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HODONÍN U KUNŠTÁTU Ještě vloni
v létě ministerstvo školství pláno-
valo, že na místě bývalého sběrné-
ho romského tábora v Hodoníně
u Kunštátu postaví mezinárodní
vzdělávací a konferenční centrum.
Bylo by prvním informačním stře-
diskem romského holokaustu na
světě. Nyní se už ve vládě hovoří
jen o památníku a místo 98 milio-
nů korun chce do něj stát investo-
vat asi polovinu této částky.

Co vede ministerstvo k tomuto
škrtu? Stát musí šetřit, ozývají se
ale i námitky, že by v budoucnu ne-
bylo možné středisko na odlehlém
místě v lese udržet v provozu bez
zvýšených výdajů.

Vláda o budoucnosti pietního
místa v Hodoníně u Kunštátu jed-
nala minulý týden. Ještě nerozhod-
la a znovu se k němu vrátí.

Kromě ministerstva školství se
budoucností bývalého tábora zabý-
vá i ministerstvo kultury, a co spo-
lu vytvořila, to se některým lidem
vůbec nelíbí.

Společenství Romů na Moravě
má k tomu dokonce takové výhra-
dy, že jeho předseda Karel Holo-
mek napsal i premiérovi Petru Ne-
časovi. „Skromnější varianta nám
až tak nevadí, je přijatelná. Zásad-
ně však nesouhlasíme s tím, že by
památník mělo provozovat praž-
ské Pedagogické muzeum J. A. Ko-
menského. S romským holokaus-
tem nemá vůbec nic společného.

Muzeum romské kultury se touto
problematikou zabývá už dvacet
let a je sprosté, že by jeho dlouhole-
tou práci měla převzít jiná institu-
ce,“ uvedl Karel Holomek. „Pokud
na tom budou ministerstva trvat,
tak za těchto okolností s nimi ne-
hodlám spolupracovat,“ dodal.

V dopise premiérovi také na-
psal, že i mezinárodní romská re-
prezentace by těžko pochopila,
kdyby vláda vyloučila Romy z reali-
zace piety k „jejich“ holokaustu.

Ředitelka Pedagogického mu-
zea J. A. Komenského Markéta Pán-
ková se odmítla k budoucnosti pa-
mátníku romského holokaustu vy-
jádřit s tím, že to může udělat pou-
ze mluvčí ministerstva školství,
pod které muzeum spadá. Eva Ti-
chá z tiskového oddělení na zasla-
né otázky odpověděla, že materiál
připravovalo ministerstvo školství
a ministerstvo kultury pouze vyjád-
řilo svoje stanovisko.

Podle Karla Holomka by se za
47 milionů korun měla v Hodoní-
ně rekonstruovat jediná vězeňská
budova, která zůstala zachována,
dále by se tady postavil objekt na
stálé výstavy a druhý, který by slou-
žil jako informační centrum.

Zbytek peněz by si vyžádala de-
molice bazénu, chatek rekreační-
ho střediska i dalších objektů a vy-
budování inženýrských sítí, oplo-
cení a osvětlení areálu.

Helena Vaculová

Lidé od nás
Po starostování
se mi nestýská,
užívám si klidu

Vláda nyní řeší další osud bývalého sběrného romského tábora v Hodoníně
u Kunštátu. Na stole je varianta, že do jeho úprav dá méně peněz a nebude ho
spravovat brněnské Muzeum romské kultury, ale pražské Pedagogické muzeum.

BOSKOVICE (vha) V některých čás-
tech Boskovic by se dnes měla zlep-
šit kvalita digitálního signálu pro-
gramů České televize. „Do provo-
zu se 28. února pouští takzvaný
opakovač,“ uvedl mluvčí České te-
levize Štěpán Janda.

Co je to opakovač?
Ukázalo se, že vzhledem ke členi-
tosti terénu není v některých čás-
tech Boskovic signál v uspokojivé
kvalitě, a proto se tam instaloval
dokrývač. A u něj existují dva zá-
kladní typy. Takzvaný opakovač,
který vysílá signál z Kojálu dál na

stejném kmitočtu.
A ten druhý typ dokrývače?
To je převaděč, který signál převá-
dí na jiný kmitočet. Je to složitější
technologie, a proto se primárně
používá opakovač. Těch případů,
kdy ho nebylo možné použít na
zlepšení signálu, je velmi málo, sta-
lo se to zatím jen asi dvakrát.
Pokud se ukáže, že v Boskovicích
opakovač nestačí, co se bude dít
dál?
Budeme muset požádat Český tele-
komunikační úřad o jiný kmitočet
a přebudovat ho na převaděč.
Co by to znamenalo pro diváky?

Museli by pak přeladit přijíma-
če. A v některých částech města by
musel odborník provést zásah na
společných anténách.
Kdy proběhnou měření, která
ukážou, jestli opakovač stačí?
Zpravidla se to ukáže velmi rychle.
Český telekomunikační úřad měře-
ní provádí v následujících dnech
po spuštění opakovače.
Co mají dělat lidé, pokud nebu-
dou mít dobrý signál?
Většinou se obracejí na divácké
centrum České televize, mohou
tam zatelefonovat nebo poslat
e-mail.

BLANSKO (vha) Především senio-
rům a lidem se zdravotním postiže-
ním z Blanenska chybí k větší spo-
kojenosti více bezbariérových pří-
stupů v některých budovách i do-
pravě a také rehabilitačních cen-
ter. Maminky by například uvítaly
mateřské školky a školy, ve kterých
vaří speciální diety.

Tato a další přání vyplynula
z průzkumu potřeb poskytování
sociálních služeb v Blansku a ve vy-
braných obcích okresu. Prováděla
ho firma Augur Consulting. „Prů-
zkum probíhal na zakázku kraje,
který tak chce získat podklady pro

koncepci rozvoje sociálních slu-
žeb, ale jeho výsledky využijeme
i pro naši práci,“ uvedla vedoucí
odboru sociálních věcí blanenské
radnice Ludmila Sedláková.

Vysvětlila, že úřad sociální služ-
by postupně zlepšuje podle komu-
nitního plánu, na jehož tvorbě se
podílejí obyvatelé. „Každý rok ho
aktualizujeme a zapracujeme do
něj i výsledky výzkumu,“ uvedla
Ludmila Sedláková.

Podle ní se například podmínky
pro imobilní obyvatele ve městě
postupně zlepšují, přibývá bezbari-
érových budov i přechodů.

Krátce
BOSKOVICE

Město má
svoji planetku
Ve vzdálenosti zhruba 225 milionů
kilometrů od Země je ve vesmíru
planetka, která se bude jmenovat
Boskovice. Objevila ji Lenka Šarou-
nová Kotková. Schvalovací komisi
navrhla název Boskovice. Starosta
Jaroslav Dohnálek převezme certi-
fikát potvrzující pojmenování pla-
netky od Jiřího Grygara. (vha)

BLANSKO

Vyhlášení nejlepších
sportovců Blanska
V kuželně TJ ČKD Blansko se dnes
od 16 hodin vyhlašuje anketa Nej-
lepší sportovec Blanska 2010. An-
ketu organizuje sportovní komise.
Vyhlášeno bude deset jednotlivců,
tři kolektivy a tři trenérské osob-
nosti roku. (vha)

JEDOVNICE

Jak ušetřit
energii
V restauraci V Chaloupkách se lidé
5. a 6. března dozvědí, jak mohou
v domácnosti ušetřit za elektřinu,
plyn a vodu. Program začíná
v 10 hodin. (vha)

P o funkci starostky se mi nes-
týská, za těch dvanáct let
jsem si ji užila docela dost.

Navíc jsem v zastupitelstvu města
i kraje a jsem i předsedkyní sboru
pro občanské záležitosti, takže
jsem s lidmi na radnici stále v kon-
taktu.

Vztahy s novým vedením máme
korektní, na rozdíl od některých ji-
ných měst, kde se změnila koalice.
Zůstali jsme přáteli a myslím, že
pro fungování města je to dobře,
protože se tak může lépe navázat
na dosavadní práci. Pomáhám
manželovi ve firmě, ale toho klidu
a volných víkendů je nyní přece
jen více. Užívám si i svých vnou-
čat a konečně mám čas i na věci,
které mne baví. Ráda třeba čtu
tlusté knihy a nyní si je mohu do-
přát.

Musím si však také zvykat na to,
že jsem už v pozici občana. Dříve,
když se mi ve městě něco nelíbilo,
mohla jsem to ze své funkce hned
zařídit, ale nyní už se musím, jako
každý jiný, obrátit na úředníky,
kteří to mají ve své kompetenci.

Stroje v pohybu V Boskovicích
byla o víkendu výstava modelů
z lega. Foto: J. Petlach (rajce.net)

Květiny s vůní dřeva

Na zámek kamélie nemohly. Zmrzly by
Letos poprvé chybí na zámecké výstavě květin v Rájci nad Svitavou
keře kamélií. Kvůli tuhé zimě nechali organizátoři rostliny v místním
zahradnictví a zámek vyzdobili řezanými květinami nejrůznějších
druhů. „Teplota se v prostorách výstavy drží pod nulou a bojíme se,
že by keře pomrzly. Návštěvníci o ně ale nepřijdou, mohou si je pro-
hlédnout v zahradnictví u zámeckého parku,“ řekla kastelánka Jana
Kopecká. Spolu s něžnými květy bude do 6. března v zámku k vidění
i současná tvorba řezbářů Jiřího a Martiny Netíkových. (tca)

FAKTA

Historie tábora
■ Ještě než v roce 1942 vydal

generální velitel protektorátní
policie výnos o potírání „cikánského
zlořádu“, býval v Hodoníně u
Kunštátu kárný tábor.

■ Odpykávali si v něm trest muži štítící
se práce.

■ V srpnu 1942 se sem začaly nuceně
přesunovat celé romské rodiny i s
malými dětmi.

■ Lidí bylo v táboře desetkrát více, než
jakou měl kapacitu.

■ Postupně prošlo zařízením 1 396
romských mužů, žen a dětí.

■ Narodilo se jich v táboře 34, přežilo
jen jedno.

■ V táboře řádil tyfus – i dalším
nemocem podlehlo na dvě stě lidí.

■ Později bylo v areálu vybudováno
rekreační zařízení Žalov, které stát
odkoupil od soukromé majitelky.

Jaroslava
Králová
bývalá starostka Blanska

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Zajímavé fotografie zachycující
aktuální události se mohou objevit
i v novinách. Na www.rajce.net
si založte zadarmo účet.

Soud s Horynou?
Nechutná fraška
»ad Za výhrůžky smrtí dostal profesor
pokutu (v MF DNES 26. 2. 2011)
Články o soudu mezi profesory 
Horynou a Hrochem z brněnské fi-
lozofické fakulty mě velmi znepo-
kojily. Za předpokladu, že hlavním
argumentem pro soudní rozsudek 
byly IP adresy počítačů, ke kterým
měl obviněný přístup, je pro mne
soudní proces nechutnou fraškou
s pravděpodobně nespravedlivým
rozsudkem.
V dnešní době jsou k dispozici čet-
né legální programy, které umož-
ňují ovládání vzdáleného počítače
jiným počítačem. Mám negativní
zkušenosti s modifikací programu
MeJoin, avšak mohl bych uvést nej-
méně deset dalších.
Tyto programy měly původně po-
moci uživatelům počítačů, kteří si
nevědí rady s případnými potíže-
mi a opravu chyb v počítači na dál-
ku může provést zkušený IP odbor-

ník, který může nainstalovat i další
programy. Není mi známo, že by
je identifikovaly i drahé antivirové
programy (u některých programů
jsem si to ověřil). Instalovat progra-
my v cizím počítači je umožněno
několika způsoby. Uvádím jeden
z nich – instalovat programy na
dálku je možné např. pomocí „ak-
tualizace“, kterou využívá mnoho
užitečných programů, a uživatel
o aktualizaci ani neví.
Snad výjimkou je aktualizace u ně-
kterých produktů MS, která se rea-
lizuje až po ukončení práce a kde
je možno využít kontroly zpětnou
vazbou (Kontrola, že při aktualiza-
ci je instalován jen určitý pro-
gram.) Pirátský program může
však i neviditelně být připojen
např. i při stahování zajímavé filo-
zofické úvahy. Je však většinou zná-
mo, že identifikace použitého počí-
tače je podle IP známá, a proto se
obyčejně využívá zcela cizí počítač
(např. v kavárnách).
Že tento poznatek nevyužil inteli-

gentní člověk – což u univerzitní-
ho profesora předpokládám – je
pro mne podezřelé. Ostatně je
možno použít programy, které
umí „zamést stopy“ a identifikaci
dle IP znemožnit.
Miloslav Balhar, Brno

Horyna by měl odejít
z fakulty
Samozřejmě že by měl profesor
Horyna odejít z fakulty. Jak může
takový člověk učit na univerzitě,
která nese Masarykovo jméno?
Jestli tam zůstane, pak plně platí

slova psychologa dr. Slavomila Hu-
bálka, že náš národ je ,,morálně
nenáročný“. Studentům snad ne-
vadí, kdo je vzdělává?!
Rozsudek sice není dosud pravo-
mocný, ale i v případě tak závažné-
ho podezření by měl jmenovaný
školu opustit.
Jitka Ležoňová, Brno 

Plastové pivo?
Jen jediné 
»ad Starobrno jako první v Česku stáčí
pivo do plastových lahví (26. 2. 2011)
Osobně piji pivo v plastové lahvi
pouze jediné, a to kvasar ze Sentic
u Brna. Toto pivo se čepované
v Brně skoro nenabízí. Jinak piva
v plastových lahvích prodávaná
v supermarketech jsou téměř vý-
hradně piva výčepní, které nepiji.  
Piva ležákového typu jsou lepší če-
povaná, ale možná by nevadila ani
v plastové lahvi, kdyby byla k mání 
v obchodní nabídce.
Vašek Týmal, Brno

Pondělí: Vyškov, Bučovice,
Rousínov, Slavkov, Ivanovice n. H.

Úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov, Letovice, Velké Opatovice

Středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov, Pohořelice, Lanžhot

Čtvrtek: Znojmo, Moravský
Krumlov, Hrušovany n. J., Miroslav

Pátek: Hodonín, Kyjov, Veselí n. M.,
Strážnice

Fórum čtenářů

Floristka Kateřina Ondrová zdobí zámek v Rájci nad Svitavou
Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Zprávy z měst

Digitální signál má být silnější
Česká televize dnes spouští takzvaný opakovač, který by měl zlepšit kvalitu signálu z Kojálu

Romský památník
dostane míň peněz
a dohled z Prahy

výběr z dopisů, kráceno

Lidé chtějí rehabilitační
centra a diety ve školkách

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net

Vyjádřete se!
Vaše názory nás
zajímají
Co se děje na Blanensku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorce Heleně Vaculové:
helena.vaculova@mfdnes.cz

Vyjádřete se!
Fórum čtenářů
Své názory, zkušenosti
a připomínky pište do brněnské
redakce MF DNES na e-mailovou
adresu redbrn@mfdnes.cz
Vaše názory nás zajímají.


