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02 brno a okolí

Při nehodě na Vyškovsku zahynul po srážce s lokomotivou řidič
Řidič nákladního auta zahynul na železniční trati mezi Rousínovem a zastávkou Komořany
u Vyškova poté, co se na tamním železničním přejezdu střetla lokomotiva s jeho vozem. METRO

Svatba v napoleonském stylu ve Tvarožné

Zprávy
V Brně se narodilo
5,58 kg těžké dítě
V brněnské Nemocnici Milosrdných bratří se
v sobotu narodilo překvapivě velké dítě. Davídek váží
úctyhodných 5,58 kilogramu a měří 59 centimetrů.
„Takto velké miminko je
raritou. Dítě i maminka jsou
zdravé,“ řekl primář gynekologicko-porodnického oddělení Ivan Huvar.
Váha novorozenců se pohybuje obvykle kolem tří
kilogramů. Dětí s porodní
váhou přes pět kilogramů je
podle porodníků velmi
málo.
Davídek přišel na svět
císařským řezem ve 40. týdnu těhotenství. Je jedním
z 1.610 dětí, které se letos
narodily v Nemocnici
Milosrdných bratří.
Dětí se v ní rodí stále více. Loni zaznamenala nemocnice nejvyšší počet porodů za uplynulých 25 let.
Letos je porodnost ve srovnání s loňským rokem ještě
o 15 procent vyšší.
ČTK

POROD.

Děti kastelánů žijí v památkách
tisíce
turistů,
zatímco
v zimě je obvykle jejich domov zapadnutý sněhem.
Nejlepší je zbrojnice, jsou
tam pistole, meče,
paroží a různá
Největší zvířata, svěřila
PAMÁTKY. Děti kastese
osmiletá
lánů vědí, jak taková
radostí
Gábinka bypamátka vypadá po
kastelána je dlící s matkou
setmění. Neděsí je
v
zámku
vrzání podlah ani
stoupající
v
Lysicích
na
občasné výpadky
návštěvBlanensku.
elektřiny, protože na
nost
V objektu bydlí
strašidla nevěří. Jsou
v někdejším bytě
zvyklé na to, že jim
komorníka.
v létě projdou pod okny
Bydlí na hradech a zámcích
a mají tu výhodu, že si kdykoli
v historických prostorách mohou zahrát na spanilé princezny nebo udatné rytíře.

Osmiletá Gábinka bydlí se svou maminkou v zámku v Lysicích na Blanensku. Děti kastelánů jsou již od útlého věku obklopeny historií.
INZERCE

Novinky v Brně
ZOO. Brněnská zoologická za-

HUDBA. Brněnská skupina Čankišou, která svou tvorbu opředla
legendou o jednonohém lidu
Čanki, vydává po osmiletém
hraní a čtyřech deskách výběrové album Best of 1372 – 2007.
Přední čeští interpreti žánru
world music koncertovali v řadě
evropských zemí, ale i v Pákistánu nebo na ostrově Réunion
v Indickém oceánu.
ČTK

hrada získá z jedné z maďarských zoo samce vzácného vlka
arktického. Šelma s bílou kožešinou, jejímž původním domovem
je sever Kanady, by se měla stát
zakladatelem chovné skupiny
vlků. Zahrada zatím chová dvě
samice vlka arktického. Získala
je před rokem z francouzského
Amnéville.

ČTK

Observatoř má novou kopuli
Práce - nabídka

Kopule na pozorovatelně Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, která je součástí Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka
v Brně, byla včera vyměněna za novou.
VESMÍR. Observatoř Masarykovy univerzity u Hvězdárny a planetária Mikuláše
Koperníka na brněnské Kraví
Hoře má od včerejška novou
kopuli. Konstrukci o průměru osm metrů odpoledne
usadil na budovu jeřáb.
Nahradila více než 50 let
starou otevírací a otočnou
střechu, na které se podepsala léta služby a občas vypovídala poslušnost. Nová
kopule stála 3,2 milionu korun, řekl tajemník ústavu
teoretické fyziky a astrofyziky Jan Janík.
Základ konstrukce kopule, kterou zhotovili řemeslníci v Německu, tvoří

Gábinka, stejně jako ostatní děti kastelánů, dobře zná
ty udivené pohledy, s nimiž
se setkává, když na otázku,
kde bydlíš, odpovídá na
zámku.
Kluci budou spíše závidět
sedmiletému Sebastiánovi
Hamalovi, který žije s rodiči
a čtyřletou sestrou na hradě
v Boskovicích. Ze středověkého objektu se zachovaly
jen ruiny. Hamalovi žijí v bytě
v jeho vstupní části, v níž je
kromě občerstvení a recepce
také hradní brána.
ČTK

ČTK

Zajímavost

Svatba v napoleonském stylu, při níž budou ženich, nevěsta i jejich nejbližší v historických kostýmech, se uskuteční již příští pátek na radnici v Tvarožné na Brněnsku. Stane se tak večer u příležitosti zahájení vzpomínkových akcí na slavnou bitvu tří císařů, v níž Napoleon porazil v roce
1805 ruské a rakouské šiky. Do manželství vstoupí pár, který již byl v minulosti sezdán, ale
později se rozvedl. Následně dvojice dospěla k závěru, že chce život trávit společně, a rozhodla se
pro svatbu v historickém duchu.
ČTK

ohýbané dřevo. Podobná
technologie se používá při
stavbě lodí, uvedl Janík.
Kostra je pokryta dřevěnými
palubkami a plechem.
Nyní budou astrofyzici asi
ještě dva týdny dolaďovat
mechanismus
otevírání
a otáčení kopule. Poté začnou do observatoře ve
zkušebním provozu znovu
docházet vědci a studenti na
pozorování hvězdného nebe. Právě zvyšující se počet
studentů aplikované fyziky
a astrofyziky byl podle mluvčí univerzity Terezy Fojtové
hlavním důvodem, proč vedení školy uvolnilo peníze
na výměnu kopule.
ČTK

• Za 10 hodin práce týdně, až 20.000 Kč měsíčně. Region Ostrava a okolí.
tel.: 602 423 009
• Potřebujete peníze? Baví Vás práce
s lidmi? Hledáme nové kolegy pro kancelářský prodej Ostrava a okolí.
tel.: 603 877 625
• Práce za 20.000 Kč/měs.?! Využijte celostátní
program pracovního zařazení. HPP, VPP, brigáda.
tel.: 841 133 134 (nonstop)
• ZÍSKEJTE BEZ PRÁCE AŽ 5.000 Kč měsíčně.
Poskytněte Váš automobil, dům či plot k reklamním účelům. Volejte IHNED.
tel.: 841 111 148
• BRIGÁDY PRO VŠECHNY v Brně–hypermarkety,
administr.,
sklady,
montáže,
ostraha, balení, práce na PC 65–90 Kč/h. NABRIGADU.CZ, Rybkova 1.
tel.: 605 885 588
• Bezp. služba přijme na pozice detektiv,
strážný spolehlivé a komunikativní muže
i ženy na HPP i VPP. Nabízíme zákl. mzdu od
60–90 Kč/hod., přípl., odměny, přísp. na
stravné. Požadujeme dobrý zdr. strav a tr. bezúhonnost. Nástup ihned.
tel.: 602 781 482, 602 458 261

Auto - Moto - poptávka
• Likvidace a odvoz autovraků vč. odhlášky na
evidenci vozidel zdarma. Volejte na t e l . :
777 556 674

