Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

STAROBRNENSKE
}NOVINY
HITLERUV
STAROSTA
Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Čís. 1, roč. III
leden 2013

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

SBN TRICET
na tel.
číslo

902 11 30

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

Brněnské
servírky

Foto: Martin Cibulka

Miss
Č e r t

PLUS

s čertovicí za střízlivých
59 Kč v restauraci U Všech
čertů (Dvořákova 6)

EXKLUZIVNĚ

Přehled
všech
starostů
Brna do
2. světové
války

Starosta
Oskar Judex
Více str. 6 a 7

Přímá
linka

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

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

Proč čtu

Foto: Martin Cibulka

Foto: Archiv SBN

Adolf Hitler byl
v Brně tři hodiny

Zde muže být
váš
inzerát!
Novoro ční dárek:
sleva inzerce 20 %

SLEČNA TEREZKA

„Pro pochopení současnosti, je
dobré znát minulost.“

Prinášíme

cerstvou a kvalitní kávu
prazenou podle receptury
PENERINI v Ceské republice

www.penerini.cz
Více info na str. 2

ZDENĚK KRÁL
skladatel, klavírista

Vyhlášená kolena a žebra.
Skvělá obsluha.
Večerní programy.
Mojmírovo nám. 16/17 Brno
Tel.: 777 999 665
www.club-ﬁcak.cz

www.facebook.com/OldiesMusicClubFicak

Sjíždí se vám pneumatiky
na vašem autě?

Navštivte GENO PNEU SERVIS.
U nás geometrie kol jak má být!

Adresa: Dornych 57
Tel.: 545 536 603, 602 724 700
Otevřeno: Pracovní dny 8 - 18 h,
sobota 8 - 14 h www.genopneu.cz

Největší výběr

dámské a pánské módy

Lednové slevy

Záruka elegance a kvality

www.volansky.cz
Více info na str. 3

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

Přejeme čtenářům šťastný rok 2013

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

0 °C

LEDEN: Konec světa nebyl,
ale na chodnících to klouže pořád stejně.

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

Ta to umí osolit!

Kapr s kyselou
smetanou

Trhni a oškrabej kapra,
přemej ho, dobře nasol,
polož vespod na pekáč,
několik tříštěk, pak...
www.znovu/ex/rettigova.htm

Číslo
Císlo měsíce
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Třináctkou začíná
nový rok. Jsou prý
tací, kterým toto
číslo nosí štěstí...

Úvodník

J

Konec
světa

ak to ti staří Mayové
mysleli, se už nikdo
nedoví. Ač tyto řádky
píšu dne 14. prosince, tedy
přesně týden před ohlašovaným koncem světa, tak nějak předpokládám, že ta předpověď nevyjde.
Co jiného mi také zbývá.
Už teď je mi jasné, že ač
mi je již 47, stejně nestihnu, co bych chtěl.
A nestihl bych to, ani kdybych na to měl třeba deset
životů. Prostě pořád budu
tak nějak pozadu, ať už by
mi zbývaly dny nebo staletí.
Jak to tedy ti Mayové mysleli? Určitě dobře.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Tento ředitel zřejmě
bude pěkný filuta
Šéf brněnských strážníků ví, že to není jen tak

Brno - Jaroslav Přikryl,
který řídí brněnské strážníky, v tom zjevně umí
chodit.
Nulový detektiv (ano, mělo
by to tak být), ale velice
schopný úředník s vazbami na těch správných místech.
Je nezničitelný a byť tak
trochu popleta (říkají jeho podřízení), vrací se
tam, kde by ho už nikdo
nečekal.

Není pochyb o tom, že je
mužem brněnského starosty Romana Onderky
(ČSSD), stejně jako nepochybná je Přikrylova vize,
že se budou mít všichni
dobře.
Štědré rozdávání odměn
podřízeným šetřila policie
(!), ale na nic nepřišla (!),
přičemž šlo o zcela revoluční počin. Odměnění
odevzdávali odměny do
společného fondu.

Brno - Od prvního ledna
nás čekají dopravní změny, jejichž společným
jmenovatelem je šetření.
K tomuto zcela zbytečnému kroku přistoupila
radnice z podivného důvodu: Že šetřit je fajn.

Už dnes je jisté, že změny
v dopravě (tedy co kam
pojede a kdy) jsou jen
a jen k horšímu.
Radnice tak zůstala zcela
hluchá k návrhům, že šetřit je v tomto ohledu úplná kravina.



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

Ředitel Přikryl

Dvě
klávesnice

Změny v dopravě: panika

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Co byste rádi zažili
v roce 2013?
Dita
Kaplanová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Herečka, Národní
divadlo Brno

Herec, ﬁlozof,
mudrlant

Brněnský herec
a patriot

„Prostě zažít
rok 2013!“

„Já už
nepotřebuji nic
zažít, já chci
hlavně žít!“

„Čili… Jen
všechno
dobré!“

Více trolejbusů! Více trolejí a busů! Tak by to mělo
být. Státní peníze (ty, co
jsou vybrány z daní) musí
sloužit k veřejnému blahu
(abychom nečekali na trolejbus a pak se v něm nemačkali), ne k jeho omezování.

Stopy ve sněhu
prozradily zloděje
Brno - Promysleli to
dobře, ale zaskočil je
sníh. Dva zloději v kuklách přepadli hernu,
všechno pečlivě naplánovali. Prozradily je ale
stopy ve sněhu. Lup byl
10 tisíc Kč.

inzerce

Rodinná spolecnost
PENERINI Vás zve
na šálek cerstvé kávy!
Prinášíme cerstvou
a kvalitní kávu prazenou
podle receptury PENERINI
v Ceské republice.
Doporučujeme 1. kávu
z naší kolekce:
RISERVA - 100% Arabika.

Ochutnejte naši kávu v Gimmi Lounge
Cafe na Slovanském nám. 1,
Zemanově cukrárně a kavárně na
Josefské 4 a v Divadle Bolka Polívky
na Jakubském náměstí 5 v Brně!

Nabízíme kávovary světových
značek (Jura, De´Longhi, WMF…)
a provádíme jejich kompletní servis.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin, 775 949 557

Zpravy

Foto: Městská policie
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Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

„Toho je...
„Trápí mě situaPusu od Ládíka, ce v zemi. Chtěla
naučit se kotrbych zažít, aby
melec, plavat,
nám bylo všem
správně říkat R...”
o něco lépe!“

Petr
Halberstadt

Umělecký šéf
Mahenovy činohry

„Více lidí, kteří
budou vědět, že
divadlo má tu
moc obohacovat životy.“

Pro informace a nákup volejte:

602 711 722

www.penerini.cz

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Lední medvíďata jsou
největší hrdinové Brna

Dívka ze str. 3

Když režná,
tak nit

Oba šikulové už sají mateřské mléko

Foto: Youtube

Cora

ště
SLIČNÁ SESTRA KUNHUTA

Dcera lihovarníka Průši
ze Zelného trhu. Po vstupu do
kláštera (1912) se stala specialistkou na rozhovory s opilci.

Foto: Zoo Brno

Tom
Bill
Brno - Lední medvíďata Tom a Bill z brněnské zoo se mají čile
k světu. Pijí mléko své

štědré mámy Cory, dovádějí a skotačí. Kluci
se narodili loni v neděli
25. listopadu. Je fajn,

že je máma hned po porodu nesežrala jako dvě
medvíďata před nimi.
Prohlédnout si je bude-

me moci na jaře.

inzerce

To je
betelný!

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Protože jsou to jediné noviny, které se
dají číst v Brně.Tisknou se měsíčně
v nákladu 10 tisíc výtisků, čte je až
40 tisíc lidí. K mání jsou v kavárnách
a poštovních schránkách v centru.
Info: www.starobrnenskenoviny.eu

Údolní 4, Brno 602 00
tel: 541 217 100
777 042 5 88
nasvabce@seznam.cz
www.nasvabce.cz
Po - so 11 - 24 h. Ne 11 - 22 h

ČESKÁ RESTAURACE

Nová vinotéka
v centru Brna

Na Švábce

• tradiční česká kuchyně
• originální servis jídel • velký
výběr specialit a chuťovek k pivu
a vínu • plzeňské pivo čepované z tanků, které jsou součástí
interiéru • výběr moravských vín
• kapacita 140 míst • kuřáci / nekuřáci • wi-ﬁ

8

moravských vinařství

84

druhů lahvovaných vín

8

druhů sudových vín

Přijďte si k nám
odpočinout u sklenky
dobrého vína!

Adresa: Pasáž OMEGA,
nám. Svobody 702/9
Tel.: 777 879 904
Mail: info@vase-vino.eu

www.vasevino.eu

Zde muže
být váš
inzerát!
Novorocní dárek:
sleva inzerce 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

polední menu
rodinné oslavy
firemní akce
rauty, catering

ŠIK MÓDA DAGMAR

Dámské oděvy pro plnoštíhlé
Výhradně české zboží
Nadměrné velikosti

V lednu velké slevy!

Otevřeno:
Pondělí až pátek
10 - 12 h, 13 - 17 h

Největší výběr dámské a pánské módy
Prodejna a úpravna oděvů
Zakázkové krejčovství

Nenechte si ujít extra
novoroční slevy!
Výprodej kabátů, bund,
kalhot, sak, kostýmů a všeho
pro plesovou sezonu
(šaty, obleky, doplňky).

Akce ledna

Luxusní plesové šaty
od 999 Kč!

Víme, co Vám sluší!
Prodejna:
Masarykova 4, Brno

Adresa:
Pekařská 32a
- dveře vpravo

Tel.: 608 706 180

Specialista na módu v Brně

Těšíme se na vás!

Prodejní sklady:
Hudcova 78 b, Brno www.volansky.cz

DŮM (díra ulici.
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Zpravy

Tichý koutek zuřivého reportéra

Martin Cibulka neúnavn ě brázdí ulice Starého Brna a hledá náměty

Palác Jalta brzy spadne
ské, výstavní a obytné prostory.
Já vzpomínám na kino Jalta,
na Tuzex se zbožím ze západu a také na rok 1991, kdy se
zde točila scéna z ﬁlmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag (kdy dala Irenka Bohušovi facku).
Jalta začala pomalu chátrat,

DŘÍVE & DNES

město ji prodalo podnikateli
za 66 mil. Kč, poté si zastupitelé vzpomněli, že Jaltu
potřebují. Podnikatel Jaltu
směnil za 3 domy v lukrativní části Brna.
Podivná transakce, kterou
řeší policie, způsobila, že je
palác zavřený již 7 let a má
obrovské statické problémy.

Palác
Jalta

Hlavní nádraží (z Masarykovy ul.)

1913

Dnes

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Kde to je

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

VŠIMNĚTE SI: Na pravé fotce chybí dvě věže. Do Masarykovy nevedou koleje.

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

FARMÁŘSKÉ
PRODUKTY

Navštivte prodejnu
s domácími českými
produkty!
Adresa: Pekařská 43, Brno
Telefon: 777 87 78 52
www.zdravebezlepkove.estranky.cz

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Ovoce a zelenina z farmy
Mošty, sirupy, povidla
Bezlepkové výrobky
Domácí sýry a mléčné výrobky
BIO bedýnky

Novinky z místních podniku

SMS DÁREK

Zemanova kavárna, Josefská 4

● Napište textovou

Bar, který neexistuje, Dvořákova 1

75 let nepřetržitě fungující prvorepublikový podnik s vlastní výrobou zákusků,
dortů, pohárů, palačinek, cukroví. Po - so
9 - 18 h, ne 14 - 18 h. www.zemancafe.cz

T ĚMTO NOVINÁM
zprávu: Sbn tricet
● Pošlete ji na telef.
číslo: 902 11 30

Z destilátů vše, na co si vzpomenete, 6
druhů hamburgerů, výtah ke stolům do
1. poschodí, stylová hudba, atmosféra 30.
let. www.barkteryneexistuje.cz

Sbn tric

et

Obratem vám přijde děkovná
SMS od šéfredaktora listu.
Částka je 30 Kč včetně DPH.

La Dolce
Vita

Kavárna La Dolce Vita, Biskupská 3

Romantická, italská nekuřácká kavárna
v historické části Brna. Několik druhů
kávy, horká čokoláda, zákusky, nápoje alko
i nealko. Facebook La Dolce Vita.

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve meste
SNADNÝ NÁVOD: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu pošlete na tel.
číslo 900 11 30. Rozsah jedné sms zprávy může být nejvýše 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Štrúdlárna. Oznamujeme všem, že na Tři krále
se v Prostějově slavnostně otevírá 1. moravská
štrúdlárna. Více na www.
moravska-strudlarna.cz.
●Nabízím k připuštění Mopse (pes) v Brně
a blízkém okolí. Cena dohodou. Tel.: 608 257 023.
●Hledá se ak. malíř
Josef Paldus, který asi

v letech 1968-1972 emigroval do Francie. Informace prosím volejte na
tel.: 722 008 111.
●Nabízím distribuční
služby, distribuce tiskovin, vizitek, tisk letáků.
Ceny dohodou. Tel.: 721
760 241, www.716.717.cz.
●Hledám k pronájmu
bytový nebo nebytový
prostor cca 50 m2, blízko

ulic Údolní, Jaselská, Marešova, Obilní trh. Tel.:
777 042 588.
●Restaurace Na Švábce hledá spolehlivého,
samostatného, pružného,
čistotného a šikovného
kuchaře a také pomocnou
sílu do kuchyně. Zn. Máte
rádi svoji práci. Tel.: 777
042 588.
●Koupím vše na starý

motocykl Manet 90.
I staré doklady. Nebo
kompletní Manet 90
dvoupístový. Dále koupím kolo - Favorit 1. Tel.:
605 778 082.
●Nabízím hypoteční
úvěry s úrokovou sazbou
už od 2,5 %, bonus pro
vás, odhad zdarma. Tel.:
737 500 806. E-mail: radek.talas@finvision.cz.

●Levně prodám zánovní lamelový rošt, délka 200 cm, šířka 80 cm.
Tel.: 777 122 009.
●Koupím
jakoukoliv
knihu na téma Josef Šváb
Malostranský. Tel.: 777
122 009.
●Prodám pivní etikety
staré 40 let. Jsou ve velmi
dobrém stavu. Tel.: 737
500 806.

Foto: Martin Cibulka

P

rokletá historie Paláce Jalta (historický
název Palác Moderna)! Víceúčelový dům byl
dostaven v roce 1929.
Záhy byl v podzemním kině
„BIO MODERNA“ zahájen
provoz ﬁlmem Lež Niny Petrovny, otevřena restaurace,
obchodní pasáž, kancelář-

Okno mé
lásky

lici.

Zpravy

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Docela pěkné kalíšky
mohli obdivovat během
Vánoc milovníci svařených nápojů. Prosadil je
starosta Brna - střed pan
Libor Šťástka. Byly na nich
ladovské motivy (ďábel
s rukávníkem).

telefon inzerce: 777 }556 578

Vánoční strom ze
Křtin jde do židlí

I pivo muže
být sexy!

Hvězda

Na podnět kolegy Ríši Svídy
posílám jednu fotečku čtyř
děvčat. Jsou to holky v nejlepším věku, krev a mlíko, dobrý
pařmenky. Zn.: Bečku vypijeme společně. Místo: bar Pálenice, Křenová ul., zima 2010.
Zdar, Petr Šášek
Náměstí
Svobody
Náměstí Svobody
- Vánoční strom na
náměstí Svobody je
zřejmě zpečetěn.
Poté, co svými lepými
křivkami
obšťastnil
několik desítek tisíc

Brňanů, půjde do židlí. Podle odborníků
lze ze 16 metrového
stromu vyrobit až deset židlí, tedy docela
slušně vybavit kacelář
až deseti úředníků.

Foto: Archiv

Kalíšek
ze Zelňáku
● Vida! Z nejvyšší budovy České republiky, mrakodrapu AZ Tower, už
sundávají dělníci lešení.
Budova měří pěkných 111
metrů.
● Národní divadlo Brno
pořád nemá ředitele. Zatím ho vede pan Jan Petr,
což je úředník.
● Pěkný zážitek čeká
na návštěvníky planetária
na Kraví hoře. Od ledna
se tam bude promítat na
kupoli. Trochu jako 3D.
Dobré pro pochopení vesmíru.
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Kdy ke „skartaci“ dojde, zatím není jisté,
ale každopádně
velmi brzy.

inzerce

No tě
pic!

Sout ěž o sud
POSÍLEJTE nám fotky servírek,
číšnic, skladnic, milenek, žen nebo
jiných děvčat s pivem
Starobrno.
Heslo: I pivo může
být sexy! Nejlepší foto
bude začátkem roku
2013 oceněno sudem
piva Starobrno.
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Zde muže být
váš
inzerát!
Novoro ční dárek:
sleva inzerce 20 %
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

TÝDENNÍ PROGRAM
MUSIC CLUBU

„FIČÁK“

Pondělí a úterý
Pátek a sobota
Hudební nebo sportovní
Oldie´s Párty
pořady
S programem (Travesti
show, striptýz apod.)
Středa
Studentské středy
Neděle
Čtvrtek
Relaxační retro večery
Módní přehlídky
Tématicky zaměřený
Více informací:
večer
- Živá hudba: country,
www.club-ﬁcak.cz
jazz, blues, folk, rock atd.
Tel.: 777 999 665

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

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

Ano, miláčku, nejlepší
kadeřnictví je U hřiště.
ˇ
ˇ ˇ ˇ
U HRISTE
KADERNICTVÍ
Všem přejeme šťastný nový rok!
Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. Modeláž
nehtů. Tel.: 547 354 318. U hřiště 21, Brno,
Starý Lískovec, www.kadernictviuhriste.cz

Masáže, kosmetika, kadeřnictví.
Prodej kosmetiky Alcina a Wella
u nás v salonu i přes internet.
Tel.: 541 210 251
www.salonmarketa.berx.cz
„Nečekejte na krásu, přijďte
si pro ni k nám! Nabízíme
ženám, mužům i dětem.“

Adresa: Gorkého 2
(roh ulic Gorkého a Veveří),
1. patro, Brno
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telefon redakce: 775 949 557

Přehled starostů Brna
redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Tema

Exkluzivně ve StaroBrněnských novin

1
ANTONÍN HABERLER
1851-1855
První svobodně zvolený
starosta. Němec. Zavedl
kanalizaci do Václavské
ulice, vybudoval most
přes Svratku v Pisárkách.

15

O

Judex zemřel v káznici
na Špilberku

Hitler žehná
Brňanovi

OSKAR JUDEX, 1939 - 1945

skar Judex se narodil 28. 11. 1894
v Brně. Zaměstnáním pedagog, pracovník
místní samosprávy.
Po 1. sv. válce byl majitelem brněnské tiskárny.
V době jeho působení
byla Líšeň spojena s městem tramvají, proběhla
generální rekonstrukce
Špilberku pro potřeby

německé armády, vybudována silnice pod Petrovem a podobně.

Nacista
Judex bydlel na Křenové 26, byl německé národnosti. Oﬁciálně byla
funkce starosty do rukou
Judexe vložena počátkem
července r. 1939 nařízením říšského protektora.

inzerce

zugehőrigkeit“. Dne 2. 12.
1945 byl mimořádným
lidovým soudem odsouzen k doživotnímu žaláři.
Zemřel v brněnské káznici dne 11. 9. 1953.

Angažoval se v nastupujícím nacistickém hnutí,
díky němu byl předchozí
starosta Spazier předvolán na gestapo, kde dostal
příkaz nezasahovat do
správy města.

Víte, že...

Soud

Adolf Hitler byl
v Brně jen jednou,
a to 17. 3. 1939.

Dne 6. 9. 1939 se s manželkou a oběma syny přihlásil k „Deutsche Volks-

6
CHRISTIAN D ´ELVERT
1868-1876
Podruhé zvolený. S jeho
pomocí vznikl dnešní
Wilsonův les. Později se
zabýval historií a ﬁnančně podporoval mnoho
chválihodných spolků,
hnutí a staveb.

Lidé & domy Starého Brna

Otevřeno:
Pracovní dny 9 - 17. 30 h

www.sperk-zlatnictvi.cz

Tuřanka 2 a, Brno - Slatina
Telefon: 603 234 656

Zahradnická 11

V tomto domě bydlel až
do své smrti hudební
skladatel, pedagog, dirigent a zakladatel Pěveckého sdružení moravských učitelů Ferdinand
Vach (1860-1939).
Komponoval chrámovou
hudbu, učil na brněnské
varhanní škole a v ND
Brno.
Úspěšně hostoval ve
Francii, Německu, Španělsku atd. Ze zdravot-

ních důvodů ukončil 2. 2.
1935 veřejnou činnost. Je
po něm pojmenována ulice Vachova.

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Ruční výroba a opravy šperků všeho druhu.
Prodej zlata, stříbra, ocelových šperků a šperků
s přírodními kameny.
Adresa:

Zahradnická 11

Ferdinand Vach
(1860 - 1939), skladatel

telefon inzerce: 777 }556 578

na do 2. svět. války
z tituln}i Strany
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ovinách v naději na lepší zítřky

Kalendárium
Starého Brna
LEDEN

Vlasta
Fialová

HEREČKA

FILOSOF

Karla
Bartošová

Carl
Wenzel

AKTIVISTKA

2

3

4

5

RUDOLF OTT
1855-1861

CHRISTIAN D ´ELVERT
1861-1864

ALFRED SKENE
1864-1866

KARL GISKRA
1866-1867

Němec. V městských
čtvrtích zřizoval plynové
osvětlení, zahájil provoz
první koněspřežné pouliční dráhy v Brně.

Zalesnil park na Špilberku, na Kolišti a Kraví
hoře. Bydlel na Pekařské
ulici č. 3. Byl německé
národnosti.

Původem Skot a šlechtic.
Úpravy Nádražní ulice,
od nádraží k Hybešově.
Oteření nových škol
a zavedl tělocvik.

Prusko - rakouská válka.
Prušáci v Brně, epidemie cholery. Bydlel na
Mendlově nám. 6, byl
německé národnosti.

7

8

9

1O

KAREL VAN DER STRASS
1876-1880

GUSTAV WINTERHOLLER
1880-1894

AUGUST WIESER
1894-1916

FERDINAND SCHNITZLER
1916-1918

Starosta a současně
advokát. Zahájil provoz
druhé koněspřežné pouliční dráhy v Brně. Byl
německé národnosti.

Zavedl elektrické osvětlení v Mahenově divadle.
Zvelebování města. Byl
právník a Němec. Bydlel
na Zelném trhu.

Vznikly nové čtvrti, např.
Černá Pole. Zavedeno
elektrické osvětlení
a elektrická dráha. Též
ředitel banky a Němec.

Poslední brněnský
starosta německé národnosti. Profesor. Vládní
rada. Bydlel v dnešní
třídě Kpt. Jaroše 5.

11
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13

14

KAREL VANĚK
1919-1920

BEDŘICH MACKŮ
1920-1925

KAREL TOMEŠ
1925-1935

RUDOLF SPAZIER
1935-1939

První starosta Brna české
národnosti, politik. Dříve
truhlář, později ředitel
pojišťovny. Zemřel na
srdeční mrtvici.

Nové byty, elektrické
osvětlení. Hostil T. G.
Masaryka. Byl profesorem fyziky na české
technice v Brně.

Dříve účetní. Sociální
ústavy v Bohunicích, krematorium, desinfekční
ústav. Zemřel v Dachau
na tyfus.

Dokončena stavba Kníničské přehrady. Profesor, vězněn na Špilberku
a v koncetračních táborech
Dachau a Buchenwald.

Kurt
Gödel

HUDEBNÍK

● Vlasta Fialová
*20. 1. 1928 Brno
†13. 1. 1998 Brno
Herečka, poprvé hrála
již ve 4 letech. Svůj život
spojila s Brnem. Dlouhá
léta vyučovala na JAMU.
Hrála např. ve ﬁlmu Divá
Bára (1949).
● Kurt Gődel
*28. 4. 1906 Brno
†14. 1. 1978 New Jersey
Matematik, logik a ﬁlozof
světového významu. Na
rodném domě na Pekařské
3 má pamětní desku.
● František Lýsek
*2. 5. 1904 Proskovice
†16. 1. 1977 Brno
Zakladatel
Brněnského
dětského sboru a sbormistr Jistebnických zpěváčků.
● Karla Bartošová
*10. 1. 1872 Brno
†10. 6. 1958 Brno
První starostka ženského
Sokola Královo Pole.
● Antonín Širůček
*31. 1. 1913 Trávník
†22. 2. 1977 Brno
Sochař, vytvořil například
pamětní desku Bedřicha
Smetany na Joštové 7.
● Carl Wenzel
*31. 10. 1826 Brno
†30. 1. 1903 Litoměřice
Hudebník, dvorní rada.
Během studií hrál v orchestru brněnské opery.
Spravoval resort vězeňství, c. k. revizor.

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS
s osobním pod ěkováním
od šéfredaktora listu.
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS,
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.
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telefon redakce: 775 949 557

NEJ

Mahenovo
divadlo

Nejstarší
elektriﬁkované
divadlo

Mahenovo divadlo je prvním plně elektriﬁkovaným divadlem v Evropě.
V té době v Brně dosud nebyla zavedena elektřina,
takže musela být pro potřebu divadla postavena
v dnešní ulici Vlhká (tehdy Offermannova) malá
elektrárna.
Elektriﬁkace byla svěřena
v červnu 1882 pařížské
Société électrique Edison.
Edisonova žárovka tehdy
byla jen pouhé tři roky
stará! Brno bylo pyšné.

Setkání přátel StaroBrněnských novin

Pravidelně každé první pondělí v měsíci v kavárně Café TeeVee
na Běhounské 18 (vchod do kavárny je za kostelem sv. Jakuba)

N

Dobrá nálada
v Café TeeVee

No tak
vida!

a předvánoční setkání přátel SBN
asi nikdo jen tak
nezapomene.
Příchozích bylo tolik, že
si neměli kam sednout,
muselo se improvizovat.
Jakmile se ovšem zakrojila ořechová bábovka,

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

SMS DÁREK

T ĚMTO NOVINÁM
● Napište textovou

zprávu: Sbn tricet
● Pošlete ji na telef.
číslo: 902 11 30

Obratem vám přijde děkovná
SMS od šéfredaktora listu.
Částka je 30 Kč včetně DPH.

poté čokoládová a nakonec bábovka s rozinkami
máčenými v rumu, stala
se z nás jedna velká rodina. Stísněný prostor už
nikomu nevadil. Bábovky byly opravdu jako od
babičky, byly vynikající!
Svíčky hořely, cukroví voinzerce

Zde muže být
váš
inzerát!
Novoro ční dárek:
sleva inzerce 20 %

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Akce

Foto: Lukáš Křížek

Brn ěnská

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Sbn tric

et

nělo, Tichá noc, Purpura
na plotně a další vánoční
písně se nesly vzduchem
v krásném podvečeru
provoněné kavárny TeeVee. Prostě pohoda, jak
má být. Přijďte si popovídat o minulém roce, ale
i o tom, co nás čeká v roce

letošním. Tentokrát na
vás čekají domácí slané
pečené tyčinky mnoha
chuťových variací. Těším
se na vás!
Jaké pro vás chystá
Martin překvapení?

Uvidíte 7. 1. 2013

D

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}

Komentáře, básně,
glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte laskavě své příspěvky
na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu.
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Menšíkova 11 darovala
100 tisíc Kč nemocným dětem

žek, chemických dochucovadel, aromat a barviv.
Pravou chuť domácích produktů si můžeme vychutnat málokde.

TITULNÍ strana
StaroBrněnských novin
č. 12 (prosinec 2012)

Domácí
je domácí

J

ak chutnají domácí
produkty jsme už
zapomněli.
Moderní doba nás nutí konzumovat potraviny z hypermarketu. Ty obsahují
spoustu náhradních slo-

Dopis

Tramvaják
chválí orloj

D

obrý den. Rád
bych se vyjádřil
k anketě LÍBÍ
SE VÁM ORLOJ NA
NÁMĚSTÍ SVOBODY? Já
říkám ANO - originální
pěkné dílo.
Mé jméno je MARTIN
DROZD a pracuju jako
řidič tramvaje - takže kolem hodin jezdím pravidelně a k hodinám chodím
pravidelně!
Jsem sběratel skleněnek
(kuliček z hodin). Mám
všechny motivy, které z hodin padaly.
Moje sbírka: 4 vánoční
z roku 2010 + 2 speciální
na počest Gregora Mendla
+ několik klasických s motivem Brna. 4 vánoční z roku 2011 + 1 speciální celá
černá (Torsterson) + zatím 3 vánoční z roku 2012.
Jelikož jsem jezdil dříve
jako řidič mezinárodní
kamionové dopravy mohu vám říct - že naše
BRNĚNSKÉ
HODINY
jsou unikátem na celém
světě. Takové hodiny nejsou nikde na světě.

Prodejna nabízí nejen domácí sýry, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu z farmy, sušené ovoce a oříšky, celozrnné
pečivo s kváskem, 100%
ovocné mošty, marmelády,
povidla, bylinkové čaje a sirupy, koření, ale též med
od včelaře z jižní Moravy,
medovou kosmetiku, BIO
bedýnky, bezlepkové potraviny a knihy o zdraví.
V prodejně lze objednat pytle
s moukou a obilím všech druhů (žito, pšenice, špalda...).
Těšíme se na vaši návštěvu!
Prodejna Farmářské
produkty, Pekařská 43.
www.zdravebezlepkove.
estranky.cz

Plno turistů a lidí se u hodin pořád fotí a je vidět, že
je o ně velký zájem - proto
mě udivuje, že 95 % lidí se
hodiny nelíbí (anketa).
Vaše noviny čtu pravidelně
a o hodinách píšete docela
často - proto jsem Vám napsal - abych vám řekl můj
názor.
Přeji vám a celé vaší
redakci:
PĚKNÉ VÁNOCE - a ať
vaše noviny čte co nejvíce
lidí. (Kdybyste se mnou
chtěli do novin také něco
napsat - není problém.)
Takže s velkým pozdravem
DROZD MARTIN.

Líbí se vám orloj
na nám. Svobody?

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Ať trčí!

Nelíbí!

ANO NE
8 % 92%

Spočteno 482 hlasů.
Stav k 20. 12. 2012. Pište!

Foto: Martin Cibulka

Zveme vás tedy k nám, do
nově otevřené prodejny
s farmářskými produkty
na Pekařské ulici.

Trenér Menšíkovy 11
Libor Došek (vlevo)
předává šek přednostovi
MUDr. Zdeňku Doleželovi

D

ne 13. 12. 2012
v 14.15 h předala
Menšíkova 11
již třetím rokem sponzorský dar z charitativních
zápasů Dětské nemocnici, Brno - Černá Pole.

Petr Menšík

Peníze budou účelně využity na léčbu dětí postižených astmatem a dýchacími potížemi.
S touto nemocí bojoval
mnoho let tatínek Petra
Menšíka, legendární he-

rec Vladimír Menšík.
Šek s částkou 100.000
Kč předával přednostovi
pediatrické kliniky prof.
MUDr. Zdeňku Doleželovi, CSc. trenér Menšíkovy 11, pan Libor Došek.

inzerce

Sloupek o kávě

Latte Macchiatto

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

e

Pavel
Kosta

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

Majitel Caffé del
Saggio, nejlepší
degustátor kávy

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

Sbn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Zde muže
být váš

INZERÁT

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

Tel. č.: 777 556 578

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
Semináře o kávě a degustace
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!

P

roč v kavárně objednáme radši Latte
Macchiatto a ne jen
„latte“?
Původně se totiž jednalo o odlehčenou variantu
kávového nápoje. V padesátých letech brávali italští rodiče své ratolesti do
kaváren a objednávali jim
našlehané mléko s pěnou
ve sklenici a zakáplé pár
kapkami espressa - vzniklo tak „strakaté mléko“.
Dnešní podoba tohoto
nápoje je na bázi plnohodnotného espressa, které se
vlije z konvičky do sklenice s našlehaným mlékem
a pěnou. Mléko se během
extrakce espressa oddělí
a po nalití se vytvoří tři
proužky.
Můžeme je promíchat
nebo pít postupně po vrstvách. Důležitá je správná
teplota, konzistence mléka a volba čerstvé a chutné
kávy.
Pavel Kosta
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Matonoha se
loučil s Forbínou

Bolek
Polívka
HEREC

Chantal
Poullain
HEREČKA

Drupi
ITALSKÝ
ZPĚVÁK

Herec Tomáš Matonoha uvedl koncem listopadu poslední díl své talkshow Na forbíně s T. M.
Loučil se s grácií a humorem. Úplně na závěr vypil
na (dlouhý) ex sklenici
dobrého vína jako podě-

kování všem účinkujícím.
Pořad probíhal pravidelně v Redutě a také několik dílů natočila ČT.

Legendární Drupi
v Brně

Italský zpěvák Drupi zazpíval 7. prosince v Brně
v Bobycentru. Ve dvou-

Zde muže být

váš inzerát!
Novoro ční dárek:
sleva inzerce

20 %

Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@starobrnenskenoviny.eu

hodinovém bloku vystřihl šlágry Vado via nebo
Tornero. Za doprovodu
kapely nabídl i nové písně
z desky Fuori Target.

Chantal Poullain
má knihu

Chantal Poullain prý
vždy věděla, že jednou
vydá knihu. „Potřebovala
jsem se zamyslet nad životem. Nedržím se dat, zajímají mě spíš vztahy, vzpomínky, vůně,“ představila
svou autobiograﬁi. „Když
spadnete, zase se postavíte a jdete dál,“ vysvětlila
herečka, proč zvolila název
Život na laně.

Bolkova manéž
slaví padesátku

Padesát fotek Jefa Kratochvíla je vystaveno
v Divadle Bolka Polívky,
kde připomínají padesát
odvysílaných dílů zábavného pořadu Manéž. Výstava potrvá do 28. ledna.

Zemřel sólista
opery Josef Klán

Ve věku nedožitých 78 let
zemřel 11. 12. Josef Klán,
od roku 1965 do 1999 sólista Janáčkovy opery Národního divadla Brno.

Fotky Vojty Dukáta
v Domě umění

Tvorbu brněnského rodáka Vojty Dukáta představuje Dům umění na
výstavě s příznačným názvem Fotograﬁe z krabičky. K vidění do 13. ledna.

Sudoku pro
nenáročné

1 3 2 1 3 2
2 3 2 3
3 21
3 2
Pro líné

Ještě línější

NÁVOD: Součet v každém
řádku a sloupci je šest.
NÁPOVĚDA: Čísla jdou
za sebou v běžném pořadí,
jaké si pamatujeme ze školy.
Tedy: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jde
o stejný počet, jaký má hrací
kostka ok.
NÁPOVĚDA: 1, 1, 1

to bylo včera

městu Brno
1011Špilberg
Slavné
Jakoženy
by Starého Brna
předán

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

František Kocourek

Slavné ženy Starého Brna

MINULE: Když Bedovi prolátli, že je všechno v kopru,
že mu vosolili všechny mlataře, zhulil se do mrtva.

Jako by
to bylo včera

Herečka Národního divadla Brno

LEDEN

Marie Pavlíková

Mlata na Bílendě 16 kilo 20 (XI.)

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

Ema
Pechová

?

Otázka: Poznáte, na jaké
adrese je tato busta muže
s velmi pěkným jménem
František Ondřej Poupě?
Nápověda: Bez něj by nebylo pivo tím, čím je.

Minule: Zvonkohra na hl. nádvoří
hradu Špilberk, nejmenší zvon váží
16 kg, největší 220 kg. Správně:
Aleš Krejčí, Waldemar Plch
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Marie Pavlíková (1906 - 2003) hvězda
činohry Národního divadla Brno.

J

ejí život byl neodlučně spjat s činohrou Národního divadla Brno. Studovala
zpěv u Marie Fialové, pak
herectví u Emy Pechové.
Od roku 1927 se stává
členkou operety ND Brno
a tři roky září pod vedením

LEDEN

Zpěvák Jaroslav Albert Kronek poskytl StaroBrněnským
novinám exkluzivní rozhovor po své bitvě se zákeřnou nemocí.

Dětem - So 12. 1. v 15 h - OTESÁNEK - Divadelní studio V, Veveří 133 Barevná písničková pohádka o jednom,
který měl hlad. Vstupné 60 Kč. www.
divadlov.cz
Divadlo - Čt 17. 1. v 19 h - KRÁL RICHARD III. - ND Brno - Mahenovo divadlo, Dvořákova 11, tel.: 542 158 120 Věnováno památce J. Dufka. Více: www.
ndbrno.cz
Divadlo - 17. 1. v 21 h, 30. 1. v 19.30 h - MODELKA XXL ANEB MOJE STEHNA
V PROKLATYM DETAILU - HaDivadlo, Poštovská 8d - One - woman show
V. Drozdové. www.hadivadlo.cz

Divadlo - Čt 31. 1. v 19 h - KNÍŽE
MYŠKIN JE IDIOT - Divadlo Husa na
provázku, Zelný trh 9 - Druhý díl tetralogie
Sto roků kobry. V hlavní roli P. Liška nebo
J. Vyorálek.Více: www.provazek.cz

PRINCIPÁL

Oldřicha Nového. Touží
však po činohře. Roku
1930 se jí plní sen a stává
se členkou činohry ND.
I po odchodu do důchodu
zůstala divadlu věrná.
Ve ﬁlmu hrála např. ve
snímcích Botostroj (1954)
nebo Kalamita (1981).

s Jaroslavem Albertem Kronkem

Divadlo - 10., 11. a 25., 26 v 19. 30 h
- JAKUB A JEHO PÁN - Městské divadlo Brno, Lidická 16 - Moudrá komedie
Milana Kundery. Režie Stanislav Moša.
www.mdb.cz

Divadlo - Ne 20. 1. v 19 h - VALMONT
- ND Brno - Reduta, Zelný trh 4 - Napínavá hra dvou cynických poživačníků. Hrají
E. Novotná, V. Vašák a J. Pidrmanová.
Režie: D. Špinar. Více: www.ndbrno.cz

Oldřich
Nový

● 20. 1. 1859 se v divadle
Reduta konal klavírní koncert Clary Schumannové.
● 28. 1. 1925 se v 11 h konala první promoce na Masarykově univerzitě v Brně.
Prvním čestným doktorem
byl jmenován hudební
skladatel Leoš Janáček.
● 20. 1. 1948 se na Právnické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně konala
slavnostní promoce ministra zahraničí Jana Masaryka.
● 26. 1. 1940 byla premiéra ﬁlmu Dívka v modrém
s Lídou Baarovou.

Velký rozhovor SBN

Kulturní nástěnka

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO

Mistr Leoš Janáček

PEDAGOŽKA

KDE TO JE

K

MANŽEL

No vida, tak takhle to
bylo. A jak Žanek Žižkové
šeredně vybóchal křížatý?
Zgómeš příště!

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

to bylo včera

Aleš
Podhorský

Foto: Archiv

(1947 - 1991),
lamželezo,
vypravěč, fešák

Hurá! Janáček se
stal doktorem

Foto: Archiv

FRANTA
KOCOUREK

vlítli na Prágl, dlábili tam
kocóry a dělali dusno.
Pařby chálky, válců, račmenů a goldny, co vyčórovali dohukaném pražském
batlesům měli mraky, ják
to po každý solidně zmáklý mlatě bévá. -konec-

Text a foto: Martin Cibulka

R

Kindoši

udla vzal fofrem staró s kindošama, sbalil do žebradla lováče, goldnu a kódry a valil na rolu. Rudlovi borci

městu Brno
1011Špilberg
Slavné
Jakoženy
by Starého Brna
předán

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

SBN: Jaroslave, koncem loňského roku
jsi porazil soupeře
z nejtěžších.
J. A. K.: Šest měsíců
jsem věděl, s kým bojuju a kupodivu jsem neměl strach. Vlastně to
nebyl boj. Bylo to jenom
skřípavé plynutí časem
s operací a ozařováním.
Díky skvělému týmu lékařů a personálu FN u sv.
Anny jsem byl připraven
na všechno. A dopadlo to
dobře.
SBN: Jak to změnilo
Tvůj život?
J. A. K.: Po 40 letech
jsem byl najednou dva
týdny v nemocniční posteli a v pyžamu. A pak
jsem celý měsíc každý
den poslouchal 146 krát
monotónní kvílení lineárního urychlovače LU5,
který mi masíroval uši
a jehož paprsek mě sou-

časně neviditelně léčil
i devastoval. Život mi teď
otravuje dočasná ztráta
chuti a slin. Všechno co
jím, chutná jak hlína, vše
co piju, je olej.
SBN: Co Tvoje nemoc
versus muzika?
J. A. K.: Hlasivek se
to naštěstí netýká a nadrženosti na hraní také
ne. Tvoříme a zkoušíme
to, co jsme díky vetřelci
ve mně museli v květnu
2012 přerušit.
SBN: Zajímal by mě
Tvůj názor na kulturní život v Brně?
J. A. K.: Brno má podle
mě obrovský kulturní
potenciál a zázemí. Info
je tady díky StaroBrněnským novinám, dalším
médiím a plakátovacím
plochám. V naší metropoli to žije, divadlo, muzikál, kluby i street. Brno
má co nabídnout.

SBN: Chystáš nějaké
překvapení?
J. A. K.: Překvapení by
bylo, kdybych nic nechystal. V letošním roce připravujeme 2. řadové album Albandu. Přál bych
si, aby v něm nebylo nic,
co by připomínalo loňský
čas strávený po špitálech.
Protože mně, parťákům
a našim fans půlrok koncertů zaručeně chybí,
bude mít rok 2013 tentokrát 18 měsíců.

Zpěvák Kronek (Alband, ex
Kern) připíjí na nový rok.

Za to, že
Menšíkova 11
darovala 100
tisíc Kč astmatickým dětem.

Čís. 1, roč. II
leden 2012

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@StarobrnenSkenoviny.eu

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy

1. dne v měsíci.

®

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SBN TRICET
na tel.
číslo

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

902 11 30

www. StarobrnenSkenoviny.eu

Seženete i v Praze

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

Aktuální vtip ze 100 let
starých novin

PETR MENŠÍK

KAVÁRNÍK, SYN VLAD. MENŠÍKA

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

Mazlíčci
Starého Brna
Foto: Hana Korbičková

Foto: Archiv SBN

Modré okénko
dnes získává...

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

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

Příští číslo vyjde
1. února

Šťastný a veselý nový rok 2012
Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.

Čerstvé StaroBrněnské noviny leguánovi
Žudovi chutnají. Olizuje tiskařskou čerň.

Takhle to
má vypadat

Foto: Martin Cibulka

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ
NA ADRESU:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

StaroBrněnské noviny
v zátiší mísy pomerančů
v kavárně La Dolce Vita
na Biskupské 3.

na tel. číslo 902 11 30

- Co jste dostal od manželky k Vánocům?
- Džbán a v něm hrací strojek, co hraje: Ach není, není tu...

44 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).
Café TeeVee, Běhounská 18. Restaurace Hansen, Besední dům, vchod
z Husovy ulice. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 602 724 700. Air café,
Zelný trh 8, tel.: 774 020 106. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Kavárna Parnas, Zelný trh 20. Informační centrum, Radnická 8. 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. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopotraviny,
Údolní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvořákova 11. Caffé
del Saggio, Helceletova 2, Masarykova čtvrt. Husa na provázku, Zelný trh 9.
Kadeřnictví Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Kavárna Santiago,
Veveří 22. Pivní opice, Joštova 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Gorkého 2. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Odysea - svět logických
her a zábavy, Starobrněnská 20. Pivnice U Čápa, Obilní trh 10, tel.: 541 210
189. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady
3, Brno, tel.: 546 221 019. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Restaurace Na schodech,
Pekařská 29. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148, Královo Pole. U Všech čertů, Dvořákova 6.
Restaurace Na pískové cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana,
Jezuitská 3. Pivnice Koločava, Bayerova 10. Restaurace Šermířský klub L.
A. G., Kopečná 50. ISHA café restaurant, Úvoz 8. Kavárna La Dolce Vita,
Biskupská 3. Galerie Caffe, nám. Svobody 8. RedBlack Shop, Kopečná 7.

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 1 / leden 2013 / III. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej
Höppner. Hlavní redaktor: Martin Cibulka, Kultura, inzerce: Monika Höppner,
Radek Talaš. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt:
redakce@starobrnenskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon
inzerce: 777 556 578. Poštovní adresa: Sarajevská 16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků čtenářů.

No
vida!
inzerce

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

