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Brno a jižníMorava

Pavla Komárková
redaktorkaMF DNES

JIŽNÍ MORAVA Prázdné stěny, zá-
suvky, skříně, ale i trezor a zdi plné
děr po dříve všudypřítomných ob-
razech. Bohumil Šimek (ANO), kte-
rého za nového hejtmana jižní Mo-
ravy zvolili na středečním ustavují-
cím zasedání krajští zastupitelé, má
při nástupu do nové funkce doslo-
va a do písmene čistý stůl. Kance-
lář, kterou si dosavadní šéf brněn-
ské městské policie před svátkem
převzal od odcházejícího hejtmana
Michala Haška (ČSSD), zeje prázd-
notou. Mezi okny zůstala jen jedna
fotografie lesa.
„Chtěl jsem ukázat, že ve skříni

ani v trezoru žádní kostlivci nej-
sou,“ vtipkoval Hašek, když svému
nástupci, kterého před čtyřmi roky
sám vyprovodil z postu šéfa své
kanceláře a pozice bezpečnostního
poradce, předával trojici klíčů, dva
od hejtmanské kanceláře a jeden
od trezoru. „Zklamu vás, ten odmi-
nisterstva financí se mi bohužel se-
hnat nepodařilo,“ dodával Hašek,
když svému nástupci před fotogra-
fy znovu gratuloval ke zvolení.
Pro Šimka ovšem není hejtman-

ská kancelář neznámým prostře-
dím. „Vím, jak kraj funguje, v této
kanceláři jsme spolu s panem Haš-
kem před časem strávili čtyři roky.
Vlastně jediné, co se zde změnilo,
jsou ty prázdné stoly,“ reagoval
klidně nový hejtman.
Ve středuměl i tak důvod k rados-

ti. Ve volbě jej podpořila i opozice,
pro sedmapadesátiletého krajské-
ho lídra ANO hlasovalo 55 z 64 pří-
tomných zastupitelů, koalice ANO,
ČSSD, TOP 09 s Žít Brno a Starostů
pro jižní Moravu přitommá v zastu-
pitelstvu jen relativně těsnou větši-

nu 34 hlasů. Hladce ostatně prošla
i volba všech pěti náměstků, mezi
nimiž mají hlavní roli Roman Ha-
nák z ČSSD a Taťána Malá z ANO,
a po obědové pauze také pětice rad-
ních.
„Je to pro mě hodně zavazující

a přiznám se, že jsem naměkko. Ale
pokusím se během čtyř let dostat
jižní Moravu na první místo mezi
kraji České republiky,“ slíbil Bohu-
mil Šimek, když před jedenáctou
převzal vedení ustavující schůze
a na čtyři roky také vedení kraje.
Zastupitelé jej pak odpoledne zvo-

lili také jako kandidáta na šéfa Vi-
nařského fondu, kterého jmenuje
ministr zemědělství. I zde by měl
vystřídat svého předchůdce Micha-
la Haška, který na postu končí
3. prosince a Šimka jako svého ná-
stupce podpořil.

Kontrolovat bude komunista,
lidovci neuspěli
Jedinou chvílí, kdy se během6,5 ho-
diny trvajícího ustavujícího zasedá-
ní výrazněji projevila opozice, byla
snaha lidovců obsadit místo předse-
dy kontrolního výboru. Namísto
Stanislava Navrkala (KSČM) se po-
kusili prosadit svého krajského líd-
ra Romana Celého, který si po vol-
bách myslel i na post hejtmana.
Podporu ale našli jen u ODS.
„Z pozice nejsilnější opoziční stra-

ny by se nám lépe pracovalo, po-
kud bychompost předsedy kontrol-
ního výboru získali. Očekávali
jsme, že to zřejmě neprojde. Jsem
ale rád, že se veřejně ukázalo, jak
hlasují ti, kteří před volbami dekla-
rovali, že nebudou spolupracovat
s komunisty,“ komentoval neú-
spěch Roman Celý (KDU-ČSL).
Znovu se zastupitelé sejdou

15. prosince, kdy budou projedná-
vat hlavně rozpočet na příští rok.

Šimek převzal „klíče od
kraje“. Volila ho i opozice

www.mineralybrno.cz

35. mezinárodní prodejní výstava
minerálů, fosilií, šperků a přírodnin

19. - 20. 11. 2016
Výstaviště Brno, pavilon B

Sobota: 9 - 18 h.
Neděle: 9 - 16:30 h.
Vstupné: 90 Kč, zlevněné 50 Kč

Doprovodná výstava: Barevné kouzlo křemene

Info a vstupenky na dobírku: Pragokoncert, tel: 577 432 580, 777 701 591, e-mail: mikeskova@pragokoncert.com | www.pragokoncert.com | www.mastersofrock.cz

10. 12. BRNO
Hala Vodova start 19:00

Souboj Rebelu
Radegast TouR 2016

zpívá hity Vitacit!

zpívá hity Kern!

zpívá hity Arakain!

zpívá hity Vitacit!

zpívá hity Arakain!

Autogramiády všech kapel - Citron - 20:00 hod.

Radegast TouR 2016

s Láďou Křížkem
a Tanjou

PRAGOKONCERT VÁS ZVE

8. 12. PRAHA Forum Karlín
10. 12. ZLÍN Hala Euronics

Nejlepší
koncert

v České republic
e

v roce 2015!

Back To The Roots - Show
Farewell To ACCEPT

Závěrečná show s programem
"Udo says Goodbye to Accept"

v České republice!
Udo zpívá písničky Accept

v ČR úplně naposledy!

9. 12. BRNO
Hala Vodova

INZERCE

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Vinice, kam se člověk
podívá, a do Brna kou-
sek. Přesto si Rakuša-
né z jihomoravského
pohraničí v průzkumu
Masarykovy univerzi-
ty v souvislosti s Čes-
kem nejčastěji vybaví
pivo a Prahu.

Marek Osouch
redaktor MF DNES

JIŽNÍ MORAVA Co se změnilo v čes-
ko-rakouském pohraničí? A jak dnes
vnímají obyvatelé z obou stran hra-
nice své sousedy? Takové otázky si
více než čtvrt století po pádu želez-
né opony položili pracovníci Geogra-
fického ústavuMasarykovy univerzi-
ty a pustili se do průzkumu. Na kaž-
dé straně hranice oslovil výzkumný
tým společně s kolegy z Vídeňské
univerzity více než 300 lidí. Co
z toho vyplývá pro Jihomoravany?
Především to, že je jejich jižní souse-
di vidí jinak, než jak by si sami před-
stavovali.
Ačkoliv průzkum probíhal u hra-

nic s jižní Moravou, při otázce, co si
vybaví ve spojení s Českem, padala
od Rakušanů nejčastěji slova Praha
a pivo. „Sám jsem těmi výsledky byl
znepokojen, Brno nikdo nezmínil
ani jednou. Nejspíš je to tím, že Pra-
ha je pro Rakušany významným his-
torickým i kulturním symbolem,
což Brno, ač chceme, zkrátka není,“
uvedl vedoucí výzkumu Milan Jeřá-
bek.
Brno má v plánu na svém obrazu

zapracovat. „Propagace města v za-
hraničí včetně Rakouska je jedním
z hlavních cílů pro rok 2017,“ nastíni-
la mluvčí Turistického informační-
ho centra Brno Adéla Nováková.
Podle ní to však neznamená, že by
se letos nic nedělo. „Příkladem je
kampaň k Brněnským Vánocům
2016, jejímž cílem je posilovat obraz

Brna jako města živé kultury a špič-
kové gastronomie,“ doplnila.
Podobné výsledky jsou i na české

straně v pohledu na Rakousko, kdy
si lidé nejčastěji vybavili hlavní měs-
to Vídeň. Dále Češi vnímají jižního
souseda hlavně jako bohatší zemi
s vyšší životní úrovní a nabídkou
dobře placené práce, za kterou pro-
to někteří Češi jezdí. Lidé na druhé
straně hranice se k tomu ovšem
mnohdy staví opačně. „Zaměstnává-
ní Čechů v Rakousku část obyvatel
vnímá tak, že jim berou práci, dále
je to ale způsobené také poklesem
významu zemědělství a nedostat-
kem práce obecně,“ vysvětlil vedou-
cí výzkumu.
Navíc ani po více než čtvrtstoletí

neberou Rakušané Českou republi-
ku jako rovnocenného partnera, spí-
še jako chudší stát, který byl v minu-
losti součástí východního bloku. Pro-

to si také slovo Česko často spojují
s levnými nákupy. „Nejenom že
o nás takmluví, také sem jezdí naku-
povat, někteří dokonce každý tý-
den,“ poukázal Jeřábek.
Zajímavý je rozpor v nahlížení na

dopravumezi oběma státy. Oslovení
Rakušané ji vnímají mnohem nega-
tivněji. Přitom právě jižní Morava už
léta čeká na dálniční spojení Brna
s Vídní. „Rakušany spíše trápí zatíže-
nost silnic než nedostatečná infra-
struktura. Propojení Rakouska s ji-
hem Moravy není totiž moc četné,
takže bývalé hraniční přechody jsou
velmi dopravně přetížené,“ řekl ve-
doucí výzkumu.
Oba státy ale neodděluje pouze ne-

dostavěná dálnice, hlavní bariéru,
kterou obě strany shodně v průzku-
mu uváděly, je řeč. Podle Milana Je-
řábka je neznalost jazyka hlavní pře-
kážkou pro rozvoj přeshraniční spo-

lupráce. „Spíše se však čeká, že my
budeme mluvit německy než Raku-
šané česky,“ doplnil.
Jako příklad fungující spolupráce

zmínil českou obec Hevlín a rakous-
ké město Laa an der Thaya, které
leží těsně u hranic. Starostové obou
samospráv se osobně znají a společ-
ně pořádají kulturní nebo sportovní
akce, jako je například zahájení
nebo zakončení cyklistické sezony.
„Spolupráce je opravdu velmi inten-
zivní, jsme téměř v denním kontak-
tu,“ sdělil místostarosta Hevlína Vác-
lav Čaj (nez.).
Naopak jiné obce spolupracují jen

formálně. „Z průzkumu vyšlo, že ně-
kde pouze dvakrát ročně udělají spo-
lečná zasedání zastupitelstev a tím
to končí. V tom ale není žádná přida-
ná hodnota,“ dodal Jeřábek a zopa-
koval, že to podle nějmůže způsobo-
vat právě neznalost jazyka.

4 °C

Jste chudší a vázne
řeč, říkají Rakušané

8 °C

Připomínka boje za svobodu Vzhledemk tomu, že na 17. listopad ohlásila do centra Brna své akce uskupení s velmi rozdílnými pohledy na společenské
dění, panovaly obavy, že dojde ke konfliktům. Den boje za svobodu a demokracii však nakonec zůstal poklidný. Nejspíš i kvůli nepříjemnému počasí nemě-
ly především akce extremistů příliš velkou účast. Více lidí, zhruba na dvě stovky, přišlo na Festival svobody kNové radnici, kde zapálili svíčky (na snímku).
Největší účast pakměl večerní lampionový průvod na Kraví horu. Foto:Marie Stránská,MAFRA

Předání kancelářeBývalý hejtmanMichal Hašek (vlevo) předává kancelář
svémunástupci Bohumilu Šimkovi. Foto:Marie Stránská,MAFRA

Poklidný 17. listopad Demonstrace během svátku byly bezkonfliktní


