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Čejkovičtí obnovují park.
Přibudou stromy i lavičky

Čejkovice – Nové chodníky,
lávky, stromy i trávník budou
moci využít návštěvníci po
obnovení čejkovického par-
ku blízko tamní mateřské
školy. Práce jsou podle sta-
rosty Pavla Novotného téměř
hotové, i když skončí až na
podzim. „Pozdní termín dokon-
čení obnovy parku jsme zvolili
hlavně kvůli trávníku. Ten se vlivem vysokých
teplot pravděpodobně neuchytí a znovu jej vyseje-
me, až se ochladí,“ vysvětlil Novotný. (kuj)

Dobré ráno,ráno, Hodonínsko

Krátce z regionuregionu

Chystá se Beseda u bigbítu
Tasov – Billow, Ladislav Zibura, Jan P. Muchow a
The Antago či Nauzea Orchestra. To je jen malý
výčet z účinkujících, kteří vystoupí na letošním 26.
ročníku kultury z jiného světa, oblíbené Besedy u
bigbítu. „Jedním z hlavních taháků je také Jiří
Charvát, dvojnásobný mistr České republiky ve
slam poetry,“ uvádí pořadatelé. Mezi zahraničními
interpety vyniká třeba Zola Jesus či němečtí Kuf.
Beseda u bigbítu se uskuteční 3. a 4. srpna v Taso-
vě. Cena vstupenky je 899 korun. (bs)

Hodonínští Exit Empire připravili
tři novinky. Videoklipy

Hodonín – Hodonínská kapela
Exit Empire, která hraje mo-
derní aréna rock, právě vy-
dala tři nové videoklipy. Je-
den z nich doprovází skladbu
Forging My Own Crown. „S
tímto songem jsme chtěli
vyjádřit dualitu emocí, kterou
zažíváte, když něco tvoříte. Ať už
je to umění, hudba nebo podnikání,“
řekl frontman Rafael Eimut. Debutové album má
skupina na internetu volně ke stažení. (pt)

Svobodní? Jen Mutěnice a Hodonín
Hodonínsko – Jen ve dvou obcích na Hodonínsku
budou kandidovat Svobodní. Informoval o tom
včera mluvčí strany Martin Rumler. Sami jdou do
voleb pouze v Mutěnicích, kde před čtyřmi roky
skončili třetí se ziskem tří mandátů. Stejně jako jen
v Novém Jičíně budou kandidovat společně s Piráty
v Hodoníně, kde obhajují svůj post dva zastupitelé.
„Tentokrát najdou voliči naše členy na kandidát-
kách ve 141 obcích a městech, včetně řady statu-
tárních,“ napsal Rumler. Oproti Hodonínu Svobodní
často podporují koaliční listinu s ODS. (pt)

Opravy na Bratislavské omezí
dopravu k hranici se Slovenskem

Hodonín – Dopravu znesnadní
opravy tahu na Slovensko,
silnice I/51 v Bratislavské
ulici v Hodoníně. Potrvají od
13. srpna do 5. prosince a po
úsecích vždy zaberou polo-
vinu vozovky. „Autům nad
tři a půl tuny poslouží ob-
jízdná trasa po silnici I/55 od
Břeclavi k slovenským hranicím,“
uvedl mluvčí radnice Josef Horníček. (kuj)
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Čelo Pozitivně ovládli lidovci
Hodonín – Místostarosta Ladislav Ambrozek již
krátce termínu pro podání kandidátek pro říjnové
volby oznámil složení Pozitivně pro Hodonín. „V
pondělí jsme odevzdali společnou kandidátní listi-
nu koalice tří stran – Křesťanské a demokratické
unie – Československé strany lidové, Konzervativní
strany a TOP 09,“ sdělil místostarosta, který je líd-
rem koalice. Dvojku má radní Jiří Štukavec

který
Štukavec

který
a trojku

zastupitelka Marta Kotková. Se čtyřkou půjde do
voleb ředitel nemocnice Antonín Tesařík. První
nelidovec je pátý Petr Vytrhlík z TOP 09. (pt)

Břeclavanovi
ukradli 13 kol.
Přestal jezdit
Za první polovinu roku
policisté řešili na jižní
Moravě 242 krádeží kol. Až
červenec bývá ale nejhorší.

PETR TUREK
DOMINIKA SVOBODOVÁ

Jižní Morava – Od začátku
letních prázdnin přišli de-
sítky majitelů na jižní Mo-
ravě o svá jízdní kola. Zlo-
ději tak letos způsobili ško-
dy za víc než šest milionů
korun. Mezi poškozenými je
i Denisa Martanová z Břec-
lavi. „Letos mi ukradli kolo,
které stálo zamčené u za-
hrádky před restaurací.
Předtím jsem přišla už
o dvě,“ svěřila se žena.
Situace ve městě je podle

ní špatná. Potvrzuje to i Pe-
tr Sůkal, který ale už další
šanci zlodějům nedá. „Po-
stupně mi ukradli třináct
kol. Proto na něm už raději
nejezdím,“ posteskl si Sůkal.
Jiní Břeclavané se roz-

hodli pro jiný postup, a to
načipování. „Nabízíme ho už

třetím rokem a zájem je
opravdu velký. Díky dotaci
máme každý rok k dispozici
dvě stě kusů syntetické
DNA na kola – každá má
hodnotu tisíc korun a je
zdarma včetně aplikace,“
popsala mluvčí břeclavských
strážníků Lenka Rigó.
Úplná bezpečnostní no-

vinka je v Břeclavi cyklověž,
která pojme až 108 kol.
Další čeká na kolaudaci v
nedalekém Hodoníně. Právě
na Hodonínsku byla v čer-
venci situace ještě horší než
na Břeclavsku. Policisté tam
totiž za minulý měsíc za-
znamenali ve spojitosti s
krádežemi kol čtrnáct trest-
ných činů a jedenáct pře-
stupků, na Břeclavsku to
bylo třináct trestných činů a
jeden přestupek. „Pro trest-
ný čin musí škoda přesáh-
nout pět tisíc korun nebo se
zloděj kvůli krádeži někam
vloupá,“ vysvětlila policejní
mluvčí Kamila Haraštová.
Nejhorší byl na Hodonín-

sku předminulý víkend, kdy

zloději ukradli sedm jízd-
ních kol a škoda se vyšpl-
hala na osmaosmdesát tisíc
korun. „V Hodoníně dokon-
ce zmizelo zamčené elek-
trokolo,“ podotkla mluvčí.
Upozornila, že nárůst

krádeží úzce souvisí s tím,
že vrcholí cyklistická sezo-
na. Loni se tak na celé jižní
Moravě zvýšil počet těchto
krádeží z června na červe-
nec téměř o sto na 339 ku-
sů. Kola dokonce zmizela i
přímo z nosičů na autech.
„Klasické spirálové zámky
už nestačí. Lidé si tak už
často pořizují zámky s lep-

ším zabezpečením, které si
kupují i motorkáři, na dražší
kolo se vyplatí,“ doporučil
hodonínský prodejce, me-
chanik a několikanásobný
mistr republiky ve sjezdu na
horských kolech Petr Hyn-
čica.
Jen loni zloději v kraji

ukradli přes 650 kol za víc
než dvanáct milionů. „V
průběhu roku se mění cha-
rakter krádeží. V době, kdy
se příliš nejezdí, tak je to z
uzavřených prostor, pak
přibývají další běžné kráde-
že,“ upřesnil policejní
mluvčí Pavel Šváb.

policejní
Šváb.
policejní

Krádeže kol na jižní Moravě
první polovina roku 2018
• krádeže kol: 242 (objasněných 33)
• škoda: 5 892 000 korun
rok 2017
• krádeže kol: 652 (objasněných 124)
• škoda: 12 048 000 korun
rok 2016
• krádeže kol: 669 (objasněných 111)
• škoda: 12 236 000 korun Zdroj: policie

Vranov v polovině léta:
mírný pokles návštěvníků
Vranov nad Dyjí – Ve
Vranově nad Dyjí
na Znojemsku a v
blízkém okolí je
jako obvykle v
půli léta rušno.
Správci hlavních
pamětihodností i
kempů se nicméně
shodují, že návštěv-
níků je proti loňsku po-
někud méně. Důvody vidí
každý jinde.
Na vranovském zámku

poklesl zájem až s hlavní
sezonou. „Do konce června
byl zájem i tržby vyšší než
loni, červenec oproti loňsku
o několik málo procent za-
ostává,“ porovnal kastelán
Radek Ryšavý.
Podle něj letos část re-

kreantů dala přednost ji-

ným regionům. „Loni
ještě nevěděli, že
bude do letoška
zavřený průchod
přes hráz, proto
někteří možná
jeli jinam,“ dodal.
Mírný úbytek

návštěvníků potvr-
dil i šéf kempu u

pláže Vranovské přehrady
Pavel Svoboda. „Se sezonou
jsme celkem spokojení. Spíš
než ubytovaných hostů se
mírný pokles zájmu týká
denních návštěvníků, kteří
chodí na pláž. Jednak nebylo
vždy počasí ke koupání, také
tu nemáme dost velké par-
koviště,“ poukázal Svoboda.
Opravy hráze přehrady

mají skončit do jara příštího
roku. (mm)

Úředníci tančí s vozíčkáři
Kyjov – Zaměstnanci ky-
jovské radnice se rozhodli
dobrovolně zpříjemnit
všední dny důchodcům z
Centra služeb pro seniory
v Kyjově na Hodonínsku.
„Radnice se rozhodla, že
chce podniknout nějaký
projekt, který pomůže li-
dem, ať už v sociální, či
kulturní oblasti. Toto je je-
den z nich,“ informoval je-
den z dobrovolníků a refe-
rent kyjovské radnice Adam
Zálešák.
Někteří ze zaměstnanců

radnice tedy jednou měsíč-
ně dochází za vozíčkáři.
„Díky naší pomoci si mohou
vozíčkáři zatančit i v páru.
Zkrátka uvolnit se a poba-
vit,“ uvedla dobrovolnice
Kateřina Vaculíková, která
působí na radnici jako refe-
rentka.

Městský úřad plánuje i
další podobné veřejně pro-
spěšné akce. Jedna z nich je
například sbírka školních
potřeb pro děti z chudých
rodin. „Sbíráme třeba pouz-
dra či pastelky. Zkrátka věci,
které potřebují malí školá-
ci,“ doplnila Vaculíková.
Jedna z dalších akcí je i
sbírka kuchyňského vyba-
vení.
Záslužné činnosti se za-

městnanci kyjovské radnice
věnují zcela bez nároku na
odměnu. „Veškerý čas, který
naši zaměstnanci stráví
dobrovolnickou činností v
Centru pro seniory, je po-
sléze kompenzovaný do vý-
še dvou dnů náhradního
volna, které si mohou vy-
brat během roku,“ upozornil
mluvčí kyjovské radnice Fi-
lip Zdražil. (bs)

Na zahradě mají kapli. Z borovic od Bajkalu
JAN CHARVÁT

N
ěkdo má na za-
hradě bazén
nebo altán s
grilem, udírnou
a posezením.

Eduard a Iva Kejnovští si u
vlastního bungalovu v Kraso-
vé na Blanensku postavili
roubenou kapli. Z borovic,
které rostly až na Sibiři ne-
daleko jezera Bajkal. Pro toto
dřevo se rozhodl kvůli jeho
odolnosti na svých cestách.
„Co má kdo na zahradě, je
věc priorit. Jsme s manželkou
oba věřící. Já měl vždy jako
chlap sen postavit si srub. Na-
konec je z toho roubená kap-
le. Musím ale přiznat, že zpo-
čátku si manželka ťukala na
čelo,“ usmívá se jedenapade-
sátiletý Eduard Kejnovský.
Pracuje jako vědec-genetik

na biofyzikálním ústavu aka-

demie věd a je známý popu-
larizátor vědy i autor několika
knih. Žije v Brně.
V Krasové žádná kaple ani

kostel nejsou a originální ná-
pad byl na světě. „Na cizím
pozemku se kaple postavit
nedala a nepovedl
se mi ani záměr
přikoupit sousední
pozemek. Proto
stojí kaple u nás na
zahradě. O ví-
kendech,
kdy

jsme na bungalovu, bude pří-
stupná poutníkům, kteří si
tam mohou odpočinout a
rozjímat. Několikrát do roka
tam plánujeme různé mše.
Zrovna teď v neděli u příleži-
tosti místních hodů,“ doplňuje
Kejnovský.
S manželkou procestovali

kus světa. Lákaly je horské
oblasti. „Vždy mě fascinovalo,
jakou úctu tam mají lidé ke
dřevu a co jsou z něj

schopní vyrobit. Se
stavbou mi po-

máhali dva
tesaři a
asi dva-
cítka ka-

marádů.
Kaple je
postavená z
dvaašede-
sáti boro-
vých trámů
a má roz-

měry pět krát čtyři metry,“
popisuje stavbu.
V objektu je oltář, vitrážová

okna s motivy čtyř ročních
období, sto let starý zvon a
několik ikon. Je zasvěcená
Klimentu Ochridskému. „Byl
to žák Cyrila a Metoděje. Pro
jeho ikonu jsme jeli ve velké
vánici až do Makedonie. Na
internetu se nedala nikde se-
hnat,“ dodává nadšenec.
Na nedávné svěcení sva-

tostánku dorazilo na tři sta
věřících. „Někdo se může po-
zastavovat nad tím, že jako
vědec jsem věřící. Věda je je-
den svět, který odpovídá na
otázky, jak fungují měřitelné
věci. Víra je druhý svět. Dává
odpovědi na otázky, proč je
člověk na světě a jaký je
smysl jeho bytí. Já se snažím
stát na obou nohou. Oba tyto
světy jsou pro mě důležité,“
uzavírá muž.
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Velká cena

Na jedné straně roje řvoucích
strojů na dálnici či kolony.
Na druhé straně možnost dát

o sobě vědět na opačném konci plane-
ty nebo vydělat peníze, třeba v gastrono-
mii. Sečteno a podtrženo, pořádání závodu Velké ceny
motocyklů za to Brnu i kraji stojí. Vladan Dokoupil
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