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Zprávy z měst
Lidé od nás

Rozhodl jsem se
léčit lidi
dobrým vínem
Jiří Hort
dobšický vinař

inařství jsme měli v rodině.
Vyráběl ho už můj děd
i táta. Protože jsem se nedostal na studia medicíny, rozhodl
jsem se pro zemědělství a vystudoval zahradnickou fakultu v Lednici. Tehdy jsem si řekl, že jen tři komodity mají nějakou cenu – léčiva, tabák a alkohol. A nakonec
u mě zvítězilo víno. Nikdy jsem nelitoval toho, že jsem se nestal lékařem. Léčím lidi jinak. Víno, které
vyrábím, je i mým nejoblíbenějším. Z bílých mám nejraději Sauvignon. Vinice nemám, toho jsem
se ušetřil. Najímám několik vinohradníků. Mou náplní je práce s vínem přímo ve sklepě a samozřejmě obchod s vínem. Jsem firma
o jednom člověku a na práci si najímám lidi. Osmdesát tisíc lahví
jsem schopen vyrobit za rok sám.
Když mám volný čas, věnuji ho rodině nebo rybaření.

V

Ve Znojmě chtějí
zpoplatnit
videoterminály
ZNOJMO (liw) Znojemští radní uvažují o zavedení vyhlášky, která by
ve městě zpoplatnila videoloterijní
terminály. Zatím do městské kasy
putují peníze pouze ze starších
typů výherních automatů. Za jeden videoloterijní terminál by jeho
majitel musel městu odvést pět tisíc korun každé tři měsíce, což je
nejvyšší možná sazba. Ve Znojmě
je asi dvě stě osmdesát takových
zařízení. Ročně by tak město vybralo přes pět milionů korun. Zastupitelé budou novou vyhlášku schvalovat na svém zasedání 14. září.

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

ČTVRTEK 2. ZÁŘÍ 2010
WWW.IDNES.CZ
Úterý: Blansko, Boskovice,
Adamov, Letovice, Velké Opatovice

Středa: Břeclav, Hustopeče,
Mikulov, Pohořelice, Lanžhot

Znojemští mají po sedmi letech moderní autobusové nádraží. Nové terminály
otevřelo město o pár týdnů dřív. Stavební práce ale pokračují. Zbývá vysadit
zeleň, dodláždit nástupiště a umístit informační tabule.
ZNOJMO Už první den školy se
mohly znojemské děti rozjet do
svých škol z nového autobusového
stanoviště. Terminál ve Znojmě totiž zahájil svůj provoz o pár týdnů
dříve, než bylo v plánu. Včera tak
pracovníci města po více než třech
měsících zrušili provizorní nástupiště v Rudolecké a Lidické ulici
a na náměstí Republiky.
„Linky městské autobusové dopravy mají svá nová stanoviště
v prostoru před nádražní budovou.
Regionální a dálkové autobusy na
terminálu vedle budovy pošty,“ vysvětlila tisková mluvčí města Znojma Denisa Šipošová. Dodala, že
lidé mohou využívat nové parkoviště před poštou a také podélné zálivy na ulici Dr. Milady Horákové.
Podle starosty Znojma Petra Nezvedy však rozhodně ještě není vše
dokončeno. „Práce budou probíhat do konce října, takže provoz
nového nádraží nebude ani zdaleka ideální,“ řekl Nezveda. I tak
však podle něj skončí dlouhá
doba, kdy musely autobusy stát podél ulice Dr. Milady Horákové.
Znojmo nemělo autobusové nádraží odpovídající dnešním standardům sedm let. Aby byla stavba
úplně dokončena, musí ještě dělní-

FAKTA

Informace pro cestující
Městská autobusová doprava
stanoviště před nádražní
budovou: nástupiště 1, 2, 3 a 4

■

Integrovaný dopravní systém
nástupiště na terminálu vedle
budovy pošty: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12,
13 a 14.
■ linka č. 7 – dálkové autobusy
■

Oficiální název zastávky pro linky MAD je
Znojmo, železniční stanice, pro regionální
linky Znojmo, autobusové nádraží.

ci dodláždit některé plochy, vysadit zeleň nebo umístit elektronické informační tabule.
Celý projekt i se změnami na ulici Dr. Milady Horákové stál 78 milionů korun. „Město získalo na autobusové nádraží evropskou dotaci
téměř 42 milionů korun,“ dodala
mluvčí Šipošová.
Znojemští slibují, že se s novým
nádražím zvýší bezpečnost lidí. Ti
už nebudou muset využívat k nástupům do autobusů frekventovanou ulici.

Podle ředitele znojemské dopravní společnosti Psota Petra
Chadima je nové autobusové stanoviště bezpečnější nejen pro cestující, ale i pro řidiče. „Každý řidič
má na své lince jasně stanovené
místo. Dříve se museli s autobusy
složitě otáčet a manipulovat. Teď
se riziko nehody hodně snížilo,“
popsal výhody nového terminálu
Chadima.
Dělníci začali na stavbě pracovat v průběhu letošního května. Zastávky z ulice Dr. Milady Horákové
zcela zmizely, silnice navíc dostala
nový povrch a přibyla cyklistická
stezka. „Celá lokalita tak bude výrazně klidnější,“ řekla Šipošová.
Zastávky autobusů regionální
a dálkové dopravy jsou po rekonstrukci umístěny v prostoru bývalých uhelných skladů, zastávky
městské autobusové dopravy pak
před nádražní budovou.
Na území nového terminálu pro
dálkovou dopravu vzniklo deset
šikmých odjezdových stání, terminál pro městskou hromadnou dopravu disponuje dalšími šesti. Na
parkovací ploše mezi oběma terminály město postavilo prostor pro
šestačtyřicet aut.
Michaela Sagitariová

Krátce
ZNOJMO

ZNOJMO

Miroslavští chystají
krojované hody

Ve Znojmě vyberou
nejlepší Veltlín

Skejťáci dostanou nové
překážky

Co se děje na Znojemsku, co je
nového ve vašem městě či obci?
Co vás trápí či rozčiluje? Pište
redaktorovi Vojtěchu Smolovi
na vojtech.smola@mfdnes.cz.

O víkendu se v Miroslavi uskuteční
krojované hody. Akci zahájí předávání hodového práva starostou do
rukou chasy. Sobotní odpoledne
pak bude ve znamení hudby v ulicích. Návštěvníkům zahrají kapely
Amatéři a Relax Band. V neděli
ráno jde krojovaný průvod do kostela, poté vyjdou zvát na hody. V neděli hraje skupina Ištvánci
(liw)

Ve Znojmě připravili místní vinaři
přehlídku vín odrůdy Veltlínské zelené. V sobotu se do Louckého kláštera sjedou vinaři z celého kraje,
aby svá vína představili. Hodnotit
je budou odborníci i laici při řízené degustaci. Akci doprovodí cimbálová muzika. V dopoledních hodinách se uskuteční i přednášky
s vinařskou tematikou.
(liw)

Příznivci skateboardingu se mohou těšit na nově zrekonstruovaný
skatepark na Sokolské ulici. V areálu kromě nových překážek přibudou i lavičky a odpadkové koše.
Veškeré vybavení přitom musí být
přenosné. Město totiž zvažuje přesun celého areálu na nový, větší
prostor. Opravy budou hotové během několika dnů.
(liw)

Z brno.idnes.cz

Fórum čtenářů

Vaše názory nás
zajímají

výběr z dopisů, kráceno

Do města Brána vítá návštěvníky vinobraní.

» ad Za útok na Vietnamce dostal policista 3,5 roku vězení

Zabije občan policajta? Deset let.
Zabije tě policajt? Div né že podmínka. Tři a půl roku, tolik dostane člověk, co dal pár facek manželce... Za
lidský život zmařený složkou, která
má pomáhat a chránit, jen tři a půl
roku je výsměch občanům této
země, a především výsměch všem
slušným policistům a soudcům.
ntpt v exilu, brno.idnes.cz

Pomáhat a chránit
Slogan má být podle exministra Langera překladem amerického „save
and serve“. Já bych to přeložil jako
„sloužit a ochraňovat“. Všechny verze toho sloganu obsahují slovo
„sloužit“. Z české verze se ale nějak
vytratilo. Napadají mě jen dvě rozumná vysvětlení. Buď neumí nikdo
na ministerstvu anglicky, nebo by
prostě část lidí u policie nepřenesla
přes srdce, že mají někomu sloužit.
Pomáhat může silnější slabšímu, je
v tom jakási nadřazenost. Naopak
ve službě je podřízenost. A právě
v tom přístupu vidím kořen problémů, které končí i takto smutně.
smajlík, brno.idnes.cz

V dětské nemocnici jsou
skuteční profesionálové
Nedá mi to, abych se nezastal brněnské dětské nemocnice, o které se v posledních dnech hodně
kriticky hovoří. Máme půlroční
holčičku a právě v této nemocnici jí zachránili život. To, jak funguje tamní ARO, kam jsme za ní
chodili v dubnu na návštěvy,
když se podruhé narodila, je skutečný koncert mistrů a zaslouží
si tu nejhlubší poklonu. Snad se
tam už nikdy nepodívám…
Nejhorší bylo to čekání, seděli
jsme s manželkou v menší místnosti a kolem chodili lidé v bílých pláštích a my jsme měli
strach se jich zeptat, jestli ještě
žije, a tak jsme pořád jenom seděli a čekali, dokud nám sami neřekli, že je zaintubovaná a mohli
jsme se podívat na to malinkaté
tělíčko, které bylo napojené na
drátky a kolem na obrazovkách
se jen míhaly různé grafy. Při každé návštěvě jsme pak trnuli, jestli
ji tam ještě uvidíme a jestli se
z těch křivek nestane rovná čára.
Doktoři byli vstřícní a sestry laskavé a usměvavé, což bylo v tu
chvíli moc důležité. Měli jsme
štěstí a těm lidem se povedlo odvést profesionální výkon, takže
asi po dvou týdnech se s námi

pan primář rozloučil se slovy, že
je rád, že to tak dopadlo, neboť
s takovou diagnózou bývá padesátiprocentní mortalita, a naši
holčičku přeložili na JIPku na infekční. Tam už každé dítě nemělo svou vlastní sestřičku, ale pořád se snažili. Čím víc se časem
od bezprostředního ohrožení života vzdalovala, tím méně lidí se
okolo ní motalo a péče jí věnovalo, což je však pochopitelné. Netroufám si proto hodnotit ostatní
oddělení, a už vůbec ne jejich
vzájemnou komunikaci, která někdy vázla a my jsme museli znovu opakovat informace, které
jsme na jiném místě několikrát
sdělovali.
Dnes cvičíme „vojtovku“ a chodíme na kontroly. Prý kdyby neznali její minulost, nikdo by netipoval, čím vším si prošla. Touto cestou jsem chtěl dodatečně poděkovat lékařům a sestrám v první
linii. Děkujeme, že jste nám zachránili Terezku.
Josef Machů
Brno-Líšeň

ZNOJMO (mia) Už týden před zahájením Znojemského historického
vinobraní začíná město touto velkolepou akcí žít. Pořadatelé včera
postavili bránu, jíž budou návštěvníci do areálu festivalu vcházet.
„Připravujeme i zázemí pro
účinkující a tribunu. Pomaličku
by měla nastoupit i firma, která
zprostředkovává stánky prodejcům s občerstvením,“ vysvětlil
hlavní pořadatel znojemského vinobraní Otto Mašek.
Organizátoři připravují i speciální klidové zóny. „Budou to místa, kde si rodiče s dětmi mohou
odpočinout. V každé zóně bude
přístřeší a lavičky, hudbu zajistí
místní kapely,“ řekl Mašek.

Vaším objektivem Fotografie prvňáků z Rajce.net

Vaše názory nás
zajímají!
Své zkušenosti, postřehy
a komentáře můžete psát na
redbrn@mfdnes.cz

Honzíkův první den ve škole Honza, 1. A ZŠ Rašínova, Brno
Foto: kll.rajce.net

Do školy
Foto: katruz.rajce.net

Adélčin 1. školní den

VÝZVA

Vyfoťte svého prvňáka
První cesta do školy je zlomovým
okamžikem v životě každého dítěte
i celé rodiny. Podělte se o tuto
chvíli s ostatními. Vyfoťte svého
prvňáka a umístěte fotografii na
web rajce.net. Nejlepší fotografie
zveřejníme i v MF DNES.

Foto: O. Ballon Mierny, MF DNES

Blíží se vinobraní. Vstupní
brána do města už stojí

výběr z diskuse

Když policista zabije,
dostane jen podmínku?

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

Čekání na autobus
je teď ve Znojmě
bezpečnější

MIROSLAV

Vyjádřete se!

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

Foto: petrajureckova.rajce.net

Pořadatelé chtějí lidem co nejvíce pobyt ve Znojmě zpříjemnit.
Proto zvýšili počet toalet, vylepšili brožury a mapky.
„O víkendu samozřejmě posílíme hlídky, pomáhat nám budou
i policisté,“ řekl za znojemské
strážníky Jiří Procházka.
Dvacátý ročník festivalu, který
každoročně navštíví až sedmdesát tisíc lidí, se bude konat
10. a 11. září. Kromě ochutnávek
moravského vína se návštěvníci
mohou těšit například na Kryštof,
Michala Davida, Gypsy.cz nebo
Petra Koláře.
Tradičně nebude chybět historický průvod a další pestrá nabídka doprovodných akcí.

