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

Čís. 5, roč. VII
květen 2017

Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo v nákladu

10. 000 výtisků

30 Kč

Pošli dobrovolně SMS

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

telefon redakce: 777 556 578

www.starobrnenskenoviny.eu

mUž, ktErÝ
postavil

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

slavímE

alfa
pasáž

Foto: Martin Cibulka
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Foto: Archiv

roČí

Příběh
stavitele
Geniální
spisovatel
Františka
František Hrdiny
Kožík
s dcerou
Alenou
čtěte
na str.
6-7

Alfa pasáž ve 30. letech 20. stol.
Oděvy pana Matouška patřily
k nejoblíbenějším v Brně!
inzerce

SLEČNA VERONIKA

z Caffé del Saggio
(Helceletova 2) nese cappuccino
z Poetické směsi za 55 Kč

můJ tata
hÖGEr
Str. 5
StaroBrněnské noviny
na hřbitově s utajeným
synem slavného herce
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telefon redakce: 775 949 557

Počasí

17 °C

KVĚTEN
Májová voda
vypije víno.

Jednou větou

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Nové zprávy ze Starého Brna

KOMETA MÁ TITUL,
TEĎ CHCE STADIÓN

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

V květnu strmě roste
popularita počasí
jako tématu k hovoru, ačkoli je jasné,
že žádná předpověď
nikdy nevyjde.

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

STARÉ
BRNO

Titul po 51 letech

Brněnská hokejová Kometa doufá, že ji senzační
zisk titulu přiblíží k novému stadiónu. Ten má stát

za Lužánkami, ale zatím
tam není ani cihla. Vedení
klubu podezírá městské
politiky, že to zdržují.

Stánků s novinami ubývá
Brno - Pouliční trafiky
v Brně mizí jedna za druhou. Zrušena byla třeba
ta ze Zvonařky a mnoho
dalších. Kde jsou ty časy,
kdy „dostat trafiku“ znamenalo dobrou zprávu.

Trafikanty ničí nástup
internetu a omezování
kouření. Stát si prý také
diktuje ceny zboží, což
znemožňuje konkurenci.
Všechno zamotala i elektronická evidence tržeb.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Vyfoť si svůj
talíř

Pečené koleno
(prý nejlepší
na Moravě)

Jak slavíte 1. máj
a s kým?

Markéta
Jetelová

Hostinec U Bláhovky
(Gorkého 96/54)
Foto: Jiří Mařák

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

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„S Hynkem,
Vilémem
a Jarmilou
v borovém háji.“

„S manželkou
a vnukem a vnučkou a jejich tatínkem a maminkou
doma.“

„Čili:
V práci,
kde jinde?!“

Anna Marie
Höppnerová

podivUhodnÝ p
JEn JEdno UCho a
Staré Brno - Do redakce
přišel nádherný a dojemný dopis. Kocourek původně patřil na stranu 12
(mazlíčci), ale dáváme mu
více prostoru.
Dopis: „Našli jsme ho na
výjezdu na dálnici, (téměř) bez ucha, jako malé
koťátko. Tak jsme ho dali
k veterináři a on mu ucho
odstranil. Taktéž mu uřízl půl ocásku (protože ho

Ondřej
Höppner

Zpravy

měl odlomený). Možná
si to ani neuvědomuje,
ale vypadá to, že nám
dává více lásky, jako naše
ostatní tři kočky (protože
má možná něco v podvědomí, že jsme ho zachránili). A takhle vypadá teď.
A abych nezapomněl:
Protože byl malinký, nazvali jsme ho prostě Mini.“
S pozdravem
Charlie Verwolf

aGEntUra mEdia skaUt sE ptá v UliCíCh

platí i pro ZvíŘata možnost
pŘEvtĚlování dUŠí?

ano: 99 %, nE: 1 %

Průzkum provedli členové
skautského oddílu v období od 15. 4. do 28. 4. 2017,
m. j. na odběrních místech
StaroBrněnských novin. Dotazováno: 100 respondentů.

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.
Už v červnu pro vás
otevřeme zcela nový

LIQIUD BREAD
RESTAURANT

Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„S rodinou.
Dáváme si pusu
pod stromem
s květy.”

„Pohledem
na kvetoucí
hrušku u nás
na zahradě!“

„Jako dítě
mávátkem, teď
už neslavím,
ale slavnostně
nepracuji.“

Herec, režisér,
ND Brno

Těšte se na
TEKUTÝ CHLÉB
▪Tankové pivo a speciály
▪Česká kuchyně, gril
Adresa:
Purkyňova 35g, Brno - Královo Pole

telefon inzerce: 777 @556 578

Zpravy
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inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Dívka ze str. 3

Ý pŘíBĚh koCoUra, ktErÝ má
o a oCásEk o kUs kratŠí
ČtEnáŘ
rEportÉr

Nemá
ouško

posílejte
podobné přínbáěm
hy!

Nejvousatější místní občanka.
Jméno se nedochovalo, ví se
jen, že se úspěšně vdala
za místního lazebníka.

Malý oznamovatel
Kratší
ocásek

Kocour Mini od čtenáře
jménem Charlie

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

Rodinná firma
s tradicí!

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

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

Foto: Archiv

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

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

První brněnská pasáž - pasáž Alfa, zažila
a přežila opravdu mnoho různorodých událostí či okamžiků v různých časových obdobích
a režimech. Pracovních, soukromých, válečných a také politických. Příjemných i nepříjemných. Jisté však je, že v těchto
historických prostorách vznikly krásné lásky, bylo započato mnoho společných
cest životem a proběhlo neskutečné množství prvních polibků. Vzpomínáte na
své srazy, na první rande např. u pokladny kina Alfa? Ne náhodou se palác Alfa
nachází v samém srdci Brna. O tom, že je dnes již skutečnou legendou, není
sebemenších pochyb. Pokračování příště.
Akce května
13. 5. 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 ►

Ostrůvek lásky přímo v centru Brna.

Foto: Youtube

štěmiss plnovoUs
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telefon redakce: 775 949 557

CO NOVÉHO
V REDAKCI

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

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Zpravy

důChodkynĚ pŘinEsla BomBU
na poliCEJní ŘEditElství

v letohrádku „tady vám něco nesu, můžete mi poradit?“
sv. vojtěch
Na ředitelství brněnské
městské policie přinesla
důchodkyně (80) v igelitové tašce nečekaný nález ze
svého sklepa.
Ukázalo se, že je to bomba, při-

pomínající dělbuch, která se
používá například při rozhánění demonstrací. Strážníci kvůli
tomu museli vyklidit část budovy. Žena urazila s výbuškou
od sklepa na ředitelství asi kilo-

metr. Prostor před proskleným
vstupem do ředitelství zabezpečovaly dvě hlídky městské policie a strážníci vyrozuměli své
kolegy z Policie ČR. Ti si přijeli
nebezpečný nález převzít.

do BrnĚnskÉ Zoo pŘiJEli
vZáCní ČErní klokani
Cibulka s Menšíkem

Po letitém domlouvání jsem konečně navštívil unikátní prvorepublikový hotýlek - Letohrádek sv. Vojtěch.
Z prohlídky pokojů jsem se nemohl
vzpamatovat. Tak byly krásné. Po
obědě následovala procházka, která končila prohlídkou expozice výstavy Tři oříšky pro Popelku. Den,
na který nezapomenu.

Do brněnské zoo přicestoval párek klokanů bažinných. Jsou
velmi vzácní, v přírodě žijí
jen v australských stepích
a bažinách, kde bývají často oběťmi krokodýlů.
Mají hnědočernou srst
a mnohem tmavší čenich,
nohy a ocas, než jiní. Přivezli je z Belgie. Očekává
se, že s jejich řady brzy
rozrostou.

Zoo Brno

Klokan bažinný
inzerce

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

www.kavovahvezda.cz

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

www.pohrbybrno.cz

ZastUpitEl
Z top 09 si
dal padáka

Brno - Zastupitel za
TOP 09 Tomáš Jan
Otradovec z městské části Brno - střed
se vzdal funce. Podle
soudu se na sebe neoprávněně pokusil převést pozemek v brněnských Pisárkách.

• 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.

CM

ČERNÁ
KRONIKA

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
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Zpravy
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telefon inzerce: 777 @556 578

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu
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EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

můJ tata karEl hÖGEr
TATA SYN

4. května si připomínáme 40 let od
skonu herce Karla Högera. Redakce
StaroBrněnských novin se vypravila
na vyšehradský hřbitov zavzpomínat
spolu s jeho nemanželským synem,
panem Zdeňkem Špačkem (85).

Karel Höger

Zdeněk Špaček

Zdeněk Špaček
s maminkou Marií

Foto: Monika Höppner, archiv

●Vzpomínáte si na chvíli, kdy jste se dozvěděl,
že Váš tatínek je Karel
Höger?
„Byl to velký duševní
otřes. Řekla mi to moje
maminka v roce 1968, to
mi bylo 36 let. V té době
byla velmi nemocná, přijela ruská vojska, možná
se v mamince hnulo svědomí… Pak jsem si teprve dal vše dohromady.“
● A co třeba?
„Náhle mi bylo jasné,
proč na mě vždycky byla
paní Högerová, maminka Karla, tak hodná...“
● Kde se Vaše maminka
s Karlem seznámili?
„Znali se od útlého dětství. Maminka byla o dva
roky starší než tata, který
byl nejmladším, třináctým dítětem paní Högerové. Sourozenci Kafkovi, tedy moje maminka
Marie a její tři bratři,
chodili s Karlem do školy na Mojmírově náměstí
v Králově Poli v Brně.“
● A co bylo dál?
„Děti dospívaly a takhle
jednou v pozdním létě
roku 1930 při jedné procházce vinohradem rodiny Kafkovic se tamní
skromná chatička stala
svědkem lásky slečny
Marie a mládence Karla. A tak jsem se narodil
já, dostal jsem příjmení
Špaček po fotografovi Lidových novin, kterého si
moje maminka vzala. Do
10 let jsem bydlel v Brně.
Maminka se rozvedla
a najednou jsme se stěhovali do Prahy, kam se
asi půl roku před tím odstěhoval i Karel Höger. “
● Stýkal jste se v Praze
s Karlem Högerem a jeho maminkou?
„Občas, více s jeho maminkou. Tehdy jsem ještě nevěděl, že je mým

otcem, to jsem se dozvěděl až mnohem později,
v dospělosti.“
● Pamatujete se na první setkání s Karlem Högerem, když jste už celé
tajemství věděl?
„Byl jsem u něho doma,
tenkrát bydlel na Letné.
Říkal něco v tom smyslu:
,Ano, Zdenó, tak to je…
Ale jen v soukromí jsem
pro tebe tata, na veřejnosti, jako pro všechny
ostatní, jsem Karel Höger a ty pro mě Zdenó.´“
● Jak jste reagoval na
jeho předčasný odchod?
„Brečel jsem a brečel. Je
všeobecně známé, že zkolaboval. Důvodem bylo,
že se hrozně rozčílil.“
● Co se tenkrát stalo?
„Tehdejší ředitel Národního divadla a komunista
Přemysl Kočí dal dlouholeté kamarádce taty
paní Vlastě Fabianové
výpověď z Národního
divadla… Tata letěl do
ředitelny za Kočím, tam
se šíleně pohádali… Pak
už přijela sanitka… Tata
zkolaboval.“
● Byl jste na jeho pohřbu?
„Bylo mi 46 let. Tenkrát
mě na pohřbu oslovila
paní Vlasta Fabianová a pozvala mě k nim
domů, kde mi se svým
manželem Bohušem Záhorským
odvyprávěli
poslední dějství tatova
života.“
● Stalo se Vám, že by
vám někdo nevěřil, že
jste synem Karla Högera?
„Já jsem to nikdy zbytečně neventiloval, ale
u příležitosti výročí jeho
úmrtí jsem se rozhodl
o tom promluvit… A proč
bych si, prosím vás, něco
takového vymýšlel? Ano,
jsem nemanželským synem Karla Högera a měl
jsem ho a mám moc rád.“

Pan Zdeněk
u náhrobku

Na schodech
na Slavín

Malý Zdeněk,
jeho maminka
a Karel Höger
v parku Lužánky

Foto: Archiv, Monika Höppner

Text: Monika Höppner

Maminka
Karla Högera
Marie ráda
poslouchala
rádio...
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Rozhovor starobrNěnských novin

Bohumil Šimek

Hejtman Jihomoravského kraje

Exkluzivně
Text: Martin Cibulka

SBN: Co nejvzácnějšího
Vám do života dali Vaši
rodiče?
BŠ: Když pominu genetickou výbavu, tak důležité je samozřejmě prostředí, ve kterém člověk
vyrůstá. Moji rodiče mě
vždy vedli ke slušnosti
a pracovitosti. Myslím, že
je to více než dobrý základ
pro život.
SBN: Ve svém životě jste
pracoval také jako vyšetřovatel. Co je na této práci nejtěžší?
BŠ: Je to drobná mravenčí práce při získávání
důkazů k usvědčení pachatele. A člověk musí
být připraven i na jakousi
frustraci z toho, že i když
odvede kvalitní práci,
nemusí být efektem vždy
adekvátní potrestání pachatele.
SBN: Jste novým hejtmanem Jihomoravského
kraje. Už jste si zvykl?
BŠ: V Krajském úřadě
jsem dříve čtyři roky vykonával funkci vedoucího sekretariátu hejtmana
a bezpečnostního ředitele. Takže chod úřadu
znám velmi dobře.
SBN: Které místo v Brně
máte nejraději?
BŠ: Je to rozhodně Česká, tedy tzv. „Čára“. Pro
mě je to obdoba pražského Václaváku. Dopravní
uzel, místo pro setkání,
odkud se lidé rozcházejí
do divadel, kin, hospůdek, vináren… Zkrátka,
když někdo řekne, kde se
sejdeme, odpověď je vět-

redakce@@starobrnenskenoviny.eu

Tema

slavná alfa pa
F. hrdiny, pá n
Je tomu rovných 80 let, co stavitel František Hrdina úspěšně dokončil stavbu
prvního brněnského mrakodrapu podle
soudobých amerických vzorů.

Bohumil Šimek
šinou: na Čáře. Pro mě je
to skutečné srdce Brna.
SBN: Se kterou brněnskou osobností (i nežijící)
byste si chtěl podat ruku?
BŠ: Např. s Karlem Hőgerem. Geniální herec,
rodák z Krpole, který se
za okupace nebál pomáhat odbojovému hnutí na
Moravě. Jako policista ho
mám v paměti zapsaného
jako majora Tůmu.
SBN: Který film pro pamětníky máte nejraději?
BŠ: Když dávají v televizi komedii Škola základ
života, neváhám. Z těch
novějších jasně vede geniální film Jiřího Menzela
Vesničko má středisková.
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
BŠ: Jsem rád, že „su“ Brňák a jsem na to pyšný.
Chtěl bych, kdyby to tak
vnímali i ostatní, a doufám, že stejný patriotismus cítí lidé i k Jihomoravskému kraji. Věřím, že
i my zvolení zástupci kraje přispějeme k tomu, aby
obyvatelé Jižní Moravy
mohli být na svůj region
hrdí.

„Musíš být vždy první!
Být druhý, je prohra.“
Tímto heslem se vždy
řídil architekt, stavitel a
podnikatel František Hrdina (1880 - 1960).

Mikrosvět
Při stavbě paláce Alfa původně počítal s nárožní
věží o 14 patrech, avšak
kvůli bezpečnosti vznikla
devítipodlažní varianta,
která stojí dodnes. Stavba
paláce probíhala v několika etapách až do roku
1937. Již v roce 1932 však
bylo zahájeno promítání
ve zcela novém zvukovém
suterénním biografu Alfa.
Pozemky koupil František Hrdina v roce 1930.
Brzy na to nechal zbytky
chátrajících
barokních
šlechtických domů Mitrovských a barona von
Freyenfelse
strhnout
a oslovil architekta Bohuslava Fuchse.
Už od počátku to měl
stavitel Hrdina vymyšleno tak, aby zde byly
soustředěny všechny živnosti, výrobny předmětů,
prodejny, služby a stravovací zařízení, nezbytné
k běžnému životu jeho
nájemníků. Aby spolu

s byty (cca 160) ve vyšších
podlažích vytvářela pasáž
Alfa svébytné malé městečko, jakýsi mikrosvět,
což bylo na tehdejší dobu
skutečně unikátní.

Kapelník Gustav
Brom zde poprvé
spatřil svou
budoucí ženu
Marii

Fuchsovi se nápad líbil,
Alfu navrhl, ale k autorství se nakonec nehlásil.
Brzy po zahájení stavby
se totiž s panem Hrdinou
nepohodl a doslova tehdy
odešel od rozdělaného
díla.
Pan Hrdina se však nezalekl a zachoval se jako
skutečný „hrdina“. Fuchsův návrh nechal přepracovat a stavbu dokončil
sám. Stavbě paláce Alfa
podřídil největší část svého života.

Prvenství
Již od samého počátku se
Alfa pasáž stala velmi oblíbenou a vyhledávanou.
Je také držitelkou mnoha prvenství. Jako jedi-

Palác Alfa
ná pasáž v Brně dodnes
stojí na místě, kde se
sbíhají tři ulice. Jánská,
Poštovská a Minoritská,
a velice důmyslné tehdy
bylo propojit ji s náměstím Svobody.
Jako pasáž má největší počet bytů, schodišť,
výtahů a vchodů. Ze
střechy je nejkrásnější
výhled, kde si uvědomíte, jak je centrum Brna
krásné. Rázem jste v obklopení neznámých světlíků, pavlačí, teras, různých věžiček a věží a ze
země stěží postřehnutelných zapomenutých
hodin.
Také se pyšní největším
počtem slavných obyvatel v čele s herečkou
Vlastou Fialovou, která
zde bydlela až do své
předčasné smrti. Nemluvě o kavárně Alfa v 1.
poschodí, která se stala
v meziválečném Brně nejvyhledávanějším centrem zábavy. Zřejmě nejslavnějším
hudebním

Kdyby domy mohly mluvit

Úvoz 52

Komorní hudební vinotéka
ve sklepních prostorách

žil v letech 1903 - 1931
vynálezce vodní turbíny Viktor Kaplan (1876
- 1934). První prototyp
jeho turbíny byl vyroben
v Brně firmou Ignác Storek v dnešní ulici Křenová 65. Vznikl v malé laboratoři, kterou Kaplan
ve sklepě německé techniky sám vybudoval.

Úvoz 52

Viktor Kaplan
v roce 1920

Foto: Archiv, Martin Cibulka

V tomto domě

• 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

z tituln}i strany

telefon inzerce: 777 @556 578

pasáž: životní dílo
á na mrakodrapů
tělesem, které v kavárně
Alfa pravidelně vystupovalo, byl Orchestr Gustava Broma.
Mimochodem, víte, že
v kavárně Alfa poprvé
spatřila svého budoucího
manžela Gustava Broma
tehdy ještě slečna Marie
Gergelová? Měla tenkrát
v přízemí dvorany pronajatý svůj módní salon
a jednou navečer si šla
s kamarádkou jen tak posedět a také zatančit.

Kalendárium
Starého Brna
KVĚTEN

František
Lýsek,
sbormistr

Jana
Březinová,
herečka

Věra
Sládková,
básnířka

Jan
Mitrovský,
hrabě

● Jana Březinová
*18. 3. 1940 Praha
†29. 5. 2000 Brno
Recitátorka, herečka.

Tajemství
Palác Alfa je obestřen nejedním tajemstvím. Jedno za všechny: Po válce
se do vchodu F nastěhoval podplukovník generálního štábu Josef Robotka (1906 - 1952). Jeho
největším úspěchem tehdy bylo odhalení volavčí
sítě brněnského gestapa.
Na jaře roku 1949 byly
v pasáži obsazeny všechny vchody, schody a výtahy státní policií. Robotka
na poslední chvíli utekl
přes terasu a po střeše
do vedlejšího domu neznámo kam. Nakonec ho
však popravili v Praze na
Pankráci.
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Z rodinnÉho
alBa
EXklUZivnĚ

František Hrdina
s manželkou Marií
FH na výletě
ve Vídni
se synem
Vladimírem
(ten vpravo
v pumpkách)

● Jan N. Mitrovský
*20. 1. 1757 Brno
†20. 5. 1799 Brno
Přírodovědec, spisovatel,
hudební skladatel, hrabě.
● Josef Zezula
*19. 1. 1879 Brno
†26. 5. 1964 Brno
Starosta Sokola Brno,
ředitel továrny na éterické
oleje. Bydlel v Lerchově
ulici.
● Věra Sládková
*1. 5. 1927 Brno
†2. 4. 2006 Bílovice
Básnířka. Autorka seriálu
Vlak dětství a naděje.

Víte, že...
...v Brně ještě dnes žije
neteř podplukovníka
Robotky paní
Vlasta Jakubová?

FH s manželkou
Marií na nedělní
procházce

Praktický nápad (1/2)

Nimrod Pusinka kupoval broky,
ale dostal jenom železné....

● Wilhelm Niessner
*21. 9. 1873 Nové Hvězdlice
†14. 5. 1953 Brno
Senátor, antifašista.

● František Lýsek
*2. 5. 1904 Proskovice
†16. 1. 1977 Brno
Profesor, sbormistr,
sběratel. Je po něm pojmenována ulice Lýskova.
Bydlel v Botanické ulici.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

Střílel, ale zajíci si z něj dělali jako vždy
dobrý den. Až dostal znamenitý nápad...

- Pokračování příště
Magnet přitahuje železo. Natřel jej lepem
a položil na místo, kam chodí zajíci...
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

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

Jak jsem napálil slečnu na poště
Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

17ti letý maturant
Petr Bezruč

sovatel a Národní umělec
pracoval na zdejší poště
v letech 1893 - 1928
a vedle vchodu má velkou
pamětní desku i s bustou). „Ano, zeptám se,“
odpověděla zcela vážně.
Po chvíli se ke mně řítila
vedoucí směny za zády
s ochrankou, což způsobilo velkou pozornost v celé

Samuel Morse
(1791 - 1872)

hale. Když jsem se přes
rameno paní vedoucí zeptal pána v uniformě, co
se stane, když „jako zapomenu“ vystoupit z páternosteru, a jestli ví, že úplně první byl zprovozněn
v roce 1880 v Londýně,
a že Pater noster znamená latinsky Otčenáš,
všichni pochopili, že bez

Kdy příště

5. ČERVNA v 17 h,
restaurace Živá voda

Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.

Sbn tric

et

Výroba zakázkového nábytku.
Opravy starožitného nábytku.
Realizace interiérů na klíč.
Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

Částka je 30 Kč
včetně DPH.

www.sktruhlarstvi.cz

Nově otevřená stylová
Polévkárna Pod schody
• Tradiční i netradiční polévky
• Domácí slané i sladké koláče, obložené pečivo, saláty
• Kamenná polévka, Americká senátní polévka - vařená
od roku 1900
• Týdenní nabídka
• Většina výrobků i v bezlepkové variantě
Adresa: Schodová 2, Brno
Tel.: 735 537 538

Pohled do vozu
pro přepravu inﬁkovaných osob
na dvoře ústavu.

Roku 1930 byl v Masné
ulici otevřen první desinfekční ústav svého druhu
v Brně. Dveře se otevíraly
jen na jednu stranu, okna
byla neprůlezná a byla
zde řada dalších moderních opatření.
Původní desinfekční ústav
byl vybudován v roce
1890 na Kolišti č. 95, ten
však po vytvoření Velkého Brna nevyhovoval již
moderním požadavkům.

Sloupek o kávě

Bezedná káva
Pavel
Kosta

Dobrovol. platbu za výtisk
StaroBrněnských novin

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

první modErní
dEsinfEkČní Ústav

inzerce

Š&K
truhlářství

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Archiv

Tel. č.: 777 122 009
Na posledním Srazu
přátel SBN jsem vyprávěl, jaký rozruch jsem
způsobil na poště.
Když jsem na nejfrekventovanější
brněnské
poště v Nádražní ulici
podával SBN, zřejmě jen
tak z dlouhé chvíle jsem
se mladé slečny zeptal,
jestli u ní můžu podat telegram (tato služba byla
definitivně zrušena, když
poslední telegram v historii ČR byl odeslán 31.
3. 2010 v 23.59 h právě
z této pošty). Vůbec nevěděla, o co jde, a že zavolá vedoucí směny. Ještě
jsem za ní volal, ať se zeptá, jestli má dnes službu
Petr Bezruč (básník, spi-

legrace to prostě dnes nejde. Rázem se všichni začali usmívat a celý příběh
skončil v družném hovoru
před budovou pošty. A co
slečna? Myslíte, že hledá
„kolegu“ Bezruče?
Samuel Finley Breese
Morse (1791 - 1872) byl
americký malíř, sochař
a vynálezce. Vyvinul první
v praxi použitelný telegraf
a z něj vyplývající Morseovu abecedu. Je jejím autorem. Zasloužil se o výrazný rozvoj telegrafické
komunikace v 19. století.
Morseovka se používala
po celém světě a brzy byla
využívána např. právě při
posílání telegramu. Ten
byl bohužel postupně nahrazován vývojem doby.

NEJ

www.polevkarnapodschody.cz

kavárník, pražírník
a degustátor
kávy

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

M

ůžete si bezednou
kávu objednat ve
spoustě supermarketových prodejců kávy, ale
co tak vyzkoušet kávu z bezedné páky?
Ve vybraných kavárnách
vám z čerstvé kávy připraví
šálek kávy, jež se bude lišit
bohatší chutí a vůní výsledného nápoje. Barista vezme
potafilter - páku s odstraněným dnem, pouze se sítkem
- košíčkem, namele kávu,
utlačí, pustí extrakci a už
může kontrolovat, jak vytéká káva do šálku. Vytvoří
dvojité espresso, protože
košík je větší, aby výsledná
chuť byla výrazná, krema
vytváří tygrovité obrazce
a vůně je intenzivnější.
Vychutnejte si takto připravenou kávu nebo nechte
baristu vykouzlit přidáním
našlehaného mléka latte art,
krásně se vykreslí detaily.
Vyzkoušejte od svého baristy espresso z bezedné páky,
třeba báječnou Nepálskou
kávu. Budete mile překvapeni.
Pavel Kosta

D

telefon inzerce: 777 @556 578

Dopisy}

inzerce@starobrnenskenoviny.eu
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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

na plný čaj
Dost mě jako postaršího
kavárenského povaleče
vytáčí, že v některých brněnských provozovnách
nalijou konvičku převrchovatě vodou, patrně

aby to vypadalo, že je čaje
více. Pak i ten největší
šikula - host, když čaj následně nalévá do hrnečku, trochu čaje vylije.
A vrcholem (jak říkají
studentky z Trnavy - creme de la creme) je servír-

ka, která poté komentuje
vylitou tekutinu: „No jo
mužskej, neumí si ani
nalít čaj...“ A možná ta
dobrá žena čeká i „dýško“
za svou prostořekost.
A takhle, my v tom centrálním Brně žijeme!
inzerce

Dopisy

poděkování
za tyto noviny

Duben 2017

Vážená redakce,

díky! Těším se na každé
další číslo! J. Krátěnová

Básně

Jaro

Mladí se maj,
když se líbaj.
Staří se maj,
když se líbaj.
všichni se maj,
když se líbaj.
Proto dejme si pusu
a líbejme se
v jednom kusu,
pod třešní či šeříkem,
budem zas
mladicí, mladíkem.

den matek
Víc než slovo, bylo
její pohlazení
chybí mi, že tu není.
V srdci zabolí vzpomínka,
jak dobře bylo,
když byla maminka.
Tož sepnem ruce
chviličku,
ať dobře je jim v nebíčku.
Jiří Šavolt

posílEJtE nám BásnĚ
svÉ i vaŠiCh dĚtí!

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

e
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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

Hity Genesis zazní
v Bobycentru

Fanoušci kapely Genesis,
těšte se! 28. listopadu.
vystoupí v brněnském
Bobycentru Ray Wilson, někdejší zpěvák Genesis, který v letech 1996
až 1998 nahrazoval lídra
kapely Phila Collinse.
Zazní skladby ze 70. až 90.
let. Bude to pecka.

Milena má problém
u Bolka

Herečka Šárka Vaculíková září v představení
Milena má problém. Nenechte si ujít příběh plný
nejen předsvatebních pochybností Mileny 7. 5. od
19 h v Divadle Bolka Polívky.

Stageart uvádí
The Naked Truth

Nenechte si ujít představení
The Naked Truth - Odhalená pravda v Divadle Bolka
Polívky. Čeká vás kurz pole
dance ve vesnické tělocvičně.
Hrají v květnu 8. a 15. Daniela
Choděrová, Markéta Plánková,
Gábina Míčová…
K

Jiří
Pavlica,
muzikant

Kulturní nástěnka
KVĚTEN

Divadlo - 6. 5. v 19.30 h - DOMA
U HITLERŮ ANEB HISTORKY
Z HITLEROVIC KUCHYNĚ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Groteskní výjevy
z Hitlerova života, napsal A. Goldﬂam.
Divadlo - 8. a 15. 5. v 19 h - THE NAKED TRUTH - ODHALENÁ PRAVDA - Divadlo B. Polívky, Jakubské nám.
- Vesnická tělocvična, kurz pole dance.
Hrají: G. Míčová, M. Plánková…
Divadlo - So 13. 5. v 19 h - DNA Divadlo B. Polívky, Jakubské nám. Inscenace s autobiograﬁckými prvky plná
klaunských výstupů. Hrají Bolek Polívka
a Anna Polívková.
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...
Divadlo - St 31. 5. v 19 h - KRÁLOVA ŘEČ - ND Brno - Mahenovo divadlo, Malinovského nám. 1 - Inscenace
inspirována úspěšným ﬁlmem. Hrají:
M. Sláma, L. Frej… www.ndbrno.cz
Prohlídka - Otevřeno denně - KAPUCÍNSKÁ HROBKA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Šárka
Vaculíková,
herečka

Jiří
Suchý,
zpěvák

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Anče, Kuba i Hajnej
v Brně

Představení Krkonošské
pohádky, které je určeno dětem i rodičům, je

k vidění v Divadelním studiu V na Veveří. Klasiku
z Podkrkonoší uvidíte
např. 7. 5. od 15 h. Více:
www.divadlov.cz

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.

V Sono Centru
to žije

Pěkné koncerty vás čekají také během května
v Sono Centru. Například
29. 5. zazpívají úžasní Jiří
Suchý a Jitka Molavcová.
2. 5. si můžete vychutnat
Hradišťan s Jiřím Pavlicou.

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)
Jak dlouho vydrží Chuck Norris nedýchat pod vodou?
Tak dlouho dokud voda neuteče.

Zabava
telefon inzerce: 777 @556 578

Kajzrova
novodurová šolna
Honza Hlaváček k poctě Franty Kocourka (8.)
Na plné vál
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.
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Jak tak valil štatlem,
všichni házeli v duchu
těžké lochec, ale přitom
měli peřinu to hóknót do
placu.
Až nějaké pagátl to propálil a nahlásil, že podle
něho je kajzr nahaté jak
exhiboš před ekonomkó
v Augecu.
Pak už se lochčil celé štatl
na plné vál a kajzr radši
sbalil pilu a zarygloval se
na kéru.
-Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka
Foto: Zdena Galková

Minule: Je to velký obraz na zdi na
budově Novobranská 4. Správně
odpověděli: Bohuslav Křivánek,
Lubomír Zoubek, Karla Novotná
POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Eva Jakoubková
herečka

www.malostranskenoviny.eu

Petr
Novák,
manžel

Jaroslav
Satoránský,
kolega

Evžen
Sokolovský,
pedagog

Měla krásné
zelené oči

Eva Jakoubková (1952 2005) vystudovala herectví na brněnské konzervatoři. V Brně se spřátelila
s režisérem Evženem Sokolovským. Absolvovala
na pražské DAMU. Byla
přirozeně krásná, křehká
a inteligentní žena. Měla
inzerce

nádherné zelené oči. Prošla mnoha divadelními
scénami, hrála v dlouhé
řadě filmů a seriálů. Jejím
manželem byl zpěvák Petr
Novák (1954 - 1997), který zemřel za dosud nevyjasněných okolností. Eva
odešla v 53 letech.

PORADNA
Pampeliška
nad zlato

Jsme tu pro vás od roku 2009.
Nabízíme zákazníkům v útulném prostředí
kvalitní kávu Covim a výborné zákusky.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Naši Cukrárničku najdete
v Brně - Husovicích
poblíž kostela, na adrese
Nováčkova 45.

S
U Zlaté koruny
RADNICKÁ 5, BRNO
• české tradiční bylinky
• čaje, přírodní produkty
• dárečky

www.cukrarnickahusovice.cz

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

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

Otevřeno: Po - pá 10 - 18 h

www.kupzarovky.cz

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

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

?

Vítě, kde je toto podivuhodné sousoší? Dílo vytvořila
sochařka Sylva Lacinová.
Nápověda:
Odpověď najdete v parku
na jednom náměstí.

Otevřeno máme
po - pá 11 - 18 h,
ne 11 - 17 h.

@11

inzerce@@starobrnenskenoviny.eu

Foto: Archiv

Zabava

ODBORNÁ PORADNA
MARCELA KALASOVÁ, DiS
nutriční terapie

tel.: 721 907 916
www.nutrisano.cz
ROZUMÍM
VÁM
I VÝŽIVĚ

metánka
lékařská
neboli mlíčí, oduvánčik či pupava. Podle
legend se pampeliška
zrodila z prachu, který
rozvířil ohnivý vůz boha
Slunce, a své latinské
jméno Taraxis dostala od arabského lékaře
Avicenny. Hořká chuť
předurčuje pampelišku
k léčbě trávicího traktu,
zvláště jater. Zlepšuje
činnost žlučníku, slinivky a střev. Aktivuje metabolismus a odvodňuje.
Je léčivá od květů a listů
až po kořen. List nebo
kořen se používá na čaj.
Z květů si můžete vyrobit pampeliškový med:
300 velkých v poledne
sesbíraných květů promyjeme, vložíme do hrnce s 0,8 l vody, přidáme
šťávu z 2 citrónů a slabě
5 minut povaříme. Necháme v chladu odstát.
Druhý den pampelišky
přecedíme přes pláténko
a ke šťávě přidáme 1,5 kg
cukru a provaříme asi 20
minut, dokud se cukr nerozpustí a hmota nezíská
medovou
konzistenci.
Med užíváme po lžičkách
nebo ke slazení čaje..
Vaše Marcela Kalasová

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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SMS inzerce Staré Brno

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.

●Výklad karet: vztahy,
rodina, práce, zdraví, věštírna Via Regia, Zuzana
Antares, již od 1992. Tel.:
775 748 425.
●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.

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. června
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

KOMENTA BRNO
Hokejový mistr

...za
příkladný
přístup
a tah na
branku.

Tip poslali čtenáři
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

MARTIN
je mu 11 let, známý je
jako velký gurmán.
Je to správný Brňák.
Milena Pišínová

Foto: Martin Cibulka

VAŠI MAZLÍČCI
e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

VE VINOTÉCE
BUKOVSKÝ (Úvoz 4)
jsou StaroBrněnské
noviny přímo u zdroje
vína!

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

1. MÁJ, LÁSKY ČAS: A TO JE TEPRVE ZAČÁTEK!

47 odběrních míst
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. 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. Hotel Slavia, Solniční 15. 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.

inzerce

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.

