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Sekt z přehrady vynesl přes půl milionu korun
Jedenáctý ročník výlovu lechovického sektu
ze dna Vranova vynesl skoro šest set tisíc
korun pro handicapované z Centra Paraple

lodí, které vezou potápěče k
místu ponoru. Z hloubky čtyřiceti metrů pak tým žabích
mužů pod vedením Arnošta
Růžičky vyzdvihuje devět set
deset lahví sektu. A dvě z nich
ještě ve vodě odstřelují. Hned
na to propuká ohňostroj.
„Dražbou jsme letos pro
konto Paraple získali přes pět
set dvacet tisíc korun,“ říká
ředitelka vinných sklepů Lucie Kalašová. Nejvyšší nabídnutá částka za jednu láhev má
hodnotu čtyři tisíce šest set
dvacet korun.
„Nejvzdálenějším dražitelem byl letos Jaroslav Smolík
ze San Diega z USA,“ doplňuje
Kalašová.
Ředitelka Centra Paraple
Alena Kábrtová je dojatá.
„Moc ráda bych poděkovala
Vinným sklepům Lechovice,
které nám už mnoho let pomáhají. Díky těmto penězům
můžeme nadále pomáhat lidem na vozíku,“ děkuje ředitelka centra.
V tu chvíli přistupuje k Aleně Kábrtové i jednatel Campu
Vranovská pláž Pavel Svoboda a předává jí další šek v
hodnotě přes čtyřicet osm tisíc korun. „Díky vašemu
vstupnému a vám všem, co
jste dnes tady, mohu předat
další částku na podporu centra Paraple,“ dodává se spokojeným úsměvem Svoboda.
Večer pomalu končí, lidé se
rozcházejí. Ale lechovičtí vinaři i potápěči z Manty už vědí, že letos na podzim ponoří
do vranovských vod opět o
jednu lahev sektu navíc. To
na počest výročí první písemné zmínky o nedalekém
městysu, který dal přehradě
své jméno.

Vranov nad Dyjí – Pláž je plná
lidí, především turistů a mladých. Slunce pálí, návštěvníci
si vychutnávají letní pohodu
u vody, leží na dekách, popíjejí pivo a ochutnávají různé
dobroty. Na Vranov je přilákal jedenáctý ročník Galavečera sektu, který tu pořádají
Vinné sklepy Lechovice.
Akce je už tradičně spojená
i s předáním šeku nadaci Paraple. Sekt na dno vranovské
přehrady ukládají potápěči
každoročně na podzim, aby jej
v srpnu mohli slavnostně vytáhnout. Zájemci si mezitím
po celou dobu mohou jednu či
více lahví v internetové aukci
vydražit, a přispět tak na
dobrou věc.
„Přijeli jsme až z Prahy za
známými. Řekli nám, co tady
máte za akci a nás to nadchlo.
Moc se nám tady líbí a zatím
si to tady všechno náležitě
užíváme,“ říká jedna z turistek Lenka Mukovská.
Hostům na pláži, v kempu i
okolí zpívají jako první Vikomti. „Jsou skvělí, tohle je
přesně náš šálek kávy,“ křičí
nahlas Aleš Bojan, který je tu
na dovolené se svými přáteli.
Po sedmé hodině uvádí moderátor na pódiu ředitelku
Vinných sklepů Lechovice
Lucii Kalašovou. Ta všechny
vítá a startuje sommeliérskou
soutěž.
V tu chvíli vbíhá na scénu
sklepmistr vinných sklepů

Jan Hrachovský. „Tři, dva,
jedna, leť!“ zavelí společně s
moderátorem a za jásotu
všech přítomných se do vzduchu nad pláž vranovské přehrady vznese třicet balonků.
Ty nesou poukaz na lechovické víno. „Kdo ho chytne, nebo
najde, ten vyhraje víno odrůdy Pálava,“ dodává moderátor.
Dalším vystupujícím je
folklorní Vojenský umělecký
soubor Ondráš. Po půl hodince ho střídá prezentace Arnošta Růžičky o společných
pokladech potápěčů ze skupiny Manta a sumce Lecha. Po
osmé hodině se na vranovské
pláži rozezní známé melodie.
Skupina Pangea alias The Beatles Revival Band to rozjíždí
ve velkém. Lidé jsou nadšení
a žádají si přídavek.
Mezitím se již ale bokem navléká do neoprénů skupinka
mužů, kteří se za několik málo okamžiků ponoří za naprosté tmy na dno Vranova,
aby odtud vyzdvihli klece s
lechovickým sektem.
Před pódiem jim ale zatím
nikdo nevěnuje pozornost.
Kolem desáté hodiny totiž začíná dav fanoušků vítat oblíbenou českou skupinu Ready
Kirken. „Zdravíme všechny,“
hlásá frontman kapely a hned
na to skupina vypálí první
song.
Hlavní bod večera se ale blíží, hodinu před půlnocí střídá
muzikanty na velkoplošných
obrazovkách přímý přenos z

Miroslav chystá
startovací byty

Lucrezia má „hymnu“

Miroslav – Čtyři byty pro
mladé rodiny se zvýhodněným nájmem v ulici Husova
plánuje vybudovat miroslavská radnice. „Jde o vybudování čtyř nových bytů v domě,
který jsme před několika lety
získali v dražbě. Pokud vše
dopadne dobře, příští rok by
se do nich mohli nastěhovat
noví nájemníci,“ předpověděl
místostarosta města Roman
Volf. Předpokládaná hodnota
veřejné zakázky na stavbu bytů je téměř pět milionů korun
bez DPH. „Rada rozhodla
oslovit přímo stavební firmy
Renov, Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, Stavební
firma Lubomír Valda, MBL z
Brna, S-A-S STAVBY Znojmo
a SELLA Ústí nad Orlicí a
výzvu na podání nabídek dále
zveřejnit i na oficiálních
webových stránkách města,“
informují internetové stánky
Miroslavi.
(dak)

MARTIN MOŠTĚK

MARTINA SVATOŇOVÁ

Znojmo – Tvůrcům a zadavatelům písničky označované za
hymnu letošního vinobraní
se nesporně podařila jedna
věc.
Popíchli
znojemské
kumštýře. Prakticky obratem
začala po e-mailech a internetu kolovat parodie anonymního potměšilce. Současně si
k notovému papíru sedl i kapelník znojemského historického souboru Lucrezia Borgia Antonín Maceček. A ten se
pod dílko, které se svými kolegy v závěru minulého týdne
nahrál, podepsat neváhal.
„Řekl jsem si, že si nějakou
hospodskou odrhovačku dokážeme udělat taky. Chtěli
jsme mít na vinobraní vlastní
stylovou pijáckou písničku.
Začal jsem ji psát předminulý
čtvrtek a minulý pátek jsem
už měl v ruce hotovou nahrávku,“ říká Maceček.

Srovnání s oficiálním dílkem chce nechat na posluchačích. „Ať si každý obě písničky poslechne a posoudí sám.
Zpěvačka má velmi příjemný
hlas, ale znojemskému historickému vinobraní by víc slušel jiný žánr. Vím, že naše
písnička není hit do rádia.
Myslím ale, že styl zdejšího
vinobraní vystihuje lépe,“
dodává muzikant.
Maceček naznačil, že písničku soubor zahraje při
svém vystoupení na samotném vinobraní. „Pokud se
bude lidem líbit zařadíme ji
do svého repertoáru,“ podotýká muzikant.
Svoji novinku soubor zveřejnil na YouTube. „Požádám
i město, zda by ji nedalo na svůj web,“
doplňuje Maceček.
Písničku najdete na
www.znojemskydenik.cz

Soud: pošťačku přepadla čtveřice
MARTIN MOŠTĚK

Znojmo – Pouze odvolání Renaty Čučkové bude brněnský
krajský soud zkoumat v druhém soudním líčení v případu
osm let staré série přepadení
poštovních
doručovatelek.
Hlavní obžalovaný Antonín
Škrdla trest přijal. Svou roli
může hrát sázka na možnost
podmíněného propuštění v
polovině trestu.
K obnově řízení soud naopak zavřel dveře mladíkům
původně odsouzeným za dvě z
přepadení. Předseda senátu
Pavel Rujbr dospěl k závěru,
že zejména přepadení na Janského ulici se společně účastnili až čtyři pachatelé.
„Provedeným
dokazováním nebylo dostatečně přesvědčivě prokázáno, že se
dříve odsouzení na loupežných přepadeních žádným
způsobem nepodíleli,“ napsal
do rozsudku soudce Rujbr.

Současně připustil, že splnit takový úkol možná ani nebylo v silách soudu. „Je otázkou, zda vůbec bylo v možnostech tohoto řízení danou skutečnost s ohledem na značný
časový odstup vůbec vyloučit,“ dodal Rujbr.
Podezření na justiční omyl
senátu pod vedením nynějšího předsedy znojemského
okresního soudu Jaromíra
Kapinuse přitom vyvolalo
právě překvapivé doznání
Antonína Škrdly. Ten se ke
třem přepadením pošťaček
spáchaným před sedmi a osmi
lety spontánně přiznal, když
ho počátkem loňského roku
policie vyšetřovala v jiné věci. Důsledně přitom tvrdil, že
ženy přepadal buď sám, nebo s
mladíkem, jehož stíhání soud
z formálních důvodů zastavil.
„Soud se přiklonil k závěru, že obžalovaný se trestné
činnosti skutečně dopustil,
když prokázal znalost tako-

vých detailů, o kterých mohl
vědět jen pachatel,“ odmítl
Rujbr v odůvodnění rozsudku
úvahu, že by si Škrdla jen
velmi pečlivě nastudoval spis.
„K věci ale nelze bezvýhradně přistupovat tak, že se
skutky odehrály přesně podle
toho, jak je obžalovaný popsal,“ otevřel si soudce cestu
k udržení předchozího rozsudku.
Antonín Škrdla, kterému
soud vyměřil tři a půl roku
vězení nepodmíněně, rozsudek přijal. Naproti tomu Renata Čučková, již soud označil
za spolupachatelku prvního
přepadení, odvolání proti
podmíněnému trestu poslala.
Jaromír Schindler vinu
dlouhodobě důsledně popírá.
„Absolutně mne ani ve snu
nenapadlo, že v rozsudku zazní moje jméno jako spolupachatele. Neznám obžalovaného Škrdlu,“ řekl již dříve
Schindler.

KONEČNĚ NA VZDUCHU. Od října loňského roku zrálo ve čtyřicetimetrové hloubce na dně vranovské přehrady přes devět set lahví sektu z Vinných sklepů Lechovice. V sobotu je potápěči vylovili. Nadace Paraple získala přes půl milionu korun. Foto pro Deník/ Zdeněk Dvořák 2 a Deník/Martina Svatoňová 1.

