
Tisková zpráva
NOVOROČNÍ  BENEFIČNÍ  KONCERT  1.1.2006

V Besedním  domě  na  Komenského  náměstí  pořádá  1.1.2006  v 17:00  hod.
umělecká agentura  GLOBART s.r.o. benefiční novoroční koncert pro  Fakultní
nemocnici u sv. Anny v Brně.  Koncert je pořádán pod záštitou jejího ředitele
MUDr. Romana Krause, MBA. Část  výtěžku bude věnována Klinice funkční
diagnostiky a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kterou vede
přednostka  prof.  MUDr. Jarmila  Siegelová,  DrSc.  Konkrétně  to  bude  50  Kč
z každé prodané vstupenky. Stejná částka bude k témuž účelu věnována 
i  z každého  prodaného  benefičního  CD, které  je  možno koupit  výhradně  při
koncertu.  Na  tomto  CD  jsou  zaznamenány  výkony  hlavních  protagonistů
koncertu.
Na koncertu vystoupí renomované Moravské klavírní  trio  (Jana Ryšánková –
klavír,  Jiří  Jahoda  –  housle,  Miroslav  Zicha  –  violoncello) se  svými  hosty,
sopranistkou Martinou Králíkovou, Magdou Vitkovou a tenoristou Richardem
Samkem.
V  programu  zazní  skladby  Johannesa  Brahmse,  Johanna  Strausse,  Franze
Lehára a dalších.
U  příležitosti  tohoto  koncertu  bude  ve  foyer  Besedního  domu  exkluzivně
uvedena výstava z děl výtvarnice Jitky Tláskalové.
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 Kulturního a informačního centra,
Běhounská 17, tel. 542 210 863 a Státní filharmonie Brno, Besední ulice 
tel. 542 211 463.

Více informací na www.globart.cz

Klinika funkční diagnostiky a rehabilitace FN u sv. Anny  v Brně

Klinika má lůžkové oddělení pro akutní rehabilitační péči, rehabilitační úseky
pro všechny kliniky FN u sv. Anny v Brně a  ambulantní provozy s rehabilitací
kardiaků, obézních pacientů a funkční diagnostikou kardiovaskulárních 
a  plicních  onemocnění.  Součástí  kliniky  je  i  oddělení  civilizačních  chorob.
Klinika  vyučuje  posluchače  všeobecného  lékařství,  posluchače  stomatologie,
bakalářského a magisterského studia optometrie, ošetřovatelství  a  řídí výuku
bakalářského  a  magisterského  studia  fyzioterapie  a  léčebné  rehabilitace.  Na
klinice pracuje celkem 120 lékařů, fyzioterapeutů, a zdravotních sester. Klinika
řeší řadu výzkumných projektů našich, koordinovaných z MZ ČR a MŠMT ČR 
i řadu mezinárodních projektů - USA, Francie, Rakousko, Japonsko.


