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Zprávy z měst
Lidé od nás

Praděda fest měl
být jen setkáním
přátel u grilu
Ondřej Kušnier
pořadatel Praděda
festu v Hustopečích

P

raděda fest vznikl před sedmi lety. Prapůvodní myšlenka však s festivalem nic společného neměla. Byli jsme mladí
a nadšení a jediné, o co šlo, bylo
obyčejné setkání známých u grilu,
dobrého pití a vystoupení v té
době začínající kapely Skrznaskrz.
Díky náhodě a podpoře starosty
Uherčic se vše přesunulo z lesa do
areálu kulturního domu. Tady byl
objeven Praděda. Při zkoumání zákoutí nově získané lokality jsme našli rezavé, místy poničené, v rožku
se krčící torzo čehosi, co nejspíš za
časů našich otců a dědů sloužilo
jako přírodovědecká pomůcka.
Tato hromádka kostí byla natolik
okouzlující, že jsme se ji jali léčit.
Tak se zrodil maskot všeho, Praděda. Praděda fest rok od roku roste.
A to jak do velikosti, tak po stránce
kvality. Na své si tu už přijdou nejen fanoušci rocku a bigbeatu, ale
i příznivci ska, reggae, hip hopu,
punku, elektronické hudby a dalších žánrů. V roce 2008 se Praděda
fest přestěhoval do Hustopečí. Letos se sem opět podívá o posledním srpnovém víkendu.

Petr Skoupil oslnil
San Francisco
VELKÉ BÍLOVICE (sol) Velkobílovické Vinařství Petr Skoupil oslnilo
porotce prestižní mezinárodní soutěže vín v San Franciscu. V konkurenci vín z téměř třiceti zemí získal
Petr Skoupil šest stříbrných a pět
bronzových medailí. Navíc se mu
již potřetí dostalo ocenění „Best of
Nation“, tedy ocenění pro nejlepší
vinařskou firmu z dané země.
Letošní rok je pro moravská
vína na mezinárodních soutěžích
mimořádně úspěšný. Ze San Francisca si moravští vinaři odvezli
77 medailí, přitom do soutěže poslali 106 vzorků vín. Zlatou medaili
získal i Bohemia sekt, Vinné sklepy
Valtice a ZNOVÍN Znojmo.

Vyjádřete se!
Vaše názory nás
zajímají
Co se děje na Břeclavsku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorce Ivaně Solaříkové na
ivana.solarikova@mfdnes.cz.

Fórum čtenářů

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

Chceme obchvat,
ne miniatury, tvrdí
volební lídři
Ještě téměř měsíc mají politické strany a sdružení na to, aby poskládaly
kandidátku do komunálních voleb. Břeclav na podzim bude mít nového starostu.
Dymo Piškula, který post zastával osm let, už křeslo prvního muže města nechce.
Zájemců, kteří by se chtěli stát jeho nástupcem, bude v Břeclavi hodně.
BŘECLAV ProRegion, který Dymo
Piškula na radnici zastupoval, do voleb nově povede Zdeněk Petr. Bývalý učitel, dnes ředitel zimního stadionu a místopředseda tamějšího hokejového klubu. Věří, že ProRegion
volby vyhraje i potřetí. „Určitě naše
šance vidím jako reálné. Bude ale záležet na tom, koho budou chtít v čele města naši občané,“ říká. Oslovit
je chce jednoduše. „Mojí prioritou
je a bude prosazovat vše, co já a mí
spolukandidáti považujeme za užitečné a dobré pro Břeclav,“ naznačuje.
Konkurovat mu bude Jana Kramářová. Ta se stala jedničkou na
kandidátce Občanského fóra, které
utvořili členové před třemi lety zrušené ODS. Ředitelka břeclavského
muzea se chce od současného vedení města odlišit „určitým nadhledem nad papalášskými manýry a byrokratickými praktikami, za dodržení právního řádu,“ říká.
Malá strana podle ní může zaujmout. „Můžeme svou přednost
postavit na výhodě alternativy a kreativitě občanského sdružení, které
se nemusí řídit praktikami stranických sekretariátů,“ tvrdí Kramářová. V programu má mimo jiné zkvalitnění sítě cyklostezek a zlepšení
dopravní situace ve městě, zejména
stavbu obchvatu.
Téma obchvatu a průhlednějšího
hospodaření mají takřka všechny

FAKTA

Kandidáti na starostu
Břeclavi
ProRegion: Zdeněk Petr, ředitel
zimního stadionu
ODS: Aleš Nešpor, ředitel hotelu
Občanské fórum: Jana
Kramářová, ředitelka muzea
KDU-ČSL: Miloš Petrů, učitel
chemie
ČSSD: Oldřich Ryšavý, lékař,
krajský radní
KSČM: Leopold Levák, technik
TOP 09: ještě není rozhodnuto
Perspektiva pro Břeclav: ještě
není rozhodnuto

strany konkurující současnému vedení radnice společné. Bude zásadní i pro ČSSD, kterou povede lékař
a krajský radní Oldřich Ryšavý. Oslovit jím chtějí ale i občanští demokraté.
Břeclavská ODS se začala tvořit
po zrušení licence předcházející
místní organizace v roce 2007. Objevily se v ní mladé tváře. Jednou
z nich je i možný budoucí starosta,
jednatřicetiletý Aleš Nešpor. Původně finanční a ekonomický poradce
dnes pracuje jako hotelový manažer. „Politika byla mým koníčkem
již od mého mladého věku, a i proto
se aktivně věnuji politickému živo-

tu. Členem ODS jsem už osm let,“
prozrazuje na sebe na webu břeclavské ODS. ODS a sociální demokraté
navíc společně dlouhodobě kritizují
projekt miniatur staveb Lednicko-valtického areálu za 22 milionů
korun.
Komunisté pošlou do čela současného zastupitele města i kraje Leopolda Leváka. TOP 09 ještě o podobě kandidátky rozhoduje.
Stálicí v břeclavské komunální politice jsou lidovci. Lídr KDU-ČSL Miloš Petrů už ve vedení města byl
jako místostarosta před dvanácti
lety. Nyní jsou jeho ambice skromnější. „V tomto volebním období
máme dva zastupitele. Chtěli bychom dosáhnout alespoň podobného výsledku,“ naznačuje. Voliče
chce oslovit zejména orientací na
hospodaření města. „Mělo by být zaměřeno na rozumné projekty. Chceme podporovat důležitější projekty,
než jsou miniatury a jim podobné,“
kritizuje kontroverzní projekt.
Kandidátka Občanského fóra ještě sbírá podpisy na petici, která jí
umožní ve městě kandidovat. Potřebuje jich 1 700. Stejně jako Perspektiva pro Břeclav. Ta ještě nemá jasno ani o složení kandidátky. „Čekáme, až se klíčoví členové vrátí z dovolené. Perspektiva ale každopádně kandidovat bude,“ řekl předseda sdružení Jiří Tichý.
Ivana Solaříková

Národy Podyjí uvaří své speciality
MIKULOV (sol) Koho občas honí
mlsná a ještě by se chtěl přiučit
pár slovíček z cizí řeči, měl by se
o víkendu vypravit do Mikulova na
jedenáctý ročník festivalu Národy
Podyjí.
Třídenní festival začíná už v pátek v mikulovské synagoze výstavou fotografií Jindřicha Štreita s názvem Tak blízko, tak daleko.
Po vernisáži přijde na řadu promítání dokumentárního filmu
Also los Gerta – sudetský komplex
5x jinak, po němž bude následovat
beseda se spisovatelkou Kateřinou
Tučkovou, autorkou románu Vy-

výběr z dopisů, kráceno

při vlastní přepravě. Krásné je
taky se po práci pěkně projet, vydýchat starosti a problémy. Naši
Brno a jeho konšelé na nás cyklisslavní radní hledají jen problémy
ty celkem kašlou. Jen aby se zvidia nechtějí v této problematice nic
telnili, tak s velkou pompou slavřešit. Vyřiďte Mackovi, že si klidně
nostně a politicky otevřou jakoby
donesu vlastní štětku a půjdu mu
cyklostezku – úsek!
pomoci natírat cyklo„Cyklisté šetří
Cyklisté jedou po Mapruhy.
životní prostředí,
Vladimír Volavý
sarykově krokem
nespalujeme
a co ty obludné šaliBrno
žádná škodlivá
ny řítící se mezi chodpaliva. Udržujeme
ci? To je úplný neCyklisté nejsou
si zdravý životní
smysl, aby jezdily šalimoc ohleduplní
styl.“
ny po Masarykově.
Jezdí tam úplně zbyStále se mluví o cyklistečně. Je to pěší zóna, nebo není?
tech, jaké mají problémy a tak
Papaláši z těch svých křesílek vidí
dále. Pokud nějaká organizace za
svět jinak než obyčejní lidé s průně bojuje, tak ať se napřed postaměrným platem. Cyklisté šetří žirá, aby se naučili dopravní předpivotní prostředí, nespalujeme žádsy, měli řádně vystrojená kola včetná škodlivá paliva. Udržujeme si
ně zvonku, protože je ho potřeba,
zdravý životní styl – posilujeme
nejezdili po chodnících a pěší
kardiovaskulární systém. Méně inzóně a byli ohleduplní.
farktů a menší zdravotní zátěž pro
Karel Jansa
společnost. Větší pracovní výkon
Brno
v zaměstnání. Lepší nálada a soužití mezi sebou. Na kolo si člověk
Vaše názory nás zajímají
brzo a rychle zvykne, hlavně ve
Pište do redakce MF DNES na adresu
městě, když zjistí, kolik času ušetří
redbrn@mfdnes.cz

hnání Gerty Schnirch. Národy Podyjí vrcholí v sobotu. To už bude
náměstí patřit přehlídce kulinářských specialit devatenácti národnostních menšin žijících v Mikulově. Už při vstupu na náměstí lidé
ucítí vůni goralské zelňačky. U Slováků mohou ochutnat tradiční halušky, u Valachů zase placky. O kus
dál zavoní balkánské grilovaná jehně, srbské vepřové na rožni nebo
úžasná arménská zelenina.
„Nově se bude prezentovat ruská a chorvatská kuchyně,“ doplňuje zakladatel festivalu Štefan Kapičák.

K ochutnání svádí i romská
gója, vojvodinská pljeskavica či izraelský humus. Dobré jídlo mohou návštěvníci zapít vínem na tradičním koštu nebo třeba koktejly
za lepší svět. K tomu nebude chybět moravská muzika, ruský, maďarský či romský folklor.
V neděli dopoledne se na Kostelním náměstí prostře velký stůl ke
společné veřejné snídani.
Kdo se letos na festival nestihne
vypravit, a přece by něco z tradičních národních pokrmů rád ochutnal, může najít inspiraci v Kuchařce národů Podyjí, která loni vyšla.

Zákaz prodeje po domech U cedulí při vjezdu do Staroviček visí
po stížnostech starších lidí nové upozornění.

Podomní obchodníky cedule
vyprovodí už od začátku obce
STAROVIČKY (sol) Podomní prodejci zboží všeho druhu by se hned
u cedule Starovičky měli otočit
a z vesnice odjet. Už na začátku
obce je totiž „uvítá“ cedule, která
oznamuje, že podobní prodej je
v celé obci zakázán. K radikálnímu
kroku přiměly zastupitele Staroviček stížnosti zejména starších lidí.
Ve Starovičkách se inspirovali
u jiných obcí, které podobná opatření vůči podomním obchodníkům a často i podvodníkům přijaly. „K tomuto zákazu jsme přistoupili po negativních odezvách občanů na tento typ prodeje, jejich obtěžování, zneužití důvěry i následného okradení, ke kterému dochá-

Vaším objektivem Fotografie uživatelů Rajce.net

Brno, město pro cyklisty
nevstřícné

RAJCE.NET

Vystavte fotografie
na Rajce.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Mistrovství V Kuřimi se 17. července jel závod mistrovství
ČR horských kol.

Foto: Radek Miča, MF DNES

Na stránce www.rajce.net
si založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Foto: Dana Skálová, danaskal.rajce.net

Starobrněnská lávka
V Říčanech u Brna
se o víkendu soutěžilo
v jízdě na kole a v jízdě
dvojic na trakaři přes
lávku překlenující
rybník.
2x foto: Jiří Tvrdý,
listarna.rajce.net

zelo především u seniorů,“ vysvětlil v tamějším zpravodaji starosta
Staroviček Vladimír Drbola.
Právě důvěřiví senioři, kteří často ani nezamykají dům, jsou nejsnadnější kořistí zlodějů a podvodníků. Zlodějům přitom stačí jen
chvilička. Nedávno se o tom přesvědčil i muž z Valtic, který si
z domu odskočil jen na pár minut.
„Po krátké chvilce se opravdu
vracel domů. Z jeho domku už spěchal muž se ženou. Nasedli do stařičké lady a rychle ujeli,“ popsal
rychlost zlodějů policejní mluvčí
Bohumil Malášek. Dvojice stačila
za pár minut v domě ukrást zlatý
snubní prsten a mobil.

