
Deo Gratias. Kapela, kamarádi, parta
Kapela Deo Gratias z Bořetic veřejně vystupuje od roku 2003. V současné době má dvacet členů různého věku

ANETA BERÁNKOVÁ

Bořetice – Po každém povede-
ném koncertu si často řeknou
„Bohu díky“. Latinsky je to
Deo Gratias. A právě takový
název si zvolili pro svoji kape-
lu. Deo Gratias je chrámová
schola mladých z Bořetic a
blízkého okolí. Hrají nejen v
bořetickém kostele, ale vystu-
povali také několikrát v Praze
a ve Zlíně. Doprovázeli setká-
ní mládeže v Brně a Hustope-
čích a zpívali s Pavlem Hela-
nem, který byl ve finále soutě-
že Československo má talent.

Počátky hudebního sesku-
pení sahají do konce osmde-
sátých let. „Schola mladých
existuje v Bořeticích od revo-
luce, kdy muzikanti svobodně
vycházeli s kytarami do ulic a
zpívali křesťanské písně. Od
roku 2003 jsme začali veřejně
vystupovat a natáčet vlastní
autorské písně,“ uvedla ve-
doucí skupiny Veronika No-
váková.

Bylo jich i čtyřicet
V současnosti působí v Boře-
ticích dvacet členů, z nichž
osm tvoří kapelu a zbytek jsou
zpěváci. „Složení se rok od
roku mění. Jsme stále otevře-
ní a vděční za každého nově
příchozího, kdo si s námi chce
zahrát a zazpívat. Máme za se-
bou časy, kdy nás bylo čtyři-
cet, i časy, kdy nás nebylo ani
deset. Přizpůsobujeme se si-
tuaci,“ nechala se slyšet ve-
doucí.

K Deo Gratias se přidala i
Andrea Punčochářová. „Do
kapely jsem se dostala přes ve-
doucí Veroniku. Jako mladší

jsem chodívala na faru a hrála
jsem na kytaru, tak jsem se k
nim později i s kamarádkou
připojila. Nyní tam hraji už
skoro čtyři roky,“ řekla Boře-
tičanka Punčochářová.

Dvě alba na kontě
Nejmladší adeptce, která bude
v budoucnosti novou posilou
kapely, je teprve osm týdnů.
„Věkový průměr je kolem tři-

ceti let. Říkáme si schola mla-
dých, ale je pravda, že to jádro,
které kdysi Deo Gratias rozje-
lo, pomalu stárne. Proto má-
me radost, když k nám zavítají
mladší ročníky. Jinak si ale za
zmíněným názvem stojíme,
protože se mladí opravdu cítí-
me,“ usmívala se Nováková.

Kromě pořádání koncertů a
šíření křesťanské hudby mají
muzikanti na kontě dvě alba.
První vyšlo v roce 2003 a nese

název Teď vypráví můj pán.
Obsahuje i autorské písně
současné vedoucí. O tři roky
později přidali desku Pár ná-
padů. „Některé z našich vlast-
ních skladeb přebírají i další
kapely z celé republiky. Vždy
je zajímavé a obohacující si
poslechnout jejich podání,
případně si s nimi společně za-
zpívat, když se sejdeme na ně-
jaké akci. Letos bychom rádi
natočili další studiové album,

po kterém už naši příznivci
volají,“ prozradila muzikant-
ka z Bořetic.

Deo Gratias není jen kape-
la, jsou to především kamará-
di, které společné zpívání a vy-
stoupení baví. A baví i jejich
posluchače. „Zatím jsem je
slyšela hrát jenom jednou, ale
moc se mi líbili. Především
proto, že působí jako skvělá
parta,“ dodala Linda Krusto-
vá z Hustopečí.

POSPOLU. Osm členů Deo Gratias tvoří kapelu. Zbytek jsou zpěváci. Letos je čeká několik koncertů a festivalů po celé republice. Zájemci je
mohou slyšet i v Bořeticích, kde se ukáží při biřmování a Anenské pouti. Foto: archiv kapely

Talent. Po roce se vrací zpět
ANETA BERÁNKOVÁ

Břeclav – Hudební kritici ji
přirovnávají k Davidu Ois-
trachovi, který byl světozná-
mým ruským houslistou. Es-
ther Yoo, mladá virtuoska ko-
rejského původu, loni vypro-
dala břeclavské kino Koruna.
Nyní míří do Břeclavi podru-
hé. V neděli se od devatenácti
hodin představí opět za do-
provodu brněnského komor-
ního orchestru Czech Virtuo-
si.

Navzdory svému mládí má
za sebou devatenáctiletá Es-
ther řadu úspěchů. Na housle
hraje od čtyř let, v osmi popr-
vé vystoupila s orchestrem.
„Je to výjimečná událost.
V Koruně se po jejím boku
představí půlka brněnské
filharmonie, celkově pětatři-
cet hudebníků. S Czech Vir-
tuosi vystupuje již několik
let,“ uvedl provozovatel kina
Luděk Kabelka.

Když se dozvěděl, že nadaná
houslistka bude znovu v Čes-
ku, neváhal navázat na loni

tak úspěšný koncert. „Snažím
se vybírat zajímavé lidi. Když
do republiky přijede někdo
výjimečný, pokouším se, aby
přicestoval i k nám do Břecla-
vi. Esther Yoo u nás bude už
podruhé. Loni jsme prodali
všechny lístky. Snad se i letos
setkáme s podobným ohla-
sem. Věřím, že to bude opět
pěkná podívaná,“ zadoufal

Kabelka. Pod taktovkou diri-
genta Jakuba Kleckera bude
na programu Sen noci svato-
jánské od Felixe Mendelssoh-
na.

Motivy německého roman-
tického skladatele vystřídá
Mozartův Koncert pro housle
a melodie symfonie S vířením
kotlů od Josefa Haydna.

O významnosti návštěvy
svědčí i fakt, že talentovaná
virtuoska vystupovala po ce-
lém světě. Je studentkou pres-
tižní belgické školy, předtím
studovala na Mezinárodní
škole v Bruselu. Posbírala ně-
kolik ocenění v soutěžích a vy-
stoupila v nejznámějších hu-
debních sálech. V Royal Al-
bert Hall v Londýně, v Carne-
gie Hall a Juilliard School v
New Yorku, v Tel Aviv Opera
House a v mnoha dalších.

Brněnský orchestr Czech
Virtuosi jí bude vhodným pó-
diovým partnerem. Má na
svém kontě více jak tři sta
koncertů. Z toho třetinu v za-
hraničí. Předprodej lístků na
koncert stále trvá.

Esther Yoo. Foto: archiv Esther Yoo

Chtějí pozemek. Mají smůlu

PETR TUREK

Hodonín – Manželé z Břeclavi
chtějí v hodonínské místní
části Nesyt postavit na svém
pozemku rodinný domek.
K němu mají v plánu přikou-
pit od města pětadvacet arů
pro to, aby rozšířili zahradu.
Nebrání jim v tom záplavové
území, ale záměry radních.
„Jsme vlastníky vedlejšího
pozemku, který je velmi čle-
nitý a jeho úzká část vede po-
dél cesty. Tím zamezuje vstup
z ní na městskou parcelu. Úz-
ký díl našeho pozemku je pro
nás velmi obtížně využitelný,
proto bychom rádi odkoupili
ten městský a scelili je,“ na-
psali na městský úřad zájemci
ze sousedního okresního měs-
ta.

Zároveň ale nabídli nižší ce-

nu, než jaká odpovídá cenové
mapě. Manželé upozornili, že
přes městský pozemek vede
napětí, které snižuje jeho hod-
notu. „Naši parcelu jsme kou-
pili ve veřejné soutěži v pro-
sinci 2013 za 105 korun za metr
čtvereční. Tuto částku nabí-
zíme také za odkup městského
pozemku,“ informoval pár.
Cenová mapa ale místo ohod-
nocuje tři sta padesáti ko-
runami za metr čtvereční, te-
dy celkem na téměř devět set
tisíc korun.

Riziko dokáží zvážit
sami, říká zastupitel
Právě proto už v červnu za-
stupitelé rozhodli o tom, ne-
prodat pozemek za cenu nižší,
než je stanovuje cenová mapa.
Následně radní doporučili tu-
to parcelu neprodat vůbec.
„Není to nic proti žadatelům.
Rada se shodla v tom, že není
vhodné veškerý městský ma-
jetek zpeněžit. Myslím si, že je
zatím vhodnější nechat tento
pozemek v majetku města,“

uvedla starostka Hodonína
Milana Grauová (ANO 2011).
Odbor rozvoje města naopak
doporučil parcelu využít, nej-
lépe prodejem majitelům při-
lehlého pozemku, kteří jej
chtějí využívat pouze jako za-
hradu.

Kupující by ale měl být in-
formovaný o tom, že se území
nachází v pasivní záplavové
zóně. „Nejlepší by bylo jim po-
zemek prodat. Zájemcům ne-
vadí, že je v záplavovém úze-
mí, a dokáží se rozhodnout,
jestli to pro ně riziko je, nebo
není,“ myslí si opoziční za-
stupitel Petr Buráň (Svobod-
ní).

Výstavbu v oblasti na dru-
hé straně nedoporučuje ani
hodonínský odbor životního
prostředí, a to vzhledem ke
zkušenostem z minulých let,
kdy byla při povodních tato lo-
kalita zaplavená. Navíc s ohle-
dem na výstavbu protipovod-
ňových opatření výše polože-
ných oblastí na řece Moravě
nelze odhadnout rozsah mož-
né záplavy.

Řekne, jak to chodí ve Španělsku
Břeclav – Jak se žije a pracuje
dobrovolníkům ve Španěl-
sku? Odpověď na tuto, ale i řa-
du dalších otázek přinese be-
seda s bývalou dobrovolnicí
Evropské dobrovolné služby,
která se uskuteční tento pátek
v malém sále břeclavské měst-
ské knihovny.

Celkem deset měsíců strá-
vila studentka Markéta Knop-
Kostková ve španělské Maja-
dahondě. Působila tam jako
dobrovolnice v organizaci,

která mladým lidem poskytu-
je informace o možnostech
studia, práce a stáží v zahra-
ničí. A také se stará o využití
jejich volného času.

Zájemcům poradí
Při besedě povypráví Knop-
Kostková o životě ve Španěl-
sku, práci v neziskovce i o tom,
jak projekt Evropské dobro-
volné služby v praxi funguje.
„Případným zájemcům také

poradíme, jak je možné se do
takového projektu přihlásit
a s čím vším je dobré počítat.
Navíc se příchozí mohou těšit
na chutné překvapení,“ lákal
Jakub Miklín z Evropského
centra mládeže Břeclav. Prá-
vě to setkání ve spolupráci
s knihovnou pořádá.

Páteční beseda, která účast-
níky alespoň na chvíli přene-
se do teplého a slunného Špa-
nělska, začíná od podvečer-
ních sedmi hodin. (šup)

Alkohol v ulicích?
Přibyl další zákaz
Dokončení ze str. 1

O zrušení zákazu konzu-
mace alkoholu na veřejnosti v
Břeclavi hovořilo sdružení
Mladí a Neklidní. „Důvodem je
jeho totální zbytečnost. Chce-
me odstranit paradoxní situa-
ci, kdy na akcích pořádaných
městem se tato vyhláška po-
rušuje zcela otevřeně. Město
uděluje samo sobě výjimku z
vlastní vyhlášky,“ vysvětlil
postoj zastupitel Jakub Ma-
tuška. Stávající představitelé
břeclavské radnice ale zrušení
či zásadní změnu existující vy-
hlášky nechystají. „Vedení
města hodnotí vyhlášku jako
důležitou,“ potvrdila včera
mluvčí břeclavské radnice
Eliška Windová. Jak dodala,
městská policie naopak dává
podněty k její aktualizaci. „Do-
plňuje místa, kde konzumaci
zakázat. Například v okolí dět-
ských hřišť,“ oznámila.

Nejlepší fotografie
představí U Synků
Hustopeče – Kouzelná kraji-
na, romantická zátiší či lidé.
Nejen to ukazují snímky, kte-
ré budou k vidění od pátku v
hustopečském městském mu-
zeu a galerii v domě U Synků.
Koná se tam výstava vítěz-
ných fotografií soutěže Hus-
topečský rok 2014 očima foto-
grafů. Páteční vernisáž začne
v pět hodin odpoledne, kdy zá-
roveň dojde k vyhlášení ví-
tězů, včetně toho absolutního.
Přebere si tam první cenu, jíž
je digitální zrcadlovka. Ná-
vštěvníci si mohou v domě U
Synků prohlédnout vybrané
snímky až do pětadvacátého
ledna, to výstava končí. (sp)

Jméno: Eva Koudelová
Věk: 35 let
Povolání: podnikatelka

Pojedu do Mikulova domluvit
detaily na náš svatební ve-
letrh, který se blíží a na který
se moc těšíme. A zároveň také
rozvezu plakáty, aby o něm vě-
dělo co nejvíc lidí. (liv)

Přepadl poštu. Lupič utíkal bez
peněz, pustili se za ním lidé
Sedlec – Kriminalisté se od
včerejška zabývají pokusem
loupeže na poště v Sedleci. Ne-
úspěšným. Jak sdělila poli-
cejní mluvčí Kamila Harašto-
vá, policisté zadrželi dva po-
dezřelé muže.

Oznámení o přepadení při-
jali strážci zákona po půl třetí
odpoledne. „Muži, který
vstoupil na poštu a požadoval
u přepážky vydání peněz, se
nepodařilo získat žádný ob-

nos,“ informovala mluvčí.
Když pachatel zjistil, že ne-

uspěl, vyběhl z pobočky ven.
„Při útěku ho začali pronásle-
dovat místní obyvatelé,“ do-
dala Haraštová. Na místo vy-
razila policejní hlídka. Ta po-
té dopadla prchajícího
šestačtyřicetiletého muže i
dalšího pětapadesátiletého
podezřelého, který seděl v au-
tě. Případ již vyšetřují krimi-
nalisté. (sp)


