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BLANSKO, BŘECLAV, HODONÍN, VYŠKOV, ZNOJMO

jižní morava
9 °C/5 °C

13 °C/17 °C

Více informací najdete
na pocasi.idnes.cz

Kam si vyrazit
Co právě dnes hrají
jihomoravská kina Strana B5

Počasí v kraji
NAKÁVĚ S... Módní stylista
Milo Mahdall radí nejen slavným,
co si vzít na sebe Strana B5

KULTURA Pierre Richard
Francouzský herec zítra
vystoupí v Brně Strana B2

BRNO Zelený čtvrtek, zelené pivo.
Už posedmé je na jižníMoravě ten-
to den spojený s velikonočním ze-
leným speciálempivovaru Starobr-
no, který už také inspiroval i něko-
lik dalších pivovarů. S originálním
citronovým pivem letos například
přišel minipivovar Pegas.
Nejoblíbenější, třináctistupňo-

vé Zelené pivo od Starobrna, mo-
hou fajnšmekři poprvé oficiálně
ochutnat právě dnes. V deset ho-
din ráno začíná největší košt zele-
ného v Pivovarské restauraci na
StarémBrně. A už od rána tady bu-
dou hrát i kapely. „Hudebnímbon-
bonkem celé akce bude koncert
skupiny Support Lesbians, který
začne v devět hodin večer,“ láká
mluvčí pivovaru Kateřina Beute.
Zeleného piva letos uvařili o 700

hektolitrů více než vloni, rekord-
ních šest tisíc hektolitrů. Kdo ho
chce ochutnat již dnes, měl by si
raději místo v restauraci rezervo-
vat. „Je o něj obrovský zájem.
Za den bývá pryč,“ potvrdila napří-
klad číšnice z restaurace Tukan

v Brně-Řečkovicích. Zelené teče
i v ostatních městech kraje. „V po-
vědomí lidí je už dobré čtyři roky.
Chodí a ptají se na něj. Letos
máme patnáct sudů a nepochybu-
ji o tom, že se vypijí,“ říká Franti-
šek Blumenstain z vyškovského

podniku Chalupa u městské brá-
ny.
Mnozí fajnšmekři si dokonce

kvůli očekávanémupivu berou do-
volenou. „Od deseti ráno budeme
sedět s přáteli v hospodě
v Brně-Slatině. Celý den hrajeme
karty, zeleného vypiju i deset až
dvanáct půllitrů,“ potvrdil čtyřia-
dvacetiletý Brňan.
Ne všichni hospodští ale dodrže-

li nepsanou dohodu Starobrna,
podle níž se má speciál čepovat až
dnes. Třeba v brněnském Rockin'
café točili zelené už v úterý. „Ra-
dost nám to nedělá, ale dokážeme
si představit nedočkavost konzu-
mentů. A hospodští naražením
sudu dřív získají konkurenční vý-
hodu,“ uvedla Kateřina Beute.
Jihomoravané mohou v těchto

dnech ochutnat také zelené nebo
dvoubarevné „kraslicové“ pivo
z Jihlavy, zelený speciál pivovaru
Richard z Brna či citronové pivo br-
něnského Pegasu.

Michal Horák
» Více čtěte na straně B2

Nejméně šest druhů velikonočních pivních speciálů mohou ode dneška
ochutnávat fajnšmekři v Brně i v dalších místech jižní Moravy. Jejich obliba
stoupá. Největší „košt“ se koná tradičně v Pivovarské restauraci na Starém Brně.

FAKTA

Velikonoční speciály
na jihu Moravy

■ Zelené pivo Starobrno
■ Zelený Richard
■ Zelený speciál Lobkowicz
■ Krasličák Lobkowicz
■ Citronový speciál Pegas
■ Černý speciál z Oslavan
■ Jubiler Mild Stout z Vyškova

BRNO Když si loni Pardubice vybí-
raly soupeře pro svůj zápas pod
otevřeným nebem, zvolily Kome-
tu. Výsledkem byla ojedinělá akce
a extraligový rekord 17 140 diváků.
Nyní si nikdo nevybíral, pardu-

bičtí i brněnští hokejisté se do
boje o titul probili nezávisle na
sobě. Výsledkem je finále snů, kte-
ré po fanouškovské stránce nemá
obdoby. Pardubice už řadu let zdo-
bí nejvyšší návštěvy, v brněnské

hale se zase nejčastěji hlásí „vypro-
dáno.“
„Myslím, že by to byla krásná sé-

rie,“ prohlásil brněnský lídr Tomáš
Divíšek, ještě než znal jméno sou-
peře. „Mám to tam rád, jsem tam
doma. Je to ale boj o titul, tak si ne-
chceme vybírat a mělo by nám to

být vlastně jedno,“ poupravil nako-
nec své přání.
Mnoho jiných si však složení nej-

lepší dvojice pochvaluje. „Finále
Pardubice – Kometa bude speciál-
ní. Jak já rád říkám, bude to hokejo-
vá klasika,“ sděluje televizní komen-
tátor Robert Záruba. „Bude tamhis-
torie, bude tam fanouškovské záze-
mí, budou tam tradice i zajímavos-
ti.“ » Pokračování na straně B3

» Srovnání týmů na straně B6

BRNO (rkr) Po dlouhých měsících
srážení váhy se včera Lukáš Ko-
nečnýmohl konečně pořádně na-
jíst. „Sice mám obrovský hlad
a obrovské chutě, ale nechci to
přehnat,“ upozorňoval český bo-
xer po oficiálním vážení v nákup-
ním centru Olympia. „Nejdřív si
dám na jídlo jenom něco malé-
ho, nějaký pěkně kořeněný kou-
sek masa. Pak nechám břicho
dvě tři hoďky zvyknout a pak do
sebe zkusím hodit nějaký steak.“

Hlavní „pokrm“ se pro něj bude
servírovat až dnes. Jmenuje se Sa-
lim Larbi a Konečný si na němplá-
nuje smlsnout. „Jsem si jistej, že
bych měl vyhrát. A jsem si skoro
jistej, že bych měl vyhrát před li-
mitem,“ tvrdí brněnský rodák.
Tohodnes v hale ve Vodově uli-

ci čeká životní zápas o titul mis-
tra světa. Pro Česko historická bo-
xerská událost začne v 18 hodin
a stále zbývají lístky.

» Rozhovor čtěte na straně B6

INZERCE

Konečný se konečně najedl.
Dnes se v Brně utká o titul

Místo šalinkarty
ČIPOVÁ KARTA
Lidé na jižní Moravě budou od
příštího roku místo tramvajenky
používat elektronickou kartu.
Více informací najdete na webu.

JIŽNÍ MORAVA (rys) Dnes večer se
uprostřed bohoslužeb v celé zemi
rozezní kostelní zvony. Pak utich-
nou a po dva dny nebudou svým
zvukem oznamovat čas. Křesťané
si tak symbolicky připomenouKris-
tovo utrpení a smrt na kříži.
„Dnešní bohoslužby jsou ještě

slavností. Připomínají židovskou
velikonoční večeři, kteráměla slav-
nostní charakter. Po ní však Pán Je-
žíš odešel do Getsemanské zahra-
dy, kde byl zajat, proto mše končí
v tichosti,“ popsal blanenský farář
Jiří Kaňa. Uprostřed večerních bo-
hoslužeb se proto rozezní všechny
kostelní zvony, zvonečky i varha-
ny. Ty pak ztichnou a až do sobot-
ního večera nebudou zvonit. Roze-
zní se opět až při sobotní bohosluž-
bě, takzvané vigilii. Ta již předzna-
menává Kristovo vzkříšení.
» Přehled mší o Velikonocích na str. B4

Finále snů, těší se hokejoví fanoušci

Znojemsko

Lechovičtí vinaři
přivezli medaile
ze Slovenska
LECHOVICE (vsm) Celkem sedm
ocenění si přivezli vinaři z Vin-
ných sklepů Lechovice z prestižní
slovenské výstavy vín. Na dvanác-
tém ročníku mezinárodní soutěže
Víno – Bojnice 2012 získali zlaté
medaile za Sekt Lechovice brut
a Cabernet Sauvignon ledové
2010. Jejich Tramín červený pozd-
ní sběr 2011 ocenila porota stříbr-
noumedailí a Pálavu, Chardonnay
či Zweigeltrebe rosé z roku 2011
ohodnotili bronzem.
„Je to pro nás určitě velký úspěch,“
komentovalaHanaDvořáková z le-
chovických sklepů.

» Více zpráv ze Znojemska čtěte
na straně B4

Včera kamarádi, dnes rivalové Boxeři Lukáš Konečný (vlevo) a Salim
Larbi při vážení. Dnes se utkají o pás mistra světa. Foto: A. Vavríková, MF DNES

Zeleného piva
na jižní Moravě
teče stále víc

brno.idnes.cz

Utichnou zvony.
V kostelích si
připomenou
poslední večeři


