st

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Čís. 4, roč. VI
duben 2016

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

SBN TRICET
na tel.
číslo

redakce@starobrnenskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

902 11 30

www.starobrnenskenoviny.eu

zAPoMenUtÝ
Atentát
jAk tiHLe dvA
kLUCi zABiLi
v brně esesáka

Více
str. 6 - 7

Brněnské
servírky

Foto: Martin Cibulka
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Noviny, které si píší čtenáři sami

SLeČNA GABRIeLA
z restaurace Královská cesta
(Poděbradova 61) s domácím
burgrem s hranolkami a bohatou
oblohou za 199 Kč

LOJZA
Vzadu dům, kde se
to stalo, Nerudova 14

VLÁĎA

AUGUST
inzerce

Foto: Martin Cibulka

Foto: Archiv

Proč čtu

„Díky StaroBrněnským novinám
se vracím do doby, kterou bych
chtěla zažít…“
Tisková mluvčí radnice Brno střed Denisa Kapitančiková

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

9°C

DUBeN
Co v dubnu uvaříš,
v květnu jak když najdeš

Důležité
telefony

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

Dnes vaří
Sudiprav

manžel M. D. Rettigové

Samotné
okurky

Zajdi tajně do špajzu
a vyber sobě okurky.
Sněz, co můžeš,
a hojně zapij lákem.

Nechte hrnce vařit za vás!

Číslo
Císlo měsíce

22

Loni se na světě
narodilo v zoo 22
ledních mědvědů,
přežilo jen šest.

Úvodník
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

občanská
společnost
náš cíl

„Podpora spolkové činnosti je nejlepší obranou
proti anarchii,“ řekl T. G.
Masaryk. A tu to máme:
oblíbené StaroBrněnské
noviny, bez dotací, bez
propojení na různé fondy
a politiku, mají jediný záměr: Podporovat občanskou společnost - s láskou
a nezištně - aby nevznikla
anarchie, protože ta je až
krajním řešením.
Rozum zůstává stát nad
mnohamilionovými částkami, které město a městské části věnují na svou
propagandu v tisku. Méně
je někdy více. Viz SBN.



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

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Zpravy

Nové zprávy
ze Starého Brna

pod Špilberkem teď úřadují
dva pěkní poníci kuba a máša

Privatizace
bytů skončila
s rozpaky

Brno - Pod hradbami hradu Špilberk se
v březnu zabydleli dva
poníci: Kuba a Máša
(oběma je úctyhodných
15 let). Jejich pečovatel
Tomáš Trnka (Veřejná
zeleň) se toho nebojí
a říká: „Návštěvníci je
mohou klidně krmit tvrdým chlebem, jen mi to
musí předtím říct.“ Ponicí jsou velmi užiteční
při úpravě trávníku, protože spásají drny.

Brno - Tak to je trochu
zklamání. Město bude
prodávat jen zchátralé byty a za tržní cenu.
Místo tří tisíc půjde do
privatizace bytů 600.
Rozhodla se tak radnice
přes protesty nájemníků. Před volbami o tom
nepadlo ani slovo.

Kauza brněnské
nádraží:
O nás bez nás

Víte že...

Kuba a Máša budou
postupně spásat celý
park pod Špilberkem.

Ve dvou se to
lépe pase

Foto: Archiv
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vYkoPávkY Pod BrneM: kdYSi LidÉ
neřeŠili, Zda Je bota levá Či pravá
Česká - Při vykopávkách pod Českou ulicí
byly objeveny boty, které
poměrně přesně vypoví-

dají o tom, co lidé nosili
na nohách v době Karla
IV. „Lidé tehdy neřešili,
jestli je bota levá nebo

ANKeTA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Chtěli byste žít
před sto lety?

pravá,“ říká badatel Aleš
Hoch. Boty, to byly tehdy
vlastně jen dva kusy látky
s koženou podrážkou.

Nádražní - Ajajaj! O budoucnosti Hlavního nádraží v Brně rozhodne
Jihočeský kraj. Brno a Jihomoravský kraj jsou
prý podjaté.

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

Markéta
Jetelová

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Ano, 1916 se
narodila moje
babička.
Neznala sobectví, jen lásku!“

„Ne, ne. Já si
vychutnávám
nejistou dobu,
ve které žiju!“

„Ne. Chyběli by
mi kamarádi:
Halbi, Peca,
Bolek, Fucker,
Marcel a Slív.“

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Ne, já chci žít
teď. Se svou
rodinou
a kamarády!“

„Jestliže mě
něco z té doby
fascinuje, tak
styl a móda!“

„Ano! Šel bych
na Haase
do divadla
a pak s ním
na večírek.“

Herec, Národní
divadlo Brno

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

www.pohrbybrno.cz

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

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Madona z Veveří se vrátila,
davy se spontánně modlí

3

Dívka ze str. 3

Obraz nedozírné ceny k vidění v muzeu na Petrově

Petrov - Obraz Madona
z Veveří, který se podařilo získat z Prahy, viděly
v Diecézním muzeu na
Petrově za několik dní
tisíce lidí. Muzeum kvůli mimořádnému zájmu
prodloužilo návštěvní dobu. Cena lístků zůstává:
60 Kč, děti a důchodci
20 Kč. Unikátní obraz,
zobrazující Madonu s dítětem, pochází zřejmě již
ze 14. století, tedy z doby
Karla IV. Autor je neznámý. O obraz, který se vrátil do rukou církve po 80
letech, se přela Národní
galerie a farnost ve Veverské Bítýšce. Spor musel
rozhodnout až soud.

Madona
z Veveří

Bouřlivý
rok
1916

Slečna Růžena při avantgardní módní přehlídce Jana
Šerého, výrobce záclon.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Víte, že...
Diecézní muzeum
na Petrově

Foto: Archiv

Na obraz se chodí dívat
staří i mladí. Mnozí se
před ním začnou spontánně modlit.

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

inzerce

ČOKOLÁDOVNA

• Pralinky, čokolády, tyčinky, oříškový
krém a další...
• Slazeno stévií
• 0 % kalorií
• Vhodné i pro diabetiky

MLSÁNÍ BEZ CUKRU

Adresa: Poštovská 6e, Brno (v Alfa pasáži)
Otevřeno každý den
Tel.: 734 463 727

www.cokoladovna.com

Okuste jedinečnou
atmosféru
kavárny eRA.

Zde může
BÝt váš
inzerát!

Přijďte se zasnít o dobách
dřívějších a ochutnat současnou
gastronomii a výtečnou kávu.

voLejte iHned
vLÍdnÉ zACHázenÍ!
teLeFon:

777 556 578
(MonikA)

e-MAiL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

Otevřeno: po - so 10 - 22 h,
ne 10 - 20 h
Adresa:
Zemědělská 30, Brno

www.kavarnaera.cz

Historie Alfa pasáže

Multifunkční komplex paláce Alfa stojí na místě
barokních šlechtických domů Mitrovských a barona von Freyenfelse. V roce 1930 koupil pozemky
brněnský podnikatel a stavitel František Hrdina.
Nechal strhnout zbytky chátrajících objektů a oslovil architekta Bohuslava Fuchse.
Jeho návrh počítal s nárožní věží, opaxitovým obkladem a výrazným horizontálním
členěním stavby pásovými okny. Fuchsův návrh byl však přepracován Technickou kanceláří Františka Hrdiny. Pokračování příště.

Akce dubna

9. 4. 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 ►

Foto: Youtube

ště mÓdní přehlídka
průhledných Záclon

telefon redakce: 775 949 557

Jako by to
bylo včera

Číšníci začali
vydávat svůj
vlastní časopis

● 10. 4. 1912 vyšlo první
vydání časopisu Číšnické
hlasy. Tehdejší brněnské číšnictvo sdružené
v brněnském Otakaru
se usneslo pro vydávání odborného časopisu.
Jednalo se o měsíčník.
Roční předplatné činilo
příznivé 2 koruny.

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Zpravy

Ve vile Tugendhat mají
revoluční stroj na návleky

ČERNÁ
KRONIKA
popil v baru,
pak ho postříkal

Nazuto je za pár vteřin, zdarma a vestoje

Černopolní - Zajímavý
čínský vynález se ve vile
Tugendhat stará o to,
aby návštěvníci neušpinili parkety, koberce či
linoleum. Automat, který
pracuje na principu horkého vzduchu, zvládne
stejně tenisky i boty na
podpatku.

DŘÍVE & DNES

„Chtěli
jsme
návleky, které jsou bezpečné. Pantofle se nehodí,
protože by v nich hosté
mohli na schodech upadnout,“ říká reditelka vily
Iveta Černá. „Čínské návleky navíc nešustí, takže neruší průvodce při
výkladu.

Automat
na návleky

Brno - S kamarádem
poseděl v baru v centru
Brna samozvaný umělec. Kolem třetí se zvedli a muž na rozloučenou
postříkal
zeď vedle
vchodu sprejem. Natočily to kamery, chytli ho
za chvíli.

Foto: Archiv
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Salmův palác (roh Masarykovy a Josefské)

1905

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VÍTe, Že: Salmův palác je dnes zvýšen o dvě patra, má jinou fasádu a hlavní vstup.

POSÍLeJTe SVÉ FOTOGRAFIe
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

• Nezvykle široká škála odrůd
výhradně z vlastních vinic
• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny
Těšíme se na vás,
váš tým Vinařství Bukovský z Kobylí.
Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

www.vinarstvibukovsky.cz

Buchtickárna
svatební koláčky • dorty • záviny
rolády • cukroví

Jitka Kéryová

Čerstvé palačinky jako od babičky,
štrůdly makovovišňové, hruškové,
tvarohové a mnoho dalších.
Císařská bábovka.
Otevřeno:
po - pá 6.30 - 14.30 h,
15.30 - 20 h,
so 8 - 12 h

Adresa:
Chodská 17 a, Brno
Královo Pole
Tel.: 737 958 584

www.buchtickarna.cz

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Komorní hudební vinotéka
ve sklepních prostorách

PLATBA
SMS
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.

Sbn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

22. 4. 2016
od 19 hodin

KŘEST KALENDÁŘE
modelky a manažerky
celebrity teamu ARABELA

Pavlíny Rychtecké.

Moderují Jan Antonín Duchoslav
a Ivana Měřičková.

Těšte se také na Standu Hložka, Michala Gulyáše,
vernisáž Petra Poláška…
Adresa: kavárna Jurcaffé, IBC Centrum Brno, Příkop 6

AKADEMICKÁ KAVÁRNA
• Velký výběr jakostních
i přívlastkových vín
z Moravy i zahraničí.
• Dorty, panini, chuťovky
nejen k vínu.
• Nově café Reserva.
Otevřeno:
po - ne 10 - 22 hod.
Adresa:
roh Gorkého a Jaselské, Brno
Tel.: 775 351 351

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

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

Č
r

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy

lední medvídě je už ve
výběhu, vody se ale bojí
Cora s potomkem
ve výběhu

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

březnová procházka
panenskou ulicí

Panenská ulice
roku 1903

Čtenář
rePortÉr
Zoo - Lední medvídě,
které se narodilo v brněnské zoo v listopadu, už
chodí s matkou Corou do
výběhu. Do vody se bojí,
i když mu do ní hází matka maso. Vždy jen smočí
čumák a uteče. Medvídě zatím nemá jméno
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

a neví se ani, zda je to
kluk, nebo holka. Jeho
otec Umca k němu nesmí
a zřejmě ho ani nikdy neuvidí. Až medvídě vyroste, bude prodáno do jiné
zoo. Jde už o pátého potomka páru Cora - Umca,
což je světový unikát. Za

loňský rok bylo na světě
odchováno pouhých šest
medvíďat.

Víte, že...
Cora v brněnské zoo
porodila medvědí kluky
a jednu holku. Jsou v zoo
různě po Evropě.

Už hodně dávno přestaly
po kočičích hlavách v Panenské ulici drkotat drožky. Dávno zmizely nízké
domy s licencí nevěstinců,
s vytapetovanými vstupními salóny a pokojíčky,
ve kterých byl vítán každý
solventní muž. Ta tam je
doba, kdy poslední zákazníci odcházeli nad ránem,
v podkrovích zhasínaly
lampičky s přicházejícím
denním světlem a začínajícím novým dnem.

Přesně takto se mi vybavila Panenská ulice při
březnové deštivé podvečerní procházce.
Zašel jsem se podívat na
dostavbu parkovacího domu - Panenská vedle hotelu International. O 361
aut sice nebude postaráno jako o solventní muže
z dob dávno zašlých, ale
snad jejich majitelé budou méně nervózní, že
mají konečně, kde zaparkovat. Ale, kdo ví…

inzerce

Zlatnictví
Marcela Lurská

TeNIS
Kurzy tenisu

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

Zde může
BÝt váš
inzerát!
voLejte iHned
vLÍdnÉ zACHázenÍ!
teLeFon:

777 556 578
(MonikA)

e-MAiL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

www.zlatnictvi-lurska.cz

Tradiční jarní
MotorTechna
Brno
16. 4. 2016 od 8 hodin zveme na brněnské




Opravy zlatých a stříbrných šperku
Zakázková výroba  Rytecké práce

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

Rodinná firma
s tradicí!

výstaviště všechny milovníky veteránů.
Vhodné i pro rodiče s dětmi (do 15 let zdarma).

Pavilon Z a přilehlé okolí, vstup bránou č. 10.

Informace Lubomír Slavíček,
tel.: 736 210 200

www.motortechna.cz

Kadeřnictví
Kosmetika - Alcina

• Masáže - relaxační, lávová,
breussova
• Laserová lipolýza
• Radiofrekvenční lifting
• Biorezonance
• Prodej kosmetiky Alcina, Wella
a Beautiful Brows (semipermanentí pudr
na obočí)
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

•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
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telefon redakce: 775 949 557

Sedm otázek SBN
Rozhovor starobrNěnských novin

Ladislav Frej
herec

Text: Martin Cibulka

Jak mladíci vladimír Blažka a al

Víte, že...

Manželka Ladislava Freje
Věra Galatíková zemřela
ve věku 69 let, po 36 letech
manželství.

tředeční večer 7.
února 1945. Krátce po osmé hodině
večerní přicházel jako
obvykle August Gőlzer jeden z nejvyšších důstojníků SS v Brně - se svou
manželkou Elisabeth k domovním dveřím v Nerudově 14 (tehdy Ebner
- Eschenbachové). Když
se chystal odemknout domovní dveře, za jeho zády
se objevili dva civilisté.
Zakřičeli: „Hande hoch!“
(Ruce vzhůru!).

Raněný
Gőlzer, ač teprve 38letý,
špatně slyšel. Jeho žena
však zareagovala rychle,
Gőlzer sáhl po své zbrani,
to už ale padly čtyři výstřely. První ho minuly, poslední byly mířeny přesně.
Gőlzer ještě stačil otevřít
dveře, vyjít čtyři poschodí, poté se zhroutil k zemi.
Jeho žena mu pomohla
vstát, zvládl ještě dojít do
svého bytu, svlékl si kabát
a lehl si do postele.
Manželka okamžitě vyhledala pomoc českého lékaře
ze sousedství, který povolal záchranný vůz. Zvláštní tehdy bylo, že na místo
činu dorazily záchranné
vozy dva - oba najednou
a navíc až za dvě hodiny.
Po převozu do nemocnice
na Žlutém kopci byl ihned
operován. Zemřel půl hodiny po půlnoci.
V dobovém tisku nebyla o atentátu ani zmínka,
gestapo totiž uvalilo na
případ nejpřísnější infor-

mační embargo. Němečtí
tajní policisté byli tímto
činem rozzuřeni a na vypátrání atentátníků vynaložili značné úsilí. Koncem
března byli za dramatických okolností zatčeni
pětadvacetiletý Vladimír
Blažka a jeho devatenáctiletý bratranec Alois Bauer.
Z příkazu státního ministra K. H. Franka, jenž si při

Byla to hra
zpravodajských
služeb, nebo
jen nerozvážný
čin dvou
mladíků?
návštěvě Brna začátkem
dubna (pár týdnů před
svým zatčením v Rokycanech) vyžádal policejní
dokumentaci k celému
případu, byli Alois Bauer
a Vladimír Blažka 14. 4.
1945 zastřeleni ranou do
týla na dvoře Kounicových
kolejí na tzv. Písečku.

Poprava
Popravu tehdy osobně
vykonal kriminální rada
brněnského gestapa Otto
Koslowski, jemuž Blažka
při jednom z výslechů prozradil, že smrtící úder byl
určen pro něj. Koslowski
měl tehdy na starosti mj.
evakuaci vězňů z Kounicových kolejí do koncentračních táborů Flossenburg

a Mauthausen a pomáhal
vést evakuaci brněnské řídící úřadovny do Jihlavy.
Už měl také naplánovaný
útěk z Brna s celou rodinou (bydleli ve zkonfiskované vile bratrů Eislerových v Neumannově 10).
Poprava Bauera a Blažky
v Kounicových kolejích
byla jeho poslední! Poté
prchl Koslowski přes Rakousko do Bavorska, kde
se Koslowski zapsal jako
nezaměstnaný hledající
práci. Protože vystupoval
pod svým pravým jménem, byl začátkem září
1946 zatčen.

Trest

Po mnoha výsleších, vězeních a dvou pokusech
o sebevraždu byl převezen
zpět do Brna. Po dalším
neúspěšném pokusu o sebevraždu byl Koslowski
před lidovým soudem
v Brně odsouzen k trestu
smrti.
Jeho osud se tak na nádvoří věznice v Cejlu 3. 5.
1947 v 12.21 hodin naplnil.
Popravu vykonal tehdejší
kat Rudolf Pleskač.
Celý případ je dodnes
obestřen mnoha otazníky. Byla to hra zpravodajských služeb, či jen
nerozvážný čin dvou horkokrevných mladíků?
V každém případě zůstává August Gőlzer po
Reinhardu Heydrichovi
druhým nejvyšším představitelem SS, na něhož
byl v období protektorátu
vykonán úspěšný atentát.

Kdyby domy mohly mluvit

Pellicova 1

Zde může být
váš
inzerát
30 tisíc Brňanů měsíčně čte

V tomto domě
až do své smrti bydlel
lékař Otakar Teyschl
(1891 - 1968). Specializoval se na vrozené
srdeční vady. Byl též
přednostou dětské kliniky v Černých Polích.
Uměl čínsky. Je po něm
pojmenována ulice Teyschlova. Má hrob na
Ústředním hřbitově.

Pellicova 1

Otakar
Teyschl

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Foto na této dvoustraně: Martin cibulka, archiv

LF: To bylo moje první
SBN: Jak vzpomínáte na angažmá. Karel Augushospodu na Olomoucké, ta, Zdeněk Blažek, Ljuba
která patřila Vašemu tá- Hermanová...
tovi?
LF: Nad hospodou jsem SBN: Které období ve
bydlel asi 16 let. Z výdej- svém životě považujete za
ního okénka jsem kun- nejšťastnější?
čaftům pouštěl za korunu LF: Právě to období angramofonové desky. Byl gažmá ve Večerním Brně.
jsem
vlastně
první diskžoNy ty naše SBN: Se ktekej. Když jsme
rou hereckou
sedánky
se tam po válce
osobností byste
U Brichtů, se chtěl setkat
vrátili, byla tam
ruská kasárna.
U Tomana, na jevišti?
Stával tam kluk
SamozřejU Dortíků LF:
se samopalem,
mě že s Karlem
dělali jsme si nezapomenu. Hőgerem. Nez něj legraci.
jen proto, že
jsme oba z Kőnigu.
SBN: Co se Vám vybaví,
když se řekne Brno?
SBN: Co vzkážete čtenáLF: JAMU. Vlastně jsem řům SBN?
byl pořád v centru. A ty LF: Blahopřeji vám. V cenaše sedánky U Brichtů, losvětové anketě mapující
U Tomana, U Dorotíků. úroveň žití a bydlení jste
Setkával jsem se s Lud- se umístili na 47. příčce!
víkem Kunderou, Janem O 12 příček Brno předstihSkácelem, Oldou Mikuláš- lo Prahu.
kem. Na to už nikdy nezapomenu.

Tema

Zapomenutý atentát
S

SBN: Jste rodák z Králova Pole. Nechtěl byste se
do Brna vrátit?
LF: Jsem pryč už 50 let
a za tu dobu se velmi změnilo. Vracím se sem často
a rád, ale nemohu se rozdvojit. Navíc jsme s Věrou
Galatíkovou za Prahou
postavili dům a toho se
opravdu zbavovat nechci.

SBN: Na které kolegy,
či kolegyně z Večerního
Brna nejraději vzpomínáte?

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

StaroBrněnské noviny.
Je nám ctí, že jste jedním z nich.

Pro inzerci volejte 777 556 578 (Monika)
nebo e-mail: inzerce@starobrnenskenoviny.eu

z titulníi strany

telefon inzerce: 777 řř556 578
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tát na brněnského esesáka

●

Kalendárium
Starého Brna
duben

a a alois Bauer zastřelili Augusta Gölzera
Hitler v Brně

Vilemína
Nerudová,
houslistka

Jiří
Sequens,
režisér

Břetislav
Bakala,
dirigent

Jaroslav
Karásek,
sportovec

● Martin Kříž
*14. 11. 1841 Brno
†5. 4. 1916 Ždánice
Archeolog. Je po něm pojmenována ulice Martina
Kříže.
● Vilemína Nerudová
*21. 3. 1838 Brno
†15. 4. 1911 Berlín
Houslová virtuózka, dcera
varhaníka na Petrově.
● Břetislav Bakala
*12. 2. 1897 Fryšták
†1. 4. 1958 Brno
Dirigent. Je po něm pojmenována ulice Bakalovo
nábřeží.
● Jiří Sequens
*23. 4. 1922 Brno
†21. 1. 2008 Praha
Režisér. Např. 30 případů
majora Zemana (1974)

kdo je kdo
Vladimír Blažka: Obchodní
příručí (škola v Merhautově). On
tehdy v Nerudově střílel. Vyznamenán in memoriam.
Alois Bauer: Bratranec Vladimíra Blažky, účastník akce. Vyznamenán in memoriam.
August Gőlzer: Vysoký důstojník, velitel brněnského SS.
Otto Koslowski: Kriminální
rada brněnského gestapa.

● Vincenc Hlavinka
*5. 4. 1862 Vincencov
†25. 2. 1934 Brno
Rektor brněnské české
techniky.

Vladimír
Blažka

Alois
Bauer

Sváteční ženy na čekané (2)

„Žádné strachy! Ty jsou teď
„ve mlejně“ a nevidí a neslyší...“

Otto
Koslowski

August
Gölzer

● Jaroslav Karásek
*24. 4. 1862 Vysoké Mýto
†5. 12. 1930 Brno
Průkopník sportu v Brně,
středoškolský pedagog.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1916)

„A teď ji, Matěji, probuď, nebo se odsud
nedostanou do soudného dne!“

„Prásk!“
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

PrvnÍ PrACovnÍk
radiožurnálu

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

Když na prvním srazu přátel StaroBrněnských novin v restauraci Živá voda
zaznělo v podání operní
pěvkyně brněnského Národního divadla Anny
Kratochvílové Ave Maria,
pochopil jsem, že jsme na
správném místě.
Komorní
prostředí,
které nám tato restaurace nabízí, se ke
StaroBrněnským novinám velmi hodí.
A pak se povídalo, četly se
básně a řeč přišla také na
Laďku Kozderkovou, která se v budoucnosti jistě
stane hlavním tématem
SBN. O odvážné slečně,
dnes paní Vlastě Jakubové (*1925), jste se dočetly
koncem loňského roku

Pondělí v Živé vodě

Alois
Brejcha

Operní pěvkyně
Anna Kratochvílová
zazpívala Ave Maria

v rubrice „Historie Alfa
pasáže“.
Když jsem paní Vlastu
tehdy navštívil a dával
dohromady její bolestné
vzpomínky, netušil jsem,
co bude následovat.
Paní Vlasta měla bratra
Karla, který žil v Americe a nedávno zemřel.
Jeho manželka (švagrová

Detroit

Vlasty Jakubové) Sandra Nováčková, která žije
v Detroitu (a neumí česky), se rozhodla sepsat
paměti jeho rodiny.
Když ve svém detroitském
bytě dala jednou večer do
vyhledávače „Vlasta Jakubová Brno“, první se jí
ukázaly
StaroBrněnské
noviny. Po jejich shlédnu-

Vlasta
Jakubová
(*1925)

tí se rozhodla kontaktovat
redakci.
O tom, jak podivuhodný
příběh pokračuje, se dozvíte příště. Přijďte, těším
se na vás!

Kdy příště

4. dubna v 17 h,
Živá voda

PLATBA
SMS
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.

Sbn tric

et

Alois Brejcha (1892 1948) byl prvním stálým
pracovníkem brněnského Radiojournálu. Tuto
funkci vykonával od 1. 1.
1926. Vyučil se jako zámečník a byl také námořník rakousko - uherského válečného loďstva.
Zasloužil se o rozšíření denního vysílání
a o vysílání odpoledních
koncertů. Zprostředkoval pohřeb prezidenta
T. G. Masaryka. Brejcha
bydlel v Pellicově ulici,
zemřel v Zemské nemocnici u sv. Anny.

inzerce

Sloupek o kávě

Novinky z místních podniků

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Martin Cibulka

paměti sandry
nováčkové

Káva mezi zákopy

Vinyl Pub, Dominikánské nám. 5

Multikulturní restaurace s českou
kuchyní i pro mladé duše. Bezlepkové
pokrmy, chleba s tvarůžkem, pudink
s malinami. Tel.: 728 782 400. FB.

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Starbucks coffee, nám. Svobody 5

Nová originální a nekuřácká kavárna.
Čokoládové nápoje, kávy, čaje, alko
i nealko. Dorty, koláče, sendviče, saláty. www.starbuckscoffee.cz

L´Eau Vive, Petrov 24

Francouzská restaurace na okraji Denisových sadů, prostory bývalého M - Klubu.
Denní menu, ryby, francouzský koláč.
www.leauvive.info

Studium indonesistiky na FF UK v Praze

Káva pražená
s láskou
a porozuměním
Kavárna a pražírna
vždy čerstvě pražená káva
z nejlepších plantáží světa

Chcete vědět, co znamená „Kuku kaki kakak kakekku kaku?“
Naučit se dobře indonéštinu - devátý nejpoužívanější jazyk
světa? Dozvědět se mnoho o čtvrté nejlidnatější zemi světa
s dynamickou rostoucí ekonomikou?
V akademickém roce 2016 - 2017 bude na Filozoﬁcké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Ústavu jižní a centrální Asie
otevřena indonesistika - tříletý bakalářský obor.

jednodruhové kávy (100%
arabica) i vyvážené směsi

Přihlášky podávejte do 8. 4. 2016.
Více informací naleznete na: http://ujca.ff.cuni.cz/UJCA-381.html#1
Své dotazy můžete adresovat vedoucí indonesistiky PhDr. Michaele Budiman, Ph.D na: michaela.budiman@ff.cuni.cz.

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

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

Z

a objevem instantní kávy v roce 1910
stojí americký inženýr, jehož zásluhou se káva
postupně začala vyrábět
ve velkém, hlavně díky zapojení USA ve světových
válkách. Vojáci dostávali
denní příděl rozpustných
granulek, které si mohli
připravit kdekoliv, stačilo
jen zalít vodou. Snadná
příprava a dlouhá trvanlivost dovolila rozmach
tohoto typu kávy. Výroba
spočívá v připravení silného extraktu z méně kvalitní ale kofeinem nabité
robusty, jejího vysušení
a granulování. V šálku, který připravíte, máte několik
intenzivních, které sloužily
na výrobu porce. Zkuste koupit čerstvá zrnka,
umlít a vychutnat si šálek
pravé voňavé kávy, třeba
z nejlepší sklizně roku na
věhlasných plantáží Nikaragui.
Pavel Kosta

D

e
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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

když učitel na
jaře vzpomíná
Jaro je tu! Ptáčci oblékli krátké sukýnky,
studentky si radostně
prozpěvují, tedy vlast-

Dopisy

poděkování
za tyto noviny

SBN, březen 2016

Dobrý den,

ráda bych vám poděkovala za krásné noviny, které
děláte pro mé milované
město Brno.
Anežka Malá

Dopisy

drak
Brněnského netvora,
říkají mu „Drak!
v průjezdu je do dvora,
visí jenom tak
Na Radnici má své místo,
nikdo ho tak nevolí,
v duši klid, a čisto,
a dějiny ho nebolí
Jenom zírá, zuby ostré,
pohledem jsme uhnuli,
jako zastupitel?
Je to přece prosté,
žádné fámy, tunely.
Laďa Flek

došLY váM
novinY?

V případě
pochybností
volejte Martinovi
777 122 009

ně naopak. Čas rychle
letí, „s hrůzou“ jsem
si uvědomil, že na
brněnských právech
učím již patnáctým
rokem. Obzvláště na
jaře člověk rád zavzpomíná...

Kdysi jsem, jako začínající kantor, učil semináře ze správního
práva procesní - zaujala mě dvojice inverzních šprtů - tedy dva
študáci sedící úplně
vzadu - skoro pořád

si něco špitali, ale vypadali u toho nebývale učeně. Tvářili se
u toho, jako by jim minimálně ústavní soudci
chodili pro svačiny.
Jsem si, pln začátečnických obav, v duchu
říkal, asi doplňují můj
výklad, možná i něco
kritizují... Pomalu (nenápadně) jsem obešel

třídu, dostal jsem se
jim do týlu a slyším:
„Já myslím, že ZWOLLE ten Waalwijk doma neporazí, na to
nemá!“ Ti jelimani,
tam probírali druhou
(sic!) fotbalovou nizozemskou ligu! A dnes
možná dělají právníky
v SYNOTu či Fortuně,
pantha rhei...

inzerce

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.

●Koupě. Ke koupi hledáme nadstandardní bydlení v Brně, parkování
nutné. Tel.: 736 123 995.
Za nabídky předem děkuji.
●Prodám
originální
karikatury a portréty hereckých osobností stříbrného plátna (např. Hugo
Haas, Jaroslav Marvan,
Vlasta Burian, Ladislav
Pešek a další). Nabízímpřátelskou cenu. Tel.: 777
122 009.

●Přijmeme elektrikáře. Firma Firesta v Brně.
Požadujeme:
vyučený
elektrikář
(slaboproud/
silnoproud), 3 roky praxe, platná zkouška z vyhl.
50/1978, minimálně §6,
řidičský průkaz. Nabízíme:
dobré platové podmínky.
Tel.: 543 532 242. E - mail:
houstekova@firesta.cz.
●Koupím staré knihy,
pohlednice, mapy, odznaky, fotografie... Tel.: 702
949 636.

Buchtickárna
svatební koláčky • dorty • záviny
rolády • cukroví

Jitka Kéryová

Čerstvé palačinky jako od babičky,
štrůdly makovovišňové, hruškové,
tvarohové a mnoho dalších.
Císařská bábovka.
Otevřeno:
po - pá 6.30 - 14.30 h,
15.30 - 20 h,
so 8 - 12 h

Adresa:
Chodská 17 a, Brno
Královo Pole
Tel.: 737 958 584

www.buchtickarna.cz

AKADEMICKÁ KAVÁRNA
• Velký výběr jakostních
i přívlastkových vín
z Moravy i zahraničí.
• Dorty, panini, chuťovky
nejen k vínu.
• Nově café Reserva.
Otevřeno:
po - ne 10 - 22 hod.
Adresa:
roh Gorkého a Jaselské, Brno
Tel.: 775 351 351

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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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

Stageart uvádí
Svět podle Prota

Milena má problém u Bolka

Úžasná herečka Šárka Vaculíková září v představení
Milena
má
problém.
Nenechte si ujít hravé, dravé, ale
i vážné a především vtipné
představení plné nejen velkých
předsvatebních
pochybností
Mileny 12. 4. od 19 hodin v Divadle Bolka Polívky.
K

Radim
Fiala,
herec

Kulturní nástěnka
DUBeN

Výstava - 1. - 30. 4. - TOMÁŠ VRÁNA: JARNÍ - Literární kavárna, Klíčova
2a - Pastely a keramika. Vernisáž 4. 4.
v 18 h. Nenechte si rozhodně ujít. www.
mespil.cz
Divadlo - So 2. a so 9. 4. v 19 h - KRÁLOVA ŘeČ - ND Brno - Mahenovo divadlo, Malinovského nám. 1 - Inscenace inspirována úspěšným ﬁlmem. Hrají:
M. Sláma, L. Frej… www.ndbrno.cz
Divadlo - Po 4. a po 18. 4. v 10 h - LIKe
SHAKeSPeARe - Divadlo B. Polívky,
Jakubské nám. - Psychiatrická léčebna,
záhadný pacient… Hrají: R. Fiala, P. Halberstadt… www.stageart.cz
Dětem - So 16. 4. v 15 h - O KRÁSNÉM ÚSMĚVU SLeČNY ANDULKY ŠAFÁŘOVÉ - Divadelní studio V,
Veveří 133 - Pohádka nejen o cukráři,
který věděl, že úsměv zlaťáky nenahradí.
Divadlo - Po 18. 4. v 19.30 h - DOMA
U HITLeRŮ ANeB HISTORKY
Z HITLeROVIC KUCHYNĚ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Šest groteskních
výjevů z Hitlerova života.
Divadlo - Út 26. 4. v 19 h - TICHÝ
TARZAN - Divadlo Husa na provázku,
Zelný trh 9 - Geniální fotograf Miroslav
Tichý z Kyjova, kterého bravurně hraje
Ivana Hloužková. www.provazek.cz

Markéta
Plánková,
herečka

Petr
Halberstadt,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Světoví tanečníci
v Brně

Nenechte si ujít představení K-PAX, Svět podle
Prota v Divadle Bolka
Polívky. „Přijďte 27. dubna na představení,“ zve
herec Radim Fiala. Děj
se odehrává v psychiatrické léčebně, do které
přijde záhadný pacient.
Kromě Fialy si lze užít
herecké výkony Petra
Halberstadta či Markéty Plánkové. www.
stageart.cz

V univerzitním kampusu
v Bohunicích se v březnu
předvedli světoví tanečníci klasických i latinskoamerických tanců. „Šlo
o akademické mistrovství, závodníci byli studenti. Soutěž je jednou
z největších v Evropě,“
prozradil jeden z organizátorů Jan Tománek.

Madonu vystavili
na Petrově

Známá kapela Kašpárek
v Rohlíku nejen pro bejbypankáče zahraje 9. 4. od
16 h v Sono Centru v Brně.

Obraz Madony z Veveří, převezený z Prahy, láká
dospělé i děti. Obraz si lze
prohlédnout v Diecézním
muzeu v Brně na Petrově.
„Pro velký zájem máme
do konce dubna otevřeno
denně od 10 do 17 hodin,“
informoval ředitel Martin Motyčka.

Kašpárek v Rohlíku
pro bejbypankáče

Houser vystavuje
v Domě umění

Pěkná výstava Milana
Housera s názvem Barvometrie je až do 1. 5.
k vidění v Domě umění
v Brně. Těšte se!

křížovka na heslo

Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

Zde může
BÝt váš
inzerát!
voLejte iHned
vLÍdnÉ zACHázenÍ!
teLeFon:

777 556 578
(MonikA)

e-MAiL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu
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)
Chuck Norris nepotřebuje klávesnici a myš. Počítač
ho poslouchá na slovo.

Zabava
telefon inzerce: 777 @556 578

Vo
krokóšovi z Rathausu
Aleš „Agi“ Bojanovský k poctě Franty Kocourka (2.)
Vo tom žádná
Ňáké jár po tym cajzlovská véška – kníža Olda
hodil zvadlo na glgačku do
Štatlu, na kerý chcel všem
natlačit do budky, že jeho
synátor bude moravské
markab. Vo tym žádná, že
na tak solidní potlach doFRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

klapalo hafo borců, protože už teď se jim klepaly
haluze, protože jim bylo
jasný, že proběhne burčáková smršť.
Na své suprové hajtře dohrnul i správné mlatař Albert Trut s celé svó sajtnó
a Oldovi dovalil vycpanýho krokóša. Olda měl
nédřív fédry, co s tím, ale
Trut furt dělal machra, že
ho sejmul sám a furt tlačil,
aby ho mázl do rathausu.
-Poračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Marianna Lőw - Beerová
Žena továrníka

www.malostranskenoviny.eu

Alfred
Lőw - Beer,
manžel

Greta
Tugendhat,
dcera

?

Otázka: Víte, jaké číslo má
dům na náměstí Svobody,
který zdobí tento nádherný
reliéf Madony s dítětem?
Nápověda: Hledejte ve
čtvrtém patře.

Foto: Martin Cibulka
Foto: Martin Cibulka

@11

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Minule: Trpaslík podpírá dům na
rohu Jakubského náměstí 7 a Běhounské 13. Jsou dva, aby to unesli.
Správně: Bohuslav Křivánek
Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Musela z vily uprchnout...

Marianna Lőw - Beerová
(1882 - 1975) se vdala za
brněnského průmyslníka,
továrníka a víceprezidenta
Woll - Industriellen - Verein Mahrens Alfreda Lőw
- Beera roku 1901 ve Vídni. Od roku 1913 bydlela
se svým manželem v Čer-

Maximilian
Lőw - Beer,
tchán

Foto: Archiv

Zabava

ných Polích ve vile Moritze Fuhrmanna, dnes zvané Vila Lőw - Beer, v ulici
Drobného 22. Měli tři děti.
V roce 1940 zabavili vilu
Němci pro potřeby gestapa. Roku 1939 uprchla
před nacisty. Zemřela ve
Švýcarsku.

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. května
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

MARTIN MOTYČKA
Ředitel Diecézního muzea

Foto: Archiv

Za to, že na obraz
Madony z Veveří
nebylo zdraženo
vstupné (je stále
60 resp. 20 Kč).

Tip poslali:
Klub přátel SBN
redakce@starobrnenskenoviny.eu

VeVeRKA
Čivava, která vyskočí
až dva metry vysoko
a umí lézt po stromech.
Foto poslal čtenář:
Roman Šantúr

Foto: Martin Cibulka

Takhle to
má vypadat

e-MAIL: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

V restauraci Grand
Prix (Hlinky 34) jsou
StaroBrněnské noviny
u volantu zaparkované
formule 1

To má
recht!

za tyto noviny pošlete SMS:

SBN TRICET

Pecha

RePORTÁŽ Z VeNKOVA: Je tu krásně! Vyjedeme - li z Brna do polí,
potkáme stovky mladý žen, válejících se na seně.

51 odběrních míst
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. Restaurace Šermířský klub L. A. G., Kopečná
50. 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. Obchůdek 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. Kadeřnictví Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy.

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.

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.

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).

na tel. číslo 902 11 30

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

ČTĚTE VELMI POZORNĚ

Už brzy
pro Vás otevřeme
originální

Irish Pub!
Kde?
V Biskupské 3
• pestrý výběr alkoholu a piv
• Pilsner Urquell
• každý den nová nabídka jídel
Nenechte si ujít
návštěvu našeho baru
v srdci Brna.
Vždy budete vítáni!

