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Noviny, které si píší čtenáři sami
Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Čís. 10, roč. VI
říjen 2016

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

10. 000 výtisků

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo v nákladu

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

telefon redakce: 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

Brněnské
servírky

Foto: Martin Cibulka

M is s
E ra

SLEČNA PAVLA
z kavárny Era (Zemědělská 30)
nese cappuccino s makadamiovým ořechem za 47 Kč.

Dvě mrazivé vzpomínky
na Natašu
Gollovou.
Hugo
Vavrečka
Čtěte na str.a 6vnuky
-7
s manželkou
inzerce

TENIS
Kurzy tenisu
Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Foto: Martin Cibulka

Foto: Archiv

Proč čtu

„Miluji své rodné Brno
a také StaroBrněnské noviny.
Jsou velmi poutavé.“
Gerta Mazalová
Předsedkyně SOS - Asociace z. s.

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

NĚ

A
STR

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

14 °C

ŘÍJEN
Co odpálí říjen,
listopadu příjem.

Krátký Vtip
Ondřej
Höppner

člen Klubu přátel
StaroBrněnských
ských novin

Krátký vtip

„Pan učitel říkal, že
jsem génius.“ „Nic si
z toho nedělej, mně se
taky ve škole smáli.“

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

StaroBrněnská
kuchařka
Recept poslala
Marcela Kalasová

Kozlík lékařský

Bylinky při
nespavosti

Jednou z nejcennějších bylin
pro podporu usínání a prohloubení spánku je kozlík
lékařský, také nazývaný baldrián nebo valeriánek. Ten
se dá užívat ve formě kapek
prodávaných pod názvem
baldriánové kapky nebo jako
čaj. Jedna lžička sušeného kořene kozlíku se zaleje
250 ml vroucí vody a nechá
se 15 minut louhovat v přikrytém hrnečku. Čaj se pije
hodinu před spaním.
Posílejte nám své recepty
na adresu: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Číslo
Císlo měsíce

3Důležité

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

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

Nové zprávy
ze Starého Brna

Kašna Parnas na Zelném
trhu už je jako nová

Brno - Restaurátoři dokončili opravu kašny
Parnasu v centru města,
očistili její povrch a odstranili kousky, které
nedržely. Domodelovali také ruku se žezlem,
která chyběla. Původně
chtěli vyrobit repliku,
nakonec se rozhodli,
že sochu ze 17. století
opraví (už potřetí). Na
sousoší nanesli ochranou vrstvu. Opravy vyšly na čtvrt milionu.

Na Jošta
a Masaryka
navlékli triko

Evropa

Kerberos

Víte že...

Kašna má půdorys šesticípé hvězdice. Postavil
ji vídeňák Kracker.

Kašna na
Zelném trhu

Moravské nám. - Příznivci referenda za zachování hlavního nádraží v centru oblékli
sochy Jošta a Masaryka
do bílých triček s nápisem: „Pro nádraží
v centru“.

HURÁ! VODA V BRNĚ UŽ JE ZASE PITNÁ!

Brno - Na tuto zprávu Brňané
a obyvatelé okolních obcí napjatě
čekali několik dní. Brněnské vodárny a kanalizace odvolaly mimořádné opatření, kvůli kterému
byla voda z vodovodu pitná jen po

převaření. Ve vodě byly objeveny
záhadné bakterie. Jak se tam dostaly, není dosud jasné.
Kolem závadné vody vznikl zmatek, webové stránky vodáren zkolabovaly. Voda se nedala pít v do-

mácnostech i veřejných pítkách,
takže u nich strážníci hlídkovali
a upozorňovali žíznivé občany, že
je voda závadná.
Podle dostupných informací se nikdo neotrávil.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Jaký máte rekord
v pití burčáku?

Markéta
Jetelová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„V mládí na
medaili dle hesla: Kdo se ráno
nestydí, večer se
nebavil.“

„Burčák jsem pil
vždy tak, jak se
má. Až mi lepila
pusa!“

„Čili: Těžko
říct. Děda vypil
10 litrů z mého
15 litrového
honoráře.“

Brno a okolí bylo
tři dny bez pitné
vody (od čtvrtka
do soboty).

telefony

Zpravy

Foto: Archiv
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Obchodní dům Vágner
se o vaše psací potřeby
stará už od roku 1907
Česká 151/16, Brno, 602 00

Prodej žárovek
• Klasické žárovky • Zářivky
• LED žárovky
• Úsporky
• Halogenky
• Výbojky

Návrh osvětlení - včetně realizace
Adresa: Hlavní 151a, Komín
Tel.: 733 400 639

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Ještě jsem si
burčáku ani
nelízla.“

„Každý milovník
burčáku ví,
že se začíná skleničkou a končí
barelem.“

„Rekord nemám, ani po
něm netoužím,
poenta by totiž
byla jasná…“

Herec, Národní
divadlo Brno

www.kupzarovky.cz

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.

●Uklidím ve vaší firmě. 15 let
praxe a ŽL. T.: 603 939 525.
●V krajských volbách kroužkujte, prosím, č. 40 na kandidátce č. 12. JUDr. P. Kolman,
Ph.D., odborník na správní

právo, nestraník a přítel SBN.
●Vyměním OB 3+1, Francouzská, Brno, za OB 3+1 do
65m2. T.: 602 533 348.
●Pronajmu 1 + 1, Brno. Nejl.,
1 osoba. Tel.: 606 562 803.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Brno bude mít nové hodiny,
starosta se plácne přes kapsu

Dívka ze str. 3

VELKÁ HODINOVÁ ZMĚNA ● ORLOJ TEĎ VŠUDE?
Brno - Magistrát se ze záhadných důvodů rozhodl
zrušit otočné pouliční hodiny v centru města. Zatím je jich 14, zůstane jen
osm.
Nové hodiny mají být bez
reklam. Ve hře je několik
návrhů, jak budou nové
ukazatele času vypadat.
Radnice prý projednávala i variantu, že by byl
slavný brněnský orloj
na více místech. Ten má
však drobnou vadu, že na
něm není poznat, kolik
je hodin. Nové hodiny na
náměstí Svobody slíbil
primátor Vokřál zaplatit
z vlastní kapsy.

Bouřlivý
rok
1916

Slečna Marta při svém památném výkonu. Fotil Jan Jazyk,
kterého si později vzala.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Víte že...

Tzv. letní čas byl u nás
zaveden v roce 1979.
Vždy od března a října.

Hodiny v centru Brna prý
ukazují čas nepřesně
inzerce

ŽALUZIE HANÁK

Žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.

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.

Tel.: 604 850 396

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

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Rodinná firma
s tradicí!

•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

Nejen pro naše zákazníky
PPL ParcelShop

Výdej a příjem balíků přímo u nás
v parkovacím domě Rozmarýn
Adresa: Kounicova 2 b, Brno

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

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

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

Nová samoobslužná

prádelna
Speed Queen
Laundry Eden

Vyperete a vysušíte do 1 hodiny i to,
co se vám doma do pračky nevejde!
Velkoobjemové pračky a sušičky
Prací prášek a aviváž v ceně praní
Příjemné prostředí, Wi-Fi, automat na kávu
Otevřeno 7 dní v týdnu

EDEN, Purkyňova 35, Královo Pole
(tram Skácelova)
www.brno-pradelna.cz
Tel.: 604 595 559
www.LaundryBrno.cz

Historie Alfa pasáže

Již od samého počátku, tedy i ve 30. letech 20. stol.,
byla Alfa pasáž velice oblíbená. Názvy tří ulic, které
se sbíhají na jejím rohu, byly tehdy změněny na německé: Johannesgasse (Jánská), Postgasse (Poštovská) a Minoritengasse (Minoritská). 10. 5. 1945 se všem třem ulicím vrátily české názvy
a jmenují se tak dodnes. Až půjdete po této historické křižovatce, zastavte se a od rohu
kostela sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty pohlédněte směrem
vzhůru, vychutnejte si jedinečnou stavbu a unikátní terasy. Také ze
střechy se lze kochat jedinečným výhledem. Pokračování příště.

Akce října

8. 10. 2016 (sobota) od 15 do 18 h
Bleší trhy v Alfě.

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

Více info:

►

www.alfapassage.cz

►

Pohled na kostel sv. Jana Křtitele a sv. Jana
Evangelisty z první terasy nad Poštovskou ulicí.

Foto: Youtube

štěMÍSTNÍ MISTRYNĚ
V ZAVAZOVÁNÍ BOT
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telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera

První bruslaři
založili spolek

● 20. 10. 1868. Podnikatel ve výrobě likérů
Franz Suchanek (1821
-1907), založil bruslařský
spolek Brűnner Eislaufverein. První kluziště bylo
zbudováno na dnešním
nám. 28 října. Suchanek
bydlel na Kapucínském
nám., později na Zelném
trhu.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Proč v Brně skřípou tramvaje
a co se s tím dá, jářku, dělat
Brno - Čtenáři StaroBrněnskch novin si stěžují, že tramvaje v Brně
skřípou víc, než v jiných
městech, a to hlavně v zatáčkách.
„Skřípání při jízdě vzniká,
když se část kola ve žlábku kolejnice v zatáčkách
dotýká kolejnice,“ řekli
nám na brněnském do-

DŘÍVE & DNES

pravním podniku. „Chystáme změnu. Vůz vyhodnotí polohu a v zatáčkách
namaže kola ekologickým
mazivem. Dojde tak ke
snížení tření, opotřebení
kol, kolejnic a omezení
onoho zvuku,“ uvedla pro
SBN ochotná mluvčí dopravního podniku Barbora Lukšová.

Zpravy

ČERNÁ
KRONIKA

Zemřela herečka
Eva Jurůjová
21. září zemřela Eva Jurůjová z Divadla Radost,
kde hrála 35 let.

Tramvaj
v Brně

Vchod na Špilberk (a prostor před ním)

1900

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

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

VÍTE, ŽE: Vchod do tehdejších kasáren prošel přestavbou v 19. století

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Kadeřnictví
Kosmetika
Masáže

Rozmluvíme
Vás anglicky!

Akce v říjnu:

• Radiofrekvenční lifting
(nechirurgický lifting): 1500 Kč
místo 3000 Kč
• Laserová lipolýza (redukce tukových buněk):
5460 Kč místo 13800 Kč
• Biorezonance (alternativní terapie): 100 Kč sleva
na vybranou terapii

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

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

www.salonmarketa.berx.cz

Svozy zesnulých:
602 550 465
Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

www.pohrbybrno.cz

Tel.: 730 525 130
www.englishstay.cz

ŽALUZIE HANÁK

Pohřební služba
CM
Telefony:
543 128 187, 724 302 394

6 dní a více jak 70 hodin
s rodilým mluvčím
Intenzivnější a přínosnější
než jazykové pobyty
v zahraničí
100% individuální přístup
Vhodné pro všechny
úrovně angličtiny
Říjnový a listopadový
termín v prodeji

Žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.

Zveme vás 15. 10. 2016 od 19 h
do restaurace Bavorská
na Rockovou pípu s Radiem BEAT.

• Prvních 200 piv pro naše
návštěvníky zdarma!
• Od 22 h rockotéka s Martinem
Kudličkou až do 2 h ráno.

Adresa: Palackého třída 148,
Brno - Královo Pole.

Volejte:
530 313 402

www.bavorska.cz

Tel.: 604 850 396

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

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.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Redaktor StaroBrněnských novin
Martin Cibulka děkuje za příspěvky
na pamětní desku Nataši Gollové
Veřejná sbírka SBN na podporu herecké hvězdy se pěkně rozvíjí
Přispějte na pamětní desku herečky Nataši Gollové na transparentní
účet StaroBrněnských novin: 9442810001/5500
Ke dni 28. září bylo vybráno 21 779 Kč.

Díky
všem!

Přijďte 29. 10. 2016 v 16 h
na odhalení pamětní desky Nataši Gollové před jeNataša Gollová
ve ﬁlmu Drahé tety
a já (1974)

MARTIN
CIBULKA

jí rodný dům v Údolní 7.
Akce se bude konat za každého počasí.

MARTIN CIBULKA: Autor projektu sbírky na pamětní desku pro
NATAŠU GOLLOVOU, předseda Klubu přátel StaroBrněnských
novin, redaktor StaroBrněnských novin a znalec Brna.
inzerce

Juliánovské náměstí 3878/2 | www.pivni-panorama.cz

NEJS E FAST FOOD

UMÍME TO LÍP

PRAVÉ DOMÁCÍ BURGERY

Smetanova 4
www.pivnidvere.cz

Veveří 38
www.pivnistaj.cz

Nádražní 178/22
www.pivnisady.cz
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telefon redakce: 775 949 557

SEDM OTÁZEK SBN
ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Wabi Daněk
Kultovní písničkář

EXKLUZIVNĚ
Text: Martin Cibulka

SBN: Čím Vás okouzlila
trampská muzika?
Wabi: K trampské písničce neodmyslitelně patří tramping jako takový.
Trampská písnička občas
nebývá etalonem nejvyšší
poezie. V kontextu romantiky kamarádského života
v přírodě se i z toho nejbanálnějšího popěvku stává
spolehlivě fungující tmel.
Pojítko party a vstupenka
do krajin romantiky.
SBN: Kdy jste si naposledy řekl: Nevadí, zase
bude líp?
Wabi: Říkám si to průběžně. A myslím, že nejsem sám. Život v české
kotlině přináší každý den
aspoň jedno zklamání.
Nebýt té věty, byly by blázince, kterým Brňáci říkají
krásně expresivně „šaškece“, přeplněné.
SBN: Proč se Rosa na kolejích nahrávala v Brně?
Wabi: Drtivá většina muzikantů, včetně mě, žila
v Brně a ve Zlíně. Max
Wittmann, který se ujal
produkce, byl navíc redaktorem Československého
rozhlasu Brno, takže jak
opět říkajó Brňáci: „Nebylo o čem.“
SBN: Co se Vám vybaví,
když se řekne Brno?
Wabi: Spousta doživotních kamarádů, přenádherné mejdany, podzimní
burčák v každém průchodu na Čáře, bezpočet se-

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

DVĚ MILÉ VZPOM

Jak mi zachránila život, vyprá
Magický noční rozhovor s

H
Wabi
tkání se zajímavými lidmi.
Takto by se dalo pokračovat ještě dlouho.
SBN: Šel byste na vandr
s Adinou Mandlovou?
Wabi: Otázka je, jestli
by šla ona se mnou? Ale
protože jsem normální
mužskej, odpověď by byla
bleskurychlá. Ano!!! A připojuji, že bych se neošíval,
ani kdyby na ten vandr šla
ve své oblíbené róbě s boa
kolem ramen.
SBN: Bojíte se v lese?
Wabi: V těchto končinách je nepochybně více
důvodů ke strachu v některých městech. Ale i tam
se snažím mít „pro strach
uděláno“.
SBN: Co vzkážete čtenářům StaroBrněnských
novin?
Wabi: Co bych tak vzkázal čtenářům „Óltec Cajtungů“. Žijete v překrásném městě, tak si toho
jaksepatří užívejte. A až
budu v Brně hrát, přijďte
si zazpívat.

erec Svatopluk
Beneš vzpomíná:
„Nataška byla moje
nejlepší kamarádka. Ale
pozor! Opravdu jsme spolu nikdy nic neměli!
S Mandlovou ano, to se ví,
že jsme spolu jistý čas žili,
ale s Naškou ne. Dokonce jsem si s ní celý život
vykal! Oslovoval jsem ji
Natašo, častěji ale Naško.

Beneš

Ona mi dokonce zachránila život! Opravdu. To
už jsem bydlel v Praze na
Malé Straně.
Bylo mi 22 let. Denně
jsme si s Naškou telefonovali. V tu osudnou noc
jsem šel nějak dříve spát.
Tehdy platilo nařízení,
že se v noci nesmí topit
v plynových kamnech.
A já je ten večer zapomněl zavřít. Bylo jedenáct hodin v noci, zvoní
telefon. Nataška. Vyprávěla mi nějakou legrácku
z Komorního divadla,

z večerního představení.
Já jsem se tomu smál,
najednou se rozhostilo
ticho a zaslechl jsem, že
něco syčí. Hned mi došlo,
že mi doma uchází plyn.
Honem jsem otevřel okna
a zavřel ten plyn. Zděšený jsem přišel k telefonu
a povídám: „Natašo, vy
jste mi teď zachránila
život. Kdybyste mi nezavolala, tak bych určitě
umřel.“
Částo jsme chodili po vinárničkách. Nataška si
dávala nejčastěji červené
víno, s Adinou šampaňské - myslím ale klasické
francouzské! Naška byla
nejen inteligentní, ale
ona měla „formát“. Jinej
formát, než měla Adina
a Lída. Byla družná, veselá, milá a slušná.
Jednou jsme takhle seděli
a pořád ji někdo popichoval, že je moc slušná.
Nezapomenu, jak vstala
a poprvé a naposled nás
všechny poslala „do prdele“!
Po válce se ta naše parta
rozpadla a s Naškou jsme
se mnoho let neviděli. Na
sklonku války odešla do
terezínského ghetta, aby
tam pomáhala zdravotníkům. Nakazila se tyfem
a málem umřela.
Pak jsem ji potkal až po
letech. Zestárla, chodila už jen s hůlčičkou.

Nerudova 7

V tomto domě

Eduard Milén

Foto: Archiv, Martin Cibulka

To je
ON!

Nerudova 7

Když jsem se dozvěděl,
že bude hrát bábu, říkal
jsem: „Jak je to možné?
Ta krásná Helenka?“ I ty
báby jak ve ﬁlmu, tak v divadle hrála rozkošně.“

Matalová
Poslední návštěva Nataši
svého rodného Brna byla
spojená s natáčením dvou
posledních televizních ﬁlmů Chladna zrána (1983)
a volné pokračování s názvem Radostné události
(1983).
Brněnské rodačce, herečce Evě Matalové (*1933)
hrála Nataša Gollová maminku. Velmi se tehdy
spřátelily.
Eva Matalová vzpomíná:
„Bydleli jsme tehdy v hotelu Continental a hráli
ve velkém pronajatém
bytě nedaleko Údolní
ulice. Čekání v bytě podobnému jejich domovu,
kousíček od místa, kde se
narodila a prožila dětství,

Kandidát těchto novin
na radnici Brno-střed

Kdyby domy mohly mluvit
žil až do smrti ilustrátor,
graﬁk, profesor výtvarné výchovy, redaktor,
organizátor brněnského
kulturního života a malíř Eduard Milén (1891
- 1976). Je autorem
např. rektorského řetězu JAMU. Je po něm
pojmenována ulice Milénova.

Tema

Martin
Cibulka

Autor projektu
pamětní desky
Nataši Gollové,
předseda
Klubu přátel
StaroBrněnských
novin
(Komunální volby
budou na podzim 2018)

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578

OMÍNKY NA NATAŠU G.

ypráví herecký kolega Svatopluk Beneš.
vor s kamarádkou Evou Matalovou.
v ní vyvolalo vzpomínky.
Vyprávěla mi, jak si vzpomněla na mandl, který stál
v chodbě jejího rodného
domu nebo jak chodívala
na obědy s rodiči do restaurace ke Stopkům.
Povídala o svých vzdálených příbuzných, kterým
se říkalo „líšňáci“, to prý
bylo v Brně synonymum
hamounství. Když jsem se
vrátila z natáčení, vrátný
mi řekl, že mám hned jít
za Natašou. Svěřila se mi,
že ty dva dny jí bylo strašně špatně a že se moc bála.
Úzkým pruhem dveří na
malý balkonek byl vidět
hrad Špilberk. Povídám jí:
„Ty sis říkala, že když ses
pod tím Špilberkem narodila, tak pod ním i zemřeš,
viď?“
Nataša pak všude vyprávěla, že touhle drsnou větou jsem ji vlastně postavila na nohy.
Povídaly jsme si dlouho do noci. O životě, jak
ji bolí, že nikdy neměla
děti, o jejích láskách
nebo také o Adině.
Po dotočení jsme se s pláčem rozloučily a už jsem ji
nikdy neviděla.“

Kalendárium
Starého Brna
ŘÍJEN

František
Halas,
básník

Cecilie
Strádalová,
pěvkyně

Baruch
J. Placzek,
rabín

Lev
Vašíček,
novinář

● František Suchý
*21. 10. 1860 Mutěnice
†11. 10. 1910 Brno
Inspektor zelinářství
a ovocnictví, ředitel.

NATAŠA GOLLOVÁ
(* 27. února 1912, Brno,
† 29. října 1988, Praha)

● Lev Vašíček
*11. 4. 1908 Brno
†27. 10. 1987 Brno
Sportovní žurnalista,
hlasatel v rozhlase.
● František Halas
*3. 10. 1901 Brno
†27. 10. 1949 Praha
Básník a překladatel. Je
po něm pojmenováno
Halasovo náměstí.
● Cecilie Strádalová
*3. 11. 1923 Ostrava
†25. 10. 1994 Brno
Pěvkyně, vlídná
a skromná umělkyně.

Rodiče Nataši
v roce 1909

Příběh pošťačky (2)

„Pěkně se upravím...“

●

● Jan Loevenstein
*20. 10. 1886 Hradec Králové
†1. 5. 1932 Brno
Právník, publicista, profesor a děkan.

Víte, že...
Nejlepší kamarádkou Nataši byla Adina Mandlová.
Rozhádaly se, jak jinak,
kvůli mužům.
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„Tu slečnu jsem nemohla najít!“
„Tak už nekaboňte své pěkné líčko!“

Poslední foto
Nataši

● Baruch J. Placzek
* 4. 10.1834 Hranice na Moravě
†17. 9. 1922 Brno
Rabín, vědec. Přítel Johanna Gregora Mendela,
dopisoval si s Darwinem.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1916)

Za hodinu: „Navěky tvůj, drahá Berto!“
KONEC
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

Besedy každé první pondělí v měsíci v kavárně Živá voda (Petrov 2)

O Švejkovi a soutěž o jablečný koláč
Martin
Cibulka

NEJVĚTŠÍ
ABSTINENT

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

„Poslušně hlásím, že
jsem opět zde!“ Tuto větu
v podání geniálního herce Rudolfa Hrušínského
(1920 - 1994), který by 17.
10. slavil výročí narození,
znáte zajisté všichni.
A věřte nevěřte, zároveň
je tomu rovných 60 let,
co se v tehdejší Československé televizi vysílala
premiéra dnes již legendárního Dobrého vojáka
Švejka. Právě o Rudolfu
Hrušínském byla řeč na
zářijovém Setkání přátel
StaroBrněnských novin.
Kvůli této roli musel tehdy dobrovolně přibrat
téměř 25 kg. A představte si, že Rudolfovi bylo
v době natáčení 36 let!
Režisér obou ﬁlmů Karel

Dobrý voják Švejk

Mladý
Rudolf Hrušínský

Steklý (1903 - 1987) obsadil tehdy všechny role
postavami převážně komickými. Miloše Kopeckého se neustále ptali,
jestli byl jako feldkurát
Katz při natáčení opilý.
„V žádném případě. Nikdy! Opilec se nejlépe
vystihne za střízliva.“
I jeho výkon byl nenapo-

dobitelný. Jen tak mimochodem. Víte, jak se ve
Švejkovi jmenoval křestním jménem nadporučík
Lukáš v podání Svatopluka Beneše? A víte, jak se
jmenoval křestním jménem pan rada Vacátko v
seriálu Hříšní lidé města
pražského? Kdo na příštím srazu odpoví správně

Režisér Karel Steklý

na tyto dvě otázky, vyhraje francouzský jablečný
koláč se šlehačkou a espresso s mlékem. Není to
chyták, jejich jména skutečně existují! Přijďte.

Kdy příště

3. října v 17 h,
Živá voda (Petrov 2)

PLATBA
SMS
Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30

Sloupek o kávě

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

Sbn tric

et

Vůně kávy

U Terezky, Grohova 17

Oblíbená a vyhledávaná vinotéka znalců
kvalitního vína. Milá šenkýřka Terezka
se na vás těší! Otevřeno každý den. Tel.:
731 813 401. SBN doporučují. F.

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Academia, nám. Svobody 13

Literární kavárna v 1. posch. knihkupectví Academia. Moučníky, káva, víno,
poháry, autogramiády, autorská čtení.
Nově vymalováno! www.academia.cz

Vinařství Bukovský, Úvoz 4

Komorní hudební vinotéka ve sklepních
prostorách. Tři klavíry pro hosty, víno
výhradně z vlastních vinic z Kobylí. Vynikající burčák! www.vinarstvibukovsky.cz

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa
jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi

Nabízíme nejširší výběr
vycházkových holí
pro každodenní využití
i pro slavnostní příležitosti.
Volejte: 774 725 644 a domluvte si návštěvu
Adresa: Hlavní 145/110, Brno - Komín

www.hulkarna.cz

Dne 2. 4. 1900 byl ustanoven Spolek abstinentů
v Brně, jeho prvním předsedou byl jednohlasně
zvolen redaktor, politik
a říšský poslanec Josef
Hybeš (1850 - 1921).
Účelem spolku bylo poučování o zhoubných
následcích alkoholu.
Členové se zavazovali
k plné abstinenci, jakožto i k tomu, že porušení
ihned nahlásí předsednictvu a vrátí legitimaci.
Hybeš je pochován na
Ústředním hřbitově, je po
něm pojmenována ulice.

inzerce

Novinky z místních podniku

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Martin Cibulka

Tel. č.: 777 122 009

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

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť
po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

N

ejen rodiny továrníků Stiassni nebo
Kellnerů, ale i další
lidé z vyšších vrstev dávali
přednost čerstvé, upražené voňavé kávě jak ve
všední dny tak především
ve svátek. A vybírat bylo
možno z mnoha druhů
zrn z místních pražíren.
Při nedělních debatách
o politice či kultuře se linula salonem libá vůně…
Kouzlo aroma je ve výběru
druhu kávy, prostředí kde
vyrůstala, intenzitě pražení, čerstvosti a správné
přípravě. Můžete ucítit
stovky rozličných vůní,
třeba čokoládu, borůvky,
citrusy, marcipán nebo
divoké bylinky. Věnujte si
také chvíli u šálku voňavé
kávy a zaposlouchejte se
do rozjímání pamětníků.
A že jich není málo! Stačí najít ta správná místa,
jděte jednoduše po vůni.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

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

U Poutníka, aneb
KaBrňák style
Pan KaBrňák zašel do hospody k Poutníkovi, všechny stoly obsazeny, bolí ho
nohy z celodenního po-

stávání před Tuzexem
(pardon před pracákem). Náhle dostal pan
KaBrňák spásný nápad,
ve dveřích křiknul - BACHA, JDE Hollan!!! ...a
za chvíli byla půlka hospody prázdná.

Nedorozumění
ve vlaku
Cestující žena ve vlaku
k chlapovi z Brna:
„Pane, to nevidíte, že je
zde dámský oddíl?“

Brňák: „Dánský oddíl?
I har en dejlig rejse med
tog. Holt dobrý oddíl STS Sakskøbing Chvojkovice Brod.

Kolman
kandiduje
Jsem kandidát č. 40 na
kandidátce č. 12. Chci
se po čtyři roky věnovat

drobné
masarykovské
práci jako neuvolněný
krajský zastupitel. Dále
chci působit jako člen
Legislativní komise rady
kraje. K tomu hodlám
využít svých zkušeností
a znalostí, které jsem nabyl jako učitel správního
práva na PF MU v Brně,
kde působím již více než
14 let.

inzerce

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

• Světové rumy - 50 druhů
• Nabídka pečených masových žebírek
• Evropské sýry a delikatesy
Adresa: Veveří 4, Brno
Tel.: 731 078 378

www.udraka.cz
Vážená redakce,

jsem váš vášnivý čtenář
a sběratel. Všechny
výtisky StaroBrněnských
novin si schovávám. Chci
se zeptat, proč jste měli
v minulém čísle na titulní
straně 2x jméno Nezval?
Děkuji za odpověď a přeji
hodně štěstí.
Jan Konečný
Odpověď: To bylo jako
Bond, James Bond, ale to
je fuk.

Báseň

Jošt
Tam, kde sedí Jošt
přinesl jsem mošt
pod něj vložil rošt
srandy bylo došt.
Žádný oř už není bujný
ze vzdoru zůstaly
jen ruiny.
Opékám si koninu
píšu tuto koninu.
Jan Mařenka

POSÍLEJTE NÁM BÁSNĚ
SVÉ I VAŠICH DĚTÍ!
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Bylinky
při nespavosti

U DRAKA
• Prodej moravských přívlastkových vín

Září 2016

PORADNA

Nekuřácká restaurace

Nová samoobslužná

prádelna
Speed Queen
Laundry Eden

Vyperete a vysušíte do 1 hodiny i to,
co se vám doma do pračky nevejde!
Velkoobjemové pračky a sušičky
Prací prášek a aviváž v ceně praní
Příjemné prostředí, Wi-Fi, automat na kávu
Otevřeno 7 dní v týdnu

EDEN, Purkyňova 35, Královo Pole
(tram Skácelova)
www.brno-pradelna.cz
Tel.: 604 595 559
www.LaundryBrno.cz

P
U Zlaté koruny
...tam, kde čajem voní
celá ulička...

Nabízíme široký
sortiment přírodních produktů

• bylinky, bylinkové směsi, tinktury a masti
• černé a zelené čaje v dárkovém balení
• výběrové čaje BASILUR,
English Tea Shop, Dilmah
• sušené plody, ořechy,
RAW & superpotraviny
• bylinkové relaxační polštáře
• aromaterapie
• anglický porcelán
ADRESA:
Brno, Radnická 5
WWW.MOJECAJE.CZ

Víte, že
dům U Zlaté koruny patří mezi nejstarší domy
v našem městě a již v roce
1342 se v něm nacházela
jedna z prvních lékáren
v Brně?

ři potížích s nespavostí se odpradávna
využívaly bylinky. Jednou
z nejcennějších pro podporu usínání a prohloubení spánku je kozlík
lékařský, také nazývaný
baldrián nebo valeriánek.
Ten se užívá ve formě kapek pod názvem baldriánové kapky nebo jako čaj.
Jedna lžička sušeného
kořene kozlíku se zaleje
250 ml vroucí vody a nechá se 15 minut louhovat
v přikrytém hrnečku. Čaj
se pije hodinu před spaním. Dalšími oblíbenými bylinkami na čaj pro
klidný spánek jsou chmel,
mučenka, levandule, dobromysl nebo meduňka.
Ty se také dají využít na
zmírnění projevů neurózy, spojené se zažívacími
potížemi a stavy napětí.
Pro další zmírnění potíží
při usínání je vhodné vyhnout se stresu, nechodit
spát s plným žaludkem,
uléhat do vyvětrané ložnice. Spánek je nejlepší lék!
Vaše Marcela Kalasová

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

• Zveme vás do nově otevřené nekuřácké
kavárny v srdci Brna.
• Prodej čerstvě pražené zrnkové kávy.
• Každý den výtečné snídaňové menu.
• Lahodné dortíky a sladké dobrůtky, nově
rozmanitý výběr muffinů.
Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

www.kavovahvezda.cz
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
zmístního
místního
kulturního života

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

Pecha v roli
babičky září

Nenechte si ujít představení Babička: Šťastná to
žena v Divadle Husa na
provázku. V roli babičky
uvidíte úžasného Jiřího
Pechu a skvělou Zoju
Mikotovou. Představení režíroval Ivo Krobot.
Nejbližší představení v říjnu 24. a 25.

Radůza zazpívá
v říjnu v Brně

Velmi známá a osobitá
zpěvačka Radůza, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů, vystoupí 17. 10. od 20 hodin
v Sono Centru na Veveří.
Nenechte si rozhodně ujít.

Stageart uvádí Svět podle Prota

Nenechte si ujít představení
K-PAX, Svět podle Prota v Divadle Bolka Polívky. „Přijďte
11. 10. na představení, jehož
děj se odehrává v psychiatrické
léčebně,“ zve herec Radim Fiala.
Kromě Fialy si lze užít herecké výkony P. Halberstadta či
M. Plánkové… www.stageart.cz
K

Jíří
Pecha,
herec

Kulturní nástěnka
ŘÍJEN

Dětem - Ne 2. 10. ve 14 a 16 h - DÁŠEŇKA ANEB PSÍ KUSY- HAF! - Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - Na
motivy Čapka. Hrají A. Kubátová, J. Jelínek. Více: www.provazek.cz
Dětem - Ne 2. 10. v 15 h - BROUČCI
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Hmyzí
balada podle Karaﬁáta. Krásné příběhy
svatojánských broučků plné fantazie.
Více: www.divadlov.cz
Divadlo - St 5. 10. v 19 h - KRÁL OIDIPÚS - ND Brno - Mahenovo divadlo,
Malinovského nám. 1 - Antická tragedie.
V titulní roli M. Siničák v režii M. Františáka. www.ndbrno.cz
Divadlo - 19. a 21. 10. v 19.30 h DOMA U HITLERŮ ANEB HISTORKY Z HITLEROVIC KUCHYNĚ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Groteskní výjevy
z Hitlerova života, napsal A. Goldﬂam.
Prohlídka - Kromě pondělí otevřeno
denně - KAPUCÍNSKÁ HROBKA V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností. Čekají na vás.
Výstava - Do 31. 2. - VYSÍLÁ STUDIO BRNO - Hrad Špilberk, jižní křídlo,
1. patro - Výstava věnovaná televiznímu
studiu Brno, které slaví 55 let, představí
zákulisí i kulturní význam studia.

Radůza,
zpěvačka

Ivo
Krobot,
režisér

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Výstava o Mozartovi
v Brně

Navštivte krásnou výstavu věnovanou 260. výročí narození Wolfganga

Amadea Mozarta. Výstava k vidění do 31. 12.
v Dietrichsteinském paláci
v Brně, pořádá ji Moravské
zemské muzeum.

Polívka s dcerou
hrají o DNA

Nenechte si ujít komedii
v Divadle Bolka Polívky
s názvem DNA. V představení hrají Boleslav
Polívka a jeho dcera
Anna Polívková. Inscenace s autobiograﬁckými
prvky je plná klaunských
výstupů. Nejbližší termín
je 18. 10.

Kamenné srdce
má premiéru

Krásně představení pro
děti s názvem Kamenné
srdce má premiéru 9. 10.
v Divadelním studiu V na
Veveří. Dramatická pohádka, ve které nakonec
Láska zvítězí. Pro děti od
9 let.

KŘÍŽOVKA NA HESLO

Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL
E-MAIL::
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

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.

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS)

Jedině Chuck Norris dokáže zabít jednu ránu dvěma
mouchami.

Zabava
telefon inzerce: 777 }556 578

Kajzrova
novodurová šolna
Honza Hlaváček k poctě Franty Kocourka (1.)
Šolna a mantl
Kdysi před dávnéma jařinama, kdy bylo ještě mrtvý moře marod, vegetil ve
svým obrovským napiglovaným palácu kajzr, které
byl úplná mošna.
„Ajnštajni“ by hókli, že
měl íkvéčko jak kropiFRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

cí konva no a k temu byl
ještě těžce ujeté. Veškerý
svý love cpal jenom do
špicovéch hadrů. Žádný
džanky vod rákosníků
z Kénigu, nebo z forhózu
pod roló.
Jenom značkový hózny,
semtam nějakej adidasové tričmen a trenažéry,
salamandrový šneky a každé metr si splašil suprovó novodurovó šolnu
a mantl.
-Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Věra Avratová

Balerína a choreografka
www.malostranskenoviny.eu

Jan
Navrátil,
2. manžel

Ivo Váňa
Psota,
pedagog

?

Otázka: Víte, kde je tento
krásný chlapec s rybou
na zapomenuté, zašlé a zničené kašně?
Nápověda: Hledejte v Hybešově ulici.

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Minule: Raduit de Souches má
bronzovou bystu na jihovýchodní
rozhledové plošině u hradu Špilberk. Správně: B. Křivánek
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Jiřina
Máčelová,
studentka

Věra Avratová (1927 2007) začínala v baletní škole Ivo Váni Psoty
(1908 - 1952), další zkušenosti později nabírala
ve Francii a v Rakousku.
Její kariéra začala v brněnském Národním divadle, kde působila až do

Foto: Archiv

Zabava

roku 1971. Vyučovala také
na JAMU.
Věra Avratová pak odešla natrvalo do Vídně za
svým manželem, kde působila v Raimund – Theatru. Ve Vídni i zemřela.
Byla jmenována Zasloužilou umělkyní.

ZAJÍMAVOSTI a novinky z Malé Strany, která by
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání ve všech kavárnách a hospodách na Malé Straně (například U Hrocha), ale seženete je i na
druhé straně řeky (například
v Akademii věd).
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QUICK
BISTRO
Nádražní 4
602 00
Brno

OBJEDNÁVKY
ROZVOZU
602 229 000
547 229 000
www.quickbistro.cz

CHUTNĚ,
KVALITNĚ
A BEZ ČEKÁNÍ.

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. listopadu
Modré okénko
dnes získává...

StaroBrněnské noviny jsou k mání U Hrocha,
Thunovská 10. V Akademii věd, Národní 3.
Kafírna U svatého Omara, Tržiště 11.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Foto: Archiv

PALÁC JALTA
Dominikánské náměstí

Zchátralý palác
Jalta se konečně
městu podařilo
prodat. Koupí ho
soukromá ﬁrma.

Tip poslali čtenáři
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

BARON
Lousianský leopardí
fešák, velmi vzácný. Je
tvrdohlavý, ale super.
Foto poslala:
Jiřina Novotná
E-MAIL: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

Vystavené SBN s holemi
v Hůlkárně (Hlavní 110).
Foto poslala majitelka
Renata Machová

Tak to je
betálný!

NÁVŠTĚVA Z VENKOVA: „Myslel jsem, že mi budete ukazovat brněnské
památky a tohle...“ „A tohle není památka? Jen se zeptejte, jak dlouho to tu je...“

50 odběrních míst

inzerce

TENIS
Kurzy tenisu

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).

Nábor
nových dětí

OD Vágner, Česká 151/16. Café TeeVee, Běhounská 18. Air cafe,
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. 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. Husa na provázku, Zelný trh 9. Kadeřnictví
Leony Svídové, U Hřiště 21, Starý Lískovec. Pivní opice, Joštova
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 zahrady
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. Prádelna Speed Queen Laundry Eden, Purkyňova
35. Galerie 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. Hotel Slavia, Solniční 15. Fratelli Caﬀé, Průchodní 2. Pivní bar U Suka,
Purkyňova 116. Kavárna Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis,
nám. 28. října 8. Kadeřnictví Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy.

nebo raketa
HEAD zdarma

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.

Sleva

20%

Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

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.

