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Brněnská regata
V sobotu a v neděli se na

Brněnské přehradě konaly
mezinárodní veslařské závody

mládeže. Letos se slavilo
jubileum, veslovalo se tu již po

čtyřicáté.
Foto: Stanislav Chlup
(stachlfoto.rajce.net)

» Fórum čtenářů Dnes čtenáři ve svých příspěvcích diskutují o tom, zda lze
přestavbu či odsun brněnského nádraží srovnávat se stavbou ve Vídni. Přinášejí
tip na nákup potravin blízko Brna i zkušenost s cyklisty v ulicích.

ProtestFest v Brně
V sobotu se konala pouliční party
s pochodem přes město, která
završila festival aktivismu
a alternativní kultury ProtestFest.

Foto: Julie Čermáková (iuliette.rajce.net)

Vystavte fotografie
na Rajce.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události na jihu Moravy,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet
a fotografie uložte do sekce Moje
fotozprávy. Další návody najdete
na www.navody.rajce.net.

Srovnávat stavbu
nádraží ve Vídni
s Brnem nelze
»ad Stavba nádraží ve Vídni...
Srovnávat Vídeň s 1,7 milionu
obyvatel s třistašedesátitisíco-
vým Brnem je nepatřičné. Po-
kud píšete o probíhající stavbě
vídeňského a zamýšleného nové-
ho brněnského nádraží, je pod-
statné uvést tyto podstatné rozdí-
ly: vídeňské se staví na místě bý-
valého Südbahnhof (čili se ni-
kam nepřesunuje).
Je nedaleko Mariahilfer Straße,
což je ulice, která vede až k his-
torickému centru. Zde se ukazu-
je falešný argument, aby nádraží
nebyla v centru (mimochodem –
kde jsou dvě pražská nádraží?).
A co jiná města? Na stavbu vídeň-
ského jsou zajištěny peníze a ví
se, kdy bude dokončeno!
Na brněnské není k dispozici ani
koruna, ani se neví, jestli finance
budou, kdy bude prováděcí pro-
jekt, není znám tudíž dodavatel,
ani kdy bude zahájení, natož
pak dokončení. Mluví se, že vlá-

da dá peníze prý až v roce 2015,
ale to bude tak čtvrtina až třeti-
na. A co zbývajících zhruba 15
miliard korun?
A hlavně: zatímco nové vídeňské
nádraží je potřeba (z důvodů ka-
pacitních a modernizace), o po-
třebě brněnského lze pochybo-
vat. Je známo, že osobní dopra-
va u vlaků klesá, musí být ročně
dotována 12 miliardami korun.
Kapacitně brněnské nádraží po-
stačuje, je nutná modernizace či
generální oprava. Něco jiného
je potřeba modernizace železnič-
ních dopravních cest a průta-
hů, o tom není pochyb. O no-
vém brněnském nádraží se mlu-
ví už osmdesát let, ale nikdy se
nezajistil dostatek peněz na reali-
zaci, takže o co desítky let vlast-
ně jde?
Dneska jde o přihrání zakázky
stavebním firmám a výhodný
prodej pozemků.
J. Sázavský

Pro cibuli a brambory
jezdím k Olympii
»ad Kam pro dobroty u cesty...
Za Modřicemi u Olympie stávají
prodejci a mají brambory a cibuli.
Já tam nakupuji už třetí rok. Vždy
jsem byl velice spokojený a jsou
tam od března až do prvních mra-
zů. Můžu vřele doporučit. Teď ješ-
tě mají i melouny.
Jaroslav Poláček

S cyklisty v ulicích mám
špatnou zkušenost
Před dvěma lety mi na České zeza-
du vrazil do ramene mladík na kole.
Rameno mě dodnes bolí. Ještě byl
sprostý. Totéž se stalo mamce v Tu-
řanech. Zezadu do ní vrazil muž na
kole, shodil jí z ramene kabelku, cyk-
lista ani nezastavil a neomluvil se.
A cyklisté na silnici? Vůbec je nezají-
má červená, jezdí si, jak chtějí. Zrov-
na včera jsem jela od Tesca vlevo
pod viadukt k nádraží a vyrazil od-
tamtud muž na kole, který musel jet
na červenou směrem na Křenovou.
Doležalová

INZERCE

Vídeň není Brno.
Nesrovnávejme
tedy obě nádraží

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net

Vaše názory nás zajímají!
Pište do redakce MF DNES na
e-mailovou adresu redbrn@mfdnes.cz


