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Radní Bartík stáhl
status o rakovině

Brno – Brněnský radní Sva-
topluk Bartík stáhl včera z
facebooku status, v němž o
prezidentu Miloši Zemanovi
tvrdil, že má rakovinu. Sta-
žení přišlo den poté, co na
něho prezidentská kancelář
podala trestní oznámení a
žalobu. Bartík podle svých
slov status stáhl sám. (mir)

Strážníci pomohli
muži při záchvatu

Brno – Muži s podezřením
na epileptický záchvat po-
máhali brněnští strážníci.
Narazili na něho při stře-
deční kontrole v Nádražní
ulici. O případu informovali
až včera. Strážníci ihned
přivolali zdravotníky, kteří
čtyřiatřicetiletého muže
dopravili do nemocnice na
vyšetření. (mir)

Válečné veterány
uctí vlčími máky

Brno – Do sbírky u příleži-
tosti Dne válečných veterá-
nů se mohou ode dneška
Brňané zapojit tím, že si od
dobrovolníků v centru
města koupí květ vlčího
máku. Výtěžek využijí orga-
nizátoři akce k natočení
vzpomínek veteránů pro
projekt Paměť národa. (dan)

Opravy škol? Za 170 milionů
Sto sedmdesát milionů
korun na rekonstrukce
ve školách schválili
brněnští zastupitelé.
Oprav se dočkají
bazény i hřiště.

RŮŽENA MACHÁLKOVÁ

Brno – Nebezpečně kluzké
hřiště nebo desítky let starý
bazén. Na opravy v mateř-
ských a základních školách
v Brně příští rok půjde sto
sedmdesát milionů korun.
Návrh schválili brněnští za-
stupitelé.
S opravou školního hřiště

mají pomoci čtyři miliony
korun základní škole v Ře-
hořově ulici v Černovicích.
„Hřiště má třináct let a je ve
špatném stavu. Nefunguje
drenáž k odvádění vody, po
dešti tam zůstávají kaluže.
Povrch je proto kluzký a
nebezpečný. Byl bych šťast-
ný, kdyby se rekonstrukce
podařila už do konce příš-
tích prázdnin,“ sdělil ředitel
školy Josef Binek.
Deset milionů korun do-

stane mateřská škola ve
Slavíčkově ulici. „Půjde o
rekonstrukci topení a roz-
vodů. Jsme rádi, že nám za-
stupitelé vyšli vstříc,“ uvedla
ředitelka Ivona Mašínová.

Největší částkou město
přispěje školce v Kamenné
ulici. „Rekonstrukce budovy
má stát přes dvacet milio-
nů,“ řekla mluvčí Brna-
středu Iveta Fišerová.

Ředitelé škol využijí cel-
kem sto sedmdesát milionů.
„Zlepší díky nim prostředí,
v němž se děti vzdělávají,“
informoval náměstek pri-
mátora Petr Hladík.
Opravit školní bazén mají

s přispěním třinácti milionů
korun v základní škole v
Arménské ulici v Bohuni-
cích. „Budova má skoro čty-
řicet let, takže i bazén už
má nejlepší léta za sebou.
Problém je s dlaždicemi
uvnitř bazénu, které se už
odlupují, a také s izolací.
Zjistili jsme také, že je třeba
vyměnit i rozvody,“ popsal
stav ředitel Vladan Urbánek.
Vylepšit bazén chtějí za

patnáct milionů i v základní
škole v ulici Pastviny v Ko-
míně.
Zbytek peněz radní pře-

rozdělili do jednačtyřiceti
brněnských škol. Dostat by
je městské části mohly už
v letošním roce, aby měly
dost času na přípravy.
„Opravy jsou v plánu v ob-
dobí příštích letních prázd-
nin,“ upozornil Hladík.
Skutečnost, že je dost pe-

něz na opravy ve školách,
vítají i rodiče. „Jsou to dobře
vložené částky. Za mě je je-
dině dobře, když se najdou
peníze na projekty, které
zlepší život dětem,“ řekla
třeba Iva Hodíková.

Větší opravy
∙ Rekonstrukce topení
a rozvodů v MŠ Slavíčko-
va za 10 milionů korun.
∙ Oprava bazénů ZŠ Past-
viny a ZŠ Arménská za
15 a 13 milionů.
∙ Rekonstrukce hřiště ZŠ
Řehořova za 4 miliony.
∙ Oprava budovy MŠ Ka-
menná za 20 milionů.

Novináři zítřka – Myškolák
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Přehledný program na celý              týden
TV magazín

uvnitř

ČESKO

Kuřáci mají 
další problém. 
Kvůli jejich 
zlozvyku jim 
nezabírají léky

SVĚT

Lithiová horečka.
Němci začnou těžit
na Cínovci
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TIP NA VÍKEND

Kam zítra
za mladým
vínem
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Rozhovor

Výpověďmi zlomila srdce,
říká režisér Vladimír
Morávek k odchodu
zDivadlaHusanaprovázku
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