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Místní servírky

inzerce

Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci
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zNoviny, které si píší čtenáři sami

Pro Staré Brno, Brno - střed a okolí                         Založeno roku 2011. Tištěno na recykl. papíře

®Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

leden 2019
Čís. 1, roč. IX Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

    redakce@starobrnenskenoviny.eu                telefon redakce: 777 122 009                 www.starobrnenskenoviny.eu

PF 
2019

inzerce

10. 000 výtisků
Toto číslo vyšlo v nákladu

SBN TRICET
na tel. č. 902 11 30

Pošli dobrovolně SMS
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Proč čtu

MARKÉTA JETELOVÁ 
Moderátorka na volné noze 
„StaroBrněnské noviny umí 

vdechnout vzpomínkám život.” 

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY Čtěte na str. 6 - 7

 z restaurace ŠTATL 
(náměstí Svobody 3) 
s Hauskrechtem 11° 

za rovných 40 Kč

SLEČNA NIKOL

A JEHO BRATRA 
PAVLA NA DOMĚ 
BEZRUČOVA 5

Sobota 
1. 12. 2018, 14.14 h, 

Bezručova 5. 
StaroBrněnské noviny 

odhalují pamětní desku 
bratří Haasových
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku

„Rozhodně 
skleněné oko. 

Jako malá jsem 
milovala cvrnká-

ní kuličkama.“

Petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

ND Brno
„Neměnil bych. 
Jsem spokojený 
se svýma očima 

i nohama!“ 

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

 Jiří
Pecha

„Dřevěná noha 
je dobrá tak 
na podpal 

a skleněné oko 
na kuličky."

Herec, fi lozof,
znalec

Chcete skleněné oko, 
nebo dřevěnou nohu?

Markéta 
Jetelová

„Jedině hezké 
skleněné oko 

a hezkou 
dřevěnou 

nohu.“

„Dřevěná noha, 
protože já chci 
všechno pořád-

ně vidět.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: raději 
se obejdu 
bez této 

nabídky!“

Moderátorka 
na volné noze

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

Brno - To je ale šikula! 
Ztratil se paničce na pro-
cházce a v podhradí hra-
du Veveří bloudil asi tři 
hodiny. Byl prý promrzlý 
a třásl se zimou. 
Pak narazil na policejní 
auto, které náhodou za-
stavilo opodál. Jakmile 
strážníci otevřeli dveře 
(chystali se na obhlídku 

okolí) - šup tam. Se stráž-
níky se pejsek (obtloustlá 
čivava) hned skamarádil 
a jednomu z nich pak do-
konce usnul na klíně.
Strážníci pejska odvezli 
do útulku a foto dali na 
své webové stránky. Pří-
běh má šťastný konec - 
- ztraceného mazlíčka si 
už majitelka vyzvedla.

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

Společenská rubrika
PEJSEK SE ZTRATIL A SÁM SE NAŠEL: 
SKOČIL STŘÁŽNÍKŮM PŘÍMO DO AUTA

STARÉ 
BRNO

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

Brno - Byl významnou 
osobností folklórního dě-
ní v Brně. Oldřich Kilián 
(†86) působil více než tři 
desetiletí v souboru slo-
venských lidových písní 
a tanců Poľana na br-
něnském Vysokém učení 
technickém. Jeho cimbá-
lové muzice byl primá-
šem a vychoval přes 170 
muzikantů. 18 let hrával 

s cimbálovou muzikou 
brněnského Valašského 
krúžku. Byl jedním ze 
zakládajících členů Br-
něnských gajdošů. Hrál 
v Akademické cimbálové 
muzice Morava, sestavil 
a rozmnožil zpěvník se 
150 texty písní z různých 
regionů. S muzikou pro-
cestoval celou Evropu. 
Zemřel 1. prosince.

Restaurace U Lucerny, 
Veveří 20   

Steak z vepřové 
krkovice, bram.  

+ polévka

Oběd 
pod 100 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
StaroBrněnských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@starobrnenskenoviny.eu

Pište si tyto

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

99 Kč

BUDE ROK 2019 LEPŠÍ, 
NEŽ ROK 2018?

ANO: 94 %, NE: 6 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17.12. do 
25. 12. 2018, mimo jiné na odběr-
ních místech StaroBrněnských novin, 
místních hospodách, kavárnách... 
Dotazováno bylo: 100 respondentů.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Věta, kterou jsem zaslechl:

Počasí 

LEDEN
Bílý leden, 

mokrý březen

3 °C

ZEMŘEL PRIMÁŠ 
OLDŘICH KILIÁN

Oldřich Kilián

„Nešika v base: 
Kdyby konečně 
přestal zdrhat, už 
by ho dávno pustili.

Výročí ● Narození ● Svatby ● Úmrtí

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

•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

Adresa: Kounicova 2 b, Brno

Rodinná firma 
s tradicí!

•Vazba a tisk diplomových prací
•Desky na jídelní lístky a výroba 

Výdej a příjem balíků přímo u nás 
v parkovacím domě Rozmarýn

PPL ParcelShop

Tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz

Nejen pro naše zákazníky

Studená kuchyně
Petra Marcová

Otevřeno: 
Po, út, st 6 - 14 h, 
čt, pá 6 - 16h, so 8 - 9.30 h

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky, 
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře, 

bagety, saláty.
Adresa: 

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

běrních místech. Čte je až 30 tisíc lidí. 
Více: www.starobrnenskenoviny.eu

PROČ INZEROVAT PRÁVĚ VE 
STAROBRNĚNSKÝCH NOVINÁCH

Malý oznamovatel

inzerce

Dívka ze str. 3

ště

Květa B. při místní módní 
přehlídce a její pokus o důkaz 

nemačkavosti mašle

SYMPATICKÝ POKUS 
O NEMAČKAVOU MAŠLI

inzerce

Víte, že...
V Brně žije asi 

200 tisíc psů. Někteří 
se pohybují volně. Strážníci 

se psem v autě

MISS MAŠLE

TLESKÁME!

Hrad 
Veveří

Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6, Brno

Chutného kapříka 
od pana Šopíka!

www.rybarna.cz

Marcela Lurská
Zlatnictví
 Opravy zlatých a stříbrných šperku 
 Zakázková výroba  Rytecké práce

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

www.zlatnictvi-lurska.cz

Pojďte s námi po stopách historie, vítejte 
v letech dvacátých, kdy přesně před 90 lety, 
na začátku roku 1929, stála na rozlehlém 
pozemku, v kouzelném místě uprostřed pi-
sárecké části starého Brna, hrubá stavba 
nového luxusního domova manželů Sti-
assných. V nejbližších měsících čekají vilu 
interiérové kosmetické úpravy a již velmi 
brzy se otevře vstupní brána a vila uvítá své majitele, které ve vile čeká devět šťast-
ných let. Oslavte s námi kulaté narozeniny vily Stiassni, vydejte se s námi na cestu do 
zlatých dvacátých let, nebudete k tomu potřebovat žádný stroj času ani ranec bujné 
fantazie, postačí si jen zarezervovat vstupenku a jako mávnutím kouzelného proutku 
se přesunete do doby první republiky. Nenechte si ujít například vilu plnou květinových 
aranžmá uprostřed zimy. Vila slaví, slavte s námi. Více najdete  na www.vila-stiassni.cz.

PŘÍBĚH VILY STIASSNI
Vila Stiassni, místo, kde historie žije současností.

Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky
www.vila-stiassni.cz

Historie Alfa pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce ledna:

Bohuslav Fuchs, který byl pověřen stavitelem Fran-
tiškem Hrdinou k vypracování projektů zcela nové 
budovy pasáže Alfa, se úkolu zmocnil opravdu 
velkoryse. Zvolil koncipovanou železobetonovou 
stavbu s dvoupodlažní pasáží s galerií, kde se měly 
nacházet obchody a provozovny. První Fuchsův návrh byl na teh-
dejší brněnskou produkci dosti progresivní. Fasáda byla plasticky 
členěna lodžiemi a balkony a již tehdy byl přítomný výrazný motiv 
pásových oken. Tento návrh byl sice schválen regulačním odděle-
ním stavebního úřadu, zřejmě na přání Františka Hrdiny byl však 
dále přepracován jeho projekční kanceláří, konkrétně architektem 
Karlem Bezroukem. Pokračování příště.

9. 1. 2019 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě. 
Více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info

Pásová okna, lodžie a balkony

AVES - Vaše bezpečí v roce 2019!

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

STRÁŽNÉ, VRÁTNÉ, OSTRAHU, 
RECEPČNÍ A PRACOVNÍKY 

ÚKLIDU.

Volejte: 607 093 730
Pište: personalnibrno@avesplus.cz

Nebo přijďte na osobní schůzku: 
po - pá 8 - 16.30 h Brno - Židenice, Uzavřená 5.
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Jako by to 
bylo včera

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Tehdy se jmenovala Horst Wessel Strasse. Nebyly tu koleje a dům pod svahem.

1940 Dnes

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Brně pořízené 
ze stejného místa na adresu: 
redakce@starobrnenskenoviny.eu  

Kde to je
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Husova ulice (v pozadí Špilberk)

● 28. 1. 1919 
(100 let) Založení Masa-
rykovy univerzity v Brně.
Byly zřízeny čtyři fakulty  
(právnická, lékařská, pří-
rodovědecká a filozofic-
ká). Návrh na její zřízení 
podali spisovatel Alois 
Jirásek a politik (ministr 
financí) Karel Engliš. 

Založení 
Masarykovy 
univerzity

Pamětní desku Wolf-
ganga Amadea Mozarta 
(1756 - 1791) v Kobližné 4 
dnes jistě všichni dobře 
znáte. Vpravo od vcho-
du byla umístěna v roce 
1956 (200 let výročí na-
rození). 
Víte ale, že je už druhá, 
a dost možná, že i třetí? 

7. 12. 1941 byla totiž od-
halena pamětní deska 
v úrovni prvního patra 
mezi okny v rámci oku-
pačních snah o upev-
ňování němectví místní 
skupinou NSDAP. 
Slavnostním řečníkem 
při odhalování  byl teh-
dejší starosta Brna Os-

TAJEMSTVÍ DESKY W. A. MOZARTA[        ]
kar Judex (1894 - 1953), 
který byl s Němci jedna 
ruka. To bylo také důvo-
dem jejího rychlého od-
stranění 7. 8. 1945. Deska 
byla poté údajně předána 
do Muzea města 
Brna. Prý už ale 
neexistuje. 
Podle některých 
zdrojů existova-
la ještě třetí ně-
mecká deska, která 
zmizela už po roce 1918. 
Ale, jářku, kdo ví… 

Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna
Zuřivý reportér
Martin Cibulka brázdí ulice Starého Brna

Zmizelá deska 
W. A. Mozarta

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Brno - střed, Lidická 44.                                                                                        
Tel./fax: 545 573 804, 723 283 290

   
Brno - St. Lískovec, Mikuláškovo nám. 1.                                                         

Tel.: 547 210 465
   

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

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
HARMONIE

www.pohrebni-sluzba.cz 

Š&K 
truhlářství

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

www.sktruhlarstvi.cz

Výroba zakázkového nábytku. 
Opravy starožitného nábytku. 

Realizace interiérů na klíč.

STRNAD
TV

Opravíme hodiny, 
hodinky, budíky všech 
historických epoch.

Telefon: 
541 214 946, 603 858 924

Adresa:
eveří  rno

www.hodinarstvi-strnad.cz 

Jsme tu pro vás již 80 let.

ŽALUZIE HANÁK
Nové žaluzie, 
opravy žaluzií, 

sítě a dveře 
proti hmyzu.

Tel.: 604 850 396
E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

N aj dete ná s na f acebooku:  
faceb ook .cz/ p rodej vinasdegu staci

 N abíz íme sudová  a l ahvová  vína od   
moravských vinařů. 
 Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
 Ať Vám v lednu není líno,                 
jít pro víno Terezčino!

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: G rohova 17, B rno 
Otevřeno každý den
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Volejte Martinovi , tel.: 777 122 009
nebo napište na e-mail

redakce@starobrnenskenoviny.eu

ZAPOMENUTÉ 
ULICE

JAK SE JMENUJE 
TATO ULICE V BRNĚ? 
Tato dnes velmi krátká ulička 
vznikla ve 14. stol., kdy nesla 
název Sub Monte s. Petri. Poz-
ději např. Pod Kopcem nebo 
také Za biskupským dvorem. 
Svůj dnešní název nese od 
roku 1946 a vede přímo na… 
Víte, jak se tato nenápadná 
ulička nazývá? 

Kdyby domy mohly mluvit

se narodil budoucí vel-
kopodnikatel ve vlnař-
ství Emil Tugendhat 
(1867 - 1928). S manžel-
kou Marií měl pět dětí. 
Jedním z nich byl Fritz 
Tugendhat, budoucí 
majitel vily Tugendhat. 
Emil byl vynikajícím ša-
chistou. Je pochován na 
Židovském hřbitově. 

Josefská 10
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Emil TugendhatJosefská 10

do těchto novin 
vám vytvoříme

ZDARMA
Volejte hned na tel. č. 
777 556 578 (Monika)

INZERÁT

ČERNÁ 
KRONIKA

V tomto domě

Brno - Jejda! „Vlakem - pojeďte - 
- Vánoc - za kouzlem.” Tento 
půvabný verš „vykouzlil” lepič 
plakátů u hlavního vlakového 
nádraží. „Buď si dal před šich-

tou pár panáků v nádražním 
bufetu, nebo mu zapomněli říct, 
že zprava se čte v arabšině," ko-
mentoval plakáty kolemjdoucí 
Jiří Feller. Plakáty v takto pře-

házené „básnické” podobě visely 
u nádraží několik týdnů. Teď už 
jsou správně, takže vidíme, že 
to celé mělo znít: „Za kouzlem - 
- Vánoc - pojeďte - vlakem.”

Nejrychlejší volající 
se správnou odpovědí 
obdrží hrnek Staro-
Brněnských novin! 

Popletené plakáty 
na hlavním nádraží

Rok 1907

ČERNÁ 

LEPIČ POPLETA: POZOR! 
ČTĚTE ZPRAVA

Brno - Víc, než jogín. Muž (64) 
ve spánku sklouzl z lůžka a zaklesl 
se mezi masivní postel a zeď bytu. 
Navíc se na něj svezla matrace. 
Přidušeným hlasem volal o pomoc 
několik hodin. Pak ho slyšel soused 
a zavolal policii. Strážníci si odemkli 
paklíčem a muže vyprostili.

Muže zavalila 
postel

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

ZÁHADA PLAKÁTŮ 
NA BRNĚNSKÉM NÁDRAŽÍ

MĚSÍCE
FOTO 

ŠMANKOTE! UPOVÍDANÁ KOČKA 
PORODILA TAJEMNÉ MLÁDĚ TLESKÁME!

Víte že...
Jaguarundi sice patří 

mezi kočky, ale má 
kulaté zornice.

Brno - Vzácná šelma 
Jaguarundi (něco mezi 
kočkou a pumou) je 
sama o sobě unikátem. 
Mimo jiné proto, že se 
dorozumívá se svými 
druhy širokou škálou 
zvuků od mručení, prs-
kání až téměř po ptačí 
švitoření. Kočka (Jagua-
rundi) jménem Fiona 

v brněnské zoo před pár 
dny porodila. Pohlaví je 
záhadou, chytřejší bu-
deme zjara. Jaguarundi 
rodí i jednou za život.

Kočka 
Jaguarundi
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ROZHOVOR STAROBRN ̌ENSKÝCH NOVIN 

SBN: Kdy jste začal imi-
tovat známé osobnosti?
Petr: „Bylo mi 10 let. 
Kolem roku 1990 začala 
u nás být populární satira 
a já jsem se naučil Václava 
Klause a Václava Havla.”  
SBN: Která osobnost 
byla Vaší premiérou? 
A proč?
Petr: „Právě Klaus a Ha-
vel byli, myslím, moji prv-
ní. Až po nich přišel Felix 
Holzmann, Luděk Sobota 
nebo Oldřich Kaiser, pro-
tože to byly mé vzory.” 
SBN: Využil jste někdy 
svou schopnost, např. 
při telefonování, s cílem 
zmást druhou stranu?
Petr: „Využívám to vlast-
ně pořád. V současné době 
mám pravidelné telefo-
náty každý den v 10.30 h
na rádiu Frekvence 1. Je 
tomu už dávno, co jsem 
si hlasem Luďka Soboty 
v jednom z nejznámějších 
pražských obchodních 
domů v různých odděle-

ních rezervoval zboží. Pro-
davačky se začaly chlubit 
a postupně si to mezi se-
bou řekly. Bylo z toho teh-
dy velké pozdvižení.”  
SBN: Která osobnost je 
tzv. nenaučitelná?
Petr: „Naučitelní jsou 
všichni, jen někdo víc 
a někdo méně. Snažím se 
ale dělat osobnosti tak, 
aby byly věrné.” 
SBN: Kterého z herců 
„stříbrného plátna“ byste 
se chtěl ještě naučit imi-
tovat?
Petr: „Myslím, že už je 
všechny mám.” (Pozn. re-
dakce: Tady se Petr začal 
smát jako Neumann, Pi-
vec, Vojta a řada dalších.) 
SBN: Pokud jste v Brně, 
kam si nejraději zajdete?
Petr: „Špilberk, to je hez-
ká procházka. Je odtud 
krásný výhled na Brno.”  
SBN: Co vzkážete čtená-
řům SBN?
Petr: „Hlavně nic neber-
te smrtelně vážně, smějte 
se na sebe a svět se bude 
smát na Vás!” 

NEJLEPŠÍ ČESKÝ IMITÁTOR

Text: Martin Cibulka

V tomto donedávna za-
pomenutém domě v Bez-
ručově 5 se Hugo narodil 
i se svým bratrem Pavlem. 
Mimořádné akce se i přes 
velkou zimu zúčastnilo 
takřka 200 lidí.  
Čerstvý sníh při odha-
lování desky krásně do-
kreslil atmosféru a já vě-
řím, že nám ho mistr po-
slal z nebe. 
Ozdobou byly půvabné 
dámy z Kloboukové-
ho klubu v čele s paní 
Radkou Chabičov-
skou a četnictvo z Čet-

nické stanice Kuřim. 
Občerstvení zahrnovalo 
kvalitní víno z Vinotéky 
U Terezky (Grohova 
17), vynikající kávu a čaj 
z kavárny Saggio 
(Helceletova 2). Nechy-
běl ani chléb se sádlem 
a buchty s mákem, kte-
ré měl Hugo tak rád. 
A především nescházeli 
ani ti, kteří si našli čas 
k uctění památky našeho 
Hugo Haase! 
O hudební stránku se 
bravurně postaral trum-
petista Vlastimil Bialas 
s doprovodem. Nejmlad-
ší redaktorka Staro-

MYSLÍM, ŽE UŽ JE 
VŠECHNY MÁM!

STAROBRNĚNSKÉ NOVINY ODHALILY 
DESKU HUGA A PAVLA HAASOVÝCH

inzerce

Tak je v Brně konečně pořádek a jasno. V sobotu 1. prosin-
ce 2018, v den 50. výročí úmrtí Hugo Haase, StaroBrněn-
ské noviny odhalily pamětní desku na jeho rodném domě 
v Bezručově 5. Haasovi se pak přestěhovali v roce 1908 
do domu v Biskupské 8, který je s nimi více spojován.

Hugo Haas

PETR JABLONSKÝ
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PŘISPĚJTE 
NA PROVOZ 

TĚCHTO NOVIN
TRANSPARENTNÍ ÚČET 

StaroBrněnských novin 
9442810001/5500
Pro více info volejte Martina 

na tel. č. 777 122 009

Hugo Haas nikdy 
neměl řidičský průkaz 

(ač dělal reklamu 
na auta).

Víte, že...

Brněnských novin  
Anna Marie Höppne-
rová zazpívala krásnou 
dobovou píseň „Jen pro 
ten dnešní den“. 
Ano, byl to naprosto je-
dinečný den, kdy jste 
mohli přijít vzdát hold 
Hugo Haasovi. Jestli se 
na nás z nebeské kavár-
ny díval, jsem přesvěd-
čen, že se usmíval. 

Pavel Haas

Text: Martin Cibulka

Před domem v Bezručově 5
se postupně shromáždilo 
až 200 návštěvníků.

www.kloboukovyklub.cz

Adresa:
Náměstí Svobody 
v pasáži Omega, Brno

Otevřeno:
vždy pondělí až pátek 
od 9 do 19 hodin 

Klobouky Dantes
Chystáte se 
na ples? 
Zvolte klobouk 
Dantes.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ
StaroBrněnské noviny 

děkují všem, kteří přispěli 
na desku bratrů Haasových
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● Božena Snopková 
*6. 3. 1890 Praha 
†12. 1. 1974 Brno
Operní pěvkyně brněn-
ského Národního divadla. 

● Ester Krumbachová 
*12. 11. 1923 Brno 
†13. 1. 1996 Praha
Výrazná představitelka 
tzv. České nové vlny 
československého fi lmu.
 
● Jan Dokládal 
*26. 12. 1890 Víceměřice 
†18. 1. 1977 Brno
Významný profesor České 
vysoké školy technické 
v Brně. Zatčen gestapem.
 
● Franz A. Suchanek 
*14. 1. 1821 Zábrdovice 
†26. 11. 1907 Brno
Velkoobchodník ve výrobě 
likérů. Císařský rada 
a bankéř. Činný v charitě.

● Alois Vlk 
*30. 1. 1856 Plánice 
†11. 10. 1927 Brno
Zemský školní inspektor.

● František  Dvořák 
*22. 1. 1883 Brno
†6. 9. 1936 Brno
Ředitel správy realit,  
profesor matematiky.

Alois 
Vlk, 

inspektor
Božena 

Snopková, 
pěvkyně
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STAROBRNĚNSKÉ NOVINY ODHALILY 
DESKU HUGA A PAVLA HAASOVÝCH

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

, a
rc

hi
v

Četníci z Četnické 
stanice Kuřim

Dámy z Kloboukového klubu 
a Martin Cibulka

Anička 
Höppnerová 
zpívá píseň 
Jen pro ten 
dnešní den

Hugo 
(vpravo) 
s bratrem 
Pavlem 
a tatínkem

50 
let

výročí

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)V sezoně volebních kortešů (2/2)

„Počkáát! Dříve než se utopíte, splňte svou 
občanskou povinnost a odevzdejte hlas!“

„Nejen vy, ale všechny svobodné dívky se 
provdají, když dáte hlas straně...!“

„Hrome, jen aby tato toaleta nebyla úkrytem 
pro volební korteš!“  

Pokračování příště

Kalendárium 
Starého Brna

Jan 
Dokládal, 
profesor

Ester 
Krumbachová, 

režisérka

LEDEN

Krásné dámy 
a četníci pod deskou

Pan Martin Cibulka 
(StaroBrněnské noviny) 
odhaluje desku bratří 
Haasových
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Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská
NEJ

NEJVĚTŠÍ 
HŘBITOV

Besedy každé první pondělí v měsíci U Tomana (nám. Svobody 22)

jsou sečteny. V textu 
připomíná docela běž-
né věci, jejichž krásu, si 
zdravý člověk ani neuvě-
domuje. 
Takže, nepřejme si vše-
ho „hodně“ a zkusme 
vnímat obyčejné jako 
neobyčejné. A třeba si 
ze staré nahrávky pusťte 

zmíněnou píseň Jiřího 
Grossmanna: „Závidím 
cestám, že mohou vést, 
závidím stromům okolo 
cest. Závidím loukám 
srpnový žár, závidím 
horám potoků pár. Zá-
vidím houslím stříbrný 
hlas, závidím mořím 
prostor a čas…" 

7. 1. 2019 přijde největší 
odborník na brněnské 
podzemí Aleš Svoboda! 

a předvánoční Set-
kání přátel Staro-
Brněnských novin 

se většina z nás prodírala 
rušnými brněnskými uli-
cemi, plnými spěchajících 
lidí. 
Přípravy svátků vrcholi-
ly a po tom všem shonu 
jsme si u stromečku přá-
li všechno dobré. Hodně 
lásky, zdraví a tzv. přejíc-
nosti. 
V této souvislosti jsme 
si vzpoměli na Jiřího 
Grossmanna, který ten-
to svět opustil předčas-
ně 5. 12. 1971 v pouhých 
30 letech. Jedna z jeho 
nejslavnějších písní nese 
název „Závidím“. Když ji 
psal, věděl, že jeho dny 

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
7. ledna 2019 

U Tomana 
(nám, Svobody 22)

Vzpomínka na J. Grossmanna

inzerce

N Centrální 
hřbitov

Ústřední hřbitov (Cent-
rální hřbitov města Brna) 
je dnes největším hřbito-
vem v České republice. 
Má plochu téměř 57 ha. 
Je na něm pochováno 
více než 400 tisíc ze-
snulých. Byl otevřen 3. 
11. 1883 pohřbem Jiřího 
Šimka - prvního pohřbe-
ného na Ústředním hřbi-
tově, chovance ústavu 
hluchoněmých. Umřel na 
spálu. Hřbitov je vel-
kou přírodní rezervací 
s mnoha vzácnými stro-
my a rostlinami, které 
oživuje drobná fauna. 

Jiří Grossmann 
ve 30 letech

Účastníci 
Setkání U Tomana

inzerce

Jak na nový rok, tak 
po celý rok, držet si 
fi guru a to přesně pla-

tilo u Vlasty Buriana. Den 
začal ranním rituálem. 
Z čerstvě umleté kávy, 
většinou z kolumbijských, 
guatemalských a brazil-
ských zrnek, připravoval 
osobní kuchař výraznou 
kávu a k ní lehké fran-
couzské pečivo s poctivou 
marmeládou.  
Avšak ve společnosti byla 
šlágrem Novoroční moka, 
připravovaná v několika 
dobrých podnicích, ser-
vírovaná s nadýchanými 
tvarohovými buchtami 
nebo malými dortíčky 
s hořkou čokoládou. Do 
hrnečku se připravila roz-
puštěná pravá čokoláda, 
přilila se výrazná káva se 
špetkou skořice a jemné-
ho pepře, navrch lehoučká 
pokrývka ze šlehané sme-
tany.
Bylo známo že pomůže při 
kocovině. Zkuste si objed-
nat tuto specialitku a pro-
žijte nový rok s úsměvem 
a pohodou. Pavel Kosta

Káva pražená 
s láskou 

a porozuměním

Helceletova 2
Brno-Masarykova čtvrť 

po – pá: 15 – 22 h
so – ne: 14 – 22 h
tel.: 543 217 400
www.saggio.cz

Kavárna a pražírna

Sloupek o kávě
Novoroční moka

Pavel 
Kosta 

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

kavárník, pražírník 
a degustátor 

kávy

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Novinky z místních podniku
Atlas, Žerotínovo nám. 6
Kavárna v Bílém domě. Makové koule se 
švestkami, mrkvové rohlíčky s povidlím. 
Polévky, saláty, speciality, které jinde 
nedostanete. Tel.: 774 983 656. FB. 

Pole, Durďákova 5
Dvoupodlažní kavárna v Černých Polích. 
Snídaně, polévky, pomazánky, bagety, 
dorty. Dárkové poukazy, káva s sebou. 
Tel.: 773 830 174. FB. 
 
Podnik, Peroutková 5
Podnik Café bar má snídaně až do 14 h! 
Toast s avokádovou pomazánkou, ma-
kovopovidlový dort,  kávy, houpací židle. 
Tel.: 725 901 151. FB.

Částka je 30 Kč 
včetně DPH.

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.

zprávu: Sbn tricet
2) Pošlete tuto zprávu 
na telef. číslo: 
902 11 30
Obratem vám 
přijde děkovná 
potvrzující SMS 
od šéfredaktora 
listu.

Sbn tricet

PLATBA 
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Vaše komentáře, básně, glosy, dopisy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@starobrnenskenoviny.eu

Dopisy
Poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Minulé číslo

StaroBrněnským novinám 
pětiletý Davídek. 

Říká pan Svobodný panu 
Ženatému na Bláhovce: 

„Vše se mění, Brno zasáh-
ly  po volbách revoluční 
politické změny. Z 29 sta-
rostů brněnských  měst-
ských částí jsou noví hned 
čtyři!” Pan Ženatý: „Inu, 
pokrok nezastavíš, váže-
ný příteli.” 

Hráči FC Zbrojovka Brno 
navštívili v předvánočním 
čase dětský domov. 
„Tolik zoufalství, bezna-
děje  a smutku jsem dlou-
ho neviděl,” prozradil pak 

Beznaděj

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

Víme jen, že bude nový?
Jinak ani ťuk?

Možná bude válka, 
kdo ví, 

možná přijde mameluk.

Možná budem 
tančit všude, 

možná ležet v hrobě...
Kdo sakra ví, co zas bude,

zkrátka: Národ sobě.

Víme jen, že bude nový?
To povídej velbloudovi, 

že jsou lepší dva, 
než jeden.

Dnes si nacpeš břicho, 
brachu, zítra 

sám jsi sněden.

Je to jako hádat z kafe,
ať si každý co chce krafe,
v Brně nebo Na Čukotce

řekni ano další vodce.
Jan Plamen

Jaký bude 
nový rok 
tentokrát

Brněnský 
Sysifos

Báseň

Změny 
nezastavíš

POSÍLEJTE BÁSNĚ 
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

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.

●Poradenská astrologie, 
astropsychologie. Více: ro-
man.magick.cz. Tel.: 777 
237 843.
●Vztah. Hledám kluka od 
35 let do 50 let. Tel.: 605 
835 079. Za nabídky děkuji.
●Starožitnosti PhDr. 
Maria Fajtlová, Hrnčířská 
13, Brno. www.galerief.cz.
Tel.: 777 602 613
● Nabízím k pronájmu 
zubní ordinaci přímo 
v centru Brna. Tel.: 602 
816 346. 

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

ŽALUZIE HANÁK
Nové žaluzie, 
opravy žaluzií, 

sítě a dveře 
proti hmyzu.

Tel.: 604 850 396
E-mail: zaluzie.hanak@seznam.cz

• Radiofrekvenční lifting
• Thermage Ultera lifting
• Biorezonance

Kosmetika - Alcina, masáže
Kadeřnictví

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

Otevřeno: po - čt 8 - 18 h, 
  pá 8 - 12 h
Pro objednané: po - pá 8 - 20 h

www.salonmarketa.berx.cz

Nový rok v novém stylu 
Vám přeje salon Markéta.

Telefon: 541 240 205
Adresa: Božetěchova 6, Brno

Chutného kapříka 
od pana Šopíka!

www.rybarna.cz

Studená kuchyně
Petra Marcová

Otevřeno: 
Po, út, st 6 - 14 h, 
čt, pá 6 - 16h, so 8 - 9.30 h

Chlebíčky, minichlebíčky, jednohubky, 
kanapky, předkrmy, obložené mísy a talíře, 

bagety, saláty.
Adresa: 

Přemyslovo nám. 8, Brno - Slatina
Tel.: 603 269 611www.lahudka-brno.cz
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@starobrnenskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

Tajenku zavolejte Martinovi, tel. č. 777 122 009. 
Odměna: Nejrychlejšímu luštiteli této křížovky bude
předán nádherný originální hrnek s logem Staro-
Brněnských novin.

TUTO RUBRIKU SPONZORUJÍ 
PIVNÍ SADY (NÁDRAŽNÍ 22, 
BRNO - STŘED)

Veselá společnost 
hraje Perutinku

Veselá divadelní společ-
nosti o.p.s. vás zve 4. 1. od 
10 a 19.30 h do Místogale-
rie Domu Skleněná louka 
na premiéru večera s ná-
zvem Láska, poezie, hudba 
z veršů a prózy Perutinka 
Paula Eluarda. Scénic-
ké zpracování Perutinky, 
která chce létat, je vhodné 
i pro děti. Na Leitnerce 
tento kus uvidíte 26. 1. od 
19.30 h. www.veseledivadlo.cz

Ve Fičáku tancuj 
až do rána 

Pěkně si zatančete v klubu 
Fičák na Mojmírově ná-
městí 17. Příležitost máte 
každý pátek a sobotu na 
akci Oldies - zlatá osmde-
sátá. Vstup zdarma.

Chantal Poullain 
tančí u Bolka

V  divadelním představe-
ní Šest tanečních hodin 

K

Kulturní nástěnka    
Umění - Pá 4. 1. v 10 h a 19.30 h - LÁS-
KA, POEZIE, HUDBA - Místogalerie 
Domu Skleněná louka - Verše Eluarda 
a scénické provedení prózy Perutinka 
pro děti. Uvádí Veselá div. společnost.

Dětem - So 12. 1. v 15 h - O SMOLÍČ-
KOVI - Divadelní studio V, Veveří 133 
- Za hory, za doly... Jeskyňky, potvůrky, 
ukradly Smolíčka! Pomůže jelen se zlatý-
mi parohy? Více: www.divadlov.cz

Koncert - Út 15. 1. v 15.30 h - TRIO 
KOMORNÍ DECHOVÉ HARMONIE 
BRNO - Galerie Žlutý kopec, Masarykův 
onkologický ústav - Z. Mikulášek a J. Str-
miska klarinety a A. Novotný fagot. 

Divadlo - Po 21. 1. v 19.30 h - MARY-
ŠA - HaDivadlo, Poštovská 8d - Krojo-
vaná revolta: od obětavé tvrdohlavosti 
k tvrdohlavé oběti. Mrštíkové. Režie Lu-
káš Brutovský - www.hadivadlo.cz

Divadlo - Čt  24. 1. v 19 h - THE NA-
KED TRUTH - ODHALENÁ PRAV-
DA - Divadlo B. Polívky, Jakubské nám. 
- Vesnická tělocvična, kurz pole dance. 
Hrají: G. Míčová, P. Špinarová… 

Prohlídka - Otevřeno pátek až neděle 
10 - 16 h - VILA STIASSNI - Hroznová 
14, Brno - Pisárky - Prohlídka interiérů 
i zahrad vily s neobyčejným příběhem. 
Více info na: www.vila-stiassni.cz

LEDEN

v šesti týdnech opět září 
Chantal Poullain a v roli 
jejího učitele tance herec 
Martin Kraus. Představe-
ní v režii Zdeňka Duška 
k vidění v Divadle Bolka 
Polívky 23. 1. od 19 h. Ne-
nechte si ujít.
 

PROGRES 2
slaví padesátku 

Pro velký zájem přidán 
23. 1. druhý koncert ka-
pely PROGRES k oslavě 
padesátky! V roce 1968 
ji založili pod původním 
názvem Progess Organi-
zation hudebníci Zdeněk 
Kluka a Pavel Váně.

Véčko plné pohádek 
pro děti

Zajděte s dětmi v lednu 
do divadla. V Divadelním 
studiu V na Veveří hrají 
např. 5. 1. Rumcajse, 13. 1. 
Neposedná kůzlátka či 
12. 1. O Smolíčkovi! Vhod-
né pro všechny zvídavé 
děti a jejich hodné rodiče.
 

Zdeněk 
Kluka, 

hudebník

Martin 
Kraus, 
herec

Nenechte si ujít představení 
The Naked Truth - Odha-
lená pravda v Divadle Bolka 
Polívky. Čeká vás kurz pole 
dance ve vesnické tělocvičně. 
24. ledna hrají Daniela 
Choděrová, Gábina Míčová, 
Petra Špinarová…

Stageart uvádí 
The Naked Truth

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

Chantal
Poullain, 
herečka

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!



telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu }}11
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Jak Kryšta Kolumbůj zmákl 
mlatu v Polepšovně 1492 (19.)

FRANTA
KOCOUREK 
(1947 - 1991), 
Silák, vypravěč 
v hantecu

Vasrůvka vodevšat, tma 
byla taková, že když hodils 
bleska na voplodnění kóř-
ky, musels bliknout ještě 
jednoho, abys viděl, jestli 

ten první vůbec fajruje. Asi 
za půl metra byly všichni 
jak zmoklý slépky. Když 
už šlo do tuhýho a žraloci 
vobjížděli necky jak Špí-
na kontoš, vyhópl oskar 
z mračmenů aus. Všichni 
se kókali a měli dojem, že 
snad majó absťák, protože 
tak pětku kilců před nima 
se uprostřed vasrůvky...

Radek „Pátračka“ DRÁPAL k poctě Franty Kocourka

Zmoklý slépky

POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Jak se jmenuje  
ulice, kde je nad vchodem 
jedna ze tří hlav ženy s hroz-
ny? Nápověda: Ulice je 
pojmenována po hudebním 
skladateli.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Minule: Pamětní deska Petra Bez-
ruče je na levé straně POŠTY Brno 
2,ulice Nádražní 7. Správně: Bohu-
slav Křivánek, Lubomír Zoubek 

Co nového 
v Praze[ [

- Pokračování příště-

STRUČNÁ TIRÁŽ
StaroBrněnské noviny 
leden 2019 / IX. ročník

● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
Hlavní redaktor: Martin Cibulka ●
Kultura, inzerce: Monika Höppner 

● Grafi k inzerce: Jiří Pěkný 
● redakce@starobrnenskenoviny.eu 
● telefon: 777 556 578 ● 
Pošta: Sarajevská 16, Praha 2, 

Vinohrady, 120 00

www.malostranskenoviny.eu

inzerce

 Zabava

ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání ve všech kavár-
nách a hospodách na Ma-
lé Straně (například U Hro-
cha), ale seženete je i na 
druhé straně řeky (například 
v Akademii věd).

 Zabava telefon inzerce: 777 }}556 578 inzerce}@StarobrnenSkenoviny.eu
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Brněnská operní pěvkyně 
ana rdličková

Vynikající operní pěvky-
ni Hanu Hrdličkovou 
(1883 - 1982) si pro roli 
Bystroušky tehdy vybral 
sám Leoš Janáček. Byla 
její vůbec první předsta-
vitelkou! Premiéra ope-
ry se konala 6. 11. 1924. 
Mistr byl jejím výkonem 

tak nadšen, že si její foto-
grafi i s malými lištičkami 
umístil ve své pracovně 
vedle slavné Marie Jeritzy. 
Koncem divadelní sezóny 
(1925) následovala man-
žela do Bratislavy. Občas 
ještě zpívala, ale divadelní 
činnosti záhy zanechala.

Leoš 
Janáček, 

mistr

František 
Neumann, 
dirigent

Slavné místní ženy

Socha 
lišky 

BystrouškyPrvní Liška Bystrouška

Tel.: 736 226 828

Oděvy z přírodních materiálů 
pro ženy.

„BUĎTE KOČKA!“

V novém ro e 
odn  il, rado ti 

a ťa tn  vil!

Náš obchůdek najdete v pasáži Alfa v Brně.



Modré okénko
dnes získává...

Tip: Pozorní čtenáři 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

LUBOŠ OPRCHAL
Ředitel policie Brno
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Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, 
www.premiumservices.cz, infolinka 776 999 199.

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS: 

na tel. číslo 902 11 30
Obratem obdržíte potvrzující SMS 

s osobním poděkováním 
od šéfredaktora listu.

SBN TRICET

e-mail: redakce@
starobrnenskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého Brna

Za to, že 
jeho strážníci 
zachránili pej-
ska - Byli ve 
střehu! (str. 3)

inzerce

U TOMANA 
(nám. Svobody 22) 
jsou StaroBrněnské 

noviny vidět přes 
výlohu už z dálky!

Takhle to 
má vypadat

inzerce
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odběrních míst51 
STAROBRNĚNSKÉ NOVINY vycházejí vždy 1. den 
v měsíci v nákladu 10 tisíc kusů. Jdou zdarma do schránek 
všech domácností a fi rem 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 sady, Nádražní 22. Info centrum, Radnická 8. Zlatnictví 
Marcela Lurská, Veveří 32. Restaurace Bláhovka, Gorkého 54. Vino-
téka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akademická kavárna, roh 
Jaselské a Gorkého. Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5. Biopo-
traviny, Údolní 32. Mahenovo divadlo - předprodej vstupenek, Dvo-
řákova 11. Caff é 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, No-
váčkova 45, Brno - Husovice. Salon Markéta, Riegrova 16. Restaurace 
Na Švábce, Údolní 4. Pivnice U Čápa, Obilní trh 10. Pivnice Pegas, Ja-
kubská 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 pís-
kové cestě 1, Bohunice. Prádelna Speed Queen Laundry Eden, Pur-
kyňova 35. Galerie Caff e, nám. Svobody 8. Středověká krčma, nám. 
Svobody 17. Restaurace Na Purkyňce, Purkyňova 80. Oldies Music 
Club Fičák, Mojmírovo nám. 16/17. Jurcaff é, 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, Padělí-
ky 28a, Brno - Bosonohy. Restaurace Štatl, nám. Svobody 3, Alfa pasáž, 
stanoviště hlídače. U Mikešů, Černovická 2. Bistro Cvrček, Kounicova 
23. Kadeřnictví na Dukelské, Dukelská tř. 86. Rámařství, Nováčkova 
69a. Kolibřík, Brněnská 5, Šlapanice. U Tomana, nám. Svobody 22.

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? 

Právo být uvedeným odběrním místem StaroBrněnských novin je pod-
míněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

Příští číslo vyjde
1.února

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

Seženete i v Praze

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Milovaný Gusta, co rád 
chodí na procházky po 
Starém Brně. Poslala: 

Jana Šranková

AUGUST

NOVOROČNÍ PŘÍPITEK. „Kéž by nám nový rok přinesl tolik 
radosti jako ten minulý!" „No nic, tak snad zas napřesrok."
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