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Noviny, které si píší čtenáři sami

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí                         Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

®Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

únor 2013
Cˇ ís. 2, roč. III Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®

30 Kč

902 11 30
SBN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

STAROBRNENSKE
}NOVINY
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SLEČNA TEREZA
z kavárny Caffé del Saggio 

(Helceletova 2) 
nese cappuccino za 43 Kč.

Brněnské  
servírky

 1.
na

ro
ze

nin
y

    redakce@starobrnenskenoviny.eu            telefon redakce (Monika): 777 556 578            www.starobrnenskenoviny.eu

„Protože mi přibližují historii 
města, které mám na světě 

nejraději.“
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MARKÉTA JETELOVÁ 
moderátorka 

Českého rozhlasu Brno

SEDM ZEN 
HUGA HAASE

Fo
to

: A
rc

hi
v 

S
B

N

Miss 
Saggio

POSÍLEJTE nám fotky servírek, 
číšnic, skladnic, milenek, žen nebo 
jiných děvčat s pivem Starobrno. 
CENA: sud piva Starobrno. 

I PIVO MU ̌ZE BÝT SEXY

redakce@starobrnenskenoviny.eu 

Vyhlášení výsledku str. 6 a 7

Hugo Haas 
a herečka Cleo Moore 
v Hollywoodu 1953

Když šel Hugo Haas po ulici, 
ženy omdlévaly...  Více s. 4 a 5

Narozeniny 19. února

Exkluzivní foto

Vyhlášená kolena a žebra.
Skvělá obsluha.

Večerní programy.
Mojmírovo nám. 16/17 Brno 

Večerní programy.Večerní programy.

Tel.: 777 999 665
www.club-fi cak.cz

www.facebook.com/OldiesMusicClubFicak

cerstvou a kvalitní kávu 
prazenou podle receptury 
PENERINI v Ceské republice

Prinášíme

www.penerini.cz
Více info na str. 12

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

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

Nám. Svobody 17
Více info str. 8

www.stredovekakrcma.cz
Nám. Svobody 17

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578
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Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@starobrnenskenoviny.eu
posílejte na adresu:

      uhle jsem viděl 
pěkný fi lm Angli-
čan, který vylezl 

na kopec a slezl z hory. 
Byl o tom, že lépe navézt 
na kopec hlínu, aby z něj 
byla hora, než mít obyčej-
ný přírodní kopec. 
O pouhé dva metry pře-
výší brněnský mrakodrap 
AZ Tower dosud nejvyšší 
budovu v zemi pražskou 
City Tower (109 m).
Ano, AZ Tower měří jen 
104 metry (zle na něj do-
tírá kostel sv. Bartolomě-
je v Plzni se 103 metry!), 
ale stačí menší stožárek 
a šup ho tam: 111 m!
No jo, ale co když pak 
Pražáci postaví na svůj 
mrakodrap štafl e?

   Úvodník   Úvodník

Důležité 
telefony

Číslo měsíce

263
Po 263 dnech se 
Brněnský drak 
vrátil do průchodu 
Staré radnice

Císlo měsíceCíslo měsíce

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

inzerce

Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

 Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Souboj
mrakodrapů

inzerce

Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Nádherný dům, 
kde Hugo v Brně 
dlouhá léta žil. 

Stojí za 
Provázkem.“

Petr 
Halberstadt

Umělecký šéf
Mahenovy činohry
„Že se v Brně 
rodí skutečně 

mimořádní 
lidé.“

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

 Jiří
Pecha

„Vynikající 
herec a velký 

milovník 
psů.“

Herec, fi lozof,
mudrlant

Co se vám vybaví při 
jménu Hugo Haas?

Dita 
Kaplanová

Herečka, Národní 
divadlo Brno 

„Talent. 
Humor. 

Kokain. Bibi. 
Pes.“

„Srandovní pán 
z fi lmu o fotbale, 

který neměl 
barvy.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Jeden velký 
životní osud 

velkého 
brněnského 

herce.“

-8 °C
ÚNOR: Kdepak obleva! 
Má být hluboko pod 
nulou a to nejen v noci.

Počasí 

Recept dle 
Dobromily

Hnědá silná 
polívka

Dej na rendlík kus más-
la, dvě na koláčky roz-
krájené cibule, jeden ce-
ler, dva kořeny...

Ta to umí osolit!

rettigova.lukul.cz

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Křídlovická - Opilý 
muž vyloupil pobočku 
České spořitelny v Kří-
dlovické ulici. Policie 
jej dopadla po patnácti 
minutách. Nadýchal 1, 8 
promile. Policie výši část-
ky neuvedla, mohlo jít 
o miliony. 

● Brno - Konzul nového 
zastupitelství Chorvatska
slíbil, že se zasadí o opě-
tovné uvedení do provozu 
letecké  linky Brno - Za-
dar. Linka byla zrušena 
v roce 2010.

● Křenová - Záletník 
klekl dne 16. ledna před 
policistku, aby mu po-
mohla před rozzuřeným 
druhem jeho milenky. 
Muž ho honil na ulici. 
Oba skončili na služebně 
v Křenové ulici. 

● Zelný trh - Oprave-
ného náměstí Zelný trh 
se Brno dočká nejdříve 
v příštím roce. Práce byly 
odloženy kvůli vánočním 
trhům. Ze stejného důvo-
du to uvázlo už loni.  

Bravo! Brněnský drak 
má zatím všechny zuby

● Stará radnice - Slav-
ný Brněnský drak, který 
od listopadu visí zpátky 
v průchodu Staré radnice, 
má stále 66 zubů.
Hlídka StaroBrněnských 
novin chodí zuby jednou 
měsíčně počítat.
Drak přečkal většinu 
minulého roku v Morav-
ském zemském muzeu, 
kde byl kompletně vypu-
lírován.
V roce 2009 mu vandalo-
vé ulámali většinu drápů 
a vylámali několik zubů. 

Socha Jošta už straší
Moravské náměstí - So-
cha markraběte Jošta na 
koni, která prý má stát 
na Moravském náměstí  
(SBN informovaly), má 
stále více odpůrců. 
„Je to ostuda,“ míní čle-
nové občanského sdruže-
ní Moravskoslezská aka-
demie pro vzdělání, vědu 

a umění. Kritici upozor-
ňují na to, že kůň má 
nepřirozeně dlouhé nohy 
a Jošt vypadá jako robot. 
Je tu též podoba s donem 
Quijotem.
Primátor Onderka ale 
na  návrhu sochaře Róny 
trvá. Výroba sochy bude 
stát sedm milionů Kč.

Zubní 
hlídka

Čím víc 
zubů, tím líp

Jošt nebo 
robot?

Sedmnáctka 
vpravo nahoře

Otevøeno: 
Pondìlí až pátek 7 - 20 h a dle domluvy
Studio BELLA, Grohova 22, Brno

studiobella

Modely pro business módu, do 
spoleènosti, pro volný èas, sva-
tební šaty, šaty pro družièky, 
chlapecké obleky, doplòky.
Šijeme také historické kostýmy 
a napoleonské uniformy.

Krejèovský salon 
Bellissima

Volejte: 777 799 779, 541 248 052  www.studiobella.cz

Nekuřácká restaurace, 
ve které je pohoda!

•Polední menu 
•Výborné těstoviny 
•Moravská kuchyně 

•Jídla na grilu 
•Zeleninové saláty 
•Prodej lahvového 
 i sudového vína

Nově v nabídce vážené ovčí a kozí sýry, 
prodej světových čokolád, moravská 

a zahraniční vína
Adresa: Veveří 4, Brno

Telefon: 731 078 378 www.udraka.cz

U DRAKA
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Malý oznamovatel

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
inzerce

 Zpravy telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

inzerce

Za pár dní má mít Brno 
nej mrakodrap v ČR

...a takhle to vypadá, když se díváte z okna

Petrov

Brno - Až poleví mra-
zy, bude mít Brno nej-
vyšší mrakorap v ČR. 
Už totiž chybí jen špič-
ka. Bez ní měří mrako-
drap 104 metrů, špička 
mu přidá sedm metrů. 

Nejvyšší budovou v 
ČR je tak zatím City 
Tower v Praze na Pan-
kráci. Měří 109 metrů. 
104 metrů zatím není 
nic moc.  Např. špička 
kostela sv. Bartolomě-

je v Plzni dosahuje do 
výšky 103 metrů.
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Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3Dívka ze str. 3

štěKYPRÁ INGRID Z DRÁŽĎAN
propaguje na Zelném trhu 

roku 1913 německé knedlíky 
(Knödel). Nakonec vzala dráhu, 
čímž vzniklo jméno Drážďany.

Knedlík 
je víc než 

krása 

Tak to je 
betelný!

Víte, že...
Nejdražší byt v AZ Tower 
je ve 28. a 29. patře za 

cca 20 milionů Kč.

Trať

Vzdálené 
vrcholky hor

AZ Tower

29. patro

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 

Na Švábce
polední menu 
rodinné oslavy
� remní akce 
rauty, catering

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

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

www.sperk-zlatnictvi.cz

Otevřeno: 
Pracovní dny 9 - 17. 30 h Telefon: 603 234 656

Adresa:
Tuřanka 2 a, Brno - Slatina

Optika Martin Wais
I Hugo Haasovi 

by brýle od nás slušely!

Optika
Tel.: 542 213 477

Adresa: Husova 6, Brno
www.martinwais.cz

Nabízíme výrobky českých umělců, ať už textil, 
keramiku, sklo nebo šperk.

Adresa: Pekařská 18
Otevřeno: Pondělí až pátek 10 - 17 h

Původní textilní české řemeslné 
a výtvarné výrobky

Navštivte i naši pobočku na Kozí 12
Otevřeno: Pondělí až pátek 10 - 18 h, 

sobota 9 - 13 h

www.galerievsiti.cz

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Dobrovol. platbu za výtisk 
StaroBrněnských novin

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

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 

Nabízíme výrobky českých umělců, ať už textil, 

potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet

PLATBA 
SMS
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4  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

DŮM (díra ulici.

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Na levé fotce teče potok Ponávka, na pravé je silnice.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Brně pořízené 
ze stejného místa na adresu: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu  

1896 Dnes Kde to je
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Mendlovo nám., pohled k Pekařské

HAAS: JEHO ZENY
Hugo Haas

Adina 
Mandlová, 

milenka
Hugo zařídil, aby 
se stala herečkou

Hned od počátku kariéry byl 
Hugo Haas miláčkem žen. Ob-
divovatelky lákal jeho zevněj-
šek, lahodně modulovaný hlas 
a smysl pro humor...

ugo byl proslu-
lým elegánem, 
nosil vždy klo-

bouk, bílou šálu a doko-
nalé boty. 
Studoval zpěv na brněn-
ské konzervatoři (mj. také 
fonetiku u Leoše Janáč-
ka). Po absolvování získal
v roce 1920 angažmá v Ná-
rodním divadle v Brně, 
kde byl tři roky.
Milostná dobrodružství 
z té doby nejsou příliš 
známa, ale je jisté, že už 
tehdy charismatický mla-
dík s uhrančivýma očima 
přitahoval nejen své he-
recké kolegyně.

Jak píše Otakar Vávra ve 
svých pamětech: „Když 
jsme šli spolu po Národní 
třídě, neminuli jsme jedi-
nou ženu, mladou nebo 
středního věku, která by 
se po něm neohlédla se 
slibným úsměvem. Haas 
byl totiž velice zábavný 
společník a vyloženě po-
stelový typ.“ 
V mládí se Hugo nevyhý-
bal společenským sedán-
kám ani milostným dob-
rodružstvím. 
Jeho první slavnou milen-
kou byla hvězda němého 
fi lmu Andula Sedláčková. 
V řadě následovaly další: 
Adina Mandlová, Ljuba 
Hermanová, Olga Schein-
pflugová… 

Pověst Huga Haase coby 
svůdce byla veřejně zná-
ma. Voskovec s Weri-
chem ve svých Dopisech 
vzpomínají třeba na jistou 
paní, co se nad ním moc-

ně klenula a při tom mu 
říkala: „Mistře, to jsem 
ani netušila, jaké vy jste 
prase!“
V meziválečné době patři-
ly k životnímu stylu praž-
ské bohémy odvázané 
mejdany v bytech a Haas 
je ochotně a rád pořádal 
u sebe doma. 
Kromě kumpánů od fi l-
mu, divadla nebo z lite-
rárních i podnikatelských 
kruhů k nim samozřejmě 
patřily mladé a krásné 
ženy. Hrál se jazz, vypilo 
se moře alkoholu. 
Před manželkou Bibi (se-
známili se v roce 1937) 
byla několik let nejdůleži-
tější ženou Haasova živo-
ta famózní Adina Mand-
lová. Seznámili se v Praze 
v Lucerna baru. 

Přestěhoval si ji do svého 
bytu nedaleko Mánesa 
a překřtil ji na Titinku. 
Říkal tak všem svým mi-
lenkám. Právě on přivedl 
Adinu před kameru.
Bibi (o 16 let mladší než 
Hugo) se narodila ve Švý-
carsku. Mládí prožila po 
klášterních školách, pak 
se však vzbouřila a vrh-
la se na dráhu tanečnice 
a herečky. Vzali se v roce 
1938.
Bibi s Hugem utekla do 
USA krátce po svatbě. 
Žili spolu až do jeho smrti 
v roce 1968, kdy se udusil 
v jejich vídeňském bytě.

H

Výzva

Víte, že...
Hugo Haas žil v Brně do 
svých 23 let. S Bibi měl 

syna Ivana (zemřel).

Jiřina 
Štěpničková, 
kamarádka

Hráli spolu ve fi lmu 
Jedenácté přikázání

Marie 
Bibikoff, 
manželka
Byli s Hugem 
manželé 30 let

Olga 
Scheinpfl ugová, 

milenka
Manželka spiso-
vatele K. Čapka

Ljuba 
Hermanová, 

milenka
Seznámili se 

v divadle

Andula 
Sedláčková, 

milenka
Herečka, prý Hu-
gova první láska

Mejdany

Titinka

Marie 
Bibikoff, 

BIBI
č. 1
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DŮM (díra ulici.

ocha Rudoarmějce 
byla v parku na Mo-
ravském nám. umís-

těna v roce 1955. Měla vzty-
čenou levou ruku nad hlavu. 
Autoři sochy jsou Vincenc 
Makovský, Bohuslav Fuchs 
a Antonín Kurial. Město 
Brno vzalo rekonstrukci 
městských parků na Koli-

šti opravdu z gruntu, když 
bronzová socha frontového 
vojáka byla převezena až do 
Buštěhradu. 
Tam  bude  vůbec poprvé 
restaurována. Na své místo 
se vrátí na jaře, těsně před 
termínem výročí osvobození 
Brna. 
Náklady rekonstrukce parků 

včetně restaurování našeho 
vojáka jsou 53 mil. Kč. 
V obvodovém chodníku před 
pomníkem má být vysazena 
nová alej s lavičkami. 
Před rokem 1955 se uvažo-
valo o postavení sochy na 
Františkově, Moravské nám.
(tehdy nám. Rudé armády) 
ale zvítězilo.

Tichý koutek zuřivého reportéra
Martin Cibulka neúnavně brázdí ulice Starého Brna a hledá náměty
Tichý koutek zuřivého reportéraTichý koutek zuřivého reportéra
Martin Cibulka neúnavně brázdí ulice Starého Brna a hledá námětyMartin Cibulka neúnavně brázdí ulice Starého Brna a hledá náměty

Kam zmizel Rudoarmějec?
S

Palác 
Jalta
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S vojákem Bez vojáka

Nové zprávy
ze Starého Brna
● Brno - Po městě jezdí 
ve Škodě Octavii tmavé 
barvy muž, který se chce 
zabít. O sebevraždu už se 
pokusil 4. ledna, když si 
z výfuku vyvedl do auta ha-
dici. Policie po něm pátrá.

● Dominikánské ná-
městí - Témata předná-
šek o brněnském podzemí 
(vždy v pondělí 16.30 h 
v mincmistrovském skle-
pě pod Dominikánským 
náměstím): 4. 2. Kapu-
cínské náměstí a Petrov, 
11. 2. Moravské náměstí 
a Běhounská ulice,  18. 2.
Pekařská ulice, 25. 2. 
Špilberk.

● Zelný trh - Meziná-
rodní den švihlé chůze 
oslavilo dne 7. ledna asi 
40 Brňanů. Chodili po 
městě divně.

● Brno - Počítačový vý-
vojář Ivan Buchta (30) 
z Brna byl po čtyřech mě-
sících propuštěn  z řecké-
ho vězení. Má těhotnou 
manželku. Seděl za údaj-
nou špionáž, když fotil 
krajinu. Propuštěn byl 
i  jeho kolega.

● Brno - Francouzský he-
rec Anthony Delon (syn 
Alaina Delona) navštívil 
dne 19. 1. vilu Tugendhat. 
Pak odjel na Ples v opeře, 
kde byl hlavní hvězdou. 
Do Brna tento fešák zaví-
tal úplně poprvé.

HAAS: JEHO ZENY

Hugo s fanynkami  
v Praze na plovárně 

v roce 1936

Ivan Buchta (vlevo) 
a Martin Pezlar

Cleo 
Moore, 
milenka

Herečka, fi lmy 
s Hugem v USA

Hugo Haasnarozeniny 19. února
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I pivo muže být sexy!I pivo muže být sexy!
Vyhlášení výsledku velké 
soutěže pivovaru Starobrno 
& StaroBrněnských novin
Soutěž o sud piva Starobrno
probíhala na stránkách Sta- 
roBrněnských novin od břez-

na loňského roku. Každý 
měsíc jsme vybrali nejlepší 
snímek a uveřejnili ho. Zví-

tězil ten, který poslal v dubnu 
2012 Martin Pleva (viz velké 
foto na vedlejší straně). 

Posílejte dál své fotky, sud 
chutného Starobrna třeba 
čeká právě na vás!snímek a uveřejnili ho. Zví- čeká právě na vás!

Jen hrajte směle dál!
POSÍLEJTE nám fotky servírek, číšnic, 

skladnic, milenek, žen nebo jiných děvčat s pivem 
Starobrno. Heslo: I pivo může být sexy! 

Nejlepší foto bude v únoru roku 2014 oceněno 
sudem piva Starobrno. 

redakce@starobrnenskenoviny.eu 
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Kalendárium 
Starého Brna

Alois 
Mrštík, 

dramatik

Lola 
Skrbová, 
herečka

ÚNOR

● Ivo Váňa Psota 
*1. 5. 1908 Kyjev 
†16. 2. 1952 Brno
Baletní mistr Národního 
divadla Brno, světově 
uznávaný tanečník, cho-
reograf. Ovládal devět ja-
zyků. Spáchal sebevraždu.

● Alois Mrštík 
*14. 10. 1861 Jimramov 
†24. 2. 1925 Brno
Spisovatel. Bratr Viléma 
Mrštíka. Autor námětu 
hry Maryša.

● Jarmila Karlíková 
*25. 2. 1925 Bezdědice 
†22. 5. 2010 Brno
Pěvkyně Národního divad-
la Brno. Byla manželkou 
herce Josefa Karlíka.

● Lola Skrbová 
*16. 2. 1902 Čáslav 
†28. 9. 1978 Brno
Herečka. Ve fi lmu např. 
Škola základ života (1938), 
Kladivo na čarodějnice 
(1969).

● František Sűsser
*28. 2. 1890 Vídeň 
†26. 10. 1956 Brno
Malíř. Portrétoval osob-
nosti brněnského veřej-
ného života pro Lidové 
noviny.

● František Mádle 
*11. 2. 1892 Vojice u Hořic 
†25. 10. 1941 Brno
Sochař. Ve svém ateliéru 
skrýval parašutistu Karla 
Hovůrku, byl zatčen a po-
praven gestapem.

Jarmila 
Karlíková, 
pěvkyně

František 
Mádle,
sochař

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

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

Tohle je vítěz
„Na snímku je moje přítelkyně svírající 

Starobrno 11°.“ Foto poslal: Martin Pleva

ODMĚNA: 
Martin Pleva obdrží
50litrový sud piva 
Starobrno Medium. 
Bude si ho moci 
převzít s přítelkyní 
Veronikou Troppovou
v Pivovarské prodejně 
v ulici Hlinky 160/12. 
Tel.: 543 516 299

Starobrno 11°.“ Foto poslal: Martin Pleva

Vítězná slečna 
Veronika Troppová 



8  DopiSy} Akcetelefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

inzerce

Brněnská
NEJ

Nejstarší 
biograf

Brněnský rodák Dominik 
Morgenstern (1875-1942) 
si otevřel první kamenné 
kino v České zemi dne 7. 6.
1907. Jmenovalo se The 
Empire Bio a stálo na Vel-
kém náměstí (dnes nám. 
Svobody). 
Později se přejmenovalo 
na Central a po r. 1950 na 
kino Úderka. Slavné kino 
Viktora Ponrepa v Praze 
zahájilo provoz o 3 měsíce 
později, 15. 9. 1907.

Setkání přátel StaroBrněnských novinSetkání přátel StaroBrněnských novinSetkání přátel StaroBrněnských novin

ném stole. Neseďte tedy 
doma a přijďte mezi 
nás! 
Kdo přinese nejvtipněj-

ší, z čehokoliv podomác-
ku vyrobené srdíčko, 
bude odměněn speciální 
cenou.

Ř

Jaké pro vás chystá 
Martin překvapení?
Uvidíte 4. 2. 2013
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Dobrá nálada
v  Café TeeVee

Kino Central 
na náměstí Svobody

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

No tak 
vida!

íká se, jak na 
Nový rok, tak po 
celý rok. Podle 

prvního novoročního 
setkání přátel SBN by-
chom tedy měli celý rok 
tančit, zpívat, popíjet 
víno a být veselí. 
Situace a celková nálada 
mezi lidmi tomu sice ne-
nasvědčuje, můžeme se 
ale pokusit zpříjemnit 
si každý den a nenechat 
si kazit náladu, ať už ně-
jakým politikem nebo 
čímkoliv jiným. 
Křehké domácí slané 
tyčinky přišly při led-
novém sezení každému 
vhod. 
K vínu, pivu, nebo jen 
tak k poslechu krásných 
českých či italských 
melodií, které se nesly 
z akordeonu, jindy po-
klidné oblíbené kavárny 
TeeVee. 
Příští setkání bude sr-
díčkové. Srdíčka mnoha 
chutí i velikostí, na vás 
budou čekat od 17 hodin
na srdíčkově prostře-

Kabát šitý 
v mol

Znovu otevrena 
na nám. Svobody 17, 

Dum pánu z Lipé, 
prestehována z Ceské.

Bohatý každodenní program 
od 20 - 24 h zdarma. 

Pobaví vás kejklíři, tanečnice, rytíři, trubadúři, 
potulní muzikanti. Nenechte si ujít pravou středověkou žranici 

a obsluhu v dobových kostýmech. 
Teplá kuchyně až do odchodu posledního hosta.

Vchod z nám. Svobody.

Prijd te zazít stredovek 
na vlastní kuzi!

Otevřeno každý den 11- …h 
Telefon: 542 210 021, 728 877 778 • www.stredovekakrcma.cz  
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Komentáře, básně, 
glosy, minifejetony

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

telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce@StarobrnenSkenoviny.eu

Spočteno 501 hlasů. 
Stav k 20. 1. 2013. Pište!

ANO 
9 %

NE 
91 %

Ať trčí! Nelíbí!

Líbí se  vám orloj 
na nám. Svobody?
redakce@starobrnenskenoviny.eu

TITULNÍ strana 
StaroBrněnských novin 

č. 1 (leden 2013)

 obrý den,
 nevíte jestli byl 
konstruktér Eiffel

skutečně v Ivančicích ne-
bo v Brně?
Mohli byste o tom něco 
zjistit a třeba i napsat. 
Vršek této věže je té 
pařížské hodně podobný. 
Možná ji také viděl.

Karel Vlček

Byl Eiffel 
v Brně?

obrý den,
rád bych se tímto 
přihlásil mezi ty, 

kteří ví, kde se nachází 
busta pana F. O. Poupěte. 
Chodíme okolo s mojí 
slečnou poměrně často 
a hrajeme spolu hru, kdo 
z nás si přesně zapama-
tuje datum narození 
a úmrtí tohoto význam-
ného reformátora. 
Vzhledem k tomu, že mám 
pivo dost rád, už delší 
dobu v této hře vítězím 
a obě data si přesně 
pamatuji již delší dobu 
:-D
Adresa domu, na jejíž zdi 
se tato busta nachází, je:
Starobrněnská 20, rohový 
dům, v němž byla dnes již 
patrně bývalá restaurace 
Dávné časy.
Děkuji a přeji vašemu 
plátku hodně zdaru!

Josef Novosád, Brno

íky za pěkný 
článek o brněn-
ských starostech

v minulém čísle Staro-
Brněnských novin. Nikdy 
předtím jsem první muže 
města neviděla takhle 
pohromadě. 

Jiřina  Nová, Brno

Setkání přátel StaroBrněnských novin

D

99

inzerce

Dopis
Poupětova 

hra
D

Dopis
Starostové 

Brna
D

Eiffelova věž v Paříži. 
Postavena v letech 

1887 až 1889.

Ivančický viadukt. 
Dokončen v roce 1870. 
Snímek je z roku 1911.

V tomto domě bydlel diri-
gent, sbormistr, skladatel 
a všestranný hudebník 
Břetislav Bakala. 
Ve 13 letech vystoupil 
na koncertě Varhanické 
školy Leoše Janáčka. Bo-
joval za 1. světové války, 
prodělal tyfus. Po návratu 
(1919) se stal kapelníkem
a korepetitorem ND Brno. 
V roce 1925 dirigoval svě-
tovou premiéru baletu 
Bohuslava Martinů Kdo 

Smetanova 7 

Břetislav Bakala, 
dirigent (1897 - 1958)

je na světě nejmocnější? 
V roce 1956 se stal šéfdiri-
gentem nově vzniklé Stát-
ní fi lharmonie Brno.

Smetanova 7

Stručné příběhy lidí & domu Starého Brna

Zoo - Lední medvíďa-
ta v brněnské zoo se už
stavějí na nohy. Je jim 
deset týdnů (narodila 
se 24. listopadu). Plně 
funkční zrak i sluch
budou mít medvíďata 
začátkem února. Za-
tím nemají jméno.
Jejich mámě Coře a tá-
tovi Umcovi se před
pěti lety narodila či-
perná medvědí dvoj-
čata Tom a Bill (na 
snímku). Na nových 
dvojčatech zapraco-
vali loni v březnu.

Příběh lásky 
Cory a Umcy

Cora 
s medvíďaty

Dobrá zpráva,
čerstvě pražená,

zdravá káva.

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

Kavárna a pražírna

18 druhu káv a speciální kávy 

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!

Sloupek o kávě

istě příjemně potě-
ší, když vám číšník 
přinese s úsměvem 

kávu na vkusně uprave-
ném podtácku s dalšími 
doplňky, aniž byste si je 
objednali. Mají být totiž 
součástí správného podá-
vání káv.
Ke kávě patří malá sklen-
ka ideálně chvíli odstá-
té vody, kterou si zprvu 
vyčistíte ústa, aby vjemy         
z připravené kávy byly co 
nejintenzivnější, a podru-
hé doplní tekutiny, neb 
káva odvodňuje. Kon-
vička s teplým mlékem 
a ubrousek doplní sestavu 
a v některých podnicích 
lze čekat i sladkost. Neměl 
by také chybět rafi novaný 
cukr pro neutralitu oslaze-
ní, třtinový ovlivňuje chuť 
dle stupně melasy.
Vychutnejte si v dobrých 
kavárnách správně naser-
vírovanou čerstvou kávu.

             Pavel Kosta

Servis kávyServis kávy
Pavel 
Kosta 

Majitel Caffé del 
Saggio, nejlepší 
degustátor kávy

J

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Dobrovol. platbu za výtisk 
StaroBrněnských novin

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

Dobrá zpráva,
čerstvě pražená,

zdravá káva.
Kavárna a pražírna

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

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

Sbn tricet

PLATBA 
SMS
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1011Slavné ženy Starého Brna

 Kultura

Jako by to bylo včeraŠpilberg předán městu Brno

telefon redakce: 775 949 557 redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu10

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Smutné výročí 
Vlasty Fialové

13. ledna uběhlo 15 let od 
úmrtí Vlasty Fialové, 
vynikající herečky Mahe-
nova divadla, kterou za 
roli Divé Báry obdivovali 
diváci až v Japonsku. Ze-
mřela náhle, týden před 
svými sedmdesátinami. 

Festival Trialog 
opět v Brně

24. února zahájí brněn-
ská Mahenova činohra 21. 
ročník nesoutěžní přehlíd-
ky národních divadel Čes-
ka a Slovenska. Z herců se 
např. představí M. La-
buda, V. Postránecký 
nebo L. Frej.

Rychetský 
představil knihu

Knihu Diskrétní zóna 15. 
ledna představil Pavel 
Rychetský v Knihkupec-
tví Barvič a Novotný v Čes-
ké ulici. Redaktor Tomáš 
Němeček, který s Rychet-
ským knižní rozhovor vedl, 
ukazuje předsedu Ústavní-
ho soudu v období předlis-
topadové revoluce.

Zemřela baletka 
Mira Figarová

V brněnské Vojenské ne-
mocnici v polovině ledna 
zemřela ve věku 95 let 
někdejší sólistka, choreo-
grafka a pedagožka baletu 
Národního divadla v Brně 
Mira Figarová. Na této 
scéně působila v letech 
1936 až 1961. V roce 1996 
získala Thálii za celoži-
votní mistrovství v oboru 
balet.

Režisérka Mikotová 
zve na Malenku

Divadlo Radost uvedlo 
11. 1. na scéně Muzea lou-
tek pohádku O Malence 
v režii Zoji Mikotové. 
Výpravu vytvořila Yumi 
Mráz Hayashi.

Režisér Jirásek 
natočil Kdokoliu

Dokument o malíři Vla-
dimíru Kokoliovi měl 
premiéru v lednu. Film 
vznikl v brněnském stu-
diu České televize a nato-
čil ho režisér Pavel Jirá-
sek, který odkrývá duši 
osobitého výtvarníka.

Pro líné Ještě línější

1

2
32

1
3

3

3
2

12
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

3

2 23

Sudoku pro 
nenáročné

Vlasta 
Fialová
HEREČKA

Pavel 
Rychetský

SOUDCE

Mira 
Figarová
TANEČNICE

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve meste
SNADNÝ NÁVOD: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu po-

šlete na tel. číslo 900 11 30. Rozsah max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Pronajmu byt 1 + 1, 63 
m2 v Blansku. V centru, 
na pěší zóně. Solidní jed-
nání. Tel.: 777 55 65 78. 
●Prodám zahradu cca  
900 m2 se zděnou chatou, 
s parkovací plochou. Lo-
kalita: Jundrov - Komín. 
Cena dohodou. Tel: 604 
417 002.
●Prodám tel. číslo 
(Vodafone) s tarifem 
„Odepiš“ nejvyšší nabíd-
ce. Informace na tel. čís-

le: 777 122 009.
●Pronajmu byt v Brně. 
Tel.: 606 562 803.
●Štrůdlárna. V Prostě-
jově otevřena 1. moravská 
štrůdlárna. www.morav-
ska-strudlarna.cz
●Hledá se ak. malíř 
Josef Paldus, který 
pravděpodobně v letech 
1968 - 1972 emigroval do 
Francie. Informace, pro-
sím, volejte na tel. číslo: 
722 008 111.

●Restaurace Na Šváb-
ce hledá spolehlivého, 
samostatného, pružného, 
čistotného a šikovného
kuchaře a také pomocnou 
sílu do kuchyně. Zn. Máte 
rádi svoji práci. Tel.: 777 
042 588.
●Nabízím hypoteční 
úvěry s úrokovou sazbou 
už od 2,5 %, bonus pro 
vás, odhad zdarma. Tel.: 
737 500 806. E-mail: ra-
dek.talas@finvision.cz.

●Levně prodám zá-
novní lamelový rošt, dél-
ka 200 cm, šířka 80 cm.          
Rošt je i s matrací. Tel.: 
777 122 009.
●Koupím jakoukoliv 
knihu na téma Josef 
Šváb Malostranský. Tel.: 
777 122 009.
●Nabízím distribuční 
služby, distribuce tisko-
vin, vizitek, tisk letáků. 
Ceny dohodou. Tel.: 721 
760 241, www.716.717.cz.

inzerce Staré Brno. Nejlepší ve meste

Kavárna Café 99, Úvoz 56
Nekuřácká kavárna s milou obsluhou          
a třináctiletou tradicí. Sladké i slané do-
broty, alko i nealko, káva Lavazza, hry pro 
děti i dospělé. www.cafe99.cz

U Draka, Veveří 4
Navštivte nekuřáckou restauraci a vinár-
nu U Draka. Nový vzhled, 3 druhy poled-
ního menu, jakostní a přívlastková vína, 
dárkové zboží. www.udraka.cz

U čtyř mamlasů, nám. Svobody 10
Výroba a prodej cukrářských výrobků 
z tradičních surovin. Oblíbené zákusky 
našich babiček. Cukrárna, ve které se za-
stavil čas! Tel.: 542 212 097.

Novinky z místních podniku

U ČTYŘ
MAMLASŮ

U DRAKA

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

545 536 603, 602 724 700

Sjíždí se vám pneumatiky 
na vašem autě? 
Navštivte  GENO PNEU SERVIS. 
U nás geometrie kol jak má být!

www.genopneu.cz

Marcela Lurská
Zlatnictví
 Opravy zlatých a stříbrných šperku 
 Zakázková výroba  Rytecké práce

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

www.zlatnictvi-lurska.cz

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 

Ke 112. výročí narození herce, reži-
séra a scénáristy Huga Haase pořádají 
StaroBrněnské noviny vzpomínkové dny 
našeho slavného rodáka. Přijďte mezi nás. 
1. část
Kdy: Úterý 19. 2. 2013
Kde: Biskupská 8, před vchodem do domu
V kolik: 15 hodin
2. část
Kdy: Čtvrtek 21. 2. 2013
Kde: Na zastávce tram. č. 8, Židovský hřbitov
V kolik: 14 hodin
Fotoaparát a skleničku na šampaňské s sebou.

Pronajmu byt v Blansku

Volejte: 777 556 578

 V centru, na pěší zóně. 1 + 1, 63 m2.  
Volný od 1. března. 

Solidní jednání. 

Po stopách Huga Haase

Info na tel. č.: 
777 122 009
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František Kocourek
MINULE: Rudla vzal fofrem staró s kindošama, sba-
lil lováče a valil na rolu. (Mlata na Bílendě 16 kilo 20)

FRANTA
KOCOUREK 
(1947 - 1991), 
povídka vznikla 
na jeho počest

Ž anek Žižkové z Troc-
novýho byl správné 
mlatař. Hókalo se 

to vo něm a vo celé jeho 
mlatařské sajtně v kaž-

dým štatlu a gómali to aji 
v Rajchu.
Dyž jednó štatlil s celó svó 
plotnó vokolo Sudoměři-
ců, tak vařil těžké hantec 
s Pavčem Talafůskovým. 
Jak tak hantýrovali, ani 
nevrzl voko na plac...

Jako by to bylo včera

● 6. 2. 1911 byla Městskou 
radou města Brna vydána 
vyhláška: zákaz nošení  na 
veřejných prostranstvích v 
dámských kloboucích jeh-
ly. Pokuta až 200 Kč.
● 14. 2. 1651 byl položen 
základní kámen kostela 
sv. Maří Magdalény na 
Františkánské 2.
● 8. 2. 2000 bylo bratrům 
Pavlu a Hugu Haasovi, 
uděleno čestné občanství 
města Brna in memoriam.
● 8. 2. 1935 se konala 
premiéra komedie Ať žije 
nebožtík s Hugo Haasem 
 v hlavní roli. Špilberg předán městu Brno
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telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Jak Žanek Žižkové šeredně vybóchal křížatý (I.)

Mlatař

Otázka: Před jakým di-
vadlem v Brně stojí tento 
hambatý andílek v paruce 
s rozpřaženýma rukama?
Nápověda: Je umístěn na 
pět metrů vysokém sloupu. 

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu
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Minule: Starobrněnská 20, Franti-
šek Ondřej Poupě, sládek brněn-
ského pivovaru. Správně: Josef 
Novosád, Aleš Krejčí, Jana Petrů 
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Plakát k fi lmu

ÚNOR

No vida, tak to nám to 
pěkně začíná. Co to vlast-
ně v Žankovi hókalo? A co 
voko?  Zgómeš příště!

Herečka Národního divadla Brno
Marie Brožová

D ivadlo hrála již od 
dětství. Díky vedení 
otce se uchytila u ko-

čovných společností. Zá-
hy posílila soubor brněn-
ského Národního divadla 
(1921 - 1926). Do penze 
odcházela z pražského 
Divadla na Vinohradech.

Za svoji úctyhodnou di-
vadelní dráhu prošla 
všemi obory milovnic, 
hrdinek, tragických ma-
tek a babiček. Spolupra-
covala s rozhlasem, za-
sloužilá umělkyně (1966). 
Ve fi lmu např. Dům na 
Ořechovce (1959). 

Karel 
Lhota, 
manžel

Paní Marie (1901 - 1987) 

Antonín 
Brož, 
bratr

Jan 
Pivec, 
kolega  

Jako by 
to bylo včera

Premiéra veselého 
fi lmu o smrti

Slavné ženy Starého Brna
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Kulturní nástěnka    

Divadlo - Ne 10. 2. v 19 h - VALMONT 
- ND Brno - Reduta, Zelný trh 4 -  Napína-
vá hra dvou cynických poživačníků. Hrají 
E. Novotná, V. Vašák a J. Pidrmanová. 
Režie: D. Špinar. www.ndbrno.cz 

Koncert - Čt 21. 2. v 19.30 h - JELENÍ 
LOJE - Kabaret Špaček, Kopečná 46 - 
Ženské, pěvecké tělísko s doprovodem. Pět 
laní a jelen v písních divokých i plachých. 
www.facebook.com/kabaretspacek 

Dětem - So 23. 2. v 15 h - OTESÁNEK - 
Divadelní studio V, Veveří 133 - Barevná 
písničková pohádka o jednom, který měl 
velký hlad. Vstupné 60 Kč. www.diva-
dlov.cz

Dětem - 24. a 25. v 17. 30 h - MIKULÁ-
ŠOVY PATÁLIE - Divadlo Bolka Polívky, 
Jakubské nám. 5 - Uvádí Divadelní spolek 
Kašpar. Hrají: M. Ruml, M. Steinmasslo-
vá…www.divadlobolkapolivky.cz

Divadlo - 25. a 26. 2. v 19 h - MA-
ESTRO A MARKÉTKA - Divadlo 
Husa na provázku, Zelný trh 9 - Slavné 
dílo Bulgakova v režii Vladimíra Morávka. 
www.provazek.cz

Koncert - 7. 2. a 21. 2. v 19 h  - IVO 
KŘIŽAN - SPIDER - Restaurace Na 
Švábce, Údolní 4 - Koncert čechoameric-
kého dobrodruha a kytarového virtuosa. 
www.nasvabce.cz

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO ÚNOR

P. Menšík je fešák po tátovi.

Petr Menšík, prvorozený syn nezapomenutelného herce           
Vladimíra Menšíka a předseda Menšíkovy 11, poskytl upřímný 
zimní rozhovor našim novinám.
SBN: Petře, ty jsi ro-
dilý Pražák?
Petr: Narodil jsem se 
v Praze, ale v mých pěti 
jsme se s máti a ségrou 
Vladimírou stěhova-
li do Brna. Táta zůstal                  
v Praze, protože tam měl 
stálé angažmá. A hlavně 
máma to s ním neměla 
lehké. Chtěl se vyrovnat 
ostatním umělcům, tudíž 
se mimo divadlo věnoval 
i jiné zábavě. Tím, že se 
máma s námi vrátila do 
Brna, nás zachránila.
SBN: Tatínek byl pů-
vodem strojař?
Petr: Vystudoval stro-
járnu na Sokolské, kte-
rou jsem vychodil i já. 
Paradoxem bylo, že ně-
kteří z tátových spolužá-
ků mě tam učili, akorát 
nechápali, že je táta o pět 
let starší, než jsou oni… 
Paní na matrice, při vy-

zvedávání nového OP, 
nedotáhla devítku, tak-
že táta byl rázem ročník 
1924, místo 1929. 
SBN: A jaký máš            
k Brnu vztah?
Petr: Žiji zde 52 let, 
znám ho naprosto důvěr-
ně. Mám k němu vztah 
jako k rodnému městu. 
Když jedu do Prahy, tak 
maximálně na jeden den.
SBN: Navštěvoval tě 
táta v Brně?
Petr: V raném dětství 
nestačil pro svou vytíže-
nost sledovat, jak rychle 
rosteme. Proto nám na 
Vánoce kupoval pouze 
knihy, nevěděl totiž, ja-
kou máme velikost oble-
čení. Od puberty se časy 
změnily, viděli jsme se 
intenzivně. Zážitků, na 
které nezapomenu do 
smrti, je mnoho. Některé 
nemohu sdělit ani Sta-

roBrněnským novinám, 
byť je mám rád.
SBN: Vím, že existuje 
Menšíkova 11.
Petr: Odehráli jsme již 
tři sezóny, v každé cca 15 
zápasů. Jsem rád, že na 
popud mých kamarádů, 
to vše vzniklo. Z ode-
hraných zápasů fi nanč-
ně přispíváme na léčbu 
dětí v Dětské nemocnici, 
Brno - Černá Pole. 
SBN: Blíží se jaro, na 
co se v nejbližší době 
těšíš?
Petr: Jednoznačně na 
oslavu MDŽ!
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Velký rozhovor SBN 
s Petrem Menšíkem



Aktuální vtip ze 100 let 
starých novin

- Tahle slečna dneska už popáté upadla! - To dělá 
schválně. Je to dcera zbohatlíka a chce, aby každý 
viděl, že má brusle zdobené diamanty.

Příští číslo vyjde
1. března

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

Seženete i v Praze

Mazlíčci 
Starého Brna

Fenečku Heidy 
poslala čtenářka 

Dáša Fleková

Modré okénko
dnes získává...

Víte o někom, kdo si zaslouží 
Modré  okénko? Pište: 

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Za to, že má 
ještě všechny 
zuby, kterých 
jsme napočítali 
pěkných 66.

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

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

s osobním poděkováním s osobním poděkováním 
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci.

Šťastný a veselý nový rok 2012

Noviny pro Staré Brno, Brno - střed a okolí.                                  Zal. r. 2011 na střeše Domu pánů z Lipé. Na recykl. papíře.

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

leden 2012
Cˇ ís. 1, roč. II

. dne v měsíci. 30 Kč

902 11 30
SBN TRICET
na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS ®

STAROBRNENSKE
NOVINY

STARÁ RADNICE, SYMBOL BRNA

Takhle to 
má vypadat

StaroBrněnské noviny 
pod čerstvým jablečným 
štrůdlem v Caffe Galerie, 

nám. Svobody 8.
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Takhle to Takhle to 

No 
vida!

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
starobrnenskenoviny.eu

inzerce

odběrních míst45
STAROBRNĚNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den 
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek 
všech domácností a fi rem v centru Brna. Seženete je též 
zdarma na níže uvedených odběrních místech. Kdyby už byly 
rozebrány, volejte tel. číslo: 777 122 009 (Martin).
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 Par-
nas, Zelný trh 20. Informační centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela 
Lurská, Veveří 32, tel. 777 687 109. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. Re-
staurace 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 Mar-
kéta, 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 Špil-
berkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Restaurace Na schodech, 
Pekařská 29. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace Sta-
robrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavor-
ská 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. 
Středověká krčma, nám. Svobody 17. 

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? 

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je pod-
míněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

TIRÁŽ: StaroBrněnské noviny číslo 2 / únor 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 EURO-
tisk. Redakce neodpovídá za obsah příspěvků čtenářů.

Prinášíme cerstvou 
a kvalitní kávu prazenou 
podle receptury PENERINI 
v Ceské republice.

Rodinná spolecnost 
PENERINI Vás zve 

na šálek cerstvé kávy!

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!

Pro informace a nákup volejte: 

Nabízíme kávovary světových 
značek (Jura, De´Longhi, WMF…)

 a provádíme jejich kompletní servis.

www.penerini.cz
602 711 722

Zde muže 
být váš 

Pište na adresu inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Vyrobíme vám 
ho ZDARMA dle 
vašich představ

INZERÁT

Tel. č.: 777 556 578

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

Dobrovol. platbu za výtisk 
StaroBrněnských novin

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

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

Sbn tricet

PLATBA 
SMS
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