
ÚTERÝ 14. ČERVNA 2011
WWW.IDNES.CZ4 B brno

brno
Adresa
Česká 19
602 00 Brno
Regionální redakce
vedoucí: Hana Černohorská
tel:. 516 202 111, fax: 516 202 222
» redbrn@mfdnes.cz
Regionální distribuce
vedoucí: Daniela Hauserová
tel.: 516 202 420, fax: 516 202 444
» distribucebr@mafra.cz
Inspektor prodejní sítě
Nikola Lýznerová, mobil: 724 008 282
» inspektorbr@mafra.cz
Regionální inzerce
vedoucí: Marta Bubeníčková
tel.: 516 202 315, fax: 516 202 333
» inzercebr@mafra.cz

Dnes 14. 6. 2011
Krematorium, Jihlavská 1, Brno
10:00 DIVÁCKÁ HELENA 1932 Brno
10:30 JEŽKOVÁ DRAHOMÍRA 1941 Brno
12:00 ŠTORKOVÁ MARIE 1928 Brno
Výzva pro pohřební služby: Pokud máte zá-
jem přispívat do této rubriky, zavolejte do
redakce MF DNES na telefon 516 202 110.

Blansko
KINO
Hybešova 6, tel. 516 412 437
Thor 20.00

Boskovice
PANORAMA
Kpt. Jaroše 15, tel. 516 452 026
Melancholia 19.30

Brno
ART
Cihlářská 19, tel. 541 213 542
Banksy: Exit Through the Giftshop 20.30
Welcome 18.15

CINEMA CITY VELKÝ ŠPALÍČEK
Mečová 2
Kazatel 3D 21.50
Kung Fu Panda 2 15.00, 17.00
Kung Fu Panda 2 3D 14.10, 16.10,

18.10, 20.00
Lidice 14.20, 16.50,

19.20, 21.50
Pařba v Bangkoku 14.00, 16.30,

18.40, 20.50
Paul 19.10, 21.20
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 15.20,

18.00, 20.40
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D

16.20
Tosca 20.00
X-Men: První třída 15.10, 17.50, 20.30

LUCERNA
Minská 565/19, tel. 549 247 070
Biutiful 20.30
Občanský průkaz 18.00

SCALA
Moravské náměstí 127/3, tel. 542 211 659
Odnikud někam 17.30, 20.00

Břeclav
KORUNA
U Tržiště 2085/1, tel. 519 370 818
Czech Made Man 20.00

Hodonín
KINO SVĚT
Velkomoravská 1535/9, tel. 724 183 341
Hitler v Hollywoodu 20.00
Rekvalifikace 17.30

Jedovnice
KINO
Na Kopci 571, tel. 516 442 624
Správci osudu 19.00

Kuřim
ZÁMEK KUŘIM – CLUB ESCAPE
Křížkovského 48, tel. 541 231 038
Občan Havel 19.00

Modřice
CINEMA CITY OLYMPIA
U Dálnice 777
Čertova nevěsta 15.40
Kung Fu Panda 2 15.30, 17.20, 19.30
Kung Fu Panda 2 3D 16.00, 18.10, 20.10
Lidice 16.40, 19.10, 21.40

Pařba v Bangkoku 15.20, 17.30,
19.40, 21.50

Paul 16.20, 20.50
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 15.50,

17.10, 18.40,
19.50, 21.20

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
15.10, 17.50, 20.30

Rychle a zběsile 5 20.20
Thor 17.50
Voda pro slony 18.30
Westernstory 21.30
X-Men: První třída 15.20, 18.00, 20.40

Tišnov
KINO SVRATKA
Brněnská 152, tel. 549 410 046
Czech Made Man 19.30

Vyškov
SOKOLSKÝ DŮM
Tyršova 2, tel. 544 221 482
Westernstory 17.30

Znojmo
SVĚT
Havlíčkova 7, tel. 515 224 034
Kung Fu Panda 2 3D 16.30
Lidice 18.00, 20.15
Rekvalifikace 19.30

PŘEDPLATNÉ 225 555 522

/Kraje

Zprávy z Vašeho kraje
www.idnes.cz/brno

INZERCE

Auto-moto různé
Autovraky/likvidaceodvozdarma777053499 

Vzdělání a kurzy

POZOR:
ZAHAJUJEME PODZIMNÍ CYKLUS

MASÁŽE PAMĚTI 
Kde: Donasy s.r.o, Chopinova 13,

Brno-Kohoutovice
Vždy v 17. 00 hod.

ÚVOD K TECHNIKÁM DOBRÉ PAMĚTI (01), 21. 6. 2011 a 4. 10. 2011
Cyklus osmi seminářů zaměřených na posílení,

aktivizaci paměti a efektivnější učení.
Akreditace MPSV ČR a MŠMT ČR.

Mobil: 602 367 076
Informace a registrace na:

www.akademietrenovanipameti.cz

Umění a starožitnosti
Koupím staré obrazy, porcelán, šperky, aj.
Sběratel. Tel.: 548 531 263,603 480 134. 

heutetoday
hoy

JIŽNÍ MORAVA (mach) V prvním
čtvrtletí letošního roku žilo na jihu
Moravy přes 1,155 milionu obyva-
tel. Podle statistiků je to jednoznač-
ně rekordní počet. Oproti stejné-
mu období minulého roku tady při-
bylo více než tři tisíce lidí.

Nárůst ovlivnily především dvě
okolnosti. Narodilo se více dětí,
než kolik zemřelo obyvatel, záro-
veň z kraje odešlo méně lidí, než
se sem nově přistěhovalo. Důvo-
dem byla hlavně práce. Na většině
míst jižní Moravy je totiž dostateč-
ná nabídka míst, která jsou navíc
dobře placená. Kraj také těží ze zá-
jmu investorů.

Co dalšího lze z čerstvě zveřejně-
ných statistik vyčíst?

Babyboom v kraji pomalu končí. Za
první tři měsíce se sice na jihu Mo-
ravy narodilo přes tři tisíce dětí, je
to ale o víc než sto šedesát méně
než před rokem. Více dětí odrodili
pouze na Hodonínsku, jinde po-
rodnost výrazně klesla.
Ubývá nemanželských dětí. Mimo
manželství se ve sledovaném obdo-
bí narodilo téměř jedenáct set
dětí. V porovnání s loňským ro-
kem se toto číslo o několik desítek
snížilo.
Svateb přibývá, počet rozvodů na-
opak klesá. Slib manželský si v prv-
ním čtvrtletí letoška řeklo 417
párů, což bylo o osmatřicet párů
více než před rokem. Oproti tomu
se meziročně snížil počet rozvede-

ných dvojic o jednatřicet. Během
prvních tří měsíců ukončilo svůj
svazek 652 manželských párů. Dů-
vodem byla hlavně nevěra.
Zemřelo méně lidí. Za první tři mě-
síce zemřelo skoro 2,7 tisíce obyva-
tel kraje, o sto třicet méně než ve
stejném období minulého roku.
Mezi nejčastější příčiny patřily ne-
moci oběhové a dýchací soustavy,
poranění a rakovina. U mužů hlav-
ně rakovina plic, u žen pak prsu.
Odstěhovalo se méně lidí, než se
přistěhovalo. Během ledna až břez-
na zde našlo nové bydliště na 2,1 ti-
síce osob, vystěhovalo se 1,7 tisíce
lidí. Nejvíce jich přibylo na Brněn-
sku a Vyškovsku. Lidí naopak uby-
lo v Brně, Hodoníně a ve Znojmě.

VYŠKOVSKO Devět dní od havárie
nákladního vlaku u Topolan
na Vyškovsku vyplouvají na po-
vrch nové skutečnosti. Dosavadní
vyšetřování Drážní inspekce uka-
zuje, že hojně využívaná železnič-
ní cesta od Brna na Přerov vyžado-
vala v některých místech opravy.
Už v loňském roce totiž žádal vyš-
kovský traťmistr u svých nadříze-
ných přes sedm tisíc metrů no-
vých kolejnic. Obdržel však jen
dvě stě metrů.

„Máme zaprotokolováno, že do-
stal pouze zlomek. Na to jsme při-
šli při analýze dokumentů Správy
železniční a dopravní cesty
v Brně,“ řekl mluvčí Drážní inspek-
ce Martin Drápal.

Nové kolejnice měly nahradit
kazové. „Záměr byl uvést poškoze-
ná místa do provozuschopného

stavu,“ vysvětluje Drápal. Přes
upozornění traťmistra však k úpl-
né nápravě nedošlo. „O tomto pro-
blému slyším poprvé. Věci bych
musel prověřit,“ reagoval nadříze-
ný traťmistra, ředitel brněnské po-
bočky Správy železniční dopravní
cesty Oldřich Bambula. Více říct
nechtěl.

Sdílnější byl mluvčí správy Pa-
vel Halla. „Na základě posouzení
stavu byly vyměněny pouze pro-
blematické úseky, které nesnesly
odkladu,“ vysvětlil Halla, proč
bylo na trati vyměněno pouze dvě
stě metrů kolejí.

Aby toho nebylo málo, přišla
včera inspekce se zprávou, že na
trati byly zjištěny další závady. Její
pracovníci zaznamenali uvolněné
šrouby i mimo kritickou zatáčku,
kde vykolejilo třináct vagonů.

„Potíže byly odhaleny na sto
dvacet metrů dlouhém úseku, kte-
rý navazuje na trať, na níž vykole-
jil vlak,“ doplnil Drápal, podle kte-
rého se tentokrát šrouby povolily
vlivem tepla.

Že je frekventovaná trať proble-
matická, potvrzuje i bývalý strojve-

doucí, který je nyní v důchodu
a který jezdil na trase Brno – Bohu-
mín. „Trať z Brna do Přerova je dě-
laná za první republiky. Do oprav
se dává málo peněz. Čeká se totiž,
až se postaví dvojkolejná rychlo-
dráha. Největší rychlost je tam de-
vadesát kilometrů v hodině, ale to
už je o hubu,“ potvrdil muž, který
si přál zůstat v anonymitě. Redak-
ce jeho jméno zná.

Tresty za špatné kontroly
Uvolnění šroubů se podle Drážní
inspekce dá předejít jen kontrola-
mi. A ty právě v případě nehody
nákladního vlaku podcenili pra-
covníci Správy železniční doprav-
ní cesty. To přiznala i sama státní
firma. Výsledek? Za podezření na
spoluúčasti na vzniku havárie za-
čaly padat první hlavy. O místo při-

šel v pátek traťmistr a jeden z jeho
podřízených. Hrozba postihu visí
i nad pochůzkáři. Tímto však od-
volávání nekončí. Jak včera mluv-
čí Halla potvrdil, křeslo se houpe
i pod brněnským šéfem SŽDC
Bambulou.

Vedle personálních kroků se
nyní bude Správa železniční do-
pravní cesty snažit opravit všech-
ny problematické úseky na trati.
„Byla zadána urychlená oprava
úseků, kde byly povolené šrouby,“
popsal Halla.

V práci pokračují také vyšetřova-
telé. „Na vyšetřování máme půl
roku. Zaměříme se na výslechy
více než deseti železničářů, rov-
něž prozkoumáme vagony, zda ne-
měly technickou závadu, a nemoh-
ly tak přispět k nedělní nehodě,“
dodal Drápal. Marek Homolka

Z městských částí
KOMÍN

Městský úřad zůstane
ve čtvrtek zavřený
Marně se budou na městský úřad
dobývat ve čtvrtek obyvatelé Komí-
na. Ten totiž zůstane zavřený.
„Z technických důvodů máme pro
veřejnost zavřeno,“ potvrdil tajem-
ník městské části Petr Kučera. Ko-
míňané se ten den nedostanou ani
na podatelnu a pokladnu. (bar)

MALOMĚŘICE

Z hřišť zmizely
nevyhovující lavičky
Ještě před pár dny byla dětská hřiš-
tě v Maloměřicích a Obřanech ob-
sypána lavičkami, houpačkami
a skluzavkami. Dnes už je tu ale
pusto. O jejich odstranění rozhodli
zastupitelé městské části. Staré vy-
bavení bylo v dezolátním stavu
a už dlouhou dobu nevyhovovalo
předpisům. Některé z věcí nechali
zastupitelé odstranit natrvalo, jiné
chtějí nahradit novými. (mach)

BRNO-STŘED

Chtěla ukrást tričko,
navlékla je miminu
Třiadvacetiletou ženu ze severní
Moravy zadržela ostraha v neděli
ve Vaňkovce. Žena se totiž pokusi-
la pronést ven bez zaplacení dět-
ské tričko v hodnotě 250 korun, kte-
ré předtím navlékla své roční dceři.
Ženu si odvedli policisté. (ac)

ŘEČKOVICE

Řečkovice přes léto
opraví hřiště
Zchátralé hřiště ze sedmdesátých
let opraví přes prázdniny Základní
škola Novoměstská v Řečkovicích.
Nové sportoviště bude sloužit
pro basketbal, volejbal a tenis. Ved-
le něj vznikne ještě sportovní plo-
cha pro nižší ročníky a opěrná stě-
na. Práce budou stát devět milionů
korun. Řečkovická radnice plánuje
ještě opravu sousední běžecké drá-
hy, ale na to zatím nemá sehnané
peníze. (zur)

Tehdy a teď
Po Brně se minulý víkend proháněly nejrůznější
historické vozy. A s tramvajemi se tak na
křižovatkách městských tepen míjely i vozy tažené
koňmi. Foto: Stanislav Chlup, stachlfoto.rajce.net

Kina Dnešní nabídka filmů

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

Pohřby

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net

Mezi hlavním nádražím a Královým Polem jezdily
parní vlaky. Jiří Levý, dvacetdeka.rajce.net

Pomačkané vagony Po
nehodě vlaku u Topolan.

Foto: Petra Mášová, MF DNES

Odnikud někam Drama v kině.

Kraj: více obyvatel, méně rozvodů
Na jihu Moravy nás teď žije přes 1,155 milionu. K nárůstu přispěla porodnost i stěhování

Dopravní nostalgie K festivalu Brno – město uprostřed Evropy patří i akce uplynulého víkendu, která do jihomoravské metropole přilákala milovníky parních vlaků i velocipedů

Dál po mizerných kolejích
Mezi Vyškovem a Kojetínem opět jezdí vlaky. Trať, kde předminulou neděli vykolejilo 13 vagonů, je ale zřejmě stále nebezpečná


