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Gymnastika Sportovní klub moderní gymnastiky
pořádal minulou sobotu v Břeclavi 10. ročník
pohárového závodu v kombinovaném a volném
programu. Foto: Jaroslav Pokorný (jp15n.rajce.net)

Jak bude vypadat svět v roce 2050?
Pokud nás nepostihne válka nebo
nějaká přírodní katastrofa, tak si bu-
deme žít lépe. Již dvě generace
v naší republice nezažily válku. Sop-
ky u nás nejsou, odmoře jsme dale-
ko, snad námžádná přírodní pohro-
ma nehrozí. Proto si myslím, že by
se naše zeměměla rozvíjet.
Nejrychlejším tempem kráčí

technika. Každý rok jsou další
a další objevy ve vědě. Za čtyřicet
let možná na tom budu jak moji
prarodiče. Jen budu nechápavě zí-
rat, comé děti používají za technic-
ké vychytávky. Možná si budu také
klást otázky typu „K čemu to sakra
je a jak se to do háje ovládá?“ Vše
nové by nám mělo usnadňovat ži-
vot. Ale je to skutečně tak? Přes
všechny novinky máme stále
méně času a co teprve za 40 let? To
už nebudeme dělat nic jiného než
studovat návody.
Zdravotnictví také udělá velký

skok dopředu, pokud bude stát as-
poň trochu rozumně hospodařit.
Lékařská péče, nové léky, diagnos-
tika nemocí, léčba a přístup dokto-
ra k pacientovi, to vše snad pokro-
čí mílovými kroky. Určitě zůstane
velký rozdíl mezi rozvojovými a vy-
spělými zeměmi v péči o nemoc-
né. Možná se tento rozdíl změní
na propastný.
Počet obyvatel na Zemi se stále

zvyšuje, ale Evropa populačně stár-
ne. Jak to bude za 40 let? V rozvojo-
vých zemích budou stále lidé při-
bývat. Snad budou mít dostatek
vody, jídla a zmiňovanou lékař-

skou pomoc. V Evropě nás ubývá,
tento trend, simyslím, bude pokra-
čovat. Co z toho pro nás vyplývá?
Úplně si to nedokážu představit,
ale i z ekonomického hlediska to
nebude dobré. Kolik procent lidí
bude schopných práce?
Jedno se nezmění ani za 40 let.

Pořád musíme počítat s těmi, kteří
budou vyvolávat občanské a nábo-
ženské války. Možná vypukne vál-
ka o přírodní bohatství, kvůli jeho
nedostatku. Stále tu budou vrazi
a zloději, prostě nějaké zlo. Ale
jsem optimista a věřím, že těch ro-
zumných je tady mnohem více.
Rok 2050 není tak vzdálená bu-

doucnost, jak se může zdát. Mož-
ná se do té doby nic zásadního ne-
změní, nebo zítra přiletí mimo-
zemšťané. Možné je všechno, ale
jedno vím jistě. Člověk bude i za
čtyři desítky let stejný jako dnes.
Jen zestárne. Veronika Klímová

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

BRNO Když se před dvěma lety na
památníku rudoarmějce naMorav-
skémnáměstí objevilo nasprejova-
né datum 26. 4. 1945, oznámila br-
něnská městská policie, že tam řá-
dil obyčejný vandal. Na to, že chtěl
někdo touto kontroverzní formou
zřejmě připomenout datum osvo-
bození Brna, upozornili pamětníci
až s odstupem času.
Polozapomenuté zůstalo datum

26. dubna i letos, kdy si Brno připo-
mínalo 67 let od příchodu Rudé ar-
mády. A ani v internetové Encyklo-
pedii Brna, která schraňuje řadu
zajímavostí o historii města, není
o tomto přelomovém okamžiku
ani zmínka. „Není to úmysl, spíš
nedopatření. Encyklopedii dává
dohromady tým odborníků ve
svém volném čase a do zpracování
hesla o osvobození města se zatím
zřejmě nikomu nechtělo,“ přizna-
la administrátorka a spoluautorka
webových stránek Jitka Šibíčková.
Za neochotou zpracovat heslo

o osvobození stojí podle ní nejspíš
obava z toho, že jde o příliš nedáv-
nou historii. „Je to takový horký
brambor, do kterého se nikomu
příliš nechce, i když samozřejmě
víme, že jde o důležitýmezník v dě-
jinách Brna. Snad to brzy napraví-
me,“ dodala Šibíčková.
V tichu se včera odehrály i dvě

pietní akce na Ústředním hřbito-
vě, kde je pohřbeno více než pět ti-

síc obětí bojů o Brno. Dopoledne
tampokládaly věnce oficiální dele-
gace z magistrátu, krajského úřa-
du, konzulátů či armády, odpoled-
ne se tam sešla přibližně stovka
obyčejných lidí a pamětníků. „Zá-
stupce města už na tuto tradiční
akci ani nezveme, protože víme,
že oni kladou věnce ráno,“ zhodno-
tila organizátorka odpolední akce
Dobromila Kosinová z Česko-rus-
ké společnosti.

Pozvánky na pietu na hřbitově
ve velkém nerozesílal ani magis-
trát ani Česko-ruská společnost.
„Kdo se tam chce vydat, ten o akci
ví,“ myslí si Kosinová.
Opomínání výročí může na prv-

ní pohled souviset s tím, že Brno
osvobodila Rudá armáda, jejíž sym-
boly například na hromadném hro-
bě v Králově Poli vzbuzují velké
emoce. I v řadě soudobýchmateriá-
lů o historii města se nyní objevuje
jen nekonkrétní formulace „Brno
bylo osvobozeno 26. dubna 1945“,
v níž není o původu vojáků ani
zmínka. „Za nezájmem o tento dů-
ležitý mezník bych však viděl spíše
přezíravý a povrchní vztah naší spo-
lečnosti k minulosti. Málokdo si
vzpomene, že Brno bylo osvoboze-
no o tolik dní dříve, než nyní připo-
míná státní svátek Den vítězství
8. května,“ řekl historik Jiří Pernes.
Podobně zapomenuté zůstalo

letos výročí v Bratislavě, která byla
osvobozena ve stejné vojenské
operaci jako Brno. „Výročí u nás
připadá na 4. dubna a ve městě
také vládlo hluboké ticho,“ zhod-
notil Slovák Miloš Kirchmayer.
Větší připomínkou osvobození

tak bude i letos jen tradiční akce
v Army parku v Ořechově u Brna,
která připomene největší tanko-
vou bitvu na jižní Moravě. První
bojová ukázka z bitvy tam začne zí-
tra ve 13 hodin. Zuzana Taušová

Z městských částí
BOHUNICE

Považoval se za proroka
a vyhrožoval peklem
Řádění opilého třiačtyřicetiletého
muže v bohunické nemocnici mu-
seli zarazit brněnští strážníci. Když
dojeli namísto,muž, který vykřiko-
val, že je prorok a že se všichni bu-
dou smažit v ohni pekelném, zrov-
na napadal nemocniční personál
a demoloval zařízení. Strážníci mu
proto násilím nasadili pouta a do-
provodili jej k vystřízlivění na zá-
chytku. (ac)

KRÁLOVO POLE

Radnice už chystá
zářijové slavnosti
Přestože se královopolské Erbovní
slavnosti konají každoročně v září,
zahájila radnice přípravy s několi-
kaměsíčním předstihem. Sdružení
a organizace, které se chtějí podí-
let na programu tradiční akce, se
tak už nyní mohou hlásit na radni-
ci. Záležitosti kolem slavností vyři-
zuje Libuše Sedláčková z odboru
veřejných služeb. (taz)

MEDLÁNKY

Zahradě u rybníka
pomohou lidé brigádou
V Medlánkách u rybníka se zítra
koná jarní brigáda, při které mo-
hou lidé pomoci s péčí o přírodní
zahradu u tamního rybníka. Na
programu je především výsadba
nových stromů, keřů a rostlin.
Akce začíná v 9 hodin ráno. (taz)

BYSTRC

Na hradě Veveří
vystaví vína
Turistickou sezonu otevřou zítra
na hradě Veveří koštem vín. Akce
začne v deset hodin dopoledne
a návštěvníci zaplatí za vstupné
550 korun. V ceně je volná degusta-
ce, občerstvení, sklenička, katalog
a lodní lístek pro cestu z bystrcké-
ho přístaviště na hrad. (tca)

26. dubna 1945 osvobodila po vleklých bojích Rudá armáda Brno. Zlomový
okamžik v dějinách města si včera připomněla jen hrstka lidí.

FAKTA

Jak přicházela
svoboda k Brnu
24. 3. 1945 zahájeno osvobozování
jižní Moravy, při takzvané
Bratislavsko-brněnské operaci
útočí na Moravu vojska
2. ukrajinského frontu a vojska
Rumunské královské armády
8. 4. 1945 sovětský nálet na Brno
11. 4. 1945 dobytí Lanžhota
12. 4. 1945 osvobození Hodonína
19.–24. 4. 1945 boje o Ořechov,
největší tanková bitva na Moravě
26. 4. 1945 osvobození jižních
a centrálních částí Brna
9. 5. 1945 konec bojů v severních
čtvrtích a předměstích Brna,
operace se zúčastnilo téměř
440 tisíc mužů sovětské
a rumunské armády, z nichž přes
čtyřiatřicet tisíc v bojích zemřelo

Řvoucí stroje Setkání motorkářů na brněnském
okruhu. Foto: Veronika (rebeccarawr.rajce.net)

Naštěstí už nemusím
do vlaku s kočárkem
»ad Vozíčkáři a vlaky v kraji
Jsem cyklistka a docela ráda bych
jezdila i vlakem s kolem, jenže
jsem žena, výška 160 cm a tahat
kolo do vlaku v Brně a okolí je sko-
ro nemožné. Nízkopodlažní vlaky,
to by byla věc. Naštěstí už nejez-
dím s kočárkem, to si neumím
představit vůbec.
Dagmar Ševčíková, Brno

Vysoké schody dají
zabrat každému
Článek o nepohodlném nastupo-
vání do vlaků je opravdu moje
téma. Ráda jezdím vlakem, mno-
hem raději než autobusem, ale ně-
kdy mi to dráhy opravdu neusnad-

ňují. Je mi 65 let, jsem po operaci
kyčelního kloubu, takže jsem si
před i po operaci dost užila. Úzké
vysoké schody dají zabrat každé-
mu. Naštěstí jsem teď při cestová-
ní měla štěstí na mladé lidi, kteří
mi pomohli aspoň s těžkým kuf-
rem. Ráda bych si zajela vlakem
někam s kolem na výlet, ale proto-
že jsem sama, netroufnu si to. Byd-
lím v Králově Poli, tam jezdí je-
nom staré vlaky s vysokými scho-
dy, a jak můžu vědět, že na nástu-
pišti bude někdo, kdo mi pomů-
že? Kdyby tu byly nízkopodlažní
vozy, jezdila bych celé léto. Takhle
jen závidím těm šťastnějším, kte-
rým je dopřáno těmito vozy jezdit.
Aspoň pár vozů by pomohlo. Kdy-
bych byla vozíčkář, asi bych to
vzdala, jsou na tommnohem hůř.
Elena Fajfrová, Brno

Konec Flédy by byla
obrovská škoda
»ad Ztiší se Fléda kvůli vyhlášce?
Flédu navštěvuju pravidelně a jejím
omezením (likvidací) by se Brno
zbavilo prakticky jediného klubu,
který má dostatečnou kapacitu na
konání podobných akcí. Zbudou
(snad) už jen kluby pro „mini“ kon-
certy a haly pro mainstream. Nehle-
dě na to, že Fléda je kulturně spole-
čenské centrum, bez kterého by se
výrazně omezily možnosti navštěvo-
vat zajímavé, nejenom hudební,
akce v Brně. Doufám, že se toto ne-
může stát klubu s takovou historii
i současným kvalitním programem.
Na druhou stranu v Brně už bylo po-
dobným způsobem zlikvidováno
(zavřeno, zrušeno) spoustu míst.
Lukáš Pravda, Brno

Fórum čtenářů

Éra pokroku i náboženských sporů
Brněnští středoškoláci se zamýšlejí nad tím, jak bude vypadat svět v roce 2050

výběr z dopisů, kráceno

Pieta u hrobů Na brněnském Ústředním hřbitově je pohřbeno více než
pět tisíc obětí osvobozeneckých bojů o Brno. Pieta u jejich hrobů se včera
konala dvakrát. Foto: Anna Vavríková, MF DNES

Na 67. výročí
osvobození Brno
téměř zapomnělo

Vaším objektivem Fotografie z Rajce.net

Dostihy Letošní první brněnské
dostihy se konaly minulou sobotu v Brně.

Foto: Hana Braunová (hliska.rajce.net)


