Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

STAROBRNENSKE
NOVINY
Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.

1. dne v měsíci.

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

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

na tel.
číslo

902 11 30

www. StarobrnenSkenoviny.eu

ŠLECHETNÝ ODKAZ VLADIMÍRA MENŠÍKA

ZACHRANIL
1000
DETI!

Foto: Martin Cibulka

redakce@StarobrnenSkenoviny.eu

SBN TRICET

Servírky
Starého Brna
Miss
Design

SLEČNA ŠÁRKA z kavárny
Design Café, Středova 1. V ruce má
Tea forte s domácím medem za 45 Kč.
Foto: Martin Cibulka

Čís. 2 / roč. I / říjen 2011
Nejlepší noviny
ve městě a okolí

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy

Pro sběratele

Druhé číslo

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

Proč čtu

Odkaz slavného brněnského herce
ožívá i v oblastech, kde by to divák
nečekal. Fotbalový tým s názvem
MENŠÍKOVA JEDENÁCTKA
vedená jeho synem Petrem pravidelně hraje charitativní zápasy.
Jejich výtěžek jde pro děti
Str.
s astmatem, nemocí, jíž
6
a7
sám populární herec trpěl.

Menšík je čím
dál větší

,,

Paní Jana Singer, brněnská
zlatnice a horolezkyně

Protože mě zajímá, co se
děje tam, kde žiju.“

inzerce

PLSŤÁČCI

KONKURZ

Zde muže
být váš

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

Vyrobíme vám
ho ZDARMA dle
vašich představ

VAŠE NOVÁ KARIÉRA
MŮŽE ZAČÍT NA STRANĚ

9

AKCE SLEVA

20%

POHOSTINSTVÍ

ZCELA
NOVÁ
PIVNICE

V KRÁLOVĚ POLI

Internetový
obchůdek

ŠTEFÁNIKOVA 16

Foto: Archiv Petra Menšíka

Exkluzivně

U BÍLÉHO
BERÁNKA

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

na svatební kytici

ul. Joštova 4
(MHD - Česká)
Otevřeno denně
11.30 - 24 h
www.pivniopice.cz

Tel. č.: 777 556 578

VYBRANÁ JÍDLA
DLE RECEPTU
Z PRVNÍ REPUBLIKY

Vdejte se na straně 7

VÝBĚR PIV NA STRANĚ 5

VÍCE NA STRAN Ě 8

Petr Sikora – florista

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

SB

telefon redakce: 775 949 557

Důležité
telefony

BRNO - Byla to vzpomínka
na časy, kdy Brnem voněla
káva pana Huberta Lamploty. StaroBrněnské noviny
se sešly v Caffé del Saggio
s neteří pana Lamploty a ta-

Víte, že...

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 Luisy
Odráčkové
Kuchařka T. G. Masaryka

Roštěnky na cibuli

Nařež si roštěnky nebo
hned u řezníka je dej useknouti. Tyto paličkou dobře
naklep, osol, obal v mouce
a dej na rozpáleném...
www.ubilehoberanka.cz

Číslo
Císlo měsíce

100

Ve věku úctyhodných 100 let
zemřel režisér
Otakar Vávra.

Úvodník

Za soumraku
s Luciferem

V

Brně je větší sranda,
než se na první pohled zdá.
Zatímco orloj ve tvaru falusu nemilosrdně odcvakává
čas, vedle na náměstí silné
prsty Brňanů vyždibují domečky z makety, která má
připomínat hrdinnou bitvu
se Švédem.
Mezi nimi chodí muži v bílých oblecích s rouškami
a čelovkami a přenášejí obrovské rakve plné kostí spoluobčanů ze 14. století.
A nad tím vítězně ční nahý
Lucifer.
Člověk prostě nemusí nikam
jezdit, stačí si dát kafe v kavárně a pozorovat oknem
ten cvrkot.

ké s pamětníkem panem Mikuláškem (90).
První obchod (na Obilním
trhu) otevřel pan Lamplota
v roce 1902. Po příchodu
komunistů vázal košťata.

Pan Hubert Lamplota nepotřeboval reklamu. Zaměstnával v krámě pohledného
černocha, na kterého se
všichni chodili dívat.

Nové zprávy
ze Starého Brna

Bohéma má utrum

ROOSVELTOVA - Restaurace
Bohéma, která se topila v dluzích, má od 9. září zavřeno.
Konec jí prorokoval v televizi Z. Pohlreich (str. 10).

Brněnského draka
na rok zavřou

RADNICKÁ - Každým dnem
bude uzavřena Stará radnice
(včetně průchodu s drakem).
Rekonstrukce má stát 23 milionů. Hotovo bude až 1.
dubna 2013. Radnice má poškozenou statiku.



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

ZLEVA Martin Cibulka za redakaci StaroBrněnských novin, pamětník pan
Mikulášek (90 let), paní Lamplotová (neteř Huberta Lamploty), manžel
paní Lamplotové, majitel kavárny Caffé del Saggio pan Pavel Kosta.

V zoo se narodily
opičky jako prst

Brno - V brněnské zoo se
v polovině září narodila dvě
velmi pěkná mláďata nejmenší opice na světě. Malé
opičky kosmana zakrsklého
vážily po narození pouhých
patnáct gramů.

Chlapcům se splnil
velký sen

Mozartova - Dne 9. 9. natočen poslední záběr nového
ﬁlmu nejen z Brna s názvem
Polski ﬁlm. Hrají v něm nerozluční spolužáci a kamarádi z JAMU Liška, Matonoha, Daniel a Polášek.

Zbrojovku trápí
koncovka

Brno - Fotbalisté Zbrojovky
Brno chtěli bojovat o slavný
návrat do Gambrinus ligy.
Potácí se však na dně nižší
soutěže. Problém jsou centry.

RADNICE mimo provoz

Anketní otázka StaroBrněnských novin

Jaký film režiséra Otakara
Vávry se vám nejvíc líbil?
Režisér Otakar Vávra (†15. 9. 2011) žil do 21 let v Brně. Natočil spoustu
skvělých ﬁlmů: Kladivo na čarodějnice, Romance pro křídlovku, Krakatit,
Němá barikáda, Jan Hus, Jan Žižka, Dívka modrém... Celkem přes 50.

Dita
Kaplanová

Herečka, Národní
divadlo Brno

Jiří
Pecha

Herec, Divadlo
Husa na provázku

Radim
Fiala

Brněnský herec
a mistr pánve

„Předtucha, Panenství. Na Sokolovo a Dny zrady
jsme museli povinně se školou.“

„Kladivo na čarodějnice. Vávra byl
zdatně umělecký
člověk, natočil
toho hodně.”

„Režijně jsou
skvělé téměř
všechny jeho
ﬁlmy. Kladivo na
čarodějnice.“

Kateřina
Studená

Anna Marie
Höppnerová

Arnošt
Goldﬂam

„Jan Hus, Jan
Žižka, které jsou
dobře natočené
a navíc se člověk
něco dozví.“

„Ten ﬁlm o pánovi s jedním okem.
Táta mi vysvětlil,
že šilhat se dá
i s jedním.“

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557

Foto: Lukáš Křížek

ŘÍJEN: Deštník se stane
nezbytností, podobně jako
třeba boty nebo svrchník.

Administrátorka
tech. dokumentace

Mluvčí mladé
generace

Foto: 2media

14 °C

Zpravy

Voňavá vzpomínka
na pana Lamplotu

Foto: Archiv

Co na to rosnička

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Archiv
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Režisér, herec,
spisovatel

„Romance pro
křídlovku. Režijně
bych mu nic
nevytýkal, občas
tématicky.“

KOSMAN je zakrslý

PARTIČKA ze studií

inzerce

Salon Adana
Dana Flodrová, Veselá 5, Brno,
tel.: 606 113 952, www.adana.cz

Kompletní péče pro vaši krásu
 Dámské a pánské kadeřnictví (tel.: 606 113 952)
 Prodlužování vlasů (tel.: 606 113 952)
 Kosmetika (tel.: 605 333 635)
 Manikúra, modeláž nehtů (tel.: 603 598 264)
 Pedikúra (tel.: 603 598 264)
 Tetování, piercing (tel.: 739 102 858)
 Vizážistika (tel.: 777 198 233)
 Rekvaliﬁkační kurzy (tel.: 606 113 952)

AKCE

Ošetřující
vlasová kůra:
Španělský
a Brazilský
keratin
za 1000 Kč
„Máte už dost
luxusních salonů?
U nás se budete
cítit jako doma!“

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Sexy dívka

Zmizela Stará radnice, dvě
brány a kostel sv. Mikuláše

ze strany 3

Když punčochy,
tak nad kolena.

Záhady ztrácejících se budov z makety vyřeší v dílně
Mapa Brna

MAKETA na náměstí

Brněnská brána

Moravské nám. - Z modelu Brna z roku 1645
na Moravském náměstí
se začaly ztrácet domečky. Zmizela Stará radnice, dvě brány a kostel

PŮVABNÁ BĚTA MALÁTNÁ - MALÁ
při reklamní akci na ručně pletené punčochy v Brně v říjnu roku 1911.

Měnínská brána

Stará radnice

svatého Mikuláše. Zbyly
RADNICE, stejně jako kdysi Švédové, byla překvapena, jakou mají obyvatelé Brna sílu.
po nich jen díry.
Model za 4 miliony ko- mečky začaly kývat a ně- Domečky budou přivarun přibyl na náměstí které mizely v kapsách.
řeny pevnými sváry. Zaloni v září. Musel být ale Radnice teď nechá mo- tím si milovníci maket
Model má připomínat staopraven již měsíc po in- del odvézt do dílny a za mohou rejdit na adrese
tečnost Brňanů při obraně
stalaci, protože se do- 300 tisíc korun opravit. www.brno1645.cz.
města proti Švédům.

Víte, že...

Foto: Archiv 2x

„Rychle pryč,
nebo nám to
rozeberou celé.“

Foto: Youtube

Kostel sv. Mikuláše

Malý oznamovatel
SAVOYSKÉ STŘEDY (Na Kus řeči
se StaroBrněnskými novinami):
Přijďte nám říct, co chcete. Každou první
středu v měsíci (5. 10.) od 16.30 h sedí
pan Cibulka se sekretářkou Zitou v kavárně Savoy (Jakubské náměstí 1)
a čeká na vás. Tel.: 777 122 009.
Minulá návštěva: 20 čtenářů.

inzerce

ELITT NAILS

V ĚRA
ČERVINKOVÁ

NEHTOVÉ STUDIO

Anna Vasil´ová

ZAKÁZKOVÉ

ŠITÍ

Adresa: Kapucínské nám.14, Brno
Otevírací doba: po - pá: 8 - 18 h
Telefon: 603 337 306

Postel už máme,
ted´ ještě zbytek

BYTOVÁ ARCHITEKTURA
Projekty staveb
ING. ARCH. RADMILA PEŠKOVÁ
tel.: 732 209 166, www.architektka.cz

ŽIVÁ HUDBA
Zveme všechny příznivce
živé hudby do kavárny
Savoy! Domácí zákusky
a lahodná káva.
Těšíme se na vás!
Jakubské nám. 1, Brno.
Tel.: 725 064 630

Oděvy
z kůže,
kožešin,
látek.
Kabelky,
opasky.

Filipinského 59
(vchod z ulice
Šámalova 60),
Brno - Židenice

Tel.: 724 219 176

www.hezkekuze.cz

prvnÍ brn ěnskÝ
klobÁsovÝ bar

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

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

Zde muže
být váš

TVORBA

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Tel. č.: 777 556 578

INZERÁT

vašeho inzerátu u nás

ZDARMA



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

www.ﬂer.cz/sperk-zlatnictvi

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

telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Pan Jedlička bojuje o dítě
Brno - Naděje svitla panu Jedličkovi, když byla
sociální pracovnice z Brna - Vinohrad usvědčena
z podjatosti.
Na základě jejích zpráv
byla panu Jedličkovi
loni odňata dcera L. (8),
o kterou se vzorně čtyři
roky staral. Matka dítěte zatím byla v psychiatrické léčebně. Pan Jedlička se nyní smí vídat

s dcerou jen pár hodin
měsíčně.
Dcera mu pod vlivem
své matky přestala říkat „tati“ a oslovuje ho
„pane Jedličko“. U dítěte se rozvinul silný syndom zavrženého rodiče.
Matka navíc obvinila
pana Jedličku z týrání
dítěte, což vyšetřování
vyvrátilo. Soud se má
konat 12. října.
PAN JEDLIČKA se šťastnou dcerou

Foto: Archiv

Vzorně se o dceru (8) čtyři roky
staral, ale pak ji dali matce

Režisér O. Vávra (†100)
bude mít v Brně desku
STARÉ BRNO - Režisér Otakar Vávra (zemřel dne 15. 9.
ve věku 100 let) bude mít
zřejmě v Brně bystu nebo
pamětní desku. Zatím se ještě neví, kde přesně.
Největší český režisér všech
dob žil v Brně v letech 1913
- 1932. Natočil zde svůj první ﬁlm Světlo proniká tmou
(1931). Vávra byl členem
avantgardní skupiny Levá
fronta, pořádal projekce na
Lažanském náměstí.

Koutek zuřivého reportéra
Radek Talaš brázdí ulice Starého Brna

Foto: Martin Cibulka

Brněnská socha Svobody?
Kdepak, je to nahý Lucifer
TAJEMNÁ socha z Brna (vlevo). Vpravo socha Svobody.

Redakce: Tak co jsi vypátral, Radku?
Zuřivý reportér: Na rohu
Hybešovy a Bezručovy je
socha, která vypadá jako
zmenšenina sochy Svobody
z New Yorku. Ve skutečnosti je to Světlonoš, Lucifer,

Zpravy

tedy někdo, kdo přináší poznání. Autor sochy se neví.
Podle brněnské historičky
Mileny Flodrové se autoři
sochy vrací k pojetí ďábla,
jak ho vyznávala sekta Luciferiánů. Tuto sektu vyhladili křižáci ve 13. století.

Foto: Archiv
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Na stopě pokladu
bájných Templářů

Staré Brno - Vědci hledají
tajnou chodbu, která má
spojovat střed Brna a hrad
Veveří. Templáři, kterým
hrad patřil, tam prý schovali
12 stříbrných soch apoštolů.

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

inzerce

Tady mužete nechat vzkaz

Sloupek o kávě
Víte, že preso
neexistuje?

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
roznést StaroBrněnské noviny. Tel.: Martin 777 122 009.

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

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

Majitel kavárny
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

ˇ
KADERNICTVÍ
ˇ ˇ ˇ
U HRISTE

MODELÁŽ NEHTŮ
U Hřiště 21, Brno - Starý Lískovec 625 00

Tel.: 547 354 318

www.kadernictviuhriste.cz

„JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN“

Zde muže
být váš

Pavel
Kosta

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

DOBOVÉ SVATBY
Tel.: 736 776 683

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

Dobrá zpráva,
čerstvě pražená,
zdravá káva.
Kavárna a pražírna
18
18 druhu káv a speciální kávy
 Výběrová káva
z italského Trieste
Kávové speciality od mistrů
Mražená krémová káva
Výběrová moravská vína
Ovocné bio mošty
Domácí dortíky

Helceletova 2, Brno
Po - Pá: 15 - 22 h
So - Ne : 14 - 22 h
Tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Kdo je Pavel Kosta:
Dosud nejúspěšnější Čech
v degustaci káv na světě 6. místo World Cup Tasters
Championship - Kolín nad
Rýnem a Mistr ČR v Cup
tastingu. Rozšiřte s ním své
znalosti kávy!

Dovolte mi, abych se představil, mé jméno je Pavel
Kosta - kavárník, majitel 1.
brněnské pražírny a kavárny
Caffé del Saggio.
V tomto sloupku Vám budu
pravidelně psát o tom, jak
pít zdravou kávu.
Ke kávě mě paradoxně přivedlo víno, jemuž jsem se
dříve dost věnoval. Káva je
můj koníček. Káva pro mě
znamená práci a zábavu.
Práce a zábava pro mě znamená kávu.
Jen je škoda, že mnoho lidí
neumí kávu ocenit. Stačilo
by málo - v kavárně chtít espresso a ne piccolo atp.
Víte, že preso neexistuje?
Jistě Vás po vypití takového „nápoje“ mnohdy pálila žáha - a proto Vám chci
v tomto sloupečku psát, jak
pít zdravou kávu.
Tímto se s Vámi loučím
a přeji vždy zdravou kávu,
Pavel Kosta

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

5

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Kosti od sv. Jakuba převážejí
do nové kostnice v ulici Úvoz

Nové zprávy
ze Starého Brna

Knihy zavražděné
spisovatelky jdou
na dračku

EXKLUZIVNĚ! Po upozornění StaroBrněnských novin na
vyčuhující kosti nastoupili muži v rouškách a hnáty odvezli

Foto
č t e n á ř e
MONYOVÁ s manželem

Malý
oznamovatel

Očkování bylo povinné.

Víte, že...
Pod sv. Jakubem druhá
největší kostnice v Evropě.
Největší je pod Paříží.

BRNO - Zájem o knihy spisovatelky Simony Monyové po
její vraždě (4. 8.) stoupl až
čtyřnásobně. Knihkupci prodávají poslední kusy. Dotisk
je ale nejistý. Nakladatelem je
totiž její manžel Boris Ingr,
který ji zřejmě zavraždil.

Kosti zpod sv. Jakuba

„Než to všechno
odnosí, uplyne
mnoho zim.“
Pod kostelem jsou ostatky
asi 50 tisíc lidí, většinou ze
14. století.
Po ukončení výzkumu budou kosti přeneseny zpět.
Kostnice bude přístupná veřejnosti zřejmě už příští rok.

Foto: Archiv

Čelovka
proti
slunci

Místo
předposledního
odpočinku
Mrtví jsou prý těžší než živí.

EXKLUZIVNÍ SNÍMKY poslal do redakce pan Pavel Talaš.
inzerce

Foto: Pavel Talaš

JAKUBSKÉ NÁM. - Kosti z nově objevené obří kostnice pod kostelem sv. Jakuba
nyní stěhují pracovníci do
nové kostnice na ulici Úvoz
a pod Kraví horu.
Vědci si potřebují uvolnit
prostor pro nové výzkumy.

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.
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Tema

MENŠÍK
DĚTEM
Menšíkova jedenáctka hraje

pro charitu na nemocné děti
16 zápasů na
H
pomoc dětem
erec Vladimír
Menšík bojoval
celý život s astmatem.
Jeho syn Petr Menšík
se proto s přáteli rozhodl, že pomůže dětem, které tato nemoc
trápí. A sestavil fotbalovou Menšíkovu jedenáctku.

Odkaz

Petr Menšík

Nápad

„Vytvořit jedenáctku
nás napadlo předloni při oslavách nedožitých tátových osmdesátin. S astmatem
válčil celý život. Jistě
by měl radost z toho,
co děláme,“ řekl StaroBrněnským novinám hercův syn Petr,
který v Brně provozuje Kavárnu Vladimíra
Menšíka připomínající jeho otce.

Za Menšíka tak kopou například herec
Zdeněk Junák, basketbalista Kamil Brabenec, střelec Bronislav Bechyňský, fotbalista Libor Došek
a další.

Zábava

Na projektu spolupracují i Menšíkovy rodné Ivančice, kde je
Menšíkovo muzeum
a také Menšíkova rozhledna.
„Teď právě hrajeme
na Slovensku,“ říká
Petr Menšík a dodává, že kromě charity
jde týmu hlavně o to,
aby se bavili diváci.

Menšíkova jednáctka sehrála letos na podporu pomoci
dětem s astmatem 16 zápasů. Nejlepším střelcem týmu
je Richard Hošek s 11 góly.

Víte, že...
Menšík měl sice astma,
ale fotbal hrál výborně.

Foto: 3x archiv Petra Menšíka

VLADIMÍR Menšík by měl velkou radost.

Výtěžky ze zápasů
(letos 16) směřují do
Dětské
nemocnice
v Černých Polích. Na
přístroje a inhalátory pro děti nemocné
astmatem už Menšíkova jedenáctka získala přes 200 tisíc ko-

run a pomohla desítkám dětí.
Mají tak našlápnuto,
že za pár let to bude
tisíc dětí, kterým pomohl hercův odkaz.

ZA MENŠÍKOVU JEDENÁCTKU hraje přes padesát hráčů. Jsou mezi nimi herci, zpěváci, ale i bývalí fotbalisté - reprezentanti nebo mistři ligy.
inzerce

Staré Brno DŘÍVE & DNES Husova - Pekařská
Foto: Archiv

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

Foto: Martin Cibulka

Kde to je

DNES - Rohový dům je o jedno patro vyšší.

Roh Orlí
a Masarykovy ulice.
Dnešní pohled ze Zelného trhu.

Příště

DŘÍVE - Roh Husovy a Pekařské koncem 19. století.

z tituln}i Strany

Me

telefon inzerce: 777 }556 578
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Poznáte, kdo je
na fotograﬁi?
Své odpovědi posílejte na adresu
redakce@starobrnenskenoviny.eu

ti

Foto: 3x archiv Petra Menšíka

EXKLUZIVNÍ fotograﬁe Vladimíra Menšíka (vpravo) hrajícího fotbal.

NAPIŠTE do redakce StaroBrněnských novin, koho poznáte z tohoto vypečeného týmu, kde drží hráči v ruce kuřata, lahváče a někteří kouří fajfku.
inzerce

Zde muže
být váš

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

Tel.: 608 768 515

GALERIE
UMĚLECKÝCH
ŘEMESEL

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

vitráževitrážové šperky
umělecké kovářské
výrobkyumělecké sklo
Otevřeno po - pá: 11 - 17 h

Adresa: Poštovská 6,
Brno, 602 00

Tel.: 739 886 702

Petr Sikora – florista
AKCE

S tímto kuponem
v říjnu sleva 20 %
na svatební kytici

20%

Adresa: Alfa - pasáž,
Poštovská 6e, Brno 602 00
Tel.: 608 768 515
Mail: petr.ﬂorista@seznam.cz
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Kalendárium
Starého Brna
Říjen

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

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

U Bílého beránka, Štefánikova 16

Stylová restaurace s prvotřídní kuchyní vždy
z čerstvých surovin. Vybraná jídla dle prvorepublikových receptů Luisy Ondráčkové. Rezervace
603 102 130, www.ubilehoberanka.cz

Mozaika

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

Četnická stanice Jehnice
Kontakt: www.cetnickastanicejehnice.estranky.cz,
josefslesinger@seznam.cz

Pivní opice, Joštova 4
Vlasta
Matulová
HEREČKA

Josef
Karlík
HEREC

Šest druhů točeného piva, Svijanský máz a kníže,
Poutník hořký, také neﬁltrovaný, Polička 11° (za 27
Kč) a 12°. Tradiční česká kuchyně (koleno, žebro).
Polední menu. www.pivniopice.cz

Kabaret Špaček, Kopečná 46

Ladislav
Pech
HEREC

Vladimír
Šmeral
HEREC

Vlasta Matulová: *31. 10.
1918 Brno, †18. 4. 1989 Praha. Divadlo začala hrát roku
1937 v rodném Brně.
Josef Karlík: *19. 3. 1928
Kroměříž, † 30. 10. 2009
Brno. Hrál v Hanáckém
divadle a Státním divadle
v Brně, pedagog na JAMU.
Ladislav Pech: * 28. 10.
1866 Praha, † 7. 7. 1942
Brno. Herec, mecenáš, otec
herce Ladislava Peška.
Vladimír Šmeral: *16. 10.
1903 Drásov u Brna, † 15. 3.
1982 Praha. Herec, milenec
Adiny Mandlové.

Foto: Četnícká stanice Jehnice

Restaurace, kavárna, kabaret. Chutné jídlo i umění.
Nápaditá denní menu. Francouzská zadělávaná brukev s bramb. 38 Kč, platýs s gril. zeleninou na bílém
víně 108 Kč. www.kabaretspacek.blogspot.com

Vaše advokátní poradna

Tchyně chce zpátky peníze

OTÁZKA: Bývalá tchyně
poslala mně a manželce před
6 lety peníze na účet jako
dar a teď je chce vrátit. Má
na to právo?
S. D. Brno
ODPOVĚĎ: Vaše bývalá
tchyně by se soudně mohla
domáhat peněz z více titulů.
1) Tvrzením, že Vám částku zaslala na účet omylem.

V tomto případě je třeba
vznést námitku promlčení.
2) Vrácení daru - pokud jste
hrubě porušil dobré mravy.
To by Vám ale musela dokázat.
3) Tchyně může tvrdit, že šlo
o půjčku. Pokud se jí na to
podaří sehnat svědky, zřejmě
uspěje.
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

ZLEVA: strážmistr Pacula, strážmistr Pekárek, zadržený,
štábní strážmistr Šlesinger a strážmistr Pešl.

S

kupina pěti nadšenců navazuje na tradici
četnické stanice v Jehnicích u Brna.
Vyskytují se oblečeni do
dobových kostýmů včetně
pěkného bicyklu na akcích
nejen ve Starém Brně, ale
i po celém Brně a okolí.
Četnická stanice v Jehnicích se původně nacházela v domě č. p. 1 a na ulici
Blanenská.

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

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony
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Aktuální vtip ze 100 let starých novin

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

Glosa

Báseň

Jak číst orloj? Šťastná kavárMegazoomem! na Podnebi
Martin
Cibulka

Básník a hlavní
redaktor StaroBrněnských novin

atřím asi ke tříprocentní menšině, která ví, jak
hodiny číst. Je k tomu
potřeba digitál s megazoomem, namířím na hranol,
zmáčknu a na displeji foťáku čtu čas. A je to zadarmo,
pokud nenechám dělat fotku. I když jednodušší je otočit hlavu na věž sv. Jakuba...
Stan Marušák

P

Glosa

Orlojem proti
AIDS

Já v ní trávím šťastné chvíle
s mojí drahou paní,
pod stromy nad šálkem kávy,
usmívám se na ni.
Repro: Humoristické listy 1911

Odraz času na orloji

Pod Špilberkem v srdci Brna
do kavárny Podnebi,
chodí pouze šťastní lidé,
sedávají pod nebi.

Odcházíme pomaloučku,
loučíme se pohledem
po úžasném zákoutí,
co je stále pod nebem.
Do ulice Údolní sestoupáme
pozor! úzké schody,
kavárna nás navrátila
do staré, krásné doby.

Líbí se vám orloj - penis na náměstí
Svobody?

Vychytralý host: „Padesát haléřů za kávu je přeci jen příliš mnoho. Víte co? Mám pro Vás,
pane vrchní, tento návrh: Slevte šest haléřů a můžete dělat kávu o trochu horší...““
inzerce

KONKURZ

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Bravo!

Orloj na triku poslal čtenář

rněnský orloj pronikl
již i na trika. Jsou černá, je na nich silueta
falusu (menhir?) a nápis:
„Má to koule, stojí to v Brně.
Co to je? Brněnské hodiny.
Koupí tohoto trička přispíváš na boj proti AIDS.“
Prostě ostuda jako Brno.

B

Ostuda!

ANO NE
3 % 97%

Spočteno 23 hlasů.
Stav k 25. 9. 2011. Pište!

Slavné domy Starého Brna
Ladislav Pešek:
Sokolská 4,
Brno-Veveří

Narodil se zde úžasný herec Ladislav Pešek, vlastním jménem Ladislav Pech.
I jeho rodiče byli slavní brněnští herci, tatínek Ladislav Pech a maminka Emílie
(Ema) Pechová. Chodilo se
v té době, jak se říká, na Pechovou. Hrála v jediném ﬁlmu, maminku Huga Haase
v komedii Mazlíček.

Ladislav
Pešek

4. 10. 1906 Brno 13. 7. 1986, Praha.
Herec.

Zde muže
být váš

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

3. a 17. 10. 2011
16 - 20 h

KOPEČNÁ 46, BRNO,
TEL.: 605 214 608

HLEDAJÍ SE:

žongléři, hadí ženy a muži,
kouzelníci a kouzelnice,
břichomluvci, dámy nebo páni
se cvičenými pejsky, či jinými
zvířátky, vtipálci, imitátoři či
imitátorky, liliputi, hráči na
sklenky, pilu či jiné neobvyklé
nástroje, tanečníci a tanečnice, zpěváci a zpěvačky, estéti,
vagabundi, kopisti, recitátoři,
kuchaři a číšníci, ohybači
železa, vějířové tanečnice,
dále a především smutní
básníci, zneuznaní psavci,
autoři skečů, scének,
burlesek, pokleslých vtipů
a vůbec.

Odhoďte stud,
vymaňte se z pasivity
a přijďte se ukázat!
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Pozvánka

Krátké zprávy
z brněnského
kulturního života

Do divadla zve

ALENA
ANTALOVÁ

Herečka,
Městské
divadlo Brno

Foto: Stříbrný drak, TV Nova, archiv 2x

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 122 009

av

FILM Sněžný drak. (Zleva) A. Goldﬂam, P. Tomicová, S. Rašilov

JIŘÍ PECHA
Herec Jiří Pecha dotočil pohádku Sněžný drak. „Už nezlobím,“ svěřil se StaroBrněnským novinám. Hraje
opět v Divadle Husa na provázku titulní roli Jan Dítě III
v legendárním představení
Rozvzpomínání (podle Hrabalova románu Obsluhoval
jsem anglického krále).



RADIM FIALA
Herec Radim Fiala, původem Brňák, se setkal se svý-

Zdeněk
Pohlreich

MLUVČÍ

KUCHAŘ

Pavla
Vitázková

Radim
Fiala

HEREČKA

HEREC

mi kamarády v oblíbené
hospodě U Bláhovky (Gorkého 54). „Vynikající pivo
a příjemné setkání s lidmi,
které jsem dlouho neviděl,“
svěřil se StaroBrněnských
novinám herec a dodal, že
Bláhovka je podle něj pro
Brno to, co Tygr pro Prahu.

Pavlem Jiráskem hraný dokument o houbách. „Bude
to nejen pro houbaře, ale
pro všechny, kteří se o houbách chtějí něco dozvědět.
Během natáčení jsem viděl
houby, které jsem před tím
nikdy neviděl,“ vyprávěl
nadšeně režisér a herec.

ARNOŠT GOLDFLAM
Arnošt Goldﬂam, který se
v Brně stále cítí jako doma,
i když se přestěhoval do
Prahy, natáčí s režisérem

PAVLA VITÁZKOVÁ
Brněnská herečka Pavla Vitázková, kterou znají televizní diváci ze seriálu Cesty domů, se z blondýny sta-



Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ŘÍJEN 2011
Divadlo - Čt 6. 10. v 21 h a út 11. 10. v 19. 30 h MODELKA XXL ANEB MOJE STEHNA V PROKLATYM DETAILU - HaDivadlo, Alfa pasáž, Poštovská 8d, tel.: 731 457 204, www.hadivadlo.cz





LUCIE BROUČKOVÁ
Městské divadlo Brno postihla další rána. Tragicky
zemřela manažerka a mluvčí divadla Lucie Broučková
(† 36 let). Na křižovatce jí
nedala přednost volha řízená
64letým řidičem. Letos zemřeli herci Městského divadla Brno Ladislav Lakomý,
Karel Janský a Erik Pardus.

Co: Radúz a Mahulena - Kde: Mahenovo divadlo, Dvořákova 20, tel.: 542 158 120 - Kdy: 20. 10. v 10. 30 h
(veřejná generálka), 20. (předpremiéra), 21. (premiéra),
22., 24. a 31. 10 v 19 h - Více: www.ndbrno.cz

Radúz

Mahulena

Divadlo - Čt 13. a pá 14. 10. v 19 h - KNÍŽE
MYŠKIN JE IDIOT - Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, tel.: 542 123 425 - Hrají Pavel Liška nebo Jiří Vyorálek.

Divadlo - Ne 16. 10. v 17 h a ve 20 h - KOMEDIOGRAF - Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5 Kabaret k smíchu i pláči. Hrají: J. Polášek, P. Liška, M. Daniel… Více: www.divadlobolkapolivky.cz
Muzikál pro SŠ a VŠ - Neděle 16. 10. (Dramatická klimatická změna a Afrika) - ZMATEK NAD
ZMATEK - Divadlo Polárka, Tučkova 34, tel.: 724
042 852 - Více: www.divadlopolarka.cz
Divadlo - Čt 20. 10. v 19 h - ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH - ND Brno
- Reduta, Zelný trh 4. Hrají a tančí Chantal Poullain
a Pavel Kříž - Více: www.ndbrno.cz
Divadlo - So 29. 10. v 19. 30 h - KABARET
ŠPAČEK - Kabaret Špaček, Kopečná 46, tel.:
734 584 163 - Podívaná plná legrace, zpěvu
a kouzel - Více: kabaretspacek.blogspot.com

Hrají: P. Gazdík, A. Antalová, R.
Coufalová… Kdy: 28. a 29. v 19.
30 h, 30. 10. v 18 h Kde: Městské divadlo Brno, hudební scéna,
Lidická 16, www.mdb.cz
Pokladna telefon: 533 316 347

[

Co nového
v Praze

[

Seženete v Brně např. v Kavárně Vladimíra Menšíka.
K mání též na internetu:
www.staromestskenoviny.eu

Radúze a Mahulenu v MD
teď režíruje svěží SKUTR

Čtení - St 12. 10. v 19. 30 h - SETKÁNÍ S MARTINEM MEJSTŘÍKEM - Kabaret Špaček, Kopečná 46, tel.: 734 584 163 - Revolucionář čte
a diskutuje. Více: kabaretspacek.blogspot.com

Divadlo - So 15. 10. v 19 h - PAST NA MYŠI
- ND Brno - Mahenovo divadlo, Dvořákova 11, tel.:
542 158 120 - Nejslavnější detektivní hra všech
dob z pera A. Christie. Více: www.ndbrno.cz

Muzikál Chicago

Pohádkový příběh o slávě,
štěstí, kráse, bohatství a láskách nabízí jiskřivý humor
i mrazivou atmosféru v muzikálu plném jazzu!



ZDENĚK POHLREICH
Populární kuchař Zdeněk
Pohlreich, který pro televizi
hodnotí restaurace, po skandálu v restauraci Bohéma na
Brno nezanevřel.
„Z podniků v Brně mám rád
třeba Rialto, kluci jsou tam
super a ta restaurace je výborná. Pivo na Bláhovce je
super, Kastelán taky nebo
v La Boucheé,“ vyjmenoval
Pohlreich.

Foto: Archiv Mahenova divadla

K

Lucie
Broučková

la brunetou. Svůj krok odůvodnila tím, že měla příliš
poškozené vlasy neustálým
zesvětlováním. „A navíc to
už chtělo změnu,“ vysvětlila herečka.

Radúze a Mahulenu hrají Jakub Gottwald a Magdaléna
Tkačíková. Hudbu složil Michal Nejtek, kostýmy navrhla
Simona Rybáková a scénu vytvořil Jakub Kopecký.

V říjnu odstartuje v Mahenově divadle Radúz a Mahulena, Zeyerova pohádka plná lásky. Tentokrát ale
pod taktovkou proslulého
režijního dua SKUTR.
SKUTR je složenina jmen
režisérů. Martin Kukučka
a Lukáš Trpišovský, oba
dva patří mezi nejzajímavější a nejuznávanější režiséry mladé generace.
Diváci se tak mohou těšit
na kvalitní a zároveň originální pojetí.
„Zkoušení bylo tvůrčí,
plné improvizace,“ svěřila se StaroBrněnským
novinám Dita Kaplanová, představitelka královny Nyoly.

Šikulové vystavují v Nové radnici
Co: Výstava uměleckých řemesel - Kde: Křížová chodba Nové radnice, Dominikánské náměstí 2 - Kdy: Vernisáž 17. října od 17 h, do 10. listopadu - Více: www.brno.cz

Originální umělecké výtvory kovářů, šperkařů, vitrážníků, keramiků, řezbářů, sklářů nebo restaurátorů nábytku budou k vidění

v Nové radnici od 17. října až do 10. listopadu. „Od
rozpadu podniku Umělecká
řemesla Brno pracují umělečtí řemeslníci samostatně

a vývoj tím pokračuje,“ řekla SBN organizátorka výstavy Kamila Dohnalová. Jako
host vystoupí návrhářské
studio Inspirace.

T
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František Kocourek

Jak zkalil Žanek HUSA v Pakostnici II.
V MINULÉM DÍLE: Žanek zgómnul šnicla. Čučka na to, je to
negrilový, bez kódru a chce to uvařit nějaký ty voděrady.

T

ak do ní začne vrkat „Ty
kóc, co tady vaříš, á maturitní válka... Ty negómeš, jak skalil Žanek Husa
v Pakostnici?
To máš tak: To byl ňáké ŽaFRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
silák, šprýmař,
vypravěč

Nataša Gollová, herečka

F. Xaver
Hodáč
OTEC

DĚDEČEK

?

Otázka: Kde je ve Starém
Brně deska s tímto vtipným
nápisem: V tomto domě zcela
jistě a prokazatelně nikdy nežil
a netvořil pan Jára Cimrman. Nápověda: Anenská.

Foto: Martin Cibulka

1929 - Prezident Osvoboditel Tomáš G. Masaryk navštívil pivovarsko - sadařskou výstavu v Brně. Pivo pil
jen zcela výjimečně. Když
se pořadatelé chlubili oceněným vzorkem, Masaryk
strčil prst do pěny, olízl ho
a řekl: „Brr, to je hořké.“

Jaroslav
Goll

Koutek pro chytré hlavy

KDE TO JE

Masaryk ochutnal
pivo prstem

Brněnská rodačka

nek Husa a ten vařil správný války, a ty véšky jazoviti na něho nastópili a poslali
mu glét: Žaný, přijeď k mlénu do Pakostníce.
Žanek měl dva správný kámoše - Žanka Rohatýho
z Dubnice a Žanka Želivskýho, a ti mu hlásili.
V příštím díle: Co že to hlásili Žanek Rohatý z Dubnice a Žanek Želivský Žankovi
Husovi z Pakostnice?

Poznáte, jářku,

Stalo se
před 82 lety

Slavné ženy Starého Brna

Foto: Archiv

Glét vod jazovita

11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Minule: Dům (lékárna) se nachází na
nároží ulic Masarykovy a Jánské.
Správná odpověď: Marta Komoňová,
Rybářská ul., Jan Palouček, Brno.
Své fotograﬁe míst a odpovědi posílejte:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

* 27. 2.1912 Brno, † 29. 10. 1988 Praha
edna z nejslavnějších
českých hereček (Eva
tropí hlouposti, Kristián, Hotel Modrá hvězda
atd.). Brněnská rodačka, její
otec byl zámožný právník
a politik F. X. Hodáč.
Umělecké jméno Gollová si
vybrala podle svého dědeč-

J

Tristan
Tzara

MILENEC

Foto: Archiv

Zabava

ka, významného historika Jaroslava Golla. Z Brna se
přestěhovali do Prahy.
Natašin osudový muž byl
básník Tristan Tzara, manželem režisér Karel Konstantin. Zemřela osamělá
v domově důchodců v Praze,
hrob má na Vyšehradě.

Sudoku pro
nenáročné
1 2 1 3
21 3 2 1 3
3 2
3 21
Pro líné

Ještě línější

Návod: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.

inzerce

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SBN TRICET
na telefonní číslo 902 11 30

Obratem dostanete SMS s osobním
poděkováním od šéfredaktora listu

www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS

30 Kč

----kurzy----

tvůrčího psaní

-spisovatelkyAleny Ježkové
www.dobrepsani.cz

INZERÁT
vám vyrobíme

ZDARMA

Tel. č.: 777 556 578

VELKOPLOŠNÝ
A DIGITÁLNÍ TISK

» Barevný tisk do interiéru
i exteriéru ve foto kvalitě
v šíři až 150 cm
» Digitální tisk barevný
i černobílý do formátu A3+
» Graﬁcký návrh a úprava
podle zadání
Volejte: 603 410 959
E - mail: jiripekny@gmail.com

„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

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.

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. listopadu
Za odvahu
a statečnost
podobnou
newyorským
hasičům.

VYNÁŠEČI KOSTÍ
z podzemí sv. Jakuba

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

Foto: Martin Cibulka

Takhle to má
vypadat

StaroBrněnské noviny na
každém stole
AKADEMICKÁ
KAVÁRNA

Roh Jaselské a Gorkého

Jak trefili Švédovi korbel
Mistrovská rána z hradeb ŠpilberkuSta Pověsti

G

enerál Torstenson si
nechal nalít víno do
korbele.
Chtěl si spravit náladu. Jeho
vojska už obléhala Brno
čtvrtý měsíc, přitom si původně myslel, že bude s touhle „myší dírou“ do večera
hotov.
Už už nesl korbel s vínem
ke svým švédským fouskům, když přiletěla ze Špilberka koule a vyrazila mu
pohár z ruky.
Thorstenson se strašně vyděsil, zbledl a zvolal:
„Tak tedy to byla opravdu
mistrovská rána! Raději mi
příště doneste menší pohár,
aby měl ten ostrostřelec na
kopci menší cíl.“
A šel se raději schovat do
stanu, kde vystrašeně žmoulal pohárek jako náprstek.
A to ještě ten švédský kujón
netušil, jakou boudu na něj
Brňané připravili příště.

25 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. Pohostinství U Bílého beránka, Štefánikova 16, Brno - Královo Pole. Pivní opice, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46.

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.
TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 2 / říjen 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. Tiskne Eurotisk.
Redakce si vyhrazuje právo upravovat příspěvky čtenářů.

Mazlíčci
Starého Brna

rého Brna

Kocour Mikeš

Slečna Veronika z Brna a její milovaný kocour Mikeš.
Snímek: Martin Cibulka.
Posílejte fotky mazlíčků na adresu:
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Umělecká koláž: Ondřej Höppner

Foto: Pavel Talaš

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.

inzerce

Ceník inzerce
Ceny platí do 20. října
Formát
Pacák
4 000 Kč

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.

Inzerci v těchto
novinách
doporučují tito
umělci z Prahy

Možnosti slev a dalších formátů
se dozvíte na tel. č.: 777 556 578
Formát
Remax
6 000 Kč

SBN TRICET

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

ŠVÉD se nestačil divit, jací jsou Brňáci pašáci...

Celostrana
15 000 Kč

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

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.starobrnenskenoviny.eu

