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Zápisník

Paměť Brna má
zlé chvíle. Ví to
Sochy v ulicích
Jana
Soukupová
redaktorka
MF DNES

O

třískaný kulturní redaktor už málokdy pocítí něco jako příval nefalšovaného nadšení. Ale stalo
se. Právě teď, když jsem se seznámila s jednotlivými zastávkami letošního ročníku přehlídky Sochy v ulicích. Čtrnáct
instalací ve veřejném brněnském prostoru spojili organizátoři s neskutečně invenčně vybranými kousky zdejších dějin. Znovu si tak uvědomíme,
že právě v těchto mírumilovných ulicích ctihodní brněnští
obyvatelé za bílého dne zavraždili židovského návštěvníka zaniklé kavárny Esplanade, přihlíželi holokaustu, vyháněli své
německé spoluobčany, účastnili se komunistického puče, marně demonstrovali proti sovětské okupaci, přihlíželi, jak se
v díře na Pekařské topí statečná žena, nechávali řádit příslušníky Státní bezpečnosti a také
bylo některým z nich souzeno
zažít deziluzi z listopadového
převratu, když se s nimi dlouhých dvaadvacet let soudil komunistický pohlavár.
Brno by na to nemělo zapomínat. Už jen proto, že s úžasnou myšlenkou umění v ulicích přišel Rostislav Koryčánek, fantastický ředitel Domu
umění, kterého současní městští představitelé odvolali z naprosto banálních důvodů.
Brno je tedy stále Brnem.
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Hledají se lídři.
Kteří politici budou
na billboardech?
Složení krajských kandidátek politických stran do parlamentních voleb v příštím
roce ještě není zdaleka jasné. MF DNES otipovala některé z kandidátů, kteří by
se v příštím roce mohli na jihomoravských billboardech objevit.
» Pokračování ze strany B1

V silné pozici je i současný šéf Poslaneckého klubu ČSSD Jeroným
Tejc. Podle svých slov hodlá poslanecký mandát obhajovat. „Zkušený politik jeho typu má jistě velké
šance,“ hodnotí Pink. Spekulovalo
se i o poslaneckých ambicích současného brněnského primátora Romana Onderky, ten však hodlá znovu zabojovat o vládu nad Brnem.

TOP 09 má z čeho vybírat,
ODS osobnosti hledá
Zatímco jihomoravským sociálním
demokratům silné osobnosti nechybí, místní občanští demokraté
je hledají stěží. „ODS v kraji dlouhodobě nedisponuje výrazným politikem, který by dokázal oslovit voliče,“ tvrdí Pink. Se slabou pozicí
strany v kraji souhlasí i Kopeček.
„ODS zaznamenala v minulých parlamentních volbách na jižní Moravě dokonce svůj nejhorší výsledek
z celé republiky,“ upozorňuje.

Strana zatím nemá o složení
kandidátky jasno. Kandidaturu nevyvrátil současný náměstek ministra obrany a bývalý poslanec Michael Hrbata, nad poslaneckým místem přemýšlí i bývalý krajský lídr
Jiří Crha. Obhajovat jej však mohou i současní jihomoravští poslanci jako bývalý brněnský primátor Václav Mencl, poslankyně
Dana Filipi či poslanci Pavel Suchánek a David Šeich.
Poslední zmíněný v minulosti
čelil vyšetřování hned několika přestupků, pozici šéfa místní organizace Brno-venkov přesto nedávno
obhájil. „Finálně rozhodnut
nejsem, ale řekněme že ano,“ mluví on sám o kandidatuře. „Pozice
ODS bude závislá na vnitrostranických poměrech,“ dodává Pink.
Velkým pravicovým rivalem
ODS se stává TOP 09. Na rozdíl od
konkurentů jí tváře na billboardy
nechybí. Jihomoravští poslanci
umějí svou práci prodat, je o nich

slyšet. Děkanka Podnikatelské fakulty VUT v Brně Anna Putnová by
ráda svůj mandát obhájila, vedle
ní se na kandidátce může znovu
objevit i profesor Masarykovy univerzity Roman Kostřica. Kandidaturu potvrdil i aktivní poslanec Jan
Husák. Vše teď záleží na stranickém rozhodnutí. Lídr strany z krajských voleb Jan Vitula překvapivě
do parlamentu nechce. „Raději
bych se věnoval exekutivním a krajským záležitostem,“ oznámil.

Lidovci mají jasno,
komunisté jsou v silné pozici
KDU-ČSL sice nyní není parlamentní stranou, její pozice na jihu
Moravy je však dlouhodobě silná.
Strana už schválila kandidátku, kterou povede brněnský vysokoškolský učitel Jiří Mihola. Dvojkou je
starosta města Šlapanic Jaroslav
Klaška. „Lidovcům jihomoravské
prostředí přeje. Pokud strana překročí pět procent, může mít v kraji

ČSSD

BRNO Pokoj pro hosty, do kterého
se leze po čtyřech, nebo sprchový
kout, který je zároveň osvětlením
pro předsíň. Takové a spoustu dalších vtipných vychytávek nabízí
nové minimalistické bydlení v centru Brna.
Na ploše jedenadvaceti metrů
čtverečních se tu rozléhá kompletně zařízený byt. Ale jen pro jednu
osobu. Originální projekt s názvem Living Showroom, který vytvořil architekt Adam Rujbr, v sobě
spojuje vzorkovnu a dočasné bydlení. „Prostor má sloužit jako ubytování na jednu noc pro všechny
zájemce o kvalitní a moderní architekturu,“ vysvětluje Rujbr. Nejpozději do měsíce by podle něj měl začít fungovat rezervační formulář
na webových stránkách projektu
www.livingshowroom.cz. Jeho cílem je ukázat návštěvníkům veškeré vybavení a dát jim možnost v klidu si ho vyzkoušet.
Byt vytvořil Rujbr se svým architektonickým studiem Adam Rujbr
Architects v Lidické ulici v centru
města. Showroom vznikl na místě
bývalé prádelny v podkroví pavlačového domu a jeho kompletní
přestavba trvala tři měsíce. I s lu-

TOP 09

Michal Hašek,
Jeroným Tejc

Anna Putnová,
Jan Husák

Hejtman Michal Hašek (vlevo) se
řadí k nejpopulárnějším politikům
v kraji, při jeho pozici stínového
ministra lze jeho umístění na
čelních pozicích kandidátky
očekávat. Podobně je na tom šéf
poslaneckého klubu Jeroným Tejc.

Silnou osobností spojenou
s regionální popularitou je děkanka
Podnikatelské fakulty VUT Anna
Putnová, která vyjádřila ambici
poslanecký mandát obhájit. Doplnit
by ji mohl aktivní poslanec Jan Husák,
který má také zájem udržet křeslo.

ODS

KSČM

Václav Mencl,
David Šeich

Z. Bebarová Rujbrová,
Vojtěch Adam

Čelní postavení by mohl zaujmout
místopředseda poslaneckého klubu
a bývalý brněnský primátor Václav
Mencl (vlevo). Doplnit by ho mohl
šéf ODS Brno-venkov a poslanec
David Šeich. Dalšími kandidáty jsou
Jiří Crha či Jiří Kadrnka.

Výraznou osobností jihomoravské
komunistické sekce je dlouholetá
poslankyně Zuzana
Bebarová-Rujbrová. Svůj mandát
by rád obhájil i nezávislý kandidát
za KSČM Vojtěch Adam.

šanci na zisk tří či čtyř mandátů,“
hodnotí Kopeček.
V silné pozici je KSČM. „Strana
má stálou voličskou podporu a je
v opozici na regionální i celostátní
úrovni,“ připomíná Pink. Ambici
obhájit křeslo potvrdil nezávislý
kandidát Vojtěch Adam. Čelní místa kandidátky by mohli tvořit i dlouholetí poslanci Miroslav Grebeníček či Zuzana Bebarová Rujbrová.
Kompletní podoby kandidátek
stran budou zřejmě jasné na podzim.
Karolína Kyselová

Pozor na hlavu. Brno má minibyt na jednu noc

KDU-ČSL

Jiří Mihola,
Jaroslav Klaška

U křesťanských demokratů už je
jasno. Jedničkou byl zvolen poměrně
neznámý vysokoškolský učitel a šéf
KDU-ČSL pro Brno-město Jiří Mihola
(vlevo). Druhé místo zaujal starosta
Šlapanic Jaroslav Klaška.

Přívalové deště
ničily jih Moravy
» Pokračování ze strany B1

„Krabička“ Architektovi Adamu Rujbrovi stačilo k vytvoření bytu 21 čtverečních metrů. 2x foto: Jiří Salik Sláma, MAFRA
xusním zařízením minibyt vyšel
na 400 tisíc korun. Každé dva roky
by se přitom měl obměnit, aby návštěvníkům ukazoval stále nové
prvky a trendy.
Na velice omezeném prostoru
museli architekti i řemeslníci pře-
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mýšlet nad každým detailem. Proto například sprchový kout oddělený mléčným sklem slouží také
jako osvětlení chodby. Sifon ve
skříňce pod umyvadlem bylo potřeba zasekat do zdi, aby zbytečně
neubíral úložný prostor ve skříňce, do které si jinak mohou obyvatelé bytu uložit nejrůznější drobnosti. Pracovní stůl je zase výklopný a křesílka u něj polohovatelná,
aby mohla plnit jídelní, pracovní
i odpočinkovou funkci. I přes nutné úspory prostoru se však do
bytu vešel i pokoj pro hosty. „Vznikl pod schodištěm, je opravdu jenom na přespání. A pro jednoho
člověka,“ podotýká Rujbr se smíchem.
Na myšlenku přestavět malou

prádelnu na ještě menší byt jej prý
přivedla nutnost. „Dříve jsem
v tomto domě bydlel, potom jsem
byt přenechal bratrovi. Nicméně
pořád jsem potřeboval při svých
cestách do Brna někde přespávat,“
vysvětluje Rujbr.
Obyvatelný showroom je světovým unikátem, nikde jinde zatím
podobný projekt najít nelze. Jeho
autor by byl nicméně rád, kdyby se
rozrostl a vytvořil celorepublikovou síť. Ve městech po celém Česku by tak postupně vznikaly menší
či větší byty určené pro přespání
a vyzkoušení výrobků. Na webových stránkách projektu by pak případní návštěvníci měli k dispozici
přehled akcí, které ve městě mohou navštívit.
Lenka Šklubalová

Pokoj pro hosta Případná návštěva musí ke svému lůžku dojít po
čtyřech. „Pokoj je opravdu jen na přespaní,“ směje se architekt.

„V Boskovicích hasiči likvidovali
menší lagunu za bytovým domem.
Hodně práce měli také v Brumově
na Tišnovsku. Kromě čerpání vody
ze sklepů odstraňovali bahno a naplaveniny ze silnice před obcí. Vyčistili také přepusť rybníka,“ uvedl
mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.
V pondělí večer lidé zápolili
s prudkým deštěm také na Znojemsku. „Celá obec byla zatopena
a k tomu přitékala další voda
z okolních polí. Hasiči odčerpávali
vodu z rodinných domů a pomocí
ženijního nářadí zajistili odtok
vzniklé laguny. Skončili ve dvě hodiny v noci,“ nastínil Mikoška situaci ve Znojmě-Načeraticích.
Příval vody dělal potíže i včera
ráno. V Břeclavi před půl šestou
ráno začala zatékat do domu s pečovatelskou službou, některé místnosti tak museli vyklidit.
Podle meteorologů se však situace zřejmě zlepší, ode dneška by
mělo být počasí slunečné a teplé.

Na muže při
venčení psa střílel
agresivní opilec
BRNO (luv) Na nedělní vycházku se
sice brněnský pejskař vypravil do
Starého Lískovce, ale zážitky má
jako z válečné zóny. Neznámý muž,
kterého na cestě potkal, na něj celkem desetkrát vystřelil z pistole.
Kolem jedné hodiny v noci Brňan venčil svého psa v Irkutské ulici. U garáží se tu potkal s cizím mužem, který držel v ruce pistoli. „Začal pejskaře bezdůvodně slovně napadat a vyhrožovat mu zabitím
psa. Vzápětí dokonce začal střílet,
nejprve do vzduchu, pak i směrem
k muži se psem. Neustále vykřikoval, že psa zastřelí, že tato zvířata
nemá rád,“ popisuje brněnská policejní mluvčí Andrea Straková.
Střelbu slyšeli místní obyvatelé
a zavolali policii. Ti podezřelého
muže zatkli. „Z dalšího šetření vyplynulo, že opilý devětatřicetiletý
agresor měl legálně drženou
zbraň, ze které venku na sídlišti vystřílel celkem deset nábojů, a bylo
tak velké štěstí, že nebyl nikdo zraněn,“ doplnila Straková.

