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U Svratky může
být lépe než
ve wellnessu
Helena
Vaculová

editorka MF DNES

V

mládí jsem propadla
vodáctví, a i když v posledních letech ponořím pádlo do vody už jen velmi
sporadicky, stále tvrdím, že
není nic hezčího než pozorovat krajinu z řeky. Bohužel ne
v Česku, ale ve Francii jsem
také poznala, jak je to prima
roztáhnout u řeky deku, chvíli
pozorovat domky nalepené na
skále na protějším břehu a pak
si v teplé a poměrně čisté vodě
zaplavat. A nechat se chvíli
unášet proudem... Na to žádný
whirlpool v sebeluxusnějším
wellnessu nemá.
A tak mne to horečné zařizování hotelů bublajícími vanami nijak moc nebere. Zato nápad podnikatele Pavla Trčaly
přitáhnout Brňany ke Svratce,
aby si u ní užili trochu sportu,
relaxace a zábavy, mne docela
nadchl. Svratka sice nijak vábně nevypadá, ale právě to, že
u ní budou lidé trávit více
času, ji může hodně změnit.
Tak mu držím palce, ať se jeho
plány podaří, a budu doufat,
že se ty stojaté vody rozvíří
i jinde a těch příjemných míst
u řek bude v kraji více.

Soutěž

Festival Baltine
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Kontroly, pokuty, kontroly. Tak
chtějí úředníci vyhnat trhovce
Do posledního hnízda
trhovců v centru Brna
vpadli včera ráno
kontroloři. Radnice chce
stánkaře z místa blízko
Malinovského náměstí
vypudit.
BRNO Vedení městské části
Brno-střed stánkaře na svém území nechce. Na majitele tržnice
v ulici Pohořelec, která přímo navazuje na Kobližnou ulici, podalo dokonce dvě žaloby. K této snaze se
teď přidaly i Brněnské komunikace, kterým se nelíbí, že obchodníci
své zboží neoprávněně vystavují
mimo prostor stánků. Na stánkaře
navíc včera ráno zavolali kontrolu.
„Přišli tam lidé ze stavebního
úřadu, silničního správního úřadu
i odboru místního hospodářství,“
vyjmenoval právní zástupce Brněnských komunikací Radek Ondruš. Podle něj objevila inspekce závažné hygienické nedostatky
a špatnou elektroinstalaci.
„Elektrické dráty jsou velmi neprofesionálně napojené na vedlejší budovu. Obávám se, že by tam
mohlo začít hořet podobně jako
před časem na tržnici u nádraží,“
upozornil Ondruš. Dodal, že pokud k požáru skutečně dojde,
bude okolo stánků chybět manévrovací prostor pro hasiče nebo
auta záchranné služby.
I proto chce, aby obchodníci dodržovali svůj vymezený prostor.

s levným textilem nepatří,“ komentovala to Jana Mravcová, která ulicí včera procházela.
Dalším krokem bude teď podle
Ondruše povolání inspekce z krajské hygienické stanice.
„Pan doktor Ondruš využívá
této medializace jen k vlastnímu
zviditelnění,“ okomentoval včerejší kontroly pro Českou televizi majitel tržnice Josef Richard Pliska.
O odstranění stánků usiluje město Brno už od devadesátých let.
„Zatím se to nedaří proto, že provozovatel i prodejci využívají všech
legálních možností, jak snahu brněnských úřadů zničit,“ popsal sta-

O odstranění stánků,
které navazují na
Kobližnou ulici, usiluje
město Brno už od
devadesátých let.

Nekonečné hlídání Strážníci si tržnici fotili, aby bylo jasné, kde se zboží nachází.
„Na to, aby mohli stánkaři využívat místo vedle stánků, potřebují
povolení k záběru. Ačkoliv nic takového v rukou nemají, okolo stánků
jsou rozvěšeny kusy oblečení,“
řekl Ondruš.
Po kontrole museli prodejci zboží uklidit. O hodinu později bylo
ale všechno jako dřív. „Když jsme

sem přišli, oblečení bylo zase venku. Trochu jsme s tím ale počítali
a budeme sem na obhlídky chodit
každou hodinu,“ přiblížila jedna
ze strážnic. Prodejci, který neuposlechne, hrozí za nepovolený zábor až padesátitisícová pokuta.
Mluvčí brněnských strážníků
Denisa Kapitančiková potvrdila,

Vatry na slety jsou už nachystané
MF DNES vyhlašuje soutěž o 4x 1 vstupenku na keltský festival Baltine s pestrým programem, který se koná
30. dubna v zámecké zahradě v Náměšti nad Oslavou.
Zvítězí čtyři nejrychlejší soutěžící, kteří
správně odpovědí na soutěžní otázku
a uvedou své kontaktní údaje včetně telefonního čísla. Své odpovědi pište na
anna.kankova@mfdnes.cz.
Soutěžní otázka: Kolikátý ročník festivalu se koná právě letos?
Uzávěrka soutěže bude o půlnoci
29. dubna 2012.
Vyhrejte a užijte si festivalové
veselí čarodějnické noci
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Pálit čarodějnice budou o filipojakubské noci téměř všechny brněnské městské části
BRNO Za dveřmi je magická filipojakubská noc z 30. dubna na
1. května, což znamená jediné:
„Koncem dubna, jak se praví,
všechny ženské svátek slaví. Podle staré tradice, zapalují hranice.
Než nastoupí vládu Květen, prolétněte ještě světem!“ láká třeba
plakát zájemce na pondělní Velký slet čarodějnic do zahrady
knihovny ve Vranově nad Dyjí.
Ostatně poslední dubnový den
se na jihu Moravy budou pálit čarodějnice na celé řadě míst. Letos
připadá filipojakubská noc na
pondělí a v mnoha obcích připravují na čarodějnický večer i bohatý kulturní program.
Letos se do pálení čarodějnic
pustily i brněnské městské části,
téměř každá z nich chystá na pondělí větší oheň. Někde vzplane vatra během pondělí i na dvou místech. Mezi takové patří Bohunice, kde se budou pálit čarodějnice jak v areálu hasičské zbrojnice, tak ve volnočasovém centru
Lány.
Na některých místech vzplanou opravdové obří vatry. Jednu
takovou již tradičně přichystali
v Havraníkách na Znojemsku. „Je
zhruba deset metrů velká. Tentokrát asi nebude úplně nejvyšší
v zemi, ale jedna z nejvyšších je
určitě,“ věří tamní dobrovolný hasič Jaroslav Křivánek.
Havraničtí dobrovolní hasiči
a místní fotbalisté se k ní scházeli

FAKTA

Kde budou v pondělí
hořet další vatry
Brněnsko
Žebětín – fotbalové hřiště
Černovice – Areál zdraví
Bohunice – hasičská zbrojnice
Kuřim – hřiště u ZŠ Komenského
Hrušovany u Brna – sokolovna

František Ondruš z Hodonína
staví vatru.
Foto: Anna Vavríková

o sobotách a středách poslední
dva měsíce. „Dá se říci, že jsme
na stavbě vatry pracovali asi čtrnáct dní,“ odhadl Křivánek. I letos pak očekávají v pondělí večer
v Havraníkách stovky diváků.
Jde sice o zábavu, ale pořadatelé by neměli podceňovat riziko
požáru. Podle mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Haida
mají podnikatelé a podniky ze zákona povinnost dopředu hasičům
nahlásit pálení čehokoliv, tím spíše „čarodějnic“. „Soukromé osoby, které si na zahradě zapálí větší
oheň, ohlašovací povinnost sice
nemají, ohlášením i těchto filipojakubských ohňů lze ale předejít
zbytečným výjezdům požárních
jednotek,“ míní Haid.
Nahlášení mohou pořadatelé
provést buď telefonicky, či použít
kolonku „Pálení klestí“ na webu
jihomoravských hasičů. Vzhledem k suchému a větrnému počasí posledních dnů hasiči organizátory rovněž vyzývají, aby ke každé hranici zajistili požární dozor.
Nejlépe místní jednotky dobrovolných hasičů.
Lidé by měli znát i některá bezpečnostní opatření nutná při zakládání ohně. Oheň se například
smí rozdělávat minimálně padesát metrů od lesa a sto metrů od
stohu. Ani u menších ohňů pak
nesmí chybět jednoduché hasicí
prostředky.
Vojtěch Smola
s přispěním Kateřiny Špičákové

Foto: Jiří Salik Sláma, MF DNES

že strážníci budou místo sledovat i
v dalších dnech. Samotní stánkaři
se k problému vyjádřit nechtěli.
Lidem v okolí tržnice vadí hlavně zápach. Podle Ondruše je to
proto, že stánky nemají dostatečné hygienické zázemí. „Na okrajích měst mi tržnice nevadí. Do historického centra Brna ale stánky

rosta Brna-středu Libor Šťástka
(ODS). Než soudní řízení skončí,
chce vedení městské části alespoň
ztížit prodejcům jejich fungování.
Podobný problém jako v ulici
Pohořelec řešilo dříve vedení
Brna-středu i v Křížové ulici. „Před
dvěma lety se nám podařilo vyjednat odstranění stánků. V budoucnu budeme usilovat i o zavření tržnice kolem Teska nedaleko vlakového nádraží,“ doplnil Šťástka.
Stánky by v ulici Pohořelec měla
v budoucnu podle starosty nahradit klidová zóna.
Tereza Cajthamlová

Tropický jarní víkend. Vedro,
sucho a příroda plná klíšťat
» Pokračování ze strany B1

Kromě klíšťat potrápí jižní Moravu
i velké sucho. Myslivci na Brněnsku už několik týdnů plní zvířatům
napáječky.
„Na polích je to jak na Sahaře. Už
několik dní není vůbec rosa a to je
velmi nebezpečné hlavně pro slepičky bažantů, které sedí na vejcích. Kuřátka se nedokážou vyklubat, a prostě zaschnou,“ upozornil hospodář
mysliveckého sdružení v Ořechově
Marcel Pavlík.
Sotva před dvěma týdny
hejtman kraje odvolal zákaz rozdělávání ohňů. Na tento víkend už jej
meteorologové vzali zpět. „Informace vyhodnocujeme. Vedení kra-

je rozhodne, zda dočasně nezakáže rozdělávání ohňů v krajině,“
řekl mluvčí kraje Jiří Klement. K šíření požárů by totiž mohl nahrávat
i nezvykle silný vítr. „O víkendu
očekáváme větrné počasí, v neděli
by mohly nárazy dosáhnout až
70 kilometrů za hodinu,“ říká meteorolog Púčik. Dobře se bude sušit
prádlo nebo čerstvě vymalované
zdi. V úterý by pak nad krajem
měly zaburácet bouřky a ukončit
tak opravdové letní dny. „Teploty
poklesnou až v noci z úterý na
středu, i když by i nadále měly
v maximech přesahovat dvacet
stupňů,“ upozorňuje meteorolog
Tomáš Púčik.
Bohdana Jarošová

Krátce
MIKULOV

BRNO

Zámek chystá festival
uměleckého designu

Cyklovlak Velo Podyjí
dnes vyjede do sezony

Mikulovský zámek v červnu podruhé přivítá festival uměleckého designu. Návštěvníci se mohou těšit
na ukázky prací předních českých
i zahraničních umělců a uznávaných designérských studií. Na úvod
se tentokrát setkají také sběratelé.
Vznikne tak první malý středoevropský veletrh s art designem. Takzvané sběratelské preview začne v Mikulově v pátek 1. června a potrvá
celý víkend.
(ČTK)

Cyklovlak Velo Podyjí dnes vyjede
do druhé sezony. Letos bude na
trase z Brna do Šatova jezdit častěji než loni, kdy vyjel celkem pětkrát. Loni vlak na své trase přepravil 1 500 cestujících a téměř 800
kol. „Přestože první loňské jízdě
vůbec nepřálo počasí, sezona
byla velmi úspěšná,“ uvedla mluvčí ČD Kateřina Šubová. Letos vlak
pojede každou sobotu až do 30.
června.
(ČTK)
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Městská střední odborná škola,
Klobouky u Brna, nám. Míru 6
Volná místa pro školní rok 2012/2013:
• Informační technologie
• Obchodní akademie
• Agropodnikání
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Volejte 739 235 611, 519 419 211-13

Škola, jejíž žáci zvládli státní maturitu dobře.
Součástí školy je domov mládeže a školní jídelna.

www.sosklobouky.cz, reditel@sosklobouky.cz
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Výročí
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55
pořádá v rámci oslav

50. výročí založení Gymnázia Lerchova a 15. výročí vzniku
Gymnázia Matyáše Lercha
v sobotu 12. května 2012 slavnostní den školy.
V době od 12 do 15 hodin bude zpřístupněna bývalá budova gymnázia
na Lerchově ulici 63, od 12 do 17 hodin budova Gymnázia Matyáše
Lercha na ulici Žižkova 55. Vyvrcholením oslav bude slavnostní
shromáždění, které začne v 18 hodin v sále Břetislava Bakaly na
Žerotínově náměstí 6. Více informací na www.gml.cz.

Autovraky - výkup, mob. 607 191 919

Auto-moto různé

Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Umění a starožitnosti
Staré obrazy, porcelán, šperky, stříbro.
Sběratel. Tel.: 603 480 134.
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Koupím
Antikvariát Alfa Brno, Veselá 39. Větší
množství knih odvezeme. Platíme ihned.
Tel.: 542 211 947. www.antikalfa.cz

Různé
Hledáme pěkné chaty, chalupy v ZČ, JČ,
STŘČ a na JM pro rekreaci klientů CK TUI
Wolters ze SRN. Kontakt: 318 624 080, 606
227 707, pronajemchaty@seznam.cz

