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Markéta, Hanka a Markéta na-
bízejí vynikající domácí makron-
ky - kus za 30 Kč. Bistro - shop 

MARINÁDA STORE (Jiráskova 15)

Brněnské  
servírkyservírkyservírkyservírkyservírky
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Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

C
en

a 
je

dn
é 

S
M

S
 je

 3
0 

K
č 

vč
. D

P
H

. P
os

ky
tu

je
 A

TS
, i

nf
ol

in
ka

 7
76

99
91

99
, w

w
w

.p
re

m
iu

m
se

rv
ic

es
.c

z

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

leden 2016
Cˇ ís. 1, roč. VI 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 

    redakce@starobrnenskenoviny.eu                telefon redakce: 777 556 578                  www.starobrnenskenoviny.eu

P.F.
 2016

„Jsem rád, že se alespoň 
StaroBrněnské noviny vracejí 

k historii Brna.“ 
Bohumil Šimek, ředitel 
Městské policie Brno

PROČ JE BRNO TAK KRÁSNÉ

Ludwig Christian 
von Főrster proměnil 
Brno ve fungující 
velkoměsto

NEJVLIVNĚJŠÍCH 
BRNĚNSKÝCH 
ARCHITEKTŮ

PROČ JE BRNO TAK KRÁSNÉPROČ JE BRNO TAK KRÁSNÉ

NEJVLIVNĚJNEJVLIVNĚJŠÍCH ŠÍCH 

16

Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

• Zveme vás do nově otevřené nekuřácké 
kavárny v srdci Brna.

• Prodej čerstvě pražené zrnkové kávy.
• Každý den výtečné snídaně 8 - 11 h, 

na výběr několik druhů menu.
• Lahodné dortíky a sladké dobrůtky.

www.kavovahvezda.cz

nově možnost načepovat si do 
korbelu vlastní středověké 

medovinové pivo korma přímo 
na stole! Přijďte se zahřát k peci 
a třeba si z ní i něco ochutnat.

Speciality z grilu, denní menu, 
pravidelné večerní programy.

nově možnost načepovat si do 

Adresa: 
Náměstí Svobody 17, 
Brno

Rezervace: 
722 000 063www.stredovekakrcma.cz

Více str. 6 - 7
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Pište si tyto
noviny sami! Články


redakce@starobrnenskenoviny.eu
posílejte na adresu:

   Úvodník   Úvodník

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce StaroBrněnských 
novin:..................777 556 578 
Městská policie 
Křenová 4:...........543 566 111 

Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

Ondřej
Höppner

 Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakceř@starobrnenskenoviny.eu

radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Překvapení se 
nekoná. Vila 
Tugendhat.“

Petr 
halberstadt
Herec, Národní 

divadlo Brno
„Mahenovo 

divadlo, 
patří v Evropě 

k těm 
nejlepším.“  

anketa staroBrnĚnskÝch novin

 Jiří
Pecha

„Jejda. Už vím, 
Jurkovičova 

vila v Žabinách, 
ta je pěkná, 

ne?!“

Herec, fi lozof,
znalec

Jaká budova v Brně 
se Vám nejvíc líbí?

markéta 
Jetelová

„Kostel sv. 
Augustina. Pro 
čistotu, jedno-
duchost linií 

a pravdivost.“

„Asi ten hrad, 
protože je tam 

tajemství 
a prý i čert.“

anna marie 
höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: Kromě 
mého rodného 

domku 
pak ještě vila 
Tugendhat.“ 

Moderátorka 
ČRo Brno

Nové zprávy 
ze Starého Brna

Brno - Dopravní pod-
nik zkrátil od polovi-
ny prosince intervaly 
tramvaje číslo 12 (ve 
špičce pouhé dvě mi-
nuty!) a mnoha dal-
ších spojů. Z dvanáctky 
mají radost především 
studenti, protože je vo-
zí na koleje.

studenti se 
radují: tramvaj 

č. 12 posílí

Tak tohle je vyloženě kata-
strofi cký scénář: Osamě-
lý muž, kterého drží nad 
vodou jen naděje, že tyhle 
Vánoce nebudou jeho po-
slední, bere z hrobu vany 
do náručí svého vánoč-
ního kapra a odnáší ho 
k řece Svratce. 
Hvězdy na nebi soupeří 
svým jasem s plynovými 
lampami a měsíc, jako by 
náhodou v úplňku, je pří-
slibem a metaforou toho, 
jaké to je, když se rány za-
celí a vše je opět dokonalé.
Na náplavce muž uklouz-
ne. Poslední, co vidí, než 
navždy zmizí pod hladi-
nou, je jeho kapr, lapající 
po dechu na břehu pod 
šumícími topoly.

Vzpomínka 
na Vánoce

Brno - Přezdívali ho Sto-
pař nebo Kamna (kvů-
li vysokému podstavci). 
Nedávno byl opraven, ale 
pořád nemá klid. Vanda-

lové na něj čmárají proti-
ruská hesla. Připomínáme: 
Rudá armáda osvobodila 
Brno 26. 4. 1945. Pomník 
tu stojí od roku 1955.
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Brno -  A je to tu! Když 
kávu, tak ve společ-
nosti pěkné kočky 
nebo kocoura. První 
přišla s tímto nápadem 
kavárna Na Stromě 
(ulice Špitálka) a při-
bývají další. Například 
Envi café nedaleko Ma-
henova divadla. Kočky 
nebo kocouři (Na Stro-
mě jich mají pět) lezou 
po stolech a klínech, 
jen za bar nebo do ku-
chyně nesmějí.

kočky mají nejraději kávu 
s mlékem a cukrem

Víte že...
Kočičí kavárny přišly 
z Japonska, kde platil 
zákaz mít kočky doma.

vydávají se 
za popeláře, ale 
jde jim o peníze
Brno - Mazaná finta! 
Převlékají se za popelá-
ře, tajně chodí za vozem 
a pak žádají od důvěři-
vých občanů příspěvky 
na různé aktivity, napří-
klad na údajné „Popelář-
ské Vánoce“.

Číslo měsíce

5
Medvědice Cora ze 
zoo v Brně porodila 
medvídě, které je její 
páté přeživší. str. 5

Císlo měsíceCíslo měsíce

3°C
leden

Kolikrát upadneš na ledu, 
tolikrát nasypej ptáčkům

Počasí 

RUDOARMĚJEC NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ 
DOSTÁVÁ CO PROTO, CHUDÁK

Dnes vaří 
Sudiprav

chleba 
s máslem 

Vezmi chleba, uřízni 
krajíc, namaž máslem, 
posol a počkej, až se 

vrátí manželka.

manžel m. d. rettigové

 

nechte hrnce vařit za vás!

Jejda! V místních kavárnách 
se rychle množí kočky

Mléko si prosím 
dvojité

Obchodní dům Vágner 
se o vaše psací potřeby 
stará už od roku 1907

Česká 151/16, Brno, 602 00

Restaurace 
a pivní šenk

Čepujeme poctivě vařená piva malých 
a středních pivovarů!

 ▪Denní menu za přátelské ceny, českou            
kuchyni a chuťovky k pivu. 

 ▪Dále nabízíme opékání v krbu (selata, jehňata, 
krůty, kýty), který je součástí interiéru.

Otevřeno denně 11 - 24 h. Těšíme se na Vás!
Adresa: Provazníkova 40, Černá Pole, Brno

Tel.: 545 245 050, 777 265 363
www.drevenaruze.cz
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Malý oznamovatel

Protože to jsou nejlepší noviny 
v Brně. V měsíčním nákladu 10 tisíc 

výtisků jsou ve všech schránkách 
v centru města a na více než 50 

odběrních místech. Čte je 30 tisíc lidí. 
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

 Zpravy telefon inzerce: 777 řř556 578 inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

PrOČ inZerOvat PrÁvě ve 
starObrněnských nOvinÁch

inzerce
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Brněnské Vánoce: Ukradli 
kozu, berana a nové hrnky
Měly to být revoluční trhy, ale... trochu to drhlo

Nám. Svobody - Týden 
po zahájení trhů kdosi 
ukradl berana v takřka 
životní velikosti z betléma 
a pak ještě kozu. „Chtěli 
jsme s ní obejít pár hos-
pod a natočit video,“ tvr-
dili zloději policii. 
Koza patří o Vánocích 
mezi ohrožené druhy. 
Ukradli ji už loni a do-
konce s ní odjeli tramvají. 
Měly to být letos revoluč-
ní trhy, ale novinky byly 
přijímány spíše s rozpa-
ky. Nápoje byly nalévány 
do vratných modrobílých 
hrnků, které se ale každou 
chvíli ztrácely. Populární 
nápoj tzv. Svoboďáček 
(míchaný) nebyl k má-
ní vůbec.

Víte, že...
   Novinkou byl nápoj 

Turbomošt (horký 
jablečný mošt smíchaný 

s jablkovicí).

ČTENÁŘ 
REPORTÉR

náměstí 
svobody
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

nedostižná dobromila zvítězila 
v maskovací soutěži, konané 

u příležitosti dne chameleonů.

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V MASKOVÁNÍ

ukradená koza

Beránek v křoví

mizící hrnek

Zde může být 
váš inzerát!

Volejte hned tel. ̌c.:
777 556 578

V Ý R O B A
Z D A R M A

+ S L E VA  2 0 %

Dotazy na e-mail:
inzerce@

starobrnenskenoviny.eu www.pohrbybrno.cz

Pohřební služba 
CM

Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

Telefony: 
543 128 187, 724 302 394

Svozy zesnulých: 
602 550 465

Otevřeno pondělí až čtvrtek 
7 - 17 h, pátek 7 - 16 h

•Ruční výroba kronik dle přání zákazníka
•Vazba i opravy knih a časopisů
•E-shop www.epapirnictvi.eu
•Vazba a tisk diplomových prací
•Desky na jídelní lístky a výroba 
 rezervačních knih

Adresa: Kounicova 2 b, Brno

Rodinná firma 
s tradicí!

•Vazba a tisk diplomových prací
•Desky na jídelní lístky a výroba 

Výdej a příjem balíků přímo u nás 
v parkovacím domě Rozmarýn

PPL ParcelShop

tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

Nejen pro naše zákazníky

Historie Alfa pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce ledna:
9. 1. 2016 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v alfě. 

Bydlet v Alfa pasáži, to bylo něco! Vzpomínala od-
vážná Vlasta Jakubová (*1925), které 6. 8. 1949 
čtyři muži z StB z jejího bytu zabavili veškeré za-
řízení i osobní věci. Ponechali jí pouze 500 Kčs, 
poté jeden zařval: „Dej sem klíče!“ Až po 19 letech, 
po úmorných výsleších a po propuštění z vězení, se ještě jednou a zároveň naposled 
do svého bytu chtěla podívat. Na podzim roku 1968 zazvonila, otevřeli jí milí lidé, se 
kterými zavzpomínala na svou bývalou vojenskou garsonku ve třetím poschodí vchodu 
F. Platila za ní tehdy 760 Kčs měsíčně. Se svým snoubencem Josefem spolu navštěvo-
vali kavárnu Alfa a také svého kamaráda - majitele hračkářství Hípo (dnes knihkupectví 
Ženíšek). Paní Vlasta srdečně zdraví všechny obyvatele Alfy 
a přeje, aby nikdy nezažili to, co ona. Pokračování příště. 

Alfa tmavý vchod

Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Adventní výstava tomáše 
vrány - Pastely - keramika

Adresa: Klíčova 2a, Brno - Černovice
Tel.: 777 021 974 www.mespil.cz

pro velký zájem prodloužena    
do 15. 1. 2016.

literární kavárna
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Jako by to 
bylo včera

24. 1. 1892 byla zalo-
žena Obchodnická jed-
nota v Brně. Ustavující 
valná hromada se konala 
v Besedním domě. Před-
sedou byl zvolen Josef 
Svatopluk Wurm z banky 
Slavia, místopředsedou 
Josef Beneš – továrník 
perleťových knofl íků.

Založena 
Obchodnická 

jednota

inzerce

DŘÍVE & DNES

všimnĚte si: Na snímku vlevo vidíme ještě vyčnívající domy s reklamami těsně před asanací.

1899 Dnes

PosíleJte svÉ FotograFie 
starých a nových míst v Brně pořízené 
ze stejného místa na adresu: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu  

kde to je
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Masarykova ulice směrem k nám. Svobody

Příběh pokračuje: Farma 
Bolka Polívky opět na prodej

Brno - Policie dopadla 
mladíka, který postří-
kal sprejem několik za-
stávek MHD. Usvědči-
la ho stříbrná barva na 
bundě. Tvrdil však, že 
se umazal na vánoč-
ních nákupech a že má
ruce čisté. 

Je k mání za méně než 20 milionů kč
Brno - Bývalá farma 
nejslavnějšího brněn-
ského herce Bolka Po-
lívky má podle odhad-
ců cenu 18, 5 milionů 
korun. S Bolkem byla 
spojena skoro 20 let, ale 
v roce 2012 se dostala do 
potíží, když nechal herec 
z evropských dotací při-

stavět hotel a wellness.  
Za farmou zůstaly dluhy 
40 milionů korun a Bo-
lek Polívka se k ní ne-
chce znát.
„Bez něj je to jen další 
penzión v Drahanské 
vrchovině,“ popsal situ-
aci současný majitel Ale-
xandr Seidl. 

ČERNÁ 
KRONIKA
Sprejer tvrdil, 

že slaví Vánoce
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Řidič svým autem doslo-
va urazil bronzovou hlavu 
(bustu) básníka s vavříno-
vou ratolestí kolem krku, 
která nárazem na chodník 
pukla. Jiří Mahen proslul 
jako dramaturg brněn-
ského divadla, režisér 
a  novinář. Autorem bus-
ty byl akademický sochař 

Zuřivý reportér
Martin cibulka brázdí ulice starého brna
Zuřivý reportér

To je ale ostuda! 
Mahenovu bustu

urazilo auto

Josef Kubíček. Když své 
dílo v roce 1949 slavnost-
ně odhaloval, byla v Sol-
niční ulici zcela jiná do-
pravní situace, což ovšem 
neomlouvá řidiče, kteří 
neustále parkují v místě, 
kde stěží i chodec projde. 
O dalším osudu busty bu-
deme informovat.

66 let se na nás z mramorové pamětní desky 
díval Jiří Mahen (1882 - 1939) a sledoval dění  
blízkého okolí domu v Solniční 12. Pak přijel ne-
pozorný řidič a všechno bylo jinak.
Před

Bolek Polívka

Po

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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SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě
snadnÝ návod: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu 

pošlete na tel. číslo 900 11 30. Rozsah max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě

●Sháním ke koupi byt 
v Brně, do 15 min. do cen-
tra, ideálně Brno - střed, 
Žabovřesky až Řečkovice. 
Za jakoukoliv nabídku 
děkuji. Tel.: 732 434 910. 
●Angličtina individu-
álně. Příjemně, zábavně, 
s trpělivostí. Výuka pro 
dospělé, děti, seniory, 
skupinky. Pět let zkuše-
ností, certifikát CAE (po-
kročilá angličtina). Tel.: 
777 872 520. 
●Kdo ostříhá nehty 

u nohou starší, špatně 
chodící osobě? Tel.: 736 
455 301. 
●Koupíme staré kni-
hy, pohlednice, hračky, 
plakáty, jízdní řády, tele-
fonní seznamy, učebni-
ce, odbornou literaturu, 
odznaky, plakety, karty, 
dokumenty. Tel.: 702 949 
636. 
●Koupím byt v Brně, 
do 20 min. od centra, OV 
nebo DB, cena do 3,5 mil. 
Děkuji za nabídku. Tel.: 

736 123 995.
●Restaurace Na Pur-
kyňce (Purkyňova 80, 
Kr. Pole) hledá šikovného 
kuchaře. Přátelský kolek-
tiv, nástup možný ihned. 
Tel.: 731 490 387.
●Prodám originální 
karikatury a portréty he-
reckých osobností stříbr-
ného plátna (Hugo Haas, 
Jaroslav Marvan, Vlasta 
Burian, Ladislav Pešek)... 
Přátelská cena. Tel.: 777 
122 009.

vynikající prorostlý bůček s kyselou 
okurkou, tvarůžkový tatarák dle rodin-
ného receptu, uzený losos na bagetce, 
vzorně ošetřené pivo, točená kofola.

Adresa: 
Purkyňova 116, Brno
Telefon: 
722 491 056, Facebook

Útulný nekuřácký Pivní Bar 
u suka,

www.pivnibarusuka.cz

Nudu u nás 
nezažijete!
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inzerce

Slavná medvědice Cora 
porodila medvíďátko

Brno -  Hvězda brněnské
zoo medvědice Cora při-
vedla na svět mládě. Jest-
li je to holka nebo kluk, 
se zjistí v těchto dnech. 
Medvídě je nyní velké asi 

jako kočka, ale během 
prvního roku dosáhne 
takřka poloviny velikosti 
dospělého jedince. 
Medvídě je už páté živo-
taschopné mládě Cory, 

které medvědice porodi-
la v brněnské zoo. První 
dvě přivedla na svět v ro-
ce 2007 a další dvě v roce 
2012. Ani jedno ovšem 
v Brně nezůstalo.

nejslavnější 
potomci cory byli 
nanuk a kometa

Tuto rubriku laskavě podporuje

Děkujeme všem za pomoc 
při zvelebování štatlu

Tak dlouho jsme kopali 
do mizerných poměrů 
na radnici Velkého Brna 
i Říše středu, až jsme se 
tam prokopali. A našli 
jsme tam úředníky nad-
šené, že můžou realizo-
vat odkládané projekty, 
politické partnery při-
pravené dělat smyslupl-
né věci i občany ochotné 

podílet se na zvelebová-
ní štatlu. Jestli to takhle 
půjde dál, začnou Brňáci 
jezdit na dovolenou na 
Jakubák a na vystec, pro-
tože u moře bude oproti 
tomu nuda. Vládnoucí 
brněnská hospoda ruku 
v ruce s brněnskou ka-
várnou to natírají Praze 
i Adamovu!

Nepopíráme, že je lepší 
být zdravý a bohatý, ale 
ne každý měl tu kliku. 
Brno-hipstřed dává li-
dem bez domova i děc-
kám odcházejícím z dě-
cáku šanci v podobě byd-
lení. Díky za spolupráci,
Armádo spásy a Masary-
kova univerzito!

Agentura JPP hlásí 
množství frustrovaných 
popelářů a metařů, kteří 
v prosinci v centru Brna 
marně hledali přetékající 

Mít byt a klid. 
Pomoc děckám

Osobnost 
měsíce

Prosinec
Lucka Bittalová měla 15. 
12. narozeniny, 13. 12.
svátek a 1. 12. 
pohřeb. Nezkou-
šejte její výkon 
překonat, běžte 
na prohlídku! 
www.mesicraka.cz 

koše a plastové kelímky 
hnané větrem. Není nám 
líto :) 

Nějak se nám to do toho 
centra hrne: nejen že 
cyklisti můžou na Svo-
boďák a hendikepova-
ným se odstraňujou pře-
kážky, k tomu se do štatlu 
stěhujou lidi z Madri-
du, Boloně, Charkova... 
Opravdu tohle chceme? 
Jo, chceme! 

smutné 
ohlédnutí 

za vánocemi

lezou nám 
sem lidi! 

KAŽDÝ CHCE ŽÍT 
BRNO-HIPSTŘED

Bajkazyl Brno je nový sociální 
podnik na dornychu ve viaduktu 

(kavárna, půjčovna kol atd.)

Zprávy z nejvíc nejlepší městské části  Brna a světa
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Přímý přenos z porodního 
boxu: www.zoobrno.cz
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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

Adresa: Palackého třída 148,   
Brno - Královo Pole.

Ochutnejte bavorské speciality, 
luxusní pizzu z pece na dřevo, 

tankové pivo či denní menu 
s dezertem.

Možnost pořádání večírků 
jakéhokoliv druhu. 

Kapacita 200 osob.

www.bavorska.cz 

Volejte: 
530 313 402

tenis 

tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

kurzy tenisu 
Nábor nových dětí 
od ledna 2016

nebo raketa 
HEAD zdarma

sleva        %20

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Mimořádná
sleva 20 %

Adresa: Hlinky 34, Brno    Rezervace: 725 934 894
www.grandprixrestaurant.cz 

nově otevřená restaurace

Připravujeme jídla 
dle oblíbených receptů 
významných závodníků.

nejen pro motoristy.

Těšíme se na vás!
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Tunel nebo průkop? (III.) staroBrněnské noviny k poctě 
humoristickým listům (1915)Finta s kobercem (III.) staroBrněnské noviny k poctě 
humoristickým listům (1915)

nejvlivnějších brněnských architektů
díky těmto skvělým mužům je Brno tak krásné, jaké je

ernst wiesner 
(1890 – 1971) 

miloslav koPřiva 
(1894 – 1968)

Autor vily Stiassni, Mo-
ravské banky na náměstí 
Svobody, krematoria, Pa-
láce Morava na Divadel-
ní... Emigroval do Anglie.

Autor obchodního domu 
Brouk a Babka (dnes 

Baťa) v České ulici, prv-
ního výhradně obchodní-
ho domu v Brně. Soko-

lovny s kinem Hvězda ve 
Svratecké ulici a dalších.

edním z největších 
činů v dějinách 
brněnské architek-

tury 19. století bylo za-
dání plánu na rozšíření 
města. Zvítězil projekt 
vídeňského architek-
ta Ludwiga Christiana 
von Főrstera s přehled-
ně vytyčenou Okružní 
třídou kolem starého 
středu města v místech 
zasypaného hradebního 
příkopu. Tam, kde byla 
dostatečně velká plocha, 
doplnil projekt pásmem 
zeleně a vytvořil dodnes 
zachované Koliště. 
Z Okružní třídy směrem 
ven spojují široké ulice 
bulvárového typu střed 
města s bývalými před-
městími.

Főrster tak proměnil 
Brno v moderně fungu-
jící velkoměsto, zbavil 
ho obručí hradeb a pří-
kopů, a tím jako by uvol-
nil tvůrčí sílu tehdejších 
obyvatel. 

Např. pro Franze Klei-
na (1799 – 1855), který 
byl vůdčí osobností celé 
podnikatelské rodiny 
a zbohatlík ze staveb 
železnic a silnic rakous-
ké monarchie, vystavěl 
Főrster v roce 1846 ve 
spolupráci s Theophilem 
von Hansenem (později 
tchánem Ludwiga von 
Főrstera) luxusně vyba-
vený městský palác na 
Velkém náměstí (dnes 

nám. Svobody), známý 
pod názvem Kleinův pa-
lác. 
Dále postavil na tomtéž 
náměstí dům pro vel-
koobchodníka Ernsta 
Johanna Herringa (1816 
– 1871), známý jako Her-
 ringův palác (nalevo od 
Paláce Omega). 
Nebo v roce 1858 vznik-
la podle jeho plánů na 
nároží Jánské Střed-
ní odborná škola, dále 
středisko volného času 
v Lužánkách na Lidické 
s historickým názvem 
Kasino. Főrster tak 
otevřel další pole pů-
sobnosti budoucím vý-
znamným architektům, 
díky kterým je dnes 
Brno tím, čím je. 

rozkvět

2

8

J

Ludwig Christian 
von Förster 
(1797 – 1863)

„Položte ho do salonu, ať je všechno v pořádku!“ „Musíš teď, Marjánko, častěji prášit koberce!“
-konec-

6 telefon redakce

nejvlivnějších brněnských architektůnejvlivnějších brněnských architektů
díky těmto skvělým mužům je Brno tak krásné, jaké je16

evŽen škarda 
(1905 – 1975)

Je autorem např. textilní 
továrny Stiassny a Neu-
mark (Vlněna) a mnoha 

domů v Brně. K jeho 
nejlepším stavbám patří 
vila manželů Láskových 

ve Vinařské ulici.

7

Pohled na Brno od severovýchodu 
na rytině z roku 1700.

1
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● Kalendárium 
Starého Brna

Arnošt 
Hőnig, 

profesor
Vítězslava 
Kaprálová, 
dirigentka

leden

● Arnošt Hőnig 
*1. 1. 1928 Ráztočno 
†19. 6. 2006 Brno
Rektor a profesor pro 
obor stavební hmoty  
a zkušebnictví.

● Vítězslava Kaprálová 
*24. 1. 1915 Brno 
†16. 6. 1940 Montpellier 
První žena, která stála 
v Brně na dirigentském 
stupínku. 

● Felix Jenewein 
*4. 8. 1857 Kutná Hora 
†2. 1. 1905 Brno
Malíř především his-
torických a náboženských 
obrazů. Mecenáš.

● František Dvořák 
*22. 1. 1883 Brno 
†6. 9. 1936 Brno
Pokladník v Kounicových 
kolejích. 
 
● Josef Zezula 
*19. 1. 1879 Brno 
†26. 5. 1964 Brno
Starosta Sokola Brno I. 

● Pavel Křížkovský 
*9. 1. 1820 Holasovice 
†8. 5. 1885 Brno
Učitel Leoše Janáčka, 
první dirigent Besedy.

Pavel 
Křížkovský,

dirigent

Felix 
Jenewein, 

malíř

Bohuslav Fuchs 
(1895 – 1972)

ludwig van der 
rohe (1886 – 1969)

dušan s. Jurkovič 
(1868 – 1947)

otto eisler 
(1893 – 1968)

JoseF Polášek 
(1899 – 1946) 

adolF loos 
(1870 – 1933)

Jindřich kumPošt 
(1891 – 1968)

oskar Poříska 
(1897 – 1982)

karel h. kePka 
(1869 – 1924)

JoseF kranz 
(1901 – 1968)

václav dvořák 
(1900 - 1984) 

vladimír karFík 
(1901 – 1996)

Autor Hotelu Avion, 
Slovan, školy na nám. 

Míru, Poštovního úřadu 
na Nádražní a mnoha vil 

v Masarykově čtvrti. 

Autor mnoha nájemních 
domů s obchody a mno-
ha obytných domů. Navrhl 

brněnskou zoo, nebo 
synagogu na Skořepce. 

Autor kavárny Opera, 
domů na Vaňkově nám. 
a mnoha dalších. První 
český městský architekt 

města Brna. 

Působil v ateliéru Bo-
huslava Fuchse. Autor 
kavárny Era v Černých 
Polích a dalších rodin-
ných a činžovních vil. 

Autor vily Tugendhat, 
kterou po dokončení 

ještě několikrát navštívil. 
Miloval Brno. Zemřel 

v Chicagu.

Funkcionalista. Autor 
mnoha brněnských ná-
jemních domů, školy  

v Křídlovické, spoluautor 
spořitelny na Jánské. 

Autor čekárny pouliční 
dráhy v Údolní ulici, To-
mešova vila v Tomešovy 
ulici, Biskupské gymnázi-

um v Barvičově ulici.

Autor mnoha nájemních 
a rodinných domů  

v Brně. Jeho firma byla 
znárodněna, poté bydlel 

s rodinou na chatě. 

Tvůrce secesní archi-
tektury. V Brně vytvořil 

několik architektonických 
skvostů, nejvýznamnější 

je jeho vlastní vila.

Je autorem interiéru 
Bauerova zámečku. Pů-
sobil převážně v zahrani-
čí, narodil se v Brně, ale 

bydlel ve Vídni.

Zasloužil se o vznik obo-
ru architektury Vysoké 

školy technické. Je auto-
rem Kounicových kolejí 

(bez nároku na honorář).

Autorem obchodního 
domu Centrum na Kobliž-
né. Pracoval v Chicagu 

u firmy zaměřené na 
stavbu mrakodrapů.

3 4 5 6

9 12

13 14 15 16

nejvlivnějších brněnských architektů
díky těmto skvělým mužům je Brno tak krásné, jaké je

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Mimořádná
sleva 20 %
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Arnošt Lustig, autor 
zmiňovaného doku-
mentu. Tohoto spiso-
vatele jsem rok před 
jeho smrtí oslovil a uni-
kátní fi lm od něho zís-
kal. Promítání fi lmu 
sledovali přátelé SBN 
se zatajeným dechem 
a úžasem v očích. Stří-
daly se chvíle dojemné 

a mrazivě kruté. Škoda, 
že tento fi lm nepatří 
do povinných školních 
osnov. Životní příběh 
Karla Hašlera vypovídá 
o jedinečném umělci, 
kterého potkal nespra-
vedlivý osud a před-
časná nelidská smrt 
v koncentračním tá-
boře Mauthausen. Pís-

ně Karla Hašlera jsou 
navzdory všemu stále 
plné radosti, života 
a pravdy. Příště vás 
čeká malé, ale milé pře-
kvapení. Těším se!

Setkání přátel StaroBrněnských novin

Posledním loňským
setkáním přátel Staro-
Brněnských novin nás 
provázel hlas herečky
Marty Vančurové. Prá-
vě tato dáma totiž čet-
la působivý komentář 
unikátního dokumentu 
o životě Karla Hašlera 
- Písničkář, který neze-
mřel. 
Snímek je mimo jiné vý-
jimečný tím, že ho prav-
děpodobně v televizi ani 
v kině neuvidíte. Navíc 
velká část tohoto fi lmu 
byla natáčená přímo 
v Brně. A jak jsem k ně-
mu přišel? 
V Praze jsem pravidelně 
navštěvoval Společnost 
přátel Franze Kafky, 
jejímž předsedou byl 

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

Brněnská
NEJ
PRVNÍ 

ANTIKVARIÁT

besedy každé první pondělí v měsíci v kavárně la Dolce vita (biskupská 3)
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První antikvariát v Brně 
byl otevřen 1. 3. 1898. 
Jeho zakladatelem byl
Arnošt Píša (1865 - 1950).
Prodejna se během 
prvních 15 let dvakrát 
stěhovala, až se v roce 
1913 natrvalo usadila 
na adrese Česká 28. 
V roce 1935 předal se-
dmdesátiletý Arnošt Píša 
podnik svému synovi Mi-
loslavovi, který měl velké 
problémy s gestapem 
(byl čtyři měsíce interno-
ván). 
Píšův antikvariát fun-
goval 94 let až do 7. 2. 
1992, kdy byla budova 
v níž antikvariát sídlil, 
záhy zbourána a nahra-
zena novostavbou ban-
ky. Arnošt Píša bydlel 
v ulici Úvoz. 

inzerce

tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
4. ledna v 17 h, 
la dolce vita

Promítání 
o Karlu Hašlerovi

karel hašler

setkání přátel sBn 
(foto: František kressa)

marta vančurová

arnošt Píša

v zimních měsících 
si spousta lidí libuje 
v ledových kávách. 

Na výběr je několik dru-
hů, ale v Itálii dovedli 
k dokonalosti „ledové sor-
betto“.
Nápoj na bázi poctivé 
smetany, čerstvé ovocné 
šťávy a alkoholu, který se 
mísí do polotekutého, té-
měř zmrzlého stavu.
V dobré kavárně ještě 
přidají do sklenky-fl étny 
řízné espresso a pak se 
navrství sorbetto. Nápoj 
osvěžující a hřejivý záro-
veň je hotov. 
Vyzkoušejte výraznou Pe-
ruánskou či Havajskou 
kávu a podlehněte snou-
bení kávy a sorbetta. Mů-
žete ještě na povrchu za-
kápnout Irským likérem, 
přidat anýzovou hvězdu 
a originální zimní koktejl 
je hotov. Nechte se od 
svého baristy i v lednu 
rozmazlit.    Pavel Kosta

Káva pražená 
s láskou 

a porozuměním

helceletova 2
Brno-masarykova čtvrť 

po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Kavárna a pražírna

Sloupek o kávě
lednové sorbetto

Pavel 
Kosta 

I

vždy čerstvě pražená káva 
z nejlepších plantáží světa 

jednodruhové kávy (100% 
arabica) i vyvážené směsi 

řízené degustace kávy 
vše pro Vaši domácí      

přípravu (kávy i kávovary) 
kávové speciality od mistrů 
prvotřídní moravská vína  

přímo od vinařů 
domácí dortíky a další 

vybrané lahůdky

kavárník, pražírník 
a degustátor 

kávy

Novinky z místních podniku
královská cesta, Poděbradova 61
Zbrusu nová restaurace s penzionem 
a historickým příběhem. Denní menu, 
grilované speciality, káva Lavazza, vyni-
kající Plzeň. www.kralovskacesta.com

Quick, nádražní 4
Nové bistro, samoobslužná restaurace. 
Jahodový koktejl, polévky, teplá jídla, 
saláty, těstoviny, guláše. Otevřeno 
denně 6 - 23 h. www.quickbistro.cz

Deguštace, Moravské nám. 4
Nově otevřené bistro s nabídkou jídla 
nejen do ruky. Farmářské kuře, vídeňský 
telecí guláš, šneci po burgundsku, pivo 
Lucky Bastard. www.mikrofarma.cz.

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Mimořádná
sleva 20 %

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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• Masáže - relaxační, lávová,                                                          
breussova 

• Laserová lipolýza
• Radiofrekvenční lifting
• Biorezonance
• Prodej kosmetiky Alcina, Wella                                             

a Beautiful Brows (semipermanentí pudr     
na obočí)

kosmetika - alcina 
kadeřnictví

Riegrova 16, Brno
Královo Pole, 612 00
Tel.: 541 210 251

Otevřeno: po - čt 8 - 18 h, 
  pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h

www.salonmarketa.berx.cz
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dopis
Poděkování 

za tyto noviny

Vážená redakce,
ráda bych vám poděkovala 
za úžasný článek o Karlu 
Hašlerovi a nádherné pro-
mítání v kavárně La Dolce 
Vita v rámci Setkání přátel 
StaroBrněnských novin. 
Jana Malá, Brno

z 11 na 12 set korun...“
...A od té doby se v Brně 
zvoní 12 už v jedenáct.


Pan inženýr KaBrňák  ob-
jevil, že v nejmenovaném 
hypermarketu mají slevu 
na kuchyňské oblečení - 

zástěry, rukavice, kuchař-
ské čepice - která bude 
odečtena na pokladně.
Přinesl si k pokladně zim-
ní bundu a žádal slevu.
Prodavačka: „Cože?“
KaBrňák: „No  co, chys-
tám se vařit zmrzlinu.“

Manžel: „Ty už máš zase 
nové boty?“
Manželka: „Byly zlevněný  

Brněnské
nákupní pověsti

Z NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTYZ NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTY
Petr Kolman, VŠ pedagog a člen rozkladové komise ČNB

Dopis
Socha Jošta mi 
udělala velkou 

radost

inzerce

č. 12 / V., prosinec 2015

Vážená redakce,
chtěl bych se vyjádřit 
k článku „Referendum na 
sochy“ v minulém čísle 
StaroBrněnských novin.
Nová socha mistra Róny 
je skvělá, velmi se hodí 
do místa a prostoru a zá-
sadně nesouhlasím kon-
krétně u tohoto díla 
s názorem, že je nevhod-
ná. Na rozdíl od „k****a“ 
na „Svoboďáku“ mi udě-
lala radost.

J. Cejnar



KŘÍŽOVKA NA HESLO
vylušti tajenku a... Překvapení!
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

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

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

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

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

tajenku zavolejte Martinovi, tel. č. 777 122 009. 
odměna: Nejrychlejšímu luštiteli bude předáno CD/
MP3 s příběhy pamětníků v rámci projektu Paměť 
národa s názvem Příběhy 20. století. 

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Mimořádná
sleva 20 %

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Když Chuck Norris přechází ulici, auta se musí 
rozhlédnout na obě strany. 

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

Gregory Porter 
vystoupí v brně 

Sametový baryton, jazz, 
funk i akustický pop. 
Skladby ze svého připra-
veného alba brněnským 
fanouškům v premiéře 
přiveze americký zpě-
vák Gregory Porter. 
8. března vystoupí v br-
něnském Bobycentru 
u příležitosti 15. ročníku 
mezinárodního jazzového 
festivalu JazzFestBrno. 

budík vystavuje 
v Domě umění

Fotograf Miloš Budík, 
jehož tvorba je spja-
tá s Brnem, má výstavu 
v Domě umění s názvem 
Retrospektiva. K vidění 
snímky z let 50., 60. a 70.

Polívka s dcerou 
hrají o Dna

Nenechte si ujít komedii 
v Divadle Bolka Polívky 
s názvem DNA. V předsta-

vení hrají Boleslav Po-
lívka a jeho dcera Anna 
Polívková. Inscenace 
s autobiografi ckými prv-
ky je plná gagů. Nejbližší 
termín 19. ledna.

Čínský cirkus 
opět ohromil

V prosinci si již počtvrté 
Brňané mohli vychutnat 
nejen akrobatické umění 
členů Čínského národní-
ho cirkusu. V hale Vodova 
se představili se svým no-
vým programem nazva-
ným China Town - Říše 
středu, kolébka kultury.

Pohádková výstava 
na špilberku

Známé ilustrace k pohád-
kám výtvarnice Vlasty 
Švejdové představuje 
výstava na hradě Špil-
berk. Výstava s názvem 
Hádám, hádám pohádku 
k vidění až do 24. ledna. 
Nenechte si ujít.

Gregory 
Porter, 

hudebník

Anna 
Polívková, 

herečka

Bolek 
Polívka,

herec

Nenechte si ujít představení      
K-PAX, Svět podle Prota v Diva-
dle Bolka Polívky. „Přijďte 26. 1. 
na představení, které jste u nás 
ještě nikdy neviděli,“ zve herec 
Radim Fiala. Kromě Fialy si lze 
užít herecké výkony P. Halber-
stadta či M. Plánkové… www.
stageart.cz

stageart uvádí svět podle Prota

K

Kulturní nástěnka    

divadlo - Čt 7. 1. v 19 h - králova 
řeč -  ND Brno - Mahenovo divadlo, 
Malinovského nám. 1 -  Inscenace inspi-
rována úspěšným fi lmem. Hrají: M. Slá-
ma, L. Frej a další. www.ndbrno.cz

divadlo dětem - Ne 10. 1. v 15 h - ti-
chÉ šlaPací království - Di-
vadelní studio V, Veveří 133 - Z. Svěrák,      
J. Uhlíř a jejich tichá pohádka o podiv-
ném království. www.divadlov.cz

divadlo - Čt 14. 1. v 19.30 h - Bohni-
ce aneB človĚče nezloB se - 
HaDivadlo, Poštovská 8d - Hra Luboše 
Baláka, Přelet nad kukaččím hnízdem po 
česku. www.hadivadlo.cz

dětem - Ne 17. 1. ve 14 a 16 h - dá-
šeŇka aneB Psí kusY- haF! - Di-
vadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - Na 
motivy Čapka. Hrají A. Kubátová, J. Jelí-
nek. Více: www.provazek.cz

divadlo - Út 26. 1. v 19 h - k - PaX, 
svĚt Podle Prota - Divadlo B. Po-
lívky, Jakubské nám. - Psychiatrická lé-
čebna, záhadný pacient… Hrají: R. Fiala, 
P. Halberstadt… www.stageart.cz

výstava - Dlouhodobá - z. Burian: 
vidĚl svĚtY dávno minulÉ… 
- Pavilon Anthropos (sbírka Moravského 
zemského muzea) - K vidění 50 akvarelů 
z autorovy tvorby.  

leden
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telefon inzerce: 777 řř556 578 inzerceř@starobrnenskenoviny.eu řř11

 Zabava

zaJímavosti a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání ve všech ka-
várnách a hospodách na Ma-
lé Straně (například U Hro-
cha), ale seženete je i na 
druhé straně řeky (například 
v Akademii věd).
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šťabajzna a sedm prcků

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

Hned mu z ní jebalo 
v řepě. Jenže Sněhurka 
byla jak ledovka. Až když 
ji hodil cucfl ek na šňu-
pák, rozhicovala se jak 
nafutrovaný kamna. 

Než si ale stačili hodit kle-
pačku, šlajfovali trpajzlíci 
před kérem. 
Dělali bugr, že Sněhurka 
je O. K. a hned chystali 
spářku.
A jak to dopadlo? Hofírek 
se vogóloval se Sněhurkó. 
Skrčci měli kér zase pro 
sebe a škvára? Ta ve zlosti 
šópla špígl z vokna, jenže 
jak byla v ráži...

Povídka radka drápala k poctě Franty kocourka (vii.)

Spářka

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Víte, kde je v cen-
tru Brna tato socha  svalna-
tého muže ve slušivé be-
ranici?
Nápověda: Hledejte na 
dvoře slavných pánů.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy
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Minule: Na ulici Nezamyslova 27 
na levé boční stěně budovy, kterou 
se vstupuje do Židovského hřbitova. 
Správně: B. Křivánek, M. Dvořák
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Herečka, manželka režiséra Friče
Suzanne Marwille

Suzanne Marwille (1895 - 
1962) byla první hvězdou 
němého fi lmu a manžel-
kou režiséra Martina Friče 
(1902 - 1968). Byla štíhlá 
jako proutek, elegantní, 
chytrá a měla francouz-
ské kořeny. V Brně, kdy 
v tehdejší výrobně fi lmů 

Terrafi lm na Běhounské 7 
vznikla např. komedie Vše 
pro lásku (1930) se Su-
zanne v hlavní roli, trávi-
la mnoho času. Stejně tak  
Osvobozené divadlo bralo 
tento výjimečný fi lmový 
pár s sebou. Později si ote-
vřela taneční školu. 

Martin 
Frič, 

manžel

Marta 
Fričová, 
dcera

Jan 
werich,

kamarád

Slavné místní ženy Co nového 
v Praze[ [

hrála jako 
když tančí

Pokračování příště

stručná tiráŽ
staroBrněnské noviny 
leden 2016 / vi. ročník

● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
Hlavní redaktor: Martin Cibulka ●

Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Grafi k inzerce: Jiří Pěkný 

● redakce@starobrnenskenoviny.eu 
● telefon: 777 556 578 ● 
Pošta: Sarajevská 16, Praha 2, 

Vinohrady, 120 00

www.malostranskenoviny.eu

minule: Sněhurka je tuhá jak štolverk, trpajzlíci ji 
majzli do dubovýho spacáku. Přichází hofírek.

inzerce

 Zabava

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

NÁVRAT K PŘÍRODĚ 

JUD
BUD

BRN
judobudo.unas.cz, 

info tel. 720 228 312

15.30 - 16.30, od 5 let, 
široký pohybový základ, obratnost,    

kondice vhodná pro všechny sporty

16. 30 - 18.00; 18.15 - 19.30
judo úměrné věku, můžeš = nemusíš, 
tradiční techniky, letní tábory, kimona, 

cvičební plány, výživa, DVD

19.30 - 21.30, od 14 let
JIU-JITSU komplexní bojové umění – 
původní filozofie – přednášky, kondice, 
semináře i v přírodě, nekonfliktní sebe-

obrana – světová novinka

V Brně originál pouze na Gajdošově 3, Stará osada
ÚTERÝ A ČTVRTEK

/V SOBĚ/

PRUŽNÝ PROUTEK

SILNÝ KMEN

PŘÍRODNÍ KOŘENY

• Masáže - relaxační, lávová,                                                          
breussova 

• Laserová lipolýza
• Radiofrekvenční lifting
• Biorezonance
• Prodej kosmetiky Alcina, Wella                                             

a Beautiful Brows (semipermanentí pudr     
na obočí)

kosmetika - alcina 
kadeřnictví

Riegrova 16, Brno
Královo Pole, 612 00
Tel.: 541 210 251

Otevřeno: po - čt 8 - 18 h, 
  pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h

www.salonmarketa.berx.cz

Adventní výstava tomáše 
vrány - Pastely - keramika

Adresa: Klíčova 2a, Brno - Černovice
Tel.: 777 021 974 www.mespil.cz

pro velký zájem prodloužena    
do 15. 1. 2016.

literární kavárna



Příští číslo vyjde
1. února

StaroBrněnské noviny jsou k mání U Hrocha, 
Thunovská 10. V Akademii věd, Národní 3. 

Kafírna U svatého Omara, Tržiště 11. 

Seženete i v Praze

Modré okénko
dnes získává...

tip poslali: 
Pamětníci bojů o Brno

redakce@starobrnenskenoviny.eu

rudoarmĚJec
moravské náměstí
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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 

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého Brna

svatBa r&m
Posílám fotku našich 

miláčků - VIP 
svatebních hostů. 
Milada Špačková, 

Dobrá Voda

Na sochu vojá-
ka útočí jeden 
vandal za dru-
hým sprejem 
i barvou. 

inzerce

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

V restauraci Na Purkyň-
ce (Purkyňova 80) jsou 
SBN hned pod schody 

u tabule s nabídkou piv.

Fo
to

: M
ar

tin
 C

ib
ul

ka

Takhle to 
má vypadat

odběrních míst52
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. Limuzína Norberta Komínka, tel.: 
602 724 700. Air café, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. 
Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 
32. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. Restaurace Grand Prix, 
Hlinky 34. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akade-
mická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. Knihkupectví Acade-
mia, nám. Svobody 13. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. 
Biopotraviny, Údolní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstu-
penek, Dvořákova 11. Caffé del Saggio, Helceletova 2. Husa na 
provázku, Zelný trh 9. Kadeřnictví Leony Svídové, U Hřiště 21, 
Starý Lískovec. Kavárna Santiago, Veveří 22. Pivní opice, Jošto-
va 4. Kabaret Špaček, Kopečná 46. Salon Markéta, Riegrova 16. 
Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Pivnice U Čápa, Obilní trh 10. 
Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické za-
hrady 3. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilberkem, 
Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Pivní šenk Čtyři růže, 
Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo nám. 
20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, 
Palackého třída 148. U Třech 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. Kavárna La Dolce Vita, Biskupská 3. Ga-
lerie Caffe, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám. Svobody 
17. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music Club 
Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaffé, IBC, Příkop 6. Pivnice 
U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství 
J. Klouda, Kounicova 2b. Café Tivoli, Konečného nám. 6. Obchů-
dek Šťastná chvíle, Josefská 1. Hotel Slavia, Solniční 15. Fratelli 
Caffé, Průchodní 2. Pivní bar U Suka, Purkyňova 116. Kavárna 
Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. října 8

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.

dědečku, zjevil se mi anděl a říkal, že budeš tak dlouho na světě, 
kolik mi dáš pěťáčků za novoroční přání. chceš být ještě dlouho živ?

Chytrý 
chlapec!

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Mimořádná
sleva 20 %

La Dolce Vita, 
Váš sladký život... 

Navštivte útulnou 
nekuřáckou kavárnu na jednom 

z nejromantičtějších míst 
v centru Brna.

Adresa: 
Biskupská 3, Brno.

Najdete nás také na Facebooku!

Nabízíme dva druhy čerstvě pražené 
lahodné kávy a nově také vynikající 

Plzeňský Prazdroj.

Tel.: 731 413 358

Těšíme se na Vás v kouzelném prostředí 
s jedinečným výhledem na dům, v němž žil 

legendární herec Hugo Haas.

tenis 

tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

kurzy tenisu 
Nábor nových dětí 
od ledna 2016

nebo raketa 
HEAD zdarma

sleva        %20


