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NIKOL MUSELÍKOVÁ

NĚMČIČKY | Odpočinek od práce hla-
vou může vypadat třeba tak, že vezmete
motorovou pilu a vyrazíte kácet stromy
a keře. Takový druh oddechu je stále po-
pulárnější. Přesvědčili se o tom i ve vi-
nařství J. Stávek v Němčičkách. Na za-
čátku ledna vyvěsili na své facebooko-
vé stránce výzvu pro všechny, kteří by
chtěli přijet na „lumberjack pobyt“ a po-
moci s kultivací vinic výměnou za oběd
a večerní degustaci ve sklípku. Teď
mají víkendové termíny zaplněny až do
konce února. „Nevzešlo to od nás, ale
od našich přátel, kteří nám vždycky na-
bízeli, že pomůžou s prací a my je za to
pohostíme,“ říká enolog a majitel vinař-
ství Jan Stávek. Práce přibývalo, a tak
zkusili oslovit širší okruh lidí. Chytli se
okamžitě. „Přijíždí k nám úplně cizí
lidé, ale i stálejší zákaznici, kteří chtějí
nakouknout výrobě vína pod pokličku,“
tvrdí Stávek.
„Nazvali jsme to lumberjack pobyt,

protože tahle zimní práce není vůbec
jednoduchá. Například máme pozem-
ky, na kterých je potřeba pokácet stro-
my a odtahat dřevo na oheň. Často se

ozvou páry, ale snažím se od toho ženy
odrazovat, je to práce pro chlapy,“ tvrdí
Stávek.
Práce začíná mezi osmou a devátou

hodinou ráno a končí se setměním.
„Není to ale jen o tom, během dne si tře-
ba ohřejeme párky na ohni nebo si
dáme svařák,“ popisuje Stávek.

Od svařáku pak plynule přejdou k de-
gustaci vína ve sklípku, která je tou nej-
větší odměnou za odvedenou práci. „Po-
byty jsou dvoudenní a snažíme se nej-
víc práce odvést už v prvním dni. Počítá-
me s tím, že produktivita práce je po
noci ve sklípku nižší,“ usmívá se Stá-
vek.

BŘECLAVSKO | Každý rok přibudou
v jeskyni Na Turoldu na okraji Mikulo-
va netopýři. Dobrou zprávu přinesli
ochránci přírody po sčítání zimujících
netopýrů a vrápenců v minulém týdnu.
V jeskyni Na Turoldu a ve sklepích
v Lednici a ve Valticích napočítali
685 zimních spáčů.
„Podzemní prostory, které mají bě-

hem celého roku poměrně stabilní teplo-
tu, jsou vhodnými místy pro zimování
našich netopýrů a vrápenců. Aby měli
vědci, kteří se těmito živočichy zabýva-
jí, a také ochranáři jasno v tom, jak to
s jejich početností u nás vypadá, probíha-

jí na mnoha zimovištích pravidelná sčítá-
ní. Nejinak je tomu i v turoldské jeskyni
a umělých podzemních prostorách
v Lednici a Valticích,“ vysvětluje Hele-
na Prokešová ze Správy chráněné krajin-

né oblasti Pálava. Počty zimujících zví-
řat podle ní rok od roku stoupají. V jes-
kyni Na Turoldu bylo v roce 2016 napo-
čítáno 426 letounů, letos dokonce 440.
Během spánku potřebují netopýři ab-

solutní klid. „Jelikož se jedná o hmyzo-
žravce, kteří mají za běžných podmínek
velmi rychlý metabolismus, musí le-
touni během zimního spánku zpomalit
všechny své tělesné funkce na mini-
mum, aby vůbec přežili. Proberou-li se
předčasně, metabolismus se částečně na-
startuje a oni tak zbytečně spálí část
svých nevelkých energetických zásob.
Několikeré vyrušení během zimování
pro ně může znamenat smrt. Proto po-
kud na ně někde narazíme, rychle si je
prohlédněte, ale zbytečně na ně nesviť-
me, nedýchejte a rozhodně se jich nedo-
týkejte,“ upozorňuje Prokešová.

Jan Stávek (vlevo) vymyslel originální způsob, jak sehnat pomocníky na prá-
ce ve svém vinohradu. FOTO | VINAŘSTVÍ J. STÁVEK

440 vápenců a netopýrů
letos zimuje na
Turoldu v Mikulově.

KRÁTCE

Lázeňský dům hostí
módní přehlídku
LEDNICE | Jaké jsou nové módní tren-
dy a jaké šaty se budou nosit v nadcháze-
jící plesové sezoně? Odpovědi nabídne
módní přehlídka s Vlastou Gilániovou
v lázeňském domě Perla v Lednici, která
se koná v pátek 27. ledna od 19.30 ho-
din. Hosté se na ní mohou přesvědčit, že
opravdu každá žena může být krásná.
Budou svědky proměny, kdy správně
zvolený make-up, úprava vlasů a správ-
ný výběr oblečení dokážou zázraky.
Vstupenky na přehlídku je možné zakou-
pit na recepci nebo rezervovat na telefo-
nu 519 304 811. Vstupenky jsou slosova-
telné – vyhrát je možné krásné věcné
ceny. Módní doplňky a lázeňské proce-
dury nebudou v tombole chybět. (sol)

Opice se vrací do
opraveného pavilonu
HODONÍN | Rekonstrukce pavilonu
opic v hodonínské zoo se chýlí ke kon-
ci. Byť ještě není vše hotové, část zvířat
se již vrátila do svých ubikací. Návštěv-
níci se tak mohou potěšit rodinkou lemu-
rů tmavých, gibonkou Betsy a horkou
novinkou – varii červenými. Vzhledem
ke stále probíhajícím pracím na střeše
pavilonu bude možné si zvířata zatím
prohlédnout pouze ve vnitřních ubika-
cích. (sol)

Mikulovští chtějí
víc míst pro seniory
MIKULOV | Město Mikulov si nechalo
vypracovat studii na přístavbu G-centra,
domova pro seniory. Nová část by měla
rozšířit stávající komplex a nabídnout
nově 72 lůžek. V třípodlažní budově je
počítáno i s vybudováním kaple a s hospi-
cem. Zda se skutečně bude stavět, bude
záležet na získaných dotacích. (sol)

Do Břeclavi míří
kapraři z celé země
BŘECLAV | Už jedenáctý ročník tradič-
ní akce kaprařské scény přivítá v sobotu
21. ledna břeclavský Dům kultury. Carp
ShowMoravia letos nabídne osm předná-
šek předních českých kaprařů. Speciál-
ním hostem bude vítězWorld Carp Clas-
sic 2016 – světového kaprařského závo-
du, který se na podzim konal na novo-
mlýnských nádržích. Připraveny jsou
i speciální přednášky pro děti z rybář-
ských kroužků či prodejní výstava třiceti
vystavovatelů. Prezentovat se bude více
než sto značek. Začátek akce je v sobotu
v 8 hodin, přednášky začínají v 9 hodin,
dětské přednášky od 9.30. (sol)

Vinařství láká na
pracovní pobyt s pilou
i svařákem. Odměnou za
celodenní práci je
degustace vína.

Netopýrů je Na Turoldu zase víc

Do vinohradu lákají na
dřinu. Za stravu a víno


