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VELKÉ PAVLOVICE, BRNO Maturity
už mají za sebou a nervozita je
pryč. Velkopavlovičtí oktaváni si
teď mohou dosyta užít pocit štěstí.
Mají proč, v soutěži Tablo roku
2011, kterou vyhlásila MF DNES
spolu s Rajce.net, vyhráli krajské
kolo a v tom celostátním byli druzí.

„Je jasné, že nás potěšilo, jak
jsme dobří,“ říká student Dalibor
Dufek a přiznává, že s dnes už bý-
valými spolužáky kují plány, jak si
„hvězdné“ tablo budou vozit na
srazy.

Že se jim tak povedlo, přičítají ne-
jen šikovné profesorce Marii Holás-
kové, která jim s tablem pomohla,
ale i tomu, že se jako parta uměli do-
mluvit. „Sami jsme si třeba zorgani-

zovali ples a nacvičili polonézu, na-
pekli koláče a zajistili spoustu dal-
ších věcí,“ popisuje třídní úspěchy
Vendula Bálková. S plánováním i vý-
robou tabla to podle ní bylo podob-
né. „Vymysleli jsme si i způsob, jak
ho připevníme na zeď. Nakoupili
jsme hmoždinky i lanko a pak vrtali
do zdi,“ popisuje další bývalý stu-
dent oktávy Tomáš Mikulica.

Tabla mají ve skutečnosti dvě,
další visí hned vedle, ve výkladu
prodejny s dárky a květinami. Je
úplně jiné než soutěžní, na které se
všech třiadvacet studentů nechalo
vyfotit u zrcadla. „To jsme si také
vymysleli. Je to taková parodie na
facebookové fotky holek u zrca-
dla,“ vysvětluje další oktavánka

Markéta Hiclová. Škola skončila,
ale parta spolužáků už teď plánuje
sraz. Nejraději by se sešli již zítra
a pak třeba každý druhý den, ale vy-
jde to pravděpodobně až koncem
prázdnin. Chtějí vzpomínat, jak trá-
pili profesory pozdními příchody
a vymlouvali se na všechno možné:
zácpu v šatně nebo přidrzle tvrdili,
že postel holt byla silnější než oni.

Ne moc často, ale někdy přece
chodili někteří studenti do zdejší-
ho gymnázia pěšky mezi vinohra-
dy. Třeba ze sousedních Bořetic.
A i když jim Velké Pavlovice nena-
bídly během studia takové vzruše-
ní jako třeba Brno, nelitují, že zde
strávili možná nejhezčí léta svého
života.

„Vůbec mi to nevadí. Bylo to ta-
kové osobnější. Učitelé k nám měli
kamarádštější přístup a i to zdejší
prostředí se mi líbí,“ říká Dalibor
Dufek. A ostatní oktaváni mu přiky-
vují.

Za Brno vyhrály bubliny
studentů z gymnázia
Další tablo, které v soutěži zaujalo,
ztvárnili čtvrťáci z brněnského Bis-
kupského gymnázia. Nad rozkvet-
lou loukou si hraje s bublifukem
třídní učitelka. V bublinách ale jak-
si uvázli studenti, kteří dělají holu-
bičky, stojky nebo se jen tak ležér-
ně opírají. A „čekají, až to prask-
ne“. Podle tohoto hesla se totiž je-
jich tablo jmenuje. Biskupské gym-

názium vyhrálo mezi brněnskými
účastníky a na jižní Moravě se
umístilo na třetí pozici.

„Na tablo jsme slyšeli hodně po-
chval, tak jsme si řekli, že to zkusí-
me i v soutěži. Ale že takhle zabo-
dujeme, mě překvapilo,“ usmívá
se maturant Jakub Raus, který kou-
sek do soutěže přihlásil.

Podle něj bylo nejtěžší se domlu-
vit se třiceti spolužáky, jak vůbec
tablo pojmout. Padaly různé návr-
hy. Jako nechat se vyfotit pod vo-
dou nebo s krabicí. „Hledali jsme
nějaký společný prvek, který by fo-
tografie sjednotil. A tak vznikly
bubliny,“ poznamenává Raus.

Helena Vaculová
s přispěním Elišky Kolínkové

BRNO (ek) V úterý odešly z brněn-
ského krajského soudu dvě obálky,
na kterých byli jako adresáti uvede-
ni bývalý starosta Žabovřesk Aleš
Kvapil a lobbista a někdejší tajem-
ník Brna-středu Radovan Novotný.
Pokyn v dopise byl nesmlouvavý:
Nastupte do věznice v Bohunicích
do deseti dnů.

Zdánlivě tak končí jedna z největ-
ších korupčních kauz na jižní Mora-
vě za poslední léta. Bývalí členové
ODS Kvapil a Novotný byli odsouze-
ni za to, že po podnikateli Jiřím Što-
plovi žádali milionový úplatek. No-
votného policisté chytili přímo s pe-
nězi. Že jsou nevinní, jim neuvěřil
ani Vrchní soud v Olomouci, ke kte-
rému se oba muži odvolali. V polovi-
ně dubna byli odsouzeni na čtyři
roky do věznice s ostrahou.

„Výzvu k nástupu trestu jsme za-
slali 31. května. Oba ji musí splnit
do deseti dnů od data, kdy výzvu
přebrali,“ uvedla mluvčí Krajského
soudu v Brně Miroslava Sedláčko-
vá. Podle ní zatím na soudě neobdr-
želi takzvané doručenky, které by
potvrdily, že Kvapil a Novotný již vy-
zvání dostali. Je ale pravděpodob-
né, že už ve středu či ve čtvrtek je
měli v rukou. To by znamenalo, že
oba odsouzení musí přijít do vězení
do konce tohoto týdne. Kvapilovi
a Novotnému byla podle místa byd-
liště jako „startovní“ určena vězni-
ce v Brně-Bohunicích.

„Zatím mohu říct to, že ještě ne-
nastoupili. Většinou to ale všichni
nechají na poslední možný den,“
podotkla mluvčí vazební věznice
v Bohunicích Dana Krejčířová. Po-
kud by muži odsouzení určenou
lhůtu nedodrželi, hrozí jim, že při-
jdou o navrácení dříve složené kau-
ce. Nebo také o možnost podmíneč-
ného propuštění v polovině trestu.

V Bohunicích stráví oba odsouze-
ní přibližně týden. Absolvují zde
zdravotní prohlídku a vyplní vězeň-
ské dotazníky. „Zároveň je nahlásí-
me na generální ředitelství, kde roz-

hodnou, v jaké věznici si odpykají
trest,“ popsala Krejčířová. Dodala,
že většinou rozhoduje zdravotní
stav vězně, aktuální naplněnost věz-
nic, ale i přání odsouzeného.

Oba někdejší vlivní politici už se
k celé záležitosti nechtějí vyjadřo-
vat. „Nemám zájem to rozebírat,“
řekl Kvapil a odkázal na svého advo-
káta. Odmítavě reagoval i Novotný.
Oba stále trvají na tom, že nic trest-
ného neudělali. A hodlají se odvolá-
vat.

Nejlepší z Brna Bublinové tablo studentů čtenáři
také vyhodnotili jako třetí nejlepší.

FAKTA

Kauza
Kvapil a Novotný

■ Bývalého starostu Žabovřesk
Aleše Kvapila (vlevo) a lobbistu
a někdejšího tajemníka
Brna-středu Radovana Novotného
(vpravo) zatkla policie loni v lednu.

■ Podle obžaloby oba někdejší
členové ODS žádali čtyři miliony,
pak dva a nakonec jeden milion
korun po podnikateli Jiřím
Štoplovi. Výměnou za peníze
slíbili, že nebudou komplikovat
výstavbu multifunkčního
Sonocentra v ulici Veveří.

■ Krajský soud oba politiky loni
v září odsoudil k sedmi letům
vězení a peněžitému trestu.
Kvapil i Novotný se odvolali s tím,
že jsou nevinní. Vrchní soud však
jejich vinu potvrdil a pouze snížil
počet let, který stráví ve vězení,
na čtyři. Peněžitý trest jim naopak
zvýšil na dvojnásobek, tedy na
milion korun pro Kvapila a pět set
tisíc pro Novotného.

■ Oba se chtějí obrátit na Nejvyšší
soud. Mezitím už se začalo stavět
Sonocentrum.

Každý rok zaplní výklady tabla maturantů. V soutěži Tablo roku 2011,
kterou vyhlásila MF DNES a Rajce.net, bodovaly dvě třídy z Velkých
Pavlovic. Z Brna byli úspěšní studenti Biskupského gymnázia.

Druzí v kraji Druhé nejlepší
tablo čtvrťáků z Velkých Pavlovic.

2x foto: Rajče.net
Výsledky soutěže
na jižní Moravě
1. Gymnázium Velké Pavlovice
2. Gymnázium Velké Pavlovice
3. Biskupské gymnázium Brno
4. Gymnázium Elgartova
5. Gymnázium Slovanské

náměstí
6. Gymnázium Matyáše Lercha
7. Gymnázium Moravský

Krumlov
8. Hotelová škola, s. r. o., Brno
9. Gymnázium Hodonín
10.OA a SZdŠ Blansko

Umístění jihomoravských škol
v celorepublikovém pořadí
2. Gymnázium Velké Pavlovice
5. Gymnázium Velké Pavlovice
14.Biskupské gymnázium Brno

INZERCEPolitici Kvapil a Novotný si balí
kufry. Destinace: vězení
Oba někdejší vlivní muži Brna musí nastoupit do deseti dnů

Studenti v bublině i na zdi Facebooku


