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Zprávy z měst
Lidé od nás

Jdeme do finále!
A to jsme si chtěli
jen udělat jméno
Josef Duchoslav
tanečník skupiny Gesto
Hodonín

J

sem jedním z tanečníků a choreografů rozsáhlé hodonínské
taneční skupiny, která si říká
Gesto. Ta vznikla při zdejším
středisku volného času. Když jsme
v užší sestavě pěti lidí začali před
půl rokem společně trénovat, ještě
jsme nevěděli, jakého skvělého
úspěchu se nám podaří dosáhnout.
Začalo to přitom docela nevinně.
Přihlásili jsme se jen tak do Talentmánie, televizní show, ve které se
hledají talenty v různých žánrech.
Chtěli jsme si udělat jméno a reklamu, a tak jsme začali tvrdě trénovat. Trénovali jsme denně hodinu,
někdy dvě i tři. Je to velice složité.
Všichni členové studují a já „blázen“ chodím i do práce.
Nejtěžší bylo kolo před semifinále, kdy jsme se na zámku v Miloticích museli udržovat v teplotě
a roztrénovaném stavu asi šestnáct
hodin, než jsme přišli na řadu. Byl
to skutečný boj. O jedno postupové místo bojovalo totiž pětadvacet
tanečních skupin. I když v soutěži
byli podle nás lepší, postup byl
náš. Porvali jsme se s ním se ctí. Zaťali jsme zuby a překonali v přímém přenosu „Míňasin“ vyvrtnutý
kotník i „Spikeovy“ problémy s kýlou. Semifinále bylo úžasné. Našli
jsme si v něm spoustu kamarádů
a zažili skvělou atmosféru. A teď?
Jdeme do finále! Držte nám palce...

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

Z blogů

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

Lukl: V Kyjově
chceme koalici,
jaká byla dosud
I když v Kyjově začala povolební vyjednávání oproti jiným městům později,
koalice se tady už rýsuje. Sedmadvacítce nezávislých se vládne se stávajícími
partnery dobře. Dramatický zvrat tak tady zřejmě nenastane.
KYJOV Více než třetina Kyjovanů
si na radnici znovu přeje Sedmadvacítku nezávislých. Její lídr
a dosavadní starosta Kyjova,
jednatřicetiletý František Lukl,
dostal od svých voličů téměř dva
tisíce tři sta hlasů.
Dal tak minimálně dvojnásobně na frak všem lídrům nejsilnějších stran, které také získaly přízeň voličů. A podle komunálních
politiků není díky Luklově výborné komunikaci ve městě člověk,
který by byl v dané chvíli vhodnějším kandidátem na starostu. Lukl
si přitom přeje, aby město v příštích čtyřech letech vedla stejná
koalice jako dosud.

FAKTA

Možné koalice v Kyjově
Luklova „Sedmadvacítka“ získala
11 mandátů. Stačí jí tak jediná
strana, se kterou může utvořit
koalici, a získá většinu. Jako
pravděpodobná varianta se však
i nadále jeví stávající koalice s ODS
a KDU-ČSL.
Sedmadvacítka nezávislých
+ ODS + KDU-ČSL: 11 + 3 + 3 = 17
■ Sedmadvacítka nezávislých
+ ČSSD: 11 + 5 = 16
■ Sedmadvacítka nezávislých
+ ODS + KDU-ČSL + ČSSD: 11 + 3
+ 3 + 5 = 22
■

Nepočítají do koalice jen
s komunisty
„Jednání stále probíhají a vše je
zatím otevřené. I když jsme získali téměř sedmatřicet procent
a stačila by nám k vedení města
jediná strana, jsem přítelem širší
koalice. Chci do vedení vtáhnout
více stran. Vážným partnerem je
opět ODS a KDU-ČSL, ale nechceme přehlížet ani ČSSD, která má
od voličů pět mandátů a skončila
jako druhá,“ prozradil kyjovský
starosta Lukl, který má při vyjednávání klíčovou pozici.
Jak lídr vítězné Sedmadvacítky
nezávislých prozradil, do koalice
nepočítá pouze s komunisty.
„Není v tom nic osobního, těchto
lidí si také velmi vážím pro jejich
konstruktivní přístup k věcem.
Někdo ale musí v zastupitelstvu

výběr z blog.iDNES.cz, kráceno

jsem si do svědomí, kolik dalších
vlastně znám. A ještě jedné věci si
člověk v tramvaji nemůže nevšimDo Brna obvykle jezdím na veletrh
nout. Brno je město mládí. Více
cestovního ruchu Regiontour, ktenež pětinu obyvatel tvoří studenti!
rý se zde koná vždy v lednu. TentoPřestože se mi den vydařil, nebyla
krát jsem se však vypravila za jijsem tak úplně spokojená. Věděla
ným účelem. Chtěla jsem se podíjsem sice, že se do slavné vily Tuvat, jak vypadá moravská metropogendhat nedostanu z důvodu rele na podzim a co nabízí zvědavékonstrukce, neboť je od začátku
mu cestovateli. Prahu dělí od Brna
roku uzavřená. Ale znáte to. Tajně
nejen 200 kilometrů, ale také řada
jsem doufala, že třeba alespoň očrozdílů, tradic i předsudků na
kem zahlédnu, co se tam děje. Neobou stranách. Jenže to se mě netýpodařilo se. Musela jsem jen lovit
ká, já mám prostě Brno a Brňáky
ve svých vzpomínkách s podporou
ráda. Možná proto, že mluví „jipohlednice a několika fotografií.
nak“ česky nebo proto, že mají
Trochu mě překvapila skutečnost,
opravdu dobré víno. Když jsem
že se o této památce v poslední
procházela Brnem, uvědobě moc nemluví.
Prahu dělí od Brna
domila jsem si, že zdejNavíc málokdo ví, že
nejen dvě stě
ší život je stejně uspěi Brno je zapsáno na
kilometrů, ale také
chaný jako ten pražlistinu světového kulřada rozdílů, tradic
ský, jenže já jsem nepoturního dědictví
i předsudků.
spíchala. Naopak. MohUNESCO právě díky
la jsem si vychutnat
této nevšední architekprocházku na Petrov, potom přes
tuře z roku 1930. Až se dočkáme jeZelný trh a malou oklikou ke Staré
jího zrestaurování určitě se to změradnici. Musela jsem se přeci pření k lepšímu. Kromě toho jsem litosvědčit, že brněnský drak je stále
vala ještě jedné věci. Ráda bych zana svém místě a že krásný portál
šla do divadla. Brno má úžasnou
odolává zubu času. Chtěla jsem se
nabídku, ale já jsem, bohužel, mumimo jiné podívat, co nového nasela zpět domů. Tak snad příště.
bízí centrum města či hrad ŠpilDen ubíhal až moc rychle a já si
berk. Ačkoli se to nezdá, musela
udělala chvilku pro návštěvu výstajsem popojet šalinou. A dobře
vy, jen tak, zcela neplánovaně
jsem udělala. V tramvaji si člověk
a úplně bez přípravy. Zaujala mě
docela popovídá. Bylo na mně zřejtotiž svým názvem. No řekněte,
mě na první pohled vidět, že nenení to zvláštní „Ďábel, smrt
jsem zdejší. Při projížďce městem
a Schwarzenegger“. Africký pouličjsem konstatovala, jak málo zůstaní filmový plakát. Vůbec jsem netulo z časů moravských markrabat.
šila, co se v Brně vystavuje a bylo
Ale přeci jen... některá jména ze
to opravdu originální. Máte ještě
slavné historie Brna jsou stále připár dnů, abyste to také stihli.
pomínána. Eliška Rejčka, Jan JinLucie Ramnebornová, ředitelka Pražské
dřich, Jošt Lucemburský, Johann
informační služby
Gregor Mendl, Leoš Janáček. Sáhla
ramnebornova.blog.iDNES.cz

Výlet do Brna utekl
až moc rychle
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zajišťovat kontrolní mechanismy,“ vysvětlil. Toho bude do
funkce podporovat nejen tamní
sociální demokracie. Její lídr Jiří
Frolec by ale rád také ovlivňoval
chod města, a to z pozice místostarosty.
„Rádi bychom jako nejsilnější
politická strana přetavili svůj
úspěch do podoby získání některých členů rady a jednoho uvolněného místostarosty. Tím bych
podle našich návrhů mohl být
já,“ uvedl lídr ČSSD, která v Kyjově získala osmnáct a půl procenta hlasů.
Netajil se ani tím, že je pro
dvojkoalici Sedmadvacítky nezávislých s ČSSD, i když nemá problém ani s nejširší koalicí spolu

s ODS a lidovci. „Myslím, že by to
v Kyjově bylo funkční. Jednání
jsou sice také tvrdá, ale stále si zachovávají jistý duchovní rozměr.
A když přesto neuspějeme? Tak
budeme klidnou a konstruktivní
opozicí, která se nad to dokáže
povznést. Zastupitelstvo má projednávat koncepční věci pro město a ne prosazovat osobní mocenské zájmy,“ myslí si sociálnědemokratický lídr.
Poté, co neuspěl ve volbách
lídr ODS a dosavadní místostarosta Miroslav Hula, převzal roli
hlavního vyjednavače za tuto stranu Kamil Filípek.
Spolu s ním mandát získala
překvapivě až z devatenácté pozice známá kyjovská lékařka Soňa
Koenigová.
„Zatím jsme hovořili pouze
o radních. Jiné personální věci
jsme neřešili. Jak to ale vypadá,
v úvahu připadá jako jedna z nejschůdnějších možností varianta
stávající koalice, která se osvědčila,“ řekl k dění v Kyjově radní Kamil Filípek, který poskočil rozhodnutím voličů na první místo.
Podle něho čeká Kyjov další vyjednávání už dnes.
Ke koaličním námluvám se
MF DNES vyjádřil také další z klíčových hráčů do koalice lidovec
Libor Ambrozek. „Jako nejpravděpodobnější se nám opravdu rýsuje koalice Sedmadvacítky, ODS
a KDU-ČSL. Poměr v radě by pak
byl pět, dva a dva,“ dodal ještě.
Hana Raiskubová

Nová Masarykova busta

T. G. M. dohlíží na dění v nemocnici
„Život se nedá slovy dostatečně vyložit, jen žít.“ Tak zní citát nejvýznačnějšího hodonínského rodáka a státníka Tomáše Garrigua Masaryka, který nově připomíná jeho osobnost v areálu nemocnice v Hodoníně. Citát teď totiž zdobí žulový kámen u památníku. „Vyjadřuje
humanistický přístup T. G. Masaryka k hodnotě i složitosti lidského
života, kterého si tak vážil. Busta je právem umístěna ve zdravotnickém zařízení, kde probíhá každodenní boj o jeho záchranu,“ řekl ředitel nemocnice Antonín Tesařík. Umělecké dílo, na které Jihomoravský kraj přispěl částkou půl milionu korun, pochází z dílny akademického sochaře Josefa Vajceho.
(hra)
Nová busta T. G. Masaryka, areál nemocnice v Hodoníně
Foto: Radek Miča, MF DNES

Koloběh života s alkoholem. Bez rozdílů
» Studenti píší noviny Jak se na pití dívají studenti středních škol a gymnázií na jihu Moravy
Narodí se dítě. Tatínek to jde zapít
s kumpány. Dítko má narozeniny.
Rodina si slavnostně připíjí na
zdraví malého. Dítko má však narozeniny rok co rok, v pěti možná dostane líznout pěny z piva od tatínka.
Dítko má patnáct let. Je pravděpodobné, že někde tajně s kamarády zkouší, co s ním pivko či něco
ostřejšího udělá. Najednou je z dítka normální adolescent a tajně
pije, kde to jde. Možná občas přijde rodičům divné, že je celý víkend nepoužitelný. Ale přivírají
oči, sami přeci nebyli jiní.
Pak přijde oslava osmnáctých
narozenin. To už se naše „dítko“
někde zcela legálně zřídí s ostatními kumpány. Historky z této oslavy se stanou legendárními pro rozproudění dalších oslav. Ale jak člo-

věk „stárne“, snáší to čím dál hůř.
Dva dny se náš vysokoškolák/pracant dostává z dýchánků s kolegy.
Pak se takhle jednou na jednom večírku připije s „dítkem“ opačného

„Jaká je cena za to, že
opilec sedne za volant?
Mnohdy cena nejvyšší.
A jen málokdy ji zaplatí
právě opilý viník.“
pohlaví a za devět měsíců se narodí dítě…
A netvrďte mi, že to snad takhle,
až na drobné výjimky, nefunguje
všude.
Barbora Řiháčková
Gymnázium Jana Blahoslava,
Oktáva A, Ivančice

Tresty za alkohol za volantem jsou
směšné. Není tajemství, že alkohol
je vítaným společníkem, který se
neodmítá. Proč odmítat alkohol,
když dokáže zlepšit náladu, odprostit od problémů nebo vyřešit situaci?
Ale jaká je cena za vyřešení problémů, když opilec sedne za volant? Mnohdy se platí cenou nejvyšší a jen málokdy se stane, že zaplatí právě opilý viník.
Tresty v našem státě jsou nízké
a kdejaký prominent se jim snadno vyhne, ale člověka, který má alespoň minimum cti, musí tahle událost poznamenat.
Vždyť pohled do tváře pozůstalých nebo vědomí, že jsem někoho
zabil či zmrzačil, je ten nejhorší
trest, který je o to horší, když
o něm člověk přemýšlí za mřížemi.

Tak proč měřit dvěma metry:
stačí jedna míra na nás všechny.
Musíme stejně měřit obyčejného
člověka, který se opíjí levnými patoky, ale i společensky významné,
kteří do sebe lijí drahý alkohol. Nechci popisovat rozdíly mezi bohatými ani zde nechci dávat nějaké
rady. Chci všem ukázat možnou
budoucnost, která může být budoucností každého z nás.
Proto každý, kdo si chce dát skleničku, by si měl uvědomit, zda mu
to stojí za to, jestli chce platit cenou nejvyšší. Jestli chce při pohledu do zrcadla vidět člověka, který
je vinen. Člověka s cejchem smrti
na čele a při pohledu do svých
očích si uvědomit, že se vlastně
dívá do očí vraha.
Anna Borovičková
CSZŠ Grohova, Brno

Vaším objektivem Fotografie z Rajče.net

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

Invicta Epilog 2010
Šestihodinový vytrvalostní
závod uzavřel sezonu
na Masarykově okruhu.
Foto: Martin Kozák (mk.rajce.net)

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

