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SUPERSUPERSKLENÍKSKLENÍK  
je připraven plodit!

40 000 rajčat už je v zemi!

Farmáři totiž začali ve Vel-
kých Němčicích s první vý-
sadbou rajčat v největším tu-
zemském skleníku. Na plo-
še tří hektarů vysadili přes 
40 tisíc rostlin odrůdy cherry. 
Ruku k dílu přiložilo padesát 
lidí, hlavně žen. 

Farmáři z družstva Čers-
tvě utrženo pěstují raj-
čátka v hypermo-
derním sklení-
ku takzvanou 
h y d r o p o -
nickou ces-
tou. „Výho-
dou je čisto-
ta a hygiena 

systému. Umožňuje i lepší 
hospodaření s vodou. K rost-
linám průběžně po kapkách 
proudí voda obohacená o ži-
viny. Přebytečná pak stéká 
do nádrže, znovu se upraví a 
vrací se k rostlinám. Většinu 
spotřeby navíc kryje dešťov-

ka,“ vysvětlil šéf druž-
stva Jiří Stodůlka.

Ještě do 
konce roku 
p l á n u -
je druž-
stvo vysa-
dit rajča-
ta na dal-

ších 6,5 hektaru. Vyjma Vel-
kých Němčic i v Mutěnicích 
a Smržicích. „Budeme sorti-
ment dále rozšiřovat o polní 
zeleninu z Velkých Bílovic. 
Na řadu přijde i ovoce, hlav-
ně meruňky, jahody a borův-
ky,“ slibuje Monika Zábojní-
ková z družstva.

VELKÉ NĚMČICE – Hospodyňky i labuž-
níci, zbystřete! Už na přelomu roku si 
bude možné v Česku pochutnat na čer-
stvých rajčátkách, vypěstovaných v no-
vém mamutím skleníku na Moravě!

Obří halu bude vytápět místo 
slunce bioplynka. Opylování 
kvetoucích rajčat zařídí čme-
láci. Na rozdíl od včel se totiž 
dokážou uvnitř skleněné haly 
bezpečně pohybovat.

Odbytové družstvo Čerstvě 

utrženo vzniklo letos. Sdružu-

je farmy ve Velkých Němčicích, 

Smržicích, Mutěnicích a ve Vel-

kých Bílovicích. Společenství ne-

závislých pěstitelů si dalo za cíl 

vrátit na pulty prodejen čer-

stvé české ovoce a čes-

kou zeleninu.

Čerstvě Čerstvě 
utrženoutrženo

Text: Jiří Nováček
Foto: NWT, J. Nováček
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Zemědělci upravují ve skleníku ve Zemědělci upravují ve skleníku ve 
Velkých Němčicích závěsný systém Velkých Němčicích závěsný systém 

na čerstvě vysazená rajčata. na čerstvě vysazená rajčata. 

Pracovnice skleníku ve Pracovnice skleníku ve 
Velkých Němčicích při Velkých Němčicích při 
výsadbě rajčat.výsadbě rajčat.

Farmáři převážejí Farmáři převážejí 
rostliny rajčat ze skladu rostliny rajčat ze skladu 
do obřího skleníku.do obřího skleníku.

Tak bude Tak bude 
skleník skleník 
vypadat na vypadat na 
přelomu přelomu 
roku.roku.

HODSLAVICE (kru) – Srazil 
chodce a vzal do zaječích? 
Policisté vyslýchali mladíka 
(23), který údajně utekl v 
sobotu od nehody v Hod-
slavicích u Nového Jičína, 
při níž zemřel muž (†29). 
Je možné i to, že mladík 
vozidlo, které narazilo ve 
vysoké rychlosti do stro-
mu, řídil. „Přihlásil se policii 
sám. Zatím nebyl z ničeho 
obviněn a zjišťuje se jeho 
role při tragické nehodě,“ 
řekl policista Petr Směták. 
Záchranáře zalarmoval ná-
hodný kolemjdoucí. Ani po 
několika desítkách minut 
se ale nepodařilo obnovit 
krevní oběh muže.

Utekl od 
nehody

BRNO (jn) – Uprostřed vá-
nočních trhů na náměs-
tí Svobody v Brně bude le-
tos zářit 18 metrů vysoký 
smrk ztepilý. Strom, který 
vyrostl v Masarykově lese 
v Křtinách, přicestuje do 
Brna z Bílovic nad Svita-
vou ve středu 15. listopadu. 
Brněnské Vánoce pak za-
čnou jeho slavnostním roz-
svícením 24. listopadu v 17 
hodin.

Brno čeká 
na smrk

PROSTĚJOV (rys) – Zřejmě 
v chvatu prchala v noci z 
návštěvy opilá mladá žena 
(22) z Prostějova. Ze za-
hrady u domu totiž lez-
la přes plot, a navíc nemě-
la boty. Strážníkům, které 
přivolali sousedé, řekla, že 
přes plot odchází z návště-
vy kvůli tomu, že branka 
je zamčená. Strážníci ale 
nezjistili, že by dotyčná v 
domě tropila cokoliv nezá-
konného. Nakonec ji kvůli 
jejímu stavu raději dopro-
vodili domů.

Odcházela 
přes plotř

RUDA NAD MORAVOU 
(rys) – Přímo z podzemní 
nádrže kradli naftu dva ci-
zinci (34 a 35) na benzino-
vé pumpě v Rudě na Šum-
persku. Zloději přestřih-
li zámek na víku podzem-
ní nádrže a pomocí vlast-
ního čerpadla čerpali naftu 
do připravených plasto-
vých nádrží. Podařilo se 
jim ukrást přes 1500 litrů 
nafty za 42 tisíc korun. „V 
době, kdy chtěli odjet, byli 
zadrženi policisty,“ sdělila 
policejní mluvčí Jiřina Vy-
bíhalová.

Kradli 
naftu z pumpy
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Seniora (70) shodili ze skályBrutální boj 
o dědictví

BRNO (jn, mat) – Chtě-
li jeho majetek! Proto se 
údajně příbuzní rozhod-
li seniora (70) z Brna drs-
ným způsobem zbavit. 
Muže v brněnském lomu 
Hády shodili z výšky ně-
kolika desítek metrů. 

Příbuzná (37) lstí vyláka-
la seniora na fi ktivní pro-
hlídku pozemků. Senio-
ra pak napadl ženin pří-
tel (27). 

Muži se ale jako zázra-
kem podařilo zachytit na 
srázu. Než mohl útočník 

dokonat dílo zkázy, obje-
vili se lidé na procházce a 
vytočili linku 158. Policis-
té pak vyčerpaného seni-
ora vytáhli zpátky na ská-
lu. 

Kriminalisté se údaj-
ným pachatelům během 

72 hodin dostali na stopu 
a zadrželi je. Policie zatím 
neprozradila, v jakém pří-
buzenském vztahu dotyč-
ná k napadenému muži je. 
Oběma podezřelým nyní 
hrozí za vražedný útok až 
výjimečný trest. 

Známého topili v potoce!
OLOMOUC (rys) – Su-
rové bití a topení v poto-
ce. Tak se ze svého zná-
mého snažil vymoci dluž-
nou pětistovku Martin S. 
(20) ze Vsetínska. Kama-
rád Michal M. (27) ho 
při tom povzbuzoval a 
vše natáčel na video. 

„Dej mu, teď znova! 
Dej mu! Ty mu dáváš! 
Nech ho vylézt a pak ho 
tam shodíme znovu!“ he-
coval kamaráda Michal 
M. Martin S. muže stří-
davě brutálně bil, kopal a 
topil v potoce. Napadený 
přežil jen zázrakem.

U olomouckého soudu 

měl včera vypovídat důle-
žitý svědek. Policisté, kte-
ří ho měli k soudu přivést, 
však přišli s informací, že 

muž je tak opilý, že není 
schopen vypovídat. Soud 
byl proto odročen na le-
den. 

Martin S. (vlevo) Martin S. (vlevo) 
a Michal M. u soudu.a Michal M. u soudu.

Kvůli pětistovce
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Auto s řidičem (†63) 
zmizelo v Labizmizelo v Labi

DĚČÍN (lac) – K tra-
gické nehodě došlo 
včera na okraji Děčí-
na. Řidič (†63) osob-
ního vozu tam vjel 
do protisměru. Meze-
rou ve svodidlech sje-
lo auto do Labe a zmi-
zelo pod hladinou. 

Místo, kde se auto 
potopilo, museli loka-
lizovat potápěči. Po-
sléze hasiči pomocí je-
řábu vůz vytáhli na 
loď. „Uvnitř byl mrt-
vý člověk,“ řekl Lukáš 
Marvan, mluvčí Ha-
sičského záchranného 
sboru Ústí nad Labem. 
„Zjišťujeme okolnosti. 
Zatím pracujeme s ver-
zí, že nikdo další ve vo-
zidle nebyl,“ řekla poli-
cejní mluvčí Trypeso-
vá. Příčinu smrti šoféra 
určí soudní pitva.

Hasiči auto Hasiči auto 
vytáhli jeřábem.vytáhli jeřábem.
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TRAGÉDIE

ČÍN (lac) K tra
V DĚČÍNĚ

Větší Větší 
než Václaváknež Václavák

Největší skleník v Česku vy-

rostl v polích mezi Hustopeče-

mi a Velkými Němčicemi za 15 

měsíců. Stál 200 milionů a jeho 

rozloha 4,64 hektarů je větší než 

plocha Václavského náměstí v 

Praze (4,1 hektaru). Ročně v 

něm chtějí farmáři vypěs-

tovat na 1400 tun raj-

čat.


