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BRNO-SEVER (iDNES.cz) Protiko-
rupční policie odložila případ bý-
valé místostarostky radnice
Brna-sever Zdeňky Tůmové
z ČSSD.

Tu zachytila kamera, jak od pod-
nikatele Davida Lacíka přebírá sto
tisíc korun. Policistům se nepodaři-
lo shromáždit dostatek důkazů
o tom, že to byl úplatek.

Jak uvedl deník Právo, kauzu od-
ložila protikorupční policie po
osmi měsících vyšetřování minulý
týden. „Nepodařilo se zjistit sku-
tečnosti opravňující zahájit trestní
stíhání,“ potvrdil mluvčí policejní-

ho prezidia Jaroslav Ibehej. Pode-
zření z trestného činu v tomto pří-
padě nadále zůstalo. „Za situace,
kdy peníze byly předávány mís-
tostarostce radnice někým, kdo na
té radnici vyhrál několik výběro-
vých řízení, případně je nevyhrál,
ale nakonec je realizoval, taková
okolnost vzbuzuje podezření
a bude vzbuzovat pořád,“ řekl de-
níku Právo dozorový státní zástup-
ce Jan Petrásek.

Jak dodal, přestože měla policie
důvodné podezření, že se mohl
stát trestný čin, nebylo možné ně-
kdejší místostarostku obvinit. „Ne-

šlo napsat sdělení obvinění ve sty-
lu, že v přesně nezjištěné době na
přesně nezjištěném místě předal
úplatek za to, že nějakým způso-
bem pro něj Tůmová zařídí získání
přesně nezjištěné zakázky,“ řekl
Právu žalobce.

Případ údajné korupce na
Brně-sever se dostal do povědomí
veřejnosti loni v říjnu, kdy server
Novinky.cz zveřejnil tajně poříze-
nou nahrávku, která zachycovala
Tůmovou, jak od podnikatele Lací-
ka přebírá finanční obnos. Sto tisíc
v hotovosti byla přitom podle
Tůmové i Lacíka půjčka.

Národní výstava hospodářských zvířat
V závěru června brněnské výstaviště bučelo i štěkalo. Konala
se zde výstava hospodářských zvířat, ale i psů a koček.
Foto: Stanislav Chlup (stachlfoto.rajce.net)

BRNO Ano, víme o vás, ale musíte
si počkat. Takovou odpověď získa-
lo od krajského úřadu vedení příro-
dovědné stanice Kamenáčky, kte-
ré hrozí zánik.

Sídlí totiž v rozpadající se budo-
vě a na konci roku jí končí výjimka
od statiků. V reakci na petici, kte-
rou podepsalo osmnáct set přízniv-
ců Kamenáček, kraj slíbil, že ji za-
chrání. Ale jedině, když na to získá
dotaci.

Přírodovědnou stanici ročně na-
vštíví asi patnáct set dětí. Pořádá
pro ně exkurze a kroužky. Jejím nej-
větším bohatstvím je sbírka sedm-
desáti druhů zvířat, o které se děti
v kroužcích starají. Mají tu jak míst-
ní druhy jako čolek obecný a ropu-
cha zelená, tak exotické kaloně, kaj-
many nebo ptáka loskutáka.

Dům, kde stanice sídlí, už ale do-
sluhuje. „Celý se drolí a ujíždí. Od-
padává z něj omítka i kusy cihel.
Zatím to není nebezpečné, ale
před rodiči, kteří sem vodí děti, se
stydíme za to, jak stanice vypadá,“
řekla vedoucí Kamenáček Romana
Křížová. Stanici přispěla před šesti
lety pouze městská část Židenice,
která dala peníze na opravu zahra-
dy s rozmanitými biotopy.

Pracovníci stanice se snažili na
katastrofální stav čtyřicet let staré
budovy upozornit už delší dobu.
Jejich projekt na opravu však od

loňského října ležel na kraji bez po-
všimnutí. „Příznivci stanice zorga-
nizovali petici na její záchranu. Za
tři týdny sebrali na 1813 podpisů
a 1. června ji předali na krajském
úřadě,“ popsal jeden z pedagogů
stanice René Mitrenga.

Dvacet milionů korun kraj
v rozpočtu nenašel
Krajští radní se nakonec usnesli,
že by Kamenáčky chtěli zachovat.
„Jihomoravský kraj počítá i nadá-
le s existencí této stanice. Jde pře-
devším o zkvalitnění prostředí,“

uvedl hejtman Michal Hašek
(ČSSD). Upozornil také na to, že
oficiálně kraj stanici získal až le-
tos, díky majetkové výměně s měs-
tem Brnem.

Podle něj však v rozpočtu dva-
cet milionů korun na novou budo-
vu není. „Kamenáčky potřebují po-
měrně velkou investici. Krajské pe-
níze na školství jsou už jasně rozdě-
lené rozhodnutím zastupitelstva.
Nicméně v případě, že budou vy-
psány nové výzvy operačních pro-
gramů, Kamenáčky budou jeden
z prvních projektů, který budeme
uplatňovat,“ dodal hejtman.

Na takovou šanci ale může sta-
nice čekat i několik let a tolik času
rozhodně nemá. „Jsme rádi, že si
nás všimli, ale je to jen příslib. Vý-
jimku od statiků máme jen do kon-
ce roku, snad se nám podaří ji ješ-
tě prodloužit, alespoň do konce
školního roku. Jinak bychom mu-
seli zavřít,“ posteskla si Křížová,
která doufá, že by šlo peníze zís-
kat třeba z norských fondů.

Ani další výjimka na statiku
však neznamená záchranu. Zvířa-
ta sice podle krajské veterinární
správy mají zatím dostatečné pod-
mínky, budova už ale dosluhuje.
„Teď nám například popraskaly
stěny v kotelně a kvůli tomu nefun-
gují kotle,“ nastínila Křížová.

Petra Kozlanská

Křest nové lodi Nové plavidlo Děvín pokřtil
na konci června v Pavlově Stanislav Juránek.

Foto: Jaroslav Černý (cernyblack.rajce.net)

BRNO (bar, ČTK) Několik stovek
věřících včera ráno zamířilo do
areálu brněnského výstaviště. To
totiž až do neděle hostí Katolic-
kou charismatickou konferenci,
která se koná v Brně popáté.

„Na 22. ročník konference se
nám přihlásilo přes tři tisíce do-
spělých a kolem osmi set dětí.
Další ještě přijedou,“ uvedla Pav-
lína Pastyříková, jedna z organizá-
torek akce. Podle ní se největší ná-
por návštěvníků očekává v sobo-
tu. „To by mohlo dorazit až pět ti-
síc lidí,“ dodala Pastyříková.

Program konference tvoří
přednášky, adorace, neformální
setkání, ale i společná modlitba
a bohoslužby. Nedílnou součástí

programu bývá také dětská konfe-
rence, proto přijíždí stále více ro-
din s dětmi. „K dění patří i kultur-
ní nabídka, proto se na výstavišti
hraje divadlo a pořádají koncer-
ty,“ uvedla mluvčí brněnského
biskupství Martina Jandlová. Pod-
le organizátorů bude hlavní hvěz-
dou letošního setkání italský ka-
pucín Raniero Cantalamessa, kte-
rý je současně i hlavním řeční-
kem. Ten má právě dnes svoji
přednášku.

Charismatici sami sebe vidí
jako součást obnovného proudu
v katolické církvi. Počátky světo-
vého hnutí katolické charismatic-
ké obnovy kladou odborníci do
60. let minulého století.

Z městských částí
BRNO-STŘED

Na náměstí zahrají
Idefix a Nebeztebe
Kapely Idefix a Nebeztebe zahrají
dnes večer na náměstí Svobody.
Koncert se bude konat v Music Po-
intu přímo v centru města pod ši-
rým nebem. Od 19 hodin vystoupí
kapela Idefix a od 20 hodin se Brňa-
né můžou těšit na skupinu Nebez-
tebe. Vstupné je zdarma. Další in-
formace, včetně průběžně aktuali-
zovaného programu, najdete na
webových stránkách projektu
www.music-point.cz. (kad)

BRNO-JIH

Zloději trubek
ujížděli strážníkům
Městská policie zadržela trojici zlo-
dějů, kteří kradli železné trubky
v Havránkově ulici. Při zběsilém
nakládání ukradených vzpěr a sto-
jek si dvou mužů a jedné ženy při
pravidelné pochůzce všimla hlíd-
ka. Lupiči v tu chvíli rychle nasedli
do auta a začali ujíždět. Strážní-
kům se však podařilo unikající
auto zastavit. Objevili v něm
18 kusů stavebních vzpěr a stojek.
Pachatelé je odcizili z nedalekého
firemního areálu, do kterého si
prostříhali díru v plotě. (kad)

CHRLICE

V sobotu se v Chrlicích
konají farmářské trhy
Ovčí sýry, valašské frgály, léčivé by-
linky v lihu a spoustu dalších výrob-
ků od ověřených moravských pro-
dejců mohou ochutnat a koupit
lidé na Chrlickém náměstí tento ví-
kend. Zítra se tam totiž uskuteční
stále populárnější farmářské trhy.
V nabídce budou pochoutky k jídlu
i pití. Trhy začínají v osm hodin
ráno a končí v poledne. (kad)

BYSTRC

V Bystrci kvůli opravě
mostu zúží silnici
Dopravní omezení čeká na řidiče
v Bystrci. Od včerejška do 28. čer-
vence bude částečně uzavřena sil-
nice III/3844 – Stará dálnice. Obje-
ví se tam značka zúžení vozovky
kvůli opravám svodidel na mostě
přes Vejrostovu ulici. (kad)

BOHUNICE

V Bohunicích je výluka
autobusu linky 60
Cestující se na zastávce Univerzit-
ní kampus – sever teď několik dní
nedočkají autobusu. Žádný vůz
tam totiž z důvodu rekonstrukce
vozovky nezastaví. Linka 60 poje-
de pouze do zastávky Univerzitní
kampus, linka 61 pak jenom do za-
stávky Nemocnice Bohunice. I au-
tobus číslo 82 zastávku vynechá.
Opravy vozovky by měly skončit
21. července. (kad)

Kamenáčky, kde se stovky dětí učí o přírodě, sídlí v budově, které na konci roku
vyprší výjimka od statiků. Pokud do té doby nebudou peníze na opravu, skončí.

FAKTA

Stanice Kamenáčky
Chová asi 70 druhů zvířat, včetně
několika vzácných, o které se
pravidelně chodí starat kolem
160 dětí. Sídlí v budově staré
44 let postavené v akci „Z“, které
v lednu vyprší statický posudek.
Zřizovatelem stanice je
Jihomoravský kraj, který na stavbu
nové budovy nemá peníze, proto
čeká, až na ni bude možné získat
dotaci z Evropské unie.
Stanici se zatím podařilo
zrekonstruovat alespoň zahradu,
kde vznikl 30 metrů dlouhý potok
a další vzory biotopů.

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.

Přestávka Sestra boromejka Marie Neumanna Votavová z Prahy na
katolické konferenci. Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

Mistrovství republiky v atletice
O víkendu se v Brně ve sportovním areálu Pod

Palackého vrchem konalo atletické mistrovství.
Foto: Martin Pazdera (sld.rajce.net)

Tai-či na Mendláku
V Brně se hromadně
cvičilo taoistické
tai-či. Na Mendlově
náměstí se sešli
účastníci
mezinárodního
workshopu.
Foto: Jiří Levý
(dvacetdeka.rajce.net)

Na výstavišti se nyní hraje
divadlo a konají bohoslužbyVzala radní z Brna-sever úplatek?

Podezření zůstává, důkazy nejsou

Vaším objektivem Fotografie z Rajče.net

Přírodovědné
stanici hrozí konec,
kraj peníze nemá


