říjen 2008

Slovo úvodem
Barevný podzim, občas mlhy a už také přízemní mrazíky – to vše v plném proudu. Příroda se chystá k zimnímu spánku i lidé sklízejí úrodu z polí a zahrádek, sekají
trávníky, prostě uklízejí kolem domu, teda většina z nás.
Jsou zde i takové plochy, o které se nikdo nestará. Jednu
takovou máme i my na sídlišti Na Zahradách – jedná se o
areál bývalé učňovské školy. I když byli majitelé vyzvání
k úklidu, přesto se nic neděje, semínka všudypřítomných

bodláků a jiných vytrvalých plevelů se usazují v zahrádkách a v pěstěných trávnících a lidem, kteří chtějí mít své
okolí pěkné, nastává sisyfovská (zbytečná a nikdy nekončící) práce. Tak co s tím…. ? Ale nenechejte se odradit, o
okolí svých domů se starejte, ať je ta naše obec krásnější.
Na dalším místě ve zpravodaji se dočtete, kde, kdy a jak
ukládat různý odpad z domácností a zahrádek.
Mgr. Jana Pánková

Krajské volby 2008
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18. 10. 2008
Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihomoravský kraj

OKRSKY
celkem

zpr.

v%

3

3

100

Okres: Břeclav

Obec: Lednice

VOLIČI V
SEZNAMU

VYDANÉ
OBÁLKY

VOLEBNÍ
ÚČAST V %

ODEVZDANÉ
OBÁLKY

PLATNÉ
HLASY

PLATNÉ
HLASY V %

1930

625

32,38

624

622

99,68

STRANA

PLATNÉ HLASY

STRANA

PLATNÉ HLASY

číslo

název

celkem

v %

číslo

název

celkem

v%

1

Komunistická strana Čech a Moravy

99

15,91

37

SDŽ – Strana důstojného života

0

0,00

3

SNK Evropští demokraté

22

3,53

42

Volte Pr. Blok – www.cibulka.net

3

0,48

12

Křesť. Demokr. Unie – Čs.str.lid.

134

21,54

46

Alternativa 2008

2

0,32

13

Nezávislí

44

7,07

47

Občanská demokratická strana

80

12,86

18

Strana zelených

3

0,48

48

Česká strana sociálně demokratická

208

33,44

19

Moravané

13

2,09

51

Folklor i Společnost

0

0,00

26

Česká str. národ. Socialistická

1

0,16

53

Dělnická strana – zrušení popl. ve zdravotnictví

5

0,80

32

Strana zdravého rozumu

1

0,16

54

Konzervativní koalice

1

0,16

33

Sdružení pro rep. – Rep. str. Čsl.

0

0,00

59

„DOHODA PRO JIŽNÍ MORAVU“

6

0,96

2

Krajské volby 2008

Co se událo

Koulení kola

Na start 3.ročníku závodu Koulení kola z Lednice
do Brna se 4. 10. 2008 se postavilo 31 tříčlenných týmů
z 33 přihlášených. Nechyběli mezi nimi ani ledničtí
závodníci (Mario Cabal, Petr a Michal Šťastní). Závod
zahájil lednický starosta RNDr. Libor Kabát společně

s krajskou radní JUDr. Marií Cackovou na lednickém
náměstí v 9:00 hod. Po úspěšném přeřezání polena
bylo závodníkům vydáno loukoťové kolo, s kterým se
tým mohl vydat na 67,8 km dlouhý závod. Náš tým se
na začátku závodu pohyboval uprostřed startovního
pole, běžel zhruba 15 kilometrovou rychlostí a pomalu
dobíhal závodníky před sebou. Již v Bulharech se jim
podařilo poskočit na 10. místo a od Pouzdřan až do
Židlochovic beželi na místě 9. Pak bohužel na naše závodníky padla únava a postupně klesli až na místo 13,
které si udrželi až ke Staroměstské radnici v Brně, kde
byl cíl závodu. Výsledný čas Lednických draků byl 5:
54:01. Vítězem závodu se stal tým HORIZONT KOULA
NOVÁK BLANSKO, který časem 4:22:53 překonal stávající rekord tratě a zapsal se do České knihy rekordů.
Do 18:00 hod. dorazilo do cíle 30 soutěžních týmů.
Vyhodnocení soutěže proběhlo v 18:30 na nádvoří
Staroměstské radnice v Brně, kde byli všichni účastníci
závodu odměněni z rukou jihomoravského hejtmana
Ing. Stanislava Juránka a předsedy kulturní komise
Rady obce Lednice pana Jana Vodáčka.
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Na závěr chci říct, že před všemi účastníky závodu za
předvedený výkon s úctou smekám. Sám jsem se chtěl
tohoto závodu zúčastnit, avšak zranění při tréninku
s kolem v lednickém zámeckém parku, mi tuto možnost

neumožnilo, a proto jsem náš lednický soutěžní tým
doprovázel po celé trase alespoň na kole.
Jaromír Jelínek

POKLADY KNIŽNÍ KULTURY
A POKLADY FARAONA TUTANCHAMONA
– TÝDEN KNIHOVEN V LEDNICI
Léto se lehce přehouplo skluzavkou času a už tu
máme opět půvabný i nostalgický podzim a s ním – jako
pokaždé začátkem října - celostátně pořádanou akci
Týden knihoven. Jak probíhala v Lednici? Motto letošního ročníku znělo „rodinné stříbro“. Takové téma se dá
pojmout různým způsobem, samozřejmě obrazně - co
už může být v knihovně více tím rodinným stříbrem než
např. zajímavé, starší cenné knihy?
V prostorách vstupní haly knihovny bylo vytvořeno
tzv. „muzeum knihy“ nazvané „Dějiny knižní kultury od
pravěku po současnost“. Na sedmi panelech je zachycen
vývoj knihy a písma v textech a obrázcích, ta dlouhá cesta,
kterou prošlo lidstvo od pravěkých jeskynních maleb přes
starobylé civilizace, rukopisnou knihu, vynález knihtisku
a tištěnou knihu až po žhavou současnost – knihu elektronickou (e-book).

A protože každé muzeum potřebuje nějaké exponáty,
vyzvala knihovna své čtenáře, aby přispěli do „muzea“
zapůjčením svých duchovních pokladů - “rodinného
stříbra“ domácích knihovniček Tak vznikla výstavka,
na níž se sešlo celkem 27 exemplářů různého druhu a
žánrů. Nejstarší kniha pocházela z roku 1901.
Na několika besedách v průběhu celého týdne se v
„muzeu“ vystřídali žáci od 6. až do 9.třídy. Besedy byly
inspirovány chystanou putovní výstavou o faraonu Tutanchamonovi, která má být otevřena v Brně. Téma bylo
zajímavé, besedy se dětem líbily.
I když týden plný „pokladů“ skončil a s ním i výstavka
starších knih, ve vstupní hale si stále mohou návštěvníci
knihovny číst o historii knihy.
Bc. Nina Vališová

4

Cvičný požár v Bořím lese

Rozsáhlý simulovaný požár prověřil akceschopnost
všech hasičů, záchranářů a policistů 23. 9. 2008 v Bořím
les u hranic s Rakouskem. Kromě záchranných složek
z našeho regionu se ho zúčastnili také sousední Rakušané.

Na tomto cvičení nechyběla samozřejmě ani naše dvě
auta Tatra a Avia s posádkou. Posádka Tatry měla na starost společně s hasiči z Poštorné a Staré Břeclavi hašení
„hořícího lesa“ a tým z Avie s nasazenými dýchacími
přístroji hledal, vyváděl, případně i vynášel na nosítkách
ze zakouřeného lesa zraněné, bezmocné lidi.
Po bezmála 3 hodinách se podařilo dostat oheň pod
kontrolu, všichni zranění byli převezeni buď sanitkou
či letecky do nemocnic a celá akce se mohla vyhodnotit
jako úspěšná.
V tento den bylo zapojeno do záchranných prací více
než dvě stě dvacet lidí a jejich spolupráce byla výborná.
Myslím si, že taková cvičení, jako jsme všichni zažili
tento den, jsou pro všechny záchranné složky velmi
prospěšná. V reálné situaci totiž díky tomu budeme
mít více zkušeností a tím rychleji budeme moci řešit
nastolenou situaci.
Zdeněk Loukota

Ministr kultury se zajímá o lednické lázně
V pátek 19. září 2008 navštívil náš region ministr kultury ČR Mgr. Václav
Jehlička. Svou návštěvu započal na Krajském úřadě v Brně a pak se přesunul
do Boleradic, kde si v doprovodu starosty této obce Jana Korába prohlédl
tamní divadlo. Při této příležitosti se s panem ministrem sešel
také předseda kulturní komise
Rady obce Lednice pan Jan Vodáček a s panem ministrem hovořili na téma lázeňství v naší
obci. Pan ministr se o lázeňství
v naší obci živě zajímá a vyjádřil
vedení naší obce svou podporu
vedoucí k jeho rozvoji.
Za kulturní komisi
Ing. Marie Míšová
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Hodnocení softbalové sezóny.
Buldoci si kvalitními výkony v průběhu letošního ročníku Moravské softbalové ligy mužů vybojovali právo
účasti v kvalifikaci o 2. softbalovou ligu. Víkendový kvalifikační turnaj proběhl v Kostelci nad Orlicí a účastnilo
se jej celkem osm družstev. Pro nás se jednalo o první
zkušenost s takovým turnajem.
Do Kostelce jsme odjížděli s cílem hrát dobrý softbal,
nasbírat zkušenosti a prezentovat se před ostatními celky z celé republiky, před rozhodčími a činovníky České
softbalové asociace v co nejlepším světle. Postup do druhé
ligy by byl, vzhledem k dvouleté existenci klubu a tím
pádem malým zkušenostem, velký překvapením.
Čekaly nás celkem čtyři zápasy. Tři ve skupině a jeden
o konečné umístění. Prvním sobotním soupeřem nám byli
hráči Kadaně. Jejich tým byl velice zkušený a hráli v něm
hráči s ligovými zkušenostmi. V první polovině utkání
jsme dělali chyby v obraně a ani v útoku se nám moc
nevedlo. V dohrávce čtvrté směny jsme stáhli první dva
body a obraz hry se změnil. Nakonec nás Kadaň porazila
13 : 7, ale zápas byl určitě zajímavý. Ve druhém utkání
jsme změřili síly s hráči z Trhových Svin. Naše obrana
i útok se, proti úvodnímu utkání, zlepšily a zápas jsme
dovedli do vítězného konce (9 : 6). Toto vítězství nám
uchovávalo teoretickou naději na čelní místo ve skupině a
na možnost bojovat o ligovou příslušnost. Museli bychom
ale v neděli porazit celek z Mostu, který sestupoval z 2.
ligy a někteří hráči měli i prvoligové zkušenosti, a Sviny
by musely porazit Kadaň. Most byl jasným favoritem
turnaje. Ale my jsme ukázali, že nebudeme snadným
soustem. Po třech směnách bylo skóre vyrovnané 4 : 4
a Most nasadil do zápasu svého nejlepšího nadhazovače. Takovouto možnost jsme, kvůli zranění druhého
nadhazovače, neměli a soupeřovi zkušení pálkaři toho
bezezbytku využili. Nakonec se překvapení nekonalo a
Most zvítězil 14 : 4. Most se stal jasným vítězem celého
kvalifikačního turnaje. Šli jsme tedy bojovat o konečné

5. místo. Stačilo nám porazit celek Sedlčan. K vidění bylo
vyrovnané, pěkné utkání, po němž jsme mohutně slavili
vítězství a nečekané umístění.
S průběhem sezony jsme víceméně spokojeni. Naším cílem bylo probojovat se do kvalifikace o druhou ligu, to se
nám sice podařilo, ale některé zápasy jsme mohli odehrát
lépe. Nicméně pořád jsme ve stadiu sbírání zkušeností.
Kvalifikace nám vyšla výborně, všechny cíle jsme splnili a navíc přidali ještě krásné páté místo. Velkou radost
máme z námi předváděné hry, klidný, soustředěný výkon
a jak napsal trenér ženské softbalové reprezentace (hlavní
komisař na turnaji) – velmi slušný softbal a překvapení
turnaje. Všechny zúčastněné oddíly již měly kvalifikační
a některé i druholigové zkušenosti. Všechny byly vítězi
oblastních soutěží a Most byl účastník druhé ligy. Ověřili
jsme si, že naše hra je na srovnatelné úrovni. Myslím si, že
Bulldogs Lednice již není v softbalovém světě neznámý
pojem. Pokud se nám podaří vybudovat regulérní hřiště,
o což se intenzivně snažíme, doplnit počty hráčů – tady
bych využil možnost a oslovil potenciální zájemce z řad
čtenářů, kteří by chtěli hrát softbal, ať nás kontaktují na
www.bulldogslednice.net nebo osobně, není naše druholigová účast nereálná.
Na závěr musím poděkovat všem sponzorům, bez
jejichž podpory bychom nemohli pracovat a dosahovat
takových výsledků. Uvádím je v pořadí, v jakém nám postupně přispívali: Obec Lednice, Stavební firma Prosecký,
Bar Nautilus – pan Ševčík, Onyx Lednice – pan Škorpa,
Elith s.r.o. Brno – pan Turek, Hippoclub Lednice, Autodoprava Peter Gál, pan Jan Vodáček ml., Lázně Lednice,
pan Pavel Čapka, pan Petr Šťastný, Properity s.r.o. Brno
a Autoškola Svoboda
Poděkování také patří TJ Moravan Lednice, panu Málkovi, paní Jelínkové, panu Richardu Vavříkovi a našemu
fanklubu.
Mgr. Stanislav Straškrába

Stolní tenis
Tak už nám 3. 10. 2008 začal nový soutěžní ročník
ve stolním tenise. Lednické mužstva „A“ a „B“ hrají
spolu v okresní soutěži, „C“ v základní skupině a dorost v okresním přeboru dorostu. Zatím jsou odehrána
pouze 2 kola a naši si vedou se střídavými úspěchy. „A“
doma vyhrálo s Břeclaví 15:3, venku prohrálo s Kloboukama 3:15. „B“ doma prohrálo se Rakvicemi 5:13, venku
prohrálo s Břeclaví 6:12. „C“ venku vyhrálo s Břeclaví 0:
18, doma vyhrálo s Rakvicemi 18:0. Dorost venku vyhrál
v Břeclavi 2:8.
Na začátek sezóny překováváme obtíže s velkou marodkou. Z „A“ je dlouhodobě nemocen Lunzar a z „B“
Hejmala s Elsnerem. Doplňujeme stav náhradníky z „C“
družstva. Přeji všem stolním tenistům hrajícím za obec

Lednici mnoho úspěchů v mistrovských utkáních ročníku
2008-2009. V letošní sezóně hrajeme v nových dresech,
které nám zasponzorovala MO KDU-ČSL Lednice a naše
poděkování patří také obci Lednice za finanční podporu
a TJ Moravanu Lednice, pod jehož hlavičkou hrajeme.
Jaromír Jelínek,
vedoucí oddílu stolního tenisu

6

„Lázeňské vinobraní“
V sobotu 27. 9.
2008 se konalo
v Lázních Lednice
“Lázeňské vinobraní”. Byl to první
ročník, rádi bychom
ale i z této kulturní
akce založili tradici,
aby v budoucnu,
když se řekne vinobraní v Lednici,
každému
bylo
zřejmé, že akci pořádaly lázně. S vínečkem
se návštěvníci lázní mohli potkat v mnoha
podobách. Ve stáncích se podávalo vínko zralé
z minulé sklizně i burčák. Každý, kdo využil
“Dne otevřených dveří” v lázních, dostal hned ve
vestibulu pohárek vína a koláčky. A přímo v balneoprovozu mohli návštěvníci zhlédnout ukázku
aplikace našeho nového produktu - “vinné kúry”.
Proč lázně ve spojení s vínem a vinobraním? Je
přece známo, že víno přináší potěšení a konzumované v přiměřeném množství je i zdravé. My jsme
se rozhodli ho využít i k procedurám. Myslím si,
že k našemu kraji to
patří, kde jinde by
měli mít klienti
možnost vyzkoušet
si zázračné účinky
tohoto skvělého
daru přírody. “Vinný balíček, nabízený
pod názvem “kouzelné omámení”, je
náš nový produkt,
který jsme připravili pro uvedení na trh právě od září, kdy probíhá období
vinobraní. Byla jsem překvapená velkým zájmem o pro-

hlídku lázní a návštěvu našeho wellness provozu,
kde novou kúru provádíme. V průběhu dne přišlo
do lázeňského balneoprovozu v rámci dne otevřených dveří více než 200 hostů, které jsme seznámili
jak s provozem rehabilitace, tak s celým lázeňským
domem. Ženy byly určitě potěšeny možností vyzkoušet výrobky firmy Pacifika, které dostávaly
jako pozornost od zástupců této firmy. Některé z
nich měly to štěstí, že přímo na místě byly zdarma
ošetřeny touto kosmetikou. Lázeňské vinobraní
hodnotím jako zatím nejvíc navštívenou akci. Měla
jsem trochu obavu z konkurence velkých kulturních akcí v okolí,
ale naše vinobraní
vyhledalo opravdu
velké množství
návštěvníků. Čekal
je u nás bohatý
program – jarmark
lidových řemesel
a oblíbených gurmánských lahůdek,
pro děti zdarma po
celý den kolotoč a
skákací hrad, slavnostní zahájení ředitelkou lázní, poděkování za úrodu a chvála vínu z úst pana
Ing. Míši, vystoupení dětí z lednické mateřské
školy, vystoupení souboru Kyjovánek, ukázka
letů dravců Seiferos, vystoupení cimbálové muziky Habáni z Čejkovic. Myslím, že každý si mohl
vybrat z naší nabídky a lidé odcházeli spokojení”.
Akce se zúčastnili i oficiální hosté - náměstkyně
hejtmana JM kraje Ing. Anna Procházková, radní
JM kraje JUDr. Marie Cacková, za spolupořadatele
Obec Lednice radní Ing. Zlatuše Máčelová a pan
Jan Vodáček, ředitel Lázní Hodonín Ing. Milan
Sýkora.
Alena Ďurišová, ředitelka lázní
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Cyklistika pro zdraví a pro radost
Každý týden v neděli vyjíždí parta cyklistických nadšenců ASPV TJ Moravan Lednice na vyjížďky po Lednicko-valtickém areálu. Pod odborným a fundovaným
vedením Ing. Jiřího Janíčka poznávají současné i zaniklé
památky. Dne 28. září, za krásného slunečného počasí,
absolvovali výlet na trase Lednice – Valtice – Katzesdorf
– Bernardtstahl – Poštorná – Lednice. Tato cesta jim nabídla nádherné netradiční výhledy do moravského úvalu
a to na Rakouskou i naši stranu. Třešničkou na dortu bylo
objevení zaniklé Katzesdorfské hájenky, která zde byla do
roku 1956 a pak byla zbořena.
Mgr. Ant. Košťál

Pozvání

Kulturní akce na měsíc listopad
Jízda Sv. Huberta
Datum: 1. 11.
Místo konání: Hippoclub
Organizátor: Hippoclub
Kontakt: +420 736 625 745
Prodejní výstava obrazů a uměleckých předmětů
Datum: 5. 11.
Místo konání: Lázně Lednice, od 13:00 hod.
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811
Večer s vůní čaje
Datum: 5. 11.
Místo konání: Lázně Lednice, v 18:30 hod.
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811
Lázně, krása a hygiena v antice
Datum: 10. 11.
Místo konání: Lázně Lednice, od 18:30 hod.
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811

Večer s hudbou
Datum: 15. 11.
Místo konání: Lázně Lednice, ve 20:00 hod.
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811

Svatomartinské hody
Datum: 23. 11.
Místo konání: My hotel
Organizátor: My hotel
Kontakt: +420 519 340 130

Křest pohádkové knihy Jarmily Bednaříkové
„Pohádky z Chřibů“
Datum: 28. 11.
Místo konání: Lázně Lednice, od 18:30 hod.
Organizátor: Lázně Lednice
Kontakt: +420 519 304 811
Výstava obrazů Bohumily Kopcové
Datum: 15.10. – 30. 11.
Místo konání: Galerie TIC Lednice
Organizátor: Obec Lednice
Kontakt: +420 519 340 986

Zveme Vás na II. svatohubertskou mši,
která se koná v neděli 9. 11. v kapli sv. Huberta v Bořím lese u Valtic.
Začátek je v 15.00 hod. Autobus odjíždí z lednického náměstí ve 14.00
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Výstava obrazů Bohumily Kopcové
Dne 15. 10. 2008 se v prostorách galerie TIC obce Lednice uskutečnila vernisáž obrazů Bohumily Kopcové. Vernisáž zahájil předseda kulturní komise Rady obce Lednice
pan Jan Vodáček, který pak předal slovo samotné autorce,
která hostům vernisáže přiblížila průřez svou uměleckou

tvorbou, jež se stala jejím životním krédem.
Tuto výstavu můžete shlédnout v galerii TIC obce
Lednice až do 30. 11. 2008.
Zdeněk Loukota,
jednatel kulturní komise

Lázně LEDNICE - kulturní akce – listopad
Středa 5. 11.
“Prodejní výstava obrazů a uměleckých předmětů”
Prostory chodeb lázní - od 13:00 hodin
"Večer s vůní čaje”
Povídání nad čajem o čaji – Sluneční brána Čejkovice
Společenská místnost – II. patro – začátek v 18:30 hodin
Pondělí 10. 11.
“Lázně, krása a hygiena v antice”
Přednáška a beseda o lázeňství v dobách antiky
Společenská místnost – II. patro - začátek v 18:30 hodin

Sobota 15. 11.
“Večer s hudbou”
Přízemí před lázeňskou kavárnou – začátek ve 20:00
hodin
Pátek 28. 11.
Křest pohádkové knihy
Jarmily Bednaříkové “Pohádky z Chřibů”
Slavnostní akt křtu nové knihy pohádek,
kde jedním z patronů jsou i Lázně Lednice. Četba ukázek.
Společenská místnost – II. patro – začátek v 18:30 hodin

Pozvánka do lázní
Přišly podzimní časy a s tím i nevlídné počasí a možná
špatná nálada. Pojďte si ji trochu vylepšit a nahlédnout
do našich přívětivých teploučkých lázní. Ráda bych Vás
pozvala k takové malé rekapitulaci:
Pro lednické už dávno žádná novinka, ale zkusme si
připomenout - zaměření lázní se odvíjí od přírodního
léčivého zdroje, který je k léčbě využíván. U nás je to
jodobromová voda. Tato voda je nejúčinnější balneologický prostředek k léčení cévních onemocnění, dále
jsou výzkumem prokázány vynikající účinky při léčbě
pohybového ústrojí, nemocí neurologických. Velmi dobré
výsledky jsou vykazovány i při léčbě nemocí kožních a
gynekologických – zlepšuje se hojení, podporuje protizá-

nětlivé účinky. Jodobromová voda ze zdroje užívaného
v Lednici je svým obsahem jodu jedna z nejkvalitnějších
v České republice. Kvalitou je srovnatelná s vodou v Mrtvém moři. Léčba přírodním jodem je nenahraditelná.
Všechny uměle připravované jodové koupele jsou jen
nedokonalou náhražkou. Myslím, že lidé ještě nejsou
seznámeni dostatečně s tím, jaký poklad tady v Lednici
máme k dispozici.
Co mohou lázně návštěvníkům nebo pacientům dále
nabídnout?
Nabídka našich lázní je opravdu široká. Pro klienty
máme připraveno několik skupin produktů. Mohou si
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vybrat z pobytů zaměřených na léčbu – lázeňských pobytů, dále nabízíme deset druhů rekondičních a relaxačních
pobytů. Třetí skupinu budou tvořit „zkrášlující“ pobyty.
Snažíme se vyváženě kombinovat nabídku léčebných a
relaxačních pobytů doplněnou dalšími speciálními pobyty. Kromě pobytových produktů máme bohatou nabídku
ambulantních procedur. Tzn., že kdokoliv k nám může
přijít a vybrat si z našich procedur, buď zaměřených na
léčbu, či wellness procedur. Rovněž nabízíme možnost
nákupu dárkových poukazů – všechny naše služby lze
nakoupit jako dárek pro své příbuzné či přátele, nebo
pro zaměstnance jako bonusy. Rehabilitace je v provozu
každý den, i o sobotách a nedělích, ve všední dny máme
provoz od 7.00 do 20.00 hodin, v neděli do 14.00 hodin.
Co připravujeme?
Jak už jsem uvedla, připravujeme tzv. zkrášlující pobyty – ve spolupráci s estetickým chirurgem bychom chtěli
zahájit činnost pracoviště, kde si může nechat klient „vylepšit“ svůj vzhled. Budou se zde provádět kosmetické
úpravy, které nevyžadují velké zákroky, kosmetické a estetické poradenství, modelace postavy prostřednictvím
neinvazivních metod. Klient si na tyto naše služby může
přijít i ambulantně.
Každý měsíc přicházíme na trh s nějakou novinkou.
V září a v říjnu to byly nové kúry – brusinková a vinná
kúra. V listopadu budou našim novým produktem nové
léčebné procedury – Amma masáž, Dornova metoda a
Breussova masáž. Krátce o Dornově metodě, která je ve
světě velmi vyhledávána, protože jde o šetrnou a jemnou
manuální terapii. Je to způsob, jak rychle a jemně korigovat vysunuté obratle, skoliozy, bolavá ramena, kyčle,
kolena, klouby, délku končetin a tím vyrovnávat celkovou statiku našeho těla. Dornovou metodou se uvolňují
fyzické i psychické bloky a lze ji proto považovat za postup, jímž se léčí příčiny. Je-li příčina odstraněna, mizí i
příznaky. S Dornovou metodou se kombinuje Breussova
masáž, při které se jemně masírují akupresurní body a
páteř, která uvolňuje tlak na ploténky. Mnohé problémy
páteře se tak mohou spojením těchto dvou metod bez
rizika a s dobrou prognózou vyléčit.
V prosinci budeme uvádět jako novinku čokoládovou
a pivní a chmelovou kúru – to jsou zase procedury z oblasti wellness.
Mým velkým přáním je, abychom drželi kvalitu stávajících služeb. Připravujeme proto projekt vzdělávání
- zaměstnanci se budou zdokonalovat jak odborně, tak i

co se týká komunikace s klientem. Ráda bych také, abychom našim lázním vtiskli určitou tvář, která by nás marketingově odlišovala od ostatních lázeňských zařízení.
Vytvoříme jednotný koncept prostředí i poskytovaných
procedur. Naše priorita je vytvořit zde domácí prostředí
se zaměřením na spokojenost hosta po všech stránkách,
zajistit našim klientům dokonalý relaxační zážitek, aby
zapomněli na denní rutinu, vypnuli, odpočívali a dopřáli všem smyslům klid. Chceme tak vycházet vstříc
celospolečenské poptávce po relaxačních a rekondičních
pobytech. Přesto je naší snahou udržet si podstatu svého
oboru, tedy tradiční léčebné pobyty.
V této chvíli by bylo asi vhodné reagovat na některé
vůči nám ne příliš vstřícné informace, které mají nejspíš
sloužit k dezinformaci občanů Lednice. Jsme lázně?
Poskytujeme lázeňské služby nebo jen konkurujeme
místním ubytovatelům?
Samozřejmě, že jsme lázeňské zařízení! Vůbec nezáleží
na způsobu úhrady služeb. Jsme zdravotnické zařízení,
které je registrováno krajským úřadem jako nestátní
zdravotnické zařízení. K tomu jsme museli splnit všechny
podmínky – vybavení léčebnou technologií, personální
zabezpečení odbornými pracovníky apod. V tuto chvíli
zaměstnáváme více než 20 zaměstnanců jen na zdravotnickém úseku. Za dobu působení nás navštívilo více než
13.500 klientů, kterým jsme podali jsme více než 71.000
procedur. Může nějaký jiný provozovatel v Lednici nabídnout něco obdobného?
Nyní by asi byla na místě otázka, jestli jsem spokojená se současným provozem lázní.
Člověk nemá být asi nikdy spokojený. Když jde všechno dobře, má se pochválit a pochválit i spolupracovníky,
ale už přemýšlet nad tím, kam směrovat dál. Tak je to i se
mnou. Jsem spokojená s tím, jak se nám činnost podařilo
krásně rozběhnout, kolik nám již přijelo hostů. V současné době budou uzavírány smlouvy se zdravotními
pojišťovnami na ambulantní péči. Co se týče zajištění
rozvoje infrastruktury, podařilo se nám získat dotaci
z evropských zdrojů na technické dovybavení lázní a na
propagaci a marketing.
Ještě bychom potřebovali získat finanční zdroje na
výsadbu lázeňského parku, dále je nezbytné vyřešit komunikační napojení na zámecký park. Není ale možné
vyřešit vše najednou, budou to zcela určitě postupné
kroky pro nejbližší období.
Alena Ďurišová, ředitelka Lázní Lednice
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Podzimní filmové projekce v cafeterii Cibulka
Od 6. listopadu, pravidelně každý čtvrtek od 18:00, filmy
pro dospělé a každou neděli od 17:00 filmy
pro děti.
Program na listopad je k nahlédnutí v prostorách cafeterie.

Téma je vhodné pro každého, kdo se zajímá o historii
nebo fotografii, nebude zaměřeno na odbornou technickou stránku fotografie. Cílem je přiblížit fotografickou
tvorbu široké veřejnosti.
Pořádá sdružení: SouthMoravian Photographic Workshop, o.s. a Český fortel s.r.o.

Veřejná fotografická projekce

Svatomartinské husy a vína

téma: vývoj kubánské fotografie
sobota 15. 11. 2008, 17:00, MY HOTEL LEDNICE
O začátcích fotografie na Kubě, o jejím vývoji
v období kubánské revoluce a o představitelích
současné kubánské fotografie bude hovořit BcA. Michaela
Cibulková, výklad bude doprovázet data projekce.

pátek 14. 11. 2008 VINNÝ SKLEP MY HOTEL
husí speciality a svatomartinská vína
K poslechu i k tanci zahraje cimbálová muzika.
Rezervace na čísle: 519 340 130

POZVÁNKA

Zdravé cvičení pro všechny

Datum konání: sobota 8. listopadu 2008

Místo: Sportovní hala Lednice

Program:

09:00 – prezence
09:10 – stability trainer ( Dana)
10:00 – ﬂexibary ( Tonda)
10:20 – velké míče (Zdena) občerstvení
11:30 – 1. skupina - aguaﬁtness ( Dáša)
12:00 – 2. skupina - aquaﬁtness
13:00 – 15:00 - Teorie
(Školení pro cvičitele IV.třídy 1. část - jen pro zájemce)
Účastnický poplatek: 200,- Kč pro člena ČASPV
250,- Kč pro nečleny
Je zde možno zakoupit metodický materiál i DVD
Potřeby: průkaz, cvičební úbor, plavky, podložku, ručník
Přihlášky zašlete formou SMS: 721 218 055
nebo emailem kostalovadagmar@seznam.cz ( do 6. listopadu)
Mgr. Zdenka Horníčková,
předsedkyně RC SPV Břeclav

Mgr. Dagmar Košťálová
metodička Zdr. TV
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Další informace – zajímavosti

Informace pro občany
Oznamujeme občanům, že podzimní úklid v obci proběhne v termínu od 24. 10. 2008 do 09. 11. 2008. Po tři
víkendy budou přistaveny kontejnery na obvyklých
místech – hřiště Moravanu, Cihlářská, Václavkova a
Nejdek.

pátek-sobota - neděle

Bývalý areál učňovské školy

24. 10. - 25. 10. - 26. 10.
(pouze zbytky rostlin, shrabky ze zahrádek, dvorků),
31. 10. - 1. 11. - 2. 11.
(pouze zbytky rostlin, shrabky ze zahrádek, dvorků),
7. 11. - 8. 11. - 9. 11.
(pouze velkoobjemový odpad – matrace, nábytek...).
Důrazně žádáme občany, aby do těchto kontejnerů odkládali pouze zbytky rostlin, shrabky ze zahrádek, dvorků
a veřejných prostranství. V kontejnerech nesmí být nic
jiného!!! Kontejnery budou průběžně kontrolovány pracovníky OÚ.
Větve ze stromů je možno uložit vedle kontejneru
(nikoliv do kontejneru, ani ze strany závěsného háku
kontejneru)!!!
Na sběrném místě v areálu ČOV v Lednici proběhne
sběr dalších odpadových komodit (textil, pneumatiky
od osobních aut, akumulátory, úplné elektrospotřebiče
– ledničky, televizory, rádia, pračky, barvy, laky a zářivky)
v těchto dnech:
středa: 29. 10. a 5. 11.7.00 – 17.00 hodin
sobota: 1. 11.a8. 11.8.00 – 12.00 hodin
Na dvoře dílen OÚ v Mikulovské ul. je možno odložit
železný odpad každý pracovní den.
Domníváme se, že při této široké nabídce služeb ze strany
obce se nesetkáme s porušováním zákona o odpadech.

Nové počítače v základní škole
Díky manželům Cibulkovým bylo v naší škole instalováno 10 nových počítačů a žáci i učitelé si jako první
v republice mohou vyzkoušet nový multimediální internetový portál pokrývající českou historii od pravěku až
po současnost. Lednická škola je spádová a nám záleží,
aby v místě, kde podnikáme, z našich zisků profitovali

i ostatní, zvláště pak děti,“ uvedla paní Cibulková. A já
ještě dodám, že součástí daru pro naši školu byl i další
výukový software do různých předmětů. Za žáky, kteří
dar nejvíce ocení, děkujeme.
Mgr. Jana Pánková
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Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval jménem obce Lednice Michalu a Petru Šťastným a Mariu Cabalovi za
vzornou reprezentaci naší obce v recesistické soutěži
„Koulení kola z Lednice do Brna“. Moje poděkování
patří samozřejmě též CK Kudrna Brno, manželům

Šťastným, panu Lubomíru Cabalovi a panu Jaromírovi
Jelínkovi, kteří se též podíleli, ač ne přímo, na úspěšném
absolvování této náročné soutěže našimi závodníky, a
to tím, že jim k tomu vytvořili vhodné podmínky.
Jan Vodáček, předseda kulturní komise

Mateřská škola a Základní škola
pro tělesně postižené
Kociánka 6, 612 00 Brno
nabízí ve spolupráci s odborníky ÚSP:
• péči dětem s postižením pohybovým, neurologickým
i v kombinaci s mentální retardací, péči dětem zdravotně oslabeným a dětem vyžadujícím šetřící režim a
to ve formách denního, týdenního nebo celoročního
pobytu
• péči zdravotní (pediatr, neurolog, stomatolog, ortoped)
• ergoterapii, arteterapii, hippoterapii, zooterapii
• péči rehabilitační (vodoléčba, laser, magnetoterapie)
a plavání

• péči psychologickou, logopedickou
• EEG Biofeedback
• práci speciálně pedagogickými metodami, kterou
zajišťují speciální pedagogové
• individuální programy pro jednotlivé žáky
• pobyty v přírodě, kulturní akce, exkurze, výlety
tel . MŠ: 515 504 214
tel./ fax: ZŠ: 541 246 641
e – mail: sps.kocianka6@bm.orgman.cz
http://www.skola-kocianka.cz

Speciálně pedagogické centrum
při Mateřské škole a Základní škole pro tělesně postižené
Kociánka 6, 612 00 Brno
zajišťuje včasnou intervenci a poskytuje služby rodičům dětí předškolního a školního věkudále nabízí:
• poradenství pro rodiče, zákonné zástupce a učitele
tělesně postižených dětí a dětí souběžně postižených
více vadami
• poradenství při integraci tělesně postižených dětí do
běžných mateřských a základních škol, konzultace pro
ředitele těchto škol a učitele, kteří mají nebo budou mít
ve třídách handicapované děti
• individuální poradny pro rodiče handicapovaných dětí,
poradny pro rozvoj grafomotoriky
• výjezdy do rodin handicapovaných dětí
• poradenství při zařazování postižených dětí do příslušných škol a školských zařízení

• poradenství při změně školy související s přechodem
tělesně postižených dětí na druhý stupeň ZŠ
• informace o učebních a studijních oborech a pomoc
při výběru povolání vycházejících tělesně postižených
žáků
• poradenství při výběru kompenzačních pomůcek,
speciálních lavic a židlí
• konzultace s lékaři, pracovníky jiných SPC, PPP, ŠÚ,
sociálními pracovníky
• řešení výchovných a výukových problémů tělesně
postižených dětí s vývojovými poruchami učení
tel. SPC pro MŠ: 515 504 375
tel. SPC pro ZŠ: 515 504 373

Z historie lednických hasičů – IV. Část
Rok 1948
V čele sboru postavení bratři:
Holub Frant.st., starosta
Pek František, místostarosta
Prčík Petr, velitel
Kelča Ludvík a Hrabě Václav, zástupci velitele
Zita Michal, jednatel
Denemark Václav, strojmistr
Trávníček Josef, pokladník

Létal František, vzdělavatel
Duda Josef, zbrojmistr
Hrabě Václav, vedoucí samaritánů
Peková Božena, ved. žen
Činnost doplněného výboru soustředila se převážně na
opatření nové motorové stříkačky a potřebného množství
hadic. Po dlouhém přesvědčování, prošení, ba i vyhrožování, když už většina členů byla rozhodnuta vzdáti
se činnosti ve sboru, vidouc nepochopení u činovníků
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místního národního výboru pro potřeby hasičstva, bylo
docíleno toho, že předseda MNV pan profesor Bohumil
Köbrle, potvrdil objednávku na stříkačku a hadice.
„Vyhráli jsme“ – to byl radostný výkřik, kterým toto
bylo sdělováno všem bratřím ve cvičení. Nyní nastala
doba netrpělivého čekání, až přijde výzva, že je stříkačka
na nádraží. A znovu urgence a prošení o uspíšení dodávky. A jednou z čista jasna přibíhá br. jednatel Michal Zita
se zprávou „Stříkačka je na dráze ve skladišti.“
Po první vlně radosti přichází však starost o její zaplacení. Z toho si však nic nedělá obecní pokladník pan
Boháček, který měl již peníze připraveny. A tak se stalo,
že stříkačka stála ve zbrojnici, okukována jak bratry, tak
i houfem zvědavých občanů a hlavně kluků, kteří si hned
pohotově zamlouvají starý agregát a žádají si založení
dorostu. A to se také stalo. Během roku uveden v život
dorost, který čítá patnáct členů a má se čile k světu.
K zaplacení stříkačky přispěl sbor výsledkem dobrovolné sbírky, která byla provedena mezi místním
občanstvem a vynesla přes 30.000 Kč. Bylo až dojemné,
když bratři, kteří vybírali v tak zvané „Ciglštétně“, chtěli
vynechati jeden dům a to proto, že prý tam bydlí staří
lidé, kteří nemají peněz ani na své nejnutnější životní
potřeby, a proto šli do sousedního domu. Jaké však bylo
jejich překvapení, když za nimi přibelhala stařenka Vrťátková a nesla jim 50 Kč a se slzami v očích jim vyčítala,
že ji chtěli vynechat a když odcházela dodala: „Jak bych
nedala hasičům, vždyť ty má mít každý rád.“
Jinde zas druhá stařenka po dlouhém hledání vysypala z hrníčku 6,50 Kč a se slzami v očích povídá:“Hoši
prosím Vás nezlobte se, nemám více, ale ráda Vám dám
i to poslední.“
A věřte, když toto oni bratři vyprávěli, bylo nám tak
nějak divně u srdce. Škoda jen, že takových stařenek není
i mezi těmi bohatými.
Nebylo řídkým zjevem, že vybírajícím bylo řečeno
„Nemáme“ nebo „Dáme zítra“ jen aby se jich zbavili.
Byly však i čestné výjimky, kdy radostně přirůstala vybraná částka.
Po 500,- Kč darovali:
Sicha Karel, pekař
Tržil Adolf st., rolník
Tausch Jakub, hostinský
Dr. Ant. Kudrna, lékař
Po 1.000,- darovali:
Trávníček Josef, obchodník
Ptáčník Antonín, rolník
Jablonecký Josef, rolník
Král Jaromír, rolník
Víta Josef, výrobce lodí
Tausch Leopold, syn hostinského
Mimo to byla udělena Zemským národním výborem
subvence 27.000 Kčs. Stříkačku dodala firma Vystrčil a
syn z Telče, pumpa je od fy. Sigma z Olomouce-Lutína,
typ P.S.B na exportním podvozku v ceně 79.000 Kč.

Dne 15. srpna 1948 provedeno slavnostní svěcení nové
stříkačky. Svěcení provedl v místním zámeckém kostele
pan farář Konrád Šteffel. Stříkačka byla ověnčena a dopravena do kostela, kde byla postavena před oltář. Po velice
dojemné pana faráře řeči a bratra starosty OHJ Mikulov
Dobiáše, řídícího učitele z Pohořelic, byla přednesena Liduškou Mrázovou báseň a přikročeno k obřadu svěcení.
Kmotry nové stříkačky byl br. František Holub st. a sestra
Bož. Peková. Po obřadech v kostele, kterých se zúčastnilo velké množství občanů, bylo provedeno cvičení se
stroji u Dyje a na shromáždišti promluvil k účastníkům
slavnosti pan předseda MNV profesor Bohumil Koberle,
který vyzdvihl obětavost a vytrvalost členů, kteří přes
veškeré překážky, které jim byly kladeny v cestu, vytrvali
na svých místech.
Tak stříkačka by byla…
Nyní však nastává práce s obstaráním potřebných
hadic. Ale i to se podařilo.
Koncem září 1948 bylo sboru předáno 500 m B a 180 m
hadic C. A tak má sbor alespoň tu nejnutnější výzbroj !
Je třeba poznamenati, že urychlení dodávky stříkačky
a později i hadic, značně pomohlo zavezené víno na ministerstvo vnitra do Prahy. Rovněž tak pomohl i příslib 20
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kg meruněk slečně na témže ministerstvu, která naší věc
vyřizovala. Jenom že ta slečna na meruňky čeká dodnes,
jest-li snad již není starou pannou. Víno do Prahy zavezl
pan Boháček a meruňky slíbil člen sboru Václav Denemark, kteří celou záležitost v Praze „postrkovali“. V tomto
roce zakoupeno bylo také 12 vycházkových stejnokrojů a
4 dohody (opasky s popruhy – pozn. Z.P.).
Celý rok 1948 byl bohatý na významné události i v politickém životě, které měly vliv i na organisaci hasičstva.
Byly to zvláště Únorové události, kdy se tvořili Akční
výbory Národní fronty, které provedly různé změny jak
ve veřejné správě tak i v různých spolcích a masových
organizacích.
Hlavní činnost A.V.N.F. se zaměřila na odstranění politicky nespolehlivých občanů z veřejné správy a důležitých
míst. Právě tak jako ve veřejné správě tak i na vedoucích
místech hasičské organisace byly provedeny některé
změny. Vydána nařízení, která upevnila hasičskou organisaci. V našem sboru byli tímto opatřením postížení
bratr Holub František starší a bratr Michal Zita. Později
po prošetření celá věc byla zlikvidovaná jejich zpětným
přijetím do sboru.
Dne 9. května 1948 vyhlášena Ústava republiky československé, tak zvaná „Ústava 9. května“. Dne 4. června
1948 byl zvolen na místo prvního občana ve státě presidentem republiky československé dosavadní předseda
vlády soudr. Klement Gottwald. Jeho volba byla přijata
s velkým nadšením všech pracujících proto, že soudr.
president Gottwald vyšel z řad pracujícího lidu.
Avšak v roce 1948 byly též zasazeny celému našemu
národu dvě tvrdé rány. Dne 10. března 1948 roznesla se
zpráva o tom, že v Praze zemřel tragickou smrtí ministr
zahraničních věcí republiky československé, Dr.h.c. Jan
Masaryk. Těžká to ztráta pro naší mladou republiku a
její lid, který on tak miloval. Pohřbu se za sbor zúčastnil
v Praze br. Denemark.
Ještě jedna rána se nezacelila a už tu byla druhá, ještě
hlubší a bolestnější. Dne 3. září 1948 zemřel president Budovatel Dr. Edvard Beneš. Nemám slov, kterými bych se

Půjčky 6000 – 20000
pro všechny zaměstnance, důchodce,
podnikatele (i s 0 na daň př.) a ženy na MD.

Bez ručitele, bez poplatku, rychle a levně
Tel.: 775 699 334
www.prijemne-penize.cz

vyjádřil jaká bolest a smutek, jaké dojetí bylo mezi bratry
na schůzi, která nebyla ani svolána a přeci přišli všichni
do zbrojnice za chvíli po té, když tato smutná zvěst se
rozhlásila. Nikdo nemluvil, nestyděl se za slzy, a přeci
jsme si všichni rozuměli. Pohřbu se zúčastnilo z našeho
sboru 12 bratří, 7 sester a 6 osob civilních. Tak jsme se
rozloučili s naším druhým tatíčkem, kterého jsme před
rokem vítali ve svém středu.
A tak minul na velké události bohatý rok 1948. Rok,
který na dlouho vešel do dějin našeho národa.
(Příště zavítáme do let 1949-1951. Dozvíme se, koho
hasiči vytáhli utopeného z Dyje, jak se změnilo vedení
i název sboru, či jak si hasiči vedli při poplachovém
cvičení).
Zdeněk Pavlů

CAFETERIE CIBULKA NABÍZÍ
SVAČINY DO ŠKOLY A DO PRÁCE
- příprava zdravých svačin pro Vaše děti,
výběr ze široké nabídky za příznivé ceny
- možnost předplatného na měsíc dopředu
/budete mít jistotu, že si Vaše dítě za peníze,
které od Vás dostane na nákup svačiny, nekoupí nezdravé sladkosti a přeslazené nápoje/
- každé ráno v naší cafeterii
Stačí si jen vybrat z naší nabídky, přijít si pro snídaňové poukazy
do naší cafeterie, za které pak Vaše děti dostanou zdravou svačinu.
Ušetříte čas, nervy a hlavně zdraví Vašich dětí!
VÁNOČNÍ CUKROVÍ /napečeme za Vás/
Přijďte si vybrat z naší široké nabídky vánočního cukroví. Nelamte
si hlavu a neztrácejte drahocenný čas. Celou nabídku si můžete
prohlédnout v naší cafeterii.
Pečeme: čajového cukroví, vanilkové rohlíčky, směs linecké cukroví, kokosky, perníčky, medovník, vánoční dorty, piškotové rolády,
vánočky a mnohem více…
VÁNOČNÍ CATERING /navaříme za Vás/
vánoční bramborový salát, prošpikovaná krůta se slaninou, obalený
kapr, švestková omáčka,
obložené chlebíčky, kanapky, paštiky, filé v aspiku se zeleninou
a mnoho dalšího…
VÁNOČNÍ DÁRKY /zabalíme za Vás/
Nevíte co nadělit svým blízkým? Mají už všichni všechno? Zaručeně nic nezkazíte krásným dárkovým potravinovým košem. Přijďte si
vybrat ze široké nabídky dárkových košů nebo si vyberte z našeho
sortimentu a zabalíme Vám koš podle Vašich představ.
NABÍDKY VÁM OCHOTNĚ PŘEDLOŽÍ
PERSONÁL NAŠÍ CAFETERIE.

Půjčky 3 – 50000,-- Kč
do 48 hodin bez ručitele a zástavy majetku
tel.: 606 128 894

CAFETERIE CIBULKA.,
21. Dubna 694, 691 44,
Lednice na Moravě
Tel.: + 420 720 306 941, fax: + 420 519 340 166
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Hospůdka U Korunky
Chcete-li se vrátit o pár století zpět do romantických
časů středověku, určitě se běžte podívat do nově otevřené hospůdky U Korunky. Najdete ji (kdo to ještě neví) u
prodejny Sklo Bohemia na Břeclavské ulici. Neobvyklý
interiér vás upoutá na první pohled. A kdo by odolal
originálnímu jídelníčku? Taková pipina ze súsedova
kurníku, flákota ze svině nebo šplíchanec z potoka (rybí
maso) – no nesbíhají se vám sliny? Můžete si objednat i
kravinu s fazulů, ledový vánek, zajícovu misku – více
prozradí jídelní lístek. Na zapití orosený grýgl (rozuměj
pivo), něco na zahřátí, štamprličku něčeho dobrého,
víno…. Už jen kvůli této nabídce stojí zato vstoupit. Já
tak učinila a majiteli panu Josefu Markovičovi položila
několik otázek.
1. Jak jste přišel na nápad otevřít hospůdku ve stylu
středověku?
V Lednici je docela hodně restaurací, tak abychom se
odlišovali.
2. Kdo vymýšlel jídelníček?
Jídelníček jsme dávali dohromady s manželkou, trvalo
to poměrně dlouho, než jsme vše vymysleli. A proč takové
názvy jídel? Zase proto, abychom se odlišovali, aby to
bylo něco jiného než v zavedených podnicích.

3. Kde jste sehnali staré dekorační předměty?
Něco jsme měli doma, něco máme od známých, něco
od příbuzných. A třeba staré trámy jsme přivezli až
z Příbrami.
4. Jak jste spokojen se zájmem návštěvníků?
Spokojenost velká, návštěvníků hodně, dá se říct, že
se při obsluhování ani nezastavíme – a to je dobře, jsme
nadšeni.
5. Kolik hostů může naráz zasednout ke stolům vaší
hospůdky.
Uvnitř může sedět asi 35 lidí, sedí se na lavicích, takže
počet je určen taky tím, jak se hosté k sobě „přimáčknou“.
V létě se dá sedět i venku na zahrádce – za hospůdkou i
před hospůdkou.
6. Plánujete nějaké akce?
Ano a to hlavně na léto – grilování, hudební večery,
např. country. Jsme tu o samotě, takže nikoho nebudeme
rušit.
7. Kolik máte zaměstnanců?
Zatím je to rodinný podnik, o víkendu pomáhají děti a
známí, až čas ukáže, přibereme-li nějaké zaměstnance.
Za odpovědi panu Markovičovi děkuje J. Pánková
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KINO LEDNICE

Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
Tel.: 775 155 755; e-mail: kino@lednice.cz, www.lednice.cz/kino

Kino Lednice oznamuje,
že od 1. 11. 2008 do 31. 1. 2009

nebude z technických důvodů
promítat.
Budou se provádět udržovací práce
v kinosále a přilehlých místnostech.
Děkujeme za pochopení.
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