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BRNO | Aktuálně
Náměstí zaplnili zpěváci koled.
V Brně se přidal i Karel Hegner

Dobré ráno, Brno

Delší Vánoce

K

dyž jsem si minulý rok objednával na začátku prosince
nějaké věci ze zahraničního internetového
obchodu, moc jsem nevěřil v dodání do Vánoc.
Pak jsem ale získal naději. Jeden den byla objednávka zabalená, druhý den poslaná, za další tři
dny v Praze. A na Vánoce jsem skutečně balíček
dostal. Co na tom, že se jednalo o Vánoce pravoslavné v lednu. Alespoň jsme si doma prodloužili sváteční atmosféru.
Petr Jeřábek, editor

Krátce z černé kroniky

Usnul na podlaze obchodu
Brno – Netradičně uprostřed zákazníků obchodního
centra na brněnském náměstí Svobody hledal odpočinek sedmatřicetiletý Slovák v úterý večer. Podřimoval
přímo na podlaze, probudili jej až přivolaní brněnští
strážníci. „Muže podpírali, aby jeho vrávoravé pohyby
neskončily pádem. Při čekání na sanitku ze záchytné
stanice začal být agresivní, strážníkům nadával a pokusil se jim i utéct. Hlídka ho proto musela spoutat,“
popsala mluvčí strážníků Tereza Kadrnožková. Případ
bude řešit přestupková komise. (pah)
ZPÍVAL I KAREL HEGNER. Na brněnském náměstí Svobody doprovodil děti také herec a zpěvák Karel Hegner. Foto: Deník/Attila Racek

Krátce z Brna

Jižní Morava včera zpívala
koledy. Někde si lidé pochutnali na perníčcích i
zabijačce. K programu se
kromě zpěváků přidali
i hudebníci a tanečníci.

Operovali pomocí navigace
Brno – Zlomenou páteř stabilizovali i bez použití
rentgenu ve fakultní brněnské nemocnici v Bohunicích. Lékaři k zákroku poprvé v Brně použili navigaci
Brainlab. Operatérům ukazuje přesnou trasu chirurgického výkonu. „Díky ní můžeme přesněji umístit
šrouby. Navíc nemusíme používat rentgen, takže pacienty ani zdravotníky nezasáhne záření,“ sdělil chirurg Andrej Bilik z bohunické nemocnice, který celou
operaci vedl. Navigace také snižuje riziko poranění
důležitých anatomických struktur. Její použití je výhodné i při operacích nádorů. (mam)

PAVLA HLOUŠKOVÁ
ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI

ZPÍVALI S DENÍKEM. Na brněnském náměstí Svobody si vánoční
atmosféru užilo víc než tisíc zpěváků. Foto: Deník/Attila Racek

KOLEDY. Ke zpěvu se přidaly
i děti. Foto: Deník/Attila Racek

Video a fotogalerie
na www.rovnost.cz
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Dostanou novou cisternu

atmosféry okusili lidé i perníčky či zabijačkové speciality. Dostali je třeba v Kloboukách u Brna na Břeclavsku.
Svařené víno či koláče nechyběly při zpívání ani v
Kosticích na Břeclavsku. Koledy tam zněly úplně poprvé.
„Budeme zpívat i v kostele na
půlnoční mši. Byla to taková
generálka,“ usmívá se dirigent Bohumil Gál.

v kyjovském Domě dětí a
mládeže zapojila i tříletá
Maruška. „Bylo to moc hezké.
Jde o krásnou tradici, která
by se měla zachovávat,“ říká
účastník Arnošt Dočkal.
Na kytaru koledy doprovodil v Adamově na Blanensku také pětaosmdesátiletý
František Novák. „Pro mě to
bylo nejméně na měsíc poslední muzicírování. Tento
týden jdu na operaci s rukou,“ svěřuje se důchodce.
Kromě zpěvu a vánoční

Předplaťte si
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a získejte
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Brno – Nové zásahové cisterny se dočkají dobrovolní
hasiči z brněnského Žebětína. Po 129 letech, tedy poprvé od založení sboru, dostanou auto úplně nové.
„Zatím jsme vždy dostali použité, například od armády,“ přiznal žebětínský starosta Vít Beran. Cisterna
stojí více než šest a půl milionu. V příštím roce v městské části také plánují dokončit projektovou dokumentaci pro stavební povolení a následnou rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice. „Na jaře pro ni
požádáme o dotaci,“ dodal Beran. (rak)

INZERCE

PODÍLY
NA NEMOVITOSTECH
Prodáme Vaše spoluvlastnické podíly na bytech,
rodinných domech a bytových domech.

PRODEJ GARANTUJEME • VYPLATÍME ZÁLOHU

VOLEJTE IHNED: 777 779 972
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Jižní Morava – Vánoce, Vánoce přicházejí. Úvodní slova
známé písně v podání žáků
brněnské Základní školy Kamínky i herce a zpěváka
Karla Hegnera včera na brněnském náměstí Svobody
doprovodil zvuk cimbálu.
Děti se stejně jako tisíce dalších Jihomoravanů zúčastnily akce Deníku Rovnost Česko zpívá koledy.
Se zpěvníkem v ruce a
úsměvem na rtech dorazila i
důchodkyně Jiřina Farářová.
„Odmalička ráda zpívám.
S židenickým sborem objíždíme s vystoupením celý
kraj,“ popisuje žena.
Na Hodonínsku se tancem
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DIVOKEJ BILL/JELEN
HARLEJ/MONKEY BUSINESS
INÉ KAFE/MAREK ZTRACENÝ
VYPSANÁ FIXA/HENTAI CORPORATION
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POLETÍME?/FAST FOOD ORCHESTRA

