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TOP 09 a Svobodní jdou do
voleb jako Znojmáci
Znojmo – Na koaliční spo-
lupráci, která vyústila ve
společnou kandidátku poli-
tických stran TOP 09 a Svo-
bodných a také nezávislých
kandidátů, se dohodli ko-
munální politici ve Znojmě.
Do podzimních voleb pů-
jdou pod názvem Znojmáci.
Koalici popsali jako

uskupení středopravicových
stran, které vyznávají spo-
lečné hodnoty. „Chceme za-
jistit budoucí rozvoj Znoj-
ma. Společně s námi jsou na
naší kandidátce osobnosti,
které se jako nezávislé patr-
ně nikdy nespojí se žádnou
politickou stranou,“ uvedl
předseda místní organizace
TOP 09 Ondřej Rolník.

Lídrem kandidátky Znoj-
máků je známý znojemský
sociolog Pavel Kovařík. „Vě-
říme, že náš projekt obyva-
tele města zaujme. Máme
pocit, že město mírně stag-
nuje a my mu chceme dodat
novou energii,“ řekl bývalý
člen Občanské demokratické
strany a její bývalý znojem-
ský šéf Kovařík.
Zdůraznil, že do podzim-

ních komunálních voleb v
barvách uskupení půjdou
zajímavé osobnosti. „Mají za
sebou bohaté životní zku-
šenosti,“ zdůraznil Kovařík.
Na kandidátce Znojmáků

jsou například lékaři Petr
Půček či Bert Bartas ze Svo-
bodných. (dak)
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Vémyslické děti už
mají prázdniny

Vémyslice – Už ani jedna
školní brašna nepadne pod
lavici tento školní rok v zá-
kladní škole ve Vémyslicích.
Ředitelka školy v souladu se
zákonem ukončila ke vče-
rejšímu dni vyučování. „Od
25. června do 29. června vy-
hlašuji volné dny. Školní rok
tedy končí dnem 22. června.
Volné dny jsem vyhlásila
kvůli rekonstrukci interiérů
školy,“ sdělila ředitelka
školy Jana Dvořáková v do-
kumentu zveřejněném na
Facebooku. Rodiče o konci
školního roku věděli ze žá-
kovských knížek. (dak)

Dejvické divadlo
veze Vzkříšení

Znojmo – Virtuózně napsa-
ná hra s paradoxy, ve které
se všechno několikrát pře-
vrátí ve svůj opak. Tak
označují kousek s názvem
Vzkříšení, který dnes večer
dává znojemské divadlo,
pracovníci Znojemské Bese-
dy na svém webu. „Tento
příběh, pokud se skutečně
stal, je tím nejneuvěřitel-
nějším příběhem, jaký
mohli jeho aktéři zažít,“
tvrdí web Besedy. Hrají:
Ivan Trojan, Jana Holcová,
Veronika Khek Kubařová,
Zdeňka Žádníková, Hynek
Čermák a další. (dak)

Podezřelé dotace: mluvili i o Hustopečích
DALIBOR KRUTIŠ

Jižní Morava – Dotační afé-
ru týkající se dotací z mi-
nisterstva školství mířících
do tělovýchovy, rozplétají v
posledních dnech policisté.
A stopy vedou i na Břeclav-
sko. Podle televize Seznam
zprávy se jedná o případ, ve
kterém je obviněný fotba-
lový boss Miroslav Pelta a
bývalá náměstkyně minis-
tryně školství Simona Kra-
tochvílová. V tajně poříze-
ném odposlechu se Krato-
chvílová zmiňuje také o TJ
Agrotec Hustopeče, které
sponzoruje jedna z firem
koncernu Agrofert.
Mluvčí Agrofertu Karel

Hanzelka televizi zdůraznil,
že firma Agrotec s dotacemi

nemá nic společného. „Ge-
nerální ředitel společnosti
Martin Rada s Peltou nikdy
nejednal a o nic jej nežádal,“
konstatoval.
Kvůli dotacím mají v do-

hledné době na policii vy-
povídat také bývalý premiér
Bohuslav Sobotka, exministr

zemědělství Marian Jurečka
a šéf poslanců hnutí ANO
Jaroslav Faltýnek.
Ministerstvo školství De-

níku Rovnost potvrdilo, že
TJ Agrotec Hustopeče sku-
tečně o příspěvek žádala.
„Schválená dotace je
378000 korun. Peníze mají
jít na přímou podporu spor-
tovních klubů, tělovýchov-
ných jednot,“ sdělila Adéla
Klimešová z oddělení vněj-
ších vztahů ministerstva.
Předseda sportovního

klubu Zdeněk Rybář jakou-
koli politickou lobby odmítá.
„Dotace byla standardní a
přepočítaná na počet dětí,
které v klubech máme.
Lobbing odmítám. To by
byla patrně částka jiná než
tři sta tisíc,“ reagoval Rybář.

O co jde
Z odposlechů vyplývá, že
bývalá náměstkyně minis-
tryně školství Simona
Kratochvílová fotbalové-
mu funkcionáři Miroslavu
Peltovi hlásí, kam mají
peníze jít. V odposlechu
zaznělo, že Kratochvílová
říká „budem muset dát
Agrotecu.“

Infografika: Deník/Ivo Špatný

Sysli na vinici a v sadu

Více na str. 3

Vinaři a sadaři na jihu Moravy pomáhají 
k záchraně kriticky ohroženého sysla 
obecného. Snaží se hospodařit tak, 
aby vytvořili dobré podmínky 
k jeho životu. Za odměnu pak 
získávají známku Sysli na 
vinici a nově i Sysli v sadu.

Speciální známku

Sysli na vinici 
má 20 vinařů – 16 z Velkých Pavlovic 
a 4 z Hnanic.

Speciální známku

Sysli v sadu 
má 1 sadař z Hrušovan u Brna.

3 kritéria musí vinaři splnit 
pro získání známky:
 Každý druhý řádek vinohradu 

musí mít zatravněný.
 Nepoužívají rodenticidy, 

tedy nehubí hlodavce.
 Ve viniční trati, odkud jsou 

vína se speciální známkou, 
je prokázaný daný rok výskyt sysla.

Firma 
ALKA Wildlife 
uděluje známku 
Sysli na vinici od roku 2016, 
Sysli v sadu od roku 2018.

Je potřeba změna,
říká ředitel Němec
Podle ředitele Ladislava
Němce je nutnáúprava
systémumaturit
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Počasí v Jihomoravském kraji

Máte rádi 
jihomoravský folklor?

S K Ó R E 
Rovnosti

Nová otázka každý den na 
www.rovnost.cz
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Z DOMOVA

Babiš sestavil
tým věrných,
bez Šlechtové
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ROZHOVOR

Šéf KSČM Filip: 
Vládu budeme 
tolerovat, protože 
předloží naše  
návrhy

a aaaaaaa aaa

Magazín VÍKEND
Vaříme s dětmi v přírodě

JIŽNÍ MORAVA

Na slovanské
hradiště opět
pojedou autobusy
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