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Lanové centrum
nedostalo povolení
Nové lanové centrum pro vodní lyžování, které chtěl na Brněnské
přehradě vybudovat maďarský investor, nejspíš nevznikne. „Nedostali jsme povolení z hygienické
stanice, takže nemůžeme se stavbou začít,“ uvedl zástupce maďarské společnosti Tamas Bogo. Proti
stavbě se postavili členové Lodních sportů Brno. Organizace se
domnívá, že nové centrum pro
vodní lyžování by narušilo dráhy
veslařů a jachtařů, kteří na přehradě závodí.
(bar)
ŽIDENICE

Chtějí rozšířit domov
s pečovatelskou službou
Vedení domu s pečovatelskou službou v Nopově ulici v Židenicích
plánuje novou přístavbu. Měla by
vyřešit problém s nedostatkem
místa. Většina jeho obyvatel nyní
obývá pětilůžkové pokoje. Díky přístavbě by pacienti bydleli převážně v trojlůžkových pokojích. Pokud magistrát schválí projekt,
nové pokoje vzniknou v areálu
ústavu za dva roky.
(mach)
KRÁLOVO POLE

Přes Královo Pole jel
opilý a bez dokladů
Opilého mladíka, který v Králově
Poli najel na chodník, zadrželi v neděli večer brněnští strážníci. Nejprve se jim snažil ujet, a když mu
v tom zabránili, přiznal, že u sebe
nemá ani doklady. Při dechové
zkoušce navíc nadýchal 1,6 promile alkoholu.
(zur)
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Velkou koalici stále nechápu
Nový šéf brněnské TOP 09 kritizuje vznik parkovací koncepce v Brně a vítá zablokování nákupu startovacích bytů od developerů
BRNO Za posledního čtvrt roku je
v čele největší brněnské opoziční
strany TOP 09 již třetí šéf. Třiatřicetiletý Jaroslav Kacer doufá, že vydrží minimálně celé dvouleté funkční
období. Chce ho vyplnit hlavně poukazováním na nesystémové kroky
velké koalice, jejímž je kritikem.

Měli bychom být konstruktivní
opozicí. Tudíž bychom měli připomínkovat návrhy koalice a poukazovat na problémy. Dobré věci bychom ale naopak měli podpořit.
Co patří mezi ty problémy?
Například parkování. Dobrou snahou je vytvořit strategický dokument. Kritizoval jsem už ale podepsání smlouvy s Brněnskými komunikacemi, které se tak měly stát
takzvaným vykonavatelem dopravy v klidu. A to se stalo dřív, než
byla samotná strategie dokončena. Nejdříve vybrat toho, kdo to
má dělat, a teprve potom rozhodnout o tom, co má vůbec dělat, to
je nesystémový postup.

V listopadu jste psal na blogu, že
nechápete, proč ODS uzavřela koalici s ČSSD. Už jste to pochopil?
Stále ne. Nevím, proč nešla ODS
do koalice s námi, když mohla mít
primátora. O tom, proč to tak udělala, bych mohl opravdu jen spekulovat.
Ve volebním projevu jste říkal, že
TOP 09 je jediná pravicová strana v Brně. Jak jste to myslel?
Složení velké koalice na magistrátu
ukazuje, že ODS se spíše dnes kloní ke středopravému až středolevému zařazení na politickém poli.
Vy sám jste ale v Bystrci v koalici
s ČSSD.
To je sice pravda, je to ale rozdílný
příklad. Dlouholetým vítězem
v Bystrci byla ODS. A i výsledek posledních voleb ukázal, že lidé s tím
spokojeni nebyli. Tudíž v Bystrci
jde jednak o změnu a zároveň si
myslím, že máme dobré předpoklady pro to, abychom mohli naplnit náš volební program.
Můžete být konkrétnější? Co se
vám například už podařilo?
Snažíme se třeba zprůhlednit systém veřejných zakázek, kdy všech-

Šéf TOP 09 v Brně Vystudovaný strojní inženýr Jaroslav Kacer je spolumajitelem reklamní agentury.
V TOP 09 je od jejího vzniku v roce 2009. Dříve byl dva roky členem ODS.
ny nad pět tisíc korun se od začátku do konce soutěže zveřejňují.
Jaká by tedy měla být autentická
pravicová politická strana na komunální úrovni?
Určitě bychom se měli snažit nevytvářet dluhy.
Měli bychom, ačkoli to už může
znít jako klišé, působit transparentně. Nelze prostě, aby veřejný sektor byl nejlepším zaměstnavate-

lem pro určité skupiny firem.
Kritizoval jste ODS. Může se bez
ní ale TOP 09 v budoucnu, pokud
chce do rady, obejít?
Neřekl jsem, že by ODS neměla působit na komunální úrovni. Myslím si, že stále je naším potencionálním koaličním partnerem. Politika je o vzájemných prioritách
a ty se teď stále dají lépe nacházet
s občanskými demokraty.

Vystupoval jste i proti startovacím bytům.
TOP 09 s tou myšlenkou souhlasí.
Nevýhodný je ale nákup bytů od
developerů. V momentě, kdy Brno
vlastní dostatek svých pozemků, je
jejich vykupování od developerů
plýtváním.

Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Už jste se svou opoziční rolí smířeni? Nepřijdou návrhy na rozbití stávající koalice, které tu byly
například po volebním sjezdu
ČSSD?
Jsme smířeni s rolí opozice a myslíme si, že lidi přesvědčíme o našich
kvalitách, aby nás za čtyři roky zvolili do vedení města.
Co vůbec strana v opozici může
dělat, aby se to stalo?

Tudíž se vám nová situace, kdy
antimonopolní úřad nákup těchto bytů zablokoval, zamlouvá?
Ano. Je lepší, když tyto byty budou
později, než aby bylo jejich pořízení pro město nevýhodné.
A co se vám tedy na práci současné koalici líbí?
Dobře pracují úředníci. A líbí se
mi i dlouhodobá strategie, kdy se
z Brna stává město vědy, výzkumu
a inovací.
Aleš Černý

BYSTRC

Zloději se vkrádají do
sklepů a kočárkáren

Kempy lákají na zumbu, grilování i uklizené sprchy

Obyvatelé bytových domů v Bystrci by si podle policistů měli dávat
větší pozor na kola, která mají uložena ve sklepě či kočárkárně. V poslední době přibývá případů vloupání. Na doporučení policie mají
nájemníci vstupní dveře do domů
zamykat i přes den.
(bar)

JIŽNÍ MORAVA (vsm) Kempy se na
jihu Moravy už z většiny otevřely
a kromě osvědčených taháků z minulých let přicházejí letos i s novinkami, které jim mají zajistit větší
přízeň turistů.
Řadu novinek připravil například vyhledávaný kemp na pláži
Vranovské přehrady. „Letos budeme nově pořádat třeba řízené
ochutnávky vína, bude tady cvičení, jako je zumba a aerobic,“ vylíčil
šéf kempu Pavel Svoboda.
A kromě už tradičních akcí, jako
je Výlov sektu, Vranovské volejbalové léto nebo Miss pláž, připravuje tamní areál i další novinku.
„Pod názvem Vranovský gurmán
představíme grilované speciality
přímo na pláži, které si mohou lidé
i sami ogrilovat,“ doplnil Svoboda.

STARÝ LÍSKOVEC

Strážníci uhasili hořící
restaurační zahrádku
Na hasiče si v neděli před půlnocí
zahráli brněnští strážníci. Byli totiž přivoláni k restauraci v Kurské
ulici ve Starém Lískovci, kde hořelo dřevěné obložení v předzahrádce. Strážníci ho ještě před příjezdem hasičů pomocí práškového
hasicího přístroje uhasili.
(ac)

Kemp Vranovská pláž se loni
umístil v první desítce nejoblíbenějších kempů ankety Kemp roku,
kterou pořádá web dokempu.cz.
Anketa hodnotí zejména vzhled
kempů, jeho ceny, služby, chování
personálu i úklid toalet. Stejně tak
tam v konkurenci desítek kempů
z celé země uspěly i další tři jihomoravské kempy. Autokemp Výr,
ATC Merkur Pasohlávky a Autokempink Strážnice.
I tam jsou již přípravy na hlavní
sezonu u konce. „Soustředili jsme
se letos spíše na vodu v bazénech.
Doufám, že bude letos daleko kvalitnější a lepší,“ věří šéf strážnického kempu Miroslav Zubalík.
Řadu akcí má pak v plánu kemp
ATC Merkur Pasohlávky. „Na každý týden v červenci a srpnu je při-

FAKTA

Kolik se platí
v autokempech
Vranovská pláž
(Znojemsko)
Ubytování dospělý:
90 Kč/noc
Stan velký:
110 Kč/noc
Merkur Pasohlávky
Ubytování dospělý:
Stan velký:

(Brněnsko)
70 Kč/noc
90 Kč/noc

Autocamping Výr (Znojemsko)
Ubytování dospělý:
60 Kč/noc
Stan velký:
70 Kč/noc
Autokemp Strážnice
Ubytování dospělý:
Stan velký:

70 Kč/noc
75 Kč/noc

Fórum čtenářů

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net
Noc kejklířů
Brněnský Zelný trh a přilehlé okolí
ožil v pátek desítkami hudebních
i divadelních vystoupení v podání
brněnských divadel i hostů
z širokého okolí.
Foto: Jan Vaněk (1a2a3a4.rajce.net)

Okolo s kolem
Sedmnáctý ročník cyklovýletu
se jel v sobotu v Letovicích.
Asi šedesát kilometrů dlouhou
trať absolvovalo mnoho
nadšených cyklistů.
Foto: Petr Nečas (petr731.rajce.net)

Mezinárodní mistrovství policie v jízdě na koni
V sobotu v areálu Panská lícha v Brně závodili
policisté z ČR, Maďarska, Německa i Polska.
Foto: Stanislav Chlup (stachlfoto.rajce.net Informace o albu)

praveno divadelní představení
a vystoupení Inky Rybářové s klaunem Rybičkou. Pro milovníky folkloru pak připravujeme posezení
u cimbálu,“ popsal šéf kempu Vlastimil Suchánek.
V některých areálech letos mírně podražili, jinde naopak ceny zůstávají. „Už čtvrtým rokem máme
stejné ceny. Lidé to vítají,“ nastínil
majitel Autocampingu Výr nedaleko Znojma Karel Mucha.
Ten letos pro pobavení hostů sehnal populární vodní šlapadla se
skluzavkami a nechal zrekonstruovat budovu se sprchami a toaletami. „Po celý den je tam nyní teplá
voda a také neustále uklizeno. To
je to, co lidé dnes poměrně často
chtějí vidět a při výběru kempu
zdůrazňují,“ dodal Mucha.

Vyjádřete se!
Své názory, zkušenosti a komentáře
pište do brněnské redakce MF DNES
na adresu redbrn@mfdnes.cz

Vystavte fotografie
na Rajče.net

Kontrola z magistrátu
neodhalí v NDB nic

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.

» ad hospodaření Národního divadla
Brno
Je to jako v celém našem státě. V divadle jde hlavně o to, že ředitel řídí
firmu jako své vlastní s. r. o., jenže
mu to platí daňový poplatník. Jinak
by přece nemohl jít do podniku (viz
Ruleta), o kterém předem ví, že
bude hluboko ztrátový. Jistěže by se
měla uvádět soudobá díla, ale je zajímavé, že se vždy uvádí dílo, na kterém sám ředitel vydělává. Takhle to
funguje i v činohře. Tam si Plachý
napíše hru, ( i pod pseudonymem –
Zaslíbení) režíruje ji a ještě k tomu
Dvořák dělá scénu. Přitom je to propadák několikátý v řadě. A takhle si
tam „hrají“. Práce a dřina zaměstnanců, často zbytečná, nic neznamená. Že na tom divadlo nevydělává, protože se mnohé tituly uvedou
třeba jen třikrát čtyřikrát, to vedení
divadla netrápí. Pořád se ohání vysokou návštěvností, což je ale kamufláž, zejména poslední půlrok zejí
hlediště prázdnotou, obzvláště v činohře. Lístky se prodávají pod cenou. Přála bych divadlu, aby se pro-

Zdejší kempy se již několik let
snaží reagovat na náročnější klientelu. „Lidé vyžadují často třeba
chatky se sociálním zařízením.
Rádi si za vyšší standard připlatí,“
míní Svoboda z Vranovské pláže.
A turistům už nestačí jen ulehnout k vodě. „Chtějí aktivní vyžití.
Pořídili jsme proto už dříve vodní
trampolínu, vodní fotbal, je tady lanový park,“ doplnil Svoboda.
Pryč jsou doby, kdy do kempů
jezdily jen rodiny s dětmi či party
mladých. Areály si čím dál častěji
pronajímají i firmy či zájmové skupiny na takzvané víkendovky. „Firmy si nás vyhledávají samy. A třeba včera jsem tady měli tři sta skautů, minulý týden zase sraz majitelů Volkswagen brouků,“ doplnil Karel Mucha z Autocampingu Výr.

výběr z dopisů, kráceno
budilo a aby se tam vrátili spokojení diváci a abonenti, kteří se houfně
odhlašují, protože nejsou zvědaví
na „světová“ díla pana Plachého
a propadáky jako například FigaroLenka Suchá
va svatba.

Zastánci cyklistiky se
chovají nadřazeně
» ad vstřícnost Brna pro cyklisty
Pohyb po komunikacích se nazývá
silničním provozem a řídí jej příslušný zákon a vyhláška, kterou každý účastník by měl znát a respektovat. Není nutno k cestě na kole použít hlavní komunikaci s tramvajemi
a hustým autoprovozem. S většinou ulic v Brně vede souběžná vedlejší ulice, bez provozu. Z Lesné stačí použít ulici Soběšickou a jste na
cyklostezce podél Svitavy. Stačí větší znalost města a všude lze jet v klidu a bezpečně. V ulicích, kde projede pár vozidel za den, to snad není
nutné. Chování mezi účastníky silničního provozu, to je další kapitola. Mnozí se domnívají, že jsou nadřazení všem ostatním. Cyklista si nesmí osobovat práva chodců na přechodu. Rovněž zákaz požívání alkoholu před a během jízdy se týká
všech! Opilý by neměl jít po silnici
ani chodec. Ovšem zastánci cyklistiky sebe nadřazují nad ostatní.
Jiří Šrámek, Adamov

