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Maškara
Dětský den oslavily i děti z Letkovic
u Ivančic. Malí účastníci plnili
nejrůznější zábavné úkoly.
Foto: Tomáš Navrátil, Tn-foto.rajce.net

Vystavte fotografie
na Rajče.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.

Jako tygr Děti ve Sloupě v Moravském krasu v pondělí
dováděly na oslavě ke Dni dětí. Na obličej si mohly nechat
namalovat oblíbené zvíře. Foto: petr731.rajce.idnes.cz
Malí hasiči Na dětském dnu ve Sloupě předvedli své
umění malí i velcí hasiči.

Foto: petr731.rajce.idnes.cz

Cinkot i divoká jízda nočním Brnem
» Fórum čtenářů Co si myslí čtenáři o řidičích brněnského dopravního podniku po třech nehodách, které se staly krátce po sobě?
Zažil jsem situaci, kdy na Kounicově při odbočování nahoru na Šumavskou auto nenajelo na koleje,
ale zůstalo čekat ve svém pruhu a za
ním jedoucí trolejbusák byl na infarkt. Začal troubit, auto se posunulo na koleje, jenže ona se už řítila šalina, takže to řidič schytal od nervózního šalináře. Ale ono vůbec řešení
některých křižovatek v Brně je úžasné, takže prostě k těmto situacím
bude docházet a nemusí to být chyba řidičů aut. Kolikrát ta šalina vůbec není vidět, ale když do protisměru jede proud aut, tak pak cinká
zvonkem.
Pn2, čtenář brno.idnes.cz

I mezi řidiči tramvají
jsou kliďasové
Člověk najde i kliďasy, kteří při
zpoždění v situaci, kdy jim na koleje vjede auto, pěkně beze zvonku zastaví a trpělivě čekají, až bezohledný řidič odjede. A některé typy šalin
zvoní při vyšších stupních brždění
automaticky. Ale to, že způsobili nebezpečnou situaci, takto vyzváněným řidičům většinou nedocvakne.
Petr Tenzor, čtenář brno.idnes.cz

Co si myslíte vy?

ulice jsou tou dobou skoro prázdné, ale kloubový autobus, který se
žene ulicí určitě přes 80 kilometrů
za hodinu, sotva drží na silnici
a navíc je našlapaný lidma. Brrr.
Toulic, čtenář brno.idnes.cz

Jste spokojeni
s jízdou v tramvaji
nebo nočních
spojích v Brně?

„

Co třeba ohňostroj
promítat na náměstí
Svobody?

Mně stačí přejet centrum
autem. Jezdit po městě
od rána do večera, navíc
v letních vedrech řídit v rozpálené
kabině, neustále dávat pozor na
neukázněné řidiče, kteří se snaží
před tramvaj vecpat na poslední
chvíli. To je asi opravdu povolání
docela drsné na řidičovu psychiku.

» ad: Ohňostroje na přehradě...
Přehradní ohňostroje mají samé
minusy. Což třeba Kraví hora
nebo Barvičova? Uvidí je všichni
a nemusí nikam jezdit. Dopravní
podnik ušetří. Hladinové efekty
a požární bezpečnost přece hlavními důvody pro přehradu nejsou.
Apropó – každý ohňostroj obletuje letadlo. Proč ještě nikoho nenapadlo tuto show kamerou přenášet na velkoplošnou obrazovku
i s hudbou, třeba na náměstí Svobody?
Petr Šindelář, Brno

„Ani vyslovení nedůvěry
nepřimělo starostu
k odchodu“

Jízda nočním rozjezdem
– zážitek pro otrlé

» ad: Rozhovor se starostou Králova

To se spíš divím, že se ještě nestala žádná bouračka nočního autobusu. To je zážitek. Je pravda, že

V Králově Poli máme nejdéle sloužícího starostu Ivana Kopečného
(ODS), který se nehodlá svého mís-

Pole v Brně...

Bleson, čtenář brno.idnes.cz

Rozbitá tramvaj V pondělí ráno se na Joštově v Brně srazily dvě
tramvaje, šest lidí bylo zraněno.
ta vzdát i přes důchodový věk. Zastupitelstvo mu 20. dubna 2011 nedalo důvěru, ani to nepřivedlo bývalého krajského manažera ODS
k odchodu. Za jeho vedení sice
Královo Pole chátrá a je špinavé,
ale zato je celé „oprojektované“.
Máme na vše projekty potřebné
pro budoucnost: na neexistující
zimní bazén na Dobráku, na rekonstrukci všech náměstí a parků,
na polovinu ulic. Ale opravuje se
z nich desetina, drtivá většina
chátrá a kdyby za posledních 8 let
nebyly opraveny dva parky, nebylo by snad vůbec nic.

Pište na redbrn@mfdnes.cz

Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Co se v mládí naučíš, ve stáří najdeš a projektant Ivan Kopečný si
za 17 let starostování vzal na starosti nechat zaplatit projekty na
vše, co lze nakreslit a vymyslet jinak. A to i přestože věděl, že k jejich realizaci nedojde či už budou
příliš zastaralé. Jedním z posledních je také projekt královopolského nádraží ve futuristicko-naturalistickém stylu, což média náležitě
zbaštila, protože nevěděla, že projekt nemá šanci na zafinancování.
Koníček pana starosty nás však
stál milion korun pouze za zpracování projektu. Nad praktickými po-

třebami Králova Pole on sám
mává rukou – je přece zapotřebí
mít vizi. I po 17 letech.
Královo Pole jako třetí největší
část druhého města České republiky má totiž nafukovací rozpočet –
letos čtvrt miliardy. K tomu navíc
ještě máme dalších téměř 100 milionů na investice. Když ovšem přijdou lidé z ulice, na nic peníze nejsou a stále chybí. O grantech na
kulturu neví skoro nikdo, kdo jej
už v minulosti nedostal. A šlo by
pokračovat. Podstatné však je, že
největší zakázky, které se letos budou tendrovat (v hodnotě blížící

se 100 milionům) nebude vybírat
radnice. ODS přišla s nápadem, že
tendr provede nezávislá firma.
Úřad sice zaměstnal před měsícem nového asistenta starosty pro
výběrová řízení, má 7členný právní odbor a úředníky, kam se ohlédneme, ale tak velkou zakázku
musí řídit někdo jiný: společnost,
jejíž zakladatel a jednatel je spojený s korupční kauzou desetiletí
kauzou Michálek. Přitom tato společnost ani nenabídla nejnižší
cenu a v zápisu z hlasování se ztratil údaj, kolik hlasů bylo pro, což
stávající místostarostka A. Pazderová (ODS) nedokáže vysvětlit, jen
opakuje, že jí firmu doporučili zelení, což jak se ukázalo, nebyla
pravda.
Média před časem zveřejnila zprávu, že člověk, který nařkl Ivana Kopečného a Richarda Svobodu
před lety z žádosti o milionový
úplatek, byl odsouzen k pokutě za
pomluvu. Když se objevila nahrávka, na níž starosta Kopečný hovoří, jak se miliony nosily v igelitkách a že uplácel jako krajský manažer ODS novináře, aby psali hezky o ODS, už se pan starosta neráčil ani nikoho pokoušet žalovat
a prohlásil, že to prostě tak v 90. letech chodilo. Jsem zvědav, co se
od královopolského tyranosaura
dozvíme po roce 2020.
Pavel Paleček
zastupitel Králova Pole
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PRODEJ RD 4+kk, ul. Ořechová
Prodej velmi hezkého domu bez
dalších investic. Obytná plocha
113,71 m2, zahrada  206 m2.
cena: 4 980 000 Kč
katerina.niziolova@rksting.cz
reality.idnes.cz/n2467102

PRODEJ RD 3+1, Kurdějov
Prodej rodinného domu v centru
obce Kurdějov vzdálené 3 km od
města Hustopeče. Dům je cihlový.
cena: 860 000 Kč
Martin Beňuš, info@mmreality.cz
reality.idnes.cz/n2465231

PRODEJ RD, Strachotín
Rodinný dům o velikosti 4+1 z
roku 1993 s plochou zahrady 600 m2.
Vytápění domu lokální plynové.
cena: 2 600 000 Kč
veronika.novakova@majitele.cz
reality.idnes.cz/n2461850

PRODEJ Novostavba RD, Brno
Prodej krásné novostavby RD 5+1
v jižní okrajové části Brna,
v BrněPřízřenicích. Dům je řadový.
cena: 5 290 000 Kč
tel.: 800107777, info@avareal.cz
reality.idnes.cz/n2462042

Nabídka

Lokalita

Popis

PRODEJ

Hrušovany nad Jevišovkou, Nádražní

Exkluzivně nabízíme prodej podkrovního cihlového bytu 1+1 v osobním vlastnictví v Hrušovanech nad Jevišovkou.

PRODEJ

Husovice (Brno), okres Brnoměsto

Nabízíme Vám k prodeji RD v Brně  Husovicích o CP 145 m2, dům je částečně podsklepený, sedlová střecha.

PRODEJ

Brno, okres Brnoměsto, Žabovřesky

Nabízíme OV 2+1 v žádané lokalitě Žabovřesky na ul. Bráfova o CP 58,5 m , z toho podlahová plocha bytu je 54 m .

PRODEJ

Práče, okres Znojmo

Exkluzivně nabízíme byt 2+1 v osobním vlasnictví o výměře 46 m2 v obci Práče vzdálené 11 km od Znojma.

PRODEJ RD 3+1, Chvalkovice
Samostatně stojící rodinný dům
3+1 po celkové rekonstrukci
se dvorem a zahradou.
cena: 1 150 000 Kč
jiri.kucirka@rkokno.cz
reality.idnes.cz/n2461807

PRODEJ RD, Rousínov
Dumrealit.cz Vám zprostředkuje
prodej RD v Rousínově.
Jedná se o velký prostorný dům.
cena: 4 700 000 Kč
pospisil.p@vyskov1.dumrealit.cz
reality.idnes.cz/n2460373

Cena Kontakt na prodejce

2

2

Informace na webu

650 000 Kč

Kamil Dřevojan, tel.: 724670578

2 599 000 Kč

Jiří Mikeš, tel.: +420775725724

reality.idnes.cz/n2467090

1 800 000 Kč

tel.: 538728645, bonusbrno@century21.cz

reality.idnes.cz/n2467044

Kamil Dřevojan, tel.: 724670578

reality.idnes.cz/n2466865
reality.idnes.cz/n2465954

620 000 Kč

reality.idnes.cz/n2467093

PRODEJ

Hodonín, Národní třída

V centru města Hodonín nabízíme byt 3+1 v osobním vlastnictví. Byt se nachází ve 2. patře staršího cihlového domu.

1 059 000 Kč

tel.: 607449860, delta@remax.cz

PRODEJ

Brno, Komín, Jundrovská

Nabízíme slunnou novostavbu cihlového, mezonetového bytu 4+kk 115 m2, s terasou 46 m2 a jedním garážovým stáním.

5 390 000 Kč

Petra Kašparová, tel.: +420731822606

reality.idnes.cz/n2465886

PRODEJ

Brnoměsto, okres Brnoměsto

Slunný cihlový byt v osobním vlastnictví 1+kk poblíž centra Brna na ulici Kopečná, celková plocha bytu je 26 m2.

1 300 000 Kč

cenek.valenta@rkevropa.cz

reality.idnes.cz/n2465823

PRODEJ

Brno, okres Brnoměsto

Slunný byt 1+kk v osobním vlastnictví o celkové ploše 33 m2 nacházející se v 6. NP ze sedmi pater panelového domu.

1 130 000 Kč

tel.: 538728645, bonusbrno@century21.cz

reality.idnes.cz/n2465326

PRODEJ

Brno, Žabovřesky, Voroněžská

Exkluzivně nabízíme k prodeji slunný byt 1+kk BrnoŽabovresky, ul. Voroněžská, o celkové ploše 29 m2, 11. NP.

1 480 000 Kč

Marta Hardoňová, tel.: +420733163834

reality.idnes.cz/n2465805

PRODEJ

Brno, Bystrc, Štouračova

Nabízíme k prodeji DB 3+1 s balkonem v Brně  Bystrci na ul. Štouračova. Byt je v 1. patře ze šesti. CP 70 m2.

1 850 000 Kč

Alena Ševčíková, tel.: 731516417

reality.idnes.cz/n2465520

