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Ostuda. Zastupitel Sedlačík
čelí kritice vedení Hodonína
Politik Roman Sedla-
čík pobouřil nejen
obyvatele, ale také
hodonínskou radnici
tím, že na černého tu-
ristu zavolal strážníky.
Případ vyvolal také
velký mediální zájem.

PETR TUREK

Hodonín – Výzva k nená-
visti, ostuda. Ostrými slovy
kritizuje vedení hodonínské
radnice jednání zastupitele
a bývalého místostarosty
Romana Sedlačíka. Jak už
Týdeník Slovácko informo-
val, politik zavolal v sobotu
strážníky, aby legitimovali
člověka, kterého popsal jako
urostlého černocha. Navíc
situaci komentoval a foto-
grafii lidí procházejících se
Hodonínem zveřejnil na
Facebooku.
Jeho jednání odmítl třeba

starosta města Milan Lúčka.
„Reakci zastupitele Sedlačí-
ka nechápu. Není možné
bezdůvodně někoho legiti-
movat a už vůbec ne na zá-
kladě barvy pleti. Vyzývat
občany, aby se chovali jako
on, je výzva k nenávisti k
lidem odlišné pleti,“ uvedl.
Zajedno jsou s ním jak

lidovecký, tak i sociálně de-
mokratický kolega z vedení
radnice. „Spolu s místosta-
rosty Ladislavem Am-
brozkem a Jiřím Jandou se
od něj plně distancujeme,“
prohlásil hodonínský sta-
rosta.
Podobně se vyjádřila i

opoziční zastupitelka za
Svobodné Terézia Mlýnková
Išková. „Roman Sedlačík

udělal ostudu nejen sobě,
ale celému městu. Jeho re-
akce byla přehnaná. Osobně
mám větší strach z těch,
kdo si myslí, že policie může
bezdůvodně legitimovat lidi
procházející se po ulici, než
z přítomnosti turistů z ji-
ných států,“ prohlásila za-
stupitelka.
Příspěvek s černochem,

muslimy i fotografií ze Sed-
lačíkova profilu v úterý
zmizel. Byl zablokovaný.
„Reagoval jsem tak, jak jsem

reagoval. Jsme přece jenom
u hranic, které nejsou vůbec
hlídané,“ napsal Slovácku
exmístostarosta.
Při posledních komunál-

ních volbách vedl kandi-
dátku sociálních demokratů,
za které v zastupitelstvu ta-
ké usedl. Loni však vstoupil
do Řádu národa, podobně
jako jeho nynější stranická
kolegyně a radní Jana Gajo-
šová. Šéfka
kolegyně

Šéfka
kolegyně

tamního hoke-
jového klubu se do zastupi-
telstva dostala za Změnu.

„Romana Sedlačíka znám
dobře. Není žádný rasista,
pokud vím, jeho žena je
Romka. Jeho facebookový
profil mi nepřísluší hodno-
tit, ale vadí mi následná re-
akce vedení města,“ uvedla
Gajošová, garantka hodo-
nínské městské policie i
krajská lídryně řádu.
Politolog Masarykovy

univerzity Lubomír Kopeček
připomněl, že Řád národa
nefiguruje v žádných před-
volebních průzkumech.
„Nyní je u nás víc než sto
registrovaných stran a hnutí
a tato formace patří zřejmě
mezi těch osmdesát, které v
podstatě nejsou vidět,“ po-
dotkl Kopeček.
Řád
Kopeček.

Řád
Kopeček.
více přiblížil jeho ko-

lega a odborník na extre-
mismus a bezpečnostní po-
litiku Miroslav Mareš. „Jde o
konzervativní nacionalistic-
kou stranu, která se asi
snaží využít zneklidněné si-
tuace po migrační krizi. Po-
kouší se vyprofilovat na od-
poru k cizincům a islámu,
který v české společnosti
existuje, a tvrdém volání po
právu a pořádku,“ sdělil
Mareš s tím, že strana má za
sebou neúspěšné senátní
volby a podobnými excesy
se snaží zviditelnit. „O po-
dobný typ, xenofobního vo-
liče, usiluje několik dalších
politických subjektů,“ dopl-
nil Mareš.
Podle něj má Řád národa

v republice tři bašty – zá-
padní a severní Čechy

bašty
Čechy
bašty

a
Hodonínsko. „Tam převlá-
dají bývalé národovecké
proudy ze sociální demo-
kracie, v severních Čechách
je vedení složené spíš z bý-
valých členů bezpečnostních
sborů,“ upřesnil Mareš.

Řád národa z Hodonínska
Jana Gajošová, 50 let
• radní v Hodoníně a šéfka
tamního hokejového klubu
• dřív kandidovala za ODS,
Šanci pro Hodonín a Změnu
• od roku 2016 v Řádu
národa, v současnosti krajská
předsedkyně a lídryně pro
říjnové volby do Poslanecké
sněmovny

Roman Sedlačík, 39 let
• zastupitel v Hodoníně a šéf
tamního klubu thajboxu
• v komunálních volbách
2010 a 2014 kandidoval za
ČSSD, 2011 místostarosta,
2014 lídr kandidátky
• od roku 2016 v Řádu
národa, na krajské
kandidátce čtvrtý

VRINGU.Hodonínští zastupitelé JanaGajošová aRomanSedlačík
(dvojice vpravo) vstoupili do Řádunároda loni. Obamají za sebou
už jedno členství v tradiční politické straně. Gajošová vODSaSed-
lačík byl dokoncepředsedamístní organizace sociální demokracie.
VHodoníně pořádáNocbojovníků. Foto: Deník/Libor Kopl

„Lidská hloupost nemá
hranice, bohužel.“

Radomír Taláb

„Jste asi upad pane. To
mám volat policajty na
každýho, kdo nebydlí u
nás v ulici?“ Karel Janku

„Zajímavé, jak každý řeší,
že zavolal policii. Položil si
někdo otázku, pokud by k
něčemu došlo a pan
Sedlačík by nevolal, také
byste holky odsoudili? Asi
ano. Jsme národ
nespokojenců. V létě je
příliš horko, v zimě zase
velká zima. Podzim je
nehezký a jaro chladné.
Nebudeme spokojeni
nikdy.“ Jiří Adam

„Měl by dostat vyhazov za
takové chování. Přesně jak
píšete – pokud by žil v
jakékoliv světové
metropoli, asi by nedělal
nic jiného než volal na
policii...“ Tereza Doxanská

„Rodinka si jde nakoupit a
hned je chce legitimovat a
ptá se, zda jsou teroristé?
Tenhle dělá svému městu
jenom ostudu. Co dělá
ještě v zastupitelstvu?.“

Veronika Mokrá

„Je vnímavej, všímá si věcí
okolo sebe. Já bych u
Hodonína také čekal spíše
Moraváky v krojích, než
černocha, který by mohl
být nepřátelským
agentem.“ Jiří Peroutka

„Je jim třeba jim ukázat, že
tu nemají co dělat. Někde
se narodili, tak ať si tam
budují svůj blahobyt...“

Vlasta Jana Oušková

„No nevím. Když jsem byl v Thajsku a procházel vesnici a
hledal co si koupím k jídlu, tak se mě moc lidí neptalo jestli
jsem křesťan a nevolali na mě policii. Občanskou vnímavost
si představuju jinak a tento pán na to dojede...“

Jaroslav Větrovec

„Já myslím, že jednal na
dnešní dobu správně. Když
nebudeme kontrolovat, tak
za chvíli jich tu bude víc, a
pak se to nezvládne, a to
snad nikdo nechceme.To
není žádný rasistický čin,
stačí, když s tím operují
Cikáni a mají se jak
prasata v žitě.“

Alena Kotaskova

„Když by někdy přijel do Brna k Univerzitnímu kampusu
nebo zabloudil do Technologického parku, tak by měl na celý
den o zábavu postaráno. A co teprve, až se někdy podívá do
centra Prahy... Přemýšlím, zda to ten člověk myslí vážně, a
nebo jen doufá, že na to naláká voliče..“ Jan Slavík

„Doufám, že většina lidí je
rozumnějších než pan
zastupitel, docela nerad
bych viděl, aby městská
policie byla zahlcena
takovou kravinou jako je
lustrace lidí pouze dle
barvy pleti. “ Lubomír Beránek

Novotný dosáhl v Norsku severního mysu
PETR TUREK

V
závěru osmatři-
cátého dne své
nejdelší životní
pouti dorazil jed-
nadvacetiletý

mladík Pavel Novotný z Čej-
nadvacetiletý

Čej-
nadvacetiletý

kovic do cíle. Ke kovovému
glóbu na severonorském my-
su Nordkappu přijel na kole
značky Liberta z osmdesá-
tých let minulého století.
Poslední kilometry ale pro

něj nebyly žádnou idylou.
Válku mu totiž vyhlásil silný
protivítr. „Bylo to strašně ob-
tížné proti tomu větru jet.
Celou dobu jen na jedničku a
rychlost dosahovala maxi-
málně třináct kilometrů v
hodině, a to jsem jako fakt
dost šlapal,“ popisuje začátek
náročného dne mladý cesto-
vatel.

Finále se pomalu blížilo.
„Čekal mě obávaný podmoř-
ský tunel. Tři kilometry dolů,
jen po rovině a tři zase na-
horu. Klesání a stoupání bylo
devět procent. Samozřejmě ty
poslední tři kilometry jsem
kolo tlačil,“ přibližuje zají-
mavosti v blízkosti Severního
ledového oceánu Novotný.

Podle něj poslední část
cesty byla zabijácká. „Musel
jsem vystoupat z nuly na tři
sta metrů nad mořem, a to s
větrem, který foukal občas
proti mně, občas ze strany. A
ta zima... pět stupňů Celsia.
Unavený jsem konečně po
osmatřiceti dnech přijel pod
ten kovový globus,“ oddechl

si pracující student.
A následně do redakce

Slovácka napsal: „Jsem na
Nordkappu,“ stálo v textové
zprávě z 1. srpna krátce před
jednou hodinou ranní. „Jsem
rád, že tady bylo pěkně. Po-
zoroval jsem asi do druhé
hodiny noční, jak zapadá a
následně vychází slunce. Byla
to nádhera,“ uvádí Novotný.
Po zaslouženém spánku ale

už musel přemýšlet o tom, co
dál. A to zvláště kvůli libertě.
„Nevím, jak dlouho vydrží.
Jestli dva, dvacet, dvě stě ne-
bo dva tisíce kilometrů. Ne-
cítím se na ní příliš bezpečně.
Asi budu kombinovat stopo-
vání s libertou a třeba i ně-
jaké popojíždění na ní, dokud
nějak drží,“ dodává čejkovic-
ký dobrodruh. V současnosti
se vrací Finskem, pak ho čeká
Pobaltí a Polsko.

Knihovna v Čejči
bude modernější

Čejč – Návštěvníci knihovny
v Čejči
Čejč
Čejči
Čejč

si musí na vrácení
vypůjčené knihy počkat.
Budova projde rekonstrukcí.
„Necháme zmodernizovat
převážně interiér. Vymění
se koberce, regály a přidá se
další nové vybavení,“ sdělil
místostarosta Čejče

vybavení,“
Čejče

vybavení,“
Radek

Peš. Obec se bude snažit
nalákat mládež do knihovny
také na novější počítačové
vybavení. Náklady částečně
pokryjí dotace a částečně
město. Knihovna se opět
otevře prvního září.(rak)

Stroj upraví trávu i chodníky
Veselí nad Moravou –
Technické služby ve Veselí
nad Moravou pořídily spe-
ciální stroj na celoroční
údržbu trávy i chodníků.
„Využijeme jej v centru
města na sekání či sběr trá-
vy a v zimě k údržbě chod-
níků od 120 centimetrů.

Ostatní stroje tady totiž ne-
projedou,“ sdělil ředitel ve-
selských technických služeb
Pavel Bouda.
Stroj stál více než dva

miliony korun. Nyní jej
pracovníci využívají napří-
klad k úpravě zeleně v zá-
mecké parku. (rak)

V Blatnici opravují školu
Blatnice pod Svatým An-
tonínkem – Dělníci pokra-
čují v Blatnici pod Svatým
Antonínkem v opravách zá-
kladní školy. Začali s nimi v
červnu. „V současné době
jsou již vyměněná okna a
budova se zatepluje. Opra-
vuje se ale i povrch tělo-

cvičny a její podhledy,“
uvedla blatnická starostka
Lenka Fojtíková. Ve spor-
tovní hale se dále vymaluje,
vymění osvětlení a obklady.
Rekonstrukce se dočká také
personál ve školní kuchyni,
kde se instaluje nová vzdu-
chotechnika. (rak)

Šampion
rulandských je
ze Bzence

Kyjov – Prestižní výstava
vín burgundských odrůd,
jejíž 11. ročník se uskutečnil
v Kyjově, má své vítěze.
Celkem 386 vzorků hodno-
tilo 40 zkušených degustá-
torů. „Šampionem

zkušených
„Šampionem
zkušených

se stalo a
Cenu hejtmana Jihomorav-
ského kraje získalo Ruland-
ské bílé výběr z hroznů 2015
ze Zámeckého vinařství
Bzenec,“ informoval jedna-
tel Cechu kyjovských vinařů
Pavel Navrátil. Mezi úspěš-
nými vinaři jsou také Josef
Dufek ze Svatobořic-
Mistřína, Otto Ilčík z Čejko-
vic, Stanislav Martinek z
Kyjova, Vinařství Lahofer
nebo Vinařství Dvořáček
LTM z Mikulčic. (kos)

Výběr z výsledků
- Šampion a Cena hejtmana
kraje – Rulandské bílé, výběr
z hroznů 2015 ze Zámecké-
ho vinařství Bzenec
- Cena velvyslance ČR Ro-
berta Kopeckého – Ruland-
ské modré, výběr z hroznů
2015 z vinařství Ilčík Otto v
Čejkovicích
- Cena starosty Kyjova za
nejvýše hodnocené Char-
donnay – Vinné sklepy Le-
chovice za pozdní sběr 2016

Náhle přišli o
statek i bydlení

Dokončení z minulého číslačísla
Takzvanou Akcí kulak

tehdejší československý re-
žim vypořádával se soukro-
mě hospodařícími zemědělci
a svými odpůrci na venkově.
Podobně jako dříve režim
bolševický v Rusku. Jak
uvádí Úřad
bolševický

Úřad
bolševický

pro studium to-
talitních režimů, v první
polovině padesátých let bylybyly
v republice podobným způ-
sobem podle odhadů vystě-
hovány tři až čtyři tisíce ro-
din. Antonín Hlobílek žádá
o rehabilitaci pro sebe a své
rodiče. Jednání u hodonín-
ského soudu je nařízeno na
12. září tohoto roku.


