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Místní servírky

inzerce
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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

únor 2019
Čís. 2, roč. IX Rodinný obrázk. měsíčník. Vždy 1. dne v měsíci

®
30 Kč

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

StaroBrněnské noviny jsou 
lepší, než britské The Times. 

IVANA LINDEROVÁ 
Česko - Slovensko - Londýnská 

architektka a designérka

míStní 
PŘíBěhY čtěte na str. 6 - 7

z restaurace U Tomana 
na nám. Svobody 22 

s vynikající Tomanovou 12° 
za pěkných 46 kč

PrUŽná BarBora

PohnutÝ 
PŘíBěh SvětlY 

SvoZilové

49
let

výročí

Světla Svozilová 
milovala své rodné Brno
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku
„Přání Lady ušít 
troje šaty. Líbí 
se mi šaty i ty 

tanečnice 
v nich.“

Petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

ND Brno
„Královskou 

politiku 
udělování 

řádů!“ 

anketa StaroBrněnSkýcH novin

 Jiří
Pecha

„Scény 
s kuchařem 

a králem 
Kazisvětem jsou 
moc povedené!“

Herec, fi lozof,
znalec

Co máte nejradši z pohádky 
Princezna se zlatou hvězdou?

markéta 
Jetelová

„Když Lada 
dává princi 
Radovanovi 
prstýnek...“

„Nejkrásnější 
je začátek, jak 

Lada při zalévá-
ní kytek zpívá 

a tančí.“

anna marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: je zbytečné 
z toho něco 
vyzvedávat. 
Celý fi lm je 

skvělý!“

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 - Z toho sněhu už 
mnohým hrabe. Řidiči 
(62) se nechtělo seškra-
bávat námrazu z přední-
ho skla, tak řídil s hlavou 
z okna. Chvíli to fungova-
lo, ale pak jelo v protismě-
ru auto, tak musel hlavu 
zastrčit dovnitř. Tam však 
zjistil, že přes zamrzlé 
přední sklo nic nevidí. 

Zpanikařil a vjel do pro-
tisměru, kde „štrejchnul" 
protijedoucí auto.
S lehkým zraněním ujel, 
ale policie ho vypátrala za 
dvě hodiny. Bylo zjištěno, 
že vozidlu skončila plat-
nost technické kontroly 
v květnu 2017 a navíc je 
evidované na osobu, která 
zemřela před třemi lety.

PoSÍleJte 
nám SvÉ tiPy

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

Řidiči Se nech tělo ŠkráBat námraZu, 
tak Jel S hla vou Z okna a naBoural

StarÉ 
Brno

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

Brno - Poslední čtyři 
ovce ze stáda, které se po-
tulovalo v Bystrcké ulici, 
jsou pod zámkem.
Strážníci, pracovníci zoo-
logické zahrady a zaměst-
nanci přilehlého kame-
nolomu se je společnými 
silami snažili odchytit 
v členitém terénu Komín-
ského vrchu a jeho okolí. 
Obratná zvířata ale uni-
kala po strmých srázech. 

Strážníci se proto museli 
uchýlit ke lsti. Tajně se 
domluvili se správcem 
lomu, aby ovcím nabízel 
pamlsky. Ty pak zkrotly 
natolik, že si je braly i rov-
nou z ruky. Ještě předtím 
ale pronásledovatelé po-
stavili zátaras, který ov-
cím přehradil únikovou 
trasu. Ovce jsou nyní zno-
vu pohromadě ve speciál-
ním výběhu v zoo.

raJ Hlinky 
Hlinky 118.  

Kuřecí stehno 
po kanadsku  

+ 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

90 kč

JSTE ZATÍM SPOKOJENI 
S LETOŠNÍ ZIMOU?

ano: 45 %, ne: 55 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17. 1. do 
25. 1. 2018, mimo jiné na odběrních 
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 

únor
Netrkne-li únor rohem, 

šlehne ocasem.

3 °C

StráŽníci honili 
Stádo ovcí. 

doPadli Je lStí

Bylo to drama

„Pokud se takhle 
bavíte, pak bych 
rád viděl, co děláte, 
když se nudíte.

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

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!

tel.: 602 734 119

www.ediplomky.cz
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Řidiči Se nech tělo ŠkráBat námraZu, 
tak Jel S hla vou Z okna a naBoural
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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

Vilemína S. při netradiční 
módní přehlídce, která ukazo-
vala modely jen v bílé barvě

mÓdní PŘehlídka 
vÝhradně v Bílé

inzerce

Víte, že...
Podobný případ se 

stal předloni v Žaroši-
cích. Tam ale řidička 

zabila chodce.

auto se dá 
řídit různě

BrnoBrno

Historie Alfa pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce února

V jedné z pozdějších přepracovaných variant v pro-
jekční kanceláři Františka Hrdiny architektem Karlem 
Bezroukem obsahoval palác Alfa čtrnáctipodlažní 
nárožní věž, která však nebyla kvůli přísným regulím 
stavebního úřadu povolena. Hrdinova touha, posta-
vit v centru Brna první mrakodrap, tak vzala za své stejně jako 
v případě Baťova paláce od Vladimíra Karfíka v Kobližné. Výsled-
ná podoba pasáže Alfa tak částečně koresponduje s původním 
Fuchsovým návrhem. Nebyla sice použita celistvá pásová okna, 
horizontální linie však byly zachovány díky bílému opaxitovému 
obložení okenních parapetů, a také tím, že meziokenní pilíře byly 
obloženy tmavším okrovým opaxitem.        Pokračování příště.

9. 2. 2019 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v alfě. 
více info na tel.: 702 949 636, www.vetesnictvi.info Čtrnáctipodlažní nárožní věž, 

která nebyla povolena

Letos uplyne devadesát let od doby, co byla dokonče-
na stavba luxusní rodinné vily v brněnských Pisárkách. 
Ačkoliv je celková rozloha pozemku i vily více než vel-
korysá, navrhoval architekt Ernst Wiesner tento dům 
pouze pro tříčlennou rodinu Stiassni. A kdo se do vily 
v roce 1929 vlastně stěhoval? Představme si nové oby-
vatele pěkně postupně. Hlavním investorem, zadavate-
lem stavby a majitelem, po kterém vila i dnes nese své 
jméno, byl textilní továrník Alfred Stiassni. Narodil se 
jako čtvrté dítě do rodiny podnikatele Josefa Stiassni 
29. ledna 1883. Ve svých 24 letech vstoupil i se svým 
starším bratrem jako společník do otcovy továrny. Ja-
kým byl Alfred podnikatelem, si povíme příště, smutným faktem zůstává, že ze slávy 
bývalé továrny nezůstalo nic, jeho úspěšné podnikání tak v dnešní době připomíná už 
jen honosný dům – vila Stiassni, tak ji neváhejte navštívit. Otevřeno je po celý rok.

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

Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno - Pisárky
www.vila-stiassni.cz
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Jako by to 
bylo včera

DŘÍVE & DNES

vÍte, Že: Dnes je místo s novým domem uprostřed a lidi nahradila parkující auta.

1902 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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Žerotínovo náměstí (roh Marešovy ul.)

● 4. 2. 1919 (100 let) 
Domovnice z Panenské 3 
oznámila, že tři neznámí 
legionáři násilně odstra-
nili z jejich domu pamětní 
desku pedagoga, kněze 
a arcibiskupa vídeňské-
ho Vincenze Eduarda 
Mildeho (1777 - 1853). 
Legionáři byli vypátráni.
Dnes je deska uložena 
v Muzeu města Brna. 

ukradli desku 
slavného kněze

Anton Le Monnier 
(1819 - 1873) byl v Brně 
policejním ředitelem v le-
tech 1860 - 1869. Poté 
se přestěhoval do Vídně, 
kde až do své předčasné 
smrti konal ke všeobecné 
spokojenosti stejnou práci.
V Brně bydlel na Domi-
nikánském nám. č. 5. Do 

jeho bohaté rodiny byl 
přijat jako vychovatel 
mladý Tomáš Masa-
ryk (1850 - 1937), který 
byl zároveň spolužákem 
Franze Le Monniera 
(1854 - 1925), syna poli-
cejního ředitele. Ve třídě 
brněnského gymnázia byl 
Masaryk nejvyšší a nej-

Jak maSarYk mával PohraBáčem[        ]
starší. Dostával se do kon-
fliktů s profesory. Jednou 
chtěl ředitel Tomáše ude-
řit, ten na něj zaútočil 
pohrabáčem. Kdyby za 
Masarykem nestál poli-
cejní ředitel Anton 
Le Monnier, byl 
by vyloučen ze 
všech rakous-
kých ústavů. 
Le Monnier vzal 
Masaryka s sebou do 
Vídně, kde Masaryk od-
maturoval. 

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

mladý masaryk

míSt
ní 

PŘíBěh
Y

Monnier

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.

Najdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína od   
moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
• Ať je venku klidně zima, U Terezky 
je vždy prima.

Útulná vinotéka
U Terezky

Adresa: Grohova 17, Brno 
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 velmi stará ulice na Sta-
rém Brně převzala název po 
slovanské zemědělské osadě, 
která byla zřejmě ještě starší 
než samotné Brno. Tato osada 
byla připojená k Brnu v roce 
1850. Např. v roce 1867 ulice 
nesla název Grillowitzgasse. 
Víte, jak se nazývá dnes?

Kdyby domy mohly mluvit

bydlel herec, režisér 
a ředitel brněnského Ná-
rodního divadla Václav  
Jiřikovský (1891 - 1942). 
Byl zatčen gestapem 
roku 1941. „Velký Vác-
lav“ byl vězněn v Kou-
nicových kolejích, zahy-
hynul v  Osvětimi. Je po 
něm v Brně pojmenová-
na ulice Jiřikovského. 

Havlíčkova 37
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václav JiřikovskýHavlíčkova 37

do těchto novin 
vám vytvoříme

ZdarMA
volejte hned na tel. č. 
777 556 578 (monika)

inZerát

ČERNÁ 
KRONIKA

V tomto domě

Víte, jak se nazývá dnes?
nejrychlejší volající 
se správnou odpovědí 
obdrží hrnek Staro-
Brněnských novin! 

Její nejslavnější role: 
Princezna lada

Rok 1910

ČERNÁ 

hvěZda PrinceZnY 
ladY uŽ ZáŘí Z neBe

Brno - Policie prosí o pomoc při pá-
trání po vyholeném svalovci s kru-
hovým tetováním na pravém 
lýtku. Loni v létě brutálně skopal 
turistu ve Starobrněnské ulici. Zřej-
mě chodí do místních posiloven.

Policie pátrá 
po svalovci, 

skopal chodce

míSt
ní 

PŘíBěh
Y

Brněnská rodačka, herečka marie kyselková, 
vydechla naposled ve svém pražském bytě 

Herečku Marii Kyselkovou 
(†83) našel 21. ledna 2019 
v jejím bytě herec Ivo Nie-
derle, který bydlel ve stej-
ném domě v pražské Velvar-
ské ulici a přátelil se s ní.
Marie Kyselková (1935 - 2019) 
se narodila v Brně do velmi roz-
větvené rodiny, jejíž stopy patří 
dodnes k nejvýznamnějším. Její 
otec Mojmír Kyselka (1902 -
- 1974) byl významným brněn-
ským architektem, stejně jako 
její bratr. Mojmír Kyselka ml. je 
vedoucím katedry architektury 
na stavební fakultě v Ostravě. 
Marie v Brně vystudovala zdra-
votní školu. Již během studií 

zpívala, tančila a působila také 
jako manekýna. Byla výjimečně 
křehce krásná. 
Na jedné módní přehlídce si 
milé modrooké blondýny všiml 
také Brňan, významný režisér 
Jiří Sequens. Nabídl Marii roli 
ve fi lmu Větrná hora (1955). 
Dva roky poté hrála v psycholo-
gickém dramatu Bomba, vzápětí 
v povídkovém fi lmu Touha. 
Její jedinou velkou rolí byla 
princezna Lada v pohádce Prin-
cezna se zlatou hvězdou (1959) 
v režii Martina Friče. 
Roli dostala čirou náhodou, 
když na poslední chvíli zaskočila 
za nemocnou kolegyni Miriam 

Hynkovou. V době natáčení byla 
Marie v šestém měsíci těhoten-
ství s hercem Petrem Haničin-
cem (syn Ondřej).
Po natáčení se věnovala rodině 
a k herecké profesi se již nikdy 
nevrátila. 15 let pracovala jako 
vrátná na strahovských kolejích 
v Praze.

Víte že...
Blízce či vzdáleně byli s Ma-
rií Kyselkovou spřízněni: 
František Xaver Bakeš, Jaro-
slav Bakeš, Lucie Bakešová, 
Karel Absolon, Jindřich Wan-
kel a další osobnosti Brna. 

v psychologickém 
dramatu Bomba (1957)

Jako vrátná 
na kolejích
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ROZHOVOR STAROBRN ̌ENSKÝCH NOVIN 

SBN: Jaké vůně máte 
spojené s dětstvím?
Arnošt: „Nejspíš z ma-
minčina vaření - na spo-
ráku stávala konvice s ká-
vou - cikorka, silný čaj, 
který se doléval vodou. 
Pečení domácího chleba 
a smažení cibulky. Pak 
jsem miloval vždycky při-
vonět k maminčinu před-
loktí, k tomu ohbí…"
SBN: Kam jste jako mla-
dík zval v Brně holky na 
rande?
Arnošt: „Nejradši do 
mého vlhkého, ale uhlím 
vytopeného ateliéru, kde 
jsem je pronásledoval ko-
lem kulatého stolku a po-
koušel se zbavit je oděvu. 
Nebo na výlety do brněn-
ského okolí, po celý rok. 
V nejhorším pak do kina."
SBN: Když jste se odstě-
hoval do Prahy, po čem 
Vám bylo nejvíce smut-
no?
Arnošt: „Smutno mi moc 
nebylo, skončila jedna éra 
mého života a začala jiná. 
Ale chybí mi ty lesy kolem 
Brna, to v Praze takové 
krásné není. A taky ten 
brněnský poklid, že každý 
každého v branži zná. Já 
ale stejně do Brna jezdím 
poměrně často."
SBN: Od kterého svého 
hereckého kolegy jste se 
nejvíce naučil?
Arnošt: „V režijní profe-
si od režisérů Provázku -
- Scherhaufera, Tálské, 

Polívky a Pospíšila. Pak 
od E. Schorma, Z. Kaloče 
a dalších. Herecky mě in-
spirovali Josef Karlík, Bo-
lek Polívka, Ladislav La-
komý, Jirka Pecha, Dáša 
Bláhová, Pavel Zatloukal 
a další z Provázku." 
SBN: Který fi lm pro pa-
mětníky je pro Vás nej-
lepší? 
Arnošt: „Já to tak ne-
mám, že jedna věc je nej-
lepší. Bylo toho moc, před-
válečné fi lmy s Oldřichem 
Novým, Vlastou Burianem 
a další. Pak Felliniho, Berg-
manovy, Ejzenštejnovy fi l-
my a ještě mnoho mnoho 
dalších."
SBN: Čím Vás studenti 
dokážou dopálit?
Arnošt: „Už ničím, před 
pár lety jsem učit přestal, 
už mě to zmáhalo. Ale oni 
mě nedopalovali, to spíš já 
občas je!"
SBN: Co vzkážete čtená-
řům SBN? 
Arnošt: „Mějte se dobře, 
buďte zdraví, bohatí, měj-
te se rádi a nebuďte malo-
myslní!"

REŽISÉR, SPISOVATEL, HEREC

Text: Martin Cibulka

Říkali jí Světla, do matri-
ky farnosti  u sv. Jakuba 
však byla zapsána jako 
Světluše. Narodila se 13. 
11. 1906 v Brně jako ne-
manželská dcera krásné 
Julii Kubešové. Kdo byl 
jejím otcem, se však zřej-
mě nikdy nedozvíme. 
Až v roce 1921 se ma-
minka tehdy už 15leté 
Světlušky provdala za 
významného brněnské-
ho politika Josefa Svozila 
(1873 - 1949). 
Po přesunu do Prahy za-
čala Světla studovat kla-
sické osmileté gymnázi-
um a pak herectví a režii 
na pražské konzervatoři. 
S hraním začala ještě za 
studií např. v Osvoboze-
ném divadle. Klíčové však 
pro Světlu bylo angažmá 
v Divadle Vlasty Buria-
na. Světla patřila k nejú-
spěšnějším herečkám 30. 
let minulého století. Ve 
velké konkurenci Lídy 
Baarové, Adiny Man-
dlové, Nataši Gollové 
nebo Hany Vítové však 
neměla šanci, vždy totiž 
neprávem zůstávala „až 
tou druhou“.

Jejím prvním manželem 
byl advokát, šéfredaktor 
časopisu Kinorevue a zná-
mý elegán Bedřich 
Rádl. Na počátku války 
se však jejich manželství, 
které trvalo 10 let, rozpa-
dlo. 
Jejím druhým manželem 
byl stomatolog Franti-
šek Votruba. Brzy se 
jim narodili syn a dcera. 
Roku 1948 zahynul Fran-
tišek Votruba při letecké 
havárii během cvičného 
letu. Údajně se chystal na 
emigraci.
V té době (a až do důcho-
du) byla Světla členkou 
hereckého souboru Diva-
dla na Vinohradech. Její 
jméno je spojeno s ne-
pěknou kauzou okolo její 
herecké kolegyně herečky 
Jiřiny Štěpničkové, 
pro kterou v 50. letech 
ještě s několika dalšími 
hereckými kolegy měla 
požadovat trest smrti. 
Usnesení z příslušné 
schůze ani jejich petice se 
však nikdy nenašly.
Světla zůstala po smrti 
manžela sama se dvěma 
dětmi. Složitou situaci 
nezvládala, byla dlouho-
době nešťastná a herecky 

taJemStví 
kulatého Stolu

Paní Světla: Závratná kariéra, Pak 
Pád na 13. Schodě do náruče Smrti

inzerce

Herečka Světla Svozilová patřila za první republiky mezi 
nejobsazovanější herečky, ale vždycky byla „až ta druhá". 
Po válce se stala horlivou komunistkou, její manžel se za-
bil v letadle při „nácviku" emigrace. Jako držitelka titulu 
„Zaloužilá umělkyně" se zabila po pádu na schodech.

Světla

ARNOŠT GOLDFLAM
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arnošt 
goldfl am

PŘiSPěJte 
na ProvoZ 

těchto novin
tranSParentnÍ úČet 

StaroBrněnských novin 
9442810001/5500
Pro více info volejte Martina 

na tel. č. 777 122 009

nevytížená. Syna na čas 
umístila do dětského do-
mova. Údajně propadla 
alkoholu.
Další tragédie přišla 
roku 1966. Světla se svojí 
dcerou při jízdě automo-
bilem těžce havarovala. 
Podstoupila několik ope-
rací. Následná léčba byla 
velmi náročná, během 
níž prakticky nevstala 
z postele, a až do své 
předčasné smrti výrazně 
kulhala. Na nemocnič-
ním lůžku ještě stačila 
převzít titul Zasloužilé 
umělkyně. 
Do důchodu paní Světla 
odešla v roce 1968. 25. 2. 
1970 se vracela z nákupu 
v nových ortopedických 
botách, ve kterých se uči-
la chodit. Zábradlí v do-
mě se právě opravova-
lo, navíc nesvítilo svět-
lo. Pro paní Světlu tolik 
potřebné. V momentě, 
kdy stála na 13. schodě, 
následoval smrtelný pád. 

Text: Martin Cibulka

Zde mŮŽe 
BÝt váŠ 
inZerát!

voleJte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

e-mail :

vlídné ZacháZení!
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vSvětla konkurenci 

těžko snášela, největší 
spory prý měla 

s Adinou Mandlovou.

Víte, že...

Samoobslužná prádelna

Na počkání do 1 hodiny vyperete a vysušíte:
SPeeD QUeen

• BĚŽNÉ I OBJEMNÉ PRÁDLO
• POLŠTÁŘE A POVLEČENÍ
• DEKY, PEŘINY, PŘIKRÝVKY
• POTAHY NA MATRACE
• PŘEHOZY NA SEDAČKY
• SPACÁKY A BUNDY
• Z UMĚLÉHO VLÁKNA, PEŘÍ I BAVLNY

Prací prostředek a aviváž zdarma, Wi-Fi, příjemné prostředí

Trolejbus č. 33, zastávka Mikulčická
Po - pá 8 - 21 h, so, ne 9 - 21 h www.brno-pradelna.cz

Telefon:
604 595 559

Adresa:
OC Slatinka, Jihomoravské nám. 1, Brno - Slatina
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Paní Světla: Závratná kariéra, Pak 
Pád na 13. Schodě do náruče Smrti

Kalendárium 
Starého Brna

Innocenc 
Červinka, 
archeolog

Gita 
Abrahámová, 

pěvkyně

únor

● Bedřich Golombek 
*5. 2. 1901 Hrušov 
†31. 3. 1961 Brno
Redaktor Lidových novin. 

● Gita Abrahámová 
*13. 11. 1933 Svatý Ján 
†12. 2. 2005 Brno
Operní pěvkyně, sólistka 
opery brněnského Národ-
ního divadla. 

● Anna Mikšíčková 
*3. 2. 1829 Brno 
†19. 11. 1891 Brno
Starostka brněnské 
Vesny. Přátelila se  
s Boženou Němcovou.

● Bohuslav Kilian 
*16. 7. 1892 Bosonohy 
†25. 2. 1942 Brno 
Vydavatel uměleckých 
revuí. Strýc B. Hrabala. 

● Innocenc Červinka 
*1. 2. 1869 Břest 
†3. 10. 1952 Brno 
Archeolog, vydavatel 
časopisu Pravěk.

● Antonín Smrček 
*11. 12. 1859 Brodek
†17. 2. 1951 Brno
Po povodni v roce 1890 
vedl v Praze rekonstrukci 
Karlova mostu.

Antonín 
Smrček, 
stavitel

Anna 
Mikšíčková, 
aktivistka

Starobrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Cesta svíčky ke slávě (1/2)

Host v hotelu: „Ještě bych prosil jednu svíč-
ku.“ Pokojská: „Hned prosím.“

Pokojská k portýrovi: „Pošlete pro svíčku.“ Portýr k podomkovi: 
„Přineste od hokyně jednu svíčku.“

Pokračování příště

Světla Svozilová S Hereckými kolegy: (nahoře zleva) václav vydra, 
marie Brožová, (dole zleva) adina mandlová, Bedřich veverka, marie rosůlková 
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Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská
NEJ
První 

PotaPěč

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

servírka přinesla kávu 
(tento proces jsem viděl 
na vlastní oči v černo-
bílém dávno zapome-
nutém krátkém fi lmu), 
prsty na pravé noze vzal 
kostku cukru, dal ji do 
šálku, kávu lžičkou za-
míchal, lžičku položil na 
talířek, vzal šálek s kávou 

za ouško a elegantně po-
píjel. Když Frantík cesto-
val po Americe, samotný 
Henry Ford mu věnoval 
upravený osobní auto-
mobil značky Ford, který 
si Frantík nechal přivézt 
do Brna. A tak jsem se 
rozhodl, že příští číslo 
StaroBrněnských novin 

bude věnováno právě 
Frantíkovi. A nezapo-
meňte! 4. 2. U Tomana!  

amatujete, jak ba-
bičky říkávaly, 
když např. průvan 

otevřel dveře: „Podívej, 
přišel bezrukej Frantík.“ 
Na minulém Srazu přátel 
StaroBrněnských novin 
jsme na bezrukého Fran-
tíka vzpomínali mj. také 
proto, že se narodil i ze-
mřel v měsíci únoru. 
Některé z přítomných 
dam jej potkávaly v Ko-
bližné nebo také v Králo-
vě Poli. Bezruký Frantík, 
vlastním Jménem Franti-
šek Filip (1904 - 1957) byl 
vždy pečlivě oholen, uče-
sán a elegantně oblečen. 
Každý den ráno si pravou 
nohou zapínal čistou ko-
šili až ke krku. Když mu 

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
4. února 2019 

U Tomana 
(nám, Svobody 22)

co uměl bezruký Frantík

inzerce

P
karel Divíšek

Průkopníkem českého 
potápění je Tunal Karel 
Divíšek (1902 - 1956). 
Jako první potápěč se 
uplatnil při průzkumu 
podzemní říčky Punkvy. 
Patřil ke skupině prof. 
Absolona. Byl majitelem 
první soukromé auto-
školy v Brně. Jako jeden 
z prvních vlastnil ame-
rický terénní automobil, 
s nímž nejednou a za tmy 
vyjel Schodovou ulici 
směrem nahoru. Jeho 
dcerou je herečka Nina 
Divíšková.

Bezruký Frantík 
řídí svůj Ford

účastníci 
Setkání

inzerce

Prvorepublikové hereč-
ky se často scházely po 
představení na Barran-
dovských terasách vy-
hlášených skvělou kávou 
a vybranými pokrmy nebo 
v paláci Lucerna s vý-
jimečnou atmosférou. 
A nechyběla ani paní Svět-
la, zvyklá ještě z Brna na 
noblesní podniky podá-
vající její oblíbené ovocné 
tartaletky nebo typický 
sezonní jablíčkový hřbet 
a speciální moka. Ve třicá-
tých letech v brněnských 
fi liálkách místní pražírny 
podávaly v zimních mě-
sících zákazníkům kávu, 
připravenou z čerstvě 
upražených Jiho a středo-
amerických káv se směsí 
indického voňavého ko-
ření, s kofl íčkem sladké 
čokoládové smetany a ma-
lým pišingrem. Byla velmi 
oblíbená a i dnes si může-
te ve vybraných podnicích 
dopřát tuto kávu podle 
původní receptury Osval-
dů. Vyzkoušejte, chutná 
a voní jako báječná zimní 
pohádka.      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
Zimní pohádka

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
RAJ HLINKY, Hlinky 118
Samoobslužná restaurace se specializací 
na denní menu. Salátový bar, chlebíčky, 
bagety, koláčky, čerstvé pečivo. Tel.: 774 
263 439. www.rajhlinky.wz.cz. 

Hluchá zmije, Veveří 55
Pivnice s netradiční nabídkou: Tmavá Eliš-
ka, Filtrovaný Záviš, Soběšická dvanáctka, 
Medvěd světlý, Kabrňák a další. Škvarková 
pomazánka. Tel.: 728 275 830. FB. 
 
U Sedláka, Divadelní 3
Stylová pivnice u Maliňáku. Piva z šesti 
pivovarů. Bačův pikantní guláš, chléb se 
sádlem, utopenci, domácí škvarky. Tel.: 
774 546 823. www.pivniceusedlaka.cz

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 
SMS
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Lída Juráčková 
Poradna Aloe Vera
Pasáž Typos
Běhounská 22, 
1. patro
Brno, 602 00

PORADNA ALOE VERA
Aloe vám tělo pohladí 

a úsměv naladí!

Tel.: 720 537 786
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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

„Cože paní docentko,  vy 
máte doma také maso-
chistického diabetika?"

„Terezko, co dělá ten tvůj 

novej kluk? Jak se má, co 
ho baví?" 
„Babi, už sem ti to říkala 
stokrát - je neomarxis-
tickej nihilistickej post-
-anarchista." 
„No, hlavně, aby mu to 
pak započetli na důchod."

Odposlechnuto v trolejbu-
se do Kampusu: 
„Na manžela používám 
metodu cukru a biče."

cukr a bič 
v trolejbuse

Z notÝSku oBčanSkého PaSiviStYZ notÝSku oBčanSkého PaSiviStY
Petr kolman, www.sukolman.cz

Uhodily Hromnice,
světla už je zase více.

Do jara otvírá se 
brána,

když uslyšíš zpívat 
skřivana.

Naopak páni havrani,
jsou pěkně naštváni.

Ale nic se neděje,
my jsme plní naděje.
                                            Jiří Šavolt

uhodily 
hromnice

Brněnský 
Sysifos

Báseň

důchodové 
pojištění

PoSíleJte BáSně 
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

Svratky 
mocný tok

Řeky Svratky 
mocný tok větší 
než má veletok.

Postavíme přehrady 
a doky na trase 

Svratka - Dunaj - Nil. 
Kapitán bude krokodýl.

Jan Lubina

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.

●Postarám se vytíženým 
lidem o dítě, zvířata, do-
mácnost, různou asistenci, 
výpomoc v tvořivé práci, 
kultuře a podobně. Žena 
47 let. Tel.: 731 383 368.
●Kartářka. Jaký bude 
rok 2019, nač se těšit, 
čeho se vyvarovat? Kar-
tářka Zuzana Antares 
vám odpoví. Věštírna Via 
Regia. Tel.: 775748425.
●Seznámení. 48letý muž 
z Brna hledá ženu od 38 do 
48 let. Tel.: 721 403 052.

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

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

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

Mzda bude upřesněna při osobních pohovorech   
+ motivační odměny.

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.

Samoobslužná prádelna

Na počkání do 1 hodiny vyperete a vysušíte:
SPeeD QUeen

• BĚŽNÉ I OBJEMNÉ PRÁDLO
• POLŠTÁŘE A POVLEČENÍ
• DEKY, PEŘINY, PŘIKRÝVKY
• POTAHY NA MATRACE
• PŘEHOZY NA SEDAČKY
• SPACÁKY A BUNDY
• Z UMĚLÉHO VLÁKNA, PEŘÍ I BAVLNY

Prací prostředek a aviváž zdarma, Wi-Fi, příjemné prostředí

Trolejbus č. 33, zastávka Mikulčická
Po - pá 8 - 21 h, so, ne 9 - 21 h www.brno-pradelna.cz

Telefon:
604 595 559

Adresa:
OC Slatinka, Jihomoravské nám. 1, Brno - Slatina
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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 20. 2. 
od 19.30 h do Klubu Leit-
nerka, Leitnerova 2, a 13. 3. 
od 19.30 h do Místogalerie 
Domu Skleněná louka na 
večer s názvem Láska, po-
ezie, hudba z veršů a také 
prózy Perutinka Paula 
Eluarda. Scénické zpra-
cování Perutinky, která 
chce létat, je vhodné i pro 
děti. www.veseledivadlo.cz

Fičáku tancuj 
až do rána

Pěkně si zatančete v klu-
bu Fičák na Mojmírově 
náměstí 17. Příležitost 
máte každý pátek a kaž-
dou sobotu na akci Oldies 
- zlatá osmdesátá. Vstup 
je zdarma.

Véčko plné pohádek 
pro děti 

Zajděte s dětmi v únoru 
do divadla. V Divadelním 
studiu V na Veveří hra-

K

Kulturní nástěnka    
Divadlo - So  9. 2. v 19 h - ŠeSt ta-
neČnÍcH HoDin v ŠeSti týD-
necH - Divadlo Bolka Polívky, Jakub-
ské nám. 5 - Duet o lidské opuštěnosti 
a naději! Hrají: Ch. Poullain, M. Kraus.

akce - Út 14. 2. v 15.30 h - marie 
ČaDová: Flamenco - Galerie Žlutý 
kopec, Masarykův onkologický ústav - 
Marie Čadová o historii fl amenca i s ta-
nečními ukázkami. Olééé!

Umění - St 20. 2. v 19.30 h - láSka, 
Poezie, HUDBa - Klub Leitnerka, 
Leitnerova 2 - Scénické provedení prózy 
Eluarda Perutinka pro děti a jeho verše. 
Uvádí Veselá div. společnost.

Dětem - 24. 2. v 15 a 17 h - rUmcaJS 
- Divadelní studio V, Veveří 133 - Zná-
má pohádka o loupežníkovi v divadelní 
podobě.  A nejodvážnější děti si zahrají 
také! Více: www.divadlov.cz

Divadlo - Čt 28. 2. v 19.30 h - PanÍ 
Bovaryová - HaDivadlo, Poštovská 
8d - Režie: Ivan Buraj. Hrají: Táňa Malí-
ková, Jiří Valůšek, Cyril Drozda…  Více: 
www.hadivadlo.cz

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

únor

jí např. 23. 2. Pohádku 
O třech přadlenách či 10. 2. 
Barona Prášila. Vhodné 
pro všechny zvídavé děti 
a jejich hodné rodiče.

Seznamte se 
v Sono Centru

Studenti, nezmeškejte 
26. 2. parádní Student-
skou seznamovací párty 
v Sono Centru. Začíná se 
v 21 h.
 

Horská dráha jede 
u Bolka 

Nenechte si ujít nové pěk-
né představení s názvem 
Horská dráha v Divadle 
Bolka Polívky. V komor-
ní komedii kromě úžas-
ného Milana Kňažka 
alternují Eva Novotná 
a Jitka Ježková. Před-
stavení o tom, jak si lev 
salónu přivede do svého 
bytu krásnou neznámou, 
režíroval Petr Halber-
stadt. Během února na 
ni můžete zajít 6., 11. a 24. 
vždy od 19 h.

Milan 
Kňažko, 

herec

Petr 
Halberstadt, 

režisér

V  divadelním představení Šest 
tanečních hodin v šesti týd-
nech opět září Chantal Poullain 
a v roli jejího učitele tance he-
rec Martin Kraus. Představení 
v režii Zdeňka Duška k vidění 
v Divadle Bolka Polívky 9. 2. od 
19 h. Nenechte si ujít.

Chantal Poullain 
tančí u Bolka

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

Eva
Novotná, 
herečka

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
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Jak Kryšta Kolumbůj zmákl 
mlatu v Polepšovně 1492 (XX.)

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

Všichni se kókali a měli 
dojem, že snad majó 
absťák, protože tak pětku 
kilců před nima se upro-
střed vasrůvky placatila 

betelná hrouda. Všichni 
začaly fučet do zbytků 
prostěradel, aby se tam 
dohrabali co nejdřív.
Když se dostali blíž, zgóm-
li, že na dečmenech zonc-
ní betálný kocny a křížovej 
začal žvanit, že se na něho 
nejvyšší nevyjebal. Víc než 
žvástům se ale věnoval 
kocnám, protože ty tam...

radek „Pátračka“ DráPal k poctě Franty kocourka

Betálný kocny

PoŠli SvoU HáDankU oStatnÍm!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Víte, kde je tento 
nepřístupný balkón? Nápo-
věda: Hledejte ve velkém 
domě na Mendlově náměstí. 
Hádanku a foto poslal:  
čtenář Dušan Cikl

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Minule: Hlava sochy (jedna ze tří) 
ženy s hrozny je na domě v ulici Va-
chova 1 nad vchodem.
Správně: Jana Ingrová

Co nového 
v Praze[ [

- Pokračování příště-
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 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 řř556 578 inzerceř@StarobrnenSkenoviny.eu
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Brněnská operní pěvkyně 
Aleksandra Čvanová

Významná operní pěv-
kyně Aleksandra Čva-
nová (1897 - 1939) po-
cházela z Ruska. Od roku 
1926 působila v Divadle 
na Hradbách (dnes Mahe-
novo divadlo). Zářila jako 
Rusalka ve stejnojmenné 
opeře Antonína Dvořáka. 

Se svou kolegyní Marií 
Žaludovou utrpěla těžké 
zranění při automobilo-
vé nehodě v nepřehledné 
zatáčce u Jihlavy. Byla 
pohřbena v divadelním 
kostýmu Rusalky s kyticí 
bílých leknínů na brněn-
ském Ústředním hřbitově. 

remislav 
remislavský, 

manžel

Marie 
Žaludová, 
pěvkyně

Slavné místní ženy

antonín 
Dvořák, 

skladatelSedět uměla krásně

Naši Cukrárničku najdete 
v Brně - Husovicích 

poblíž kostela, na adrese 
Nováčkova 45. 

Jsme tu pro vás od roku 2009. 
Nabízíme zákazníkům v útulném prostředí 
kvalitní kávu Covim a výborné zákusky. 

Těšíme se na vaši návštěvu!

www.cukrarnickahusovice.cz

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

Adresa: nám. Svobody 3, Brno
www.statlbrno.cz

nabídka:
Denní menu, čtyři druhy piva, 
lahodná italská káva Carraro, 

výborný Starobrněnský 
guláš, steaky a další speciality. 

Chlazená vodní lázeň na pivní sklo. 
U nás si vybere každý!



Modré okénko
dnes získává...

tip: Pozorní čtenáři 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

veDoUcÍ ovce 
ze stáda z Bystrcké ulice
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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

V čele stáda 
dlouho vzdoro-
vala odchytu, 
když lezly i po 
skalách (str. 2)

inzerce

CAFFÉ DEL SAGGIO 
(Helceletova 2). 

Při pražení kávy se tu 
čtou výhradně 

StaroBrněnské noviny!

Takhle to 
má vypadat

inzerce
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odběrních míst50 
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 Redu-
ta, Zelný trh 4. Pivní sady, Nádražní 22. Info centrum, Radnická 
8. Zlatnictví Marcela Lurská, Veveří 32. Restaurace Bláhov-
ka, 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. Caff é del Saggio, 
Helceletova 2. Husa na provázku, Zelný trh 9. Kadeřnictví Leo-
ny 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. Nika Centrum, Lipová 24. Restaurace Pod Špilber-
kem, 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 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 Ká-
vová hvězda, Jezuitská 3. Pontis, nám. 28. října 8. Kadeřnictví 
Jana, Padělíky 28a, Brno - Bosonohy. Restaurace Štatl, nám. Svo-
body 3, Alfa pasáž, stanoviště hlídače. U Mikešů, Černovická 2. Bis-
tro 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.března

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 Emil, který 
miluje procházky po 

Starém Brně. Poslala: 
Dana Polášková

emil

HorSký vzDUcH. „cítíte, slečno, ten ozón?" 
„ano, to se asi medvědi přejedli žaludů."
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