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NOVOROČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT 1.1.2007

V Besedním domě na Komenského náměstí pořádá 1.1.2007 v 17.00 h umělecká
agentura GLOBART s.r.o. novoroční benefiční koncert pro Fakultní nemocnici
u sv. Anny v Brně.  Koncert je pořádán pod záštitou jejího ředitele
MUDr. Romana Krause, MBA. Část výtěžku bude věnována 1. chirurgické klinice
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kterou vede přednosta
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. na podporu činnosti Centra robotické chirurgie.
Na koncertu vystoupí renomované Moravské klavírní trio (Jana Ryšánková – klavír,
Jiří Jahoda – housle, Miroslav Zicha – violoncello) se svými hosty, sopranistkou
Martinou Králíkovou, mezzosopranistkou Janou Štefáčkovou, tenoristou Richardem
Samkem a basbarytonistou Davidem Szendiuchem.
V programu zazní skladby Wolfganga Amadea Mozarta, Gioacchina Rossiniho,
Giuseppa Verdiho, Johanna Strausse a dalších autorů. Součástí koncertu bude pokus
o překonání rychlostního rekordu v předehře k opeře Ruslan a Ludmila Michaila
Ivanoviče Glinky, který předvede Moravské klavírní trio pod notářským dohledem.
Celým pořadem budou provázet herci Městského divadla Brno Eva Jedličková
a Jiří Zmidloch.
U příležitosti tohoto koncertu bude ve foyer Besedního domu exkluzivně uvedena
výstava z děl cestovatele a fotografa Jiřího Kolbaby.
O přestávce koncertu, který je ideální příležitostí k prvním společenským setkáním
v novém roce, jsou všichni jeho návštěvníci zváni do foyer Besedního domu
k tradičnímu novoročnímu přípitku.
Vstupenky je možno si zajistit v předprodeji Brněnského kulturního centra,
Běhounská 17, tel. 542 210 863, Filharmonie Brno, Besední ulice, tel. 542 211 463,
Domu pánů z Lipé, nám. Svobody 17, tel. 532 292 122 a Kultu, Rybkova 1,
tel. 541 148 541.

Více informací od 1.12.2006 na www.globart.cz
Centrum robotické chirurgie

I. chirurgická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně má téměř 90letou
tradici.
V posledních letech doznala řadu progresivních změn, které ji řadí mezi špičku
chirurgických pracovišť v České republice. Klinika je pracovištěm všeobecné
chirurgie s řadou vysoce specializovaných programů, je garantem 5 speciálních center.
Od dubna 2006 se na klinice využívá k operacím unikátní robotický systém da Vinci
v rámci pilotního programu Ministerstva zdravotnictví ČR. Zavedení robotické
technologie je přelomem v chirurgických technikách. Přístrojové vybavení a moderní
technologie na klinice jsou neustále zdokonalovány a posilovány. Na I. chirurgické
klinice je ročně ambulantně ošetřeno přes 30.000 nemocných a provedeno přes 4.200
operací. Nejcennější devízou kliniky však zůstává vysoce erudovaný, nadšený kolektiv
zdravotních sester a lékařů.


