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Místní krásky

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

květen 2019
Čís. 5, 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

„Bez vody a StaroBrněnských 
novin člověk nepřežije!”

Martin Cibulka
Hlavní redaktor SBN

BRNO PÍŠE 

PŘÍBĚHY

Čtěte na str. 6 - 7

 z kavárny Jádro Cafe 
(Purkyňova 35b) 

s kávovníkem, který není 
na prodej.

BARISTKA LUCIE

PŘÍBĚH JIŘÍHO MAHENA

RYBÁŘ 
ČASU

Jiří Mahen na snímku s manžel-
kou Karlou v Jugoslávii v roce 
1933. Zemřel před 80 lety.
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Radim 
Fiala

Brněnský herec 
a patriot

Ivana 
Hloužková 

Herečka, Divadlo 
Husa na provázku
„Mého kocoura. 

Nikdy jsem si 
s nikým tak 

dokonale 
nepopovídala.“

Petr 
Halberstadt
Herec, režisér,

ND Brno
„Byly doby, 

kdy mě pohled 
do zrcadla 

dokázal 
vyděsit.“ 

ANKETA STAROBRNĚNSKÝCH NOVIN

Tomáš 
Kudlička 

„Ježíka hnědého, 
rybu, která se při 
nebezpečí zvětší 

a vypadá jako 
ostnatá koule.“

Veselá divadelní 
společnost

Jaké nejdivnější 
zvíře jste kdy viděli?

Markéta 
Jetelová

„To, které 
získalo Krásku 
svojí láskou.“

„Díky profesoro-
vi z Essexu jsem 

se seznámila 
s kolohnátkem 
nepatrným.“

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Čili: To je pro 
mě jednoduchá 

otázka, a to 
člověka.“

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 - Brněnská zoo se 
rozloučila s oblíbeným 
rošťákem, medvědem 
Brunem. Tříletý chlu-
páč se stěhuje do zoo 
v Děčíně. 
Nemůže už totiž sdílet vý-
běh se svými rodiči, proto-
že už je na to moc velký. 
Bruno se narodil v Brně 
rodičům Jelizarovi s Kam-

čatkou, což jsou sirotci 
z Ruska z volné přírody. 
Stěhování proběhlo bez 
problémů. Bruno vlezl 
do bedny, slupnul rybku 
s uklidňujícím přípravkem 
a po pětihodinové cestě 
pak v pořádku dorazil do 
Děčína. Tam už ho čekal 
jeřáb, který bednu i s Bru-
nem přemístil do expozice.

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

starobrnenske-
noviny.eu

TO JE ŠKODA!  POPULÁRNÍ MEDVĚD 
BRUNO SE OD STĚHOVAL DO DĚČÍNA

STARÉ 
BRNO

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

Brno - Astronaut An-
drew Feustel, který vzal 
s sebou do vesmíru Mi-
lerova Krtečka, zavítal 
do brněnské hvězdárny 
a planetária a slavil tu 
Mezinárodní den kosmo-
nautiky. Feustel navštívil 
Brno s manželkou Indi-
rou, jejíž maminka po-
chází ze Znojma. Andrew 
Feustel je známý tím, že 
si s sebou do vesmíru 

bral české věci. Učinil tak 
v roce 2011 z Krtečka od 
Zdeňka Milera astronau-
ta. O dva roky dříve se na 
cestu vypravil s Písněmi 
kosmickými od Jana Ne-
rudy.

Pod Špilberkem, 
Husova 13 

Segedínský 
guláš Speciál, 
housk. knedlík

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

98 Kč

POTKALI JSTE NĚKDY 
V PŘÍRODĚ MEDVĚDA?

ANO: 17 %, NE: 83 %
Průzkum provedli členové skautské-
ho oddílu v období od 17. 4. do 
25. 4. 2019, 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 

KVĚTEN
Když brzy kvetou šeříky, 

je třeba začít od píky

18 °C

KOSMONAUT, KTERÝ 
VZAL DO VESMÍRU 

KRTEČKA, BYL V BRNĚ

Feustel strávil ve vesmíru 
299 dní a 4 671krát obletěl Zemi.

„Zavřít kurník 
je jedna věc, 
chytit lišku druhá.

+ polévka

Víte že...
Nejdéle byl ve vesmíru 

ruský kosmonaut Gena-
dij Padalka: 877 dní

Jaké nejdivnější Jaké nejdivnější Jaké nejdivnější Jaké nejdivnější 
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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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

inzerceinzerce

Dívka ze str. 3

ště
Stella prý přicestovala s panem 

Fričem z jeho páté výpravy 
do Argentiny. Uměla jódlovat.

MĚLA ZLATO V HRDLE

BOUŘLIVÝ 
ROK 1919

Bruno už je v bedně
Bruno byl 
miláčkem zoo

Chovatelka 
Klára 
Vondráková 
ze zoo Brno 
Brunův 
odjezd 
oplakala

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 

Historie Alfa pasáže

Více informací na: www.alfapassage.cz ►►

Akce května

V dubnu roku 1931 povolila městská rada zbourá-
ní zbytků starých budov a mohla tak být započa-
ta stavba pasáže Alfa. Kvůli rozsáhlosti projektu 
a tím vzniklé fi nanční zátěži byla stavba rozfázo-
vána na tři části. Pozemek byl rozdělen na pět 
parcel, na kterých se v rozmezí šesti let postupně stavěly jednot-
livé domy. Realizací stavby byl pověřen čerstvý absolvent ČVUT 
Karel Bezrouk. V první fázi byly postaveny domy v nároží ulic 
Poštovské 10 a Jánské 11 a 13 a současně s nimi navazující 
dům v Poštovské 8. Stavba byla dokončena 29. 1. 1932 a provoz 
byl ofi ciálně zahájen prvním promítáním velkofi lmu Bílé opojení 
v novém suterénním kině.       Pokračování příště.

11. 5. 2019 (sobota) od 15 do 19.30 h Bleší trhy v Alfě. 
Více info na telefonu: 702 949 636, www.vetesnictvi.info

Arnold Franck (1889 - 1974), 
režisér fi lmu Bílé opojení

Hermine Stiassni (roz. Weinmannová z Ústí n. La-
bem) se do rodiny textilních továrníků přivdala 
19. května 1909. Tento měsíc uplyne 110 let od 
svatby manželů Stiassni, kteří se o 20 let pozdě-
ji, již se svojí jedinou dcerou Susanne, nastěho-
vali do svého honosného domova na Hroznové 
14, který jim vyprojektoval architekt Wiesner. Paní 
Hermine s Wiesnerem spolupracovala již před tím, 
například na projektu paláce Morava na Malinov-
ského náměstí. Byla to velmi podnikavá dáma, 
a stejně jako Greta Tugendhat, byla i Hermine Sti-
assni činná v Lize za lidská práva. Byla nejen váš-
nivou fotografkou, ale i malířkou. A právě její akvarely se staly nejcennějším zdrojem 
informací o podobě interiéru vily. Některé z akvarelů uvidíte i během prohlídky vily, 
a to vždy od pátku do pondělí od 9 do 17 h.

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

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

Akvarel Hermine Stiassni

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.
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DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI, ŽE: Nápis GRAND HOTEL býval na rohu budovy, dnes je vpředu.

1935 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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Grandhotel (Benešova ulice č. 18)

● 1. 5. 1939 (80 let) 
byl v zahradě Zemské-
ho četnického velitelství 
Brno v ulici Příční (tehdy 
Quergasse) odhalen po-
mník četníků padlých při 
výkonu služby. Pěvec-
ký sbor zazpíval hymnu 
„Kde domov můj“. Žulový 
pomník dodala firma K. F. 
Racek z Hybešovy 14 za 
částku 16 772 korun. 

Odhalen pomník 
padlých četníků

Kostel sv. Mikuláše byl 
dominantou dnešního 
nám. Svobody přibližně 
od roku 1231 až do roku 
1870. Ještě před ním tu 
stála velká kovářská díl-
na. Kostel byl původně 
postaven pro valonské 
a italské kupce žijící 
v Brně. Na přelomu 14. 

a 15. století v něm kázal 
žák mistra Jana Husa Mi-
kuláš Polák. Jeho kázání 
se však církevním hodnos-
tářům velmi nelíbila a tak 
byl Polák vypovězen 
z Brna. Věž kostela byla 
přistavěna roku 1588. 
V době reforem provádě-
ných císařem Josefem II. 

PŘÍBĚH KOSTELA SVATÉHO MIKULÁŠEJako by to 
bylo včera[        ]

byl kostel odsvěcen a roku 
1786 zde bylo zřízeno vo-
jenské skladiště. Pozdě-
ji byla v těsné blízkosti 
zřízena i městská váha 
a strážnice pro brněn-
ské četnictvo. Roku 1869 
byl kostel předán městu 
s podmínkou, že bude za 
účelem „zkrášlení Velkého 
náměstí“ zbourán i s oko-
lo stojícími krámky a bý-
valou městskou váhou, 
což se také do konce dub-
na roku 1870 stalo. 

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

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Kostel sv. Mikuláše 
na nám. Svobody

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.

Adresa: Veveří 12, Brno
Tel.: 541 213 740, 608 826 446

E-mail: jiro@zamkarstvi-jiro.cz

Přijde-li nezvaný host, 
JiRo klíče = bezpečnost.

• Zhotovujeme všechny druhy klíčů a autoklíčů
• Opravy zámků a autozámků
• Realizace systému generálního klíče
• Prodej bezpečnostních vložek - FAB, EVVA, 

Mul-t-Lock, trezorů
• Montáž zámků, nouzové otevírání

Klíče na ulici Veveří zhotovujeme již od roku 1936 
(tehdy Eichhorner Strasse)!

Přijde-li nezvaný host, 
JiRo klíče = bezpečnost.

Přijde-li nezvaný host, 
JiRo klíče = bezpečnost.

www.zamkarstvi-jiro.czNajdete nás na facebooku: 
facebook.cz/prodejvinasdegustaci

• Nabízíme sudová a lahvová vína                       
od moravských vinařů. 

• Milá šenkýřka Terezka se na vás těší! 
• Líp Vám bude nežli v ráji s vínem    
od Terezky v máji.

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 ulice vznikla roku 1924. 
V roce 1942 byla pojmenována 
Masurgasse a po osvobození 
1945 Masurova. Svůj dnešní 
název nese od září roku 1946. 
Víte, jak se tato ulice jmenuje? 
Nápověda: Lidé si tuto ulici 
občas pletou s ulicí na Starém 
Brně, která má velmi podobný 
název. Ta to však není. 

Kdyby domy mohly mluvit

bydlel až do svého sko-
nu spisovatel, divadel-
ní kritik a magistrátní 
úředník Čestmír Jeřá-
bek (1893 - 1981). V roce 
1918 bojoval na italské 
frontě. Spoluzaložil Lite-
rární skupinu, redigoval 
časopis Host a byl před-
sedou Sdružení morav-
ských spisovatelů. 

Botanická 5
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Čestmír JeřábekBotanická 5

do těchto novin 
vám vytvoříme

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

INZERÁT

ČERNÁ 
KRONIKA

V tomto domě

název. Ta to však není. 
Nejrychlejší volající 
se správnou odpovědí 
obdrží hrnek Staro-
Brněnských novin! 

Rok 1965

ČERNÁ 

CO KDYŽ ZAČNE 
HOŘET PETROV?

Řečkovice - Batole zabouchlo svou 
matku na balkóně a ta byla šílená 
hrůzou: Uvnitř totiž hořel sporák, 
na kterém se ohřívalo jídlo. Nako-
nec přivolala pomoc voláním, tak 
k ní hasiči vylezli a balkón otevřeli.

Dvouleté batole 
uvěznilo matku 

na balkóně

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

PO POŽÁRU NOTRE-DAME MAJÍ BRŇANÉ STRACH 
O OSUD JEJICH NEJSLAVNĚJŠÍHO KOSTELA

Brno - Děsivé snímky plamenů 
šlehajících z katedrály Notre-
-Dame obletěly svět. Francouzi 
museli se slzami v očích přihlí-
žet, jak v ohni mizí kus jejich 
historie.
StaroBrněnské noviny se pídi-
ly, jak je proti ničivému požáru 
zabezpečena dominanta Brna, 
katedrála svatých Petra a Pavla 
na Petrově. Zničení by bylo zni-
čující ránou.
Poloha katedrály Petra a Pavla 
je pro hasiče velký problém. 
Navíc je tu řada stavebních kon-

strukcí, které umožňují skryté 
šíření požáru, třeba dřevěné 
stropy. Dobré je, že má Petrov 
na střechách na rozdíl od Notre-
-Dame ocelové krovy.
„U katedrály svatých Petra 
a Pavla jsou nástupní plochy 
pouze v severní a západní části 
a dále je to pro techniku neprů-
jezdné. Stejně tak je tam pouze 
jedna příjezdová cesta," říká 
mluvčí jihomoravských hasičů 
Jaroslav Mikoška. 
Podle mluvčí Biskupství brněn-
ského Martiny Jandlové má ka-

tedrála sv. Petra a Pavla ucelený 
plán požární ochrany. „Jednou 
za čtvrt roku katedrálu kontro-
luje odborně způsobilá osoba. 
Zaměřuje se třeba na elektroin-
stalace a hromosvod, elektrické 
spotřebiče," uvedla mluvčí.
Vzácné bohoslužebné předmě-
ty, textilie, monstrance, kalichy 
a další předměty jsou uložené 
v nehořlavém trezoru katedrály. 
Jeden však nikdy neví - napří-
klad dosud není známa příčina 
požáru Notre-Dame. Ví se jen 
to, že byl založen uvnitř.

Požár chrámu Notre-Dame 
v Paříži 15. dubna

Petrov čelí suchému 
a teplému počasí
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ROZHOVOR STAROBRN ̌ENSKÝCH NOVIN 

SBN: Kdo ve Vás probu-
dil lásku ke zpěvu?
Martino: „Hudbu měla 
naše rodina v krvi. Otec 
hrál na kytaru, strýc na 
klavír a můj dědeček Luigi 
Bortolotti z Trenta na Es 
trubku v místní dechové 
kapele v Innsbrucku. Já 
jsem zde jako student vedl 
místní kostelní sbor.”
SBN: Narodil jste se 
v Innsbrucku, ale žijete 
v Brně. Čím je pro Vás 
Brno přitažlivé?
Martino: „Před 25 lety 
jsem se rozhodl přestěho-
vat do Brna, protože jsem 
zde objevil vhodného kan-
tora operního zpěvu, bary-
tonistu Vladimíra Chmela 
z Národního divadla Brno. 
V Brně jsem našel práci 
učitele němčiny a korekto-
ra německých textů. Roz-
hodl jsem se tady zůstat 
natrvalo.”
SBN: Jaký repertoár zpí-
váte?
Martino: „V posledních 
čtyřech letech se zabývám 
operní tvorbou mladého 
Verdiho. Letos nastudu-
ji Bitvu v Legnanu. Je to 
překrásná opera, která se 
vůbec nikde ve světě ne-
hraje. Árii z ní představím 
letos na červnovém kon-
certu ve Valticích.”
SBN: Ve kterých zemích 
jste vystupoval?
Martino: „Kromě Čes-
ké republiky a Rakouska 
jsem často zpíval na Slo-

vensku, v Německu, Itálii, 
Slovinsku, Maďarsku nebo 
Belgii.”
SBN: Co musí mít pěvec, 
aby zaujal publikum?
Martino: „Na prvním 
místě je technická přípra-
va. Důležitá je  rytmická 
preciznost, spolupráce s di-
rigentem a orchestrem 
a také historická tradice 
provedení. Když se toto 
všechno sejde, potom pě-
vec publikum zaujme.”
SBN: Kde Vás uvidíme 
a uslyšíme? Pozvěte nás!
Martino: „9. června od 
16 hodin bude verdiovský 
koncert v zámecké jízdár-
ně ve Valticích. Vystoupím 
s výtečnou Moravskou 
fi lharmonií Olomouc pod 
vedením dirigenta Petra 
Šumníka.”
SBN: Co vzkážete čte-
nářům StaroBrněnských 
novin?
Martino: „Přijeďte dne 
9. června do Valtic!”

MARTINO HAMMERLE-
-BORTOLOTTI 

Text: Martin Cibulka

Karlu a Jiřího Mahena 
spojovala láska k přírodě 
a zřejmě také chudé ro-
dinné poměry, z nichž oba 
dva vzešli. 
Mahen se přistěhoval do 
Brna z Prahy (kde byl čle-
nem anarchistického hnu-
tí) v roce 1910. Tou dobou 
byl už uznávaným spiso-
vatelem. Do Brna se pře-
stěhoval na základě na-
bídky stát se  redaktorem
v Lidových novinách.
S manželkou navštěvovali 
brněnské restaurace a ka-
várny. Tvořili spolu hezký 
pár, lidé se za nimi otáče-
li. Rádi chodívali např. do 
restaurace Slavia, kde je 
často hostil šéfredaktor 
Lidových novin Arnošt 
Heinrich. Občas si ke sto-
lu přisednul politik Jaro-
slav Stránský nebo Vlas-
timil Tusar. Mahen často 
navštěvoval také kavárnu 
U Brichtů v České 6, kde 
se scházeli literáti a vzdě-
lanci jako Rudolf Těsno-
hlídek, František Gellner, 
Arnošt Heinrich, Arne 
Novák, Otakar Teyschl, 
František Halas, Karel 
Divíšek, Václav Jiřikov-
ský, při návštěvách Brna 

PŘIJEĎTE DO VALTIC 
NA VERDIHO 9. ČERVNA

JAK SE JIŘÍ MAHEN SEZNÁMIL 
S MANŽELKOU A KAM PAK JELI

Se svou budoucí ženou Karlou se Jiří Mahen se-
známil na letní zábavě v Bojkovicích. Mahen byl 
o 12 let starší. Aby svůj vztah více prohloubili, 
podnikli výlet k propasti Macocha. Fo
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Martino

Jiří Mahen

sem zavítal i Karel Čapek. 
Mezi jeho přátele patřil 
také knihkupec Joža Bar-
vič a jeho společník Josef 
Novotný. Ten Mahenovi 
poskytl po svatbě s Kar-
lou (1919 na brněnské 
Nové radnici) podnájem 
v útulném bytě v České 13. 
Nakonec se zabydleli 
v rodinném domě v ulici 
Gomperzova 8 (dnes Ma-
henova).
Mahen po okupaci Čes-
koslovenska Německem 
dne 22. května 1939 dob-
rovolně ukončil svůj život 
na půdě jejich domu. Po-
dle vzpomínek jeho ženy 

Karly byl první na sezna-
mu lidí, kteří měli být 
posláni do koncentrač-
ního tábora. Sebevražda 
byla posledním hrdým 
gestem, které si mohl 
svobodně zvolit. Karla se 
dožila 95 let. 
Jiří Mahen byl členem 
moha odborných a zá-
jmových organizací. Za-
ložil mimo jiné rybářskou 
organizaci a vlastnil prů-
kaz č. 1.  V Brně má Mahen 
několik byst a také sochu 
v nadživotní velikosti. Je 
pochován v čestném hro-
bě na brněnském Ústřed-
ním hřbitově. 

JIŘÍ MAHEN STRUČNĚ
● Jiří Mahen se narodil 
12. prosince 1882, ze-
mřel 22. května 1939 ve 
věku 57 let ● Pseudo-
nym Mahen vznikl omy-
lem sazeče při sazbě 
původního pseudonymu 
Maheu, což byl hrdina 
Zolova románu Germi-
nal. ● Zabýval se ichtyo-
logií (rybovití obratlovci) 
● Napsal celkem 56 
knih ● Založil Městskou 

knihovnu a stal se jejím 
prvním knihovníkem. 
Pracoval v ní 19 let ● Byl 
dramaturgem brněnské-
ho Národního divadla 
● V Brně prožil 29 let 
● Podnikl s manželkou 
Karlou několik prázdni-
nových cest do Jugoslá-
vie a jednu do Francie, 
často jezdil na Sloven-
sko ● Zajímaly ho ideály 
anarchismu.

JIŘÍ MAHEN STRUČNĚJIŘÍ MAHEN STRUČNĚ

inzerce

Fenomenální rakousko-italský barytonista

KATEŘINA JACQUES 
(ZNÁTE JI!) KANDIDUJE

DO EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU
24. - 25. KVĚTNA 2019

Ochránkyně liských práv a životního prostředí na kandidátce STAN/TOP 09 (č. 26) na 10. místě

26
10. 
MÍSTO
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JAK SE JIŘÍ MAHEN SEZNÁMIL 
S MANŽELKOU A KAM PAK JELI
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StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Cesta svíčky ke slávě (2/4)

Mahenovo 
divadlo

StaroBrněnské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)Cesta svíčky ke slávě (3/4)

Jiří Mahen 
s manželkou Karlou 

v Luhačovicích 
koncem 30. let

Mahen 
s Karlou

Pokra-
čování 
příštěPortýr: „Svíčku jsme sehnali. Tady je. Stála korunu padesát.“ Vrchní číšník: „...a jedna svíčka za dvě koruny osmdesát.“

Kalendárium 
Starého Brna

Jana 
Březinová, 

herečka
František 

Lýsek, 
sbormistr

KVĚTEN

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

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

● Jan N. Mitrovský 
*20. 1. 1757 Brno 
†20. 5. 1799 Brno  
Přírodovědec, spisovatel, 
hudební skladatel, hrabě.

● Josef Zezula 
*19. 1. 1879 Brno 
†26. 5. 1964 Brno
Starosta Sokola Brno, 
ředitel továrny na éterické 
oleje. Bydlel v Lerchově 
ulici. 

● Věra Sládková 
*1. 5. 1927 Brno 
†2. 4. 2006 Bílovice  
Básnířka. Autorka seriálu 
Vlak dětství a naděje.

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

Jan 
Mitrovský, 

hrabě
Věra 

Sládková, 
básnířka

V klobouku Z profi lu

80 
let

výročí
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Setkání přátel StaroBrněnských novin Brněnská
NEJ
PRVNÍ 

ŠKOLA PRO 
ŘEMESLNÍKY

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

naučil hrát na klavír, ve 
svém pokojíčku studoval 
dlouho do noci u rozsví-
cené lampy, ale také ho 
navštěvovali přátelé a ka-
marádi. Ti často chodili 
za jeho tátou, Ludvíkem 
Kunderou (1891 - 1971), 
významným klavíristou, 
muzikologem, pedago-
gem a prvním rektorem 
JAMU v Brně. Žil v tom-
to domku až do své smr-

ti. Čtyři roky poté Milan 
Kundera emigroval a je-
ho dílo bylo u nás až do 
sametové revoluce zaká-
záno. 
Světoznámý spisovatel 
kontakty s okruhem br-
něnských i mimobrněn-
ských přátel sice udržuje, 
do své vlasti se však vra-
cí velmi zřídka a pouze 
inkognito. Víte, že první 
manželkou Milana Kun-

dery byla brněnská ope-
retní herečka a zpěvačka 
Olga Haasová, dcera hu-
debního skladatele a kla-
víristy Pavla Haase? Tak 
6. května opět U Tomana!

ubnový Sraz přátel 
StaroBrněnských 
novin se konal přes-

ně v den, kdy spisovatel 
Milan Kundera slavil své 
90. narozeniny. Narodil 
se 1. 4. 1929 v Králově Poli 
v domku v ulici Purkyňo-
va 6. 
Jezdím kolem často a při-
stihl jsem se, že se na něj 
pokaždé zadívám. Čím to 
je, že mě tento zdánlivě 
zapomenutý domek tak 
přitahuje? Také si říkám, 
jestli si Milan Kundera 
na něj ve svém pařížském 
bytě někdy vzpomene? 
Ve Francii žije už od roku 
1975 a vzpomínek musí 
mít opravdu mnoho. 
V mládí se v tomto domku 

Martin 
Cibulka
Hostitel 
na Setkáních 
přátel SBN

Tel. č.: 777 122 009

Kdy příště
6. května 2019 

U Tomana 
(nám, Svobody 22)

Domek Milana Kundery

inzerce

D

Ředitel c. k. vyšší ně-
mecké reálky v Brně, 
zemský školní inspektor 
a uznávaný odborník na 
statistiku Josef Adolf Au-
spitz (1812 - 1889) byl 
autorem myšlenky a spo-
luzakladatelem školy pro 
řemeslníky, první své-
ho druhu v habsburské 
monarchii. Vznikla roku 
1851. Austpitzovou po-
slední známou brněn-
skou adresou byla v roce 
1880 ulice Bašty. 

S manželkou Věrou 
Hrabánkovou, bývalou 

hlasatelkou brněnského 
televizního studia

Milan 
Kundera

Purkyňova 6

Josef Austpitz

Řekněte, jakou kávu pijete, 
a my povíme, jak na tom jste. 
Průzkumy hovoří jasně, vztah 
Čechů ke kávě je následovný, 
chudší častěji kupují instant-
ní směsi, movitější radši sáh-
nou po zrnkové a vybírají si.
Více jak čtvrtina oslovených 
si často připravuje tradiční 
zalévanou, tedy turka. Další 
čtvrtina preferuje rychlou 
přípravu rozpustné kávy, 
i když je vlastně v důsledku
skoro dvakrát dražší než 
dobrá zrnka. Malé procento 
lidí připravuje kávu z kaps-
le, kde kombinují instantní 
a mletou variantu. Zbytek po-
pulace vyhledává zrnkovou 
kávu v obchodech, zvyšuje se 
poptávka po lokálních pražír-
nách podle nabídky a prefe-
rencí kupujících. Fajnšmekři 
se orientují v přípravě, zkouší 
různé metody přípravy a pre-
ferují čerstvost, dostupnost, 
výběr a kvalitu zrnek.
Vyberte si u svého baristy 
zrnka, třeba trendy Malawi 
gesha se sametově limetko-
vým tělem.
              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
Kávový barometr

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
Point Café, nám. Svobody 8
Kavárna s výhledem na nám. Svobody 
a s unikátními sklepními prostory. 
Vynikající snídaňová polévka. Koktejly, 
dezerty, kávy. www.pointcafebrno.cz 

Panksy, Jaselská 17
Palačinkárna, kavárna, bar a kulturní osvě-
žovna v jednom domě v Jaselské. Palačinky 
sladké i slané, saláty, alko i nealko, kakao, 
horké mléko s medem. www.panksy.cz 
 
Pivovarská pivnice, Mendlovo nám. 20
Restaurace s neprobádanou historií. Pivo 
jako křen točíme s láskou. Starobrno,  
Krušovice aj. Prostorná zahrádka v srdci 
Starého Brna. www.pivovarskastarobrno.cz

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

Dopisy
Poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Minulé číslo

první prezidentka v ději-
nách Slovenska.”
Kalina: „To samozřejmě 
vím, ale zachytil jste, že 
ihned po zvolení řekla, 
že jako prezidentka bude 
vyvíjet maximální tlak 
na změny v soudnictví. 

Nechci být zlomyslný, ale 
ta slova o tlaku na justi-
ci! To by u nás mnohým 
z nevládních neziskovek 
praskla cévka!”
Bubák: „Pane vrchní, pla-
tím, tady se začínají vést 
protistátní řeči...”

Povídá pan Bubák panu 
Kalinovi na Bláhovce: 
„Drahý příteli, asi víte, 
že nedávno byla zvolená 

Kdy se platí
na Bláhovce

Z NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTYZ NOTÝSKU OBČANSKÉHO PASIVISTY
PETR KOLMAN, lidumil, www.sukolman.cz

Vážená redakce,
jmenuji se Ondřej Mište-
ra. Jsem nevidomý a od-
mala se zajímám o rádia. 
Před čtyřmi lety jsem si 
oblíbil rádio R, které hrá-
lo nejlepší folk a country. 
Hrálo písničky, které vů-
bec ostatní rádia nehrají. 
Byli tam skvělí moderá-
toři, kteří vysílali srdcem. 
Rádio R už bohužel nevy-
sílá víc jak rok a půl a moc 
mi chybí. Bylo to moje 
velmi oblíbené rádio. Moc 
pro mě znamenalo. 
Bohužel v současné době 
není rádio, které by mi rá-
dio R dokázalo nahradit. 
Byl bych moc rád a vel-
mi by mě potěšilo, kdyby 
se někdo pokusil na in-
ternetu obnovit rádio ve 
stylu R, nejlepšího folku 
a country.

 Ondra Mištera 

Hledá se 
rádio

Brněnský 
Sysifos

Dopis

POSÍLEJTE BÁSNĚ 
redakce@

starobrnenskenoviny.eu

Vážená redakce, 
dovoluji si Vás upozornit na 
výročí narozenin známého 
vysokoškolského pedagoga, 
muzikologa, profesora PhDr. 

Rudolfa Pečmana, Dr.Sc., 
který se narodil 12. dubna 
1931 a zemřel ve věku 77 let 
16. prosince 2008. Byl au-
torem dlouhé řady publika-
cí monografi í v posledních 

době to byla monografi e  
Vivaldi a jeho doba,  kterou 
prezentoval ještě dne 2. září 
2008 v Brně na České. 
S pozdravem váš čtenář 

Jiří Táborský

VÝROČÍ NAROZENIN MUZIKOLOGA R. PEČMANA

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.
●Výklad karet - vzta-
hy, práce, peníze, zdraví. 
Zuzana Antares, věštírna 
Via Regia (zal.1992), tel.: 
775 748 425.
●Seznámení. 48letý 
muž z Brna hledá ženu od 
38 do 48 let. Tel.: 721 403 
052.

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

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

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 OPONA

Krátké zprávy 
z místního 
kulturního života

V Sono Centru 
to žije

Nenechte si ujít parádní 
koncerty v Sono Centru 
v Brně. Pozor! Hned 2. 5. 
tam vystoupí legendár-
ní  Bobby McFerrin 
& Gimme 5. Dne 14. 5. 
uslyšíte Michal Prokop 
& Framus Five. Je na co 
se těšit.

Véčko plné pohádek 
pro děti

Zajděte s dětmi do diva-
dla. V Divadelním studiu 
V na Veveří hrají např. 
O Smolíčkovi 11. 5., Rum-
cajse 19. 5. a třeba Půl-
noční strašidýlko 18. 5. 
Vhodné pro všechny zví-
davé děti a jejich hodné 
rodiče, které mají rádi 
pohádky.

Skvělá Hloužková 
v roli Tarzana

Herečka Ivanka Hlouž-
ková již několik let září 
v Divadle Husa na pro-
vázku v představení Tichý 

K

Kulturní nástěnka    
Divadlo - Pá 10. 5. v 19 h - KRÁLO-
VA ŘEČ - ND Brno - Mahenovo divadlo, 
Dvořákova 11 - Král problémy mít může 
- řešit je však musí. Hrají: Martin Sláma, 
Ladislav Frej…  www.ndbrno.cz

Dětem - So 11. 5. v 15 h - O SMOLÍČ-
KOVI - Divadelní studio V, Veveří 133 
- Smolíček, jelen a jezinky. Jak to asi do-
padne? Pohádka pro děti a rodiče.
Více: www.divadlov.cz

Divadlo - Út 14. 5. v 19.30 h - WOY-
ZECK - HaDivadlo, Poštovská 8d - Ro-
trojený člověk. Woyzeck. Vrah? Nebo 
oběť? Hrají: Hochman, Valůškov, Valů-
šek… www.hadivadlo.cz 

Divadlo - So 25. 5. v 19 h - ŠEST TA-
NEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝD-
NECH - Divadlo Bolka Polívky, Jakubské 
nám. 5 - Duet o lidské opuštěnosti a neu-
mírající naději! Hrají: Ch. Poullain, M. Kraus.

Divadlo - Út 28. 5. v 19 h - TICHÝ 
TARZAN - Divadlo Husa na provázku, 
Zelný trh 9 - Geniální fotograf Miroslav 
Tichý z Kyjova, kterého bravurně hraje 
Ivana Hloužková. www.provazek.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

KVĚTEN

Tarzan. Ano, křehká he-
rečka hraje roli muže, na-
víc svérázného fotografa 
a malíře Miroslava Ti-
chého. Za svůj herecký 
um získala Cenu Alfréda 
Radoka a byla také nomi-
nována na Cenu Thálie. 
V nejbližší době můžete 
představení vidět 28. 5. 
v 19 h. 

Výstava Titanic 
prodloužena 

Nenechte si ujít na Vý-
stavišti výstavu Titanic, 
je prodloužena do 19. 5. 
Vstupte na palubu legen-
dárního Titanicu. Prove-
dou vás historií 20. sto-
letí.

Ve Fičáku tancuj 
až do rána 

Pěkně si zatančete v klu-
bu Fičák na Mojmírově 
náměstí 17. Příležitost 
máte každý pátek a sobo-
tu na akci Oldies - zlatá 
osmdesátá. Vstup zdar-
ma.

Michal 
Prokop, 
zpěvák

Bobby 
McFerrin, 

zpěvák

V divadelním představení 
Šest tanečních hodin v šesti 
týdnech září Chantal Poullain 
a v roli jejího učitele tance her-
ec Martin Kraus. Představení 
v režii Zdeňka Duška k vidění 
v Divadle Bolka Polívky 25. 5.
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

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL :

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Ivana
Hloužková, 

herečka

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)
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Jak Kryšta Kolumbůj zmákl 
mlatu v Polepšovně 1492 (23.)

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

Do té doby než exl, vybí-
ral kontoše a do sna měl 
v budce zafi xovaný, že se 
dohrabal do Indie. Jenže 
to netušil že vobjevil nej-

krajnější hroudy Ameriky.
No a tak se stalo, že nej-
větší boudu teda nako-
nec ufachčil sám na sebe. 
A když se vo pár járů po 
něm do Ameriky dohrabal 
Amerigo Vespuči Amerika 
dostala méno po něm, von 
se stal kingem na neckách 
a po Kryštovi už neštěkl 
ani pes. 

Radek „Pátračka“ DRÁPAL k poctě Franty Kocourka

Bouda

POŠLI SVOU HÁDANKU OSTATNÍM!
redakce@starobrnenskenoviny.eu

Otázka: Víte, kdepak visí 
v centru Brna  tato pěkná  pa-
mětní deska? Nápověda: 
Deska je na památku císaře 
Josefa 1, v budově býval bis-
kupský alumnát (seminář).

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?
Koutek pro chytré hlavy

Minule: Muž s řemenem přes ra-
meno je v Nerudově 8. Hledaná so-
cha je na pravé straně domu.
Správně: Bohuslav Křivánek 

Co nového 
v Praze[ [

- Konec, další příště -

STRUČNÁ TIRÁŽ
StaroBrněnské noviny 
květen 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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Hoteliérka (Passage - Slovan)
Věra Odstrčílková

Věra Odstrčílková (1900 - ?) 
se stala hoteliérkou hotelu 
Passage poté, co její otec  
Antonín Műller a bratr 
Vladimír zahynuli při le-
tecké katastrofě (1930). 
Hotel pod jejíma rukama 
jen vzkvétal. Zavedla v něm 
plno novinek podle vzoru 

švýcarských hotelů. Řídila 
ho až do konce 2. sv. války. 
Po roce 1948 hotel Passage 
přešel pod správu RaJ 
Brno a byl přejmenován 
na Slovan. Antonín Műller 
postavil hotel podle pro-
jektu architekta Bohuslava 
Fuchse. 

Dobroslav 
Odstrčílek, 

manžel

Antonín 
Műller, 

táta

Slavné místní ženy

Bohuslav 
Fuchs, 

architekt
Její smrt je 
obestřena tajemstvím

DOBROTY, KLID A POHODA - NA SKLENĚNÉ LOUCE

wifi , fb  CVRČEK NA SKLE, KOUNICOVA 23, BRNO
 po - so 8 - 22 hodin

S SEBOU
PUNČ

ČOKOLÁDA
KÁVA

Volejte: 774 826 887, E - mail: info@prirodnipecivo.cz

Jsme přírodní 
bio pekárna

Pečeme s láskou 
bez umělých přísad a cukru

„Chceš-li v zdravém žití býti, 
musíš Přírodní pečivo míti!“

• Bio a kváskové pečivo
• Bezlepkové pečivo

• Přirozeně sladké pečivo
• Semínka, ořechy, sušené ovoce,                       

luštěniny, obiloviny
Příjem objednávek pondělí až čtvrtek 7.30 - 14 h

www.prirodnipecivo.cz

• Semínka, ořechy, sušené ovoce,                       

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
starobrnenskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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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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. Vinotéka U Žíznivého mnicha, Pekařská 70. Akade-
mická 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 Leony Svídové, 
U Hřiště 21, Starý Lískovec. Pivní opice, Joštova 4. Vinotéka U Te-
rezky, 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 Špilberkem, Husova 13. 
U Zlaté hrušky, Tvrdého 3. Pivní šenk Čtyři růže, Veveří 32. Pi-
vovarská restaurace Starobrno, Mendlovo nám. 20. Hostinec 
U Semináru, Smetanova 30. U Třech čertů, Dvořákova 6. Restau-
race 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 Kávová hvězda, Jezuitská 
3. Pontis, nám. 28. října 8. Kadeřnictví Jana, Padělíky 28a, Brno - 
Bosonohy. Restaurace Štatl, nám. Svobody 3, Alfa pasáž, stanovi-
ště 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. 

AKompas, Štefánikova 51, vchod Šumavská

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.



Modré okénko
dnes získává...

Tip: Pozorní čtenáři 
StaroBrněnských novin 
redakce@starobrnenskenoviny.eu

KLÁRA VONDRÁKOVÁ
Chovatelka medvědů
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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

Její miláček 
medvěd Bruno 
se odstěhoval 
do Děčína. 
(viz té str. 3)

inzerce

StaroBrněnské noviny 
před totálním roze-

bráním v informačním 
centru v Radnické ulici.

Takhle to 
má vypadat

inzerce

Fo
to

: M
ar

tin
 C

ib
ul

ka

Příští číslo vyjde
1. června

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

 spatřena a vyfocena 
u jezírka u zadního 

vchodu na Špilberk. 
Poslal: Jan Starý

ŽÁBA

LOĎ vs. ZEMĚ. Kdosi na vyhladovělé lodi: „Země! Země!" 
A zatím kdosi na vyhladovělé zemi: „Loď! Loď!"
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