 542 214 903 - Hrají: K. Roden, J. Krausová
a M. Roden. Více: www.divadlobolkapolivky.cz
Divadlo - Út 27. 9. v 19 h - BALETKY - Divadlo
Husa na provázku, Zelný trh 9, tel.: 542 123 425
- Křehká, komická a emotivní inscenace s piškoty. Režie: Pavel Šimák. Více: www.provazek.cz
Výstava - Do 2. 10. - VLADIMÍR HOUDEK:
MELANCHOLIE - Pražákův palác (Atrium), Husova 18, tel.: 532 169 111 - Cyklus rozměrných
pláten.Více: www.moravska-galerie.cz

Herec Jiří Vyorálek (ﬁlm
Největší z Čechů) projezdil celé léto na své Hondě

KDE Shakespeare můj?

BOLEK
POLÍVKA

Brněnský herec
světového
formátu

Pro dámu
na balkóně

„Mimořádně veselé představení o životě jednoho muže
od jeho hlasitého narození
po tichou smrt.“
Hrají: Bolek Polívka a další.
Autor: Bolek Polívka. Kdy:
19. 9. v 19 h. Kde: Divadlo
Bolka Polívky. Pokladna telefon: 542 214 903.

[

Co nového
v Praze

[

Transalp. „Jezdil jsem prostě za nosem,“ svěřil se herec
Starobrněnským novinám.

Foto: Divadlo Husa na provázku

Jednou větou

Pozvánka

JIŘÍ Vyorálek

Seženete například v Kavárně Vladimíra Menšíka.

inzerce

Inzerci ve Starobrněnských
novinách doporučují tito
spokojení inzerenti z Prahy

Jestli se vám některý inzerát líbí, vytvoříme ho i pro vás a zdarma.

Opřete se o své knihy!
ANTIKVARIÁT
U PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA
KARMELITSKÁ 16, TEL.: 775 054 557
OTEVRENO PO - NE 10 - 18

Salon mila
15 let komplexní péče o vaši krásu

Pedikúra, manikúra - modeláž nehtů
- kadeřnictví - kosmetika - trvalá na řasy
- masáže - dárkové poukazy

sleva 20 %

na komplexnÍ pedikÚru
Adresa: Vítězná 12. Objednávky - tel.: 257 315 065,
e - mail: mila@pedikura.biz, www.pedikura.biz

CUKRÁRNA
VÍTEZNÁ 14
ˇ

na stanici tram. 9, 6, 22

Zákusky

ní
Puvod
receptura
„Neexistuje problém,
který by nespravil
kousek čokolády!“
Otevřeno 365 dní v roce.
Pracovní dny: 10 -18 h, víkendy: 10 - 17 h. Nejlepší svatební
koláčky a výborné marokánky!
Denně čerstvé chlebíčky!

Tel.: 776 331 095

V

telefon inzerce: 777 }556 578

František Kocourek

Jak zkalil Žanek HUSA v Pakostnici
SERIÁL: Zde si čtěte povídky o Brně na pokračování. V té
dnešní zvíte, jak se borec šmrcne štatlem a zgómne šnicla.

V

Čučka z vokna

yhópne ráno borec z betle, hodí čučku z vokna,
zgómne, že zoncna rumpluje, tak hlásí hakl krén.
Hópne si na retich, vysadí
ňáké ten dlabanec, vošolne si
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
silák, šprýmař,
manekýn

11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Stalo se
před 100 lety

Slavné ženy Starého Brna

Vlasta Fialová, herečka

Edison uznal:
V Brně svítí dobře

Nejslavnější Divá Bára, zasloužilá umělkyně

šlupky, sbalí dečmen pod
klepeto a šmrncne se štatlem.
Pak pila na šmirgl a vaří si
to přes Oltec na Rivec lapat
bronz. Jak se zoncní, zgómne betelnýho šnicla na dečmenu. Čučka na to, je to negrilový, bez kódru a chce to
uvařit nějaký ty voděrady.
V příštím díle: Borec začne
vrkat, že ňáké Žanek Husa
vařil správný války.

Jiří
Tomek
1. MANŽEL

Foto: Český svět

Zabava

13. září 1911 přijel do Brna
vynálezce Tomáš Alva Edison. Ubytoval se v hotelu
Grand. Jeho žárovkami bylo
roku 1882 osvětleno divadlo Na hradbách (dnes Mahenovo divadlo) jako první
v Evropě. Edison si chtěl
elektroinstalaci prohlédnout
osobně. Byl prý spokojen!

Zdeněk
Kampf
2. MANŽEL

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: V jaké ulici v Brně
se nachází velký dům se znamením červeného raka (viz
obrázek)? Nápověda: Když
máš kašel nebo rýmu stačí
trocha aspirinu. Odpovědi
a fotky posílejte na tuto adresu: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Posílejte nám své fotky: redakce@starobrnenskenoviny.eu
TIRÁŽ: Starobrněnské noviny číslo 1 / září 2011 / I. ročník. Vydavatel:
Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. Kultura, inzerce: Monika Höppner, Martin Cibulka. Layout: Ondřej Höppner. Ev.
číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@starobrnenskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Redakce si vyhrazuje právo upravovat příspěvky čtenářů a neručí za ně ani ťuk.

Rok 1996

* 20. ledna 1928 Brno, † 13. ledna 1998 Brno.
yrůstala a také zemřela v Brně. Na konci
války, když jim dům
zničila bomba, přespávala
s rodiči v Mahenově divadle. Role Divé Báry v roce
1949 ve stejnojmenném ﬁlmu režiséra Vladimíra Čecha
jí přinesla světovou slávu.

V

Vladimír
Čech
REŽISÉR

Hrála až do smrti v roce
1998 ve státním divadle
(například Matka Kuráž).
V padesátých letech se
provdala za herce Jiřího
Tomka, s nímž měla syna
Jiřího. Druhým manželem
Vlasty Fialové (40 let) byl
herec Zdeněk Kampf.

inzerce

NÁRODNÍ
KAVÁRNA
Národní
kavárna
Zveme vás na polední menu
od 79 Kč (polévka a hlavní jídlo)!
Výborná káva
Wi - ﬁ zdarma

Chutné zákusky
Těšíme se na vás!

Otevřeno denně 8 - 24 h
Národní 11, Praha 1. Tel.: 603 324 804

Restaurant
U Glaubiců

Pekárna
sušenek
pro psy
V úctě René Jůzek
www.pacamac.cz
Tel.: 605 27 01 27
Vítězná 15,
Malá Strana

Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

29 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

Kontakt: Říční 9, Malá Strana
Telefon: 257 327 389

www.starapradelna.cz

Zde muže
být váš

INZERÁT

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

Točíme Plzeňský Prazdroj
a vaříme domácí kuchyni!

Rakouská restaurace
Saská 3, tel.: 777 043 793

www.kocarzvidne.cz

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

Malostranský obchudek
se smíšeným zbožím
„Kdo k nám vstoupí, neprohloupí!“

! Akce v září !

S těmito novinami
sleva 10% na váš nákup!
Výběr z nového sortimentu za ještě nižší
ceny než jste doufali! Vaříme kávu s sebou.
ADRESA: Vlašská 10, Malá Strana, t.: 777 500 258
OTEVŘENO: Po - So 9 - 22 h, Ne 12 - 22 h

Foto: Archiv

POZNÁTE, JÁŘKU, KDE TO JE?

Nová kavárna na Malé Straně
Lahodná káva,
houpací kůň,
pastelky, tousty,
víno, hermelín

www.59cafebar.cz

Nosticova 8 (U Werichovy vily)

Sudoku pro
nenáročné

1 3 2 1 3 2
21
2 1 3
3 2
3 1
Pro líné

Ještě línější

Návod: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. října

Foto: Radek Talaš

Modré okénko
dnes získává...
Neúnavně
brázdní ulice
Starého Brna
a fotí pro tyto
noviny (str. 4)

RADEK TALAŠ

Zuřivý reportér SBN

Víte o někom, kdo si zaslouží Modré okénko?
Pište: redakce@starobrnenskenoviny.eu.

Takhle to má
vypadat

Noviny pěkně v dřevěných
držácích a všem na očích.
KAVÁRNA
VLADIMÍRA MENŠÍKA,
Veselá 3, Brno - město

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

Souboj s brn ěnským drakem

Výskyt: na skobách pod stropem podchodu Staré radnice
jeskyni u řeky Svratky se usadil krokodýl.
Zřejmě se sem doštrachal až z Istanbulu přes
Černé moře, Dunaj a Dyji.
Všechno je to proti proudu,
takže to dalo dost zabrat.
Krokodýl vyrazil jako malá
ještěrka, ale postupně sílil,
až se stal obludou.
V Brně se mu zalíbilo a taky už začalo být dost mělko.
Ustlal si v jeskyni a živil
se lidmi. Brňané byli tehdy
dost vypasení, ne jako teď.
Když sežral krokodýl půlku
města, bylo jasné, že je nutno to začít řešit.
Tak se zbylí neohlodaní občané sešli a rokovali. Výstupem ze schůze bylo, že je
třeba založit výbor.
Než se zvolil předseda, krokodýl se přežral tak, že pukl.
Na památku slavného vítězství teď obluda potupně visí
na radnici.

V

22 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).

Kavárna Vladmíra Menšíka, Veselá 3, tel.: 777 011 411.
Air café, Zelný trh 8, tel.: 774 020 106. Kavárna Savoy,
Jakubské nám. 1, tel.: 542 210 883. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna Parnas, Zelný trh 20. Informační centrum, Radnická 8. Restaurace Hansen, Besední dům,
vchod z Husovy ulice. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří
32, tel. 777 687 109. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54.
Restaurace Výtopna, Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého
mnicha, Pekařská 70. Akademická kavárna, roh Jaselské
a Gorkého. Knihkupectví Academia, nám.Svobody 13.
Dům pánů z Lipé, náměstí Svobody 17. Divadlo Bolka
Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny, Údolní 32. Mahenovo divadlo – předprodej vstupenek, Dvořákova 11.
Caffe del Saggio, Helceletova 2, Masarykova čtvrt. Husa na
provázku, Zelný trh 9.
Design Café, Středova 1. Kadeřnicttví Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec.
Kavárna
Santiago,
Veveří 22.

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.

Mladí psi
Starého Brna

Pov ěsti
Starého Br
na
Teddy

Rasa: Yorkshirský teriér.
Zvláštní dovednosti: Rychlost, výskok. Snímek zaslala panička Leona.
Posílejte fotky mazlíčků na adresu:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

30 Kč

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.

ZPOČÁTKU se souboj nevyvíjel pro Brno příliš příznivě...
inzerce

Inzerci v těchto
novinách
doporučují tito
umělci z Prahy

Ceník inzerce

Možnosti slev a dalších formátů
se dozvíte na tel. č. 777 556 578
Ceny platí do 20. září
Celostrana
15 000 Kč

Formát
Remax
6 000 Kč

Formát
Pacák
4 000 Kč

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

Formát
Malý čtverec
2 500 Kč

vÁclav
koubek
povÍdky, pÍsničky,
filmy na dobÍrku.
info:
www.vaclavkoubek.cz

Půlstrana
8 000 Kč

Formát
Vizitka šířka
1 500 Kč

Formát
Vizitka výška
1 500 Kč

Formát
Bobek
800 Kč

PROČ INZEROVAT VE STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH: Je v nich nejvíc života ze všech novin na trhu. Jsou
vtipné a hravé, čtenáři je čtou (na rozdíl od inzertních novin)
od prvního do posledního písmena. Inzerát vám vyrobíme
zdarma. Dopad inzerce je vzhledem k regionalitě až 10 krát
větší než v celostátních a jiných denících. Starobrněnské noviny vycházejí v nákladu 10 tis. výtisků měsíčně, zdarma do
všech schránek v centru Brna a na odběrní místa po celém
městě. Váš inzerát tak uvidí přes 30 tis. možných zákazníků.
Kompletní ceník včetně dalších formátů najdete
na adrese: www.starobrnenskenovin.eu

