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Dobré ráno,
Brno
K d y ž
se
řekne
V í t ě z ný únor,
dnešní
děti školou
povinné
si asi moc
nevybaví. Tedy aspoň
ve srovnání s dnešními
třicátníky, kteří do školy
chodili v době, kdy to byl
státní svátek, před kterým se musely povinně
vyvěšovat vlaječky, a kdo
snad nevyvěsil, toho jméno se objevilo na nějaké
nástěnce hanby. Možná
by se o Únoru měly děti
dozvědět jako o sexu:
doma. Tatínek by řekl:
tak si představ, kdyby teď
někdo přišel a řekl mi, že
moje ﬁrma už není moje,
ale všech. Tak to byl,
Janičko, ten Únor. Opovaž se někdy bavit s lidmi,
kteří by to chtěli zopakovat. To běž raději pracovat
do Anglie. Petr Bokůvka
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Výročí Února: v Brně
téměř bez zájmu
Komunistický převrat dnes zajímá spíše historiky
David Bimka
Brno – Přesně padesát devět let uplyne zítra od chvíle,
kdy komunistický puč na
čtyřicet let změnil dějiny
Česka. Kdo by v Brně čekal
připomínkové akce či oslavy,
bude zklamán.
„Nevylučuji, že na Únor
někdo soukromě vzpomene,
ale naše městská organizace
nějaké akce pořádat nebude,“ řekl mluvčí brněnských
komunistů Tibor David.
Mladí svazáci jsou aktivnější. „Zorganizovali jsme
paintballovou bitvu v Letovicích. Pořídili jsme nášivky lidových milicí, takže to bude
stylové. Proti nám nastoupí
nadšenci z klubu vojenské
historie v uniformách SS. Po-

třebujeme se po náročné
kampani proti radarům odreagovat,“
uvedl
David
Pazdera z Komunistického
svazu mládeže.

Pušky z Brna
Legendární projev Klementa Gottwalda v Brně poslouchalo rozhlasem na padesát tisíc lidí. Gottwald
oznámil, že nekomunističtí
ministři podali demisi, a na
jejich místa navrhl vlastní
kandidáty. „Mohu vám sdělit, že prezident mé návrhy
přijal,“ řekl tehdy Gottwald.
Brno se na převratu významně podílelo. „Právě odtud směřovalo dvacátého
prvního února deset tisíc pušek a na dva tisíce samopalů

pro lidové milice,“ vysvětlil
historik z Ústavu soudobých
dějin Jiří Pernes.
Pro československou armádu by dělníci vybavení
zbraněmi SNB nepředstavovali vážnějšího soupeře, její
velitel Ludvík Svoboda jí ale
zakázal se do událostí míchat.
„Už tehdy v ní působili
takzvaní „osvětoví důstojníci“, kteří se později proměnili v politruky. Ti vysvětlovali
obyčejným vojákům, jak se
má situace a že není důvod
se bouřit,“ řekl Jan Šach
mladší z Vojenského historického ústavu. Většina velitelů se do politiky z principu
nemíchala a čekala, co bude
dál.
Běh událostí pocítil také

Alois Durďák. „Převrat mne
chytil během studií práv ve
druhém ročníku,“ říká.
Podle něj bylo „utahování
šroubů“ pozvolné. „Nejdřív
se z katedry ztratil profesor
Král, který učil církevní právo. Potom zmizel i Děkan
Kubeš. A tak to šlo pořád
dál,“ řekl Durďák. Nakonec
došla řada i na něho.
„Obvinili mě z vlastizrady
a špionáže. A jenom proto, že
jsem vedl skautský oddíl.
Dokonce na mne nasadili
jednoho z chlapců z oddílu,
který se mě vyptával, jak nejlépe utéct za hranice. Ze špionáže jsem se ale dokázal vyvléknout,“ vysvětlil Durďák.
Nakonec si v komunistickém
kriminále musel odsedět šest
let.

Hvězdárna chystá
fyzikální cirkus
Brno – Netradiční soutěž
připravuje brněnská
hvězdárna spolu s Masarykovou univerzitou. Je určena
šikovným středoškolským
studentům, kteří dokáží
uplatnit znalosti i tvůrčí
schopnost ve fyzice. Soutěžní týmy vyrobí raketu na
vodní pohon, která se musí
co nejdéle udržet ve vzduchu, nebo postaví cihlovou
zeď. Soutěžní týmy se mohou hlásit už teď na internetové stránce hvězdárny. Vítězné družstvo získá vstupenky do lanového centra v
Brně.
(taj)

Nemocnice
dostane dotaci
Brno – Brněnská Nemocnice Milosrdných bratří dostane od města dotaci devět milionů na rekonstrukce panelové budovy, ve které sídlí
léčebna dlouhodobě nemocných. Peníze se měly investovat už loni, ale nemocnice zatím využila jen půl milionu na přípravu dokumentace.
(tes)

Do Bohunic navezli hromady sněhu

V době, kdy v Brně už kvetou sněženky, se do bohunického sídliště naváží sníh. Kvůli zimním sportům.

stalo se
před...
201 lety
V Brně se opět
začalo učit
V roce 1806 se opět vrátil
život do školních lavic. Výuka
byla předtím z bezpečnostních důvodů na více než
tři měsíce přerušena kvůli
hrozivě rostoucímu počtu
lidí nakažených epidemiemi.
Znovu se začalo vyučovat
až po uzavření míru mezi
Francií a Rakouskem a odchodu napoleonské okupační
armády, která město, zejména
Špilberk, obývala přes dva
roky.
(bim)
S využitím
www.encyklopedie.brna.cz

Výuka je virtuální
otovat kolem zeměkoule nebo si skočit z
desetipatrového domu. Reálně nemožné, pro virtuální
realitužádnýproblém.
Provozně ekonomická fakulta Mendelovy zemědělské
a lesnické fakulty v Brně si pořídila novou učební pomůcku za dva miliony. Virtuální
studio.
„Zatím slouží pro pedagogické účely. Studenti zde mohou tvořit například třírozměrné struktury molekul,
modely parků nebo se podívat dovnitř motoru,“ přiblížil
účel laboratoře vedoucí oddělení koncepce a vývoje MilanŠorm.
Virtuální laboratoř si škola
pořídila z fondu rozvoje vysokých škol. Proto zatím nemů-
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že studio sloužit pro výzkumnéúčely. „Svýzkumybychom
mohli začít do dvou let. Výborně se zde například modeluje zeměkoule a provádí výzkum počasí,“ plánuje Šorm,
který zatím zjišťuje, kde všude mohou studenti virtuální
realituvyužít.
Od příštího týdne budou v
laboratoři pravidelné přednášky. Místnost pojme asi deset lidí. „Studenti zde mohou
například vytvořit svou závěrečnou práci nebo model
univerzity,“ vzkázal Milan
Šorm.
Brněnská laboratoř je ve
střední Evropě ojedinělá.
„Stejně jako ostatní nabízí třírozměrný pohled, ale v daleko větší kvalitě,“ uzavírá
Šorm.
(taj)

Foto: Deník/Petr Preclík

Pediatři chystají
už druhou stávku
Brno – Nespokojenost. To
je důvod proč se brněnští dětští lékaři chystají opět stávkovat. Chtějí tak podpořit své
kolegynaZlínsku.
Valentýnská stávka pediatrů se bude opakovat dvacátého osmého března. Do čtrnácti dnů se definitivně rozhodne, zda své ordinace zavřou i lékaři v Jihomoravském
kraji. „Zatím čekáme na pokyny. Jsme ale připravení naše kolegy podpořit,“ vzkazuje
například pediatrička Ivana
Bartůňková.
Rodiče malých dětí se ale
bát nemusejí. Péče o akutní
případy lékaři zajistí. „Pokud
budeme stávkovat, péči o pa-

cienty zajistí jako minule
služba. Nestane se, že by dětští pacienti zůstali bez lékařské péče,“ ujistila Bartůňková.
Lékařimajíkestávce stejný
důvod jako minule. Chtějí
zvýšitminimálníčástkuzazaregistrovaného pacienta. Také stále nemají jistotu, jak dopadne vyjednávání o vracení
peněz do pokladny Všeobecnézdravotnípojišťovny.
„Pokud nám nevyhoví, tak
se ke stávce určitě připojíme,“ dodala k protestům pediatrička.
S nepochopením se prý lékaři nesetkali. Až na výjimky
jeprýlidépodporují.
(taj)

Brno – Když potřebovala
Maruška v zimě jahody pro
zlou macechu, požádala jednoho z měsíčků, aby předal
vládu svému nástupci a sníh
zmizel. Brněnští pořadatelé
snowboard festu by letos potřebovali pravý opak. Ulice v
Brně jsou totiž holé a suché.
Místo nadpřirozených postav proto objednali čtyři nákladní auta plná sněhu, který
vysypali na schodiště v městské části Bohunice. Dnes odpoledne se zde uskuteční
exhibiční závod.
„Registrace začíná ve čtyři
hodiny a přihlásit se může
každý, kdo umí jezdit na
snowboardu a ovládá skoky.
Večer se pak představí také
naše špičky,“ řekl jeden z pořadatelů Martin Hub.
Diváci uvidí pod umělým
osvětlením skoky a jízdu po
zábradlí schodiště, po kterém normálně chodí do práce nebo nakupovat.
Byl to hlavní cíl pořadatelů – dostat závody do reálného městského prostředí se
skutečnými překážkami.
Loni snowboardisté obsadili Lesnou, kam se na ně přišlo podívat patnáct stovek
diváků.
(fs)

Velvyslanec USA
navštíví Brno
Brno – Velvyslanec USA v
České republice Richard
Graber přijede do Brna. V
úterý se setká v Moravské
zemské knihovně se studenty a dalšími zájemci. Mluvit
bude o česko-amerických
vztazích a zahraniční politice.
(tes)

Zoo pořádá
maškarní pro děti
Brno – Na odpoledne v maskách zve brněnská zoo děti i
rodiče. Dnes ve dvě hodiny
odpoledne začne v kinosále
správní budovy maškarní
veselice. Na návštěvníky čeká mnoho soutěží. Vstupné
je v ceně vstupenky do zoo.
Děti s rodiči mohou přijít i
dříve a projít zahradu. (taj)

