
PÁTEK 16. ČERVENCE 2010
WWW.IDNES.CZ4 B jižní morava

Komunikace s lidmi je to, co
mě naplňuje. Ať už jde o do-
spělé, či děti. Jako policist-

ka pracuji šestnáct let. Jsem nejen
preventistka, ale i tisková mluvčí,
takže často hovořím s novináři.
Při přednáškách se studenty mám
vždy obrovskou radost, když se mi
podaří vyvolat jejich zájem, když
se ptají a živě debatují. I když se
možná zdá, že ženy policistky jsou
tvrdé, je ve mně kus romantika.
Miluji jaro, ptačí zpěv, sladkosti,
smích, svého osmiletého syna
a manžela. A co mě přímo fascinu-
je, to jsou velké ohňostroje a létají-
cí stroje – letadla a vrtulníky. Vidět
tyto kolosy zblízka je něco úžasné-
ho. Létat nemusím, stačí mi je vi-
dět. Je ale také spousta věcí, ze kte-
rých dokážu být ve vteřině „čerto-
va“. Jako řidička, která jezdí sviž-
ně, ale přesto zodpovědně, nedo-
kážu třeba pochopit hazardéry na
silnicích. Teď se moc těším, až při-
jede z tábora můj syn. Pojedeme
všichni na dovolenou na Vranov-
sko. Kraj, kde žiju, mám moc ráda
a je pro mě srdeční záležitostí. Ale
to je pro všechny, kteří Hodonín-
sko někdy navštívili, určitě také.

Praha se ohledně epopeje
chová jako macecha
»ad Dlouhé fronty a smutek
Brzy se už asi napořád uzavřou
pro veřejnost sály moravskokrum-
lovského zámku. Návštěvníci, kte-
ří zde mohli obdivovat unikátní
kolekci obrazů ze slovanské histo-
rie od významného českého malí-
ře Alfonse Muchy, budou muset
napříště směřovat své kroky do
našeho hlavního města.
Zatímco pro Prahu to bude jen
jedna z dalších ve stovkách turis-
tických atrakcí, pro Moravský
Krumlov znamená přesun
Muchových obrazů ztrátu atrak-
ce jediné. Za války bylo toto malé
moravské město značně poškoze-
no a kromě zámku se ve městě
dochoval jen jeden historický
dům na náměstí, zbytky hradeb
a trojice kostelů. Tedy z turistické-
ho hlediska bohužel žádná velká
sláva.
Přestěhování sbírky obřích plá-
ten z Krumlova se prý děje na přá-
ní Alfonse Muchy, který toto dílo
věnoval hlavnímu městu Praze.
Nikdo v Praze však nezdůrazňu-

je, že Praha za celou dobu, co
byly obrazy vystaveny v Morav-
ském Krumlově, neprojevila
o Muchovo dílo zájem a ani nedo-
kázala vystavět pro obrazy důstoj-
ný kulturní stánek.
Postoj pražských úředníků a ně-
kterých činovníků kulturních in-
stitucí v této kauze připomíná
dnes tak trochu postoj malého
rozmazleného fracka křičícího
vztekle do svého okolí „já chci, já
chci, já chci!“
Postoj Prahy jako celku pak může
vypovídat něco o diagnóze jejího
současného charakteru. Duch
komplexů a mindráků provinční-
ho města z období starého Ra-
kouska jakoby převážil nad nad-
hledem a velkorysostí hlavního
města a jeho péčí o zbytek repub-
liky.
Při troše nadsázky by nebylo těž-
ké představit si, jak se starostliví
pražští radní snaží přestěhovat
do údolí Šárky Macochu, na Let-
né vztyčit libereckou rozhlednu
z Ještědu a areál průhonického
parku vyzdobit lednickým mina-
retem a otáčivým hledištěm z Čes-
kého Krumlova. Strahovský ko-

pec by se pak dal okrášlit vinný-
mi sklípky převezenými z jižní
Moravy a vrch Žižkov pískovcový-
mi skalami z Českého ráje. Na zá-
věr stěhování by zbytek republiky
následovně mohli rozparcelovat
a prodat jako nepotřebnou a neu-
žitečnou část země sousedním
státům.
Asi mi teď bude spousta praž-
ských úředníků spílat, že Praha
má na Muchovo dílo právo a mé
argumenty nejsou férové. Možná
mají částečně pravdu. Nicméně
neodpustím si ještě jednu po-
známku. Čestné označení našeho
hlavního města „Praha – matka
měst“ by měli pražští radní v těch-
to dnech zvážit a zamyslet se, zda
odpovídá skutečnosti, nebo zda
by nebylo vhodnější zaměnit ho
označením výstižnějším „Praha –
macecha měst“. Myslím, že mi
v tom našem zbytku republiky dá
řada našich spoluobčanů za prav-
du a nemusí to být jen obyvatelé
Moravského Krumlova.
Roman Juránek, Brno

Vaše názory nás zajímají. Mailujte je
na adresu redbrn@mfdnes.cz.

Chlapský den V Nové
Vsi u Třebíče se soutěžilo
v pití piva i dalších
disciplínách, předvedly
se také historické vozy
včetně vojenských.

HODONÍN „Jaké si dáváte šance
v blížících se komunálních vol-
bách?“ Téměř všichni z devíti kan-
didátů na starostu Hodonína na
tuto otázku odpověděli sebevědo-
mě.

Zda na příští čtyři roky skončí
na hodonínské radnici období vá-
lek, vzájemného osočování, osob-
ních útoků a „tyátrů“ na jedná-
ních zastupitelstva, rozhodnou vo-
liči už na podzim.

„Kdyby se mi podařilo uspět, ur-
čitě bych nebyl tak nemorální
jako někteří jiní, kteří pobírají plat
poslanecký a ještě druhý v plné
výši z funkce v komunální politi-
ce,“ říká například Otto Chaloup-
ka ze strany Věci veřejné. Ten kan-
diduje za tuto stranu v Hodoníně
na postu lídra i přesto, že již získal
nečekaný mandát do Poslanecké
sněmovny.

Věří si také ti, kteří dominují
kandidátce za novou stranu
TOP 09. „Naší ambicí je samozřej-
mě zvítězit v komunálních vol-
bách a získat až deset zastupite-
lů,“ slibuje si dobrý výsledek
šestatřicetiletý lídr topky Petr
Krčmář.

Jako konkurenta ho však příliš
nevnímá bývalý starosta Hodoní-
na Lubor Šimeček. Ten přežil skan-
dál se sháněním osmnácti stovek

podpisů na svém pracovišti radio-
logie, které potřeboval k zaregis-
trování sdružení nezávislých kan-
didátů Šance pro Hodonín. Šime-
ček doufá, že jej jeho přívrženci vy-
nesou zpět do křesla starosty. „Zís-
káme tak čtyři až pět mandátů,“
neskrývá Šimeček přesvědčení
o úspěchu.

O křeslo starosty bude bojovat
také stávající první žena radnice

Milana Grauová z ODS. „Naše stra-
na má za sebou spoustu dobré prá-
ce, ale i pár špatných věcí,“ vzpo-
mněla Grauová například podezře-
ní na korupční jednání exstarosty
Lubora Šimečka a také nedávné
odvolání Miroslava Fraise z postu
šéfa hodonínské zoologické zahra-
dy.

V osobní úspěch věří i zastupi-
tel za ČSSD Jiří Mráka. „Jinak bych
do toho nešel,“ říká jednašedesáti-
letý archivář. Až na sedmnácté
místo u sociálních demokratů
spadla drtivým rozhodnutím člen-
ské základny místostarostka Zuza-
na Domesová. „Přál bych si, aby-
chom měli sedm křesel,“ dodává
Mráka.

Jedničkou na kandidátce
KDU-ČSL je stávající místostarost-
ka Anna Matějková. Až na osmé
pozici jde za tuto stranu do voleb
bývalý starosta Hodonína Jiří Koli-
ba. „My věříme alespoň v pět man-
dátů,“ říká zase lídr Nezávislých
a jeden z velkých kritiků současné-
ho vedení radnice Igor Taptič.
„Post starosty? Bylo by to příjem-
né,“ zasnil se.

Stranu zelených povede Jiří
Kubrický, komunistickou kandi-
dátku znovu Martina Milerová. Ta
věří, že jejich nekonfliktní kandi-
dáti uspějí. Hana Raiskubová

HODONÍN (hra) Zatajit dech nad
chůzí „šamanů“ po žhavém uhlí,
přinést si domů nějakou tu cetku
z lidového jarmarku, pokochat se
nad ladnými pohyby orientálních
tanečnic či se třeba zúčastnit velké
čokoládové bitvy. To budou moci
už o víkendu návštěvníci 3. roční-
ku Slavností Vodního království
v Hodoníně.

To bude letos poprvé v areálu
u ramene řeky Moravy a Masaryko-
va muzea v Hodoníně.

„Program je letos opravdu pest-

rý. A kromě něho mohou návštěv-
níci opět vidět v Hodoníně známé
herecké tváře Jana Čenského
a Jana Šťastného,“ láká na sobotu
k Moravě za organizátory oslav
Pavlína Teplá.

„Začínáme už v deset hodin do-
poledne a končit budeme pozdě
v noci. Lákadly bude letos určitě
královská zvířecí farma pro děti,
raftové závody, šermířský turnaj,
večerní bubenická show, sokolní-
ci, dětský pohádkový muzikál či zá-
věrečný ohňostroj,“ vyjmenovala

několik taháků letošních oslav Vod-
ního království Teplá.

Letošní ročník je přitom podle
ní zvláštní ještě tím, že se v Hodo-
níně setkají také zástupci pohádko-
vých a zážitkových regionů z řady
zemí Evropy. „Slavnosti se pone-
sou v duchu pohádek. Na Zámeč-
ku budou také workshopy lido-
vých řemesel, kde si děti samy vy-
zkouší vyrobit nějakou památku
na tento den. Mohou si ji odnést
domů,“ doplnila organizátorka
z Domu kultury Horní Valy.

Devět politických stran půjde do komunálních voleb v Hodoníně. Na
kandidátkách jsou známá jména, ale objevuje se na nich i řada nových tváří.
Zájem o post starosty má znovu i odvolaný starosta Šimeček. Že je potřeba
„načechrat vítr ve vlasech“ hodonínské radnice, soudí ti, co kandidují poprvé.

Sochařské sympozium v Lužicích

Sochaři společně tvoří na břehu rybníka
V romantickém prázdninovém prostředí u rybníka Lužák tvoří právě
v těchto dnech svá díla mladí sochaři. Studenti a absolventi umělec-
kých škol přijeli do Lužic u Hodonína už popáté z celé republiky i ze
Slovenska. Letos se nad tématem Dřevo – kámen tvůrčím způsobem
zamýšlí i tři ženy. Na snímku je slovenský autor Filip Pecha.

LUŽICE

Lužice vydávají knihu
o obci v proměnách času
Nová vzpomínková obrazová pub-
likace plná dobových fotografií i le-
teckých snímků ze soukromých
sbírek a archivů nejrůznějších or-
ganizací bude odteď v prodeji na
Obecním úřadu v Lužicích. Kniha
představí nejen současnost, ale
hlavně proměny obce za celé po-
slední století. (hra)

HODONÍN

Autoři z pomezí spolu
vystaví plastiku i malby
Umělci Jindřich Karský, František
Slovák a Jaroslav Surý vystavují svá
díla v Městské knihovně v Hodoní-
ně. Plastiky a malby právě této tro-
jice ze Sdružení výtvarných uměl-
ců moravsko-slovenského pomezí
budou v Hodoníně k vidění téměř
celé prázdniny, výstava končí
23. srpna. (hra)

FAKTA

Kandidáti na starostu
Hodonínské zastupitelstvo má
31 křesel. O ta se bude v komunálních
volbách ucházet 9 politických
subjektů. Strany TOP 09, Věci
veřejné a Šance pro Hodonín se ve
volbách objevují poprvé.

V letošních komunálních volbách
kandidují
ODS: lídr Milana Grauová
ČSSD: lídr Jiří Mráka
KDU-ČSL: lídr Anna Matějková
Nezávislí: Igor Taptič
Strana zelených: Jiří Kubrický
KSČM: Martina Milerová
TOP 09: Petr Krčmář
Věci veřejné: Otto Chaloupka
Šance pro Hodonín: Lubor Šimeček

Krátce

Lidé od nás
Fascinují mě
létající kolosy na
nebi i ptačí zpěv

Pondělí: Vyškov, Bučovice,
Rousínov, Slavkov, Ivanovice n. H.

Úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov, Letovice, Velké Opatovice

Středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov, Pohořelice, Lanžhot

Čtvrtek: Znojmo, Moravský
Krumlov, Hrušovany n. J., Miroslav

Pátek: Hodonín, Kyjov, Veselí n. M.,
Strážnice

Radka Polášková
policistka, Hodonín

HODONÍNSKO (hra) Nepříjemné
překvapení čekalo na padesátileté-
ho muže po návratu z bazénu na
jednom z koupališť na Hodonín-
sku. Když se vrátil ke svým věcem,
zjistil, že na místě, kde je odložil,
žádné nemá.

Zloději totiž nestačily jen jeho
hodinky a klíče od auta, ale hodilo
se mu i oblečení. Muž tak musel
odejít z koupaliště pouze v plav-
kách. Neznámý zloděj mu ukradl
oblečení a věci zhruba za dva tisí-
ce korun.

Zprávy z měst

Fórum čtenářů

Sochařské sympozium u Lužáku
Foto: Monika Hlaváčová, MF DNES

Hod pneumatikou Jak daleko doletí těžká
guma? 3x foto: Tomáš Toufar, tydyt.rajce.net

výběr z dopisů, krácenoVaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajče.idnes.cz

Vyjádřete se!
Vaše názory nás
zajímají
Co se děje na Hodonínsku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorce Haně Raiskubové:
hana.raiskubova@mfdnes.cz

Okradený odešel
z koupaliště jen
v plavkách

Starostovat
by chtělo všech
devět lídrů stran

Město láká na cikánské ležení,
chůzi po uhlí i orientální tanečnice


