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

Čís. 4, roč. VII
duben 2017

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

10. 000 výtisků

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo v nákladu

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

telefon redakce: 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

Brněnské
servírky

PoDivUhoDnÝ Příběh Františka koŽíka
4.
zemřel

největší
z PatriotŮ

Foto: Martin Cibulka

DUbna

SLečNa ŠÁRKa
z kavárny Celnice (Drobného 22)
nese kokosové latté za 46 Kč

Foto: Martin Cibulka

Foto: Archiv OÚ Čejkovice

Proč čtu

Geniální spisovatel
František Kožík
s dcerou alenou

Čtěte na str. 6 - 7
inzerce

„Babička bude ráda, že jsem
v nejkrásnějších novinách!“
VERONIKA MACÍKOVÁ,
nejkrásnější pokladní
z Divadla Husa Na provázku

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

14 °C

duBeN
Na mokrý duben - suchý červen.

Jednou větou

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Nové zprávy ze Starého Brna

BRAVO! Na náměstí
Svobody jsou hodiny,
na kterých je vidět čas

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

V souvislosti s palcem barona Trencka
jsem hledal citát
o čase a našel tenhle: „Dělá-li soupeř
chybu, netřeba ho
rušit.“ (Napoleon)

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@staromestskenoviny.eu
Tyto noviny vycházejí
na území Brna - střed,
tedy Zde a v okolí

STaRÉ
BRNo

Nové hodiny

Brněnský orloj

Náměstí Svobody - Na sloupu jen 20 metrů vzdáleném od brněnského orloje jsou od konce března umístěny klasické hodiny s číselníkem. Hodiny zaplatil ze
svého primátor Petr Vokřál - stály 70 tisíc Kč. Proč, není
zcela jasné, protože magistrát by pro tuto pro něj zanedbatelnou částku jistě našel prostor v rozpočtu. Provoz
hodin bude platit město.

Zakrslé kozy
se množí

Babiččin
štrůdl

Brno - Dvě kůzlata zakrslé kozy se narodila
v brněnské zahradě pod
hradbami. Jsou to samičky. Tyto kozy dorůstají
v dospělosti do výšky půl
metru v kohoutku, mladé mají ale kolem 20 cm.
Zakrslá holandská koza
pochází původem z Afriky.

Snímek poslala
Jana čermáková,
Brno - střed

PoSÍLeJTe
NÁM SVÉ TiPY
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Důležité
telefony

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

Jiří
Pecha

Brno - Konečně! Palec
barona Trencka předali zástupci Muzea města
Brna řádu kapucínů, kterým patří vojevůdcova
mumie.
Palec, kterému jsou připisovány zázračné schopnosti, někdo před takřka
sto lety mumii ukroutil.
Pak o palci nikdo nic dlouho něvěděl, až se vynořil
v depozitáři muzea.

Baron Franz von Trenck
byl slavný vojevůdce,
který souhrou okolností
skončil ve vězení na Špilberku.
Nejen jeho palci, ale i jemu byly připisovány zázračné schopnosti. Trenck
se prý narodil jako mrtvé
dítě a ožil po koupeli ve
víně. Několikrát málem
uhořel. Přežil i pád pod
led a epidemie.

aGentUra meDia skaUt se Ptá v Ulicích

ano: 100 %, ne: 0 %

Průzkum provedli členové
skautského oddílu v období od 15. 3. do 28. 3. 2017,
m. j. na odběrních místech
StaroBrněnských novin. Dotazováno: 100 respondentů.

Koho jste vyvedli
aprílem a jak?

Markéta
Jetelová

to to trvalo! sla
vrátili jeho zázr

měly by se vracet liDem Prsty,
i kDyŽ jsoU ještě naŽivU?

aNKeTa STaRoBRNĚNSKÝcH NoViN

StaroBrněnská
kuchařka

Zpravy

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Aprílové
žertování je
jako povinná
silvestrovská
zábava.“

„Kolegyni, dali
jsme jí číslo do
krematoria, že
tam má volat
kvůli roli.“

„Čili: To
spíš já
se stávám
terčem vtipů
a srandiček.“

MEDIA
SKAUT

Nový originální
irish Pub
v srdci Brna.
Výběr piv od Plzně po Guinness.
Irská jídla, burgery, domácí pečivo.
Osobitá irská atmosféra.
Sportovní přenosy na plátně.
Adresa: Biskupská 3, Brno
Tel.: 603 333 348.
Facebook.

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Opravíme hodiny,
hodinky, budíky všech
historických epoch.
anna Marie
Höppnerová

ivana
Hloužková

Mluvčí mladé
generace

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

„Kdysi ve školce
paní učitelku:
Tam je pavouk!
Apríl, koza žere
papír!“

„Apríla
neuznávám,
tím pádem
nedělám
šprýmy!“

Petr
Halberstadt
Herec, režisér,
ND Brno

„To si nevybavuji, ale mě
pravidelně dostane aprílové
počasí!“

Jsme tu pro vás již 80 let.
Adresa:
Veveří 36, Brno
Telefon:
541 214 946, 603 858 924

www.hodinarstvi-strnad.cz

telefon inzerce: 777 ř556 578

Zpravy
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inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

Dívka ze str. 3

! slavnému baronovi trenckovi,
ázraČnÝ prst - po 100 letech!
Zuby prý má
všechny

ště místní Přebornice
v imitování slePice

Slečna Jiřina při své slavné
produkci. Krátce poté snesla.

Malý oznamovatel

Trenckův
palec

Zlevněnka

• Domácí potřeby - zlevněné zboží
• Výkup - prodej
• 1. zlevněnka v Brně
Adresa: Pekařská 86, Brno
Najdete nás na facebooku.

Rodinná firma
s tradicí!

Foto: Archiv

Historický okamžik: Jiří Štivar
z řádu kapucínů přijímá prst
pro mumii barona Trencka

Baron Franz von Trenck
zemřel ve vězení na
Špilberku roku 1749

Tel.: 543 214 712

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

inzerce

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie,
nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.
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

•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

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 až 30 tisíc lidí.
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

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.

Útulná vinotéka

U Terezky

• Nabízíme sudová a lahvová vína od
moravských vinařů.
• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!
• S našim lahodným vínem se všední
den promění ve svátek.
Adresa: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

Historie Alfa pasáže

Alfa pasáž nebyla během 2. světové války zásadně poškozena, ovšem jen díky kuriózní situaci. Zatímco v okolí se to výbuchy jen hemžilo,
na palác Alfa spadla bomba, ale nevybuchla. Její
pád na galerii Jánské 11a (před kavárnu Alfa) tehdy zamotal hlavu nejen všem
obyvatelům, ale také těm, kteří ji na kočárku opatrně odvezli na Obilní trh, kde
bylo tehdy shromaždiště nevybuchlé munice. Jen díky obrovskému štěstí a náhodě
tehdy nikdo nepřišel o život. Proražený strop a poničené zdi se podařilo opravit během pár týdnů. Jistě si
umíte představit katastrofální následky, kdyby bomba
tehdy explodovala. Pokračování příště.
Akce dubna:
8. 4. 2017 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v alfě.
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info.

Více informací na:

► www.alfapassage.cz ►

Nálet na Brno

Foto: Youtube

Bouřlivý
rok
1917
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telefon redakce: 775 949 557

[

Jako by to
bylo včera

]

redakceř@starobrnenskenoviny.eu
Kobližná
kolem roku
1900

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

rozkvetly
krásné mandloně Proč je Kobližná Kobližná
● 5. 4. 1945 rozkvetly
na jižním svahu zahrady
Starobrněnského kláštera mandloně. Válka se
chýlila ke konci. Tři vysoké stromy byly posety
bílými květy, které se ve
slunečních paprscích tak
krásně vyjímaly, že budily
pozornost a velký zájem
obdivovatelů přírody.

Často se mě lidé ptají,
proč Kobližná nese tento název? Už od 14. stol.
byla ulice sídlem mnoha
řemeslníků. Domy byly
ve vlastnictví pekařů, ševců, šenkýřů, vlnařů, také
kráječů podešví a zřejmě
i koláčníků a dnes již zaniklých kobližníků. Ulice
tehdy byla mnohem del-

DŘÍVE & DNES
1896

ší než teď. Do začátku 2.
sv. války totiž navazovala
přímo na ulici Cejl. Protože byla nejníže položenou
ulicí v centru, protékal jí
od Dolního trhu (nám.
Svobody) tzv. městský
potok. Za deštivého počasí se potok často proměňoval v povrchovou
městskou stoku, tak bylo

Zpravy

ČERNÁ
KRONIKA
rvaČka
o GUmovÉ
meDvíDky

křížení ulic Kozí - Poštovská přemostěno kamenným můstkem.
V 60. letech dostala název
Gagarinova, ale jinak nosí
svůj název Kobližná dodnes. Pardon, v 18. stol.
to byla také Koblihová,
ale to už je totéž.

Brno - Rány pěstí padaly při pokusu o krádež bonbónů gumoví
medvídci v Opletalově
ulici. Zloděj (18) přepral muže (53), který je
měl v tašce.

Roh Leitnerovy a Anenské (ke sv. Anně)
Kde to je

Foto: Archiv, Martin Cibulka

Dnes

VŠIMNĚTE SI, ŽE: Dříve tu stál zajímavý rodinný domek s romantickými komíny. A dnes tohle.

PoSÍLeJTe SVÉ FoToGRaFie
starých a nových míst v Brně pořízené
ze stejného místa na adresu:

redakce@starobrnenskenoviny.eu

inzerce

Prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Elektrolux…
Servis domácích spotřebičů značek:
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz
Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák,
pračku či myčku dostanete na ruku 50 Kč. Platí při vlastním dovozu.

Naše provozovny Kleiner
Brno, spol. s r.o:
Košinova 10, Kr. Pole, Brno
Tel.: 549 210 297 - 8

cejl 68, Brno
Tel.: 545 214 600

www.levnesporaky.cz

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

www.kavovahvezda.cz

Pohřební služba Kadeřnictví
CM

Telefony:
543 128 187, 724 302 394
Svozy zesnulých:
602 550 465
Hybešova 42 - budova Millenium, Brno

www.pohrbybrno.cz

Kosmetika - alcina, masáže

volejte ihneD
vlíDnÉ zacházení!
teleFon:

777 556 578
(monika)

e-mail:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu
ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie,
nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.
Tel.: 604 850 396

• Radiofrekvenční lifting
• Thermage Ultera lifting
• Biorezonance
Otevřeno: po - čt 8 - 18 h,
pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h

zDe mŮŽe
bÝt váš
inzerát!

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

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

www.salonmarketa.berx.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.

m

Zpravy
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telefon inzerce: 777 ř556 578

inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

CO NOVÉHO
V REDAKCI

Posílejte nám FotoGraFie
starÉho brna

PřisPějte k zachování Paměti!

Co je nového u vás posílejte na
redakce@starobrnenskenoviny.eu

redakce@starobrnenskenoviny.eu

hůlka jako
má šejk

snímek Poslali: Čtenáři starobrněnskÝch novin. DěkUjeme!

Foto: Renata Machová

Brno, kočovné kino
(kolem roku 1900)
nedaleko Jezuitského
kostela

inzerce

5

Když jsem jako obvykle vcházel
se StaroBrněnskými novinami do
krásného obchodu s holemi v ulici
Hlavní 145/110 v Brně – Komíně,
netušil jsem, co mě čeká. Velmi
milá majitelka, paní Renata Machová, mi darovala překrásnou vycházkovou hůl. Nedávno zde koupil hůl jordánský šejk...

6

telefon redakce: 775 949 557

ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Ondřej Havelka
Herec, režisér

EXKLUZIVNĚ
Text: Martin Cibulka

SBN: Kdy se u Vás začala projevovat láska
ke starým časům?
Ondřej: „Už v ranné
pubertě. Když jsem slyšel suprafonské album
Hudba černého lidu, které obsahovalo staré autentické nahrávky jazzu
a blues, byl jsem uhranut
tím zvláštním archaickým
zvukem.“
SBN: Jak vzpomínáte
na studia na JAMU?
Ondřej: „Studium to
bylo postgraduální, čili
velmi řídké, avšak nikoli
mou vinou.“
SBN: Kam jste chodil
v Brně se slečnami na
rande?
Ondřej: „Přestože je
Brno velmi krásné město, na rande jsem bohužel
neměl čas, protože jsem
dojížděl z Prahy. Výuka
probíhala jen v pondělí.
Ráno tam, večer zpět.“
SBN: Před 10 lety jste
v Brně režíroval Prodanou nevěstu. Čekal jste tak obrovský
úspěch, jaký měla?
Ondřej: „Nečekal, ale
zároveň jsem udělal vše
pro to aby to dobré bylo.
Všechno, co dělám, snažím se dělat pořádně. To
je taková moje úchylka.
Nepořádku je všude dost!
Ale brněnské opery se to
teď naštěstí netýká. Jiří
Heřman je pečlivý tvůrce
a zdatný šéf.“
SBN: Co byste jako
první řekl Oldřichu
Novému, kdybyste se
s ním setkal?

redakceř@starobrnenskenoviny.eu

Tema

Životní láska F
„Že bychom se vz

V době, kdy koupili rodiče půlku vily v Brně v Lerchově
ulici, začal Kožík studovat práva. Byl blízkým přítelem
Rudolfa Těsnohlídka a jeho sebevraždu nesl velmi těžce.

ondřej Havelka
Ondřej: „Jak moc si jej
vážím a jak jej obdivuju.
Za lehkostí a nonšalancí
jeho projevu se skrývala
velmi tvrdá práce a hodně přemýšlení. Důkaz je,
že to není vůbec znát. To
je známý paradox. Ale
existují mnohá svědectví
o Nového vysoké profesionalitě.“
SBN: Jak se Vám hrál
koncipista
Souček
v Panoptiku města
pražského?
Ondřej: „Byla to velmi
příjemná práce ve společnosti prvotřídních herců
a chytrého režiséra.“
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Ondřej: „Aby pozorně
sledovali brněnskou kulturní scénu, neb stojí za
to. A aby se aktivně snažili ovlivnit běh věcí a dění
ve společnosti. Divit se,
kroutit hlavou, případně
nadávat je málo. A aby
neposlouchali poučování
nějakýho pražskýho brejlouna.“

Tehdy Kožík chodil na
práva a na ﬁlosoﬁckou
fakultu. Protože miloval
divadlo, začal studovat
na konzervatoři. Jeho
spolužák byl např. Karel
Höger s bratrem.
Když na škole připravili
Skochovu hru Na terase,
byla mu partnerkou Zdena Švabíková. Hráli mileneckou dvojici. Začali
spolu chodit.

Nález
František Kožík vzpomíná: „Jednou jsem si na
Zdenu počkal u divadla,
až půjde na zkoušku. Po
několika krocích jsme
se „jako“ potkali. Ty jsi
v Brně, co tu děláš? Musím si koupit nové boty.
To je ale náhoda. Jako
blesk z čistého nebe ze
mě vyšlo. Poslyš, co kdybychom se vzali? Prosím
tě… Ty bys chtěl? No,
chodíme spolu už skoro
10 let. Člověk neví, co se
v té válce může stát. Že
by ta naše známost měla
tečku. Také bys mohla
pobírat odlučné.“
Později Kožík přiznal, že
počítal s tím, že ve válce padne. Svatbu měli
v době mobilizace. Zašli na úřad s náhodnými
svědky, které potkali na
ulici, a uzavřeli sňatek.
Náhoda tomu chtěla, že

Kožík objevil v Redutě
ve foyeru hromadu knih,
které Němci určili k likvidaci pro neárijský původ
autorů. Mezi nimi našel
německy psanou hru
„Deburau“, do které se
hned začetl.
O postavu Kašpara Deburaua se zajímal už před
válkou. Později, při cestách do Francie, v roce

Zorka Janů
(sestra
Lídy Baarové)
mu zachránila
život...
1937 našel i jeho hrob.
Za necelé tři měsíce
po nálezu napsal knihu „Největší z pierotů“
a hned byla první v evropské románové soutěži. O tomto úspěchu
se dozvěděl den před
svými 30. narozeninami. Gestapo mělo Kožíka
v evidenci. Nelíbily se
některé jeho literární počiny zavánějící vlastenectvím. Také jeho úvodní
slovo před rozhlasovým
uvedením
Smetanovy
„Mé vlasti“, pásmo o Karlu Čapkovi a přednáška
o Jiřím Mahenovi. Hlavně pak román „Básník
neumírá“. Ten německou

cenzurou neprošel.
Záchranu viděl Kožík
v útěku do Prahy. Velmi
mu tehdy pomohla herečka Zorka Janů, která
ho přesto, že byl ženatý, milovala a usilovala
o jeho náklonnost. Přes
svou sestru Lídu Baarovou (milenku Goebbelse), zařídila, že ministr
Kratochvíl uklidil Kožíka
do pražského rozhlasu.
Tam pracoval jako dramaturg zábavných pořadů a s celou rodinou se
přestěhoval do Prahy.
Manželka Zdeňka zemřela tři roky před ním
v roce 1994.

Rychlá fakta
● Kožíka pojilo přátelství s Oldřichem
Novým.
● Byl výborný tenista.
● Román Největší z
pierotů se dočkal 21
vydání.
● Napsal více než 130
knih.
● Psal na červeném
psacím stroji.
● Velmi často a rád
telefonoval.

Víte, že...
Jean Gaspard
Deburau byl
mim (Francie).

Kdyby domy mohly mluvit

Grohova 31

bydlel do konce II. světové války dramaturg,
básník a zakladatel časopisu Host Dalibor
Chalupa (1900 - 1983).
V Radiojournalu v Brně
se zasloužil o první uvedení Voskovce a Wericha v rozhlase, o zařazení Burianových voicebandů a dalších pořadů.

Grohova 31

Básník
dalibor chalupa

Foto: Archiv, Martin Cibulka

V tomto domě

Do města i na louku,
v jarním Dantes
klobouku.
adresa:

Náměstí Svobody
v pasáži Omega, Brno

otevřeno:

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

www.kloboukovyklub.cz

z titulníi strany

telefon inzerce: 777 ř556 578
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ka Františka kožíka:
vzali?“, řekl jí v Brně
František Kožík
s manželkou Zdenou
v roce 1940

●

Kalendárium
Starého Brna
duben

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

Tenis v Brně. Zleva František FK se narodil 16. 5. Dcera Alena. Divadelní
Rodiče Františka
1909 v Uh. Brodě, ze- dramaturgyně, překladatelKožíka pocházeli z Moravy. Kožík, herec Bohuš Záhorský
a herec Oldřich Nový.
mřel 5. 4. 1997 v Praze ka z francouzštiny.
Tatínek byl soudce.

Dozvuky Silvestra (2/2)

„Nic platno, stará. Musíš mě namazat,
abych šel do postele namazanej.“

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

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

„Nemáte almužničku? Jsem dramatický
umělec.“ „To vidím.“

Konec. Nové příště

„To odklízení sněhu mě baví. Co já už tam
našel známejch!“
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

Podivuhodný příběh jednoho dopisu
Martin
Cibulka

Úvoz 47

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

PosleDní
Panoráma

„…Náhodou jsme byli
všichni doma, nešli jsme
do krytu, až Miloš zapnul
radio Špilberk a tam
hlásili, co se právě děje.
A už bylo slyšet strašné
rány. Žena právě nalila
polévku, ale ani jsme se
jí netkli a utíkali jsme do
sklepa. Vedlejší rohový
činžák byl zasažen. Zřítil
se…“
Celý obsah tohoto dopisu o bombardování Brna
v roce 1944, který napsal
profesor František Drahný v domě Úvoz č. 47
svému příteli do Prahy,
jste měli možnost si vyslechnout na březnovém
Setkání přátel SBN.
A jak se tento vzácný, 73 let starý, list

archivář
Brandl

Brno bombardovaly
v listopadu 1944 letadla
armády uSa

ke mně dostal? Před
15 lety, Pražan, pan M.
Štětina náhodou koupil
na tamním bleším trhu
krabici od bot plnou starých dopisů, pohlednic
a známek. Náhodou
tam objevil zajímavý
dopis z války adresovaný z Brna do Prahy. Před měsícem jel

náhodou do Brna navštívit kamaráda. Náhodou šli do hospody
na Pískové cestě, kde
náhodou objevil StaroBrněnské noviny.
Okamžitě reagoval na
únorový článek Zasněžená vzpomínka na
bombardování.
Když
mi volal, uvědomil jsem

si, že tento příběh snad
ani nejde vymyslet. Prosím, znal-li někdo prof.
Drahného či jeho příbuzné, ozvěte se na tel.
č. 777 122 009. Martin

Kdy příště

3. dubna v 17 h,
restaurace Živá voda
inzerce

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.

Stylový hostinec s nádhernou podlahou
s vrzajícími parketami. Obsluha dobově
oblečena. Moravská kuchyně. Tel.: 549
213 648. www.useminaru.cz

Pavel
Kosta

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

Poslední leč, Jakubské nám. 5

Pegas, Jakubská 4

Pivnice s bezbariérovým přístupem.
Jídla převážně moravská, 4 druhy piv
včetně místního Pegase. Varna v interiéru. Tel.: 542 210 104. www.hotelpegas.cz

SMS inzerce Staré Brno. Nejlepší ve městě

SNadNÝ NÁVod: Napište sms: SBN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. Zprávu
pošlete na tel. číslo 900 11 30. Rozsah max. 30 slov. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Koupím odznaky medaile a vyznamenání. Různé. Současné i staré, naše
i cizí. Tel.: 777 074 592.
●Koupím automobil
aero Minor vyráběný po
válce v Praze, také náhradní díly a fotografie.
Tel.: 605 778 082.
●Koupím různé myslivecké a lovecké potřeby
a příslušenství. Současné
i staré pro praxi i do sbírky. Zbrojní pas mám. Tel.:
605 745 922.

Káva o třetí

U Semináru, Smetanova 30

Noční bar a divadelní klub s atmosférou
nekončícího mejdanu, kde nikomu nic
nevadí. Vstřícná obsluha, kterou nic
nepřekvapí. Tel.: 777 859 856.

●Žaluzie Hanák. Nové
žaluzie, opravy žaluzií, sítě
a dveře proti hmyzu. Tel.:
604 850 396.
●Prodám
originální
karikatury a portréty hereckých osobností stříbrného plátna (například
H. Haas, J. Marvan,
V. Burian, L. Pešek). Tel.:
777 122 009.
●Dáma v letech 50/168,
korpulentní,
dobrých
mravů, bystrého ducha,
ráda pozná přítele k občas-

ným odpoledním schůzkám ve starobrněnských
kavárnách. Tel.: 773 025
988.
●Práce z domova. StaroBrněnské noviny nabízejí práci někomu, kdo
bude obvolávat obchůdky
a firmy v Brně a domlouvat inzerci za provizi. Více
info: Martin. Tel.: 777 122
009.
●Uklidím ve vaší firmě.
15 let praxe a ŽL. Spolehlivost. Tel.: 603 939 525.

Ještě v roce 1963 se
v Brandlově ulici, v malém zastrčeném krámku, nacházelo poslední
československé světelné panoráma. Jednalo
se o temnou místnost,
v jejímž středu byl velký
kruhový buben. Po jeho
obvodu byly kukátka
a židle. Uvnitř se pohybovaly panoramatické obrázky a štítky s vysvětlivkami. Po cinknutí zvonku
se vždy obrázek posunul
o jedno číslo dále.Tato
zařízení fungovala jako
předchůdci biografů již
před rokem 1900.

Sloupek o kávě

Novinky z místních podniku

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Archiv

Tel. č.: 777 122 009

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

T

akovou si dopřával
s oblibou po procházce pan František Kožík. Rád vychutnával dobrou kávu
k příjemné knize či k psaní. Také Ondřej Havelka
jako patron Linky bezpečí
také rád pohovoří u šálku
kávy, jako velký milovník
voňavých zrnek. Nechte
se také unést na swingové
vlně – Rapsodií, výjimečně vyváženou směsí osmi
druhů arabik z různých
částí světa. Napražit zrnka
a namíchat takovou směs
není jen tak. Když máte
štěstí, do tajů vás mohou
zasvětit staří pražiči, kteří mají kávu doslova pod
kůží. Je třeba kombinovat
chutě a vůně, aby snoubení bylo jako pohlazení.
Čím více druhů káv, tím
je výsledná chuť komplexnější a příjemnější. Nechte si také od svého baristy
připravit espresso z Rapsodie a ponořte se do víru
chutí a vůní.
Pavel Kosta

D

telefon inzerce: 777 ř556 578

Dopisyí
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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

řízek
V brněnské restauraci:
Turista si objednal ŠNICL
JAKO BRNO - a pak
se velice podivoval, že
mu nepřinesli řízek, ale
MAKETU řízku. (Zdvo-

akce smetánky

řilá narážka na aktuální způsob řešení brněnských problémů - například místo slibovaného fotbalového stadionu,
máme jen jeho maketu...
A dál už to, milí Brňané,
asi znáte.

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

e

A mezitím v Cejlu: Pražák v kravatě, napomíná
pejskaře... „Helééé, můžete to uklidit?“ ŽítBrňák
„Pane, pohoda - bambus,
to je přece jen maketa...“
inzerce

PoRadNa

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

Komorní hudební vinotéka
ve sklepních prostorách
• Nezvykle široká škála odrůd
výhradně z vlastních vinic
• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny
Vinotéka Bukovský v novém kabátě!
Vinařství Bukovský z Kobylí na Moravě.
Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

www.vinarstvibukovsky.cz
Březen 2017

Vážená redakce,

proč jste neuvedli, kdo
barbarským
způsobem
zničil 20. 11. 1944 na samém konci války naše
město?
Děkuji Houzarová
Redakce: 149 amerických bombardérů.

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

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

www.kupzarovky.cz

Rodinná firma
s tradicí!

Básně

Paprsky
Paprsky slunce
po vločkách skotačí
vítr do bílé krásy tě tlačí,
pod nohama slyšíš
symfoníi křupání,
když kráčíš
po zasněžené stráni.

masopust
Husička v troubě se peče,
po bradě už slinka teče.
V bečičce zelí kvasí,
modrý portugal
žízeň hasí.
K tomu houskovej
knedlíček,
copak na to žlučníček?
Jří Šavolt

Posílejte nám básně
svÉ i vašich Dětí!

•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

Kotvičník jako
zelená viagra

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

Nabízíme široký
sortiment přírodních produktů

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

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

otvičník neboli tribulusek je teprve
nedávno znovuobjevená
prastará bylinka. Je to
nenápadná, žlutě kvetoucí rostlinka pocházející
z Asie a ze Středomoří.
Již ve staré Mezopotámii, Indii a Číně byla považovaná za velmi účinné
afrodisiakum.
V současnosti jsou prokázány pozitivní účinky
při snížené kondici, únavě a na podporu potence
a libida. Dále se kotvičník
s úspěchem používá při
obtížích močového ústrojí, upravuje krevní tlak
a hladinu cholesterolu.
Má také vliv na hormonální rovnováhu. Obnovuje životní elán a vitalitu. U mužů podporuje
růst svalové hmoty na
úkor tuku, využívají ho
i sportovci, je bez vedlejších účinků. U žen redukuje tělesný tuk v rizikových partiích těla.
Kotvičník si můžete zakoupit jako tinkturu
nebo jako bylinku na čaj.
Vaše Marcela Kalasová

inzerát
do těchto novin
vám vytvoříme

vÝhoDně
volejte hned na tel. č.
777 556 578 (monika)
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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
The Naked Truth

Nenechte si ujít představení The Naked Truth
Odhalená
pravda
v Divadle Bolka Polívky.
„Přijďte 10., 21. a 30. dubna na představení. Děj se
odehrává ve vesnické tělocvičně, kde se pět žen sejde na kurzu pole dance,“
zve producent R. Fiala.
Hrají: Ch. Poullain, M.
Plánková…

Sandra poprvé
v Brně

Německá zpěvačka Sandra, která byla na výsluní v 80. letech, vystoupí
31. října poprvé v Brně.
Vystoupení se uskuteční
v Bobycentru.

Paní z moře láká do
Mahenova divadla

Nenechte si ujít nové a velmi
zajímavé představení v Mahenově
divadle. V Ibsenově kuse Paní z
moře hraje hlavní roli úžasná a
hodně přesvědčivá Eva Novotná v
režii Martina Františáka. Nejbližší
termín představení je sobota
8. dubna.
K

Radim
Fiala,
producent

Kulturní nástěnka
duBeN

divadlo - Po 10. 4. v 19 h - MeiN
ŠVeJK - Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9 - Opereta. Komedie. Smrt. Dvě
zběsilé bestie: Hašek a Švejk. Režie:
J. A. Pitínský. www.provazek.cz
divadlo - 10. a 19. 4. 19.30 h - doMa
u HiTLeRŮ aNeB HiSToRKY
Z HiTLeRoVic KucHYNĚ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Groteskní výjevy
z Hitlerova života, napsal A. Goldﬂam.
divadlo - 10., 21., 30. 4. v 19 h - THe
NaKed TRuTH - odHaLeNÁ
PRaVda - Divadlo B. Polívky, Jakubské
nám. - Vesnická tělocvična, kurz pole dance. Hrají: Ch. Poullain, M. Plánková…
dětem - Ne 30. 4. v 15 h - KaMeNNÉ
SRdce - Divadelní studio V, Veveří 133
- Temnotemná pohádka. Zvítězí nakonec
Láska nad nenávistí? Pro děti od 9 let.
www.divadlov.cz
Výstava - Do 21. 5. - NedĚLNÍ KoRZo - Hrad Špilberk – brněnské korzo 18.
až 20. stol. Vycházkové hole z bohaté kolekce knihkupce Šimona Ryšavého, doplněné o dobovou módu, kuřácké potřeby...
Prohlídka - Otevřeno denně - KaPucÍNSKÁ HRoBKa - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Markéta
Plánková,
herečka

Vojtěch
Dyk,
zpěvák

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

V Sono Centru
to žije

Úžasné koncerty vás čekají během dubna v Sono
Centru. Např. 27. 4. recitál

M. Horáčka s názvem
Mezi námi. Zazpívají:
L. Nová, F. Segrado,
O. Ruml. A 24., 25. a 26.
4. vystoupí V. Dyk se
B-Side Bandem.

Nedělní korzo na
Špilberku

Výstava v Muzeu města
Brna na Špilberku vám
přiblíží atmosféru městských korz 18. až 20. stol.
Vycházkové hole z bohaté
kolekce knihkupce Šimona Ryšavého, doplněné
o dobovou módu, kuřácké
potřeby... Do 21. 5.

Tichá pohádka
bez aut na Veveří

Představení s názvem Tiché šlapací království dopřejte dětem 16. 4. v 15 h
v Divadelním studiu V na
Veveří. O království, ve
kterém více lidí jezdí na
kolech než v autech…

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)
Chuck Norris jednou snědl dort dřív, než mu stihli říci,
že je v něm striptérka...

Zabava
telefon inzerce: 777 ř556 578

Kajzrova
novodurová šolna
Honza Hlaváček k poctě Franty Kocourka (7.)
Pro zichrovku
Šici vokolo ale vařili křivó válku vo tem, že je to
móc šén a gůt a že to byl
betelné kauf - jen aby se
neprolátlo, že só buď levingston na hoknu a nebo
na palicu.
Náčelník začal mít fedry,
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

že by byl za trubku, kdyby
se provařilo, že nic negóme. Proto nahlásil, že je
to pecka, že se teda hned
vošolní a je redy šmrcnót
se štatlem.
Pro zichrovku si ale nechal na sobě zánovní jégrhózny, aby mu tupani na
potkání neházeli kukačku
na hůlku.
Pak se nechal vod služebnéch do tý novodurový
šolny voháknót....
-Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Adina Mandlová

herečka, jezdila tajně do Brna
www.malostranskenoviny.eu

Hugo
Haas,
partner

Rudolf a.
dvorský,
milenec

?

Zajímavá hádanka, kterou poslala čtenářům
SBN Zdeňka Galková.
Nápověda: Hledejte
poblíž Malinovského
náměstí.

Minule: Hádanka čtenáře Lubomíra Zoubka: Hledejte na dvoře
domu Františkánská 6.
Správně: Bohuslav Křivánek

Foto: Martin Cibulka
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inzerceř@starobrnenskenoviny.eu

PoŠLi SVou HÁdaNKu oSTaTNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Nataša
Gollová,
kamarádka

V Brně strávila
nejednu vášnivou noc

Po bouřlivém vztahu Adiny Mandlové (1910 - 1991)
s Hugo Haasem (1901 1968), který z ní udělal
hvězdu první velikosti,
jezdila inkognito s R. A.
Dvorským (1899 - 1966)
do jednoho z brněnských
hotelů. Dlouhý život plný

Foto: Archiv

Zabava

zvratů, úspěchů, tragedií
i zklamání Adina nakonec
dožila s manželem Benem
Pearsonem na ostrově
Malta a v Kanadě. Krátce
po jeho smrti (1990) se
vrátila domů. Její popel
byl rozptýlen na hřbitově
v jihočeské Blatné.

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

Návrh osvětlení - včetně realizace

Jsme tu pro vás od roku 2009.
Nabízíme zákazníkům v útulném prostředí
kvalitní kávu Covim a výborné zákusky.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Otevřeno máme
po - pá 11 - 18 h,
ne 11 - 17 h.

Naši Cukrárničku najdete
v Brně - Husovicích
poblíž kostela, na adrese
Nováčkova 45.

www.cukrarnickahusovice.cz

Adresa: Hlavní 151a, Komín
Tel.: 733 400 639

www.kupzarovky.cz

Zlevněnka

• Domácí potřeby - zlevněné zboží
• Výkup - prodej
• 1. zlevněnka v Brně

Tel.: 543 214 712

Adresa: Pekařská 86, Brno
Najdete nás na facebooku.

Komorní hudební vinotéka
ve sklepních prostorách
• Nezvykle široká škála odrůd
výhradně z vlastních vinic
• Tři klavíry pro hosty
• Gastronomické pochutiny
Vinotéka Bukovský v novém kabátě!
Vinařství Bukovský z Kobylí na Moravě.
Otevřeno: po - so 17:00 - 23:? h
Adresa: Úvoz 4, Staré Brno

www.vinarstvibukovsky.cz

TeNiS
Kurzy tenisu

Nábor
nových dětí
Sleva

20%

nebo raketa
HEAD zdarma
Tel.: 777 260 262

www.tallent.cz

ŽALUZIE HANÁK
Žaluzie,
nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.
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.

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

Foto: Archiv

PaVeL ciPRiaN
Ředitel Muzea Brna

...za to, že vrátil řádu kapucínů magický
prst barona
Trencka

Tip poslali čtenáři
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

BÍGL BÁĎa
6 let, známý útěkář,
často k vidění
na náměstí Svobody
Martin Mervart

Foto: Martin Cibulka

VaŠi MaZLÍčci
e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V nejlepším obchodě
s holemi v ČR
(www.hulkarna.cz)
v ulici Hlavní 145-110
hlídá SBN ve dne v noci
Charlie Chaplin

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

Na PRocHÁZce: „Bedřichu, Bedřichu. Ty nemáš žádný vkus!
Jak si můžeš vzít k naší malé Fiﬁnce tak velký klobouk?

51 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. 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. Vinotéka
U Terezky, Grohova 17. Cukrárnička, Nováčkova 45, Brno - Husovice.
Salon Markéta, Riegrova 16. Restaurace Na Švábce, Údolní 4. Pivnice U Čápa, Obilní trh 10. Pivnice Pegas, Jakubská 4. Restaurace Hvězda, U zoologické zahrady 3. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod
Špilberkem, Husova 13. U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Pivní šenk Čtyři
růže, Veveří 32. Pivovarská restaurace Starobrno, Mendlovo nám.
20. Hostinec U Semináru, Smetanova 30. Bavorská pivnice, Palackého třída 148. U Třech čertů, Dvořákova 6. Restaurace Na pískové
cestě, Na pískové cestě 1, Bohunice. Bar Cubana, Jezuitská 3. Pivnice
Koločava, Bayerova 10. Prádelna Speed Queen Laundry Eden, Purkyňova 35. Galerie Caﬀe, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám.
Svobody 17. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music
Club Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaﬀé, IBC, Příkop 6. Pivnice
U kotelny, Herčíkova 3. Café BonBon, nám. Míru 2. Knihařství J.
Klouda, Kounicova 2b. Café Tivoli, Konečného nám. 6. Hotel Slavia,
Solniční 15. Fratelli Caﬀé, Průchodní 2. Pivní bar U Suka, Purkyňova 116. Kavárna Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. října
8. Kadeřnictví Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy. Cukrárna Od
čtyř mamlasů, Minoritská 1.

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

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.

