ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE
VELKÁ RADA OBLASTI JIŽNÍ MORAVA, BRNO, ČESKÁ 11, 602 00
tel.: (+420) 532 193 171, e-mail: festivalbrana@seznam.cz

V Brně 28.10. 2009

Ahoj kamarádi!
Tak je to tu zase! Máme to potěšení Vás buď opakovaně nebo jako nováčky pozvat
na finále Brány do Brna. Po přečtení níže uvedených informací, byste měli vědět
„co a jak“. Pokud byste si však i přesto nevěděli rady nebo by Vám informace přišly
neúplné, můžete nás kdykoli konktaktovat na telefonním čísle nebo e-mailu:
tel.: +420 608 832 904

e-mail: festivalbrana@seznam.cz

Obecné informace můžete také nalézt na www.festivalbrana.cz, novinky v sekci
Aktuality.
termín konání: 27.-29. listopadu 2009
místo: sál SÝPKA, Kytnerova 1, Brno-Medlánky. Společenské centrum Sýpka se
pro Bránu stalo domovskou scénou a proto se těšíme, že se zde s Vámi opět
uvidíme!
Uzávěrka přihlášek pro finále je 8. 11. 2009! Přihlášky však zasílejte pokud
možno obratem! Tam, kde se oblastní kola konají až v listopadu, je nutno
přihlášku vyplnit ihned po jejich skončení, případně nás alespoň kontaktovat!
Pro zajištění zdárného a bezproblémového průběhu finále, včetně ubytování
a stravování, je nutné, abychom do tohoto data od Vás obdrželi přihlášku
(viz příloha) – zašlete ji na adresu uvedenou v hlavičce, nejlépe však využijte
elektronického přihlašování na www.festivalbrana.cz (nejprve se zaregistrujte =>
sekce Registrace, následně se v záhlaví webu přihlašte => Elektronické přihlášení,
vyberte odkaz finále Brána 2009 a pak vyplňte přihlášku => Přihláška – snad je vše
přehledné a jednoduché a zvládnete to všichni☺), příp. nám ji zašlete e-mailem
na festivalbrana@seznam.cz. Pokud se do tohoto data nestihnete přihlásit,
minimálně zavolejte či napište e-mail, jinak Vás bohužel do soutěže nebudeme
moci přijmout!
I letos speciálně připomínáme pár důležitých pravidel:
Instrumentální doprovod osoby starší 15 let je možný pouze
u soutěžících v kategorii do 15 let.
Věková hranice: věk se hodnotí podle jeho dovršení v roce, ve kterém
se koná finále daného ročníku (tzn. pro rok 2009: v kategorii do 15 let
je nejstarším možným soutěžícím ten, který se narodil v roce 1994;
v kategorii do 18 let je nejstarším možným soutěžícím ten, který se
narodil v roce 1991)
Dueta jsou považována za skupiny!
Rozhodujícím kritériem pro posuzování výkonu soutěžícího porotou
je kvalita interpretace (jak zpěvu, tak instrumentálního výkonu).

Doprovod pouštěný z CD sice není pravidly výslovně zakázán, ale
takový soutěžící de facto nemá šanci na úspěch, neboť by získal
nepřiměřenou výhodu tím, že by se hodnotil pouze jeho zpěv. Pokud
byste měli kolem tohoto pravidla dotazy, raději předem volejte
či pište!
doprava: (přiložená mapa s vyznačenými trasami Vám usnadní příjezd)
autem nebo společným autobusem:
Po příjezdu do Brna se držte směrových ukazatelů na městskou část Medlánky.
a) ze směru od Svitav je to směr Praha, podjedete most a dáte se doprava.
Na další křižovatce odbočíte doleva a vzápětí opět doleva, po levé ruce budete
mít koleje (vedou do blízké vozovny). Podél nich pokračujte po ulici Hudcova
cca 1 km ke kruhovému objezdu, kde se dáte doprava a cca po 50 m odbočíte
vlevo do dvora areálu SÝPKA. Zde je možno parkovat jak auta, tak i autobusy.
b) ze směru od Prahy je to dálniční sjezd BRNO–západ (EXIT 190) směr Svitavy.
Projedete pisáreckým tunelem a za ním se dáte vlevo (pozor dejte na nové
mimoúrovňové křižovatce, která nemá značeny sjezdy úplně nejšťastněji☺).
Dále pojedete ulicí Žabovřeskou podél tramvaje. Asi po 1 km je odbočka vpravo
na Bystrc a poté na Žabovřesky. Silnice se v tomto místě rozšiřuje na 6 pruhů
se středovými svodidly (tramvaj Vás v tomto místě nadjede a zahne doleva).
Vy pojedete pořád rovně a přibližně po 1 km odbočíte na tzv. svitavskou radiálu
(držte se směru na Svitavy) – POZOR, kvůli stavebním pracem je třeba řídit
se aktuálním silničním značením, mění se každým dnem… Za další
světelnou křižovatkou pojedete rovně přibližně 1 km (po pravé ruce minete
benzínovou pumpu ÖMV, následně Shell, sjezd na městskou část Královo Pole)
a odbočíte vlevo, směr Medlánky. Dále pokračujte stejně jako v písmenu a),
druhá a následující věty.
Pokud přejedete odbočku do Medlánek, nepropadejte panice☺. Na nejbližším
sjezdu odbočte doprava, na křižovatce se vydejte vlevo a pokračujte po hlavní
silnici cca 700 m, kde pojedete rovně (hlavní silnice uhýbá doleva) a přes koleje
pokračujete do Medlánek. Budete sjíždět z prudkého kopce, hned pod ním
(po pravé ruce) je SÝPKA.
c) ze směru od Olomouce je nejjednodušší objet Brno po dálnici směrem
na Prahu a sjet až na EXITU 190 BRNO–západ a dále již pokračovat podle
popisku v písmenu b), tj. příjezd od Prahy (pokud se v Brně vyznáte, můžete
samozřejmě sjet už na EXITU 206 a zkrátit si cestu o cca 15 km).
vlakem:
a) Pokud Váš vlak staví ve stanici BRNO–Královo Pole, vystoupíte zde a buď
půjdete pěšky (cca 3 km) nebo můžete jet autobusem č. 41 směr Ivanovice
(příp. 71 směr Kuřim – je to tentýž směr, jen jiná cílová stanice linky) a vystoupit
na zastávce Medlánky (5. zastávka). Je možno také využít autobus č. 65.
b) Přijedete-li do stanice BRNO–hlavní nádraží, nastoupíte před hlavním
vchodem na nádraží do tramvaje č. 1 směr Řečkovice. Na konečné můžete
přestoupit na autobus č. 41 (příp. 71) směr Královo Pole-nádraží a jet 2 zastávky
(Vaše konečná je na zastávce Medlánky) nebo jít pěšky (ulicí Kytnerova sejdete
z prudkého kopce).
linkovým autobusem:
Dojedete na autobusové nádraží Zvonařka. Odtud můžete buď jít pěšky přes
areál Vaňkovka k obchodnímu domu TESCO a poté podchodem k hlavnímu
vlakovému nádraží [dále viz příjezd vlakem], nebo přímo u autobusového nádraží

nastoupíte na tramvaj č. 12 a k hlavnímu vlakovému nádraží pojedete [dále opět
viz varianta vlakem]. Od Zvonařky lze také jet autobusem č. 84, vystoupíte
na zastávce Semilasso a autobusem č. 41 (příp. 71 či 65) pojedete směr
Ivanovice,
opět
bude
Vaší
konečnou
zastávka
Medlánky.
POZORNĚ ČTĚTE!! PODMÍNKY PRO PROPLACENÍ CESTOVNÉHO!! POZORNĚ ČTĚTE!!

Soutěž Brána je jedna z těch, která se snaží dětem a mládeži vytvořit
maximálně výhodné podmínky pro účast ve finále a naplnění smyslu
soutěže. Tradičně proto budeme proplácet “cesťáky”, a to pravděpodobně
ve výši 0,50 Kč/km/osoba-účastník finále při použití jakékoliv dopravy
(tzn. i při vypravení společného autobusu!). Pro určení počtu km se počítá
nejkratší cesta do Brna. V případě sporu pořadatel sám stanoví,
co považuje za nejkratší cestu a v jaké výši cestovné proplatí. K žádostem
o proplacení cestovného při jízdě automobilem je nutno předložit
nejpozději v den konání finále kopii velkého technického průkazu, jinak
bohužel nebudeme moci „cesťák“ proplatit! Na proplacení „cestovného“
však není právní nárok a je zcela v pravomoci pořadatele, v jaké výši
účastníkům „cestovné“ refunduje.
prezence účastníků: v pátek 27.11.2009 od 15 do 21 hod. na štábu v sále SÝPKA,
kde obdržíte účastnické placky, poukázky na stravování a ubytování, vstupenky pro
vaše příznivce a pár dalších informací. Pokud budete přijíždět až v sobotu, je nutné
o tom podat předem alespoň telefonickou zprávu. Odprezentovat se pak musíte
nejpozději do 8.30 hod. (pro kategorii do 15 let) nebo do 11 hod. (pro kategorii
do 18 let) na tom stejném místě jako v pátek.
zvukové zkoušky: v pátek 27. 11. 2009 od 15 do 21 hod. systémem “Kdo dřív
přijde…” a také “Kdo zaváhá…”, nebo-li ten, kdo přijede v sobotu, nebude mít šanci
se předem nazvučit!
soutěžní vystoupení: budou probíhat v sobotu 28. 11. 2009 od 9 hod. pro kategorii
do 15 let a od 13 hod. pro kategorii do 18 let. Časový rozpis pro jednotlivé vystupující
obdržíte při prezenci (bude sestaven ve spolupráci se zvukařem tak, aby
nedocházelo ke zbytečným časovým prostojům).
soutěžní skladby: sólisté hrají 2, skupiny 3.
galakoncert: začátek mezi 19–19.30 hod. – Krom vyhlášení výsledků uslyšíte také
hosta galavečera, skupinu Marien. Skupinu asi netřeba nějak blíže představovat, její
svázanost především s pardubickými Poupaty je zřejmá z letmého pohledu
na složení skupiny, z „bráňáckého“ pohledu je zase zřejmá souvislost s duem
Smíškové. Chcete-li zjistit více, stačí otevřít stránky www.marien.cz. Večer také
doplní někteří vítězové jednotlivých kategorií svým krátkým vystoupením (obvykle
odehrají jednu píseň).
ubytování:
- pro účastníky je zajištěno zdarma v tělocvičně blízké ZŠ, cca 500 m od sálu (nutný
vlastní spací pytel, karimatka a přezůvky!!!). Škola bude v 9.30 hod. uzavřena
a otevřena pouze v době oběda, večeře a samozřejmě po skončení soutěží.
- pro doprovod a příznivce, kteří přijedou s kapelami - možnost přespání v tělocvičně
za poplatek 25 Kč/noc (opět platí vlastní spacák, karimatka a přezůvky!).

úschovna hudebních nástrojů: v pátek od začátku zvukových zkoušek začne
v sále fungovat úschovna hudebních nástrojů nebo zavazadel. Nástroje
a zavazadla tu lze uschovat přes noc a kdykoliv v průběhu soboty si je na témže
místě vyzvednout [příp. znovu uložit].
strava: Bude zajištěna opět v přilehlé restauraci Na Kytnerce (týká se těch
účastníků, kteří si předem objednali, případným dalším zájemcům nebude
jednoduché vyhovět vzhledem k velkému počtu strávníků). Nebude tak nutné
přecházet či přejíždět na vzdálenější místa.
hudební nahrávka - CD disk: Z celého sobotního dne budeme, stejně jako v letech
předcházejících, pořizovat nahrávku, kterou vydáme na CD disku. Každý soutěžící
na něm bude mít jednu píseň. Nahrávka bude vydána na dvou CD (na každém bude
jedna věková kategorie). Budete-li mít zájem, můžete si jej v průběhu festivalu
objednat na štábu (cena 150 Kč za 1 ks, při zakoupení obou nahrávek 270 Kč)
Kdysi novinka, dnes již běžný standard - celé vaše vystoupení na CD: Bude-li to
jen trochu technicky možné, Vaše vystoupení Vám nahrajeme v celém rozsahu
a dodáme na 1 ks CD za cenu cca 120 Kč). Informujte se na štábu v průběhu
festivalu.
Pokud nebudete moci do Brna přijet, dejte nám určitě vědět!!! Ušetříte nám
spoustu starostí a zbytečných vydání!!!

S pozdravem

Pavel Krejčí
za org. štáb „BRÁNA 2009”

