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KATArInA A ŠÁrKA 
s Farmářským burgrem za 125 Kč 
a Poličkou za 28 Kč (Burger´s Pub 

Pivní sady, Nádražní 22)

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

únor 2016
Cˇ ís. 2, 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

Jen
 hoUšŤ

„SBN mi připomínají začátky 
mého otce v kavárně Švýcarský 

dvůr na Starém Brně.“
Ladislav Frej, 

fi lmový a divadelní herec

RežiséR otakaR vávRa

Lud

vládCe
davů

RežiséR otakaR vávRa

vládCevládCe

více str. 6 - 7

dojemná vzpomínka 
na dětství v Brně
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Zámečnická 1

inzerce

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 Es

pre
sso
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www.kavovahvezda.cz

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.
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   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 redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Je úplně jedno, 
kolik let tady 

budu… Hlavně 
ať nejsou 

zbytečné!“

Petr 
Halberstadt
Herec, Národní 

divadlo Brno
„Život se má žít, 

dokud to jde. 
Chtít můžeme, 
ale rozhoduje 
se to jinde!“ 

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

 Jiří
Pecha

„Ve zdraví ano 
a jako bonus 

obklopen 
svou ženou 
a přáteli.“

Herec, fi lozof,
znalec

Chcete se dožít 100 let 
a co od toho čekáte?

Markéta 
Jetelová

„Pouze 
v době 

slušných 
mezilidských 

vztahů!“

„S radostí jo, 
měla bych 

hodně vrásek 
a hrála bych si 
s vnoučaty!“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: slovy 
klasika, 

každému se 
naplňuje jeho 

hodinka…“ 

Moderátorka 
ČRo Brno

Nové zprávy 
ze Starého Brna

Brno - Pod gymnázi-
em na třídě Kapitána 
Jaroše 25. 1. vybuchl 
plyn. Přes 400 žáků 
bylo evakuováno. Okol-
ní oblast se ocitla bez
proudu.  Hořelo auto 
a vyletovaly poklopy ka-
nálů. Byla ochromena 
doprava v celém Brně.

Pod školou 
vybuchl plyn, 

létaly poklopy

Milá redakce, srdečně 
vás zdravím a děkuji za 
tak skvělé noviny. Za 
lednové architekty a za 
všechna čísla, která vyšla. 
Jak krásně se to pokaždé 
čte. Jsem moc ráda, že se 
o nás Brňáky tak staráte. 
Držím vám palce. Vaše 
čtenářka Drahomíra.
Paní Drahomíra píše ka-
ždý měsíc, tak jí Martin 
Cibulka (hlavní redaktor 
StaroBrněnských novin) 
zavolal a byla nadše-
ná. Mluvili spolu hod-
ně dlouho o všem mož-
ném, především o brněn-
ských domech, ulicích, li-
dech, událostech atd.
Volá čím dál více lidí. Jsou 
nadšeni, děkují a říkají, že 
z těch novin se stává feno-
mén, který nemá v Brně 
obdoby. Úžasné!

Pište! Více dopisů 
najdete na straně 9

díky za vaše 
dopisy!

Nádražní - Kdo byl zvyk-
lý nakupovat levné zboží 
pochybné kvality ve stán-
cích u nádraží, ostrouhal.  

„Koupila jsem si tu boty 
na běhání a vydržely mi 
deset let. To je dost, ne?“ 
řekla SBN Brňanka, která 

to „riskla“. Radnice Brno 
- střed, která stánky zru-
šila,  zatím neví, co s uvol-
něným místem bude.
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Brno -  Dva psi zardou-
sili v brněnské zoo dvě 
mláďata lamy. K útoku 
došlo 9. ledna. Policie 
zjistila, že jde o psy 
z nedaleké zahrádkář-
ské kolonie. Kvůli ne-
dostatku důkazů však 
nebylo možné vyvodit 
žádné důsledky. Šlo již 
o druhý útok za měsíc. 
Zoo připravuje opatře-
ní (plot), aby se to už 
neopakovalo.

Lamí rodina 
v brněnské zoo

Víte že...
V prosinci zabili psi 

(zřejmě stejní) v zoo tři 
klokany a jednu lamu.

Alfred a Hermine 
se vrátili domů

Hroznová - Obrazy pů-
vodních majitelů slavné 
vily Stiassny už visí, kde 
mají. Alfred a Hermine 
vilu opustili v roce 1939, 
protože museli. Běžte se 
na obrazy podívat, je to 
milý zážitek.

Číslo měsíce

400
Více než čtyři sta 
žáků bylo evakuo-
váno po výbuchu 
plynu (str. 2)

Císlo měsíceCíslo měsíce

3°C
únor

Únor když udeří, 
býlí a úhor neměří

Počasí 

zaJímavý posUn! levné stánky 
U BRnĚnského nádRaží JsoU FUč!

psi zabíjeli v brněnské zoo. 
za oběť jim padly dvě lamy

Dnes vaří 
Sudiprav

Nakrájená 
cibule 

Nakrájej cibuli na 
kostičky, nebo zkrátka 
namátkou. Pak počkej, 
až se vrátí manželka.

manžel M. D. Rettigové

 

Nechte hrnce vařit za vás!

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

Česká 151/16, Brno, 602 00

www.pohrbybrno.cz

Pohřební služba 
CM

Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

Telefony: 
543 128 187, 724 302 394

Svozy zesnulých: 
602 550 465
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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 @@556 578 inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

inzerce

Fo
to

: A
rc

hi
v

Prasata to „nevydýchala“, 
ale čtyři miliony se šiknou
Vědci prý zpackali výzkum, ale grant si nechali

Brno - Vida! Na začátku 
byl docela zajímavý vý-
zkum, jak si prasata po-
radí s dýchacími přístroji. 
Neporadila a do jednoho 
odešla na onen svět.
Vědecký tým Fakultní ne-
mocnice Brno dostal na 
výzkum 4,5 milionu Kč 
od ministerstva zdravot-
nictví. Závěrečná zpráva 
hovoří o „úspěchu“, ale 
někteří členové výzkum-
ného týmu vypovídají, že 
prasata chcípla dřív, než 
k testům vůbec došlo.
Prasečí kauza tak zatím 
nemá žádné důsledky. 
Všichni vědci (lékaři) 
dál zůstávají na svých 
postech, policie tápe.

Víte, že...
   Prase je nepřežvýkavý 

sudokopytník, který 
s lidmí „dýchá“ už 
takřka 10 tisíc let. 

čtenáŘ 
RepoRtéR
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Eleonora Vodičková 
si vítěznou pěnu sama 

našlehala (tajný recept).

místní mistRynĚ 
v tanCi s pĚnoU do koUpele
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Všichni vědci (lékaři) 
dál zůstávají na svých 
postech, policie tápe.

Víte, že...
   Prase je nepřežvýkavý 

sudokopytník, který 
s lidmí „dýchá“ už 

Fakultní 
nemocnice 

Brno

inzerce

Historie Alfa pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce únor:
13. 2. 2016 (sobota) od 15 do 19 h Bleší trhy v Alfě. 

Alfa pasáž zažila spoustu zajímavých příběhů. 
Jeden z nich se stal 20. listopadu 1944. „Při spo-
jeneckém bombardování proletěla pasáží bomba 
a dopadla na galerii. I když nevybuchla, stejně 
nadělala paseku,“ připomněl kus historie pan 

Vladimír Hrdina, vnuk Františka 
Hrdiny, stavitele nejen brněnské 
pasáže. Pasáž pak čekaly dva mě-
síce oprav. Exkluzivní fotky poskytl 
novinám ze svého soukromého 
archivu právě pan Vladmír Hrdina. 
Děkujeme. Pokračování příště. 

Alfa tmavý vchod

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

Knihy - CD - Výtvarné umění
Tak jsem to dala … z pod 
skříně na zeď. 
Výstava obrazů POCITY 
Roswity Liškové. 
O duši a myšlenkách, vyjá-
dřených  suchým pastelem 
a remakolem. 
Posezení pod obrazy pro-
běhne za účasti autorky  
8. 2. 2016 od 18 hodin.
Host Jiří Liška. 

Akce února

Adresa: Klíčova 2a, 
Brno - Černovice

Tel.: 777 021 974
www.mespil.cz

Obchod s klobouky pro všední 
i nevšední chvíle.

www.kloboukovyklub.cz

Otevřeno:
pondělí až pátek 9 - 19 h, 
sobota 9 - 14 h

U nás by si vybral 
i Otakar Vávra!

Adresa:
Náměstí Svobody v pasáži 
Omega, Brno

svatební koláčky • dorty • záviny 
rolády • cukroví

Buchtickárna

Jitka Kéryová
Čerstvé palačinky jako od babičky, 
štrůdly makovovišňové, hruškové, 
tvarohové a mnoho dalších. 
Císařská bábovka.

www.buchtickarna.cz

Adresa: 
Chodská 17 a, Brno

Královo Pole
Tel.: 737 958 584

Otevřeno: 
po - pá 6.30 - 14.30 h, 

15.30 - 20 h, 
so 8 - 12 h

zde může 
Být váš 
inzeRát!

voleJte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zaCházení!
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Jako by to 
bylo včera

● 21. 2. 1813 byl slav-
nostně povolán kněz 
Franz Maurus Simonis 
(1740 - 1815) po 38 le-
tech horlivé práce na post 
faráře městského kostela 
u sv. Jakuba. Byl zde zá-
roveň i prvním kaplanem. 
Jeho otec Anton Simonis 
byl řezníkem.

kostel sv. Jakuba 
dostal nového 

faráře 

inzerce

DŘÍVE & DNES

VÍTĚ, ŽE: Dříve tu bylo sídlo výkonného hasičského sboru, dnes je však výjezd zazděný, takže...

1882 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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Radnická 4 (tehdy se jmenovala Rathausgasse)

Děkan Mendelovy univerzity 
Motyčka hraje v hororu

Brno - Skoro půl mi-
liardy stály brněnský 
dopravní podnik nové 
trolejbusy. Řidiči si 
však stěžují, že vozy 
příliš silně brzdí. Leh-
ce zraněno už prý bylo 
několik desítek cestu-
jích. SBN ve střehu. 

Originální způsob, jak přilákat studenty
Brno - Zajímavou 
cestou se rozhodla 
Mendelova univerzi-
ta (Provozně ekono-
mická fakulta) při-
lákat nové studenty. 
Natočila čtyřminu-
tový horor o dívce, 
která zapomněla 
odevzdat seminární 

práci. Poitna je svě-
ží, takže prozrazovat 
nebudeme. Na film 
se můžete podívat na 
internetu na adrese 
www.vystuduj.to. 
Záhy prý přibudou 
další tři videa: wes-
tern, sci-fi a roman-
tický film. Pěkně.

ČERNÁ 
KRONIKA
nové trolejbusy 
prý špatně brzdí
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Arnošt 
Motyčka, CSc.

Scéna 
z hororu

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

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

●Prodám originální ka-
rikatury a portréty vý-
znamných hereckých 
osobností stříbrného 
plátna (například Hugo 
Haas, Jaroslav Marvan, 
Vlasta Burian, Ladislav 
Pešek a další). Nabízím 
přátelskou cenu. Tel.: 777 
122 009. 
●Koupím staré knihy, 
pohlednice, mapy, odzna-
ky, foto. Tel.: 702 949 636.
●Angličtina individu-
álně. Příjemně, zábavně, 

s trpělivostí. Výuka pro 
dospělé, děti, seniory 
a také skupinky. Pět let 
zkušeností, certifikát CAE 
(pokročilá 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, 
Brno - Královo Pole) hle-
dá šikovného kuchaře. 
Přátelský kolektiv, nástup 
možný ihned. Tel.: 731 
490 387.

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: 
725 555 261, Facebook

Útulný nekuřácký Pivní Bar 
u Suka,

www.pivnibarusuka.cz

Nudu u nás 
nezažijete!

Restaurace 
a pivní šenk

Čepujeme poctivě vařená piva malých 
a středních pivovarů!

 ▪Denní menu za přátelské ceny, 
česká kuchyně 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

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz
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inzerce

Dne 19. 2. tomu bude rov-
ných 115 let, kdy se v Brně 
narodil geniální herec, 
komik, režisér, milovník 
života a žen Hugo Haas. 
A tak se jako každý rok vy-
dám (letos to vychází na 
pátek) s přáteli na židov-
ský hřbitov, kde společně 
zavzpomínáme na tohoto 
výjimečného člověka. A to 
víte, jak Hugo vzpomínal 
na své první děvče? 
„Měl jsem na Žlutým kop-
ci děvče. Růženka se jme-
novala. Blondýnka, byla 
jak obrázek. Bylo mi 17 
let, že na ni před domem 
budu čekat. Čekal jsem, 
čekal a vidím, jak před 
vraty sedí na lavičce ta-
ková herdekbaba a štry-
kuje. Zle se na mě dívala. 
Byla to její maminka. Os-

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna
Zuřivý reportér

Jak hugo haas 
vzpomínal na své 

první děvče

mělil jsem se a povídám: 
„Rukulíbám milostivá 
paní, je prosím slečna 
Růženka doma?“ „Sere!“ 
Ve mně se zastavila krev, 
nevěděl jsem vůbec co 
říct, až najednou vyšla 
Růženka. V krásnejch 
růžovejch šatečkách, já 
bohužel pořád musel my-
slet na to jak… Maminka 
mně zkazila iluze.“ 

dobrá zpráva ze zoo: mládě 
ledního medvěda už vidí!

Brno -  Mládě ledního 
medvěda v brněnské zoo 
už vidí. StaroBrněnské 
noviny to zjistily od ve-
dení zoologické zahrady. 
Medvídek zatím nemá 

jméno, narodil se před 
dvěma měsíci slavné 
lední medvědici Coře. 
Jeho otec je Umca, který 
pochází z Alma Aty (Ka-
zachstán). Mládě bude 

představeno veřejnosti 
asi za dva měsíce. Nyní 
je se svou matkou ve spe-
ciálním boxu. Návštěvní-
ci ho mohou pozorovat 
díky kameře.

Lednímu medvídkovi 
už jsou dva měsíce. 
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Hugo 
Haas 

(17 let)

TEnIS 

Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Kurzy tenisu 
Nábor nových dětí 
od ledna 2016

nebo raketa 
HEAD zdarma

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!

DĚTSKÉ A JUNIOR 
ODĚVY

● Prodejna s dětským a junior oblečením velikosti 
50 - 176 cm ● Ekobavlna, vyrobeno v Evropě 
● Značky Sanetta, Marc O´Polo, Pepe Jeans, 

Camp David

Adresa: Orlí 3, Brno
Tel.: 542 213 904, 

Najdete nás na facebooku Kids shop - Sanetta Brno

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
• 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

zde může 
Být váš 
inzeRát!

voleJte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zaCházení!
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RežiséR vávRa: vzpomínka na BRno
slavíme 105. výRočí naRození ge niálního „RežiséRa davů“ otakaRa vávRy

dyž se Jaroslav 
Raymund Vávra 
(9 let) dozvěděl, že 

se mu brzy narodí bratří-
ček, skákal radostí až do 
stropu. Ve škole se právě 
učil o Přemyslu Otakarovi 
II. a rozhodně si přál, aby 
se jeho novorozený bratr 
jmenoval Otakar. Stalo se 
tak 28. února 1911 v Hrad-
ci Králové v 5 h ráno.

Když byly Otakarovi dva 
roky, přestěhovala se celá 
rodina do Brna do prostor-
ného bytu ve 2. poschodí 
domu v Zámečnické 1. 
Ke konci 1. sv. války se 
Vávrův otec pustil do ris-
kantního obchodu a při- 
šel o všechno. Zakrátko 
zemřel. Nedožil se tak vy-
hlášení československé 
samostatnosti, na kterou 
se těšil celý život. Mamin-
ka zůstala sama se dvěma 
syny. Dostala místo v po-
jišťovně Atlas a začala pro-
najímat většinu bytu.

Ulice byly tehdy ještě dláž-
děné dřevěnými kostkami 
a přes náměstí Svobody 
občas přešly krávy. Vávra 
rád vzpomínal na plac pod 
Špilberkem (dnes tam sto-
jí hotel International), kde 
honil hadrovou mičudu, 
na křoví na Špilberku, kde  
si hrával na schovávanou. 
Do obecné školy chodil do 
Českého učitelského ústa-
vu (dnes Poříčí 5). Hned 
od začátku byl primus. 
Jeho spolužákem byl mj. 

Rudolf Firkušný, pozdě-
ji slavný klavírista. Záhy 
Otakara okouzlilo loutko-
vé divadlo. 
Otakar Vávra vzpomíná: 
„Každý den jsem ušetřil 
korunu za přesnídávku, 
abych si mohl loutku kou-
pit. Bylo mi snad devět 
let? Postupně jsem měl 
celý loutkový ansámbl. 
Nastudoval jsem nejtěžší 
loutkovou hru, Jiráskova 

Pana Johanesa. Doma 
jsem měl svou první pre-
miéru.“ 
Na Dominikánském ná-
městí později odpoledne, 
když už bylo prázdno, si 
kluci hrávali „na nebíč-
ku“, jak se říkalo terase  
u kostela vroubené socha-
mi. Tam Vávra s několika 

kamarády režíroval a hrál 
dramatické scény, které si 
sám vymýšlel. 
Už ve svých 15 letech Ota-
kar poprvé ochutnal ka-
várenské prostředí, kdy 
s Tondou Šebestou (syn 
velkouzenáře) začal chodit 
do kavárny Opera. Dali si 
čtvrtku bílého, četli novi-
ny, časopisy a debatovali  
o budoucnosti. Kaváren-
ské prostředí jakoby bylo 
Vávrovi předurčené. Psá-
val v nich své první scé-
náře, spřátelil se s mnoha 
herci a režiséry.

Z Brna do Prahy se natr-
valo přestěhoval ve svých 
21 letech, kdy se po na-
točení svého prvního fil-
mu Světlo proniká tmou 
(1931) stal filmařem.
Část toho prvního Vávro-
va filmu (celkem jich na-
točil přes 50) vznikl doma 
v Zámečnické. Tehdy 
Otakar natočil pohybující 
se žárovky a velké detai-
ly prskavek z vánočního 
stromku, které v obrov-
ském zvětšení vypadaly 
jako dávný zrod světla ve 
vesmíru. 

Brno

Kdyby domy mohly mluvit

V tomto domě 
bydlela studentka, od- 
bojářka, komunistka a za  
války dělnice v továrně 
na zdravotnický materiál 
Marie Kudeříková (1921 
- 1943). Byla popravena 
ve Vratislavi dva dny po 
svých 22. narozeninách 
(26. 3. 1943). V Brně je 
po ní pojmenovaná uli-
ce (Bravo!).

Kamenná 21
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Maruška 
KudeříkováKamenná 21

30 tisíc Brňanů měsíčně čte 
staroBrněnské noviny. 

Je nám ctí, že jste jedním z nich.
pro inzerci volejte 777 556 578 (monika) 

nebo e-mail: inzerce@starobrnenskenoviny.eu

zde může Být 
váš inzeRát

osobnost
RozhovoR staRobRn ̌enských novin 

SBN: Co si myslíte o do- 
držování předsevzetí, kte- 
rá si lidé dávají na počát-
ku roku?
Matěj: „V životě jsem 
splnil jen jedno novoroč-
ní předsevzetí - minimál-
ně jednou za týden dojít 
na pivo do mojí oblíbené 
hospůdky Na Božence. 
Žádné jiné bych asi ani 
plnit nechtěl.“
SBN: Které místo v Brně 
je podle Vás nejkouzel-
nější?
Matěj: „Asi Růženin lom 
na Hádech. A pak opět 
ta hospůdka Na Božence 
(pozn. redakce: Na Bo-
žence je hospůdka v ulici 
Boženy Němcové 18).“ 
SBN: Co Vám 
v Brně nejvíce 
vadí?
Matěj: „Pro-
vinčnost. Vy-
hnáním Něm-
ců a likvidací 
Židů jsme ztra-
tili punc kos-
mopolitnosti. 
Musíme hodně pracovat 
na tom, abychom byli 
opět město, které dokáže 
pojmout a přivítat i lidi 
jiných kultur a vyznání.“
SBN: Chtěl byste pra-
covat na stejném postu  
v Brně před 100 lety?
Matěj: „Tak určitě by 
to bylo nadmíru zajíma-
vé, protože Brno bývalo 
za Rakouska - Uherska 
kulturně velmi bohatým 
městem. Máme na co být 
hrdi a na co navazovat.“ 
SBN: Lída Baarová, 
Adina Mandlová, Nataša 

Gollová. Kterou z těch-
to dam byste pozval na 
šampaňské?
Matěj: „Zcela upřím-
ně musím konstatovat, 
že šampaňské piji pouze  
z donucení. Pravděpo-

dobně bych 
tedy asi nedo-
kázal zaujmout 
žádnou z oněch 
dam.“ 
SBN: Jak po-
dle Vás vypadá 
dokonalý od-
počinek?
Matěj: „Vyp- 

nout mobil a na týden od-
jet někam do přírody, kde 
vás nemůže práce doho-
nit.“
SBN: Co vzkážete čte-
nářům StaroBrněnských 
novin? 
Matěj: „Nebojte se ji-
ných lidí jen pro to, že 
věří v jiného boha.“ 
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Víte, že...
Matěj Hollan (*9. 10. 1984) 
je hudebník a občanský 
aktivista, od října 2014 
zastupitel města Brna.

Matěj Hollan
Náměstek primátora Brna 

„Nebojme 
se jiných 
lidí jen 

proto, že 
věří v jiného 

boha.“

Text: Martin Cibulka

Kavárny 
byly jeho 
osudem. 
Psal tu 

scénáře, 
přátelil se.

zajímavá fakta o o. vávrovi
Jako první a jediný režisér se dožil sta let ● Prožil dvě 
světové války a osm převratů ● Jeho největším přítelem 
byl básník František Hrubín ● Učil ho Jiří Mahen  ● Ve vyš-
ší reálce měl na dějepis profesora Vaška, bratra básníka 
Petra Bezruče ● Byl odborníkem na davové scény. 
Filmy (výběr): Cech panen kutnohorských (1938), 
Dívka v modrém (1939), Krakatit (1948), Němá barikáda 
(1949), Jan Hus (1954), Jan Žižka (1955), Romance pro 
křídlovku (1966), Kladivo na čarodějnice (1969)...

K

Špilberk

Vesmír
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● Kalendárium 
Starého Brna

Karel 
Morávek, 

lesník
Nataša 

Gollová, 
herečka

únor

● Josef Auersperg 
*26. 2. 1767 Praha 
†29. 5. 1829 Brno
Dvorní rada a spoluza-
kladatel Moravského 
zemského muzea. 

● Jaroslav Matějka 
*5. 1. 1888 Hodonín 
†26. 2. 1960 Brno
Profesor anorganické 
chemie.
 
● Nataša Gollová 
*27. 2. 1912 Brno 
†29. 10. 1988 Praha
Herečka, velká osobnost. 
Narodila se v Údolní 7.

● Karel Morávek 
*9. 2. 1877 Přestavlky 
†19. 3. 1934 Brno
Lesmistr. V okolí Brna 
nechal vybudovat pěšiny, 
odpočívadla s lavičkami.

● Jan Lenfeld 
*4. 2. 1889 Křečkovice 
†23. 5. 1939 Brno
Zakladatel hygieny 
potravin živočišného 
původu. 

● František Neumann 
*16. 6. 1874 Přerov 
†25. 2. 1929 Brno
Hudební skladatel. 

Josef 
Auersperg,
dvorní rada

Jaroslav 
Matějka, 
chemik

RežiséR vávRa: vzpomínka na BRno
slavíme 105. výRočí naRození ge niálního „RežiséRa davů“ otakaRa vávRy

Vávra (vpravo) se svým 
nejlepším přítelem básníkem 

Františkem Hrubínem

Pololetní vysvědčení (kvítko) StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

Co jsi to přinesl za vysvědčení, ty kvítko!... ...Ale ten nápis musím vyprášit!
-Konec-

...Dobrá, musím ti odpustit...

Při natáčení Jana Husa 
(se Zdeňkem Štěpánkem)

Se svými žáky. Vlevo Miloš 
Forman, vpravo Jiří Menzel

S manželkou 
Jitkou Němcovou

Víte, že...
Otakar Vávra zemřel

15. září 2011
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Lednové setkání přátel 
StaroBrněnských novin 
bylo v kavárně La Dolce 
Vita naposledy. 
Od začátku ledna tato 
útulná a romantická ka-
várna prochází zásadní 
proměnou. Z těchto dů-
vodů budou naše setká-
ní pokračovat od března  
v restauraci „Živá voda“ 
(L´ Eau Vive) na adrese 
Petrov 2 (ulička Václava 

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská
NEJ

neJvyšší 
kostelní vĚž

Besedy každé první pondělí v měsíci v kavárně Živá voda  (Petrov 2)
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Nejvyšší kostelní věží 
na území Brna se pyšní 
kostel sv. Jakuba - měří 
92 m. První zmínka je 
z roku 1228. Je zde 
pohřben vrchní velitel 
obrany Brna proti Švé-
dům Jean Louis Raduit 
de Souches. 

inzerce

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
1. 2. v 17 h, Biskupská 8, 

před La Dolce Vita

pojďte se projít 
podzemím 

Sv. Jakub

Havla) v bývalém M - 
klubu. Ovšem pozor 
přátelé! 1. února se se-
jdeme naposledy v 17 h 
před bývalou kavárnou 
La Dolce Vita, kdy vás 
bude čekat jedinečný 
zážitek! Největší znalec 
brněnského podzemí 
Aleš Svoboda a já, vás 
společně provedeme 
Brnem nad zemí a mož-
ná i pod zemí. Doporu-
čujeme teplou obuv. 
S tímto historickým 
a neprávem opomíje-
ným zákoutím v Bis-
kupské ulici bych se rád 
rozloučil unikátními, 
dosud nezveřejněnými 
snímky z období, kdy 
tam ještě panoval boží 
klid. 

Ještě šťastné období. 
Olga Haasová se svými 
syny Pavlem a Hugem 
před domem v Biskup-
ské 8. Foto: tatínek 
Zikmund Biskupská 8

zimě, když si uží-
váme radovánek 
na svazích, často 

oceníme něco na zahřátí. 
V Dolomitech vám naser-
vírují legendární Bom-
bardino, horký nápoj 
z vaječného likéru se šle-
hačkou. Oblíbené je také 
Calimero, varianta s výraz-
nou hořkou Ekvádorskou 
nebo Kubánskou kávou. 
Nejprve zahřejeme vaječ-
ný likér, přilijeme espresso 
a přidáme šlehačku.
U nás je již od prvore-
publikových let oblíbená 
jemnější káva podáva-
ná ve sklence s likérem 
a nezbytnou šlehačkou, 
později nazývaná Alžír-
ská. Na takové, ještě se 
stopičkou absinthu, si 
pochutnával milovník br-
něnských kaváren Otakar 
Vávra. Nechte se také zlá-
kat sladce hořkou chutí 
s hřejivým dotekem.

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
Hřejivé kávové 
pohlazení

Pavel 
Kosta 

V

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
Žíznivá vinotéka, Marešova 14
Vinotéka s nabídkou převážně 
moravských sudových a lahvových vín. 
Pochutiny k vínu. Wi - fi , rezervace: 
608 805 510. www.ziznivevinoteky.cz

Little something, Květinářská 3
Nové občerstvení se vždy čerstvými 
chlebíčky. Polévky jako od maminky, 
dezerty, káva, čaj, limonády Zon. Tel.: 
724 400 460. www.littlesomething.cz

Toulavý kocour, Biskupská 6
Pivnice v historickém centru. Domácí 
burgery, pečená vepřová žebírka, hovězí 
guláš „Kocour“. Široká nabídka piv. Tel.: 
602 668 608. www.toulavykocour.cz.

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
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zde může 
Být váš 
inzeRát!

voleJte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zaCházení!

svatební koláčky • dorty • záviny 
rolády • cukroví

Buchtickárna

Jitka Kéryová
Čerstvé palačinky jako od babičky, 
štrůdly makovovišňové, hruškové, 
tvarohové a mnoho dalších. 
Císařská bábovka.

www.buchtickarna.cz

Adresa: 
Chodská 17 a, Brno

Královo Pole
Tel.: 737 958 584

Otevřeno: 
po - pá 6.30 - 14.30 h, 

15.30 - 20 h, 
so 8 - 12 h
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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,
chci pochválit vaše noviny 
za dvojstránku architektů 
našeho města v posledním 
čísle. 
Měla by být příkladná pro 
všechny, protože maxi-
mální množství informací 
na malém prostoru skrze 
osobnosti přineslo koneč-
ně zcela jasný přehled, 
který jsme už dávno po-
třebovali. Moc děkuji. 

Zdraví vás 
a mnoho úspěchů přeje 

B. Linzerová

polévku odnést?“ ptá se 
dokonalý číšník asi po 
deseti minutách, co jim  
ji naservíroval.
„Já jsem ještě nezačala,“ 
usmívá se Michaela Ba-
kala ponořená ve svých 
hlubokých myšlenkách.

„Mohu vám tedy oživit 
jídlo horkým vývarem?“
„Budeme rády.“

...a mezitím (třeba)  
Na Bláhovce....Brno 
„Pánové, mohu ta piva 
odnést?“ ptá se číšník asi 

Praha: Nóbl restaurant 
poblíž Staroměstského 
náměstí. „Dámy, mohu 

praha není 
Brno a naopak 

z notýskU oBčanského pasivistyz notýskU oBčanského pasivisty
Petr Kolman, VŠ pedagog a člen rozkladové komise ČNB

po deseti minutách, co 
jim  je naservíroval.
„Já jsem ještě nezačal,“ 
usmívá se asistent asis-
tenta hodně uvolněného 
radního pro cyklostezky 
města Brna  ponořený 
jako obvykle v myšlen-
kách.
Číšník: „Mohu vás tedy 
oživit ránou mokrým 
hadrem?“
To jsou ale paradoxy...

Báseň
Únor bílý

pasažér černý

inzerce

č. 1 / ročník VI., leden 2016

Šalinou jedu, 
číslo jenom tuším
uhýbám Švédů
halapartnám.
Kam? Kam to jedu? 
Možná, že tam k nám?
Ani ťuk. V tom odznak 
hravě žlutočerný 
na mě kuk... se pýří!
Říkám mu: Viz!
Re-viz! Re-viz z hor!
Sníh za okny víří.
Fouká nám do komor.

Jan Jára

velmi 
pĚknĚ!
pište, pište, 

pište!



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

kRátký vtip (ChUCk noRRis) 
Chuck Norris je jediný člověk na světě, který 
práskne s otáčivými dveřmi.

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

Manéž Bolka Polívky 
vyráží na turné 

Do své nové manéže si 
Bolek Polívka pozval 
známé herce i hudebníky. 
Tentokrát se s nimi vydá 
na cestu po Česku i Slo-
vensku. 20. února odstar-
tuje turné v Brně v hale 
Vodova. Těšte se např. na 
P. Lišku, A. Polívko-
vou, A. Goldfl ama či 
M. Lasicu… 

Zagorová s Rezkem 
vystoupí v Brně

Zpěvačka Hana Zago-
rová spolu s kolegou Pe-
trem Rezkem vystoupí 
v Sono Centru v Brně. 
Koncert proběhne 25. 2. 
v 19 h, nenechte si ujít.

Stageart uvádí 
Svět podle Prota

Nenechte si ujít předsta-
vení K-PAX, Svět po-
dle Prota v Divadle Bol-
ka Polívky. „Přijďte 26. 2. 

na představení, které jste 
u nás ještě nikdy nevidě-
li,“ zve herec Radim Fia-
la. Kromě Fialy si lze užít 
herecké výkony P. Hal-
berstadta či M. Plán-
kové… www.stageart.cz

Navštivte výstavu 
o norských Židech

Výstavu o životě norských 
Židů mezi lety 1851 až 
1945 zahájilo na Špilber-
ku Muzeum města Brna. 
Výstava má název Wer-
gelandův odkaz a před-
stavuje unikátní snímky 
a dokumenty. Výstava do 
27. 3.

Budík vystavuje 
v Domě umění

Fotograf Miloš Budík, 
jehož tvorba je spjatá           
s Brnem, má retrospek-
tivní výstavu v Domě 
umění s názvem Retro-
spektiva. K vidění do 7. 2. 
snímky z let 50., 60. a 70.

Arnošt 
Goldfl am, 

režisér

Hana 
Zagorová, 
zpěvačka

Petr 
Rezek,
zpěvák

Už se to blíží. Sametový bary-
ton, jazz, funk i akustický pop 
a skladby ze svého připraveného 
alba přiveze proslulý americký 
zpěvák Gregory Porter do Brna. 
8. března vystoupí v brněnském 
Bobycentru u příležitosti 15. roč-
níku mezinárodního festivalu 
JazzFestBrno.

GREGORY PORTER V BRNĚ

K

Kulturní nástěnka    

Posezení pod obrazy s autorkou 
- Po 8. 2. v 18 h - POCITY ROSWITY 
LIŠKOVÉ - Literární kavárna, Klíčova 
2a - Výstava obrazů - pastel a remakol. 
Host Jiří Liška. O duši. www.mespil.cz

Divadlo - St 10. 2. v 19.30 h - MO-
DELKA XXL ANEB MOJE STEHNA 
V PROKLATYM DETAILU - HaDiva-
dlo, Poštovská 8d - One woman show 
V. Kavkové. www.hadivadlo.cz

Dětem - So 13. 2. v 15 h - O KRÁS-
NÉM ÚSMĚVU SLEČNY ANDUL-
KY ŠAFÁŘOVÉ - Divadelní studio V, 
Veveří 133 - Pohádka nejen o cukráři, 
který věděl, že úsměv zlaťáky nenahradí 

Dětem - Ne 14. 2. ve 15 a 17 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 - St 17. 2. v 19 h - roMEo 
A JULIE - ND Brno - Mahenovo divadlo, 
Dvořákova 11 - Příběh velké lásky. Jakub 
Šafránek a Magdalena Tkačíková v titul-
ních rolích. www.ndbrno.cz

Divadlo - Pá 26. 2. 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

únor

zde může 
Být váš 
inzeRát!

voleJte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zaCházení!
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 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

Až když ji hodil cucfl ek 
na šňupák, 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 vogó-
loval se Sněhurkó. Skrčci 
měli kér zase pro sebe 
a škvára? Ta ve zlosti šóp-
la špígl z vokna, jenže jak 
byla v ráži, zapomněla vod 
něho vodlepit klepeta. No 
a tak vyletěla za špíglem 
z fenstru aus a dole si roz-
hodila sandál vo gryml. 

Povídka Radka Drápala k poctě Franty Kocourka (VIII.)

Gryml a šlus

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Víte, kde stojí tato 
socha důstojného muže?
Nápověda: Jde o hudeb-
ního skladatele a učitele 
světoznámého Leoše Janáč-
ka. Socha je v parku.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy
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Minule: Socha na dvoře Domu pá-
nů z Kunštátu, Dominikánská ulice. 
Správně: Bohuslav Křivánek, Mi-
lan Dvořák, Jana Pokorná.
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Brněnská herečka
Otilie Sklenářová - Malá

Otilie Sklenářová - Malá 
(1844 - 1912) byla jednou 
z nejvýznamnějších here-
ček své doby. Narodila se 
ve Vídni. V roce 1884 byla 
přizvána na slavnostní 
otevření divadla v Brně na 
Veveří ulici. Slavnostního 
zahájení se zúčastnily vý-

znamné osobnosti kultur-
ního života z Brna i Prahy. 
Při zahajovacím předsta-
vení měla Otilie titulní 
roli Kolárovy Magelony. 
Obecenstvo často zastavi-
lo hru potleskem. Divadlo 
bylo tehdy proslulé vyso-
kou návštěvností. 

František 
Pivoda, 

pedagog

Jan 
Pištěk, 

šéf

Růžena 
Nasková, 

žačka

Slavné místní ženy Co nového 
v Praze[ [

První herečka, které byl 
postaven pomník (Šaloun)

-Konec-
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Příští číslo vyjde
1. března

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: 
Klub přátel SBN

redakce@starobrnenskenoviny.eu

TÁTA HUGO HAASE
fotograf
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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

GRIFÁČEK
Dobrý den, posílám 
Vám fotečku našeho 

miláčka Grifáčka.
Josef Wieczorek, 

Pekařská, Staré Brno

Za to, jak pěkně 
pan Zikmund 
pořídil fotografi i 
své rodiny (na 
straně osm). 

inzerce

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

V Air cafe na Zelném 
trhu 8 jsou StaroBr-
něnské noviny přímo 
na baru a každému na 

očích.
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Takhle to 
má vypadat

odběrních míst53
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).
OD Vágner, Česká 151/16. Café TeeVee, Běhounská 18. Limuzína 
Norberta Komínka, tel.: 602 724 700. Air cafe, Zelný trh 8. Di-
vadlo 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 mni-
cha, Pekařská 70. Akademická kavárna, roh Jaselské a Gorkého. 
Knihkupectví Academia, nám. Svobody 13. Divadlo Bolka Polív-
ky, 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. Kavárna Santiago, Veveří 22. 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, Men-
dlovo nám. 20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská 
pivnice, Palackého třída 148. U Třech čertů, Dvořákova 6. Restau-
race Na pískové cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana, 
Jezuitská 3. Pivnice Koločava, Bayerova 10. Restaurace Šermíř-
ský klub L. A. G., Kopečná 50. Kavárna La Dolce Vita, Biskupská 
3. Galerie Caffe, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám. Svo-
body 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.

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Mimořádná
sleva 20 %

TEnIS 

Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Kurzy tenisu 
Nábor nových dětí 
od ledna 2016

nebo raketa 
HEAD zdarma

Sleva        %20

KAŠPAR: „Už vím, proč mi vždycky říkali: Chlapče, budeš si muset 
vybrat. Buď vyrosteš, nebo se staneš pilotem. Oboje mít nemůžeš.“ 

„Už vím, proč mi vždycky říkali: Chlapče, budeš si muset 

Lepší jedna 
vrtule než 
dvě páky

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 ihned

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zaCházení!


