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Brno a jižníMorava

Premiér v demisi An-
drej Babiš (ANO) včera
a předevčírem spolu
sministry navštívil Ji-
homoravský kraj. Se-
známil se s klíčovými
investicemi, na nichž
semá podílet stát. Z ho-
kejové haly na výstaviš-
ti byl nadšený, nádraží
mu připadá drahé.

JIŽNÍ MORAVA Zatímco členové
minulých vlád při výjezdech na již-
ní Moravu trávili čas nejrůznějšími
jednáními, návštěva vlády v demisi
Andreje Babiše, přesně podle jeho
hesla „nekecáme, makáme“, připo-
mínala spíše rychlou exkurzi po
kraji. Jen co premiér vystoupil ve
středu z vlaku na hlavním nádraží,
už se seznamoval s projektem na
jeho přesunutí, prohlédl si školu,
konzervatoř a těsně po poledni byl
v Miroslavi, odkud zamířil do Miku-
lova, Břeclavi a Valtic. Obdobně na-
bitý program měl i včera.
Pro současnou vládu byl Jihomo-

ravský kraj v pořadí sedmým kra-
jem, který navštívila. Na rozdíl od
těch předchozích, kde nasliboval
miliardy, na jižní Moravě Babiš zdů-
razňoval, že nic neslibuje. Jen ma-
puje potřebné investice. „Není to
o slibech. Přišli jsme, abychom si za-
psali potřeby kraje,“ zopakoval
před novináři na několika místech.
Přes tahle svá upozornění však na-

konec našel projekty, u nichž na-
znal, že by na ně měl stát přispět.
Nad jinými naopak kroutil hlavou.

Hokejová hala na výstavišti
bude do roku 2023
Jednou ze zastávek vlády včera byl
velodrom v areálu výstaviště. Pri-
mátor Brna Petr Vokřál (ANO) tam
šéfovi svého hnutí vysvětloval
záměr vybudovat hokejovou halu
pro Kometu tady, a ne za Lužánka-
mi. Při tom prohlásil, že město má
hotový harmonogram, podle ně-
hož nové sportoviště vyroste do
roku 2022, nejpozději 2023. Stát
bude 1,5 miliardy korun a část pe-
něz na něj byměla jít ze státní kasy.
Andrej Babiš se pro novou hokejo-

vou halu pro 12 tisíc lidí nadchl už
dříve. Hned minulý týden, těsně
poté, co Kometa v extralize vyhrála
rekordní třináctý titul, si na Face-

book napsal, že se stavět může za-
čít v roce 2020. V podstatě jen zopa-
koval stejný slib, který si na sociální
sítě napsal o rok dříve, když Kome-
ta získala pohár po 51 letech. Včera
oznámil, že by stát na ni mohl dát
půl miliardy. „Principiálně jsme se
shodli, že na velkých investicích,
jako je stadion, se budeme podílet
třetinově. Třetinu dá Brno, třetinu
kraj a třetinu vláda,“ konstatoval
premiér.

Janáčkovo kulturní centrum
bude nejlepší v republice
Za fantastický Babiš považuje i pro-
jekt Janáčkova kulturního centra.
Tedy nového koncertního sálu pro
brněnskou filharmonii, který roste
mezi ulicemi Besední a Veselá.

„Brno má skvělé a velice konkrétní
plány. Janáčkovo kulturní centrum
připravovali skvělí světoví architek-
ti a bude to určitě nejlepší koncert-
ní sál v České republice,“ ocenil.
Stejně jako v případě hokejové

haly ani tady žádná finální dohoda
nepadla, nicméně připustil, že by
stát z rozpočtu mohl na sál vyčlenit
600milionů korun. Zhruba stejnou
částkou by přispělo Brno a 100mili-
onů by dal kraj.

Sportovní areál vyroste
v kampusu i u Anthroposu
Včera se vláda seznamovala převáž-
ně se sportovními investicemi.
Brno chce příští rok zahájit stavbu
atletické haly naproti Fakulty spor-
tovních studií Masarykovy univerzi-

ty za 640 milionů korun, přičemž
250 milionů by rádo získalo od stá-
tu. Některé ministry v čele s Babi-
šem proto vedení města vzalo na
prohlídku kolem kampusu. Kon-
krétního slibu se ale nedočkalo.
O něco úspěšnější byli představi-

telé Brna u Anthroposu v Pisár-
kách. Pozemky, na nichž má vyrůst
sportovní areál, vlastní minister-
stvo obrany. „Domluvili jsme se, že
pozemky, které tam obranamá, vy-
pořádáme tak, aby je dostalo měs-
to,“ vyzdvihl Babiš.

Proč dopravní stavby
trvají tak dlouho?
V Břeclavi a Mikulově byly ve stře-
du hlavním tématem dopravní stav-
by, jako obchvaty obou měst nebo

stále nedokončená dálnice D52 na
Vídeň. Babiš kroutil hlavou nad
tím, proč tyto stavby trvají tak dlou-
ho, když je chce 90 procent obča-
nů. Ředitel brněnského závodu Ře-
ditelství silnic a dálnic (ŘSD) David
Fiala mu s mírnou nadsázkou vy-
světloval, že problémem konkrét-
ně při obchvatu Břeclavi je i čapí
hnízdo umístěné na dubu v místě
plánované stavby.

Proč má přestavba brněnského
nádraží stát tolik peněz?
O poloze vlakového nádraží v Brně
se diskutuje desítky let. Brno s kra-
jem už se shodly na jeho přesunutí
k řece. Rozhodnutí ještě musí po-
světit vláda, jelikož hlavním inves-
torem bude stát.

Jenže Babiš včera řekl, že mu in-
vestice 46 miliard korun přijde pří-
liš vysoká a vyžádá si detailnější in-
formace. Navíc ho nepotěšilo, že
mu Vokřál ani hejtman Bohumil
Šimek (ANO) nebyli hned schopní
přesně zodpovědět, kolik lidí nádra-
ží ročně využije. „Byly to velmi ná-
ročné dva dny. Pan premiér byl vel-
mi dobře připravený a pro mě ne-
bylo vždy lehké mu odpovědět,“
hodnotil proto včera odpoledne
vládní návštěvu Šimek.
Jednou se jim premiéra přece jen

ale zaskočit povedlo. Když při pro-
hlídce velodromu někdo zmínil, že
společně s novým nádražím Brno
plánuje podzemní vlakovou trať.
„Vy chcete v Brně metro? To snad
ne,“ vyděsil se na chvíli premiér.

Babiš viděl, chválil a občas
se dost divil. Nic ale neslíbil

Počasí v kraji více informací
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BRNO První rodiny by měly dnes
opustit zchátralou ubytovnu v žide-
nické Šámalově ulici a vyrazit do
přechodného bydliště v bývalé
LDN na Červeném kopci. „Přesun
bude probíhat postupně, chceme,
aby to šlo maximálně v klidu. Ne-
chceme jitřit další emoce,“ uvedl
sociální pracovník z IQ Roma servis
JanMilota. Organizace zabývající se
začleňováním Romů do většinové
společnosti je v kontaktu s obyvate-
li ubytovny na „Šámalce“, kteří se
do těžké situace dostali kvůli dlu-
hům provozovatele zařízení.
Běhemdneška by semělo do areá-

lu přesunout osm rodin, to je 44
lidí, z nich velká část dětí. V pavilo-
nech bývalé LDN, kterou spravuje
Nemocnice Milosrdných bratří, na-
jdou útočiště do doby, než se jejich
situace vyřeší. Nejdéle však na čtyři
měsíce. Krok odsouhlasilo na svém
středečním jednání vedení města
a ocitl se i na programu zastupitel-
stva Brna-střed, na jehož katastru

areál leží. Právě jednání zastupitel-
stva městské části poznamenala
rozvášněná atmosféra, kterou sem
vnesly desítky odpůrců stěhování.
Ti měli s sebou i petici s téměř tisí-
covkou podpisů „Za zachování ge-
nia loci na Červeném kopci“. V je-
jich příspěvcích zaznívaly obavy
o zdraví těch, kteří by seměli do sta-
rého a stavebně nevhodného areá-
lu uchýlit, i strach o vlastní majetek
a klidný život středostavovské čtvr-
ti, kde chce město podle obyvatel
zřídit ubytovnu pro Romy.
„Moje děti musejí denně čtyřikrát

projít kolem areálu. Kdo je bude vo-
dit do školy, když jsme v práci?
Mám čekat, až přijdou domů bez
bot, mobilu a se slzami v očích,“
plakala jedna z diskutujících. Od-
půrce neuklidnilo ani ujištění, že
areál bude mít správce a ostrahu,
budou sem docházet sociální pra-
covníci a preventisté kriminality
i strážníci a že sami obyvatelé si
mezi sebou zjednají pořádek. Pada-

ly návrhy, aby rodiny byly odsunu-
ty do Židenických kasáren nebo
aby se o ně postaral kraj.

Maximálně na čtyři měsíce
„Nebudeme provozovat ubytovnu,
je to jen nouzové přístřeší. Za sebe
dávámgaranci, že to nebude ani čty-
ři měsíce,“ ujišťoval ředitel Nemoc-
nice Milosrdných bratří Josef Drbal.
A jeho slova podpořil i náměstek pri-
mátora Martin Ander (SZ). „Město
chce areál přestavět a využít pro

zdravotnické účely. Připravuje se
urbanistická soutěž,“ uvedl Ander.
A spor se rozhořel i mezi zastupite-
li. Ti nakonec k problému žádné ofi-
ciální stanovisko nezaujali.
V reakci na jednání Brna-střed se

ozvala i další skupina obyvatel Čer-
veného kopce, kteří se distancují
od vystoupení, jež zazněla na zastu-
pitelstvu i od petičního výboru,
včetně názoru, že se těmito aktivita-
mi brání genius loci Kamenky.
Podle jednoho ze zastánců tohoto
názoru, Marka Waldhanse, přesun
není sice ideální řešení, v současné
situaci je ale určitě schůdné. „Po-
kud 40 lidí rozloží za čtyři měsíce
jednu čtvrť se stovkami starousedlí-
ků, není problém v těch 40 lidech,
ale ve fungování komunity, radnice
a policie,“ doplnil Waldhans.
V příštím týdnu by se z objektu

v Šámalově ulici měl přestěhovat
zbytek lidí do ubytovny v Železnič-
ní ulici. Tam ale žádné protesty oby-
vatel nejsou.—Milada Prokopová

ŠlapaniceMikrobus včera přivezl návštěvu na prohlídku
ekologicky zatíženého areálu. Na likvidaci chybějí peníze.

Na Moravě Přivítání na brněnskémnádraží bylo stylové,
slivovicí si připili i ministr životního prostředí Richard Bra-
bec aministr zdravotnictví AdamVojtěch (vpravo).

Stěhování Romů dělí Červený kopec

Kolo a čepice Pavel Havránek, předseda TJ Favorit Brno na velodromu rozdával čepice. Namísto, kdemá stát nová hokejová hala,
se přišli podívat zleva primátor Petr Vokřál, premiér Andrej Babiš, hejtmanBohumil Šimek, ministryně promístní rozvoj Klára Dostálo-
vá aministryně financí Alena Schillerová. 3x foto: Patrik Uhlíř a Anna Vavríková,MAFRA
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BRNO Studentský Majáles roztančí
už zítra brněnské výstaviště. Na nej-
větším jihomoravském open air festi-
valu pořadatelé čekají desítky tisíc
návštěvníků. Odstartuje v 10.30 ká-
cením májky na náměstí Svobody
a pak průvodem, ve kterém jednotli-
vé školy doprovodí vybraní hudební-
ci – Masarykovu univerzitu skupina
Jelen, Mendelovu univerzitu Tomáš
Klus, Vysoké učení technické zase
Rybičky 48. Veterinární a farmaceu-
tická univerzita vyrazí s kapelou Vy-
psaná fiXa a za střední školy budou
zpívat Mandrage. V poledne už by
všichni měli být na výstavišti, kde
kromě patronů škol zahraje Mirai,
Majk Spirit, Rytmus, Ben Cristovao,
Lenny, Marek Ztracený, Wohnout,
Skyline, Sebastian nebo Paulie Ga-
rand. Ani na 15. ročníku studentské
oslavy jara nebude chybět volba krá-
le a královny Majálesu. (sol)

BRNO Do říjnových komunálních
voleb povede v Brně hnutí ANO sou-
časný primátor Petr Vokřál. „Hlaso-
vali pro něj všichni přítomní členo-
vé sněmu,“ potvrdil krajský mana-
žer ANO David Aleš.
O svém lídrovi včera rozhodovali

i sociální demokraté. Jako jedničku
kandidátky v Brně vybrali Olivera
Pospíšila, brněnského zastupitele
a místostarostu městské části Brno –
Řečkovice a Mokrá Hora.
Jasno už mají i další strany. Zelení

si jako jedničku zvolili místostarost-
ku Brna-střed Jasnu Flamikovou.
ODS se spojila se Stranou svobod-
ných občanů a spolkem Brno autem
a do voleb je povede krajská zastupi-
telka a advokátka Markéta Vaňková.
V čele lidovců stane primátorův ná-
městek Petr Hladík. Brněnské Piráty
povede radní Tomáš Koláčný, KSČM
pak zastupitel Martin Říha. (zab)

Azyl pro 40 lidíBývalá LDNnaČer-
venémkopci dnes dostane nové
obyvatele. Foto:MAFRA

Majáles bude
s Klusem, Lenny
i Jelenem

Další volební
lídři: Vokřál
a Pospíšil


