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Brno a jižníMorava

BRNO Má kandidát na prezidenta
právo na soukromí, nebo se má
v kampani předvádět při vaření
v kuchyni a nechat se fotit u toho,
jak jako obyčejný člověk vynáší od-
padky? Na tom se na čtvrteční ve-
černí debatě v brněnském Café In-
dustra neshodli dva neúspěšní kan-
didáti na prezidenta – Pavel
Fischer, který kandidoval letos,
a Jiří Dienstbier, jenž usiloval o post
hlavy státu před pěti lety.
„Když nejste známý jako veřejná

osoba, musíte něco udělat. V mém
volebním štábu jsme vymýšleli
všechno možné. Pak ale zjistíte, že
lidé chtějí zcela obyčejné věci. Jsou
raději, když vidí, že máte děti,
a když ty vypráví, jak to chodí u nás
doma,“ uvedl Pavel Fischer.
Podobně vysvětloval i své předvo-

lební video, v němž vařil, nebo hra-
ní na housle na setkáních s lidmi bě-
hem kampaně. Chtěl tím ukázat, že
když umí být lídrem v kuchyni
a udávat rytmus, stejně tak by to do-
kázal ve funkci prezidenta.
„Muzikantmusí umět poznat tóni-

nu, poznat, kdy může jít dopředu.
Prezident je také součástí orchest-
ru, zároveň ale musí umět odehrát
i svoje sólo,“ doplnil s tím, že re-
spektuje právo na soukromí, ale
podle něj by měli lidé vidět politika
ze všech stran.

„Ať ho klidně poznají i zezadu,
ale proč do soukromí. Přimé kandi-
datuře jsme se se ženou domluvili,
že novináře nepustíme domů, jen
jednou byli na chalupě,“ oponoval
mu Jiří Dienstbier.
Podle rektora Masarykovy univer-

zity Mikuláše Beka, který se také zú-
častnil scénické talk show Forbína
Petra Fischera, je to ale jasný
trend, že se politik chce voličům
ukázat v lidské podobě. Sám při-
znal, že ho přátelé také vybízeli ke

kandidatuře, on je ale nevyslyšel.
„Řekl jsem jim, že nejsem dobrý
kandidát, že jsem slabý,“ doplnil.
Shodli se však na tom, že všichni

tři polistopadoví prezidenti překra-
čovali nějakým způsobem ústavní
rámec. Jiří Dienstbier kritiku směřo-
val hlavně proti Miloši Zemanovi.
„Uměl bych žít s tím, že někdy

promluví vulgárně, pochopím, že
udělá chybu a neomluví se, neod-
pustitelný zločin ovšem je, že obě-
toval všechny principy k osobnímu

prospěchu, aby obhájil mandát,“
prohlásil. Na mysli měl rozštěpení
společnosti na migrační krizi.
Podle něj by bylo lepší, kdyby se

prezident nechoval téměř jako mo-
narcha, ale civilněji. Pavel Fischer
doplnil, že je to ovlivněné i sídlem
na Pražském hradě, odkud po stale-
tí vládli čeští panovníci. „Pokud si
dokážeme představit, že by prezi-
dent nebyl na Hradě, jsme na cestě
k civilnějšímu prezidentství,“ do-
dal. —Marek Osouch

Počasí trápí zeměděl-
ce na jižní Moravě
dlouhodobě. Vznikl
tak nový plán: Aby pře-
konali těžké časy,moh-
li by čerpat peníze ze
speciálního fondu.
Jeho pravidla se te-
prve chystají, plošně
přispívat se ale farmá-
řůmmoc nechce.

JIŽNÍ MORAVA Z dříve nejúrodněj-
ší jižní Moravy se stala vyprahlá kra-
jina a rostlinná i živočišná výroba
jsou v ekonomickém ohrožení. Stát-
ní pomoc ale v krizi nemusí přijít

včas a často není dostatečná. Agrár-
ní komora chce proto zřídit Fond
těžko pojistitelných rizik, kam bu-
dou svými odvody přispívat jak ze-
mědělci, tak stát a možná i Evrop-
ská unie. „Záměr dobrý, ale hlavně,
ať je na bázi dobrovolnosti,“ přejí si
oslovení zemědělci. Autoři nápadu
ale mluví o jejich plošném zapojení.
V Jihomoravském kraji voda pro

vegetační růst dlouhodobě chybí.
Když k tomu přibudou nadměrné
srážky v krátkém časovém období
nebo pozdně jarní mrazy zasahující
již narašené plodiny, mají zeměděl-
ci problém. Ukázal to ostatně loň-
ský rok se svými jarními mrazíky,
červnovým suchema vysokými tep-
lotami a dešti v období sklizní.
„Je nezbytné vytvořit účinnou,

stabilní a dlouhodobou formu fi-
nančního zajištění, která by nahra-
dila nárazové státní kompenzace
škod. Tu vidíme právě ve Fondu
těžko pojistitelných rizik,“ vysvětlu-
je prezident Agrární komory ČR

Zdeněk Jandejsek, který fond pre-
zentuje jako administrativně jedno-
duchý systém s rychlým mechanis-
mem kontroly i výplat. Zahrnoval
by například již funkční projekt In-
tersucho.cz, využíval by dat České-
ho hydrometeorologického ústavu,
byl by propojen na certifikované
likvidátory i komerční pojišťovny.
„Přikláníme se k názoru, že bude

třeba nějakým způsobem na změ-
ny počasí reagovat, protože jejich
dopady na zemědělskou výrobu
jsou stále větší a hlavně častější. Při-
spívání, pokud nebude povinné, by-
chom museli ještě zvážit, záleželo
by na jeho výši,“ přemýšlí Ludmila
Ostrá ze společnosti ZEAS Lažánky
u Veverské Bítýšky na Brněnsku.
Jde o jedno z míst, kde loňské do-

žínky dopadly nevesele, firma hlási-
la u řepky a pšenice skoro 25 pro-
cent ztráty, u žita ozimého až 36 pro-
cent. Ještě větší problém byl ale pro-
pad v kvalitě, kdy obilí nedorostlo
do požadovaných parametrů. V sou-

časné době dává ZEAS na pojištění
asi 60 tisíc ročně, konkrétně na stroj-
ní pojištění, krádež, živly i požáry.
A protože nějakou formu pojiště-

ní má dnes téměř každé zeměděl-
ské družstvo, chtějí si farmáři nejpr-
ve spočítat, jak a v čem pro ně bude
fond výhodnější. „Každá pomoc ze-
mědělcům je vítána. Zřízení fondu
bych však viděl dobrovolnickou for-
mou. Funguje tu komerční pojiště-
ní,“ říká Leoš Jakubec z Agry Horní
Dunajovice na Znojemsku. Rozhod-
nutí, jestli do fondu přispět, by
podle něj padlo po důkladném zvá-
žení všech plusů a minusů a po
podrobném nastudování.
Až po nastavení pravidel fondu se

rozhodnou i Sady CZ z VelkýchNěm-
čic na Břeclavsku. „Jsme totiž specia-
lizovaná firma a řadu rizikmáme ko-
merčně pojištěných,“ přidává se i ve-
doucí úseku sadů Martin Čech.
Bez jednoty zemědělců ale fond

funkční nebude, varuje předem
Aleš Holas, předseda Okresní agrár-

ní komory Brno. „Přispívání fondu,
aby opravdu byl funkční, nemůže
být dobrovolné, ale muselo by být
ošetřeno zákonem. Z toho by vyplý-
vala povinnost přispěvatelů platit
dle určitého klíče,“ zdůvodňuje.
Jandejsek z Agrární komory vysvět-

luje, že by fond řešil taková rizika,
která jsou jen omezeně, nebo vůbec
krytá komerční nabídkou pojišťo-
ven. I on mluví o povinné účasti
všech zemědělců od stanovenémini-
mální hranice hospodaření. Navrhu-
je, aby se na financování podíleli od-
vody zemědělci, stát a EU v poměru
1 : 1 : 1. Příspěvek farmářů by se při-
tom stanovil podle druhu plodiny
na hektar, nebo v případě živočišné
výroby na jednotku produkce. „Dis-
kutovat se může i o zapojení pojisti-
telů. Předpokládaný roční objem fi-
nancí je jednamiliarda smožností ví-
celeté kumulace,“ dodal Jandejsek.
Ministerstvo zemědělství v součas-

né době jednotlivé varianty fungová-
ní Fondu těžko pojistitelných rizik

teprve rozpracovává a analyzuje.
„V zahraničí se pro úspěšné fungová-
ní fondu osvědčila povinná účast,
například vMaďarsku, “ sdělila za re-
sort jeho mluvčí Tereza Kubálková.
Loňský rok byl pro zemědělce ex-

trémně špatný. Nejvýraznější dopa-
dy na výnosy byly především na již-
ní Moravě – Břeclavsku, Znojem-
sku, v oblasti jižně od Brna a na Ho-
donínsku. „Celkový hrubý odhad
škod v celé republice, zejména
u obilovin, řepky, máku a kukuři-
ce, které byly nejvíce postiženy su-
chem, činí 7,2 až 7,7 miliardy ko-
run,“ vyčíslila Kubálková.
Prognózy nejsou veselé ani na le-

tošní rok. „I když bude tato zima
vlhká s dostatkem srážek a v koře-
nové vrstvě půdymůže náprava na-
stat relativně rychle během jedné
vlhčí zimy, u podzemních vod se
deficit může projevovat i v letoš-
ním roce,“ varoval profesor Miro-
slav Trnka z brněnského Ústavu vý-
zkumu globální změny.

Počasí v kraji více informací
pocasi.idnes.cz

Fischer: Vaření je trénink na prezidenta

Markéta Dušková
redaktorka MF DNES
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BRNO V brněnských ulicích by
mělo být méně hluku. Alespoň
toho, který produkují zdejší tramva-
je. Víc než šest desítek strojů bude
vybaveno novým systémem mazá-
ní takzvaných okolků, který zredu-
kuje nepříjemné skřípání.
Okolky jsou části tramvajového

kola, které jsou ve žlábku kolejnice.
Za normálních okolností se okolek
koleje nemá dotýkat, při jízdě v ob-
louku však vzniká kontakt, jenž je
akusticky nepříjemný.
Dopravní podnik města Brna

(DPMB) proto několik měsíců testo-
val nový systémmazání okolků. „Ří-
dicí a informační systém ve vozidle
na základě definované polohy GPS
zadá v předem stanoveném bodě
tramvaji pokyn k nanesení speciál-
ního ekologického maziva na okol-
ky,“ vysvětluje vedoucí technické-
ho odboru DPMB Zdeněk Jarolín.
Palubní počítač tak tramvaji zadá

úkol namazat především místa
před vjezdy do oblouků. Mazací za-
řízení technici namontovali do
šestašedesáti tramvají. (rkr)

Zachraňme
krajinu před
katastrofou
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Do rámečku Jak by jim to slušelo na prezidentskémportrétu, si v Brně vy-
zkoušeli Jiří Dienstbier, Mikuláš Bek a Pavel Fischer. Foto: Anna Vavríková

Brněnské tramvaje
přestanou tolik skřípat

Kampaň o víkendu
Jiří Drahoš v Brně

Vyzyvatel současného prezidenta
Miloše Zemana a bývalý předseda
Akademie věd Jiří Drahoš v neděli
dorazí do Brna. Lidé se s ním bu-
dou moci od 12.30 hodin potkat
v brněnském Semilassu. Podpo-
ru mu přijedou vyjádřit také neú-
spěšní kandidáti z letošní volby Ma-
rek Hilšer, Michal Horáček a Pavel
Fischer. Po společné debatě, která
začíná ve 13.30, budou následovat
vystoupení hudebníků Tomáše
Kočka nebo Záviše a také herců
Divadla Bolka Polívky. Pořadate-
lé doporučují, aby si lidé místa pře-
dem rezervovali na e-mailové adre-
se koncertdrahos@seznam.cz.


