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Zápisník
Pohádka.
O princezně.
S cigaretou

BRNO (ČTK) Jihomoravský kraj za-
čne zveřejňovat více informací
k veřejným zakázkám a bude jme-
novitě zaznamenávat hlasování
členů krajské rady. Má to pomoci
v boji proti korupci.

Včera to uvedl jihomoravský
hejtman Michal Hašek (ČSSD) po
jednání s místopředsedkyní vlády
Karolínou Peake (VV) a jihomorav-
ským policejním ředitelem Tomá-
šem Kuželem. Už v minulosti kraj
přijal protikorupční strategii a zří-
dil linku, na které mohou lidé ozna-
movat podezření z korupce.

Informace o hlasování radních
podle Haška přispějí k větší prů-
hlednosti rozhodování. „Myslím,
že to bude pro veřejnost důležité
v řadě projektů, které mají rozměr
politický, dotační, třeba v případě

převodů majetku,“ řekl Hašek.
Údaje o tom, jak který radní hlaso-
val, budou na požádání k dispozici
v archivu krajského úřadu.

Na webu chce kraj od února zve-
řejňovat informace o všech zakáz-
kách nad půl milionu korun. V bu-
doucnu se možná limit ještě sníží.
Na internetu by měl být podle Haš-
ka k dispozici jakýsi „rodný list“ ve-
řejné zakázky, tedy jak vzniklo za-
dání, jak byla složena komise, pod-
le jakých kritérií rozhodovala a jak
hodnotila konkrétní nabídky.

Na protikorupční linku Jihomo-
ravského kraje lidé za druhé polole-
tí loňského roku poslali 13 podně-
tů. Šest z nich kraj postoupil poli-
cii. „Vzhledem k tomu, že jsou to
živé kauzy, tak nemohu říct žádné
podrobnosti,“ uvedl Kužel.

BRNO Kvestor Masarykovy univerzi-
ty a shodou okolností i kandidát na
hejtmana za TOP 09 Jan Vitula proti
sobě popudil část pracovníků ško-
ly. Tím, že chce výrazně změnit
chod Ústavu výpočetní techniky,
přičemž muselo narychlo skončit
vedení tohoto pracoviště.

Na stranu odvolaných odborní-
ků se staví stále více lidí: mimo
jiné zaměstnanci a studenti z fakul-
ty informatiky nebo významný
podnikatel, který spolupracuje
s univerzitou na vývoji. Ve čtvrtek

chce neobvyklé odvolání řešit i aka-
demický senát. Rektorát považuje
reakce za přehnané. Vitula podle
svých slov čekal, že svým krokem
vyvolá protesty, ale jejich součas-
nou podobu považuje za velmi
emotivní.

„Samozřejmě že mě podpora
těší,“ komentoval situaci odvolaný
ředitel ústavu Václav Račanský. Jak
už uvedl dříve, nevadí mu samotný
fakt, že byl odvolán, ale jak se to
událo. Račanský musel ve funkci
skončit po devětadvaceti letech spo-

lu se svými náměstky ze dne na
den. Bez jakéhokoliv varování.

Zlatuška: Jako rektor jsem žádný
podobný krok neudělal
To popisuje například i zaměstna-
nec ústavu Martin Drašar. „Celá
akce byla provedena velmi narych-
lo a chaoticky,“ vzpomíná na mi-
nulou středu. „V půl jedenácté do-
poledne nám řekli, že ve tři hodiny
máme přijít do posluchárny. Tam
nám oznámili, že končí vedení,
a hned nás rozřadili do barevných
týmů podle náplně budoucí prá-
ce,“ popsal Drašar, který v ústavu
pracuje tři roky, a dodal, že tam
nyní zavládla dusná atmosféra.

Prvním, kdo se kolegů zastal, byl
děkan fakulty informatiky Michal
Kozubek. „Vadí mi, že důvody odvo-

lání pana ředitele nikdo nevysvětlil.
Je také zajímavé, že mu byla ještě
v srpnu prodloužena smlouva na tři
roky,“ podotkl děkan.

Za jeho postoj mu nyní chodí
podpůrné reakce. Souhlasí s ním
například jeho předchůdce ve
funkci a někdejší rektor Jiří Zlatuš-
ka, který se navíc ohradil proti vý-
roku dalšího bývalého rektora a ny-
nějšího prorektora Petra Fialy, že
se jednalo o běžné řešení, které po-
užívali rektoři i v minulosti. „Bě-
hem svého působení jsem neudě-
lal žádný podobný krok, kdy bych
bez prokázaných podkladů takto
jednal, neudělal jsem ani žádný
krok, který by snesl srovnání,“ tvr-
dí Zlatuška.

Děkanu Kozubkovi navíc přišel
dopis od brněnského investora

a člena představenstva Regionální
hospodářské komory Brno Ladisla-
va Chodáka. Diví se tomu, co se
na škole děje. „Vedení Ústavu vý-
početní techniky patřilo k těm
osvíceným a chápalo nutnost pro-
pojení vědy s praxí,“ upozornil
Chodák.

Po reformě ústavu má být jasně
oddělená servisní a výzkumná
část. „Má to za účel lépe rozkrýt fi-
nance, které univerzita ústavu
dává. Abychom mohli lépe identifi-
kovat, z čeho se platí servis
a z čeho právě výzkum,“ hájí pře-
měnu Vitula. Jak dodal, nemyslí si,
že by spor ohrozil jeho pozici kves-
tora či nějak ovlivnil podzimní vol-
by do krajského zastupitelstva, do
kterých povede kandidátku
TOP 09. Aleš Černý

» Pokračování ze strany B1
A Roberta Cholenského prestižní
ocenění potěšilo. „Není to zhodno-
cení jen mojí práce, ale celého týmu
kanceláře. A ta práce nás baví,“ rea-
goval na cenu Právník roku dvaatři-
cetiletý advokát.

Stále zdůrazňuje, že hájit klienty
bez nároku na honorář
může advokát jen teh-
dy, pokud na to někde
vydělá. „Samozřejmě
se věnujeme běžné ko-
merční práci. Zabývá-
me se právem duševní-
ho vlastnictví, tedy na-
příklad autorským prá-
vem a nejrůznějšími pa-
tenty. A tohle je takový
bonus, který si člověk
může dovolit, když se mu podaří vy-
budovat podnik, který dobře běží,“
popisuje advokát.

Kromě obchodního práva a poru-
šování různých patentů se často se-
tkává s lidmi, kteří jeho pomoc po-
třebují, ale nemají čím zaplatit.

„Nechodí za mnou z ulice, ale
celý vztah mezi námi zprostředková-
vá Liga lidských práv, ve které jsem
dříve jako dobrovolník pracoval. Jde
nejčastěji o lidi bezdůvodně napada-
né,“ líčí Cholenský. Jeho tým tak za-
stupoval třeba rodinu, kterou šika-
novali policisté. „Byli bezbranní,

protože si nemohli dovolit právní
pomoc. Ale my s nimi uspěli a pro
rodinu to bylo příjemné překvape-
ní,“ vzpomíná advokát.

Mezi jeho klienty patří i lidé s růz-
nými handicapy. „Často s nimi ně-
kdo manipuluje. Snaží se je třeba
zbavovat způsobilosti. My ale zjišťu-

jeme, že jsou ti lidé sa-
mostatní a motivací byl
jejich byt,“ vyjmenová-
vá právník.

Zastupování nema-
jetných klientů ho stojí
především volný čas.
„Kdybych nedělal pro
bono zastupování, měl
bych volný čas. Vážím
si mých blízkých, kteří
pro to mají pochopení.

Doufám, že jim to vydrží,“ říká práv-
ník, který zatím nemá rodinu.

Co vlastně právníka roku vedlo
k tomu, aby hájil lidi zdarma?

„Právničina není jen profese, ale
taky povolání. Hlavní je lidem po-
moct a je celkem jedno, zda je to ně-
kdo, kdo na to má peníze. Ve Spoje-
ných státech se odborníci mnohem
častěji angažují v neziskovém sekto-
ru,“ srovnává právník českou realitu
se svým studijním pobytem. Zkuše-
nost z něj ho formovala i po promo-
ci na Masarykově univerzitě.

Michal Horák

Krátce
BRNO

Na Brněnské přehradě
je ještě tenký led
I když hladina Brněnské přehrady
pomalu promrzá, zatím se po ní
nemohou lidé bezpečně pohybo-
vat. Strážníci Poříční jednotky pro-
to varují všechny bruslaře či běžka-
ře, aby na ledovou plochu ještě ně-
kolik dnů nevstupovali. (bo)

BRNO

Studentka přišla
o violu za sto tisíc
Na Hudební fakultě JAMU v Brně řá-
dil zloděj. Ze zamčené skříně jedné
ze studentek odcizil violu s příslu-
šenstvím. Podle policie zloděj za ná-
stroj, který má hodnotu přes sto ti-
síc korun, získá na černém trhu jen
nepatrnou částku. (iDNES.cz)

B ylo nebylo. Jednoho léta
přijeli na zámek Hrubý
Rohozec na Liberecku fil-

maři z ciziny. Točili pohádku.
Nechyběla princezna, princ ani
napínavý boj dobra se zlem. Na
zámku tak bylo všechno, co ke
správné pohádce patří. Stejně
jako teď na Pernštejně, kde nor-
ský štáb točí pohádku Putování
k vánoční hvězdě.

Zatímco Norové si však ke
svému natáčení vybrali měsíc,
kdy je Pernštejn zavřený, na
Hrubém Rohozci se natáčelo
v hlavní turistické sezoně. A kro-
mě filmařů tam nikdo nesměl.
Běžní návštěvníci totiž vůbec ne-
jsou pohádkoví. Chodila jsem
proto smutně kolem zámku
a přemýšlela, jak to asi vypadá
vevnitř. A vtom se to provalilo!

Ani princezna není pohádko-
vá. S bandou filmařů totiž sedě-
la ve vykasaných honosných ša-
tech na zídce před hradem a za-
palovala si jednu cigaretu za
druhou. Jako malé holce mi to
zkazilo iluze. Uznejte, takhle se
princezny přece nechovají.

Od té doby mám raději, když
hrady a zámky patří spíš nevěs-
tám a ženichům než filmařům.
I těm svatbám sice občas chybí
pohádkový konec, rozčarování
ale obvykle čeká dál než na zíd-
ce před hradem.

Ve vedení Ústavu výpočetní techniky museli narychlo
skončit ředitel a jeho náměstci. Jejich odvolání
vyvolalo protesty zaměstnanců i studentů školy.
Kritizují hlavně kvestora Jana Vitulu.

Boris Ingr, který je obžalovaný z vraždy své manžel-
ky, úspěšné spisovatelky Simony Monyové, zůstane
ve věznici. Krajský soud v Brně mu prodloužil vaz-
bu. Pětačtyřicetiletého Ingra včera dopoledne pře-
vezla k neveřejnému jednání u krajského soudu es-
korta. Poté, co soud rozhodl o prodloužení vazby,
se vrátil do cely. Proti rozhodnutí se obžalovaný od-
volal, pokud soud jeho námitce nevyhoví, zůstane
ve vazbě až do začátku procesu. Ten je plánovaný
na 15. února. Žalobce Borise Ingra viní z toho, že za-
čátkem loňského srpna ubodal v domě v brněn-

ských Obřanech svoji o rok mladší manželku Simo-
nu Monyovou, která se s ním krátce před událostí
rozešla. V osudný den přišel Ingr na návštěvu za sy-
nem. Mezi ním a manželkou se však strhla hádka,
při které ji smrtelně zranil. Vzápětí se dvakrát poku-
sil o sebevraždu skokem z okna, přičemž se sice váž-
ně poranil, ale přežil. (iDNES.cz)

» Další informace o vraždě populární spisovatelky
čtěte na webu

E-maily podle vzoru jmeno.prijmeni@mfdnes.cz, @mafra.cz

Zuzana
Taušová
redaktorka
MF DNES

Manžela spisovatelky přivedla k soudu eskorta
Foto: Igor Šefr, ČTK

„Mezi mé klienty
patří i lidé
s handicapy. Často
se je někdo třeba
snaží zbavit
způsobilosti. Jenže
oni jsou samostatní
a my zjišťujeme,
že motivací byl
jejich byt.“

Jak proti korupci? Web ukáže
zakázky i to, jak kdo hlasoval

Kandidát na hejtmana naštval
část Masarykovy univerzity

Boris Ingr přišel k soudu v poutech

Muž obviněný z vraždy spisovatelky Monyové zůstává v cele

Je právník roku. I proto,
že hájí potřebné zdarma


