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Brněnské
servírky
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Foto: Archiv

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

redakce@starobrnenskenoviny.eu

VÁCLAV

Pošli dobrovolně SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

Čís. 8, roč. VI
srpen 2016

HUGO

Toto číslo vyšlo v nákladu

KRÁSNÁ PAVLÍNA
z kavárny a pražírny Monro
(Hybešova 45) s bezlepkovým
kaštanovým dortem
za mimořádných 46 Kč

Proč čtu

(Z MATČINY STRANY)
STR. 6 - 7

Hugo Vavrečka
s manželkou a vnuky
inzerce

Foto: Martin Cibulka
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Noviny, které si píší čtenáři sami

„Rád se dozvídám, co je starého
i nového nejen na Starém Brně.
Noviny se mi moc líbí.“
Petr Kolman,
právník a VŠ pedagog

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

28 °C

SRPEN
Co v srpnu dovádí,
v září pláče.

Krátký Vtip
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
ských novin

Krátký vtip
„Pane doktore, co mi
je?“ „Nevím, to ukáže
až pitva.“

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

StaroBrněnská
kuchařka
Recept poslala
Jiřina Janotová

● Na sádle zpěníme
cibuli, přidáme papriku,
pokrájené brambory.
● Zalijeme vodou a vaříme do poloměkka.
● Pak vmícháme fazole,
pokrájenou uzeninu
a zavaříme smetanovou
záklechtku.
● Dochutíme prolisovaným česnekem a majoránkou.
● Polévka je hustá
a s dobrým chlebem máte
vydatnou večeři.
Dobrou chuť!
Posílejte nám své recepty
na adresu: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Číslo
Císlo měsíce
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Brno - Před více než
50 lety se tu vyráběly
kilometry látky denně
a pracovaly tu takřka
dva tisíce zaměstnanců. Tehdy se Brnu
přezdívalo „Moravský
Manchester“. Na místě
slavné továrny vyrostou kancelářské budovy. Zachován zůstal
komín, nápis „Vlněna“
a palác, ve kterém bydlela továrnická rodina
Stiassnych.

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

Brno honí
Pokémony, jsou
všude

Slavná továrna se
obrátila v prach

Brno - Stovky lidí, skloněných nad mobily, teď
brázdí ulice Brna. Města zachvátila vášeň pro
hru Pokémon Go, při
které jsou tyto televizní
postavičky k nalezení
skoro všude.

ČTENÁŘ
REPORTÉR

Čápa strhli
a rozbili

Víte že...

Rodina Stiassnych si
později nechala postavit
vilu v Pisárkách.

V

Námět poslala:
Monika Postbieglová

Pekařská - To je škoda!
Sedmnáct let shlížel na
chodce vysoký mozaikový čáp v Pekařské ulici.
Před pár dny však byla
socha odstraněna a rozbita na kousky. Údajně
byla ve špatném stavu.

MEDVĚD UMCA: HRDINA, KTERÝ ŽIJE V ÚSTRANÍ
dětem. Nyní návštěvníky zoo okouzluje jeho dcera Noria.
„V přírodě samci mláďata zabíjejí.
Umca je dobrák a mláděti by asi
neublížil, ale nikdo nedovolí jít do
rizika,“ vysvětluje chovatel Jaroslav
Jasínek.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Kde se v Brně v létě
rádi koupete?

Umca

Buchtickárna
svatební koláčky • dorty • záviny
rolády • cukroví

Jitka Kéryová

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

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Doma ve vaně.
Brněnské
bazény jsou
takzvaně
na stání.“

„V Brně se
nekoupu ani
doma.
Sprchuju se.“

„Čili: dřív
Šarlotinky
a koupák Starý
Lískovec.“

let zdobila socha
čápa Pekařskou.
Na jejím místě
budou kanceláře.

Důležité
telefony

Zpravy

Demolice Vlněny: Konec
jedné historické etapy

Brno - Lední medvědice Cora s mláďaty je hvězdou zoo, ale otec medvíďat Umca žije v ústraní a většina
návštěvníků jej ani nezahlédne.
Umca má přitom zásadní podíl na
tom, že se brněnská zoo chlubí už
pátým odchovaným ledním medví-

Nouzová
polévka

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Foto: Archiv
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Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Ráda se koupu
v okolí Brna.
V Blansku,
Boskovicích
a Spešově!“

„Už několik let
jsem se v Brně
nekoupala. Ale
vybrala bych si
Kraví horu.“

„Nejsem příznivcem přecpaných koupališť,
takže doma
ve vaně.“

Herec, Národní
divadlo Brno

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

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

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

KONTROLY DRTÍ
PRODAVAČE ZMRZLINY
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Dívka ze str. 3

ÚČTENKA JEŠTĚ NIKDY NIKOHO NEOSVĚŽILA
ště NEJLEPŠÍ VČELA
(DÍKY KREJČÍMU JÍROVI)

Slečna Jiřina Š. v soutěžním
kostýmu včely, který ušil její
budoucí manžel Jan Jíra.

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Léto a zmrzlina k sobě
patří jako Brno a krokodýl

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

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

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

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

PPL ParcelShop

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

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

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

www.kavovahvezda.cz

Historie Alfa pasáže

Nejen pro naše zákazníky

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

• 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.

Alfa pasáž - Gustav Brom.

Více info:

Vzdušný a světlý sál kavárny Alfa se stal brzy
jedním z vyhledávaných
center zábavy v meziválečném Brně. Sál byl vybavený typickými kruhovými nebo
obdélnými stolky s mramorovou deskou, židlemi Thonet
a křesílky a čalouněnými boxy při vnitřních stěnách i obvodových zdech a nabízel zajímavý výhled na tehdejší rušnou
křižovatku ulic Jánské, Poštovské a Minoritské i na oběžnou
galerii nad přízemní dvoranou paláce. V taneční kavárně
Alfa vystupovala řada známých i méně známých hudebních
těles. Zřejmě nejslavnější byl Orchestr Gustava Broma.
Kavárna Alfa fungovala až do konce 90. let.
Pokračování příště.

► www.alfapassage.cz ►

Foto: Youtube

Bouřlivý
rok
1916

Koláž: OWH

Brno - Prodavači zmrzliny čelí v těchto dnech nebývalému tlaku kontrol.
Kontroly provádí Sdružení obrany spotřebitelů. „Chytnou kornout se
zmrzlinou bez rukavice,
nebo nevydají účtenku,“
upozorňují jeho zástupci
na nejčastější prohřešky
zmrzlinářů.
Na jihu Moravy řádí epidemie žloutenky typu A.
Pokud obsluha nepoužívá
rukavice, nebo si nemyje ruce, zvyšuje se riziko
nákazy. „Máme nejvíc
nemocných za posledních
dvacet let, šestkrát víc než
minulý rok,“ upozornila
epidemioložka kraje. Obchodní inspekce uděluje
pokuty v řádech tisíců.
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Jako by to
bylo včera

Konec
Německého domu
● 19. 8. 1945 byla zahájena demolice Německého
domu na Lažanského náměstí (dnes Moravském).
Na odklízení trosek se
podíleli němečtí zajatci.
Samotný dům byl při pouličních bojích zapálen
už v dubnu téhož roku,
nikdo z obyvatel Brna se
ho tehdy neodvážil hasit.

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Silák Franta Kocourek
zemřel před 25 lety

Vypil půl piva a řekl:
„Frankie, zdarec.“ Tak
vzpomíná na poslední
slova brněnského siláka
a herce Franty Kocourka
jeho asistent František
Kocman.
7. července to bylo pětadvacet let, co František
Kocourek nečekaně zemřel na selhání srdce ve

DŘÍVE & DNES

Víru na Žďársku. Narodil
se roku 1947 v Brně. Byl
bavič, silák, herec, znalec
brněnského hantecu. Proslavil se řadou happeningů. Vyučil se písmomalířem na brněnském výstavišti, pracoval v uhelných
skladech. Od mládí se věnoval zápasení v družstvu
Zbrojovky Brno.

Zpravy

ČERNÁ
KRONIKA
Choval doma
pštrosa, žena
mu ho upekla
Aleš K. (39) zakoupil
za 10 tisíc Kč pštrosa
a chtěl ho chovat ve
společné domácnosti
s manželkou Žanetou
L (54). Upekla mu ho
„z lásky“ k obědu.

Franta
Kocourek

Kapucínské náměstí (dříve Uhelný trh)

19O0

Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VÍTE, ŽE: Snímek vlevo je pořízen těsně před asanací třech původních domů.
inzerce

Nové letní koktejly v Aloha baru
• Příjemné letní posezení na zahrádce
• Skvělá atmosféra, milá obsluha
Adresa: Kozí 10, Brno
Tel.: 739 086 868

www.alohabar.cz

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

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

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Zlatnictví Jursa

• Prodej šperků s přírodními kameny
• Prodej šperků s českými granáty
• Výroba snubních prstenů
• Opravy - leštění - rhodiování
• Výkup zlata i protihodnotou
za šperky
Otevřeno: Po - pá 9 - 18 h, so 9 - 12 h
Adresa: Orlí 18, Brno.
Tel.: 542 214 067
www.zlatnictvijursa.cz

ŽALUZIE HANÁK

Žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

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.

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

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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Redaktor StaroBrněnských novin
Martin Cibulka bojuje za pamětní
desku pro herečku Natašu Gollovou
Veřejná sbírka na ženu z Brna, která by neměla zůstat zapomenuta
Deska Nataši Gollové
na jejím rodném domě
v Údolní 7 by měla být
slavnostně odhalena 29.
října (SBN budou informovat).
Martine, proč právě
Nataša Gollová?
„Cílem je připomenout
slavnou brněnskou rodačku, o níž není v Brně
ani zmínka. Upřímně
se divím, že s tímto nápadem nepřišel nikdo
mnohem dřív. Dnes má
v Brně desku kde kdo,
ale Nataša Gollová, zářivá hvězda filmu, ji nemá.
Proto jsem se rozhodl,
i přes nelehkou dobu
za naši Natašu bojovat.

Pamětní desku, která
je výrazem úcty a obdivu, vytváří kameník pan
Zdeněk Šotlík.“
Co měla Nataša a jiní ne?
„Tato dáma dostala mnoho darů. Inteligenci,
šarm, krásu, talent, smysl
pro humor a upřímnost.
Možná stejně jako já
žasnete, když ji vidíte na
filmovém plátně. A právě za to žasnutí bychom
jí měli vzdát hold. A jak
to tak bývá, když byla
Nataša Gollová zářivě
mladá a slavná, všichni
se k ní měli. Na starou
a nemocnou paní, která
se z ní stala, si už ale nikdo nevzpomněl.“

Proč by lidé měli přispět a hlavně jak?
„Nataša (Helenka z Pohádky Máje) většinu
z nás okouzluje. Buďme
hrdí na to, že se narodila
v Brně. Máte - li stejný
pocit jako já, přispějte
na pamětní desku Nataši
Gollové prostřednictvím
transparentního účtu
StaroBrněnských novin:
9442810001/5500
podle svých možností.
Nataša Gollová nás určitě vidí z hereckého nebe,
kde pohodí svou pověstnou loknou, rozzáří se
a řekne: „Jé, to je hezké...“ Tak jako ve filmu
Hotel Modrá hvězda.
Vzpomínáte?“

Pro více informací o sbírce volejte
Martinovi na tel. č.: 777 122 009
Nataša
Gollová

Martin
Cibulka

inzerce

PAMĚTNÍ DESKA PRO NATAŠU GOLLOVOU
Vážení čtenáři.
Máte - li chuť, budeme velmi rádi, když
přispějete jakoukoliv částkou na výrobu
a umístění pamětní desky Nataši Gollové na
rodný dům v Údolní 7 v Brně. Vždyť Nataša byla přece naše Brňačka! Za spoluúčast
na této mimořádné události vám srdečně
děkujeme.
Vaše StaroBrněnské noviny.
Transparentní účet StaroBrněnských novin:
9442810001/5500.
Do poznámky napište: Nataša Gollová - deska.

Pro více informací volejte: 777 122 009 (Martin)

Sametové nohy, rovná záda.
Rehabilitační a relaxační masáže,
pedikúra včetně ošetření
zarostlých nehtů a kuřích ok.
Poradenství. 17 let odborné praxe.

Kontakt Bc. Alice Stuchlíková:
603 176 168

Adresa: Zelný trh 11,
1. patro s výtahem, Brno

Zlatnictví
Marcela Lurská
www.zlatnictvi-lurska.cz



Opravy zlatých a stříbrných šperku
Zakázková výroba  Rytecké práce

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

KAMENICTVÍ ŠOTLÍK

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

Zpracování kamene, obklady, dlažby, pomníky,
urny, vázy, kovové pomníkové doplňky včetně
písma, parapety, schody, kuchyňské a koupelnové
desky, chemie na kámen - Bellinzoni.
Adresa:
Tel.: 602 710 686
Dukelská tř. 57 k, Brno - Husovice www.kamenictvisotlik.cz

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz
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ŠEST OTÁZEK SBN
ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Anna Šabatová
ombudsmanka

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

TAJEMNÝ HUGO:
TEN TO JEDNOU N

Foto: Tomáš Břínek

H
Anna
Šabatová
Text: Martin Cibulka

SBN: Jaký nejkurióznější případ jste řešila?
A. Š.: Kuriozity se obvykle najdou v sousedských
sporech – například slepice neustále utíkající k sousedům, hlasitě nadávající
papoušek apod. Vypadají
sice zábavně, ale pro lidi,
kteří takové situace prožívají, mohou být utrpením.
SBN: Co Vám dal pobyt ve vězení?
A. Š.: Vědomí, jak nesmírně cenná a důležitá je svoboda a lidská důstojnost.
SBN: Co pro Vás znamenal Václav Havel?
A. Š.: Byl pro mne kamarád a dobrý člověk. Nejvíce pro mne zůstává člověkem, s nímž jsme si byli
blízcí a na nějž byl spoleh
v dobách nesnadných.
SBN: Obracejí se na
Vás tzv. věční stěžovatelé?
A. Š.: Ano a někdy upozorní na problém trápící

nejen je, ale víc lidí. Také
jim pak stížnost pomůže.
Občas zjistím, že se někdo
se stejnou věcí obracel už
na oba mé předchůdce,
JUDr. Motejla i JUDr.
Varvařovského, snad s vírou, že to vyhodnotí jinak.
Někdy je těžké si připustit,
že už se nedá nic dělat.
SBN: Čím Vás Brno
okouzluje?
A. Š.: Vyvolává dojem,
že se tady všichni znají.
Když jsem se sem vrátila
jako dospělá, jsem navíc
schopna ocenit, že je Brno
opravdu krásné, což jsem
jako dítě příliš nevnímala.
SBN: Co vzkážete čtenářům
StaroBrněnských novin?
A. Š.: Přála bych jim co
nejmíň potíží a co nejvíc
příjemných a usměvavých
lidí kolem sebe.

Víte, že...
Narodila se v rodině
politického pracovníka
KSČ a učitele brněnské
univerzity J. Šabaty.

ugo Vavrečka, dědeček prezidenta
Václava Havla, snil
o Evropě bez hranic.
V Brně vystudoval elektrotechniku, ale od roku
1906 psal pro Lidové noviny fejetony. V tomto období vzniklo jeho slavné
dílo „František Lelíček ve
službách Sherlocka Holmese“, které bylo později
zﬁlmováno v hlavní roli
s Vlastou Burianem.

Diplomat

Pak musel Vavrečka na
vojnu, kde se snažil. Takže ho pověřili organizací
přepravy legionářů do
vlasti... A stal se diplomatem. Byl členem mírové konference v Paříži,
konzulem v Hamburku,
prvním vyslancem v Maďarsku, v Rakousku. Jeho
velkolepé plány o Evropě
bez hranic, vyměňující si
zboží bez cel a poplatků
však překazila hospodářská krize a nástup německého fašismu.
Takže roku 1932 nastoupil do ﬁrmy Tomáše Bati
jako ekonomický ředitel.
Mluvil mnoha jazyky,
a uměl se ohánět.
Záhy se mu narodil vnuk
Václav, budoucí prezident
České republiky, což bylo
zatím ve hvězdách. V roce
1939 se ocitlo mnoho stu-

Kdyby domy mohly mluvit

Jaselská 17

Jaselská 17

Helena
Čapková

Foto: Archiv, Martin Cibulka

V tomto domě
žila se svým prvním
manželem, právníkem
a politikem Karlem Koželuhem sestra slavných bratří Josefa a Karla spisovatelka Helena
Čapková (1886 - 1961).
Brzy se do stejné ulice
nastěhoval i její bratr,
budoucí spisovatel Karel Čapek (1890 – 1938).

Tema

dentů vysokých škol bez
práce - ale díky Vavrečkovi
dostali šanci u ﬁrmy Baťa.
Vavrečka
podporoval
i vědce Ottu Wichterleho
(kontaktní čočky).
Na
jaře 1939 zaplatil Janu
Werichovi letenku do
New Yorku.

Rodokmen
prezidenta
Václava Havla
uveřejníme
v příštím čísle
StaroBrněnských
novin (září)
Vavrečkova dcera Božena, když jí bylo sladkých
22 let, potkala stavebního
podnikatele Václava M.
Havla, jehož si roku 1935
vzala za manžela. Rok
poté se narodil Václav
(prezident) a dva roky po
něm Ivan (vědec).

Vězení
Vavrečkovi i Havlovi to
měli za komunistů „fakt
hustý“. Komunisti drtili
jak Huga Vavrečku, tak
Miloše Havla (strýce z druhé strany), zakladatele
barrandovských ateliérů.
V roce 1938 byl Vavrečka
krátce ministrem pro-

pagandy, po válce dostal
tři roky vězení (to už mu
bylo 68 let). Zavřeli také
nejvlivnějšího člena klanu
Miloše Havla (strýce budoucího prezidenta).
Začátkem roku 1952 si
odjel Hugo Vavrečka
s manželkou Josefínou
odpočinout na rodinné
sídlo Havlov (nedaleko
Brna), kde ho krátce po
příjezdu ranila mrtvice.
Smrtí Huga Vavrečky se
ale vztahy mezi Milošem
Havlem (strýc a tahoun)
a zbytkem rodiny neurovnaly.

Cesta krve
Budoucí prezident Václav
Havel se narodil v pražské podnikatelské rodině Václava Maria Havla
(1897 - 1979) a jeho manželky Boženy, rozené Vavrečkové (1913 - 1970).
Václav Havel tak byl
vnukem těchto dědečků:
Huga Vavrečky z matčiny
strany (o kterém je tu řeč)
a stavitele paláce Lucerna (a okultisty) Vácslava
Havla z otcovy strany.
Jeho strýcem (bratrem
Václava) byl zakladatel
studií Barrandov Miloš
Havel.
Božena a Václav měli kromě Václava Havla (prezident) také syna Ivana
(vědec).

m
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O: MŮJ VNUK VÁCLAV?
U NĚKAM DOTÁHNE!

Kalendárium
Starého Brna
SRPEN

Josef
Sumec,
konstruktér

Marta
Boháčová,
pěvkyně

Leopold
Masur,
kustod

Felix
Jenewein,
malíř

● Marta Boháčová
*8. 5. 1936 Brno
†12. 8. 2014 Praha
Pěvkyně. Působila také
v brněnském rozhlase.

Václav
Havel

● Leopold Masur
*8. 8. 1868 Brno
†23. 11. 1941 Brno
Kustod městského muzea
v Brně.
● Felix Jenewein
*4. 8. 1857 Kutná Hora
†2. 1. 1905 Brno
Malíř historických
a náboženských obrazů.
Je po něm pojmenována
ulice Jeneweinova.

Hugo s vnuky
Ivanem
a Václavem

Božena,
matka Havla

Wichterle

● Ernst Weiss
*28. 8. 1882 Brno
†15. 6. 1940 Paříž
Lékař, spisovatel a dramatik. Přítel F. Kafky.

Werich

Ivan Havel

Móda (2)

„Tak holt udělám v týhle drahotě šatů
starouškovi překvapení.“

● Josef Sumec
*26. 8. 1867 Žalkovice
†9. 7. 1934 Brno
Konstruoval harmonia.
HUGO VAVREČKA (*22. února 1880,
†9. srpna 1952, Brno).
Novinář, ekonom, politik a diplomat.
Dědeček Václava a Ivana Havla.

● Heinrich Landesmann
*9. 8. 1921 Mikulov
†3. 12. 1902 Brno
Autor dotekové abecedy
pro hluchoslepé.
Žil v Údolní 29.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1916)

A mezitím, co slečinka Bety dělala v Brně
dojem se širokou...

...liboval si dědeček na venkově v ouzkých.
Konec
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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 POPSANÝ
ZÁRODEK

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

Na prvním prázdninovém
srazu přátel SBN přišla
řeč na dům na nám. Svobody č. 22. Dům byl postaven v roce 1899 podle
projektu brněnského architekta Osvalda Polívky
známým stavitelem Františkem Pawlu.
První majitelkou domu
byla Josefína Karaﬁátová,
manželka
významného
brněnského tiskaře pana
Karaﬁáta. V té době dostal dům číslo 29. Josefína byla velice pobožná,
tak na její přání byl do štítu ve 4. poschodí zakomponován poloreliéf Panny
Marie s Ježíškem. Jednoduše řečeno svěřila dům
do péče Panny Marie.
V roce 1915, kdy došlo ke

Interiér kavárny. Okna
jsou do nám. Svobody
Jan Florian

Cukrář a kavárník
Emanuel Toman

kompletnímu přečíslování nám. Svobody, dostal
dům číslo 22, které má
dodnes. V roce 1924 ho
koupil proslulý brněnský
cukrář a kavárník Emanuel Toman (1874 - 1952).
Dle návrhu architekta
Miloslava Kopřivy (projektoval také OD Baťa
v České) zde zařídil zcela

Tomanova
cukrárna - kavárna

novou cukrárnu a kavárnu U Tomana. Otevřel ji
v roce 1931. V roce 1947
převzal kavárnu po svém
otci jediný syn Otakar, to
už byl jeho otec nemocný. V roce 1950 z politických důvodů zanikla, ale
pod novým názvem Nitra
fungovala ještě více než
40 let. Otakar Toman byl

Architekt
Polívka

už ve svých 22 letech odborným učitelem na cukrářské škole v Brně. Té,
o kterou se zasloužil jeho
otec Emanuel. Přijdete
mezi nás?

Kdy příště

1. srpna 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
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

Sbn tric

et

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sloupek o kávě

Diplomatická káva

Envicafé, Koliště 55

Kočičí kavárna v centru. Zapomenete
na okolní svět a můžete se promazlit
celým dnem. Káva, čaje, palačinky, zmrzliny. T.: 602 940 031. FB.

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Slavia, Solniční 17

Posezení v restauraci Hotelu Slavia.
Česká i mezinárodní kuchyně, denní
menu, terasa. Původní starožitná pokladna. T.: 542 321249. www.slaviabrno.cz

THE ERIN´S FLAG, Biskupská 3

Nový originální irský bar. Denně nová
nabídka jídel, čerstvý kváskový chléb.
Pestrý výběr piv, letní zahrádka, sportovní přenosy. T.: 603 333 348. FB.

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.

●Pronajmu pokoj a kuchyň, samostatný vchod,
moderní
příslušenství,
v Masarykově čtvrti, klidná ulice, blízko MHD.
Nabízím nízký nájem. Solidní jednání.Tel.: 721 234
204.
●Koupím dům. Prosím
nabídněte. Tel.: 605 514
210.
●Koupě. Ke koupi hledáme nadstandardní bydlení v Brně, parkování nutné. Tel.: 736 123 995.

●Prodám originální karikatury a portréty hereckých osobností stříbrného
plátna (např. H, Haas,
J. Marvan, V. Burian,
L. Pešek). 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 pod-

Jan Florian (1897 - 1942)
jako první nejen v Brně,
ale na světě, popsal nejmladší ﬁxačně dobře zachovaný lidský zárodek.
Byl profesorem histologie a embryologie Masarykovy univerzity v Brně
a jejím posledním předválečným děkanem. Byl
též vynikající matematik
a astronom. Psal básně.
Po uzavření vysokých
škol se jako jediný z akademiků u nacistických
úřadů písemně ohradil.
Poprava byla vykonána
v Mauthausenu. V Králově Poli je po něm pojmenována ulice Florianova.

inzerce

Novinky z místních podniku

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Martin Cibulka

Příběh jedné
cukrárny

mínky. Tel.: 543 532 242.
E - mail: houstekova@
firesta.cz.
●Koupím staré knihy,
pohlednice, mapy, odznaky, fotografie. Předem
velmi děkuji. Tel.: 702
949 636.
●Zlatnictví
Marcela
Lurská. Opravy zlatých
a stříbrných šperků. Zakázková výroba. Rytecké
práce. Výkup zlata. Veveří 32, Brno. www.zlatnictvi-lurska.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
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

D

íky dřívějšímu působení v Terstu se
panu Vavrečkovi podařilo zasvětit své
přátele v Brně a Zlíně
do přípravy kávy podle tehdejšího italského
trendu. Později nadšeně
podporoval kulturu, vědu
a hospodářský rozvoj sousedních států, také při
dovozu kvalitní zelené
kávy do pražíren, společně
s významným brněnským
pražírníkem a podnikatelem mnoha oborů. Dnes
si můžeme opět s chutí
dopřát čerstvě praženou
kávu z různých koutů světa. Připravte si italskou
specialitu, Caﬀé Shakerato. Do šejkru přidejte led,
cukr, kapku vanilky a espresso z venezuelské kávy,
protřepejte a podávejte.
Překvapí vás snoubení
chutí a vůni a hlavně báječně osvěží.
Pavel Kosta

D
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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

Docent Skalová
Přijde docent Skálová na
Bláhovku.
„Dala bych si něco zdravého.“
„Třeba pivo?“
„Ano, přesně.“

Jak Lídlu,
tak k dílu

Před nejmenovaným brněnským supermarketem nadává (v nadsázce)
mladší seniorka manže-

lovi: „Hni sebou trochu,
dědku... Nebo tě doma
seřežu jako toho našeho
náměstka.“

Přísný trest
Z notýsku jednoho praž-

ského advokáta. „Dnes
pro děti mimořádný trest
za vysvědčení. Jedeme
vlakem do Brna!“

Holky z Brna
Víte , na co se v Praze nejčastěji ptají muži OPRAVDU pěkných holek? „Jak
je to dlouho, co jste se přistěhovala z Moravy?“

Fejsbůček
Pan KaBrňák se chlubí
kamarádovi. Já jsem už
úplně jako ti mladí lidi,
něco udělám a hned to
dám na Fejsbůček. Třeba
teď jsem si vyfotil oběd
a na konci července (až
jich bude dostatek) si ty
fotky vyvolám a pak to
tam dám!

inzerce

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

ZDE MŮŽE PAMĚTNÍ DESKA PRO NATAŠU GOLLOVOU
Vážení čtenáři.
BÝT VÁŠ
Máte - li chuť, budeme velmi rádi, když
přispějete jakoukoliv částkou na výrobu
INZERÁT!
a umístění pamětní desky Nataši Gollové na
rodný dům v Údolní 7 v Brně. Vždyť Nataša byla přece naše Brňačka! Za spoluúčast
na této mimořádné události vám srdečně
děkujeme.
Vaše StaroBrněnské noviny.

VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

Transparentní účet StaroBrněnských novin:
9442810001/5500.

E-MAIL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu
Červenec 2016

Vážená redakce,

posílám vám srdečné díky
za tyto úžasné noviny,
jichž jsem pravidelnou
čtenářkou.
Alena Mocková

Báseň

Léčebný blues
Černý je nebe,
černo máš v duši,
já koukám na tebe,
jak smutek ti sluší.
Přišla jsi s večerem
uplakaná,
nech smutek plavat,
už nejsi sama.
Jsem tu já a moje kytara
pojď budem hrát
a zpívat do rána,
kdo by to byl řek,
to nejlepší je lék.
Tak už nech ty smutný řeči,
povím ti jak smutek léčit,
uvařím ti bylinkovy čaj,
pak ukážu ti
opravdový ráj.
Mne i tebe
uvidíš znovu,
jak modrý je nebe.
vždyť jsem tu já
a moje kytara...
Karel

Do poznámky napište: Nataša Gollová - deska.

Pro více informací volejte: 777 122 009 (Martin)

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

Zlatnictví
Marcela Lurská
www.zlatnictvi-lurska.cz

 Opravy zlatých a stříbrných šperku
 Zakázková výroba  Rytecké práce

Nové letní koktejly v Aloha baru
• Příjemné letní posezení na zahrádce
• Skvělá atmosféra, milá obsluha
Adresa: Kozí 10, Brno
Tel.: 739 086 868

www.alohabar.cz

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

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

Sametové nohy, rovná záda.
Rehabilitační a relaxační masáže,
pedikúra včetně ošetření
zarostlých nehtů a kuřích ok.
Poradenství. 17 let odborné praxe.

Kontakt Bc. Alice Stuchlíková:
603 176 168

Adresa: Zelný trh 11,
1. patro s výtahem, Brno

KAMENICTVÍ ŠOTLÍK

Zpracování kamene, obklady, dlažby, pomníky,
urny, vázy, kovové pomníkové doplňky včetně
písma, parapety, schody, kuchyňské a koupelnové
desky, chemie na kámen - Bellinzoni.
Adresa:
Tel.: 602 710 686
Dukelská tř. 57 k, Brno - Husovice www.kamenictvisotlik.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

Letní scéna láká
na dobré divadlo

Divadlo Bolka Polívky si
pro diváky připravilo Letní divadelní scénu na nádvoří Staré radnice. Např.
3. a 4. 8. lze vidět Podivné
odpoledne Dr. Zvonka
Burkeho, ve kterém hrají
B. Polívka, P. Liška…
13. 8. k vidění Vysavač
s B. Kleplem.

Hudební kino
v Sono Centru

Série záznamů živých
koncertů v Sono Centru
pokračuje. 11. 8. si nenechte ujít Led Zeppelin a 4. 8. od 20 h Simon
a Garfunkel. Zdarma.

Flašinetáři se sejdou v Brně

Už po sedmé zve Technické
muzeum na Mezinárodní setkání ﬂašinetářů v Brně. Zahrají šikovní ﬂašinetáři čeští i zahraniční, např. z Francie, Švýcarska či Slovinska. Akce proběhne 15. a 16. srpna a vyvrcholí beneﬁčním koncertem v Červeném kostele.
K

Na Špilberku
hrají Shakespeara

Pavel
Liška,
herec

Kulturní nástěnka
SRPEN

Divadlo - Čt 11. a pá 12. 8. od 20.30 h OTHELLO - Hrad Špilberk, letní scéna
- V rámci Letních Shakespearovských
slavností. Drama o lidských slabostech.
Hrají: J. Vajda, V. Kubařová, L. Kostelný…
Výstava - Do 19. 8. - ZÁPAS ICHTYOSARŮ ANEB PRAVĚK ŠTĚTCEM Z. BURIANA - Pavilon Anthropos
(sbírka Moravského zemského muzea)
- Více na www.mzm.cz
Kino - So 20. 8. od 20 h - KISS SYMPHONY - Sono Centrum, Veveří 113 Záznam koncertu glam rockové kapely
Kiss v australském Melbourne. Vstup
zdarma.
Výstava - Do 18. 9. - TRABANTEM
KOLEM SVĚTA - KC Semilasso, Palackého tř. 832/126 - Živá výstava. Daniel
Přibáň devět let s trabantem na cestách.
K vidění expediční vozidla.
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.
Prohlídka - Kromě pondělí otevřeno
denně - KAPUCÍNSKÁ HROBKA V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností. Čekají na vás.

Veronika
Kubařová,
herečka

Radim
Fiala,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

V rámci Letních Shakespearovských
slavností můžete také shlédnout na Špilberku 11.

a 12. 8. Othella, ve kterém hrají J. Vajda,
V. Kubařová…

Trabanty přijely
do Brna

Brněnské Semilasso hostí
do 18. 9. výstavu Dana
Přibáně Trabantem kolem světa. Výstava představuje putování kolem
světa v trabantech. Návštěvníci mohou shlédnout i expediční vozidla.

Stageart uvádí
Svět podle Prota

Nenechte si ujít představení K-PAX, Svět podle
Prota v Divadle Bolka Polívky. „Přijďte po prázdninách 16. 9. 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

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:
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)

Smrt: „Za 7 dní zemřeš.” Odpověď z telefonu: „Haló,
tady Chuk Norris.” Smrt: „Pardón, špatné číslo.”

Zabava
telefon inzerce: 777 }556 578

Vo
krokóšovi z Rathausu
Aleš „Agi“ Bojanovský k poctě Franty Kocourka (6.)
Bóchaly kořalky
Knajpa ztichla a až to všem
došlo, že by mohl bét konečně s krokóšem the end,
začali nadšeně hulákat,
jaká je to paráda a začaly
bóchat kořalky. Řeznické
poskok jenom potřeboval
kůžu z vola a kybl nehašeFRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

nýho vápniska. Štatlaři mu
na to hópli a co chcel, to mu
donesli. Řeznické zašil
vápnisko do kůže z vola, nahodil na káru a vodklapal.
Když dohrnul k vasrůvce, kde krokóš durchčil,
máznul kůžu na zem a hodil čekanku. Za chvílu
se vopravdu přišóral a hned
začal kůžu chálovat. Až
ju celó natlačil, naglgal se
vasrůvky ze Svratky šel se
hodit do klidu.
-Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Linka Procházková
Brněnská malířka

www.malostranskenoviny.eu

Antonín
Procházka,
partner

Emil
Filla,
kolega

?

Otázka: Víte, jako adresu
má dům v centru Brna,
jehož vchod zdobí tato rohatá a strašidelná hlava?
Nápověda: Hledejte na
Schrattenbachově paláci.

Minule: Bohatě zdobené sousoší
Madony s Ježíškem je na domě s adresou Poštovská 2.
Správně: Bohuslav Křivánek

Foto: Martin Cibulka

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Pošli svou hádanku ostatním!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

František
Halas,
kamarád

Její plátna
byla mocná

Vynikající malířka a životní partnerka akademického malíře Antonína
Procházky (1882 - 1945)
Linka Procházková byla
po 2. sv. válce dlouholetou předsedkyní pobočky
Svazu Československých
umělců v Brně. Přátelila

Foto: Archiv

Zabava

se mj. s Františkem Halasem, byla mu na svatbě za svědka. Bydlela
v ulici Antonína Procházky (tehdy Vrchlického)
24, která byla pojmenována podle jejího manžela. Je pochována na
Ústředním hřbitově.

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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Když řízek, tak z Quick bistra
K

dyž mě před půl rokem oslovilo
vedení Quick bistra v Nádražní
4, zda by mohli pravidelně inzerovat
ve StaroBrněnských novinách, měl
jsem radost. Třeba také proto, že
toto moderní a velmi vkusně zaříze-

né bistro navázalo na značku Quick,
která je s Brnem spojená už od
1. 8. 1967. První samoobslužné bistro
v tehdejším Československu zahájilo
provoz pod stejným názvem v hotelu Slovan. Quick bistro v Nádražní
4 navazuje na tuto tradici nejmodernějším zázemím, řešením prostoru pro hosty a také
nabídkou jídel, která lidem
prostě nepřestávají chutnat.
Měl jsem tu čest projít si celou
kuchyni, což se běžným konzumentům jen tak nenaskytne. Kuchaři, kteří právě plnili
španělské ptáčky z čerstvého
a právě dovezeného masa,
další naklepávali vepřové

a kuřecí řízky, byli celí v bílém. A ty čepice! Tak čistou, moderně vybavenou
a voňavou kuchyni jsem snad ještě neviděl. Všichni zaměstnanci se
usmívali, což také o něčem svědčí.
Quick bistro je velmi příjemnou změnou v záplavě vietnamských a arabských fastfoodů a dalších rychlých,
mnohdy pochybných občerstvení.
Co dodat? Tento podnik, který lze přirovnat ke švýcarským hodinkám, mě
velmi mile překvapil. Jeho návštěvu
vám vřele doporučuji. A co víc, jejich
slogan „Chutně, kvalitně a bez čekání“ je opravdu na místě.
Martin Cibulka
StaroBrněnské noviny

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. září
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

LEDNÍ MEDVĚD UMCA
Hrdina brněnské zoo

Foto: Archiv

Je otcem pěti
medvíďat, ale
nikdy je neviděl.
Prý že by je sežral, ač je dobrák.

Tip poslali: Členové
Klubu přátel SBN
redakce@starobrnenskenoviny.eu

MILOŠ
Má nejoblíbenější
rybička. Dělá mi už rok
společnost nedaleko
náměstí Svobody.
Jana Novotná

Foto: Martin Cibulka

Takhle to
má vypadat

E-MAIL: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V knihařství Klouda
(Kounicova 2b) hlídá
SBN roztomilá fenka
Dixi. Je miláčkem
a maskotem knihařství.

Tak to je
betálné!

Mladá dívka: „Říkal, že je režisér a ukáže mi zákoutí nápovědní budky.
Tak jsem ho vyhnala a on teď napovídá jiné!“

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).
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. 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.

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
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.

