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Krajská ČSSD proti proudu.
Nominace ve stylu „no name“
Jihomoravští sociální
demokraté vyslali do
boje o předsednické
křeslo strany dosud neznámého Miroslava
Krejčíka. Prvním místopředsedou strany by
podle nich měl být brněnský exprimátor Roman Onderka.
Milada
Prokopová
Jana
Ustohalová
BRNO Souboj o post nového předsedy ČSSD bude na únorovém mimořádném sjezdu v Hradci Králové
tvrdý a nelítostný. Možná proto do
něj včera silná jihomoravská organizace strany, jako první krajská vůbec, nominovala brigádního generála v záloze a exšéfa Vojenského
zpravodajství Miroslava Krejčíka.
Veřejně dosud neznámého muže.
Na krajskou konferenci v Brně si
o důvěru přišel říct i poslanec Jan
Hamáček, který je stejně jako Krejčík ze středních Čech. Toho ale nikdo z delegátů ani nenavrhnul. Třiapadesátiletý Krejčík nakonec vy-

100 modrých
dní Masarykovy
univerzity

hrál po dvouhodinové debatě drtivou převahou 149 ze 171 hlasů.
Proč? „Přesvědčil delegáty, že je
tou novou tváří a vizí, kterou by se
měla ČSSD ubírat, že ji povede zpět
ke svým voličům,“ řekla krajská šéfka strany Naděžda Křemečková.
A podobnou rétoriku volil i sám
Krejčík. „Naučil jsem se lidi spojovat, je za mnou profesní život, za
který se nemusím stydět. Je třeba
se pokusit navázat roztrhané nitě,
které ve straně jsou. Velmi si nominace z jižní Moravy vážím, protože
to znamená, že můžu být tím, kdo
by mohl znamenat změnu ve vedení strany,“ uvedl Krejčík, který dostal první nominaci pro boj o nejvyšší post až před Vánocemi ze své
domovské organizace v Unhošti na
Kladensku. Oficiálně pak svoji kandidaturu ohlásil 8. ledna, kdy rozeslal dopis členům partaje. „Na začátku byla emoce. Byl jsem strašně
naštvaný ze situace ve straně po volbách. To by muselo zvednout každého,“ dodal Krejčík.
Jihomoravská nominace je pro
něj první krajská. Na Vysočině sice
také zvítězil nad Hamáčkem, ale při
volbě nedosáhl potřebného kvóra.
Právě v Brně je ale jeho úspěch překvapením, protože před dvěma měsíci zdejší buňka ČSSD vyzvala brněnského exprimátora Romana Onderku, aby se o post ucházel on.

Boj o nominace Zatímco Miroslava Krejčíka (vlevo) jihomoravští delegáti
ČSSD nominovali na post předsedy strany a Romana Onderku (vpravo) na
místopředsedu, Jan Hamáček důvěru nedostal. Foto: A. Vavríková, MAFRA
Ten si ale nakonec řekl „jen“ o místo prvního místopředsedy strany
a delegáti s tím souhlasili poměrem
154 pro, 2 proti a 3 se zdrželi. „Je tu
známý, přesvědčil delegáty jako
nově zvolený poslanec se zkušenostmi z komunální politiky,“ komentovala jeho volbu Křemečková.
Podle svých slov Onderka snahu
o post předsedy ČSSD vzdal, protože se mu nepodařilo dosáhnout přímé volby všemi členy strany.
„Budu ji nadále prosazovat. Nicméně jsem se rozhodl, že chci pracovat ve vedení, ale na postu, který
bude krýt záda předsedovi, jenž se
pokusí stranu vyvést z nynější situa-

ce,“ reagoval Onderka, který už má
nominaci z Vysočiny a pojede ještě
žádat o podporu do Olomouce,
Ústí nad Labem a Pardubic.
Podle něj se bude na hradeckém
sjezdu debatovat, zda má ČSSD pokračovat ve vyjednávání o své účasti ve vládě s hnutím ANO. Naproti
tomu si Krejčík myslí, že by si měla
strana dát pauzu a konsolidovat se.
„Měli bychom si sednout a uspořádat vlastní síly, abychom byli důvěryhodní. Ochraňovat to, co se už
podařilo, nenechat rozebrat sociální stát. A blíží se komunální, senátní a krajské volby, takže pokud se
podaří přestat generovat rozpory

ve straně, dokážeme i na komunální a krajské úrovni získat nějaké pozice, které budou dobrým východiskem pro další parlamentní volby,“
dodal Krejčík, který je členem strany šest let a po svém odchodu z armády v roce 2007 pro ČSSD pracoval zpočátku jako nestraník v odborných komisích.
Do boje o post předsedy jej na
konferenci oficiálně navrhnul krajský zastupitel a náměstek jihomoravského hejtmana Marek Šlapal.
„Musíme najít schopného předsedu, který nebude spojený s minulým vedením, ale bude schopný
s ním spolupracovat. Času je málo,
a proto potřebujeme generála,“ poznamenal Šlapal.
Hamáčkovi v souboji s Krejčíkem
nakonec nepomohl ani volební leták, který nechal natisknout a rozdával delegátům. Ani to, že si sypal
popel na hlavu za minulé chyby,
jichž se sám účastnil. „Po volbách
jsem čekal, že někdo vstane a řekne: Vyvedu stranu z krize. Ale nikdo nevstal, proto jsem se rozhodl
kandidovat,“ vysvětlil Hamáček.
Podle Křemečkové je volba Krejčíka znamením především dovnitř
strany. „Jeho mandát vnímám jako
silný. Chceme dát jasný signál i dalším krajům, aby vnímaly jako my,
že potřebujeme změnu vedení,“ podotkla Křemečková.

Brno má druhý největší Impact Hub na světě

Oprava uzavřené
silnice začne v létě
Více než tři roky se Dolní Věstonice
na Břeclavsku snažily od ministerstva životního prostředí získat dotaci na sanaci svahu, který se sesunul
po přívalových deštích na podzim
2014. Kvůli němu musela být uzavřena důležitá silnice na Pavlov. Obec
se s ministerstvem dlouho nemohla
dohodnout, v létě loňského roku
proto jednání převzal Jihomoravský
kraj. Nyní je jisté, že 10 milionů z ministerstva konečně dorazí. Stavební
práce by měly začít na konci prázdnin. A do konce letošního roku má
být silnice opět průjezdná. (sol)

Brno

Letohrádek zaplní
loutky z Fimfára

Loutky, rekvizity, dekorace i originální scénické návrhy a fotografie.
To vše bude od zítřka až do 25. dubna k vidění v brněnském letohrádku Mitrovských na výstavě k animovanému českému filmu Fimfárum
Jana Wericha aneb Do třetice všeho
dobrého. Návštěvníci zhlédnou trojrozměrné scény z jednotlivých pohádek celovečerního filmu (na snímku O kloboučku s pérkem sojčím).
Část expozice je věnovaná herci
Janu Werichovi. Plné vstupné vyjde
na 85 korun. (sev)

Vyškov

Nový zimní stadion
už má po kolaudaci
Po roce od začátku demolice starého zimního stadionu ve Vyškově
včera město na stejném místě slavnostně otevřelo nový za bezmála
138 milionů korun. Zahájení oficiálního provozu se zúčastnil i brankář
brněnské Komety Marek Čiliak. Veřejnost si na stadionu mohla poprvé
zabruslit na začátku prosince, už
v listopadu si mohli díky povolení
k předčasnému užívání stavby vyzkoušet led sportovci. Stadion je
nyní zkolaudovaný. (ČTK)

BRNO Koncerty, setkání s absolventy, výstava či studentská party.
I tak budou příští rok vypadat oslavy sta let od založení Masarykovy
univerzity v Brně. Právě na první
polovinu roku 2019 už teď vedení
instituce plánuje řadu akcí, které
zastřeší jednotný název 100 modrých dní Masarykovy univerzity.
„První příležitostí na velkou oslavu je 28. leden, kdy byla univerzita
zřízena. Hlásíme se k odkazu Tomáše Garrigua Masaryka, takže další
akce se chystají na den jeho narozenin, kdy chystáme party pro studenty. A poslední vrchol je v červnu – připravujeme výstavu, otevřeme všechny fakulty a obrátíme se
i k našim absolventům,“ nastínila
část akcí prorektorka Masarykovy
univerzity Hana Svatoňová. (mos)

Hlohovec

Pozorování ptáků
při dni mokřadů
Světový den mokřadů ochránci přírody oslaví vycházkou kolem Nesytu. Na výpravu kolem největšího
moravského rybníka, který je zařazen do sítě mokřadů mezinárodního významu, vyrazí v 9 hodin ráno
z hráze za obcí Hlohovec. Zájemci
se mohou těšit na kroužkování mokřadních ptáků i vycházku k ornitologické pozorovatelně. Účast je vhodné předem potvrdit na e-mailu vlastimil.sajfrt@nature.cz nebo telefonu 602 689 057. (sol)

Okolí Svratky
i Svitavy vylepší
lávky a park
Dominika Hromková
redaktorka MF DNES

BRNO Vedení Brna se rozhodlo, že
lidem zpřístupní cesty ke Svratce
a Svitavě, aby u řek mohli trávit
svůj volný čas. Už existující stezku
těsně u vody mezi Bystrcí a Komínem na pravém břehu Svratky ještě
letos na dvanácti místech překryjí
lávky tak, aby tudy projely kočárky
a invalidní vozíky. Úpravy vyjdou
na 15 milionů korun. Dalších 9,5 milionu bude stát obnova Tyršova parku v Husovicích na pravém břehu
Svitavy (na snímku). Ten v následujících dvou letech vylepší kašna, lavičky a schody k řece. (pro)

Dolní Věstonice

BRNO Webdesigner Petr Štěpánek
byl zvyklý pracovat z domu. Pak se
mu narodil syn a dostatečný klid na
práci se rázem vytratil. Pronájem
vlastní kanceláře v Brně by vyšel
draho, proto se rozhodl využít možnosti sdíleného prostoru v Impact
Hubu nedaleko Zvonařky. Každý
den tam dochází na šest hodin.
Podobně jako on to dělá dalších
400 lidí. A protože zájem o takzvaná coworkingová centra v Brně nadále stoupá a kapacity Impact
Hubu už nevyhovovaly poptávce,
včera v budově bývalého Výzkumného ústavu pletařského otevřeli
nové zrekonstruované prostory.
„Firmy i jednotlivci, kteří tady začínají podnikat, neustále rostou.
Vnímali jsme, že už nestačíme. Roz-

šířením jim umožníme zůstat u nás
tak dlouho, dokud se nevejdou ani
do nové kanceláře o rozloze 70 metrů čtverečních,“ představila ředitelka brněnského centra Irena Ošťádalová.
Nové prostory mají celkovou rozlohu 3 450 metrů čtverečních, což
z nich dělá druhý největší Impact
Hub na světě. Větší už je jen v americkém Seattlu. Po celém světě jich
má tato společnost 89.
„Výhodou je, že prostory poskytují kompletní zázemí. Je tu bar s občerstvením, konferenční místnosti
a zasedačky. Ve vlastní kanceláři
bych si to musel řešit sám,“ popsal
webdesigner Štěpánek. Od včerejška může své klienty pozvat třeba
do střešní zasedací místnosti, v létě
si s nimi sednout i ven na terasu.
V Brně srovnatelný prostor pro
práci nabízí ještě Jihomoravské inovační centrum, které se však zamě-

řuje na technologické firmy. V Impact Hubu sice zázemí kromě začínajících podnikatelů hledají hlavně
„ajťáci“, chodí tam však pracovat
také studenti, překladatelé, spisovatelé či ilustrátoři deskových her.
Centrum jim neposkytuje jen prostory k pronájmu, jednotlivé členy
se snaží i propojovat. „Nových klientů se ptáme, v jaké fázi je jejich
projekt. Pokud třeba potřebují vytvořit web, seznámíme je s jiným
členem, který webovky dělá,“ vysvětlila Ošťádalová.
Členství začíná na 650 korunách
za 10 hodin na měsíc. Možnost využívat centrum neomezeně měsíčně
stojí tři tisíce korun. Jedním z úspěšných startupů, které Impact Hubem prošly, je třeba organizace
Czechitas vzdělávající ženy v IT oblasti. Té však už právě prostor centra v Cyrilské ulici nestačil, takže se
přestěhovala do svých kanceláří.

Brno

Zbrojovka prošla
bez prohry k titulu

Různé profese V brněnském Impact
Hubu hledají zázemí hlavně „ajťáci“,
chodí tam však pracovat i studenti,
spisovatelé či ilustrátoři deskových
her. 2x foto: A. Vavríková, MAFRA

Brněnská Zbrojovka nezaváhala ani
v sedmém přípravném zápase. Vítězství 2:0 nad Bohemians 1905 pro
ni vedle příznivé bilance znamená
zároveň prvenství v zimní Tipsport
lize, kterou Brňané ovládli podruhé
v historii. Utkání v posledních 20 minutách rozhodli Kratochvíl a Vraštil. Vedle potvrzení dobré formy si
Zbrojovka z finále na pražském Vyšehradě může odnést zároveň psychickou výhodu do jarního ligového
startu, protože proti Bohemians nastoupí za tři týdny znovu. (jip)

