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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: 777 122 009

www.starobrnenskenoviny.eu

MARTIN RŮŽEK: RYTÍŘ MEZI HERCI

Místní servírky

TAJEMNÁ TEREZIE
z Café+ (Kobližná 4)
s Harlekýnem za 24 Kč

Proč čtu

Foto: Martin Cibulka

JAK SE
POPRAL
O MANŽELKU
(A SLAVNĚ
ZVÍTĚZIL,
ALE...)

VÝROČÍ

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

100
LET

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

NE

Noviny, které si píší čtenáři sami

Foto: Martin Cibulka

É
L
S
VI
Á
Z

...S DRUHOU ŽENOU

Celý příběh čtěte na str. 6 - 7
inzerce

„Nechápu, proč radnice tyhle
krásné noviny nepodporuje.”
JIŘÍ KAJÍNEK
muž, kterého pustili
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telefon redakce: 775 949 557

Oběd
pod 100 Kč

Tvarohové
knedlíky,
polévka a káva

94 Kč

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Nové Zprávy Staré Brno

ŽELVA NA ÚTĚKU
PŘED POLICIÍ
ODMĚNA ZA JAKOUKOLI STOPU VEDOUCÍ K JEJÍMU
DOPADENÍ! VOLEJTE DO REDAKCE. TEL.: 777 122 009

U Zlaté konve,
Údolní 34

Chcete být v této rubrice?
Tel.: Martin 777 122 009

Jednou větou
Ondřej
Höppner

Brno - Občané Brna nahlásili policii, že po Halasově náměstí leze asi půlmetrová želva. Poslední
stopa byla u stánku s kebabem. Když strážníci na
místo dorazili, po želvě
jako by se slehla zem. Je tu
domněnka, že ji ještě před
příjezdem policie odchytil
její majitel, ale kdo ví.

Želva
v ulicích
Brna

Zpravy

LEDNÍ MEDVĚ D
NEČEKANĚ UH Y
Zoo Brno - Taková škoda! V zoo Brno nečekaně
uhynul samec ledního
medvěda Umca. Bylo mu
teprve 20 let, přičemž
medvěd se v zoo dožívá až
věku 45 let.
Umcu prý trápily dlouhodobě bolesti zubů. Po
poslední (druhé) operaci
však žil pouhý den. Pro-

bral se a krátce na to uhynul. Zoo Brno jakoukoli
odpovědnost za nečekanou smrt medvěda popírá, prý veterináři udělali,
co bylo v jejich silách.
Vedení zoo prý zvažuje, že nechá slavnému
Umcovi odhalit sochu.
Umca se narodil v Kazachstánu roku 1998,

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

Šéfredaktor
StaroBrněnských
novin

V BRNĚ KANDIDUJE ZMĚNÍ KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018
„ 22 STRAN, JEDNA
VÁŠ ŽIVOT K LEPŠÍMU
DIVNĚJŠÍ NEŽ DRUHÁ ANO: 27 %, NE: 73 %

Věta, kterou jsem zaslechl:

Jsem jediný,
kdo nic neví,
nebo je nás víc?

Počasí

29 °C

ZÁŘÍ
Co se v září naučíš,
v říjnu jak když najdeš

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY
na adresu:
redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Brno - O křesla na radnicích v Brně letos usiluje
22 stran, což je o pět víc
než minule. Volby se konají 5. a 6. října (pátek

a sobota). Kromě tradičních stran je tu i řada
nových např. pro seniory
nebo proti imigrantům.
Minule byla účast 39 %.

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 17.8. do
25. 8. 2018, mimo jiné na odběrních
místech StaroBrněnských novin,
místních hospodách, kavárnách...
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Kdy vám vypadl první
zub a jaké to bylo?

STARÉ
BRNO

Jiří
Pecha

Radim
Fiala

Moderátorka
na volné noze

Herec, ﬁlozof,
znalec

Brněnský herec
a patriot

„Bylo mi šest.
Znamenalo to
nepřijatelnou
estetickou
katastrofu!"

„Dávno…
U stařečka na
Vsetíně, vytrhl
mi ho nití,
klasika.“

„Čili: když jsem
si otvíral své
první pivo
v kolébce.“

Důležité
telefony

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

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

MEDIA
SKAUT

Studená kuchyně
Petra Marcová

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky,
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře,
bagety, saláty.
Otevřeno:
Po, út, st 6 - 14 h,
čt, pá 6 - 16h, so 8 - 9.30 h

Adresa:
Přemyslovo nám. 8, Brno - Slatina
Tel.: 603 269 611
www.lahudka-brno.cz

Tyto noviny vycházejí
na území Brna - střed,
tedy ZDE a v okolí
Markéta
Jetelová

AGENTURA

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

Nejen pro naše zákazníky
Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Ivana
Hloužková

Herečka, Divadlo
Husa na provázku

Petr
Halberstadt

„Snědla jsem
ho s plněnými
knedlíky, když
mi bylo šest.
Bylo to mňam.“

„Kdybych si to
pamatovala, tak
jsem zázračné
dítě!“

„Až se jeho čas
naplnil, pomohl
jsem mu,
čekám na zubní
vílu.“

Herec, režisér,
ND Brno

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

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy

Dívka ze str. 3

Ě D UMCA, TÁTA - HRDINA,
H YNUL PO OPERACI ZUBŮ
Cora
(19 let)

Rok
1918

ště PŘIČINLIVÁ JIŘINA

MILUJE STÍNÍTKA

MEDVĚD UMCA
(†18.8. 2018
(ve věku 19 let).
Bude mít v zoo
sochu?

Bill (10)

Tom (10)

STRÁŽNÉ,VRÁTNÉ, OSTRAHU,
RECEPČNÍ A PRACOVNÍKY
ÚKLIDU.
Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech
+ motivační odměny.
Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz
Nebo přijďte na osobní schůzku:
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5.

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

ŽALUZIE HANÁK
Jako dobrovolnou platbu

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.

Kometa (5) Nanuk (5)
inzerce
inzerce

Bezpečností služba přijme na své
zakázky Brno a okolí osoby s částečným
či plným invalidním důchodem nebo osoby se zdrav. omezením (ČID,PID,OZZ)
na HPP zkrácený nebo plný úvazek:

za tyto noviny pošlete SMS:

Dcera místního obchodníka
se stolními lampičkami
se stínítkem na hlavě

Nové žaluzie,
opravy žaluzií,
sítě a dveře
proti hmyzu.
Tel.: 604 850 396

E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Noria (2)

Malý oznamovatel
PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Foto: Archiv

v brněnské zoo žil od
roku 1999. Stal se pětinásobným otcem, byl
jedním z nejplodnějších ledních medvědů
v zoo na světě. Všechny
jeho potomky porodila
samice Cora. Po každém narozeném mláděti
(dvojčatech) se prudce
zvýšila návštěvnost zoo.
Umca byl vždy od mláďat oddělen a žil několik
měsíců ve zvláštním výběhu. Prý aby jim neublížil, přestože byl dobrák.
Medvědice Cora přitom
sama sežrala několik
mláďat hned po porodu.
Poslední potomek Umcy
a Cory, medvědice Noria,
se stěhuje do zoo v německém Rostocku.
Bill je v Německu, jeho
bratr Tom v Praze, Kometa a její bratr Nanuk
v Rusku v různých zoo.
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inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

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

PŘÍBĚH VILY STIASSNI

Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.
Když v únoru roku 1938 rodina továrníka Alfréda Stiassni
opustila svou luxusní vilu na Hroznové ulici, nikdo z nich
zřejmě netušil, že už je to navždy. Válečné běsnění zachvátilo Evropu a kované holínky nacistů udusily záhy
naděje těch, kteří ještě věřili, že se válce dá zabránit. V březnu následujícího roku už vilu obsadila komandatura německé říšské policie a zřídila zde své důstojnické kasino. Vila Stiassni v roce 1938
Bujaré večírky pro nacistickou smetánku na sebe nedaly dlouho čekat, nálada
byla výborná, alespoň dokud Německo táhlo od vítězství k vítězství, ale v dubnu 1945 spadla klec, kdo neutekl, vyměnil pohodlí vilové čtvrti za tvrdou pryčnu
v sovětských zajateckých táborech nebo za něco mnohem chladnějšího. Vilu tak
navštívily po letech jiné holínky, tentokrát na nohou sovětů. O tom zase příště.
VÍTE, ŽE vila Stiassni si v letošním roce také připomíná významná osmičková
výročí? Navštivte ji a na vlastní kůži poznejte, že zde historie žije současností.
Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky

www.vila-stiassni.cz

Historie Alfa pasáže

Řada dokončených domů, u kterých stavitel
František Hrdina před 2. sv. prodej neuskutečnil, zůstala rodině nebo jeho firmě, a ty pak
přinášely během války zisk z nájmů a práci
pro zaměstnance. Kromě pasáže Alfa, kterou
si stavitel chtěl od počátku ponechat (tu později spoluvlastnil i syn Vladimír
a manželka Marie), šlo mj. o nájemní domy v ulici Leitnerova a Pod Kaštany.
V roce 1945 založil František Hrdina nadaci na podporu nemajetných studentů České odborné průmyslové školy, do které věnoval 4 miliony korun. Podpořil tak mnoho
nadaných žáků, kteří by si studium jinak nemohli
dovolit. Pokračování příště .

Akce září:

8. 9. 2018 (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 ►

Protektorátní jedna koruna
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telefon redakce: 775 949 557

[

Jako by to
bylo včera

]

Slavné založení
Dělnického spolku

● 20. 9. 1896 byl založen Spolek pro postavení Dělnického domu
v Zábrdovicích. Spolek
zde působil do roku 1952.
Roku 1925 byl Dělnický
dům přestavěn do dnešní
podoby. Bydlel tu senátor Josef Hybeš (1850 - 1921). V zahradní budově bylo kino.

Zpravy

M

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Tel. č.: 777 122 009 ● E-mail: cibulka69@email.cz

Kde se narodil
architekt Loos?

Že se geniální a světově
významný architekt, návrhář interiérů a nábytku
Adolf Loos (1870 - 1933)
narodil v Brně, se ví. Jenže
kde? Jeho rodný dům už

DŘÍVE & DNES
1940

mnoho let nestojí, přesto
se dá ono místo určit docela přesně. Až půjdete po
Kounicově ulici, zahněte
k hotelu Continental. Na
sloupu u hlavního vchodu

Adolf
Loos
do hotelu je velká pamětní
deska z mramoru od roku
1970, tedy rovných 100
let po Loosově narození.
Autorem desky je sochař
Jiří Marek (1914 - 1993).

Pamětní
deska
Právě v těchto místech
stával rodný dům Adolfa
Loose. Po Adolfu Loosovi
jsou v Brně pojmenované
hned dvě ulice. V Černých
Polích a na Lesné.

Pohled na Petrov (z Nádražní ulice)
Kde to je

Dnes

VÍTE, ŽE: Petrov (vlevo) bez vstupů do krytu, bez schodů. Probíhá stavba Husovy ulice.
inzerce

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

redakce@starobrnenskenoviny.eu

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Š&K
truhlářství

VOLEJTE IHNED

Výroba zakázkového nábytku.
Opravy starožitného nábytku.
Realizace interiérů na klíč.

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

Adresa: Václavská 6, Staré Brno
Tel.: 736 714 082

E-MAIL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

www.sktruhlarstvi.cz

Útulná vinotéka

U Terezky

• Nabízíme sudová a lahvová vína od
moravských vinařů.
• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší!
• Víno jako pohádka, krásná letní
zahrádka.
Adresa: Grohova 17, Brno
Otevřeno každý den
Najdete nás na facebooku:
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

PLATBA
SMS
• Útulná kavárna v srdci Brna s výhledem
na Jezuitský kostel.
• Prodej čerstvě pražené zrnkové kávy.
• Každý den výtečné snídaňové menu.
• Bezlepkové zákusky a dorty.
• Gurmánské pochoutky pro italskou kuchyni.
Otevřeno: po - pá 8 - 17 h
Adresa: Jezuitská 3, Brno

www.kavovahvezda.cz

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Foto: Archiv, Martin Cibulka

redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

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
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telefon inzerce: 777 }556 578

ZpravyÍ
N
ST ĚHY
Í
M ÍB
PŘ

TANKY V BRNĚ:
1939, 1945 a 1968

ZAPOMENUTÉ
ULICE

Připomínáme si tanky vojsk Varšavské smlouvy,
které v roce 1968 obsadily Brno. Nezapomínejme
však ani na ty, které přijely před nimi.

JAK SE JMENUJE
TATO ULICE V BRNĚ?

1968

Vznikla roku 1930, kdy
od 24. ledna nesla název
Švancarova. Později např.
Dr – Lindenthal – Gasse.
Víte, jak se tato ulice jmenuje dnes, kdy svůj název
nese už od roku 1965?

Nejrychlejší
volající
se správnou
odpovědí
obdrží hrnek
StaroBrněnských novin!

Volejte Martinovi , tel.: 777 122 009

SRPEN 1968. Do Brna přijela vojska Varšavské smlouvy, aby zabránila údajné revoluci. Během okupace zahynuli tři Brňané. Mocnosti si mapu rozdělily jasně: Československo patří komunistům.

1939

1945

BŘEZEN 1939. Hitler v Brně. Německo následně rozpoutalo nejničivnější válku v dějinách. Zahynulo při ní 340 tisíc Čechoslováků.

nebo napište na e-mail
redakce@starobrnenskenoviny.eu

ČERNÁ
KRONIKA

Netopýři obsadili
poštovní schránky

DUBEN 1945. Rudá armáda poráží Německo
a osvobozuje Brno. Mocnosti si na předcházející Jaltské konferenci rozdělily sféry vlivu.

Kdyby domy mohly mluvit

Střední - Stovka netopýrů se nastěhovala do domu ve Střední ulici.
Ti nejdrzejší se zabydleli v poštovních schránkách. Museli je vyhnat
hasiči, a to hlavně máváním rukama. Jak informovaly StaroBrněnské noviny, netopýři nedávno řádili
v bytě ženy (78). Ukrývali se v záclonách, pod kobercem, za obrazy,
nábytkem či pod prostěradlem.

INZERÁT
do těchto novin

Tomešova 6

V tomto domě

vám vytvoříme

Tomešova 6

Karel Tomeš,
starosta Brna

Foto: Archiv, Martin Cibulka

žil se svou rodinou starosta města Brna Karel
Tomeš (1877 - 1945).
Starostou byl v letech
1925 - 1935. V roce 1940
jej během dovolené zatklo gestapo. V koncentračním táboře v Dachau,
zemřel na skvrnitý tyfus,
který mu byl Němci naočkován.

Rok 1970

Foto: Archiv

Brno - Nedávno jsme si připomněli násilné obsazení Brna
(a dalších měst tehdejšího Československa) spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy.
Rok 1968 znamenal konec iluzím, že nás vítěz války, tedy Sovětský svaz, nechá dělat, co se
nám zamane.
Za rok je tu další významné výročí - 80 let od obsazení Československa německými vojsky.
Po okupaci spojeneckými
vojsky v roce 1968 následovalo 21 let socialismu, včetně
všech jeho záporných i kladných
atributů.
Po okupaci Němci v roce
1939 následoval masakr. Během
následujících šesti let zahynulo ve válce nebo v jejích důsledcích (mučení, vypalování vesnic)
340 tisíc Čechoslováků.
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ZDARMA
Volejte hned na tel. č.
777 556 578 (Monika)
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redakce}@StarobrnenSkenoviny.eu

ROZHOVOR STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

JIŘÍ KAJÍNEK
MUŽ, KTERÉHO PUSTILI

Foto: Martin Cibulka

Herec
Martin Růžek

Jiří Kajínek
v Brně- Bystrci

SVOBODA JE
PROSTĚ NEJVÍC
Text: Martin Cibulka

SBN: Co pro Vás znamená svoboda?
Jiří: Největší zázrak,
jaký může být. Pro mě je
svoboda na jednom z nejpřednějších míst hodnotového žebříčku.
SBN: Měnil byste Brno
za jiné město?
Jiří: Brno - Bystrc je pro
mě naprosto nejkrásnější
část Brna. Nejzelenější
místo, které už ani zelenější být nemůže. Žijí zde
úžasní lidé, kteří mě přijali bez jakýchkoliv problémů.
SBN: Budíte mezi lidmi
pozornost. Jakou?
Jiří: Setkávám se pouze
s pozitivními ohlasy. Lidé
mě často zastavují, chtějí
se se mnou vyfotit, žádají
o podpis, popovídat si…
SBN: Který ﬁlm pro pamětníky Vás nepřestane
bavit?

Jiří: Mám rád mnoho
těchto ﬁlmů. Je jich vlastně strašně moc! Např. Tři
vejce do skla, Přednosta
stanice, Kristián, Ať žije
nebožtík, Poslední mohykán…
SBN: Která prvorepubliková herečka měla největší šarm a se kterou
byste šel rád na večeři?
Jiří: Lída Baarová, Adina
Mandlová, Nataša Gollová…
SBN: Chystáte se přispět
na pamětní desku Hugo
Haase?
Jiří: Přestože Hugo Haas
podle mě nebyl nejkrásnější prvorepublikový herec, tak na jeho desku přispěju velmi rád.
SBN: Co vzkážete čtenářům SBN?
Jiří: Nevěřil jsem, že je
Brno tak krásné. Rád se
tady procházím a potkávám mnoho příjemných
lidí.

Tema

MARTIN RŮŽEK,
SE POPRAL S KO

V Národním divadle v Brně zrovna hráli Zkrocení zlé ženy.
Herec Růžek se popral s hercem Karlíkem kvůli operní
pěvkyni Jarmile Palivcové, která byla Růžkova manželka.
Růžek sice Karlíka přemohl, ale nakonec vyhrál Karlík.
Martin Růžek se usadil
v Brně v roce 1948, získal zde angažmá v Národním divadle. V něm
se brzy seznámil se svojí
první manželkou, operní
pěvkyní Jarmilou Palivcovou (1925 - 2010).
Po čase začal mezi ně
vstupovat kolega Josef
Karlík (1928 - 2009),
který se s Martinem
Růžkem o Jarmilu dokonce popral. V té době
spolu hráli v Shakespearově Zkrocení zlé ženy.
Když tehdy přijela Veřejná bezpečnost situaci
uklidnit, prohlásil Karlík
památnou větu: „Ano,
ten člověk mi dává přes
hubu, ale má na to právo, protože mu kradu
ženu!“
Přestože tehdy dostal
Karlík co proto, nakonec se Jarmila s Růžkem
rozvedla a vdala se za
herce Karlíka. Byli spolu
od roku 1955 až do Karlíkova úmrtí v roce 2009,
tedy 54 let.
Svou druhou osudovou ženu Milenu poznal
Martin v dnes již zmizelém baru Bolero. Vyzval
ji tehdy k tanci a zůstali
spolu až do Martinovy
inzerce

PAMĚTNÍ DESKA PRO HUGA HAASE
Vážení čtenáři.
Máte - li chuť, budeme velmi rádi, když přispějete jakoukoliv částkou na výrobu a umístění pamětní desky Huga Haase na jeho rodný
dům v Bezručově 5 v Brně. Vždyť jedinečný
Hugo byl přece od nás, z Brna! Za spoluúčast
na této mimořádné události vám srdečně
děkujeme.
Vaše StaroBrněnské noviny.
Transparentní účet StaroBrněnských novin:
9442810001/5500.
Do poznámky napište: Hugo Haas - deska.

Pro více informací volejte: 777 122 009 (Martin)

smrti. Svatbu měli roku
1956 na brněnské Nové
radnici. Vychovávavali
syna Vladimíra z jejího
prvního manželství. Milena po sňatku zůstala
v domácnosti a starala se
o své dva muže.
Martin Růžek po celý život odmítal nabídky stát
se divadelním pedagogem. Výjimku však učinil v brněnském období,
kdy krátce vyučoval na
JAMU. Jeho jediným žákem byl přítel Alois Hajda, pozdější významný
divadelní režisér a profesor JAMU. Pamětníci
však Růžkovy pedago-

gické metody popisovali
jako přinejmenším neobvyklé, protože výuka
a konzultace s žákem
probíhaly v brněnských
kavárnách.
Koncem roku 1957 se
Martin Růžek s rodinou
natrvalo přestěhoval do
Prahy.
Kromě své divadelní a filmové činnosti působil
Martin Růžek také v rozhlase a televizi a věnoval
se natáčení audiopořadů
pro děti.
Na jaře roku 1994 postihla Martina Růžka mozková mrtvice a záhy infarkt.
Zemřel 18. 12 1995.

CO MOŽNÁ NEVÍTE
O MARTINOVI RŮŽKOVI
● Jeho první divadelní role byla hodný vousatý trpaslík v mateřské škole.
● Původně se jmenoval Erhard Martin. Křestní si
nechal po otcově příjmení. Růžek bylo příjmení jeho
strýce, kapitána generálního štábu Československé
armády, který byl popraven po příchodu Heydricha.
● Měl blízký vztah k herečce Jiřině Steimarové.
● Před natáčením pohádky Princezna se zlatou hvězdou (1959) nikdy před tím nedržel meč. Jako
král Kazisvět byl však vynikající.
● Jeho poslední ﬁlm byl V erbu lvice (1994).

STRNAD
HODINÁŘSTVÍ

Opravíme hodiny,
hodinky, budíky všech
historických epoch.
Jsme tu pro vás již 80 let.
Adresa:
Veveří 36, Brno
Telefon:
541 214 946, 603 858 924

www.hodinarstvi-strnad.cz

z tituln}i Strany

telefon inzerce: 777 }556 578
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EK, RYTÍŘ MEZI HERCI: JAK
KOLEGOU O MANŽELKU

Kalendárium
Starého Brna
ZÁŘÍ

Agnes
Tyrrell,
pianistka

Ivo
Osolsobě,
dramaturg

František
Mareš,
učitel

Antonín
Kurial,
architekt

Martin Růžek s milovanou
Milenou (zcela vlevo)
v roce 1970

● František Mareš
*30. 9. 1862 Křetín
†11. 9. 1941 Brno
Člen komise pro pojmenování brněnských ulic.
Je po něm pojmenována
ulice Marešova.

JARMILA PALIVCOVÁ
První manželka
Martina Růžka

● Agnes Tyrrell
*20. 9. 1846 Brno
†18. 4. 1883 Brno
Skladatelka a pianistka.
Vystupovala již v 5 letech
jako zázračné dítě.
● Antonín Kurial
*22. 9. 1907 Břeclav
†5. 2. 1983 Brno
Architekt. Spolupracoval
s brněnským Národním
divadlem.

JOSEF KARLÍK
Herec, který
přebral Růžkovi ženu

VÝROČÍ

ALOIS HAJDA
Jediný žák
Martina Růžka

Martin Růžek
(*23. září 1918 , †18. prosince 1995)

Svatba s Růženkou (2/2)

100
LET

● Ivo Osolsobě
*26. 3. 1928 Brno
†27. 9. 2012 Brno
Dramaturg brněnského
Národního divadla, překladatel a profesor dějin
a teorie divadla.
● Jan Kunc
*27. 3. 1883 Doubravice
†11. 9. 1976 Brno
Skladatel a první životopisec Leoše Janáčka. Je
autorem světoznámé znělky Radia Vatikán.

StaroBrněnské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

Pokračování příště

„A nyní si vyjedem, drahá Růženko,
abych ti ukázal můj svatební dar!“

„Rány boží! Obecní býk se splašil!“

„To mají z té červené vily. Rozdráždila býka,
ten do ni drcnul a tohle zbylo.“
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Akce

Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská

NEJ

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

Fr. Hrubín: Srpnová neděle
Martin
Cibulka

Hostitel
na Setkáních
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

FRANTIŠEK
HRUBÍN
u rybníka Hejtman
(Chlum u Třeboně)

POSLEDNÍ
POŠTOVNÍ
KONÍČCI

S

etkání přátel StaroBrněnských novin,
jak jistě všichni víte,
probíhá vždy první pondělí v měsíci. Ačkoliv neděle
nebyla, na Srpnovou neděli na něm došlo.
Divadelní hra Františka
Hrubína (1910 - 1971) i po
60 letech (premiéra se
konala v pražském Národním divadle v roce 1958)
nepřestává
okouzlovat
a vést k hlubokému zamyšlení nad lidskými charaktery.
Však osud samotného
Františka Hrubína nebyl
vždy jednoduchý. Narodil
se sice v Praze, ale jeho
srdce patřilo jižním Čechám.

Koně v Brně

V Srpnové neděli poukázal na rozpolcenost
a vykořeněnost lidí, což
byl v tehdejší době velký
problém.
Jeho hrdinové tedy nejsou bezvýhradně šťastní
a plni budovatelského
elánu. Hra však měla obrovský úspěch. Hrubín
byl brzy po jejím uvedení

inzerce

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Novinky z místních podniku

VOLEJTE IHNED

Starý Dvůr, Mendlovo nám. 11

Zapomenutý hostinec v srdci Starého
Brna. Příjemné ceny za piva i jídla. Bezbariérový přístup, zahrádka, domácí
mazlíčci vítáni. Tel.: 604 507 257.

Avatár, Mendlovo nám. 10

Restaurace vhodná nejen pro vegetariány. Bezlepkové pokrmy, obědové menu,
jídlo také s sebou. U nás žádný alkohol!
Dětský koutek, wiﬁ. Tel.: 728 657 419.

E-MAIL :
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

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

Kdy příště

Kavárna Živá voda
(Petrov 2)
1. října 2018

Sloupek o kávě
Kávu nebo meltu

Restaurace, v níž se setkává historie se
současností. Kvalitní moravská vína.
Živá hudba, ﬁremní i soukromé akce,
parkoviště. www.ukralovnyelisky.cz

777 556 578
(MONIKA)

PLATBA
SMS

Na příštím setkání ovšem
sami nebudete. Přijďte
3. 9. 2018 od 17 hod. ještě
mezi vonící růže.

U Královny Elišky, Mendlovo nám. 1b

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

odkázán pouze na bezpečnou tvorbu pro děti.
I on se ve svém životě potýká s démony: „Kdybych
nebyl v protialkoholní
léčebně, nikdy bych Srpnovou neděli nenapsal.“
Na závěr jedna z jeho
nejsilnějších myšlenek:
„Život byl vždy nad mé
síly, když jsem byl sám."

Klobouky Dantes

Jak říkala Mandlová:
„Klobouk půvab
zachová!“
Adresa:

Náměstí Svobody
v pasáži Omega, Brno

Otevřeno:

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

www.kloboukovyklub.cz

Smutná zpráva o konci poštovních koníčků
v brněnských ulicích
se objevila v novinách
15. 7. 1958. Škoda.
Např. do Grohovy ulice
jezdil koníček jménem
Liduška. Byla skoro slepá, ale lidé ji měli moc
rádi. Dávali jí mrkvičku či
cukr. Na jejich místa nastoupila moderní dodávková auta. Pamatujete
na písničku „Jede, jede
poštovský panáček“?

Pavel
Kosta

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

J

istě si vzpomenete na
sobotní ráno u babičky, na stole vánočka či
chléb s máslem a medem
a kouřící hrnek melty. Kávovinová směs je dnes trochu pozměněného složení,
více je cítit spáleninou
a pamětníci brzy poznají
rozdíl. Již od středověku se u nás pražila zrnka
ječmene, žita, také žaludy, bukvice nebo čekanka
a ze vzniklé směsi se vařily nápoje. Za dob krize se
při nedostatku kávy používaly cikorka, žitovka,
polní káva nebo melta.
V ní je látka inulin, prospívá ledvinám, je proti nechutenství či zácpě. Avšak
melta obsahuje také lepek,
ale i určitá probiotika, posiluje imunitu a inulin je
přirozeně sladký. Pokud
toužíte po povzbuzení,
volte zrnkovou kávu, připravte espresso nebo zvolte jemnou variantu Meltu
či Karo.
Pavel Kosta

D

e

telefon inzerce: 777 }556 578

DopiSy}
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Z NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTY
Petr Kolman, www.sukolman.cz

Jdu do voleb
jako č. 23

JUDr. Petr Kolman Ph.D,
dlouholetý vysokoškolský
učitel správního práva
kandiduje do ZMČ Brno-střed. Vida.

Dopisy

Poděkování
za tyto noviny

Nestraník P. Kolman
s jehož články se můžete
více než čtyři roky pravidelně setkávat na stránkách vašich oblíbených
StaroBrněnských novin
má číslo 23 - nezávislý na
kandidátní listině ČSSD.

inzerce

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

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
starobrnenskenoviny.eu
Minulé číslo

Dnes
v tom horku
Dnes v tom horku,
vyrostla mi žízeň
na dvorku.
Za ruku mě uchopí,
půjdem do hospůdky,
to každý pochopí.
Tam projevím ti přízeň
a spolu zaženeme žízeň.
Jiří Šavolt

Dalí na náměstí
Svobody
Kdyby malíř Dalí
maloval své roztékající se
hodiny
na náměstí Svobody
ve velkoměstě Brně
Pak by oud času
odhodil své poslední
kuličky a odebral
se na věčnost
Jan Juřena

POSÍLEJTE BÁSNĚ
V případě uveřejnění:
pivo v Pivních sadech

REDAKCE@
STAROBRNENSKENOVINY.EU

Symbolický rozměr - Tak
jako tank č. 23 kdysi spoluosvobodil Prahu, tak
kandidát č. 23 si dal za cíl
osvobodit Brno-střed od
hlupáků.
Volte Kolmana, volte tank
č. 23 proti hlupákům.

ŽALUZIE HANÁK

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.

SMS 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.

●Bydlení. Pronajmu byt
1+1 v Brně. Tel.: 606 562
803.
●Volby. JUDr. Petr Kolman, dlouholetý pedagog
v oboru správního práva
kandiduje do zastupitelstva MČ Brno - střed jako
č. 23 na listině ČSSD.
●Výklad karet: na co
se připravit v roce 2018 rodina, práce, štěstí. Věštírna Via Regia, Zuzana
Antares, již od 1992. Tel.:
775 748 425.

23
Brněnský
Sysifos
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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

Veselá divadelní
společnost žije

Studentská scéna Veselé
divadelní společnosti o.p.s.,
která bojovala s nedostatkem prostoru pro zkoušky i představení, našla
nový prostor. Připravuje
pro Klub Leitnerka a pro
Místogalerii Skleněná louka nové inscenace. www.
veseledivadlo.cz.

Chýlková hraje
v Brně

Představení o vzestupu
a pádu majitelky castingové agentury s názvem Věra
uvidíte v Divadle Bolka Polívky 26. 9. od 19 h. Hrají
Ivana Chýlková, Bolek
Polívka, Roman Zach,
Jana Stryková...

Chantal Poullain
opět tančí v Brně

V obnoveném představení Šest
tanečních hodin v šesti týdnech
září v Divadle Bolka Polívky
Chantal Poullain a v roli jejího
učitele tance Martin Kraus.
Představení je k vidění 10. 9. od
19 hodin.
K

Bolek
Polívka,
herec

Kulturní nástěnka
ZÁŘÍ

Divadlo - 4. a 5. 9. v 19.30 h - DOMA
U HITLERŮ ANEB HISTORKY
Z HITLEROVIC KUCHYNĚ - HaDivadlo, Poštovská 8d - Výjevy z Hitlerova života, napsal A. Goldﬂam. www.hadivadlo.cz
Divadlo - Pá 7. 9. v 19 h - DNA - Divadlo
B. Polívky, Jakubské nám. - Inscenace
s autobiograﬁckými prvky plná klaunských výstupů. Hrají B. Polívka a A. Polívková. www.divadlobolkapolivky.cz
Koncert - Čt 20. 9. od 19.30 h - 4TET
- Sono Centrum, Veveří 113 - Umělecky
plnohodnotný a osobitý projev vokálního
seskupení se snoubí s profesionalitou Jiřího Korna. www.sonocentrum.cz
Výstava - Do 31. 12. 2018 - ROK 1918
- CO NÁM VÁLKA DALA A VZALA Hrad Špilberk - Výstava připomíná konec
války a 100. výročí vzniku Československa. Více o výstavě na: www.spilberk.cz
Prohlídka - Otevřeno pátek až neděle
10 - 17 h - VILA STIASSNI - Hroznová
14, Brno - Pisárky - Prohlídka interiérů
i zahrad vily s neobyčejným příběhem.
Více info na: www.vila-stiassni.cz
Prohlídka - Otevřeno denně - KAPUCÍNSKÁ HROBKA - V podzemí kapucínského kostela odpočívají mumiﬁkovaná těla řeholníků i světských osobností.
Čekají na vás. www.hrobka.kapucini.cz

Ivana
Chýlková,
herečka

Roman
Zach,
herec

Internetový
obchůdek

PLSŤÁČCI

Kontrafakt a 4TET
v Sono Centru

Parádní koncerty pořádá Sono Centrum v Brně.
20. 9. vystoupí 4TET, jistě

oceníte vokální seskupení,
které se snoubí s profesionalitou Jiřího Korna.
27. 9. zahraje slovenská
kapela Kontrafakt.

Konkurz
do divadla

6. 10. pořádá studentská
scéna Veselé divadelní
společnosti o.p.s. konkurz pro zájemce o divadelní dění studia. Hledají
se chlapci a dívky ve věku
15 - 30 let a do hlavní role
dívka ve věku 8 až 10 let.
Konkurz se koná v Místogalerii v Domě Skleněná
louka na Kounicově 23.
Více na www.veseledivadlo.cz.

Ve Fičáku tancuj
až do rána

Pěkně si zatančete v klubu
Fičák na Mojmírově náměstí 17. Příležitost máte
každý pátek a sobotu na
akci Oldies - zlatá osmdesátá. Vstup zdarma.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
HARMONIE
Brno - střed, Lidická 44.
Tel./fax: 545 573 804, 723 283 290
Brno - St. Lískovec, Mikuláškovo nám. 1.
Tel.: 547 210 465

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

Brno - Kohoutovice, Libušina tř. 2.
Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.cz

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

Zabava
telefon inzerce: 777 }556 578

Jak Kryšta Kolumbůj zmákl
mlatu v Polepšovně 1492 (15.)
Radek „Pátračka“ DRÁPAL k poctě Franty Kocourka

Čůča vo kocny
Tam se ve vasrůvce kolíbaly troje napucovaný
necky. Kryšta chvílu kecal, ale dyž po něm začali metat shnilý rajčata,
FRANTA
KOCOUREK

(1947 - 1991),
Silák, vypravěč
v hantecu

Poznáte, jářku,

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

[ Cov nového
Praze [

Slavné místní ženy

Anny Soﬁe Ondráková
Herečka, studovala i v Brně

www.malostranskenoviny.eu

přestal mlátit šlejfířem
a praštil ﬂašama čůča vo
kocny, který byly vyrubaný na čumákách každejch
necek. Vo tem žádná, že
to udělalo ranu jak hrom
a ve fošnách byly lochny
jak vrata. To ale nevadilo
a tak Kryšta volepil každý
necky ménem. Nejmy to
byly betálný a měly...
- Pokračování příště-

Koutek pro chytré hlavy

}11

inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu

Max
Schmeling,
manžel

Alfred
Hitchcock,
režisér

?

Otázka: Víte, jaké číslo má
dům v centru Brna s tímto
zvláštním znamením?
Nápověda: Hledejte na
Zelném trhu obchod, kde
prodávají housle.

Minule: Odvážné sousoší je na obou
stranách průchodu do domu Pánů
z Lipé na náměstí Svobody 17.
Správně: Bohuslav Křivánek
POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dáma jako
z hororu

Anny Ondráková (1902 - 1987) byla dcerou důstojníka, rodina se neustále
stěhovala. Nejednou i do
Brna. Za svůj první ﬁlm
Dáma s malou nožkou
(1919) dostala výprask.
Filmové kariéry se přesto
nevzdala. Do dvou ﬁlmů ji
inzerce

Karel
Lamač,
režisér

Foto: Archiv

Zabava

obsadil i Alfred Hitchcock.
Po ukončení kariéry (kolem 100 ﬁlmů) se věnovala boxerské kariéře svého
milovaného Maxe, se kterým strávila téměř 60 let.
Celoživotní přátelství ji
pojilo s hercem a režisérem Karlem Lamačem.

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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• Nové zákusky.
• Domácí limonády.
• Točená zmrzlina.
• Sudová vína.
• Otevřeno: po - pá 12 - 19 h,
so - ne 10 - 19 h.
Novinky a akce sledujte na facebooku
Bon Bon café.

Adresa: Nám. Míru 2, Brno

Tel.: 608 765 300

Kadeřnictví
Kosmetika - Alcina, masáže

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

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

www.salonmarketa.berx.cz

Seženete i v Praze

Příští číslo vyjde
1. října
Modré okénko
dnes získává...

StaroBrněnské noviny jsou k mání v Malostranské besedě, Malostranské nám. 21. V Akademii
věd, Národní 3. U svatého Omara, Tržiště 11.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Brna

Když uteče
bankovní
lupič, dobrá,
ale když uteče
želva... (str. 2)

Foto: Martin Cibulka

Foto: Archiv

LUBOŠ OPRCHAL
Šéf brněnských strážníků

Tip: Pozorní čtenáři
StaroBrněnských novin
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Takhle to
má vypadat

MIKEŠ
Kocour Mikeš z Veveří. Patron zámkařství
JiRo. Pozor! Umí otevřít
všechny zámky v Brně!

Foto: Martin Cibulka

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu

za tyto noviny pošlete SMS:

V útulné husovické
Cukrárničce, v Nováčkově 45, jsou
SBN za výlohou, na
stolech nebo u pultu.
Nelze je přehlédnout.

SBN TRICET

na tel. číslo 902 11 30

NA PRÁZDNINÁCH. „Janičko, když jsem říkala,
že se blíží velká ryba, nemyslela jsem továrníka Douchu!“

48 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. Air cafe, Zelný trh 8. Divadlo Reduta, Zelný trh 4. Pivní stáj, Veveří 38. Pivní sady, Nádražní 22.
Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří
32. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. 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. 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. Kavárna Kávová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. října 8. Kadeřnictví
Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy. Restaurace Štatl, nám. Svobody 3, Alfa pasáž, stanoviště hlídače. U Mikešů, Černovická 2.
Bistro Cvrček, Kounicova 23.

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.

