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Prodejny jízdenek
se otevřou i v sobotu
Brněnský Dopravní podnik otevře
zítra kvůli očekávanému zájmu
cestujících některé prodejny jízdních dokladů. Ty se budou prodávat nejen v Novobranské ulici, ale
také na Staré Osadě, Mendlově náměstí, u nádraží v Králově Poli
a u bystrcké zoo. Provozní doba
bude od 7 do 13 hodin.
(pte)
KRÁLOVO POLE

Strážníci zajistili
podezřelou lišku
Podivně krotká liška budila
ve středu pozornost kolemjdoucích u lesa za restaurací v Trtílkově
ulici v Králově Poli. Na nezvykle se
chovající zvíře narazili i přivolaní
strážníci, kteří kvůli podezření
na vzteklinu kontaktovali místního lesního hospodáře. Ten pak lišku utratil.
(ac)
BRNO-SEVER

Při mši na Lesné
poděkují za tento rok
Svátek svatého Silvestra si připomenou zítra v Duchovním centru
v Nezvalově ulici na sídlišti Lesná.
Bohoslužba, která začne v 16 hodin, bude především poděkováním za právě končící rok. V neděli
se budou ve zdejším svatostánku
konat hned tři novoroční mše, a to
od 7.30, 9 a 10.30 hodin.
(pte)

Tramvaje pojedou
na Silvestra
do osmi večer
BRNO (pte) V městské dopravě
v krajské metropoli budou na Silvestra platit sobotní jízdní řády.
Všechny denní linky ukončí po
dvacáté hodině postupně provoz.
Poté je nahradí autobusy na nočních spojích, které budou mít první rozjezd před hlavním nádraží
v devět večer. Poté pojedou až do
pěti hodin ráno v půlhodinovém
intervalu.
Speciální linka z Úzké do Avion
Shopping Parku pojede v poslední
den tohoto roku pouze do 16.30
hodin. Také pro vlaky a regionální
autobusy v integrované dopravě
bude platit sobotní režim. Cestující však musí počítat s omezením
jízdy některých spojů, a to zejména v pozdních večerních hodinách. Ta jsou v jízdních řádech vyznačena příslušnými inverzními
značkami.
Na Nový rok 2012 pojedou
všechny spoje brněnského Dopravního podniku opět jako v sobotu. Výjimkou budou tramvaje
na linkách 1, 2 a 12 a také trolejbusy linek 31 a 33, které se budou
prvního ledna řídit nedělními jízdními řády.
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Vánoce poslaly staré televize,
kávovary i ledničky do šrotu
Po Vánocích teď mají
tradičně dost pilno ve
sběrných dvorech.
Hromadí se tam starší
elektronika, kterou
nahradily dárky.
BRNO Zatímco mnoho lidí si mezi
svátky vybírá dovolenou, jsou profese, které mají na konci roku naopak práce více. A to platí i o sběrných dvorech. Hned po Vánocích
sem lidé začali vozit hlavně staré
elektrospotřebiče, které nahradili
novými. Pod stromečky se totiž
tradičně objevila i spousta televizorů, varných konvic nebo novějších typů kávovarů.
„Zrovna teď mám na dvoře vyskládaných asi deset vysloužilých
televizorů. Některé jsou už hodně
staré, bednu mají ještě ze dřeva,“
potvrzuje zvýšený obrat elektroniky pracovník sběrného dvora v brněnské ulici Veveří Zdeněk Herblich.
Kromě televizorů podle něj
lidé často přinášejí i menší spotřebiče, třeba kávovary. A ještě v období svátků přivážejí do dvora
i ledničky. „Některé z nich jsou
snad ještě i funkční. Lidé se jich
však už chtějí zbavit, většinou to
vysvětlují tak, že si pořídili novou,
která je energeticky šetrnější,“ dodal Herblich.
Zvýšené obměny televizorů si
všimli i ve sběrném dvoru v Oblé
ulici v Novém Lískovci. „Dost často sem lidé vozí starší, hlubší televize,“ uvedl pracovník tamního
sběrného dvora a poznamenal, že
hlavní povánoční přísun už nepotřebných spotřebičů ale teprve
přijde.

Po Vánocích do šrotu Do sběrných dvorů již začínají lidé vozit televizory, ledničky, kávovary a další elektroniku. Staré spotřebiče již nepotřebují,
nadělili si pod stromeček nové. Na snímku vysloužilé televizory v brněnském sběrném dvoře v ulici Veveří.
Rošádu s televizory v těchto
dnech absolvoval i osmadvacetiletý Pavel Poustevník z Brna a zapojil do ní i rodiče. „Naši mi nabídli,
že mi k Vánocům přispějí na novou televizi a tu moji starší si odvezou na chatu,“ uvedl osmadvacetiletý Pavel Poustevník a dodal, že
starý televizor z chaty už před Vá-

noci skončil také ve sběrném dvoře, v brněnském Komíně.

Psi už po Vánocích na ulici
naštěstí moc nekončí
Po Vánocích tradičně nekončily
v kontejnerech jen staré věci, ale
často i zvířata. Tento trend je už
ale na ústupu. „Dřív se často stáva-

lo, že lidé chtěli překvapit osamělé
rodiče a pořídili jim psa. Ti ale byli
občas překvapeni až moc, psy do
útulku vrátili a v horším případě
zvířata končila i na ulici,“ uvedla
mluvčí městské policie v Brně Denisa Kapitančiková.
Strážníci o takových nepovedených vánočních dárcích mají pře-
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hled, toulavé psy odchytávají.
V poslední době si však lidé tyto
dárky přece jen lépe rozmyslí.
„Může to být i tím, že jim to pracovnice útulku rozmluví nebo je
alespoň přimějí k tomu, aby si psa
přišli vybrat i s tím, komu ho darují,“ vysvětluje Kapitančiková.
Aleš Černý

U svaté Anny pokračuje stavba vědeckého centra
Mezinárodní pracoviště by se mělo kolaudovat již příští rok v září. Počítá se s tím, že v budoucnu zaměstná asi 150 vědců a nabídne stáže medikům
BRNO (ČTK) Fakultní nemocnice
u svaté Anny se připravuje na
zprovoznění první části Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC).
Stavbaři letos dokončili hrubou stavbu komplexu a osadili ji
okny. Na příští rok plánují montáž rozvodů, dokončení fasád, interiérů a instalaci zdravotnických
přístrojů.
„Objekt by se měl kolaudovat
v září a poté se budou stěhovat
první interní kardioangiologická
a první neurologická klinika,“
uvedla mluvčí svatoanenské nemocnice Šárka Urbánková.

Centrum výzkumu je stěžejním
rozvojovým záměrem nemocnice. Mezinárodní týmy vědců a lékařů v něm mají pracovat na nových metodách léčby chorob, na
které umírá na světě nejvíce lidí.
Objekt pro výzkumníky se
bude stavět ve dvou fázích. Příští
rok podle Urbánkové začnou stavbaři pracovat na té druhé. „Její náplní jsou centrální operační sály,
centrální sterilizace, ARO-JIP a urgentní příjem,“ uvedla mluvčí.
Nemocnice už nyní dává dohromady skupiny, které budou na výzkumných úkolech v nové instituci pracovat. V týmech budou za-

stoupeni experti z různých českých i zahraničních pracovišť
v čele s americkou klinikou Mayo.

„Nově se vědci zaměří
na vývoj umělého srdce
a využití kmenových
buněk pro léčbu
srdečního selhání.“
Díky evropským dotacím tak například z Brna na kliniku Mayo už
v létě vycestovali medici, kteří se
zapojili do tamních kardiologic-

kých výzkumných týmů. Další
grant získala svatoanenská nemocnice a budoucí ICRC na vzdělávání středního zdravotnického
personálu. Pět středních zdravotnických škol díky záměru získá
pro výuku odborníky z klinické
praxe i moderní pomůcky.
Vědci z Brna a Spojených států
už například vyvinuli nový přístroj pro diagnostiku stavu cév.
Nově se chtějí zaměřit třeba na vývoj umělého srdce a využití kmenových buněk pro léčbu srdečního selhání.
Nové metody, postupy i nově
vyvinutá technika by měly zlepšit

léčbu poruch srdečního rytmu, ischemických chorob srdečních,
cévních mozkových příhod, Alzheimerovy choroby, demence i roztroušené sklerózy. Iniciátor projektu ICRC Tomáš Kára už dříve
zdůraznil i význam prevence, jedním z cílů prý je udělat z Brna
město, kde se mnohem méně než
dnes kouří v restauracích.
Mezinárodní centrum klinického výzkumu v Brně má v budoucnu zaměstnat asi 150 vědců. Dalších asi 300 mediků a lékařských
doktorandů by mělo jen do roku
2015 díky projektu absolvovat různé kurzy a stáže.

Vaším objektivem MF DNES přináší události z Jihomoravského kraje očima čtenářů. Vybíráme fotografie vystavené na rajce.net, tentokrát z tradičního moutnického svěcení vína

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net

Svátek vína
Cimbálka
Nejdřív přivonět... Po mši
následovalo ochutnávání.

K popíjení vína tradičně hrála
cimbálová muzika.

Každoročně na svátek sv. Jana Evangelisty – 27. prosinec – pořádají vinaři ze spolku Vinum
bonum Moraviae svěcení neboli žehnání mladého vína. Akce začíná mší a poté je v Orlovně
posezení s cimbálkou a volná ochutnávka vín. 3x foto: Petr Josef Janoušek, johnyoushek.rajce.net

