
Řidička přetočila auto přes
střechu. U Velkých Bílovic

Velké Bílovice – O štěstí může mluvit šestatřiceti-
letá řidička, která dostala smyk na silnici vedoucí
z Velkých Bílovic na Velké Pavlovice. „Smyk způso-
bil patrně způsob jízdy nebo rychlost. Řidička

„Smyk
Řidička
„Smyk způso-
Řidička

způso-
pře-

točila auto přes střechu a vyvázla s lehkým zraně-
ním. Dechová zkouška na alkohol byla negativní,“
informovala policejní mluvčí Alice Musilová. Příčiny
a okolnosti havárie šetří policisté. (ipe)
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Opilý cyklista narazil do sloupu
Drnholec – Popíjet alkohol
a pak sednout na kolo. Tako-
vý nápad měl šestapadesá-
tiletý cyklista, který hava-
roval v Husově ulici v Dr-
nholci. „Muž narazil do
sloupu. Podle záchranářů
utrpěl pohmožděniny a lehká
zranění. Cyklista nadýchal více
než dvě promile,“ sdělila policejní
mluvčí Alice Musilová. Podobných případů bylo ví-
ce. Opilý a navíc neosvětlený cyklista srazil v polo-
vině srpna chodce ve Velkých Pavlovicích. Dechová
zkouška prokázala přes 1,6 promile alkoholu v krvi
u cyklisty a opilý byl i chodec. Rekordmanem se
patrně stal muž, jenž v polovině července nadýchal
3,73 promile alkoholu. Vypravil se na kole po břec-
lavských ulicích. (ipe)

Dobré ráno,ráno, Břeclavsko
Sázka na Čínu

Moravská vína v Brně,
v Praze nebo v Ev-
ropě? Už nějakou

dobu je mohou pít lidé i ve
vzdálenějších zemích, jako je
Čína,
vzdálenějších
Čína,
vzdálenějších

Japonsko nebo jiné asij-
ské země. Čína

Japonsko
Čína

Japonsko
jako nejlidnatější

země světa je sázka na jistotu
a počet potenciálních konzumentů je tam veliký. Na
druhou stranu od vinařů slýchávám, že nejsme
soběstační ani na vlastním českém trhu. Nemáme se
hlavně soustředit na domácí pole? Michal Hrabal
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Boj o kroužky začíná. Nejvíc
láká tanec nebo chov zvířat
Dokončení ze str. 1
Volných míst je zatím

podle provozovatelů středi-
sek dost, ovšem právě
v těchto dnech čekají nej-
větší nápor zájemců.
Hustopečští musí navíc

řešit náhradní prostory
vzhledem k plánované pře-
stavbě tamního Centra vol-
ného času Pavučina. Ani v
době výstavby však děti o
své zájmové kroužky nepři-
jdou. Připravené jsou pro ně
náhradní prostory. V areálu
zůstane pouze chovatelský
kroužek. „Třetina kroužků,
která je běžně na Pavučině,
bude v knihovně, další v M-
klubu nebo ve společen-

ském domě. Prozatím ještě
ladíme čas, místo a podrob-
nosti jednotlivých zájmo-
vých útvarů,“ uvedl tamní
ředitel Petr Fridrich.
Nabídka je i letos pestrá.

Vedle sportovních a pohy-
bových kroužků mohou ro-
diče se svými ratolestmi
volit také z hudebních, dra-
matických či turistických. Za
zmínku stojí i kroužek le-
teckých a železničních mo-
delářů, tvorba z ovčí vlny
nebo lukostřelba. „Nábory
trvají až do října,“ zmínil
pedagog z Hodonína Stani-
slav Chovančík. Stejně tak je
tomu i na jiných místech
regionu. (ber)

Těžební toulky mají zelenou
Hodonín – Více než stovku
míst spojených s těžbou ro-
py, uhlí a zemního plynu
navštíví zájemci na jihu
Moravy a Slovensku díky
projektu Toulky po naftař-
ském pohraničí. Spojují Ho-
donín, Valašské Meziříčí
a slovenské Gbely.
Autoři projektu z Muzea

naftového dobývání a geo-
logie v Hodoníně dostanou
na stezky sedm milionů ko-
run z evropských fondů a
ministerstva pro místní
rozvoj. „Rozmístíme dvacet
informačních tabulí s ná-
kresy a popisky. V Hodoníně
budou v lázních, na Nesytě
a u muzea,“ popsal předseda
muzea Stanislav Benada.
Instituce funguje na dob-

rovolné bázi, díky schvále-
ným penězům může v ná-
sledujících dvou letech lákat
nadšence těžebního prů-
myslu. V muzeu vznikne
ústřední kontaktní místo,
kde návštěvníci získají zá-
kladní informace a materi-
ály. „Chceme projekt dále
rozvíjet,“ sdělila manažerka
Pavla Benadová.
Toulky vítají i v Hodoní-

ně. „Město je díky naftě
známé. I jeden z nejzná-
mějších naftařů Karel Ko-
márek odsud pochází,“ uve-
dl starosta Milan Lúčka.
Naftařské toulky patří

mezi pětapadesát aktuálně
schválených projektů čes-
koslovenské příhraniční
spolupráce. (fik)

Moravská vína
dobývají Asii.
Hlavně André
Vinařstvím z jihu Mo-
ravy se častěji a ve
větším množství daří
vyvážet víno do Číny.
A dostat se snaží i na
trhy ve Vietnamu
a Japonsku. Největší
zájem je o červená ji-
homoravská vína.

PETR TUREK

Jižní Morava – Číňany
okouzlila jihomoravská vína.
Do nejlidnatější země světa
jich míří stále víc. Na čín-
skou minci vsadilo třeba Vi-
nařství Lahofer z Dobšic na
Znojemsku, které začalo s
větším exportem letos. „Na
začátku roku tam odešel
první dvacetistopý kontejner,
nyní připravujeme export
druhého. Celkově by mělo jít
o zhruba dvanáct tisíc lahví,“
sdělil obchodní ředitel La-
hoferu Daniel Smola.
Tyto dodávky vnímá jako

velkou příležitost. „Spotřeba
vína v Číně

příležitost.
Číně
příležitost.

každoročně ros-
te. V této zemi je každý de-
cilitr navíc v průměru na
hlavu velmi znát,“ podotkl.
Už šestým rokem expan-

duje do Říše
šestým
Říše

šestým
středu Vinař-

ství Ludwig, jejichž hlavní

výrobní základna se nachází
na pomezí Bořetic a Němči-
ček na Břeclavsku. „Nejdříve
jsme měli v Číně jednoho
dovozce, pak se nám poda-
řilo sehnat další. V součas-
nosti máme už čtyři stálé.
Snažíme se dostat ještě více
na jih, do oblasti Kantonu.
Doufám, že se nám to v
příštím roce podaří,“ uvedla
zástupkyně Ludwigu a sou-
časně viceprezidentka re-
publikového Svazu vinařů
Liana Hrabálková. Podle ní
mají Číňané největší zájem
o červená vína, zvláště pak
André a Frankovku.
Zároveň potvrdila, že se

objem vývozu zvyšuje. U
Ludwigu dosahuje zatím
osmi procent produkce. „Je
to i díky proexportní politi-
ce státu, ministerstva ze-
mědělství a Jihomoravského
kraje. Naše vinařství totiž
díky dotační podpoře mo-
hou svá vína představit na
výstavách v Asii,“ přiblížila
Hrabálková s tím, že právě
dnes tak šest moravských
vinařství nabízí svoji pro-
dukci na velké degustaci ve
vietnamské Hanoji.
Mezi nimi jsou i vína z

Templářských sklepů Čej-
kovice na Hodonínsku.
„Hlavně se vzhledem k její
velikosti zaměřujeme na Čí-

její
Čí-
její

nu, ale nezapomínáme ani
na Jižní Koreu, Vietnam a
výhledově Japonsko. Zákaz-
níci tady rádi vyhledávají
polosuchá či polosladká ví-
na a také ta, která po urči-
tou dobu ležela v dřevěných
sudech,“ popsal asijské chu-
tě zástupce Templářských
sklepů Luděk Tvrdý.
Stoupající vývoz potvrdil

i Svaz vinařů. „Současný
trend je vzrůstající počet
dodávek našeho vína do Čí-
ny,“ řekl výkonný ředitel
svazu Martin Půček.
Podle Jaroslava Machovce,

ředitele Vinařského fondu,
který před půldruhým

rokem podepsal memoran-
dum o podpoře exportu vína
s čínskou stranou, se asijský
obchod zatím příliš netýká
malých ani středních vinařů.
„Větší vinaři při exportu na-
víc ještě spolupracují, byť na
domácím trhu si konkurují.
V Číně přetrvává zájem o
vína červená a ta se zbytkem
cukru, ale i ta u nás k dis-
pozici jsou,“ sdělil Machovec.
Naprostá většina vývozu

vína z České
Naprostá

České
Naprostá

republiky
směřovala v první polovině
letošního roku do zemí Ev-
ropské unie. Podle agrární
komory ale mimo unii mí-
řilo zejména dražší víno.

Pečeť s čínskými znaky
Loni se vinaři poprvé ucházeli
o medaile s čínským
potiskem na Mikulovských
vinných trzích. Bylo to pro
nejlepší vína v České
republice premiérové
ohodnocení.ohodnocení.ohodnocení „Chtěli to naši
vinaři, kteří již víno na čínský
trh vyvážejí. Umožnilo to i

spojení s čínskou ambasádou
v Praze. Zájem o pečeti mělo
jak Vinařství Ludwig, tak řada
místních vinařů,“ řekl ředitel
trhů Josef Ševčík. Dodal, že
se lahve s pečetí velice
zamlouvaly i čínským a
japonským delegacím, které
Mikulov navštívily.

Vinobraní má novou královnu i krčmu
Znojmo – Novou tvář v roli
Elišky Přemyslovny uvidí
a ve středověké krčmě na
nádvoří znojemského hradu
posedí příští pátek a sobotu
návštěvníci Znojemského
historického vinobraní. Po-
řadatelé včera představili
i další novinky historické
a vinařské slavnosti.
Krčma na hradě bude

nabízet dobové pokrmy z
doby vlády Lucemburků.
„Dáme si záležet, aby vše
dýchalo dobovou atmosfé-

rou. Od kostýmů obsluhy a
pohárů na víno po nabízené
pokrmy,“ řekl Petr Irman,
který bude krčmu provozo-
vat. K ochutnání budou jídla
z ryb, zvěřiny a další zají-
mavosti. „Chybět nebude
skopová pečeně, grilovaný
kapr, špikované nakládané
kýty divočáka nebo králičí
ragů,“ dodal Irman.
Roli královny letos obsadí

Michaela Filipová. „Dosud
jsem v průvodu jezdila jako
princezna Anna, na novou

roli se těším a už se pilně
učím text,“ usmívala se
členka znojemského ochot-
nického souboru.
Pořadatelé představí i no-

vé podium pro hlavní scénu
na Masarykově náměstí.
„Chceme jí dát historičtější
ráz, proto techniku skryjeme
do věží po stranách. Přibu-
dou také boční křídla pro
čestnou stráž, pážata a tru-
bače“ informoval ředitel po-
řádající Znojemské Besedy
František Koudela. (mm)

Muže na nádraží
srazil vlak. Zemřel

Veselí nad Moravou –
Tragédie se stala včera večer
na nádraží ve Veselí nad
Moravou na Hodonínsku.
„Muž spadl z nástupiště
a při posunování jej srazil
vlak,“ sdělil mluvčí Správy
železniční dopravní cesty
Marek Eliáš. Na místo vyra-
zili záchranáři, ale muži již
nedokázali pomoci. „Zranění
byla smrtelná,“ řekla mluvčí
jihomoravských záchranářů
Hedvika Kropáčková. (ipe)

Do maloobchodních prodejen
potravin v Lednici, Mikulově
a Břeclavi do stávajícího kolektivu
rádi přijmeme nové kolegy/kolegyně
na pracovní pozici:

PRODAVAČ/KA – POKLADNÍ 

Co od Vás očekáváme:
-  komunikativní dovednosti a příjemné 

vystupování
-  komunikativní dovednosti a příjemné 

vystupování
-  komunikativní dovednosti a příjemné 

-  aktivní a pozitivní přístup k práci, bez-
vystupování

-  aktivní a pozitivní přístup k práci, bez-
vystupování

úhonnost
-  aktivní a pozitivní přístup k práci, bez-

úhonnost
-  aktivní a pozitivní přístup k práci, bez-

-  samostatnost, spolehlivost, odpovědnost
-  vyučení nebo praxe v oboru – výhodou, 
-  samostatnost, spolehlivost, odpovědnost
-  vyučení nebo praxe v oboru – výhodou, 
-  samostatnost, spolehlivost, odpovědnost

není podmínkou
-  vyučení nebo praxe v oboru – výhodou, 

není podmínkou
-  vyučení nebo praxe v oboru – výhodou, 

- základní znalost práce na PC
není podmínkou

- základní znalost práce na PC
není podmínkou

Co Vám nabízíme:   
-  zázemí stabilní společnosti
-  práci na HPP či brigádně v Lednici, 
-  zázemí stabilní společnosti
-  práci na HPP či brigádně v Lednici, 
-  zázemí stabilní společnosti

Mikulově a Břeclavi
-  práci na HPP či brigádně v Lednici, 

Mikulově a Břeclavi
-  práci na HPP či brigádně v Lednici, 

- nástup možný ihned
-  vhodné pro zájemce jakékoli věkové 
- nástup možný ihned
-  vhodné pro zájemce jakékoli věkové 
- nástup možný ihned

kategorie
- vhodné i pro absolventy

kategorie
- vhodné i pro absolventy

kategorie

V případě zájmu nás můžete
kontaktovat na:

e-mail: dmartincova@rosamarket.cz, 
tel. 724 412 903
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Bc. Emil PERNICA, DiS.
kandidát KSČM v Jihomoravském kraji

MÍR, SPRAVEDLNOST, BEZPEČÍ
WWW.KSCM.CZ
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JINONICE, 158 00 PRAHA 5, IČ 01440578, DIČ CZ01440578. Centrální redakce pro celostátní strany: Přátelství 986, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, tel. 221 999 111, šéfredaktor centrální redakce: Ing. Tomáš Skřivánek.
REGION JIŽNÍ MORAVA: Milady Horákové 9, 602 00 Brno. Ředitel Ivan Novotný, pověřen řízením regionu Jižní Morava. Šéfredaktor: Tomáš Herman, tel. 545 558 208, e-mail: tomas.herman@denik.cz. Sport: tel. 545 558 322, e-mail: sport.brnensky@denik.cz. 
Manager obchodního týmu: Petr Fleischer, tel: 545 558 216, e-mail petr.fleischer@denik.cz. Inspektor prodejní sítě: 602 344 026, e-mail: lubomir.rek@denik.cz. Předplatné: Objednávky a nové předplatné na tel. 602 669 315 – Martina Pokorná, e-mail: martina.
pokorna@denik.cz. Informace, reklamace a další dotazy na tel. 272 015 015, e-mail: predplatne@vlmedia.cz, www.mojepredplatne.cz. BŘECLAVSKÝ DENÍK: 

 602 344 026, e-mail: lubomir.rek@denik.cz.
BŘECLAVSKÝ DENÍK: 

 602 344 026, e-mail: lubomir.rek@denik.cz.
Fintajslova 3163/52, 690 02 Břeclav. Šéfredaktor: Lukáš Ivánek, tel. 519 330 490, e-mail: breclavsky@denik.cz. 

 602 344 026, e-mail: lubomir.rek@denik.cz.
Fintajslova 3163/52, 690 02 Břeclav. Šéfredaktor: Lukáš Ivánek, tel. 519 330 490, e-mail: breclavsky@denik.cz. 

 602 344 026, e-mail: lubomir.rek@denik.cz. Předplatné: 
Fintajslova 3163/52, 690 02 Břeclav. Šéfredaktor: Lukáš Ivánek, tel. 519 330 490, e-mail: breclavsky@denik.cz. 

 Předplatné: Objednávky a nové předplatné na tel. 602 669 315 – Martina Pokorná, e-mail: martina.
Fintajslova 3163/52, 690 02 Břeclav. Šéfredaktor: Lukáš Ivánek, tel. 519 330 490, e-mail: breclavsky@denik.cz. 

Objednávky a nové předplatné na tel. 602 669 315 – Martina Pokorná, e-mail: martina.

Plošná inzerce: tel. 602 292 472, 724 020 780. Řádková inzerce: tel. 519 322 080. 
pokorna@denik.cz. Informace, reklamace a další dotazy na tel. 272 015 015, e-mail: predplatne@vlmedia.cz, www.mojepredplatne.cz. 
Plošná inzerce: tel. 602 292 472, 724 020 780. Řádková inzerce: tel. 519 322 080. 
pokorna@denik.cz. Informace, reklamace a další dotazy na tel. 272 015 015, e-mail: predplatne@vlmedia.cz, www.mojepredplatne.cz. 

www.breclavskydenik.cz. Ceník č. 14 platný od 1. 5. 2015. Ročník: 125 ISSN 1802-0909 MKČR E16945. 
Fintajslova 3163/52, 690 02 Břeclav. Šéfredaktor: Lukáš Ivánek, tel. 519 330 490, e-mail: breclavsky@denik.cz. 

Ročník: 125 ISSN 1802-0909 MKČR E16945. 
Fintajslova 3163/52, 690 02 Břeclav. Šéfredaktor: Lukáš Ivánek, tel. 519 330 490, e-mail: breclavsky@denik.cz. 

Tiskne VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Olomouc. Předplatné doručuje Česká pošta, s. p., volný trh PNS, a. s. Prodaný náklad ověřuje ABC ČR, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8. Regionální Deník najdete také v aplikacích iPhone a OS Android.

36. září 2017 Deník
www.denik.cz


