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MORAVSKÁ OBEC  

Zpravodajský list Moravské národní obce  
 

   Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, osmé číslo listu „Moravská obec“, které jste právě obdrželi, svým 

obsahem reaguje na ohlasy a náměty našich čtenářů. V rubrice z jednání SR MNO proto budou uváděny všechny důležité 

projednávané body, včetně přijatých závěrů tak, aby každý náš člen byl přesně informován o všech záležitostech života MNO. 

Vzhledem k tomu, že se nemáme za co stydět neobáváme se ani toho, že informace ze SR budou nyní veřejně dostupné 

prakticky pro každého. Nově je zařazen i záznam s diskuzí na internetu, které plánujeme zařazovat pravidelně. Podobně nově 

je k informaci o projektu Mezinárodního centra klinického výzkumu - ICRC Brno přidán zajímavý článek u historie boje za 

jeho realizaci. U chybějící rubriky „Z moravské historie“, jde jen o kompenzací jejího rozsahu v minulém čísla a příště se 

opět objeví. 

Za Společnou radu ing. Jaroslav.Krábek – předseda MNO 

Z jednání Společné rady MNO:                         
   Prosinec - SR projednala a schválila přijetí nových členů. Byla vedena diskuze k návrhu tzv. Moravského shromáždění - 

sdružení moravských subjektů s tímto závěrem. SR MNO s přihlédnutím k současné situace ve vedeních rozhodujících 

moravských subjektů a vzhledem k dosavadním zkušenostem s podobnými sdruženími nepovažuje angažování se MNO 

v přípravě podobné iniciativy za prioritní. Za účinnější považuje prohloubení vzájemné informovanosti a podpory, vytvořením 

pevných neformálních, případně personálních vazeb mezi jednotlivými moravskými organizacemi. SR projednala Program 

Moravské národní obce na roky 2006 /2008 a konstatovala jeho plnění za rok 2006 bez výhrad. 

   Leden - SR projednala a schválila přijetí nových členů. Dále projednala seznamy členů jednotlivých Místních sdružení, 

potvrdla jejich předsedy (v případě MS Blansko i zástupce předsedy MS) a projednala zpřesnění rozdělení úkolů v SR a zásady 

jejího jednání s těmito závěry. U SR která je pětičlenná jsou povinnosti předsedy dány stanovami a zbývající členové SR mají 

rozděleny oblasti takto : evidence a hospodaření, spolupráce s ostatními moravskými subjekty, oblast historie a oblast 

technického zabezpečení. Jednání SR je uzavřené, přístup na něj mají, kromě členů SR, předsedové MS s hlasem poradním. Na 

jednání SR budou zařazovány organizační a technické body tykající se vnitřního chodu MNO. Běžná činnost MNO bude 

projednávána na veřejných jednáních po skončení SR. Prvním veřejně projednávaným bodem byla budoucí podoba 

internetových stránek MNO. Další jednání SR se uskuteční 8.2.2007. Po jeho ukončení cca v 18.00. bude pokračovat veřejné 

jednání MNO ve vinárně U Jošta na Veselé ulici.                         (SR MNO)  

 

Z činnosti MNO:     

1.ročník Výročního pochodu Moravanů                  
   V sobotu 7. října 2006 se v Brně uskutečnil první ročník Výročního pochodu Moravanů, konaného při příležitosti uplynutí 

1184 let od první písemně dochované zprávy o Moravanech. Tento pochod organizovaný naší obcí byl vyústěním dlouhé 

diskuze o potřebě nalézt účinnou formu připomínky stálé a nepřetržité existence Moravanů na území Moravy.  

   Akce byla zahájena dle programu v 10.00 v Denisovych sadech u ulice Biskupské krátkým vystoupením organizátorů a 

následně se pochod za zvuku bubnu vydal na trasu: Denisovy sady – Biskupská – Zelný trh – Radniční – Dominikánské nám. 

– Veselá – Česká – Joštova – Moravské nám. Proti původnímu plánu muselo být, na základě požadavku Úřadu městské části 

Brno-střed, vynecháno náměstí Svobody, které bylo v rekonstrukci. Na Dominikánském náměstí, před starou Zemskou 

sněmovnou,  byla předsedem MNO přečtena „Moravská deklarace“. Pochod byl ukončen pořadateli po jedenácté hodině na 

Moravském náměstí , vystoupením některých účastníků, mj. promluvil i předseda strany Moravané ing.Dohnal. Vlastního 

pochodu se zúčastnilo kolem třiceti lidí, na Moravském náměstí se však sešlo příznivců téměř čtyřicet.  

   Celá akce byla přijata jak účastníky tak přihlížejícími Brňany velmi dobře, možno říct, že u mnohých s nadšením. O tom, 

že organizace pochodu je správným krokem, svědčí i následné ohlasy desítek lidí, kteří jen litovali, že o pochodu nevěděli a 

nemohli se ho zúčastnit. Malá informovanost o pochodu byla největším a prakticky jediným jeho nedostatkem. Na druhé 

straně je velký zájem příslibem pro příští roky, kdy jak všichni věříme, se Výroční pochod Moravanů stane opravdu důstojným a 

pádným důkazem naší existence. 

fotografie z akce: 

 
 

 



Jak o nás referoval tisk:

 

 

 

 

 

Fotografie s textem uveřejněná 9.10.06 v Právu 

 

Vlevo – informace ČTK z týdenníku Metro 

 

 

Informace o pochodu na teletextu České televize 

(o digitální fotografie cca 30, je možno si napsat na e-adresu MNO) 

 

 

Z činnosti MNO místní sdružení Blansko:  

v minulém roce se členové MNO - Blansko svými články aktivně podíleli na IV. vydání Sborníku MNO.Další důležitou 

činností bylo zhotovení propagačních materiálů včetně několika kusů moravských praporů na Výroční pochod Moravanů. V 

letošním roce bude opět naším blanenským sdružením organizován již IV. ročník pochodu MNO, který ale dozná několika 

změn. Tou první je změna názvu pochodu na Putování Moravou. Druhou změnou je, že po několika letech opět vyrazíme z 

Blanska, přesněji řečeno od železniční stanice Blansko - město. A třetí změnou bude hodina "startu", která nebude tradičně v 

9.00 hod., ale díky změnám jízdních řádů bude v 8.30. hod. Trasa našeho putování bude zhruba následující: Blansko - město, 

Těchov, Nové Dvory, hrad Blansek, Pustý žleb, Suchdolské propadání, rozhledna u Veselice, Blansko - Obůrka. Celková 

délka našeho Putování Moravou bude činit asi 16,5 km. Akce se uskuteční v sobotu 19. května  2007.    

Vladimír Novotný  MNO MS Blansko  

 

 



Od naších členů - postřehy, úvahy a zajímavosti:  
Programová zamyšlení: 

Myslím, že nejen strana „Moravané“, ale i ostatní moravské subjekty si kladou otázku jak dosáhnout samosprávy Moravy a 

jak oslovit (přesvědčit) moravského voliče. Moravský volič by měl především vědět proč nebo k čemu taková samosprávná 

Morava (země) je vlastně dobrá! V prvé řadě by bylo vhodné sečíst všechny zaměstnance Krajských úřadů (na Moravě) a 

porovnat ho s počtem navrhovaných zemských úředníků. Předpokládám, že bude výhodný pro zemi a ne pro kraje. Pokud ne, 

máme velký problém! Další věc na kterou nejeden moravský volič může reflektovat jsou čím dál častější menší, či větší 

klimatické katastrofy, jako jsou například povodně a sucha. A zde se naskýtá hned několik otázek. Kdo si s rozsáhlými 

následky i prevencí lépe poradí? Kdo bude mít lepší vyjednávací pozici se státními orgány ohledně státního finančního 

příspěvku, dotace, či půjčky? A kdo muže mít větší šanci dosáhnou na rozličné evropské fondy, když již teď se některé kraje 

kvůli evropským penězům „sjednocují“? Nabízí se dvě odpovědi. Buďto si s těmito, ale i jinými většími (současnými i 

budoucími) problémy, které velice často překračují hranice krajů (výstavba a oprava dálnic, silnic, turistický ruch, imigrace, 

multikulturní společnost aj.) poradí každý jednotlivý kraj sám nebo to vše v našem případě zvládne jedna země. Z těchto výše 

uvedených příkladů je nutné, aby občan – volič pochopil, že pro jeho majetek a spokojené bydlení je samosprávná země tím 

lepším řešením!                   Vladimír Novotný  MNO MS Blansko 

Moravská „agitace“ na netu:  
Uvádíme příklad přesvědčivé argumentace člena MNO k problematice Moravy pro Standu který je z Čech. Text byl zasílán 

e-maily na adresy MNO a Standy a je přejat bez jakýchkoliv úprav.  

10.1.2007 StandaSDN: 

dobrý den,četl jsem váš příspěvek na blogu,mohl by jste mi říct jaký byl a je rozdíl mezi právy Moravy a Čech před a po 

1948? předem děkuju. 

12.1.2007 MNO 

Takže po pořádku: 

1. O jakém území mluvíme – Vždy se jedná o Moravu v jejích historických hranicích. Např. Ostrava z tohoto pohledu není 

historické moravské město. Nejenom, že Ostrava a především celé ostravsko leží z části ve Slezsku, ale nemá historické 

moravské obyvatelstvo. Podobně problémové je Jihlavsko, které bylo zcela německé a posléze dosídlené z Čech. Z tohoto 

nepochopení pak často vznikají rozpory. Nelze tudíž stavět názory obyvatel „severní Moravy“ na Moravu, proti jihu. 

Historičtí Moravané jsou většinou jen ti druzí. 

2. Kdy byla práva omezena - První omezení moravských práv nastalo již po roce 1918 vznikem unitárního Československa. 

Znám je odpor Slováků proti unitarismu, ale protestovala a vzdorovala i moravská reprezentace - ta však vždy 

demokratickými prostředky. Nebezpečí války pak tyto rozpory potlačilo a dál to znáte. Po roce 1948 se nikdo na nic neptal. 

Centralismus byl pro komunisty metodou a tak skončili jakékoliv snahy jak Slovaků tak Moravanů. Slováci si díky roku 68 

vybojovali pochybnou federaci a požadavky Moravy byly opět shozeny ze stolu. Po revoluci se Slováci oddělili definitivně a 

Morava opět ostrouhala. 

3. O co jsme přišli a co chceme vrátit - Pro mne je nejhorší ztráta práva na vlastní dějiny. Historie Moravy je deformována, 

účelově upravována a prakticky vyloučena ze školních osnov a učebnic. Co se zamlčuje: 

- nejstarší dějiny od 8. do 11. století jsou dějinami dvou, často soupeřících zemí a národů. 

- ve 12. a 13. století Čechy a Morava tvořily dvě země ve společném přemyslovském státě, český kníže formální hlava celého 

státu, vládl v Čechách, moravská knížata na Moravě, do války každá zem stavěla vlastní vojsko 

- 14 a ½ 15 století za vlády Lucemburků – Morava byla zemí s vlastním zákonodárným sněmem a vládnoucí markraběcí 

dynastií, vedle Čech, Slezska, Lužice a dalších zemí byla významnou částí soustátí české koruny.  

- 16.století za vlády Jagelonců - Morava byla prakticky nezávislou stavovskou zemí s rozhodující mocí sněmu, po určitý čas 

byla součástí uherské koruny. 

- 17. až 20. století za vlády Habsburků – Morava byla jednou se zemí habsburské říše s vlastním sněmem, s přímou vazbou 

na panovnický dvůr ve Vídni. 

Učil jste se například ve škole jména moravských přemyslovských knížat nebo lucemburských markrabat? Přitom Jošt 

Lucemburský - markrabě moravský a braniborský byl zvolen v roce 1411 římským králem (dvůr měl v Brně). Učíme se o 

popravě 27 českých pánů, ale co bylo s Moravany (popraven byl pouze Václav Bítovský z Bítova před brněnskou radnicí)?. 

Co vám říká např. jméno Karel Starší ze Žerotína – významný evropský politik své doby, hlava Moravy před Bílou Horou, 

atd. atd..  

Druhou oblastí je likvidace samosprávy a snaha smazat všechny stopy po její existenci. Jak z historického výčtu vyplývá 

Morava byla vždy samostatnou zemí se svým zákonodárným sněmem a svojí hlavou. S Čechami ji právně spojovala jen 

osoba panovníka celého soustátí. Jestliže dnešní sídlo sněmovny v Praze, nebo stará sněmovna na Pražském hradě jsou 

představovány jako historická sídla sněmů historického českého státu – je to lež. Zde zasedaly pouze sněmy země České. 

Morava měla sněmy svoje. Napřed zasedaly střídavě v Olomouci a v Brně od švédských válek již jen v Brně. Dnešní Nová 

radnice v Brně je původní Moravská sněmovna. Nová Moravská sněmovna je dnešní budova Ústavního soudu. 

Se ztrátou samosprávy souvisí i likvidace všech celomoravských institucí. Ať již vědeckých, kulturních nebo uměleckých. 

Moravské zemské muzeum či Moravský zemský archív, Národní divadlo a mnohé, mnohé další byly dříve hrazeny z 

„moravských“ peněz a tomu odpovídalo i jejich postavení a možnosti. Dnes přežívají buď jako sice státem hrazené, ale na 

krajskou úroveň degradované, nebo žijí z městských dotací. Myslíte, že je důstojné, když evropsky uznávaný historik 

Moravského zemského muzea, odborník na starou Moravu, musí doslovně prosit v Praze na ministerstvu o přidělení peněz na 

pokračování výzkumu a je mu nepokrytě naznačováno „ať s tou Moravou neotravuje, že pro Čechy je to nepotřebné“? 

Mohl bych ještě přidat zestátnění celomoravských bank, pojišťoven a velkých podniků, jejichž centrály byly po roce 1948 

zrušeny nebo převedeny do Prahy a zpět se již nikdy nevrátí, používání názvu Čechy pro celý stát a mnoho dalšího až po 

takové drobnosti jako je státní hymna, ve které se opěvují pouze Čechy. Ale takový je již život. Byl bych nerad, aby to 

vyznělo, že my Moravané jsme nějací uplakánci, ale snad jsem alespoň trochu nastínil proč my Moravané nejsme v tomto 

státě tak „úplně“ spokojení a „stále se nám něco nezdá“. Pokud budete mít zájem o některé konkrétní okruhy (moravská 

národnost, symbolika aj.) nebo o náš elektronický časopis napište. 



S pozdravem „Petr“ 

10.1.2007 StandaSDN: 

moc děkuju a máte pravdu, něco na tom bude. 

 Investice a nová výstavba v moravských městech: 
Projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu - ICRC Brno 

První projekt tohoto typu na světě je společným dílem specialistů z Fakultní nemocnice u svaté Anny a prestižní světové 

kliniky Mayo, která dodává know-how. Experti se shodují, že nová koncepce vědecké spolupráce, kterou ICRC umožní, až 

o padesát procent urychlí vývoj nových léčebných metod, lékařských technologií a léků. Již dnes mají brněnští lékaři 

s Američany za sebou již tři společné patenty přístrojů.  

Cíle projektu ICRC Brno:  

- Zvýšit úroveň nezávislého lékařského a biomedicínského výzkumu  

- Zajistit podmínky pro dlouhodobý rozvoj veřejné lékařské péče v oblasti kardiovaskulárních chorob  

- Zvýšit úroveň pre- a postgraduálního vzdělávání v oblasti lékařství a příbuzných oborů  

- Nastartovat průmyslový lékařský výzkum  

- Vytvořit výzkumné a vývojové zázemí pro rozvoj lékařského a farmaceutického průmyslu - Rozvoj znalostní ekonomiky  

Provozní náplň komplexu:  

- Výzkumné centrum ICRC s klinikami kardiologie a kardiochirurgie  

- Centrum výuky a dalšího vzdělávání  

- Centrum vývoje nových technologií  

- Speciální technologie, zobrazovací metody, laboratoře a další provozy  

Umístění ICRC Brno:  

- Severovýchodní části areálu FN u sv.Anny, bude přístupný jak z areálu FN, tak z ulice Anenské.  

 

 
Pohled na areál FN u sv.Anny s budovami ICRC vpravo     Budovy ICRC  dle jednoho z návrhů 

 

Historie boje za realizaci ICRC v Brně 

Přestože u výstavby ICRC Brno se jedná o investici jejíž význam přesahuje hranice České republiky, prošel projekt od doby 

svého vzniku mnoha otřesy a zvraty. Celá kauzu má charakter divadelního dramatu a lze ji nazvat: „Boj Moravy (v tomto 

případě především Brna) proti všemocné pražské lobistické „mafii“. Na jedné straně snaha torpédovat vznik čehokoliv 

významného mimo Prahu s cílem udržet si mocenský vliv na toky peněz. A to s využitím všech prostředků, včetně mediální 

kampaně a nalezení místního „trojského koně“. Na druhé straně vytrvalý, kolektivní tlak na uskutečnění  projektu všemi 

zainteresovanými brněnskými institucemi a politiky, podpora od důležitých „moravských“ ministrů, či jejich „moravských“ 

náměstků včetně získání podpory některých významných pražských odborníků nezapojených do sféry pražské lobistické 

„mafie“. Jak toto „drama“ probíhalo ? 

- Poprvé se o projektu začalo veřejně hovořit v květnu 2005. U zrodu myšlenky stál tehdy sedmatřicetiletý kardiolog Tomáš 

Kára, který už čtvrtým rokem pracoval na prestižní americké Mayo klinice a který společně s americkým profesorem 

Virendem Somersem z této kliniky navrhl koncepci centra.  

- 7.7.2005  Vláda dala zelenou projektu vytvoření Mezinárodního centra klinického výzkumu. Na vytvoření unikátního 

pracoviště schválila 1,8 miliardy korun. Nabyl však určen zdroj financování. 

- Červenec-říjen 2005 Úředníci ministerstva zdravotnictví vedeného Miladou Emmerovou projekt centra v Brně odmítají 

podpořit. Dle jejich názoru je výhodnější podporovat rozvoj pražského IKEM. Projekt je prakticky smeten ze stolu. 

- 1.11.2005  Po odvolání Milady Emmerové z funkce ministryně zdravotnictví jednání o podpoře vlády pokračují. Nový 

ministr zdravotnictví David Rath však rovněž zastává „pražské stanovisko“, tedy podpora IKEM Praha.   

- 12.12.2005 Ministerstvo školství vystoupilo proti tomu, aby v Brně vzniklo Mezinárodní centrum klinického výzkumu. 

Ministerští úředníci míní, že projekt by dokázaly zajistit i jiné ústavy v ČR (je míněn pražský IKEM). Stanovisko 

ministerstva se opírá o kritické výhrady ředitele IKEM Praha profesora Poledne. Je z nich zřejmá zaujatost i střet zájmů jejich 

autora jako představitele pracoviště, které by realizací projektu bylo vystaveno domácí výzkumné konkurenci. V pozadí je 

nejspíš také nechuť narušit faktickou monopolizaci v biomedicinské oblasti, o kterou se pražská akademická pracoviště 

dlouhodobě snaží.  

- 13.12.2005 Rektoři tří brněnských univerzit apelují na vládu České republiky .Ve svém vyjádření mimo jiné píše: "Jde 

o ojedinělou příležitost zapojit Českou republiku, jižní Moravu i vědecký potenciál brněnských univerzit do předního 

světového výzkumu v oblasti lékařství a biotechnologií, která ve střední a východní Evropě nemá srovnání.." Centrum 

podpořil i primátor Brna a jihomoravský hejtman.  



- 14.12.2005  Záměr podporuje většina ministerstev. Důležitá je veřejně deklarovaná podpora „moravského“ ministra financí 
Bohuslava Sobotky.  "Zprvu jsme měli výhrady, ale po doplnění ekonomické rozvahy s projektem nemáme problém, 

podporujeme ho," říká Marek Zeman z ministerstva financí. I ministerstvo zdravotnictví mění postoj a s projektem souhlasí. 

Proslýchá se, že ve změně pohledu má prsty někdejší ředitel brněnské fakultní nemocnice Michal Pohanka, kterého si nový 

ministr David Rath vzal za náměstka.  Podle vicepremiéra Martina Jahna, který návrh vládě předkládá, jde o revoluční 

projekt, který podpoří vědu i zdravotnictví. Proti stavbě centra se stále staví ministerstvo školství. Naopak Česká 

kardiologická společnost oceňuje šanci na zapojení země do mezinárodních výzkumných programů.  

- Prosinec-leden.2005 Ředitel brněnského kardiocentra prof. Jan Černý předseda České společnosti kardiovaskulární 

chirurgie vystupuje tvrdě proti projektu, označil jej za megalomanský a nereálný. V médiích Černý několikrát prezentoval 

názor, že projekt povede ke vzniku nových nepotřebných zdravotnických kapacit, a varoval, že centrum bude provádět na 

pacientech nepovolené výzkumy pro americké firmy. Od jeho výroků se distancovala Fakultní nemocnice u sv. Anny, ale 

i předsedkyně dozorčí rady brněnského kardiocentra Alena Štětková 

Ke konci roku 2005 Mezinárodní centrum klinického výzkumu v Brně podporují:  

- Jihomoravský kraj  

- město Brno  

- Masarykova univerzita v Brně  

- Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně  

- Vysoké učení technické v Brně  

- Česká kardiologická společnost  

- 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze  

- senátor Jiří Zlatuška  

- ministerstvo zdravotnictví  

- ministerstvo financí  

Nepodporují:  

- Česká společnost kardiovaskulární chirurgie (předseda prof.Černý) 

- Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně (ředitel prof.Černý) 

- Grantová agentura České republiky  

- ministerstvo školství  

- 25.1.2006 Uspořádaly tři brněnské vysoké školy seminář s cílem vyjasnit dosavadní spory kolem projektu ICRC. S ostrou 

kritiku projektu opět vystoupil předseda České společnosti kardiovaskulární chirurgie Jan Černý. Se svým názorem však 

mezi stovkou odborníků, kteří na toto téma diskutovali v Brně, zůstal zcela osamocen.  

- 14.2.2006 Hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek vyzval lidovecké ministry, aby realizaci projektu podpořili. 

Prohlásil, že kraj i město jsou připraveny, pokud vláda projekt podpoří, hledat všechny možné cesty k jeho realizaci, včetně 

úvěru, který by si město a kraj vzaly na financování části projektu. 

- 9.3.2006  Vláda schválila na vybudování mezinárodního centra 1,994 miliardy korun. Z toho 1,413 miliardy půjde ze 

státního rozpočtu, 531 miliónů z vlastních zdrojů Fakultní nemocnice U sv. Anny a 50 miliónů z rozpočtu Jihomoravského 

kraje a města Brna. Mezinárodní centrum ICRC bude ve třech budovách a celá stavba má být dokončena v r. 2009. Poté by 

mělo zaměstnávat 420 zaměstnanců a mělo by mít 166 lůžek. Do ICRC budou umístěna dvě dosavadní klinická pracoviště -I. 

interní kardiologická klinika a Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie. Bude zde i několik špičkově vybavených 

operačních sálů, laboratoří a také ubytovací centrum.  

- 27.3.2006 Mezinárodní centrum již má pro období do r. 2008 připraveno šestnáct společných projektů z Mayo Clinic. Deset 

z nich je zaměřeno na nové diagnostické a léčebné metody.Dalším z úkolů bude například vývoj umělého srdce aj.  

- 26.4.2006 S rozpracovaným projektem plánovaného objektu ICRC architekti seznámili zájemce v rámci mezinárodních 

stavebních veletrhů, které začaly v Brně. Konečnou verzi architektonické studie předloží architekti do konce května.  

- 11.7.2006 Zástupci ministerstva zdravotnictví a brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny podepsali s vedením americké 

kliniky Mayo smlouvu o spolupráci na projektu ICRC. Smlouva je na pět let, nevyplývají z ní ale žádné konkrétní termíny 

výstavby. Americká strana se v dokumentu zavazuje, že Česku poskytne potřebné know how a bude s připravovaným ICRC 

spolupracovat na svých projektech. Ze státního rozpočtu je naplánováno prvních 50 milionů. Další peníze v řádu desítek 

milionů korun přidají Jihomoravský kraj a brněnský magistrát. První slavnostní výkop se plánuje na 24. října. 

- Říjen 2006 Projekt výstavby ICRC je novináři spojován, přes osobu současného poslance a dřívějšího ředitele Fakultní 

nemocnici u svaté Anny a náměstka ministra Rátha Michala Pohanky s korupční aférou budišovského starosty Ladislava Péti. 

- 16.10.2006 Mladá fronta-Dnes přináší článek dle něhož nové vedení ministerstva zdravotnictví celý projekt zpochybňuje.  

- 18.10.2006 Tomáš Julínek „moravský“ ministr zdravotnictví potvrdil, že výstavba ICRC není ohrožena. "Výzkumné 

centrum v Brně vznikne. Máme skvělé odborníky a ověřili jsme si intenzívní zájem o spolupráci ze strany Mayo kliniky. 

Nechceme snižovat plánované finanční prostředky, ale jde o to vynaložit je smysluplně, napravit chyby zejména v projektové 

a stavební části, které vznikly za bývalého vedení rezortu," řekl ministr 

- 19.12.2006 V areálu Fakultní nemocnice u svaté Anny začaly terénní úpravy k přípravě stavby ICRC. Dokončení prací je 

naplánováno na polovinu července 2007. Do konce roku se proinvestují dva miliony korun. Projekt podpořili také poslanci, 

tvoří totiž součást výdajů státního rozpočtu na rok 2007.  

- 18.1.2007 Dle vedoucího projektu Romana Krause projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC běží dle 

harmonogramu, rozbíhají se i vědecké projekty. 

- 31.1.2007 Ministr Tomáš Julínek představuje svoji vizi ICRC: „My jsme původní projekt poopravili a výsledkem by mělo 

být, že centrum nebude stát v areálu svaté Anny, ale celá svatá Anna se změní na ICRC. Současně s výstavbou centra se musí 

změnit podoba celé nemocnice. Zaměří se jen na svou specializaci, což jsou chirurgické obory a např. onkologii přenechá 

Masarykovu ústavu v Brně.“ 
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