
slovácko
týdeník pro Hodonínsko, kyjovsko a veselsko 

Úterý / 9. října 2012 / Cena 15 Kč / PředPlatné 14 Kč  / ročníK II. / číslo 41

~ nové ~

*
+ TV magazin

11123

HODONÍN
příprava 
vozidel 
na STK

tel. 603 576 703
12002

                             VracoV, náměstí míru 1661
tel. 518 324 982, 606 057 817 e-mail: redakce@nove-slovacko.eu
www.nove-slovacko.eu

Dnes čtěte
Regionální školy 
se představily 
na Veletrhu 
vzdělávání

s novými jmény.     

Str. 8

Kyjov, Cádis - decentrali-
zace, demokracie a rozvoj-to 
byly hlavní témata diskutovaná 
místními a regionálními samo-
správami na jejich sněmu ino-
vace v rámci tří „d“. 25. 

Generálního sněmu Rady 
evropských obcí a regi-

Kyjovský starosta František Lukl 
přednášel ve Španělsku

onů (CEMR) ve španěl-
ském městě Cádis se zúčast-
nil i starosta Kyjova a 
místopředseda Svazu měst a obcí 
České republiky, František Lukl. 
“Na rozdíl od minulého sně-
mu, který byl koncipován spí-
še formou panelových disku-

sí, se měli účastníci letošního 
sněmu možnost zúčastnit celé 
řady tematicky zaměřených 
workshopů, a soustředit se tedy 
více na oblasti svého zájmu. 

Na výběr byly sekce, které 
se věnovaly strategiím výcho-
disek ze současné krize, situaci 
decentralizace ve světě, která je 
základním předpokladem pro 
rozvoj demokracie, moderniza-
ci veřejných služeb, především 
zvýšení jejich efektivity, kvality 
a udržitelnosti, mezigenerační 
solidaritě v souvislosti s demo-
grafickou situací v Evropě, ale 
i tématu genderové rovnosti, 
která je s demokracií rovněž 
spojena nebo integraci migran-
tů, která je pro některé místní 
a regionální samosprávy citli-
vým, nicméně palčivým pro-
blémem,“ sdělil František Lukl. 
Účastníci ocenili možnost vzá-
jemné výměny zkušeností v rám-
ci tematických diskusních sku-
pin. „Také neformální diskuse 
v celém průběhu akce mají svůj 
význam. Jejich prostřednictvím 
byla navázána nebo prohloubena 
řada kontaktů, které Svaz využi-
je při rozvíjení spolupráce se 
zahraničními asociacemi, se kte-
rými může společně obhajovat 
naše zájmy na evropské úrov-
ni, dodal slovácký „reprezen-
tant“ František Lukl.          (av) 

NásedloviCe - dlouhá 
léta se v této obci na Kyjov-
sku povolávalo o vybudová-
ní důstojného prostranství na 
okraji Násedlovic, konkrétně 
u místa „posledního odpočin-
ku.“ Nyní se obyvatelé konečně 
dočkali a padá od nich chvála 
na adresu radnice. 

„Podařilo se nám připravit, 
zrealizovat a dát k užívání, nové 
parkoviště spolu s úpravami 
veřejného prostranství u hřbito-
va. Jedná se parkovací stání cel-
kem pro devětatřicet aut, z toho 
tři stání jsou určena pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a 
orientace, jedno parkovací místo 
je i pro autobus,“ sdělila NS sta-
rostka Násedlovic Vlasta Mokrá.

Se stavbou byly také provede-
ny sadové úpravy spolu s mobi-
liářem „Byl zde vysazen platan 
javorolistý, tis červený a dřišťál. 
Před vstupem je nově uprave-

násedlovice mají před vjezdem 
do obce nové prostranství  

na plocha s volně kladenými 
dlaždicemi, lavičkami, nechy-
bí ani odpadový koš s rozšíře-
nou plochou na parkování kol,“ 
dodala Mokrá s přáním, aby nový 
objekt hojně sloužil nejen míst-

ním, ale i návštěvníkům obce. 
„Nemusí to být na tomto místě 
jenom při posledních rozlouče-
ních se zesnulými,“ konstatovala 
první žena Násedlovic.

 Antonín vrba

Starostka Násedlovic Vlasta Mokrá představila nové prostranství při nedávné 
návštěvě i svému kolegovi, starostovi Uhřic Petru Tihelkovi.

velKá NAd veličKou - Zatímco jarní 
a letní měsíce byly skoupé na déšť a paprsky 
slunce v předpovědích meteorologů braly za 
své, přesto matička příroda v některých jejich 
darech kouzlila a mile překvapila nejednoho 
zahrádkáře. 

Přesvědčil se o tom i senior Antonín Vrba 
z centra Horňácka, když na zahradě začal sklí-
zet petržel a mrkev. Rozměrově dosahovala 
zelenina neobyčejné velikosti, připomínající 
spíše řepu. „Takové kousky jsem ještě v životě 
neměl v rukách. Přitom jsem zeleninu nehnojil, 
nezaléval, jen dvakrát okopal od plevelu. Celou 
dobu růstu byla vystavena slunci,“ prohlásil nad 
úrodou a za kroucení hlavy, dlouholetý pěstitel 
ovoce a zeleniny, Antonín Vrba. Přitom na jaře 
zasadil obyčejné semena této zeleniny a na stej-
né místo. 

„Na takové extremní počasí je to i pro mne 
překvapení. Mně se zase urodila nadměrná úro-
da brambor o průměru až o osmnáct centimet-
rů. Exemplář jsem vystavoval u nás na nedávné 
výstavě,“ dodal předseda zahrádkářského spol-
ku v Louce, Josef Šmehlík.                      (red) 

Velickému zahrádkáři se urodily mrkve velké 
jako řepy
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HodoNÍN - v úterý, druhého října, vypátrali dubňanští policis-
té muže, který se  několik měsíců vyhýbal nástupu do vězení. jed-
nalo se o celostátně hledaného čtyřiačtyřicetiletého muže, který 
se svému trestu vyhýbal úmyslně a k výkonu trestu, ke kterému 
měl nastoupit na jaře tohoto roku, nenastoupil.

„Muž byl odsouzen k ročnímu odnětí svobody pro zanedbání 
povinné výživy. Protože nenastoupil do vazby, vydal na něj Okres-
ní soud v Hodoníně zatykač. Místní policisté navíc obvinili muže z 
maření výkonu trestního rozhodnutí a obviněnému teď hrozí až tříletý 
trest odnětí svobody,“ uvedl k případu hodonínský policejní mluvčí 
Petr Zámečník.

Dalšího celostátně hledaného muže vypátrali policisté z hodonín-
ského obvodního oddělení. V tomto případě šlo o třiatřicetiletého 
muže, jež si měl odpykat trest za majetkovou trestnou činnost.

„Oba pachatelé byli v tentýž den eskortováni do brněnské věznice, 
kde si svůj trest odpykají,“ dodal Zámečník.                                 (mm)

HodoNÍN - První říjnový 
den se starosta města Hodo-
nín igor Taptič a místostarosta 
města vojtěch salajka, setkali 
se sportovci, kteří pocházejí 
z Hodonína a reprezentovali 
českou republiku na letních 
olympijských hrách 2012 v 
londýně. 

Se starostou a místostarostou se 

tak setkala atletka Lucie Škrobá-
ková, která obsadila desáté mís-
to v běhu na sto metrů překážek, 
stolní tenistka Iveta Vacenovská, 
která byla na dvaatřicátém místě 
a střelec Jakub Tomeček, jež byl 
devatenáctý ve skeetu.

„Jménem občanů poděkova-
li členové vedení města olym-
pionikům za jejich vynikající 

výsledky a vzornou reprezenta-
ci,“ uvedla tisková mluvčí města 
Hodonín Petra Kotásková.

„Je pro mě velkou ctí přivítat 
na půdě radnice sportovce, kte-
ří výborně reprezentují nejenom 
svoji vlast, ale také náš region. 
Kromě toho, že vynikají ve svém 
sportovním odvětví, zůstali neu-
věřitelně skromnými a pracovi-

tými lidmi. Jsem nesmírně rád, 
že jsem je mohl osobně poznat,“ 
podělil se o své dojmy starosta 
města. „V přátelském rozhovoru 
se sportovci podělili o své doj-
my a nezapomenutelné zážitky 
z olympijských her a na závěr se 
podepsali do pamětní knihy měs-
ta,“ dodala Kotásková.

Michaela Munzarová

Kyjov - Přestože od same-
tové revoluce uplynulo už víc 
jak dvacet let, otázku zaniklé-
ho židovského hřbitova v čás-
ti areálu nemocnice se dosud 
nepodařilo vyřešit. 

„Tento pozemek je v současné 
době částečně zastavěný budova-
mi, betonovými panely a využí-
vá se jako skladové plochy,“ při-

znává ředitel nemocnice Mudr. 
Svoboda. „S budovami se nedá 
nic dělat, ale po dohodě s při-
zvaným architektem se tu rýsu-
je určité důstojné řešení tohoto 
pietního prostoru. Náklady na 
úpravy by nepřekročily část-
ku 100 000 korun. Problém je 
v tom, že současné právní nor-
my nám to neumožňují financo-

vat,“ vysvětluje Svoboda. Do 
roku 1919 měli Židé v Kyjově 
vlastní obecnou správu. Ve 40. 
letech 20. století z města zmi-
zela početná židovská i němec-
ká menšina. Téměř všichni 
kyjovští Židé zahynuli za 2. 
světové války a jejich synago-
ga byla v 60. letech 20. století 
zbourána, aby uvolnila prostor 

novému Domu kultury. Otáz-
ka židovského hřbitova leží na 
srdci především pamětníkům a 
právem zneklidňuje. Jak řekl 
starosta města František Lukl, 
je třeba hledat řešení pro tuto 
citlivou záležitost, a to zvláš-
tě v dnešní, pragmatické době, 
která je chudá na hlubší lidské 
hodnoty.                        (red)

Půlnoční požár zaměstnal pět hasičských sborů 
velKá NAd veličKou 
- Profesionální hasiči ze sta-
nice ve veselí nad Moravou a 
dobrovolné jednotky z velké 
nad veličkou, Hrubé vrbky a 
lipova, vyjeli minulé pondě-
lí k ohlášenému požáru, který 
vypukl pár minut před půlnocí 
v seníku nedaleko obydleného 
stavení v horní části velké. 

Pro velkou rozsáhlost „čer-
veného kohouta“ a jeho šíření 
do okolí velitel zásahu požádal 

dispečink o posilu s jednotkou 
disponující velkokapacitní cis-
ternou. Ta přijela ze sousedního 
Zlínského kraje, ze sedmadva-
cet kilometrů vzdálené stanice v 
Uherském Brodě. 

„Požár, který kromě seníku 
a dalších objektů za rodinným 
domem zasáhl také hospodář-
ské stavení sousedního domu se 
hasičům pomocí vodních prou-
dů podařilo dostat pod kontrolu 
čtyřiačtyřicet minut po půlno-

ci,“ informoval k případu tisko-
vý mluvčí HZS Jihomoravského 
kraje, Jaroslav Haid.

Vodu v cisternách hasi-
či doplňovali z hydrantu na 
náměstí ve Velké nad Veličkou. 
„Likvidaci ohně po vyklizení 
půd, rozebírání žhnoucích kon-
strukcí obou hospodářských 
stavení a dohašení lokálních 
ohnisek hasiči ukončili ve 4.28 
hodin. Ke střežení požářiště 
na místě zůstala místní dobro-

volná jednotka,“ dodal Haid. 
Požár téměř zničil hospodářská 
stavení dvou rodinných domů, 
rozšíření ohně na obytné části 
ve vyčíslené hodnotě pět mili-
onů korun, se hasičům naštěstí 
podařilo uchránit. Způsobená 
škoda však dosáhla podle před-
běžného odhadu částku na tři 
sta tisíc korun. Příčina požáru 
je nyní na bedrech vyšetřovate-
le HZS Jihomoravského kraje.

 Antonín vrba

Bývalá škola v zarazicích se mění na kulturní stánek 
veselÍ NAd MorAvou 
- ZArAZiCe - od svého 
založení aktivitou hýřící vesel-
ské kulturní centrum, o.p.s., se 
opět představuje s novinkou. 
stalo se správcem bývalé zara-
zické školy pod hlavičkou tak 

zvaného Zarazického centra. 
„Naším cílem je zde v průběhu 

času vytvořit společenské a kul-
turní centrum pro místní komu-
nitu,“ řekl ředitel VKC Michal 
Blažíček. V současnosti se Zara-
zické centrum může pochlubit 

první kulturní akcí nejen pro děti 
s názvem „Hrátky v Zarazicích“, 
která proběhla v polovině září. 

V rámci „Hrátek v Zarazicích“ 
byla také zahájena výstava sta-
rých fotografií se zarazickou 
tématikou, která se stala trvalou 

součástí objektu. „Mimo jiné zde 
nabízíme také možnost proná-
jmu společenské místnosti pro 
nejrůznější společenské akce či 
tělocvičnu k nejrůznějším vol-
nočasovým aktivitám,“ dodal 
Blažíček.                    (av)

PrAHA, rATÍšKoviCe - vel- 
kého uznání se dostalo minu-
lý týden obecní knihovně z 
ratíškovic. Po zisku nejlep-
ší knihovny jihomoravského 
kraje, se mohla těšit nejvyšší-
ho ocenění v republikové sou-
těži. Titul Knihovny roku 2012 
přebírali zástupci ratíškovic, v 
čele s knihovnicí Marií škorpí-
kovou, v pražském Klementinu 
- v prostorách Národní knihov-
ny. Přítomno bylo i vedení z 
radnice a základní školy, které 
výborně spolupracuje s kni-
hovnou a také napomohlo k 
úspěšnému tažení.

 „Já bych chtěla v první řadě 
říct, že tohoto ocenění si nesmír-
ně vážím. Z různých ohlasů jsem 
věděla, že se naše knihovna 
lidem líbí, ale na titul Knihov-
na roku jsem vůbec nepomysle-
la, nebo jen v těch nejodvážněj-
ších snech. Když jsme ve čtvrtek 
seděli spolu s panem starostou, 
místostarostou a ředitelem naší 
školy v nádherné Zrcadlové 
kapli pražského Klementina a 
nejvyšší knihovnice Národní 
knihovny Zlata Houšková ozná-
mila, že Knihovnou roku 2012 
se stává naše knihovna, byl to 
pro mne hodně silný zážitek,“ 
sdělila ještě radostí zářící, Marie 
Škorpíková.

ratíškovice mají nejlepší knihovnu roku 2012 
především zásluhou knihovnice marie Škorpíkové

Získaný úspěch vidí oceněná 
knihovnice hned v několika fak-
torech. „Základním předpokla-
dem bylo vybudování pěkného 
přívětivého prostředí knihov-
ny, mám na mysli především 
moderní interiér, ale určitě hra-
je svoji roli i exteriér knihovny. 
U nás proběhla zásadní rekon-
strukce interiéru začátkem roku 

2011, kde všechno staré bylo 
nahrazeno novým, jako stropy, 
omítky, podlahy, nábytek. Dal-
ší dnes již nutnou podmínkou 
je myslet i na naše hendikepo-
vané občany, do knihovny vede 
bezbariérová rampa, od letoš-
ního jara máme i bezbariérové 
toalety. Dále jsme mysleli na 
naše děti s dětským koutkem a 

prostorem, kde můžou mamin-
ky své děti nakrmit, přebalit, 
zřídili jsme tzv. Family Point. 
Příjemné prostředí bylo spouš-
těcím ventilem pro přehršel 
aktivit,“ prozradila část receptu 
na prvenství Škorpíková. Jako 
velmi důležitou vidí i práci se 
školními dětmi, kde je podle 
ní nutné podporovat čtenář-
skou gramotnost. „Pořádáme 
knihovnické lekce, kdy během 
celého školního roku knihovnu 
navštěvují jednotlivé třídy, prv-
ňáčci přijdou většinou třikrát 
a na konci školního roku jsou 
pasování na čtenáře,“ konstato-
vala Marie Škorpíková.

„Úspěch není podložen jen 
dostatečnými finančními pro-
středky, které obec do knihov-
ny koncepčně po několik let 
vkládala, ale především usilov-
nou a profesionální prací paní 
knihovnice Marie Škorpíko-
vé, jejíž knihovnická činnost 
výrazně překračuje hranice pra-
covních povinností. Bez toho, 
že by byla knihovna vedena 
srdcem a s laskavým přístu-
pem k návštěvníkům, by tato 
knihovna nebyla Knihovnou 
roku 2012,“ prohlásil po návra-
tu z Prahy, místostarosta Ratíš-
kovic, Radim Šťastný. 

Antonín vrba

Policisté dopadli dva celostátně 
hledané muže

Židovský hřbitov v nemocničním areálu

Vedení města přivítalo tři reprezentanty z olympijských her

čejč - Nehoda, při které se zranili čtyři lidé a také jeden kůň, 
se stala minulý týden v úterý, druhého října, u obce čejč. Před 
osmou hodinou večerní se tam srazilo osobní vozidlo a koňský 
povoz, který řídil dvacetiletý vozka. 

„Jedenapadesátiletý řidič osobního vozidla začal na mokré vozov-
ce předjíždět dodávku jedoucí před ním. V protisměru však jel povoz 
tažený dvěma koňmi. Na voze jela s vozkou ještě jedenadvacetiletá 
spolujezdkyně. Řidič osobního vozidla v důsledku nepřizpůsobení 
rychlosti a viditelnosti nestačil na protijedoucí povoz včas zareagovat 
a levým bokem bokem vozidla zachytil bok koně, který šel u středu 
vozovky. Přední částí vozidla pak narazil čelně do povozu,“ uvedl 
hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník.

Koňský povoz skončil po střetu v silničním příkopu a osobní vozi-
dlo také. Všichni účastníci nehody byli střízliví, zraněn byl řidič 
vozidla, jeho spolujezdec a vozka se svou spolujezdkyní. Zraněný 
kůň byl přepraven na veterinární stanici do Brna.               (mm)

HodoNÍNsKo - Až dva roky odnětí svobody hrozí čtyřicetile-
tému muži, obviněnému z krádeže. K té došlo z kraje minulého 
týdne na fotbalovém hřišti v Hovoranech. Tam se přes noc ztrati-
ly dvě autobaterie, jejichž hodnota přesahovala šest tisíc korun.

„Neznámý pachatel je odcizil z odstavené sekačky na trávu a Ze 
zaparkované multikáry. Dubňanští policisté objasnili krádež ve velmi 
krátkém čase, kdy během svého šetření získali dostatek poznatků k 
tomu, aby po dvou hodinách zadrželi podezřelého muže,“ sdělil k pří-
padu hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník.                          (mm)

Při nehodě byli zraněni čtyři lidé 
a jeden kůň

Podezřelého muže odhalili policisté 
za dvě hodiny

Minulý týden se nechal slyšet se stížností kandidát za ČSSD do 
krajského zastupitelstva Jiří Janda, že jim politická i nepoli-

tická konkurence nejen přelepuje, ale i strhává volební propagační 
materiály. Daleko od pravdy tento socialista z Hodonína nemá. Pro-
tože jsem měl možnost projet náš region z jednoho kouta do druhého 
s cílem propagovat nejmenované kandidáty, musím mu dát za pravdu. 
Vylepoval jsem je s jedním primášem na různé plochy, ale s citem, pří-
padně se svolením majitele. Žádný plakát jsem nikomu z konkurence 
tímto způsobem nelikvidoval. Taky jsem si všiml, jak na jedné výlepové 
ploše byli lidovci nad ODS, kterým vykukoval z převažujícího žlutého 
papíru jen modrý pták. Nezůstalo to však jen u tohoto zjištěného pří-
padu. Bylo toho více a bylo mi z toho smutno. Strhávači si možná ani 
neuvědomují, že i těmito gesty se pozná současná politická kultura, 
na kterou tak lamentujeme. Přitom si ji sami i tímto způsobem dělá-
me. Navíc ještě na strhávače nadávám, protože právě na propagaci 
k volbách se pokaždé prošustruje nejen ze státní pokladny nemalý 
peníz. Když jsme upevňovali ty největší několikametrové bannery, tak 
jsem si říkal, že snad se někde neodváží i takovéto monstra strhnout. 
Dostalo se mi od kolegy jednoznačné odpovědi: „Tady ne, tady proje-
de tisícovka automobilů denně,“ prohlásil. Asi zapomněl, že existuje 
ještě noc. Pro jistotu si nyní každý den nechávám kolem projíždějícím 
kamarádem potvrdit, že je stále poutač na svém místě. „Visí“, hlásí 
mi do mobilu nadšeně. S blížícím termínem otevření volebních míst-
ností se strachuji, zda předvolební kultura vydrží do těchto velikostí a 
výšin. Nezapomeňme však dát hlas i těm kandidátům, o kterých víme, 
že jsou vhodní do zastupitelstva kraje a nemají možnost se nechat 
„strhávat,“ protože nikde „nevisí“.                                     Antonín Vrba

I na výlepových plochách se 
pozná předvolební „kultura“

S obecní knihovnicí Marií Škorpíkovou (druhá zleva) přijeli do Prahy převzít titul 
Nejlepší knihovny roku 2012 i představitelé Ratíškovic. Úplně napravo je minis-
tryně kultury Alena Hanáková.                                                        Foto JH
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? Zeptali jsme se ...
Zástupce ředitelky Klvaňova gymnázia a  Střední  odborné 
školy zdravotnické a sociální školy v Kyjově Jiřího Šimečka

HodoNÍN - Hodonínští zastupitelé schálili Koncepci rodinné 
politiky města, v níž budou podporovat tyto čtyři oblasti. vytvá-
ření vhodných životních podmínek pro fungování rodin a spo-
luvytváření prostředí příznivé rodině, slučitelnost zaměstnání a 
rodiny, Podpora služeb rodiny a osvětová a informační činnost.

„Koncepce rodinné politiky města Hodonína vychází z důležitého 
dokumentu, kterým je Rodinná politika Jihomoravského kraje. Sho-
duje je s ní ve všech oblastech, které se kraj rozhodl podporovat ve 
všech obcích,“ uvedla tisková mluvčí Hodonína Petra Kotásková.

(mm)

HodoNÍN - den zvířat a den zdraví oslavili společně všich-
ni, kteří dorazili uplynulou sobotu do hodonínské zoologic-
ké zahrady. dočkali se tam ukázky výcviku asistenčních psů, 
výcviku lam krotkých i řady úkolů a soutěží.

Sobotní den patřil v hodonínské zoologické zahradě zvířatům. Už 
pošesté se tam návštěvníci setkali, aby společně oslavili Meziná-
rodní den zvířat.

„Mezinárodní den zvířat vznikl na počest Františka z Assisi, který 
o zvířata pečoval a staral se o ně. Zemřel čtvrtého října roku 1226 
a právě na čtvrtý říjen den zvířat připadá,“ upřesnila vznik Meziná-
rodního dne zvířat mluvčí zoo Bohuna Mikulicová.

V letošním roce se navíc akce spojila s kampaní Zdravé město 
Hodonín a lidé se tak mohli užít více aktivit.

„V rámci dne zvířat zde máme například šmoulí domeček s pře-
kvapením, kterým je králík a mouční červi. Je tu řada poznávacích 
soutěží, kde děti poznávají zvířata a plní různé úkoly, za které pak 
dostávají odměny. Ke dnům zdraví tu máme mykologickou poradnu 
a mykologa Václava Koplíka z Ratíškovic. S ním přijel také Ladi-
slav Špeta, který tu vystavil své snímky hub,“ dodala k programu 
Mikulicová.

Většinu návštěvníků, kromě stanovišť s úkoly, zaujala také ukázka 
asistenčních psů, kterou předvedla Liga vozíčkářů. S dvouletou fen-
kou Ebi a psem Yndym ukázali, jak může být pes lidem na vozíčku 
nápomocen při podávání věcí či sundávání svršků.

Navíc si každý, kdo chtěl, mohl sednout si na invalidní vozík a 
na chvíli vyzkoušet jaké to je, být odkázan na pomoc asistenčního 
psa.

Mimo psů si děti užívaly poznávací soutěže.
„Nejmenší děti poznávají zvířatka, ti starší už přiřazují stopy k 

jednotlivým druhům. Když je tu moc dětí, můžou lovit rybičky. Nej-
víc je baví asi poznávání jednotlivých zvířat, v tom jsou si jisté. 
Chodí hodně dětí,“ řekla ke svému stanovišti Gabriela Běhulová z 
Centra pro rodinu.

Hodně dětí lákalo také překvapení ve šmoulím domečku.
„Děti si tu malují a vybarvují. Za splnění dostanou razítko. Teší se 

na překvapení v domečku,“ řekla Pavla Košuličová, která rozdávala 
razítka u šmoulího domku.

Vyvrcholením odpoledne byla ukázka výcviku Lam krotkých, 
kde se předvedla lama Nancy a letos narozené lamí mládě Laura.

Michaela Munzarová

Psi, lamy a spousta soutěží. Takový byl mezinárodní 
den zvířat v Hodoníně

Kyjov - v rámci 16. ročníku 
celostátní aktivity Týdne kniho-
ven, kterou vyhlašuje svaz 
knihovníků a informačních 
pracovníků čr, zorganizova-
la ve středu 3. října Městská 
knihovna Kyjov první setkání 
kyjovských spisovatelů. 

Ředitelka knihovny Marie 
Ježková představila činnost 
knihovny jako centra znalostí, 
informací a kulturního dědic-
tví. Přítomné, mezi kterými byli 
básníci, historici, ilustrátoři, 
novináři, publicisti a folkloristi, 
jmenovitě Jarmila Bednaříková, 
Jiří Dunděra, Jan Pavlík, Josef 
Holcman, Ljuba Heimrichová, 
Věra Kellnerová, Naďa Horáko-
vá, Alena Bartošíková, Vladimí-
ra Klimecká, František Synek, 
Juraj Jordán Dovala, Jaromír 
Nečas, Jura a Petr Petrů, Jar-
mila Synková a další, se sezná-
mili s projekty, které knihovna 
v letošním roce předložila na 
Ministerstvo kultury v rám-
ci dotačního řízení - Knihovna 
21. století.  “Jedná se o 
tři projekty. První nese název 
Podpora čtenářské gramotnos-
ti u začínajících čtenářů - čtení 
a odvaha, druhý se jmenuje Jak 
hledat a zastávat pravdu v dneš-
ní době a třetím projektem je Žijí 
mezi námi-pojďme naslouchat“, 
vyjmenovala záměry ředitelka 
kyjovské knihovny, Marie Jež-
ková. V rámci posledně uve-
deného projektu představila 
na fóru s následným oceněním 

V Kyjově se sešli regionální spisovatelé 
i významné osobnosti 

i slavného horňáckého hudce, 
primáše Martina Hrbáče, jed-
noho z pokračovatelů „majstra“ 
Joženy Kubíka z Hrubé Vrbky.

„Ocenění za šíření pravdy 
v lidové písni si velmi vážím. Už 
když jsem byl malý školák, zpí-
vával jsem  si  rád pěničku: Daj 
ňa mamičko, daj ňa do školy, 
nech sa naučím drobnéj litery…

A teď, když už mám mladé 
roky za sebou, prožité z velké 
části při muzice a zpěvu krás-
ných písniček, si zpívám nej-

raději: Chvála Bohu, že sem sa 
narodiu, že sem svojích muadých 
rokú užiu, měu sem v světě enom 
ty jediné, odešly ně, nebudu mět 
iné…, prohlásil třiasedmdesátile-
tý bard horňácké muziky, Martin 
Hrbáč.

„Těší mne, že se knihovna 
ve svém vývoji posouvá, stejně 
jako dospívá, vyvíjí se samotný 
člověk. Jde nejen o instituci, kte-
rá je pokladnicí vědění, humoru, 
krimi a kultury, ale také místem, 
kde se schází osobnosti našeho 

regionu. A právě středeční dopo-
ledne toho bylo příkladem. Tolik 
renesančních lidí na jedno mís-
tě jsem již dlouho nezažil. Jsou 
pro mě inspirací i povzbuzením 
a děkuji týmu pracovníků měst-
ské knihovny, že toto setkání 
tak bravurně zorganizovali. Jen 
tak dál,“ poznamenal s přáním 
další přítomný a významný host 
kyjovské knihovny, jinak vášni-
vý čtenář, starosta zdejšího krá-
lovského města, František Lukl.
                       Antonín vrba

BuKovANy - Zástupce 
ředitelky Klvaňova gymná-
zia a střední odborné školy 
zdravotnické a sociální ško-
ly v Kyjově a obyvatel obce 
Bukovany, jiří šimeček se 
rozhodl opětovně kandidovat 
do Zastupitelstva jihomo-
ravského kraje, protože byl 
osloven skupinou starostů a 
zaměstnavatelů našeho regi-
onu, kteří chtějí využít jeho 
zkušeností ze samosprávy. 

V letech 1994-2002 je načer-
pal jako místostarosta obce 
Petrov a v posledních dvanácti 
letech i jako krajský zastupitel. 
Celou jeho dosavadní komunální politickou kariéru se snažil pomá-
hat nejen obcím, ale i spolkům, zájmovým sdružením a  příspěvko-
vým   organizacím. Navíc je Jiří Šimeček profesně kantor a školská 
problematika patří vedle dopravy, zdravotnictví, kultury a sociálních 
věcí ke stěžejní agendě, kterou má kraj na starosti. Právě k problema-
tice školství jsme kandidátovi ODS položili otázku. 

Jak vidíte optimalizaci sítě středních škol 
v okrese Hodonín?

„Celý Jihomoravský kraj, potažmo  Česká republika, se potýká 
v posledních deseti letech s nedostatkem žáků ve věku 15 -18 let. 
Mnohé střední školy jsou poloprázdné, v celkovém průměru jsou 
obsazeny cca ze 70%. Situace se musela řešit. Proto i v našem regi-
onu bylo nutno  z ekonomických důvodů přistoupit k ne příliš popu-
lárnímu kroku - tzv. optimalizaci sítě středních škol, nebo-li rušení 
ředitelství některých škol a dalších administrativních postů. Situaci 
bylo nutno řešit i na Hodonínsku, Veselsku a Kyjovsku. Zaměřím se 
na jeden svého času poměrně medializovaný případ v Kyjově. V září 
loňského roku bylo krajským zastupitelstvem odsouhlaseno slou-
čení tamní Střední odborné školy zdravotnické a sociální se sou-
sedním Klvaňovým gymnáziem s účinností od 1.1.2012. Ředitelství 
připadlo logicky ekonomicky silnějšímu a stabilnějšímu subjektu - 
gymnáziu. Toho se tento systémový krok fakticky nedotkl. Obě školy 
následně vypracovaly ve spolupráci se zřizovatelem společný pro-
jekt, který zamezil vážně hrozícímu zrušení zdravotnických a soci-
álních oborů v Kyjově a jejich transfer do Břeclavi či Vyškova. Tím 
by náš okres přišel o typ vzdělávání, které zde má nejen dlouholetou 
tradici, ale zejména opodstatnění pro zaměstnanost. Fungují zde 
nemocnice a řada sociálních ústavů a zařízení, které jsou zázemím 
pro praxi žáků a jejich budoucí zaměstnání.“             Antonín vrba

Zastupitelé schválili Koncepci 
rodinné politiky města Hodonína

V průběhu setkání udělila ředitelka Městské knihovny v Kyjově Marie Ježková věhlasnému horňáckému primáši Martinu 
Hrbáčovi ocenění za šíření pravdy v lidové písni.

U jednoho ze stanovišť poznávaly děti jednotlivé druhy zvířat a přiřazvaly k nim 
jejich stopy.

Některé úkoly byly pro děti těžší. Tady musely poznat jednotlivé plody.

Známá cimbalistka a zpěvačka Magdalena Múčková z Hroznové 
Lhoty měla v sobotu 6. října přetěžký úkol - nahradit v roli mode-

rátora festivalu hudebních nástrojů zemřelého Jana Rokytu. Svoji roli 
zvládla se ctí, a pokud se někde zaškobrtla, neměla na tom vinu. Kdo-
si z organizátorů ji „připoutal“ ke stacionárnímu mikrofonu na scé-
ně, ale vedle toho jí dal do ruky mikrofon „na šňůře“, který měla pře-
dávat těm, s nimiž měla hovořit. Múčková byla na hradišťské scéně 
vystavena trápení velmi neprofesionálnímu. Skoro bych řekl úkladu.

 Pozvané soubory byly výtečné. Muzikanti uměli hrát, tanečníci 
tancovat. Co je zarážející ve vztahu k tématu festivalu - jedni druhé 
nepotřebovali. „MUZIKA POD NOHY aneb Jak se k tanci hraje“ 
zůstalo pouze v titulu festivalu. Potlesk (pouze) čtyřem vystupujícím 
souborům patřil za výkon, nicméně ani jeden nenastoupil k čelem k 
muzice, aby dal najevo, že ji potřebuje; naopak, tancovalo se směrem 
k divákům. Podle mě hraní k tanci v lidovém prostoru vždy začíná 
výzvou, předzpěvem mužské chasy nebo sólisty. (Není-li tomu tak, 
ať mě třeba Tonda Vrba z Velké opraví.) Tím skutečným kumštem je, 
když muzika dokáže reagovat na nápěv i pro ni neznámé písničky a 
teprve v tu chvíli začne hrát „muzika pod nohy“. Ani v jediném pří-
padě se tak na galakoncertu nestalo, byť název festivalu MUZIKA 
POD NOHY právě takovou představu totiž evokuje. Mýlil jsem se. 
XXII. festival nástrojů lidových muzik mně poučil, že jsem staromilec, 
neboť dnes se tanečníci a muzikanti navzájem nepotřebují. Škoda že 
se festival nejmenoval „Chaso, tancujte, my vám hrajeme!“ Bylo by 
to férovější a já bych neměl důvod k této noticce.                       Jiří Jilík

Jak se k tanci hraje…
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Sdělte to do vrby

Tonda Vrba to prozradí

* ANKETA

Ivar Lexa, OSVČ, Hodonín 
Nejvíce mně na 
nich štve jejich 
lhaní a to je 
absolutní! Dále 
pak, nemohu na-
jít to pravé slovo 
(dlouze přemýš-

lí)…Už to mám, je to mezi nimi 
vzájemné krytí. Z práce součas-
né korupční policie mám strach, 
aby to nebyla jen zástěrka těch 
větších zločinů.
 
Jan Hrbotický, radní města, 
Ždánice

Já si myslím, 
že je to taková 
bohorovnost a 
odtržení od lidí. 
Současné poli-
tiky zajímají 
jen jejich věci, 
jejich problém-

ky, jejich platy. Co se děje dole, 
to mají lidově řečeno na háku. 
Je to bohužel, celým politickým 
spektrem! Co se děje u nás na 
radnici, u komunální politiky, 
tady nemůžeme uhnout a pro-
blém musíme řešit,ale když je to 
do Prahy, do Brna daleko, tak už 
není tak markantně cítit ten tlak 
občanů na to dění.

Josefa Šunderová, důchodky-
ně, Šardice

Měli by přede-
vším všichni 
táhnout za jeden 
provaz, abychom 
byli, my, voli-
či z jejich práce 
spokojeni. Chybí 

jim také základní vlastnosti sluš-
ného člověka, skromnost a pocti-
vost. Však to dobře vidíte v tele-
vizi, co se odehrává na politické 
scéně v naší republice.

Luboš Zvědělík, vedoucí 
pohostinství U orla, Šardice

Štve mně na nich 
nekompetentnost 
v určitých věcích. 
Konkrétně se 
to týká i kolem 
toho pančované-
ho alkoholu. To 
je přímo hrůza! 

Kdyby se zeptali nás hospod-
ských, tak jim každý poradíme, 
jak to mají řešit. Najednou věděli 
všechno i kde jsou černé stáčir-
ny. To nevěděli předtím? Přitom 
Vietnamec prodává kořalku za 
devadesát korun litr, kterou já 
nakupuji za dvě stě korun litr. 

Co se vám nelíbí na současných politicích?
To je přece bijící do hlavy! Naši 
slavní politici řeší všechny pro-
blémy bez nás, bez naslouchání 
lidu. Střední vrstva nebo nějaký 
člověk pro ně prostě neexistuje!

Roman Kohoutek, učitel kyjov-
ské ZUŠky, Kyjov

Abych se při-
znal, tak politiku 
ani nějak zvláště 
nevěnuji pozor-
nost. Když se 
náhodou podí-
vám na televizní 

zprávy, tak tam vidím ze strany 
politiků jen samé rozkrádání a 
korupci! Měli by se změnit lidi u 
koryta. (smích).

Josef Klimeš, důchodce, Kyjov
P o t ř e b o v a -
li odtud vyhnat 
všichni a to co 
nejrychleji, nej-
lépe sviňským 
krokem. (smích) 
To co nám před-

vádějí je pro nás obyčejné lidí, 
špatným příkladem. Jeden posla-
nec s druhým jsou kamarádi a 
nedají na sebe dopustit, nahráva-
jí si. Jeden druhého kryje průse-
ry. Korupční policie se snaží, ale 
ty velké ryby stejnak nelapne!

Josef Slovák, vysokoškolák, 
Velká nad Veličkou

Falešné sliby a 
prohlášení poli-
tiků, které se od 
nich později nen-
aplňují z důvodu, 
že se musí při-
klánět ke změně 

vztahu v současné ekonomice. 
Myslím, že je to naprosto nemíst-
né a pokud má někdo nějaké pro-
hlášení, tak ho má plnit! To je 
prvořadé a je na něho potřeba 
samozřejmě reagovat! 

Vlastík Škopík, projektant, Vel-
ká nad Veličkou

Velice moc se 
odlučují svým 
jednáním od 
lidí, myslím od 
střední vrstvy 
níže. Potom co 
se mi nelíbí je, ta 

jejich nejednotnost v rozhodová-
ní, co se je potřeba a co se děje v 
republice. Jdou proti lidem, hra-
bou si lidově na svém písečku. 
Každý z politiků má plnou hubu 
korupce a nic proto nedělá. 

Ptal se Tonda Vrba

do prostor kulturního domu 
v Kyjově, kde 3. října pro-
běhla veřejné debata na téma 
současného stavu kyjovské 
nemocnice, kterou uspořáda-
lo občanské sdružení občané 
za Nemocnici Kyjov, zavítala 
oproti očekávání pouze necelá 
padesátka návštěvníků. sta-
rosta Kyjova Frantíšek lukl, 
ředitel Nemocnice Petr svo-
boda, starosta Bzence Pavel 
čejka i předseda občanského 
sdružení občané za Nemocni-
ci Kyjov jaroslav Kliment se 
shodli na tom, že tato „komor-
ní účast“ svědčí o pozitivním 
faktu - v současné době se 
již situace kolem nemocnice 
výrazně uklidnila. 

Kyjovský starosta přítomné 
přivítal a zdůraznil, že jde sku-
tečně o naši nemocnici, pro-
tože bez ohledu na to, kdo byl 
během historie jejím zřizovate-
lem, vždy poskytovala péči ale 
i práci stovkám občanů zdejšího 
regionu. Starosta Bzence Pavel 
Čejka připomněl, že petici za 
odvolání kontroverzního ředi-
tele ing. Pejchla podepsalo před 
rokem 7 300 lidí a zdůraznil, 
že komunikace občanů a vede-
ní nemocnice by měla rozhodně 
pokračovat, a to prostřednictvím 
starostů obcí. 

Nemocnice opět vzkvétá, 
ale…

Poté se ujal slova ředitel 
nemocnice Doc. Mudr. Petr 
Svoboda. „Zdravotní odbor-
nosti a oddělení jsou zachová-
ny v letošním roce ve stejném 
rozsahu,“ potvrdil Svoboda. 
Na základě obrazové prezen-
tace pak popsal aktuální situ-
aci nemocnice. Přítomní se 
dověděli, že v současné době 
probíhá intenzivní rekonstruk-

ce interního pavilonu, který 
bude dokončen v lednu 2013. 
Hotová je rekonstrukce plicní-
ho pavilonu a nyní se plánuje 
rekonstrukce gynekologického 
a porodního pavilonu a dět-
ského oddělení. Cílem je také 
vybudovat pracoviště magne-
tické rezonance. Pamatuje se i 
na regeneraci vegetačních prv-
ků parku, osazení lavičkami a 
další drobné úpravy. 

„Máme velmi pěkný areál, 
bylo by dobré, kdyby byl paci-
enty více využíván,“ řekl Svo-
boda. Upozornil také na zasta-
ralý vozový park nemocnice, 
který čítá 23 vozidel. Přestože 
letos pořídili dvě nové sanitky, 
průměrné stáří vozů je 13 let. Co 
se týče financování, nemocnice 
najíždí na zcela nový systém, 
zdravotní pojišťovny zohledňu-
jí tzv. index náročnosti případu 
a řadu dalších faktorů, přesto 
si kyjovská nemocnice nevede 
špatně a ve srovnání hospo-
dářského výsledku s velkými 
nemocnicemi Břeclav, Vyškov 
a Znojmo dopadá nelépe. 

Přítomný lékař nemocnice, 
Mudr. Břeň, se přihlásil do dis-
kuse s tím, že za vedení ředi-
tele Pejchla byla zrušena IPA 
– Integrovaná psychiatrická 
ambulance a dosud nebyla zří-
zena plnohodnotná náhrada. 
Nemocnice sice zaměstnává 
psychiatra, ale to není dosta-
čující. „Pokud nám o víkendu 
přivezou sebevraha v akutní 
psychóze, může se klidně stát, 
že psychiatra neseženeme,“ 
říká Břeň. Doktor Kliment 
zmiňuje v této souvislosti 
nový projekt Sociálně-psychi-
atrického centra Fénix, které 
má začít fungovat ve městě od 
začátku příštího roku a v rám-
ci kterého by bylo možné ve 
spolupráci s nemocnicí tyto 
případy řešit. 

Demokracie je u nás stále 
v plenkách

Mudr. Jaroslav Kliment, před-
seda o.s. Občané za Nemocnici 
Kyjov, připomněl cíle, které si 
sdružení při svém založení klad-
lo. I když stabilizace Nemocnice 
Kyjov bylo dosaženo, domnívá 
se, že na poli transparentnosti 
prostředí a zlepšení komunikace 
mezi zaměstnanci v nemocnici 
na všech úrovních je třeba dále 
pracovat. Informovanost obča-
nů, kterou považuje za důležitý 
prvek demokracie, probíhá, 
rozvíjí se přednášková činnost. 
Občanské sdružení si i nadále 
klade za cíl účastnit se jednání o 
nemocnici na všech úrovních a 
vyvíjí mnohé další aktivity, kte-
ré jsou podrobně zdokumento-
vány na internetových stránkách 
sdružení. Najdeme zde např. ini-
ciativu, jejíž snahou je objasnit 
deset let starou kauzu, týkající se 
údajně nevystavěného ale zapla-
ceného objektu v hodnotě 28 

milionů. Starosta Lukl zdůraznil, 
že se osobně zasadí o prošetření 
věci a povolá k odpovědnosti ty, 
od kterých tato lživá informace 
vyšla a pošpinila dobré jméno 
tehdejšího vedení nemocnice. 

Poté dostala prostor pro své 
dotazy a připomínky veřejnost. 
Starší občan ze Strážovic zdůraz-
nil dostupnost kyjovské nemoc-
nice pro množství okolních obcí 
a taky dlouhá léta budování a 
investic do objektu, který jak 
doufá, bude dál, dlouho a dobře 
sloužit. 

Starosta Lukl na závěr setká-
ní upozornil na malou informo-
vanost o koncepci zdravotnictví 
v rámci Jihomoravského kraje a 
na celkově špatnou komunikaci 
s hejtmanstvím. „Chybí veřejná 
diskuse a konsensus, který by 
měl každému důležitému roz-
hodnutí Kraje předcházet, jak se 
to konečně ukázalo už v r. 2011, 
kdy Rada kraje rozhodla o reduk-
ci gymnázií,“ dodal Lukl.

Marie Budíková

Kyjov - Po velkých problé-
mech a nejistotě, jak to bude 
dál s Nemocnicí Kyjov, nastou-
pil po kontroverzním řediteli 
josefuPejchlovi, k její „záchra-
ně“ Petr svoboda. 

Do funkce ho jmenoval Jiho-
moravský kraj a zda tam setrvá 
i po vypršení mandátu, který je 
dokonce tohoto roku, rozhod-
nou nově zvolení zastupitelé 
kraje. Jak vidí svoje dosavad-
ní vedení strategického zdra-
votnického zařízení po ročním 
působení na Slovácku, řekl 
Novému Slovácku, samotný 
ředitel, docent Petr Svoboda, 
bývalý šéf Úrazové nemocnice 
v Brně.

„Já si myslím, že v téhle chví-
li je všechno zcela v pořádku. 
Po stránce personální už nemá-
me žádný problém. V prvé fázi 
rekonstrukce plánujeme dosta-
vět internu. Na příští rok jsme 
požádali o dotace na přestavbu 
celého gynekologického pavilo-
nu, kde je oční a další oddělení. 
Část peněz máme přislíbenou na 
zateplení a opravu oken. Byli 

Spokojenost s chodem nemocnice panuje 
i na straně ředitele Petra Svobody

jsme jedni ze dvou úspěšných 
projektů Jihomoravského kraje 
z desítek podaných žádostí.

Z rozhodnutí kraje budeme 
mezi tím muset ještě letos pře-
stěhovat z polikliniky ve Vese-
lí nad Moravou do Kyjova, 
lůžka následné a rehabilitační 
péče. Ambulance tam pocho-
pitelně necháme,“ sdělil Petr 
Svoboda.

K dosavadnímu „léčení“ 
nemocnice se nechal slyšet i prv-
ní muž Kyjova, František Lukl. 
„Jsem rád a jistě nejsem sám, že 
se situace v nemocnici po pří-
chodu doc. MUDr. Svobody sta-
bilizovala, a co víc, nemocnice 
jde dopředu. Můžeme to hodno-
tit jak z pozice kvalitního týmu 
lékařů a sestřiček, tak i oprav, 
které se pod novým vedením 
realizují.. Ten největší kus cesty 
má však nemocnice před sebou 
a bude záležet, kdo ji povede. 
Do značné míry to bude odvislé 
i od výsledku krajských voleb. 
Proto je nutné rozhodovat zod-
povědně!“ podotknul starosta 
Lukl.                Antonín vrba

MUDr. Kliment se domnívá, že o.s. Občané za Nemocnici Kyjov má ve své čin-
nosti pokračovat.

Docent Petr Svoboda zvládl těžkou situaci po svém nástupu do kyjovské nemoc-
nice a taky důležité mezilidské vztahy, které byly rozbouřeny v personálu, sta-
bilizoval.

V kyjovské nemocnici se buduje a zvelebuje.
Sehnat tu psychiatra však může být problém
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AUTO-MOTO

prodám

l	Škoda Felicia 1.3 Combi, zelená 

met., r.v. 1996, CD, servo, el. zrcátka, 

airbag, tažné zař., stř. okno, po STK, pr. 

servis, garážováno, v super stavu karos. 

i motor. Cena 27 900. Tel. 721 177 703

l	Váš automobil „ZASTAVÍm“ nebo 

„VYKoUpÍm“. info: 602 708 989

SLUŽBY

l	 pálenice petrov. 606 882 022

l	Veškeré zednické a fasádní prá-

ce. Tel. 776 013 140 

l	 pronajmu 150 m2 trubkového 

lešení, i menší množstvi, moravsky 

písek. 774 437 492.

l	  plastové palubky na sokly, 

štíty, římsy, plastové fasády. 

Cena od 130 Kč/m2. Tel. 777 307 

617. www.mucka.cz

	l	Hledáte moderátora pro svou 

akci? Volejte 604 480 419 

- petr Indra 

- www.moderatorindra.cz

FINANCE

l	půjčky rychle a solidně. Pracuji 

pro jednoho věřitele. Tel. 603 797 929 

l	 půjčky pro všechny. Tel. 773 

236 401

VOLNÁ MÍSTA

l	přijmeme pracovníka ostrahy - 

operátora CCTV, požadujeme čistý 

Tr, osvědčení o kvalifikaci a před-

chozí zkušenosti na této pozici. Tel. 

722 711 276 

l	restaurace Verona ve Veselí pří-

jme samostatného kuchaře s praxí. 

Tel. 776 773 113

RŮZNÉ

l	Živá hudba nebo disco,;  svatby, 

oslavy, ozvučení a pronájem aparatu-

ry. Tel: 608 858 088

 

NEMOVITOSTI

Hledám

l	Koupíme nebo pronajmeme garáž 

v Hodoníně v blízkosti masarykova 

náměstí. Kontakt: 602 522 023

prodám

l	prodám garáž - vhodná pro kara-

van, na Kapřiskách. Tel. 720 334 034 

l	prodám pozemek s polorozboře-

ným domem. Osvětimany č. 42. Lev-

ně. Tel. 774 505 907 

l	 Nabízím k prodeji rd v dolních 

Bojanovicích, po částečné rekon-

strukci, vhodný k bydlení i podnikání. 

Cena dohodou. Tel. 605 959 105 

BYTY

prodám

l	prodám byt 2+1 s balkonem v oV. 

Koryčany - plastová okna, nová koupel-

na. Cena 800 000 Kč. Tel. 723 556 223

proNAJmU

l	pronajmu 1+1 a 2+1 - Hodonín 

- 605 425 323

l	pronajmu byt 1+1 na Hutníku 

ve Veselí. Volný ihned. Tel. 776 773 

113 

l	pronajmu třípokojový byt na ulici 

Zahradní v Kyjově. Tel. 604 501 006

l	 pronajmu velký byt 3+1 v rodin-

ném domě v rohatci. Tel. 777 598 120

l	 pronajmu byt 2+1 v Ho, s garáží, 

dlouhodobě. Tel. 603 256 227

Hledám

l	 Hledám byt 1+1 nebo garsonku 

do 5 000 Kč i s energií v okolí Strážni-

ce. Spěchá. Tel. 603 301 490

ZVÍřATA

l	 prodám štěňata novofunde-

landského černého bez pp, stáří 12 

týdnů, dvakrát očkované, odčervené, 

cena 3 500 Kč. Tel. 721 242 270
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PRODEJ

l	prodám akumulátorový vozík pro 

tělesně handicapované. Cena 19 000 

Kč. Tel. 774 643 866 

l	 pronajmeme nebo prodáme 

zábavní techniku, stolní fotbálky, el. 

šipky, kulečníky, jukeboxy. Tel. 777 

778 050

l	prodám palivové dříví, tvrdé. 

mob. 777 694 736

l	Prodám demižony 50, 40, 35 Litrů 

včetně koše, 2x20 - opletený, 50 litrů - 

sklo. Cena dohodou. Tel. 720 334 034

l	 prodám dvoukolo-tandem, cena 

8 000 Kč. Po dohodě i dovezu. Tel. 

724 238 674 

l	 prodám 10 m2 betonové dlaž-

by reliéfní (40x40x5 cm, bílá barva). 

Výrobce Byma Bratčice. Dlažba je 

použitá, vhodná na zahradu. Cena  

1 000 Kč za 10 m2 . Tel. 724 719 

586

l	dětské sportovní kolo. Tel. 777 

778 188

KOUPÍM

l	Koupím trnky na kvas. 604 273 

995

BLAhOPřÁNÍ
* řÁDKOVÁ INZERCE

u reklamní a tiskové služby, masarykova 128, 
 698 01 Veselí nad moravou, tel./fax: 518 326 255,   
 e-mail: inzerce@chludil.cz

u  Kancelářské potřeby, Svatoplukova 1650 (tržnice)   
 698 01 Veselí nad moravou, tel.: 518 323 749,   
 e-mail: inzerce@chludil.cz

u  CopYCeNTrUm KYJoV, nám. T.G.m. 34 (Kd),   
 697 01 Kyjov, tel.: 518 32 34 38, e-mail: kyjov@chludil.cz

Plošnou i řádkovou inzerci do týdeníku 
NOVé SLOVácKO můžete podat 

také ve sběrnách:

u  pAJA Bzenec, školní a kancelářské potřeby
 nám. Svobody 321, Bzenec, tel. 518 384 158, info@pajabzenec.cz

12079

OPRaVa fOTOaPaRáTů
• všechny značky •

u historické, kompaktní, 
digitální, automaty, 

dalekohledy a objektivy

POUŽITé 
PLaSTOVé SUDy
u kontejnery u kádě 
u barely u nádrže

Objem: 50, 75, 200, 
220, 600 a 1000 litrů

tel. 608 747 739
www.sudymorava.wz.cz

12040

www.nove-slovacko.eu

Řádkovou inzerci můžete 
zadávat také na stránkách:

INZeRce 
e-mail: 

inzerce@nove-slovacko.eu

ŘádKovou inZerci 
můžete podávat také v prodejnách:

Boty BaŘinová 
HodonÍn:  Měšťanská 48, 
 tel. 518 352 894
KyJov:  Masarykovo nám 3, 
 tel. 518 613 294

Vám nabízí:
u kožichy u kabáty u saka a bundy 

ze synt. kůže u kabelky u deštníky u 
peněženky u módní doplňky ...

Přijďte si vybrat z bohatého sortimentu.

Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 121 
- na hlavní křižovatce vedle Švadlenky.

Dne 9. října před deseti lety nás 
navždy opustil náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček 
pan PAvel šiMeK 

ze Syrovína.

S láskou a úctou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami. 

Kdo je milován, není zapomenut.

VZPOMÍNKY
SEZNÁMENÍ

l	rozvedený 60/175, váha 84 hle-

dá pohlednou, charakterní ženu. 

Tel. 724 594 850

SEX

l	39letý sympatický ženatý muž 

hledá ženu k intimním schůzkám. 

diskrétnost zaručena. Jen SmS na 

číslo 608 312 836

OZNÁMENÍ

AUToŠKolA VáVrA dvořáko-

va 2, Hodonín. oznamuje zahá-

jení kurzů řidičů A, B, B+e, -  

19. 10. 2012 v 16.00 hod. Cena 

smluvní – nejnižší v regionu! 

Celoročně provádím ŠKolA 

SmYKU. Tel: 603 513 080

V srpnu oslavila v rodinném kruhu krásných 85 let 
naše drahá maminka, babička a prababička 

paní soňA BABCová z Hodonína. 
Koncem srpna s radostí uvítala do rodiny 

již své desáté pravnoučátko Julinku.
Naší drahé jubilantce děkujeme za celoživotní péči o 

rodinu, za její starostlivost a lásku!
Přejeme do dalších let hlavně zdraví a pohodu.

Blahopřejí děti, vnoučata a pravnoučata.

AUToVrAKoVIŠTě VrACoV
• vydáváme doklad o likvidaci 

• výkup autovraků 
• likvidace a odvoz ZdArmA

prodej nových a použitých autodílů

Tel. 731 888 888, 731 999 999
vrakovistevracov@seznam.cz

12005

11045

POZOR u POZOR u POZOR

Prodejna 

VINaŘSKÝcH 
POTŘeB

ve VRacOVě na náměstí
Obchod pro náš kraj

Po - Pá: 800-1730, So 800-1100
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* ROZhOVOR

HodoNÍN - Tři různě staré ženy, tři osudy. Chvíle pro zamyšlení 
či dojetí a zároveň spousta humoru. To vše obsahuje hra Králov-
ny, kterou v režii radima Blaška nastudovalo trio hereček hodo-
nínského divadelního souboru svatopluk. Úspěšnou inscenaci, 
která na loňské krajské přehlídce divadel získala řadu ocenění 
včetně ceny diváka a ceny za herecký výkon pro všechny tři pro-
tagonistky, soubor v úterý 16. října v 19.00 znovu uvede v Hodo-
níně. 

„Minulý týden jsme Královny hráli v Brně jako v pořadí už 
sedmnáctou reprízu. A protože se po nich často ptají i lidé v našem 
městě, rozhodli jsme se, že inscenaci v hodonínském domě kultu-
ry ještě jednou, tedy potřetí, pro ně uvedeme,“ řekl režisér Blaško. 
Začátek úterního představení je v 19.00. Předprodej vstupenek je 
ode dneška na pokladně DK na Horních Valech.               (red)

HodoNÍN - česká Miss World 2011 denisa domanská z Kyjo-
va se ukáže na módní přehlídce v Hodoníně. už šestadvacátého 
října ve víceúčelovém sále evropa, kde se na molu setká s řadou 
jiných mladých dívek, mezi nimiž bude například i jedna z fina-
listek prestižní soutěže krásy česká Miss Aneta Grabcová.

Módní přehlídka se v Hodoníně koná každého půl roku, teď dívky 
na přehlídkovém molu předvedou podzimní a zimní kolekci, takže 
světříky, kožešiny či zimní bundy.

„Firma Dufi, která přehlídky pořádá, slaví letos deset let, takže 
jsme se rozhodli, že módní přehlídku uděláme výročně,“ sdělila pořa-
datelka módní přehlídky Lenka Dufková.

Mimo podzimní a zimní oblečení se návštěvníci pokochají pohle-
dem na extravagantní modely společenských a plesových šatů, jedna 
z přehlídek bude totiž patřit jednomu ze slovenských svatebních salo-
nů. Dále své modely ukáže módní návrhář Miroslav Michael Knot. 
Na závěr módní přehlídky předvedou dívky spodní prádlo.

„Jako host vystoupí zpěvačka Monila Bagárová a taneční skupi-
na H2D z Prahy,“ láká pořadatelka.                                     (mm)

na módní přehlídce vystoupí monika 
Bagárová i Denisa Domanská

vlKoš - Mikroregoinu Nový 
dvůr, který sdružuje obce 
Milotice, skoronice, svato-
bořice-Mistřín, ratíškovice, 
vacenovice a vlkoš, se poda-
řilo získat společnou dotaci na 
úpravu veřejných studní. Myš-
lenkou úpravy je návrat sta-

na novém dvoře bude dvanáct stejných studní

rých zvyklostí, kdy se sousedé 
setkávali na návsích obcí při 
té nejobyčejnější činnosti - při 
nabírání vody. 

„Pro celý mikroregion je to pří-
ležitostí uvítat návštěvníky i vlast-
ní občany na místech, které budou 
upraveny dle jednotného vzoru. V 

každé obci byly vybrány studny, 
které již brzy získají novou podo-
bu. Pumpy projdou repasí, budou 
osazeny nové lavičky. Stud-
ny samotné dostanou kamenný 
obklad a okolí bude vydlážděno,“ 
seznámil NS se záměrem projek-
tu, vlkošský starosta Jiří Flora.

Právě ve Vlkoši zastupitelé 
vybrali k úpravám studny lokali-
ty v „Barákách“ a naproti Milita-
ry muzea. Obě studny dostanou 
nový vzhled během letošního 
podzimu. „Samotný výběr se 
uskutečnil pro úsporu času meto-
dou hlasování po internetu, kdy 
zastupitelé dostali elektronic-
kou cestou návrhy úprav něko-
lika studen v obci a hlasováním 
vybrali právě tyto dvě. Každý ze 
zastupitelů měl dva hlasy, jeden 
pro každou ze studen. Na jedná-
ní zastupitelstva se pak již jen 
doladil finální návrh celkového 
vzhledu a uspořený čas mohli 
zastupitelé věnovat jiným pro-
blémům v obci,“ dodal Flora, k 
umístění renovovaných vodních 
zdrojů.

„S celými kamennými stud-
nami jsme se zatím při výstav-
bě setkali v Miloticích u Draka 
a na náměstíčku ve Skoronicích. 
Odhaduji, že mají kolem dvě stě 
let. Příliš vody v nich ale není,“ 
doplnil k historií studní a k jejich 
pramenu, stavebník Jaroslav 
Budík z Milotic.

 Antonín vrba

NásedloviCe - už tradiční akce se uskutečnila uplynulý 
pátek na obecním úřadě. ve floristické dílně zde předvedl své 
umění čtyřnásobný mistr republiky ve floristice a také reprezen-
tant české republiky na mistrovství evropy, jaromír Kokeš.

“Nejdříve nám mistr ukázal a vyrobil tři výrobky, které jsme si 
podle jeho vzoru vyzkoušeli i my. Byly u toho velká legrace, pro-
tože jsme nevěděli, jak se s tím poprat. Nakonec jsme to zvlád-
li a odnesli originální kousky, s kterými si vyzdobíme své příbyt-
ky,“ popsala pocity i za další přítomné, jedna z účastnic, starostka 
Vlasta Mokrá. Už nyní se v Násedlovicích všichni těší na prosin-
covou, adventní dílnu.                                                              (av)

rATÍšKoviCe - Pod patronací jihomoravského kraje proběhl 
v novém ekocentru Trtmanka ve velkých Pavlovicích dvoudenní 
seminář na téma odpadového hospodářství obcí. 

Po vystoupení zástupců centrální státní správy, krajské správy, 
zástupců obcí a firem, které se zabývají likvidací, tříděním a zpracová-
ním odpadů, pokračoval druhý den seminář exkurzí v areálu Sběrného 
dvora odpadů v Ratíškovicích. „Vedle provozu sběrného dvora jsme 
ukázali i rekultivovanou skládku a nově vybudovaný provoz kom-
postárny, které se shledali se zájmem návštěvníků,“ uvedl provázející 
místostarosta Ratíškovic Radim Šťastný.                                                  (av)

HodoNÍN - Modrá a oranžová, klubové barvy hokejového klu-
bu sHK Hodonín, se staly v rozbíhající nové sezoně symbolem 
odvahy a bojovnosti mladých hráčů a jejich fanoušků. v těchto 
dnech se přidala i barva červen. Barva krve, nejdražší tekutiny 
na světě, která se nedá doposud ještě ničím nahradit.

„Neváhejte, přidejte se k akci Červená pro život a přiložte ruku ke 
společnému dílu. Připojte se k Drtičům a darujte to nejcennější, co 
můžete darovat,“ s touto výzvou se obrátil druholigový klub na hráče 
a jejich příznivce, aby dokázal, že i dravci ledové plochy mají srdce 
na pravém místě.

Primařka oddělení laboratorní medicíny a náměstkyně pro zdravot-
ní péči, Věra Dostálová, poděkovala za nezištný, humanitární čin a 
předala vedení hokejového klubu jako vzpomínku na tento den,

pamětní plaketu a věří, že to nebyly kroky těchto sportovců do tras-
fuzky poslední. „Za všechny hráče moc děkuji a také věřím, že se zde 
ještě s dárcovstvím ukáží. Chceme totiž dokázat občanům Hodoní-
na, že nehrajeme pouze hokej, ale že umíme i pomáhat“,konstatovala 
šéfka Drtičů Jana Gajošová.                                                  (av)

Královny opět na scéně

Podzimní floristická dílna s mistrem

na semináři obdivovali hospodářství 
i v ratíškovicích

drtiči darovali nejcennější tekutinu 
v hodonínské nemocnici

HodoNÍN - dny zdraví v Hodoníně pokračují i v následujících 
dnech. Bohatý program plný akcí trvá až do jedenadvacátého říj-
na.

Už toto úterý, devátého října pokračují dny zdraví v sokolovně, a 
to cvičením bosu pod vedením Dagmar Čechovské. Na toto cvičení 
je nutné se předem přihlásit.

Ve středu, desátého října, se bude opět cvičit v sokolovně. Zábav-
nou formou si zacvičí střední školy mezi desátou a jedenáctou hodi-
nou dopolední.  Na krytém plaveckém bazéně bude od dvou hodin 
odpoledne přichystáno plavání pro seniory. Pro seniory je rovněž 
naplánováno bruslení, a to na čtvrteční dopoledne. Začne o půl desá-
té na zimním stadionu.  Přednáška na téma schizofrenie se uskuteční 
taktéž ve čtvrtek, jedenáctého října, v Domově na Jarošce. Od půl 
druhé bude pro zájemce otevřen Zelený dům pohody. Den otevře-
ných dveří bude spojen s ochutnávkou salátů, které přichystají samot-
ní klienti.

Na pátek dvanáctého si přichystal Klub mladých při Středisku vol-
ného času seminář hry na africké bubny, který povede bubeník Bro-
nislav Pavlíček.

Víkendové akce odstartuje Dynamic trainig v sokolovně. Jedná se 
o vytrvalostně posilovací lekce a cvičení je vhodné pro muže i ženy. 
Začíná se ve tři hodiny odpoledne a je nutné se předem přihlásit. Ve 
tři hodiny odpoledne odstartuje rovněž lekce latinskoamerických tan-
ců na Středisku volného času.

Nedělní odpoledne bude patřit drakům. Na lukách Jihovýchod za-
čne ve tři hodiny odpoledne drakiáda. Ve stejnou dobu budou mít 
zájemci o Nordic walking trojboj sraz u sportovní haly na Lipové 
aleji. Zde se účastnici dočkají výuky správné chůze s těmito holemi a 
také tří disciplín pro zdraví a zábavu.

Začátek dalšího týdne bude patřit vodnímu aerobiku v hodonín-
ských lázních. Tam se budou konat dvě pětačtyřicetiminutové lekce. 
Startují v šest a v sedm hodin večer. V úterý, šestnáctého října, bude 
od půl paté odpoledne v Regionálním centru v Hodoníně přednáška 
týkající se prevence bolestí zad.

O den později čeká účastníky další přednáška, tentokrát v S-centru 
na Pískách. Týkat se bude zdravého životního stylu. Ve stejný den, 
mezi druhou a čtvrtou hodinou se bude znovu konat plavání pro seni-
ory. Dny zdraví v Hodoníně ukončí pochod “Hodonínskú Dúbravú na 
výlov Rybníka Dvorského”. Zájemnci mají sraz v devět hodin ráno 
před radnicí na Masarykově náměstí.                      Michaela Munzarová

Dny zdraví v Hodoníně 
pokračují bohatým programem

KroMěřÍž - Premiérově se 
uskutečnila na novém výsta-
višti podzimní výstava Floria, 
která za čtyři dny trvání, při-
vítala rekordních 

17 882 návštěvníků. Dokon-
ce překonala zájem lidí o letoš-
ní letní Florii ve Věžkách, kde 
jich za devět dní přišlo o 2 482 
méně. Nově vybudované místo 
na ploše 30 000 m2, tak uza-
vřelo zastaralé, už nevyhovující 
prostory ve Věžkách.

Největším lákadlem podzim-
ní, v pořadí čtvrté výstavy, kde 
se představil největší zájem 120 
vystavovatelů a prodejců, byly 
již tradičně ovocné i okras-
né stromky a jarní cibuloviny, 
určené k podzimní výsadbě. 
Obrovský úspěch sklidila výsta-
va Floria Bonsai, kde se před-
stavilo na 170 unikátních bonsa-
jí, starých až 230 let. Patřila jim 
hlavní hala, na kterou navazují 
japonské zahrady a vznikl tak 
jedinečný celek, svým klidem 
připomínající japonské rituály. 

Pořadatelé vedle návštěvníků 
hodnotili především pohodovou 
atmosféru, kterou se podařilo na 
výstavišti vytvořit. Nenarušilo 
ji ani nedělní vytrvalé deštivé 
počasí. 

„Vystavovatelé byli doslo-
va nadšeni. Nestáli v blátě, 
nepršelo na ně a návštěvníci 
v klidu a v suchu mohli pro-
cházet výstaviště. Jsem rád, že 
zapršelo, protože se potvrdilo, 
že zastřešení přístřešků bylo 
správné rozhodnutí,“ sdělil 
hlavní organizátor výstavy 
Radek Novotný. „Nejvíce na 
mne zapůsobila výstava bons-
ají. Tak velký počet pohroma-
dě jsem ještě v životě neviděla. 
Nové prostředí se nedá srov-
návat s Věžkami a má hodně 
navrch. Myslím, že s celkovou 
organizací výstavy byli spo-
kojení také další návštěvníci,“ 
zhodnotila s porovnáním akci 
Marta Vokounová, seniorka z 
Veselí nad Moravou.

 Antonín vrba (hm)

Ve vlkošské části „Baráky“ se minulý týden na úpravě původní studny s dostatkem vody, intenzivně pracovalo.

Podzimní Floria - rekord 
a spokojenost návštěvníků
v nových prostorech

Ze Slovácka se zde prezentoval s gigantickými paprikami kyjovský šlechtitel Jan 
Meisl.

Celkem 170 unikátních bonsají obdivovali návštěvníci v hlavní hale nového výsta-
viště v Kroměříži.
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komunitního plánování Kyjov-
ska pod záštitou starosty měs-
ta Kyjova Mgr. Františka Lukla, 
MPA. Konference se uskuteční 
v estrádním sále DK. Přijďte se 
seznámit s konkrétními výstupy 
komunitního plánování a vyjádřete 
se k návrhu 2. Komunitního plánu 
– Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb na Kyjovsku do 
roku 2015. Konference se usku-
teční v rámci procesu komunitního 
plánování sociálních služeb – „plá-
nování rozvoje za účasti veřejnos-
ti“ a projektu „Rozvoj sociálních 
služeb na Kyjovsku, II. etapa“, kte-
rý je spolufinancován z prostřed-
ků Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu ČR. Více na 
www.pomocobcanum.kyjovsko.cz, 
www.mestokyjov.cz, MěÚ a v IC. 
vstup volný u Městské kulturní 
středisko: Dům kultury, Masary-
kovo nám. 34, 697 01 Kyjov tel.: 
518 614 525, 518 614 624, www.
dum-kultury-kyjov.cz u 9.10. 
(ÚT) v 19:00 h Seriál dechových 
hudeb: Gloria – DH Gloria vznikla 
v roce 1994 v Kyjově. Jejím kapel-
níkem a majitelem nakladatelství 
je trumpetista a skladatel Zdeněk 
Gurský. Převážnou část vystoupe-
ní mívá kapela v zahraničí, v roce 
2000 se stala mistrem Evropy 
v německém Maihingenu, kde osl-
nila svými špičkovými výkony na 
sólové nástroje a sólisty-zpěváky. 
Akce se koná v divadelním sále 
DK. vstupné 140 Kč u	10.10. (ST) 
v 19:30 h Houslový virtuóz Vác-
lav Hudeček – zahajovací koncert 
KPH. Fenomenální český houslový 
virtuóz, žák legendárního Davida 
Oistracha, který v současné době 
spolupracuje s nejlepšími světový-
mi orchestry (Berliner Philharmoni-
ker, Cleveland Symphony Orches-
tra, NHK Philharmonic Orchestra) 
a vystupuje na světových festiva-
lech v Osace, Salzburgu, Istanbu-
lu, Perthu a Helsinkách. Nenechte 
si ujít výjimečnou příležitost slyšet 
mistra nereprodukovaně. Akce 
se koná v divadelním sále DK. u	
12.10. (PÁ) v 19:00 h Dívčí válka 
– oblíbená divadelní komedie Fran-
tiška Ringo Čecha pojednávající o 
věčném boji mezi muži a ženami 
v podání divadelního spolku Prá-
cheňská scéna z Písku. Jirásko-
vy Staré pověsti české zná kaž-
dý z nás. Ovšem ne všechno, co 
Jirásek napsal, musí být pravda! 
Tato hra je toho důkazem. Diva-
delní sál. vstupné 100 Kč u 13.10. 
(SO) ve 20:00 h Beseda u cimbá-
lu: Eště byly štyry týdně do hodů 
s CM Hudci z Kyjova. V estrádním 
sále DK budou představeni noví 
stárci. vstupné 100 Kč u 16.10. 
(ÚT) v 8:30 h, v 10:00 h Vodní-
kův sen – divadelní představení 
pražského divadla NOKAKABUS 
pro děti. Humorně laděný pohád-
kový příběh vodníků, víl, čarodějnic 
a čertů. Určeno divákům od 4 do 
10 let. Akce se koná v divadelním 
sále DK. vstupné 50 Kč u	17.10. 
(ST) v 18:00 h Energy talk tour 
aneb slavné osobnosti povídají 
Vám i s Vámi – povídání o živo-
tě, radostech i strastech, povídá-
ní o knížkách a čtení z nich. Talk 
show spisovatelky Evy Panus se 
známými osobnostmi. Akce se 
koná v divadelním sále DK. vstup-
né 20 Kč.

VESELÍ NAD MORAVOU: Jubi-
lejní 10. ročník tradičního chari-
tativního „Koncertu pro vážku“. 
Koncert se koná ve středu 10. 
10. 2012 v 17.00 hodin v kon-
certním sále ZUŠ Veselí nad 
Moravou, vstupné dobrovolné. (V 
programu vystoupí žáci hudebního, 
tanečního a literárně-dramatického 
oboru. Výtěžek bude věnován na 
denní stacionář a svépomocnou 
skupinu Domácí péče Zdislava 
Veselí, o.p.s.

VELKé PAVLOVicE: Městská 
knihovna pod záštitou města 
pořádá výstavu fotografií auto-
ra Pavla Sedláčka z Vrbice s 
názvem „Všední dny a neděle“. 
Fotograf klade důraz na sociální 
fotografii, především na dokumen-
tování života svých nejbližších. 
Výstava potrvá do 1. listopadu 
2012.

 AKCE
DUBŇANY: u Restaurace U chy-
tilů: Kulinářské akce v restaura-
ci u chytilů. V restauraci u chy-
tilů pořádáme kulinářskou akci 
s neomezenou konzumací. Kaž-
dou neděli od 11.00 do 15.00 hodin 
pořádáme akci „všechno co můžeš 
sníst“ (all you can eat) kde můžete 
za jednorázový poplatek 129,- Kč 
neomezeně konzumovat 8 druhů 
pokrmů a polévku. Menu se mění 
každou neděli. V ceně nejsou zahr-
nuty nápoje. Tato kulinářská akce 
pokračuje každou neděli. Rezer-
vace míst na tel: 518 365 146

BZENEc: SRPŠ při ZŠ Bzenec 
pořádá v sobotu 13. října 2012 
od 16,30 hod na nádvoří zámku 
ve Bzenci Dýňové odpoledne s 
podzimními strašidýlky a duchy. 
Masky podzimních duchů a stra-
šidýlek budou vítány a pokud s 
sebou přinesete vyřezanou dýni, 
dostanete odměnu! Dýně pak spo-
lečně rozsvítíme. Můžete se těšit 
na skvělé umění vyřezávání dýní 
p. Josefa Kuchaře,vystoupení žon-
gléra, skupiny aerobiku, hry, sou-
těže, dílničky, disco, občerstvení... 
Vstupné je dobrovolné. Za nepříz-
nivého počasí se akce nekoná.

HODONÍN: - Oldies party DJ 
Luděk Ptáček, kavárna DK Horní 
Valy - soboty 13., 20. a 27.10. zač. 
ve 21. hod.

KYJOV: Městská knihovna: u 
3.–31.10. (ST–ST) Výstava děl 
spisovatelů Kyjova a Kyjov-
ska, včetně těch, co o Kyjově píší 
v prostorách oddělení pro dospělé 
Městské knihovny Kyjov u 3.10. 
(ST) v 17:00 h Překonej svůj 
osud – přednáška Sama Fujery 
ve studovně-čítárně vstupné 100 
Kč u 10.10. (ST) v 17:00 h Meto-
dy omlazování a ozdravování 
z pohledu západních poznatků 
– přednáška Ing. Zdeňka Zama-
zala ve studovně-čítárně vstup vol-
ný u 15.10. (PO) v 17:00 h Psy-
chosomatika a zdravotní potíže 
– přednáška Karla Reidla v před-
náškovém sále vstupné 70 Kč u 
Významné akce v ŘÍJNU 2012: u 
13.10. (SO) od 15:00 h Věk není 
limit – pořádá město Kyjov ve 
spolupráci s Agenturou pro obča-
ny (OS Krok), Centrem sociálních 
služeb Kyjov, Centrem pro rodinu 
Kyjov a NZDM Wu-Wej. Vše se 
uskuteční v rámci získání nein-
vestiční dotace za výhru v soutěži 
Obec přátelská rodině roku 2011, 
kterou vyhlásilo Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR a Stálá komi-
se pro rodinu a rovné příležitosti 
Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR spolu se Sítí mateřských cen-
ter a Asociace center pro rodinu. 
Od 15:00 h na Vás čeká v přízemí 
a divadelním sále DK vystoupe-
ní Dětského národopisného sou-
boru Kyjovánek, dále přednáška 
na téma dluhové problematiky: 
Mám děravou kapsu?, vystoupení 
hudební skupiny Návrat a sezná-
mení se s absorpčními pomůcka-
mi firmy Hartman. Bližší informa-
ce na www.mestokyjov.cz, www.
pomocobcanum.kyjovsko.cz, www.
cprkyjov.estranky.cz. Během odpo-
ledne bude v přízemí DK probí-
hat prezentace kompenzačních 
pomůcek pro tělesně, zrakově a 
sluchově postižené občany, ukáz-
ky trénování paměti, návštěvníci 
si také budou moci nechat změřit 
tlak. VSTUP ZDARMA u Slav-
nostní akt kladení věnců 28.10. 
(NE) město Kyjov si Vás dovo-
luje co nejsrdečněji pozvat na 
Slavnostní akt kladení věnců 
při příležitosti 94. výročí vzni-
ku Československé republiky 
– v Bohuslavicích u památníku 
obětem II. sv. války v 15:30 h, 
v Boršově u památníku obětem I. a 
II. sv. války v 15:45 h. Od 16:00 h 
se uskuteční vzpomínkový akt kla-
dení věnců včetně krátkého kultur-
ního programu u Památníku světo-
vých válek před budovou Klvaňova 
gymnázia v Kyjově. u 30.10. (ÚT) 
v 9:30 h 3. Otevřená konference 

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS

 VÝSTAVY
BOHUSLAVicE: u	 ART mlýn 
Bohuslavice - Do 28.10.: Dvě 
výstavy fotografií (autorka 
MUDR. Marie Pavlíková) - Staré 
časy (interiéry mlýnů) a Kulturní 
ohlédnutí 2012. Otevřeno v nedě-
li 14 - 17 hodin nebo po předchá-
zející domluvě na tel. 518 614142, 
602969267 

HODONÍN: Hodonínská zahra-
da - podzim 2012. 12. - 14. října. 
Prodejní výstavní trhy se v Domě 
kultury Hodonín na Horních Valech 
konají vždy dvakrát do roka, a to 
na jaře a na podzim. Představují 
se zde vystavovatelé a prodejci s 
velmi širokým sortimentem zboží 
z celé České a Slovenské repub-
liky. Návštěvníci mohou zakou-
pit všechno pro zahrádku, vinici i 
domácnost, nebudou chybět ani 
novinky vystavované poprvé v 
Hodoníně, prodej pokojových kvě-
tin, ovocných stromků, okrasných 
dřevin, sukulentů, kaktusů, citrusů 
a podobně. Hodonínská zahrada 
poskytuje návštěvníkům i pora-
denskou službu o pěstování poko-
jových, balkónových a zahradních 
rostlin a dřevin a to přímo v jed-
notlivých stáncích. Na podzimní 
zahradě nebude chybět ani pro-
dej podzimních jablek a bram-
bor. Po celou dobu výstavy bude 
také možnost ochutnávky burčá-
ku, odrůdových a dezertních vín a 
také bohaté občerstvení - uzeniny, 
zabíjačkové speciality, pečené sele 
na rožni, frgále, koláčky, perníčky 
atd. pátek 12. října 13:00 - 18:00 
hodin, sobota 13. října 09:00 - 
18:00 hodin, neděle 14. října 09:00 
- 16:00 hodin. Součástí letošního 
již 38. ročníku Hodonínské zahrady 
- podzim 2011 je výstava sloven-
ských a moravských košíkářů pod 
názvem „Proutěná krása“.

ŽDÁNicE: Vrbasovo muzeum 
Ždánice: tel. 725 920 846, www.
muzdanice.cz. Provozní doba 
duben až červen, út - pá 10.00 - 
12.00, 12.30 - 16.00, červenec až 
srpen út - pá 9.00 - 12.00, 12.30 
- 16.00, ne, svátek 13:00 - 17:00, 
září až říjen ne, svátek 13.00 - 
17.00, u	Výstavy v muzeu: 18.8. 
- 31.10. Jonathan Bowers - obra-
zy, 22.5. - 31.10. Karel Hanák 
- habánská fajáns, 9.9. - 31.10. 
Ivo Nimrichter - keramika a obra-
zy. Výstava v zámecké vile (pro-
hlídky nutné dohodnout v muzeu) 
15.9. - 31.10. 125 let provozu na 
železniční trati Brno - Kyjov (ver-
nisáž 15.9. ve 14:00 hodin)

ŽERAVicE: Školní Galerie 37: 
Výstava: Pastely a oleje - Jan 
Botek. Více na www.zs-zeravice.
cz na záložce Galerie 37.

EXPOZICE
BUKOVANY: větrný mlýn, Buko-
vany 70: Prohlídka mlýna každý 
den od 10.00.

BZENEc: knihovna, ul. Krále Vla-
dislava: Stálá expozice: histo-
rie, kultura, školství, vinařství, 
pohlednice a fotografie.

D. BOJANOVicE: Slovácká cha-
lupa - chalupa je otevřena v neděli 
od 15.30 do 17.00 

DUBŇANY: ZUŠ, Komenského 
282: Stálá expozice o historii 
hornictví a sklářství v Dubňa-
nech a na Hodonínsku, Slovácká 
izba. Otevřeno na požádání (tel. 
518 366 613–5).

HODONÍN: Galerie Kaplička, 
Tyršova ul.: Prezentace a pro-
dej současného výtvarného umění 
– obrazů, grafiky, skla, keramiky. 
Otevřeno út–pá 10–12, 13–17, so 
9–11, vstup volný. u Masarykovo 
muzeum, Zámecké nám. 9: Stálá 
expozice: T. G. Masaryk a rod-
ný kraj. Otevřeno: út–pá 8–12, 
13–16.30, so–ne 13–18. u Muze-
um naftového dobývání a geolo-
gie, Kasárenská 1022: Počátky 
průzkumu ropy a zemního ply-
nu na rakousko-českém pome-
zí, otevřeno po–pá 9.00–15.00, 
so–ne 13.00–15.00, doporučeno 
telef. ověření: 732 628 735. o Sol-
ná štola – jeskyně, v předsálí 
expozice o vzniku solí a eva-

poritů, polských dolech a léči-
vých účincích solí na lidský 
organismus. Otvírací doba solné 
jeskyně: po–pá 10–20 hod., so–ne 
13–17 hod. Obj. tel. 732 628 735. 

KOZOJÍDKY: Vinné sklepy Kříb: 
Areál osmi stylových vinných 
sklepů, otevřeno na objednávku, 
tel. 602 536 618.

MiKULČicE: Památník Staré a 
Velké Moravy je otevřen v letním 
provozním režimu po všechny 
dny v týdnu! PO 10.30 do 14.30 
hodin, ÚT - PÁ 9.00 do 16.30, SO, 
NE 9.00 do 18.30. Prohlídka dvou 
stálých expozic, včetně pavilonu II 
- Kostela i exteriérů hradiště. Dal-
ší informace: www.mikulcice-valy.
info. K návštěvě srdečně zveme.

MiLOTicE: „Konírna Státního 
zámku Milotice. Navštivte stá-
lou expozici Letničních slavností 
a zažijte Jízdu králů, nebo pochod 
Královniček osobně. Přečtěte si 
něco zajímavého, nebo si udělejte 
růži pro Krále. Otevřeno Út-Ne 10-
17 až do září.“

PETROV - PLŽE: Areál 64 sty-
lových vinných sklepů s vinoté-
kou a možností posezení s pro-
hlídkou a degustací. Otevřeno na 
objednávku - tel. 602 779 155

RATÍŠKOVicE: Minigalerie 
U Bábíčků: Stálá prodejní výsta-
va keramiky Ludmily Kováříkové. 
Otevřeno po–pá 13–18, so 8–11. u	
Přijeďte se do Ratíškovic povo-
zit na šlapací drezíně a projet se 
nádhernou přírodou lesní doub-
ravy. Projížďku můžete spojit s náv-
štěvou našeho Muzea ve Vagónu, 
kde se dozvíte zajímavé informace 
o historii naší železnice, a těžbě lig-
nitu. Otevřeno Út-Ne 10-19.

STRÁŽNicE: u MěSTSKé 
MUZEUM - historie, příroda, škol-
ství, krátkodobé výstavy nejrůzněj-
šího zaměření, otev. doba - út - pát 
- 8-11, 12-15.30, ne - 13-17, více 
na http://muzeum-straznice.web-
node.cz u MUZEUM MLYNÁŘ-
STVÍ, za piaristickým kostelem: 
Středověký mlýn s kompletním 
zařízením a zajímavou historií, 
otevřeno pá–ne 10–18 (nebo na 

tel. 518 337 707, 724 162 265). 

SUDOMěŘicE: Vinné sklepy Sta-
rý potok: Areál dvanácti stylo-
vých vinných sklepů a obecního 
sklepa s vinotékou, prohlídka 
a degustace. Otevřeno na objed-
návku, tel. 518 335 222.

VESELÍ NAD MORAVOU: Měst-
ské muzeum, Bartolomějské nám. 
41: Stálá expozice „Od Doubravy 
po Javořinu“ – výstava přibližuje 
lokalitu po stránce archeologické, 
etnografické a historické. Otevřeno 
po–pá 8–12 a 13–16, ne 13–17.

ŽAROŠicE: Muzeum obce, Spále-
nisko 110: Stálá expozice – Mobi-
liář vesnického obydlí, zanik-
lá řemesla, historie a tradice 
poutního místa Žarošice, černá 
kuchyně, archeologie, obrazy 
ak. mal. J. Konečného. Otevřeno 
čt–ne 9–12, 13–17.

ŽELETicE: Muzeum obce (ve ško-
le): Nejstarší dochované doku-
menty vztahující se k obci, roz-
sáhlá fotodokumentace, sbírka 
starých knih, náboženské litera-
tury, tiskovin,.. exponáty místních 
obyvatel, používané jejich před-
ky v domácnosti, hospodářství,.. 
staré fotografie. Muzeum otevře-
no při slavnostních příležitostech 
a příležitostných výstavách nebo po 
domluvě na obecním úřadě.

ŽDÁNicE: Vrbasovo muzeum Ždá-
nice: tel. 725 920 846, www.muz-
danice.cz. Provozní doba duben až 
červen, út - pá 10.00 - 12.00, 12.30 
- 16.00, červenec až srpen út - pá 
9.00 - 12.00, 12.30 - 16.00, ne, svá-
tek 13:00 - 17:00, září až říjen ne, 
svátek 13.00 - 17.00.
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HodoNÍN – v poslední době 
se sloučilo hodně středních 
škol a změnily si názvy. o tom 
se mohli přesvědčit návštěv-
níci již šestnáctého ročníku 
veletrhu vzdělávání, který se 
konal v hodonínském kultur-
ním domě. Nepřišli se podívat 
jen deváťáci, ale i žáci nižších 
ročníků buď v rámci vyučová-
ní nebo odpoledne s rodiči. 

Budoucí učni a studenti měli 
první možnost zjistit, co za obory 
jednotlivé školy nabízejí. „Měli 
jsme tu všechny školy z hodo-
nínského okresu a potom ještě 
ze sousedních okresů nabízejí-
cí něco jiného. S výběrem toho 
správného vzdělávacího zaříze-
ní musí žákům pomoci hlavně 
rodiče a výchovní poradci. Stává 
se, že děti nepřemýšlejí o dalším 
uplatnění na trhu práce a jdou 
třeba tam, kam se hlásí jejich 

kamarád,“ uvedla vedoucí hodo-
nínského pracoviště Střediska 
služeb školám a Zařízení pro 
další vzdělávání pedagogických 
pracovníků Hana Krojzlová.

Ne vždy se ale podaří odhad-
nout, který obor má lepší 
budoucnost. „Školy sice předví-
dají nějaký vývoj, ale ne pokaždé 
se jim to podaří. Během tří nebo 
čtyř let, co student navštěvuje 
školu, může dojít na trhu práce 
k výrazným změnám a násled-
kem toho má absolvent problém 
s hledáním zaměstnání v oboru,“ 
vysvětlil ředitel hodonínského 
úřadu práce Radek Hořák.

Dlouhodobě nezaměstnaní 
bývají zařazováni do projektů, 
kde třeba získávají potřebnou 
praxi v oboru a kontakt s firmou. 
Ta jim může později nabídnou i 
potřebnou práci.

Text a foto Karel Prchal

regionální školy se představily s novými jmény

Někteří žáci základních škol se přišli podívat ne veletrh se svými rodiči.

Hodonínská střední škola průmyslová a umělecká se prezentovala malbami 
svých studentů.

Manuálně zruční návštěvníci se pod odborným dohledem pokoušeli vyřezat něco 
hezkého ze dřeva.

Zkusit si jízdu na trenažéru nabízela Obchodní akademie a střední odborné uči-
liště Veselí nad Moravou.

Květinovou výzdobou se prezentovala rajhradská střední odborná škola zahrad-
nická a střední odborné učiliště.

Nový účes nebo make-up nabízela Soukromá střední odborná škola Břec-
lav s.r.o.

Studenti strážnické střední školy hotelové, služeb a veřejnoprávní akademie 
nabízeli přítomným míchané nealkoholické nápoje.

Barman bzenecké střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví se snaží 
svým uměním přilákat návštěvníky veletrhu.
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* JEDINÝ V REgIONU

svAToBořiCe-MisTřÍN - 
Chodit, jezdit na kole, praco-
vat na poli či navštěvovat lavi-
ce v kostele v lidovém kroji, ve 
všední den nebo o svátku, a to 
po celý život člověka, prakticky 
od kolébky po hrob, snad není 
v dnešní době různých mód, 
ani myslitelné. Přesto se najde 
ještě, a to hlavně na slovácku, 
pár starších tetiček, které v této 
parádě žijí a dokonce je zručně 
tvoří pro další generace. Patří 
k nim i seniorská, sourozenec-
ká dvojice ze svatobořic-Mis-
třína, jaroslava Hajná (74) a 
ludmila Křemečková (71). Ta 
starší už taky nějaký ten kroj 
pro rodinu ušila.

„Držíme tradici, rodičové v 
kroji chodili celý život. Jinší oble-
čení doma ani nemám. Jenom 
šatovku, když jdu „poklúzat“ a na 
zimu mám připraveny ještě teplá-
ky Žádný jiný civil u mě ve skří-
ni nenajdete,“ říká hrdě Jaroslava 
Hajná. Již ve třech letech svého 
života měla na sobě kanafasku. 
„Do kroje jsem tak vžila, že se v 
něm dám pochovat i do hrobu,“ 
tvrdí rozhodně svérazná tetička. 
Přitom směřuje řeč na současné 
krojované mládí. „Mám z toho 
příjemný pocit, protože jim do té 
parády pomáhám, učím je vázat 
šátek, šatky, žehlit. Z jejich stra-
ny nepostrádají zájem se také 
něco přiučit,“ pochvaluje místní 
mládež třiasedmdesátiletá žena, 

Seniorská dvojice žen chodí po celý život 
v lidovém kroji

která sice zpívat neumí, ale zatan-
cuje téměř všechno. Pomohlo ji 
k tomu navštěvování zdejšího 
Slováckého krúžku, ve kterém 
nyní pokračuje ve šlépějích její 
pravnuk, starosta krúžku Tomáš 
Kellner a nedá na jeho folklorní 
šikovnost dopustit. „Moje o tři 
roky mladší sestra se stejně obléká 
jako já a taky v tom kroji umře,“ 
říká v přítomnosti Ludmily, stá-

le usmívající, Jaroslava Hajná. 
„S oblečeným stejnokrojem-

kanafaskou a jubkou, jezdím i 
po světě, po nemocnicích, láz-
ních. Někteří lidé, hlavně mladí 
a cizinci si mě všímají, prohlíže-
jí, a to hlavně v těch lázních, 
mimo náš slovácký region. Taky 
mě těší, jako sestru, že když jdou 
děcka vystrojeny v krojích, cho-
vají se v něm důstojněji, jak v 

riflích. Jsem ráda, že se u nás 
folklor udržuje, je zde hodně 
výborných muzikantů, zpěváků. 
Ve Svatobořicích-Mistříně tomu 
tak bývalo od jak živa,“ uzavírá 
povídání Ludmila Křemelková, 
která bývala rovněž výbornou 
tanečnicí ve Slováckém kruž-
ku. Ten si nedávno připomenul 
pětašedesát let své neutuchají-
cí aktivity.       Antonín vrba

HodoNÍN - doprovodný program k výstavě Fotokošt, která už 
několik dnů probíhá ve všech hodonínských výstavních prosto-
rách, si přichystala Galerie výtvarného umění v Hodoníně.

V galerii, kde své fotografie vystavují Filip Singer, jež na svých foto-
grafiích znázorňuje pracovní podmínky na Ukrajině a v Ázerbajdžá-
nu, polský fotograf Arkadiusz Gola, jež fotil ruské ženy při typicky 
mužské práci, při práci v dole, a Václav Jirásek.

„Výstavu doprovází animace s názvem Montérková siesta. Během 
tohoto zážitkového programu se děti určitě nebudou nudit a vysta-
vené fotografie budou poznávat prostřednictvím přichystaných her, 
úkolů a výtvarných činností,“ láká na doprovodný program Romana 
Košutková Navrátilová z hodonínské galerie.

Program trvá šedesát až devadesát minut a je nutné se na něj objed-
nat předem. Celá výstava potrvá do jedenatřicátého října.

Michaela Munzarová

Fotokošt má přichystaný 
doprovodný program

Jedním z vystavujících je i Filip Singer. Na snímku u jedné ze svých fotografií.

Nerozlučnou sourozeneckou krojovou dvojici ze Svatobořic-Mistřína, Jaroslava Hajnou (na snímku vpravo) a Ludmilu 
Křemečkovu, můžete potkat, jak šlapou na kolech do kostela. 
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Znám mnoho 

různých akcí 
o víně, mnoho 

obcí pořádá dny otevřených 
sklepů, ale jedna událost se z 
tohoto zaběhnutého systému 
trochu vymyká. Není totiž 
jen o vinařích a vinařství, ale 
jde částečně o pohyb a dob-
rou kondici.  Druhá sobota 
v říjnu patří již tradičně této 
neobyčejné akci - Putová-
ní slováckým vinohradem, 
mezi pravidelnými turisty a 
hosty známá též jako  “Bur-

republiky se sejdou v  Mutě-
nicích, aby se vydali poznat 
krásu moravských sklepů. 
Trasa začíná Mutěnickýma 
bůdama a neskutečně maleb-
nou a krásnou krajinou vás 
dovede do unikátní vinařské 
dědiny, která se nazývá Dub-
ňanská hora. V některých 
místech trasy, třeba na kop-
ci Vyšicko, který rozděluje 
právě Dubňanskou horu od 
mutěnických bůd, lze nád-
herně vidět masív Pálavy, 
kostel a sklepy legendární 

sty sklepy, neobvykle seřa-
zenými pouze na jedné stra-
ně  cesty, stojí za poznání. Ač 
v samotném srdci Slovácka, 
není doposud příliš objeve-
ná. Snad je to díky tomu, že 
není průjezdná. Ale v dneš-
ní době je to spíše výhoda. 
Zůstala komorní atmosféra i 
mezi vinaři, všichni se znají a 
znají i svá vína. A můžu říct, 
že jsou výborná. I ty samo-
zřejmě nabídnou účastníkům 
sobotní akce, tedy nejen bur-
čák, ale i víno, domácí spe-
ciality, určitě i domácí slivo-
vičku. Mezi sklepy hrávají 
různé cimbálovky či potulní 
muzikanti a bývá tam velmi 
veselo až do pozdních hodin. 
Máte tedy jedinečnou mož-
nost nehlédnout jak v Mutě-

nicích, tak Pod Dubňanskú 
horů do sklepů místních vina-
řů a to zcela zdarma. Trasa 
pochodu až zase tak důležitá 
není, startovné není a vlast-
ně nechcete-li, nemusíte se 
trasy vůbec držet. A nako-
nec několik důležitých úda-
jů. Akce proběhne v sobotu 
13. října, oficiální start je v 
Mutěnicich pod Bůdama. 
Čekají vás trasy 5, 7 a 12 
km, startovné zdarma a jídlo 
ani pití si neberte. Jen dob-
rou náladu. A také počítejte s 
dráčkem…

Zbyněk Kopeček, Vinařský dům 
dubňany, www.vinarskydum.com

Autor je vinař, držitel certifikátu 

SOMMELIER akreditovaného MŠ ČR 
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zkoušek dle norem EU. 

TÝDEN S VINAřEM -  Pochod za burčákem 41

* LUšTěTE S NOVÝM SLOVÁCKEM

čákový pochod“.  Milovníci 
tohoto moku doslova z celé 

SUdoKU – ŘeŠeNÍ: Doplňte do tabulky číslice od 1 do 9 tak, aby se ve čtverco-
vém poli ani v dlouhých řádcích a sloupcích žádná neopakovala. 

www.nove-slovacko.eu

Řádkovou inzerci 
můžete 

zadávat také na stránkách:
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KŘÍŽoVKA S VTIpem:  Víte, kdy má blondýna zaručeně prázdné ruce?  ... (dokončení v tajence)

TAJeNKA:  ...  Když vezme rozum do hrsti. 

Vrbice, Stažovják, Chřiby až 
Buchlovským horám i samot-
ný majestátní Buchlov. Když 
se otočíte na druhou stranu, 
máte jako na dlani Hodonín 
a za ním se tyčící hřeben 
Karpat, který se svažuje až k 
Bratislavě.  Zkrátka pohled, 
u kterého se tají dech a kte-
rý jen dokazuje tvrzení, které 
říká, že Morava je „Malova-
ný kraj“. A další lahůdka vás 
bude čekat pod Dubňansků 
horů. Tato jedinečná vinař-
ská osada s více jak dvěma 
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sportovní zpravodajství z Hodonínska, kyjovska a veselska 
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*
Dnes čtěteu	Mikulčický 
AK pořádal prv-
ní ročník běhu 
mládeže základ-
ních škol 
Hodonínska.

u	Prvoligový 
zápas ve 
florbalu se hrál 
v Městské hale 
v Hodoníně.

u	Výrazné úspě-
chy zaznamenali 
hodonínští 
karatisté a 
karatistky na 
ME v Rumunsku.

vybrali jsme:
Házená

interliga, ženy - 5. kolo
 HK Britterm Veselí 

nad Moravou
- Partizánske

Středa 10. 10. - 18.00
Hala Peklo

mládežnický 
hokej

Hodonín deklasoval slaboučký nymburk

rozhodla výtečná druhá třetina v podání Drtičů

sHK HodoNÍN - lHK jesTřáBi ProsTějov 3:1 (1:1, 1:0, 
1:0)
HodoNÍN – Páteční ligový zápas začali lépe hodonínští mladíci, 
které ve 4. minutě poslal do vedení Matěj Charvát při dvojnásob-
né přesilové hře. 

O čtyři minuty později ale v klasické přesilovce srovnal stav na 1:1 
hostující Jaromír Matoušek. Na začátku druhého dějství vrátil mla-
dým Drtičům vedení Radoslav Smetana (2:1), aby tento stav trval až 
do 58. minuty. V té využil přesilovky pět na tři opět útočník Radoslav 
Smetana (3:1), který svým druhým gólem v utkání definitivně uklid-
nil své spoluhráče a přítomné fanoušky. 

sTATisTiKA ZáPAsu:
Branky a nahrávky: 4. Charvát (Tomi, Miklík), 23. Smetana (Char-

vát, Tomi), 58. Smetana (Jurik) - 8. Matoušek (Zezula), rozhodovali: 
Honza - Čech, Maťašovský, vyloučení: 7:13, využití: 2:1, v oslabení: 
0:0, střely na branku: 30:28.

výsledky 5. kola: 
Hodonín - Prostějov 3:1, Poruba - Šumperk 4:5, Přerov - Frýdek-

Místek 5:2, Warrior Brno - Havířov 2:4, Opava – Vsetín 3:5.     (jop)

Další výhra juniorů

sHK HodoNÍN – KlH vAj-
GAr jiNdřiCHŮv HrA-
deC 6:4 (2:3, 3:0, 1:1)
HodoNÍN – domácí začali 
tento souboj hraný ve středu 
famózně, když po 47 sekun-
dách skóroval Petr Peš v čase, 
kdy na lavici hanby seděl hodo-
nínský útočník jakub sajdl. 
První třetinu sice vyhráli jiho-
češi, základ ke třem bodům ale 
dali drtiči ve druhém dějství, i 
když tato pasáž se jim v minu-
losti právě v domácí TeZA 
aréně zpravidla nedařila. 

Kabinu Drtičů opustil po tré-
ninku z minulého pondělí obrán-
ce Erik Hanus, který se dohodl na 
ukončení angažmá na jihu Mora-
vy. Původně přišel tento 22letý 
bek na hostování z Orlové.

U hostí řádil na hodonín-
ském ledě útočník s číslem 8 – 
34letý Petr Šachl, který je rodá-
kem z Jindřichova Hradce a do 
mužstva přichází, aby odstranil 
malou produktivitu útoku Jiho-
čechů. Tento snajpr (v Hodoníně 
dal dva góly) je známý hokejo-
vý cestovatel, jenž okusil juni-
orskou ligu v Americe, zahrál si 
ale i na severu Evropy (Finsko, 
Švédsko) a naposledy hájil barvy 
Liberce.

i. TřeTiNA:
Skvělý úvod Drtičů – 47 

sekunda a díky přesné trefě Petra 
Peše to bylo 1:0. V páté minutě 
se dostal do šance domácí Čer-

venka, ale jeho slabý pokus po 
ledě, po kterém by mohla vlaš-
tovka udělat na puku hnízdo, 
skončil na betonech brankáře 
Ondřeje Blahy. O tři minuty poz-
ději se výborně uvolnil v třetině 
soupeře domácí Fiedler, ale po 
blafáku poslal puk z bekhendu 
bohužel nad hostující branku. V 
9. minutě hráli hosté přesilov-
ku 4 na 3, prudkou ránu Marti-
na Maříka od modré však Filip 
Barus zázračně pokryl. Hosté 
se dočkali v 11. minutě (10.16), 
když zkušený Petr Šachl mířil 
při přesilovce do černého – 1:1. 
Na začátku čtrnácté minuty 
(13.06) byl vyloučený hostující 
Adam Popelka a Drtiči trestali. 
K odraženému puku se dostal 
Vladimír Stejskal a hodonínské 
tribuny jásaly – 2:1. Na konci 
15. minuty (14.50) vyslal Ond-
řej Chmel k samostatnému úniku 
přes téměř celé kluziště Davida 
Kupce, jenž nakonec dostal čer-
nou pryž mezi betony gólmana 
do domácí svatyně – 2:2. V 17. 
minutě (16.52) při vyloučení 
domácího Kuby se opět radovali 
hosté, když střelecký pokus Pet-
ra Šachla se odrazil od jednoho z 
bránících Drtičů přímo do bran-
ky – 2:3. 

ii. TřeTiNA:
Do branky Drtičů nastoupil 

místo Baruse kolega z lavičky 
Zavadil a hned po třech minu-
tách musel prokazovat své bran-

kářské umění při střele Martina 
Maříka. Jinak se ale tato část 
hry odehrávala hlavně v třetině 
soupeře, který se jenom urputně 
bránil. Přesto nedokázal Vajgar 
své vedení udržet a třikrát inka-
soval. Hodonín hrál rychlý hokej 
s agresívním napadáním soupe-
ře, byl to hodně fyzicky náročný 
boj, přesto jej Drtiči se ctí zvládli 
a připsali si tak po zásluze velmi 
cenné body. Drtiči vyrovnali ve 
24. minutě (23.56), kdy se prosa-
dil Martin Červenka (3:3). Ve 32. 
minutě (31.12) vyhrál buly Stejs-
kal, aby z toho vytěžil Radim 
Šťastný, který pálil od modré 
prudce nad ledem k levé tyči 
– 4:3. O tři minuty později při 
vyloučení Pokorného lapil jistý 
gól Zavadil po střele Eddie Tur-
ka, třetinu snů v podání domá-
cích ale uzavřel ve 39. minutě 
(38.11) Jakub Sajdl, který vyme-
tl pravou šibenici – 5:3.

iii. TřeTiNA:
Od 47. minuty hrál Hodonín 

59 sekund přesilovku 5 na 3, gól 
však nedal. Naopak v čase 50.38 
se z bezprostřední blízkosti pro-
sadil Robert Procházka (5:4) 
a drama bylo na světě. V 55. 
minutě si našlápl středem Aleš 
Skokan, jeho blafák však Zava-
dil excelentně zlikvidoval a skli-
dil aplaus na otevřené scéně. V 
závěru napálil puk do pravé tyče 
Kuba (58. minuta), aby se hosté v 
poslední minutě rozhodli pro hru 

bez brankáře. Domácí toho ale 
využili k brankové pojistce, kte-
rou má na svědomí Pavel Kříž, 
jenž 43 sekund před koncem tre-
fil prázdnou branku – 6:4.

sTATisTiKA uTKáNÍ:
Branky a nahrávky: 1. Peš 

(Stejskal, Skočovský), 14. Stejs-
kal (Šťastný), 24. Červenka 
(Skočovský, Stejskal), 32. Šťast-
ný (Stejskal), 39. Sajdl (Kříž), 
60. Kříž (Skočovský) – 11. Šachl 
(Skokan), 15. Kupec (Chmel, 
Turek), 17. Šachl (Mařík, Sko-

kan), 51. Procházka (Mařík), 
vyloučení: 9:12, navíc Procház-
ka (JH) na 10 minut, využití: 3:3, 
v oslabení: 0:0, střely na branku: 
58:32, rozhodovali: Mech – Cho-
cholouš, Kříž, diváci: 824.

dAlšÍ ZáPAsy 5. KolA 
druHÉ HoKejovÉ liGy: 

Žďár nad Sázavou – Kolín 4:2, 
Břeclav – Technika Brno 6:3, 
Nymburk – Pelhřimov 5:6 po 
samostatných nájezdech a Cho-
těboř – Moravské Budějovice 
3:10.                                    (jop)

sHK HodoNÍN – Ned HoC-
Key NyMBurK 9:1 (3:0, 0:1, 
6:0)
HodoNÍN – Hodonínský drtící 
stroj začíná šlapat. v sobotu se 
domácím nevydařila pouze dru-
há třetina, přesto nakonec dosáh-
li na téměř dvouciferné vítězství. 
Závěrečná část se proměnila v 
exhibici drtičů, kteří si v tomto 
souboji s chutí zastříleli.

i. TřeTiNA:
V úvodní dvacetiminutovce 

se hned ve druhé minutě (1.59) 
radovali domácí, když Patrik 
Medřický využil přesilovku 5 
na 4 ke vstřelení vedoucí branky 
– 1:0. V 10. minutě se objevil sám 
před gólmanem Petrem Zava-
dilem (chytal velmi spolehlivě) 
Ondřej Malinský, ale jeho pokus 
se do branky nevešel. O minutu 
později (10.54) poslal svůj dru-
hý brankový pozdrav střelou od 
modré Patrik Medřický (2:0) a ve 
13. minutě (12.56) navýšil vedení 
Drtičů po úniku Jakub Sajdl – 3:0. 
Po této brance hosté střídali bran-
káře – místo Daniela Kareše přišel 
do svatyně Roman Matoušek.

ii. TřeTiNA:
V této části si Hodonín vybíral 

náhradní volno, jeho hra postrá-
dala pestrost. Padla pouze jediná 
branka a to do sítě domácích, když 
ve 22. minutě (21.09) si vychutnal 
obranu domácích Jiří Martinec a 
po blafáku dostal puk mezi noha-

ma gólmana do sítě – 3:1.
iii. TřeTiNA:
Ve třetí periodě si domácí zří-

dili na hrací ploše malou střelnici, 
které hosté odolávali s nejvyšším 
vypětím svých sil. Pokračování 
kanonády odstartoval ve 41. minu-
tě (40.41) Pavel Kříž, když černá 
pryž se nejprve odrazila od hrudi 
brankáře soupeře, o čtyři minuty 
později trefil pravou tyč hostující 
branky Martin Červenka, ale další 
branky padaly až v závěru. V 54. 
(53.11) našel parádně Vladimír 
Stejskal (že by se objevil nový 
Zdeněk Jurásek?) Petra Peše, kte-
rý bezchybným blafákem zvýšil 
na 5:1. V 55. dal šestý gól Rado-
slav Smetana, na 7:1 zvýšil v 57. 
Vladimír Stejskal, v 59. od mod-
ré mířil přesně bek Lukáš Popela 
(8:1) a brankovou tečku za gala-
představením udělal v 59. (58.41) 
Jakub Sajdl.

Řídili: Vaněk – Goňa, Švarc, 
střely na branku: 48:25, diváci: 
887.                           (jop)

2. LIGA – SKUPINA STŘED
 1. Hodonín 4 1 0 0 1 34:19 14
 2. Břeclav 4 0 0 0 2 28:20 12
 3. T. Brno 3 1 0 0 2 22:15 11
 4. Nymburk 2 1 0 2 1 19:25 10
 5. M. Budějov. 3 0 0 0 3 25:19 9
 6. Kolín 2 0 0 2 2 24:25 8
 7. Žďár n. Sáz. 2 1 0 0 3 17:20 8
 8. Chotěboř 2 0 0 1 3 24:35 7
 9. Pelhřimov 1 1 0 1 3 18:27 6
 10. J. Hradec 1 1 0 0 4 14:20 5

1. liga - starší dorost
5. kolo Šumperk - Hodonín 2:3 po 
samostatných nájezdech (1:0, 1:2, 
0:0) Prčík, Rynd, Černohous, 
6. kolo Hodonín - Prostějov 4:0 (2:0, 
2:0, 0:0) Bureš, Melichárek, Křivá-
nek, Černohous. 
elIod extraliga - mladší dorost 
7. kolo Zlín - Hodonín 5:1 (1:1, 1:0, 
3:0) Stanislav, 
8. kolo Hodonín - Opava 2:4 (1:1, 
0:2, 1:1) Polák, Dufek. 
Žákovská liga 6. a 8. tříd – 5. 
kolo 
8. třída Jihlava - Hodonín 3:0 (1:0, 
2:0, 0:0). 
Žákovská liga 5. a 7. tříd – 4. 
kolo
5. třída Blansko - Hodonín 4:9 (1:4, 
2:3, 1:2) Kučeřík 2, Matěj 2, Kašpá-
rek 2, Matuškovič, Trs, Daněček, 
7. třída Junior Capitals - Hodonín 3:9 
(0:1, 2:5, 1:3). 
Žákovská liga 5. a 7. tříd – 5. kolo
5. třída Hodonín - EC Wiena Tigers 
0:14 (0:4, 0:8, 0:2), 
7. třída Hodonín - EC Wiena Tigers 
4:9 (2:6, 0:1, 2:2) Turanský 3, Čaj-
kovský. 
Krajská liga 4. tříd – minihokej 
– 1. kolo
Hodonín A - VSK Technika Brno 9:3 
(3:1, 2:1, 4:1) Trs 3, Bárta 3, Toman 
2, Prčík, 
Hodonín A - MBK Vyškov 8:5 (2:3, 
2:0, 4:2) Plevka 5, Kunovský 3, 
VSK Technika Brno - Hodonín B 
1:11 (1:4, 0:3, 0:4) Bílek 4, Plevka 4, 
Šupa, Běhůnek, Toman, 
HC Znojemští Orli-mládež - Hodonín 
B 3:11 (1:1, 0:3, 2:7) Trs 5, Prčík 5, 
Bárta.               (SHK Hodonín)

Rušná momentka před svatyní hostů zakončená brankou z druholigového utkání Hodonín vs. Nymburk (9:1).
 Foto petr Voldán
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Fota pod čarou ...

Hodonínští atleti zakončili sezonu pětibojem 
reGioN - Atleti hodonínské-
ho AK (na snímku) zakončili 
tento víkend úspěšnou sezonu 
2012. Kromě finále Corny stře-
doškolského poháru, který se 
koná v úterý a kde barvy hodo-
nínského gymnázia budou hájit 
i závodnice AK Hodonín, mají 
místní atleti hotovo. Posled-
ním rozlučkovým závodem byl 
víkendový klasický pětiboj a 
vrhačský trojboj. 

„Je to takové zpestření a pro 
všechny příležitost okusit i ostat-
ní disciplíny, ne jen svoji specia-
lizaci. Letos vyšlo skvěle počasí 
a bylo téměř na plavky. Trochu 
mne mrzí, že někteří závodníci 
jsou zranění a nemohli se závo-
du zúčastnit,“ krátce zhodnotil 
závod Lukáš Lípa, organizátor 
této akce. I když to byl posled-
ní závod, padaly i rekordy. O 
ustanovení rekordu stadionu v 
klasickém pětiboji (dálka, oštěp, 
200 m, disk a 1500 m) se posta-
rala v kategorii žen Jana Myrmu-
sová, která v součtu pěti disciplín 
si zapsala celkem 1641 bodů. Ve 
vrhačském trojboji (koule, štěp, 
disk) v kategorii juniorů usta-
novil rekord Dominik Kubalák 
součtem 1033 bodů, v mužích 
kategorie do 22 let Peter Vaculka 
ze Slovenska, který získal 1096 
bodů a v kategorii mužů vylepšil 
rekord Norberta Tuši z loňského 
roku Martin Hošek, který sebral 
v sektorech celkem 1697 bodů. 
Ten se také stal celkovým vítě-

zem trojboje. Na druhém místě 
součtem 1348 bodů skončil dál-
kař Lukáš Lípa, třetí místo obsa-
dil Peter Vaculka ziskem 1096 
bodů. 

dAlšÍ PořAdÍ MužŮ: 
4. místo Jiří Šikula 1054 bodů, 

5. místo Jiří Vinklárek 996 bodů, 
6. místo Pavel Šíma 823 bodů, 7. 
místo Michal Zlámal 716 bodů. 

V KATEGORII ŽEN zvítězila 
Jana Myrmusová ziskem 1467 
bodů, na druhém místě skončily 
dokonce dvě závodnice stejným 
součtem bodů. Domácí závod-
nice Lenka Küchlerová a Zuza-
na Haunoldová, které nasbíraly 
shodně 1192 bodů. 

K vidění byl ještě jeden výkon 
hodný chvály. Dorostenec Filip 
Sasínek ještě na závěr sezony 
cítil formu, a tak se s trenérem 
rozhodli běžet 2000 m překážek. 
Že to byl výborný tah, se ukázalo 
v cíli, kdy se časomíra zastavila 
na skvělém čase 6:00,75 minuty. 
Tento čas znamená nejrychlej-
ší čas letošní sezony v kategorii 
dorostenců a na loňském mis-
trovství světa této věkové kate-
gorie by tento čas stačil na skvělé 
jedenácté místo. 

„Filip mi v cíli říkal, že závod 
chtěl i vzdát, ale hnali jsme ho 
kupředu, jak to jen šlo. Trenér 
Antonín Slezák měl výborně roz-
vržené mezičasy na tento čas a 
sedlo to přesně. Jak jsem již řekl 
v úvodu, přispělo k tomu také 
super počasí, které nám oprav-

du na závodění vyšlo,“ zhod-
notil běh Filipa Sasínka Lípa. 
Sasínkův čas znamenal také 
rekord stadionu a okresní rekord 
v kategorii dorostu. Okresním 
rekordem byl také výkon Jany 
Myrmusové v pětiboji, Marka 
Mikesky ve vrhačském trojboji 
dorostu (1470 bodů) a Domini-
ka Kubaláka v téže disciplíně v 
kategorii juniorů.  

u svůj poslední závod absol-
vovali také žáci. Ti se utkali v 
republikovém finále družstev v 
Olomouci. Do bojů o medaile 
zasáhla také pětice hodonínských 
nadějí hostující v barvách brněn-
ských celků. Obrovskou záslu-
hu na zisku celkové bronzové 
medaile pro tým žákyň JAC Brno 
měla bezpochyby Veronika Palič-
ková. Ta dokázala napříč nepříz-

nivému větru, který foukal hlavně 
proti sprinterům, zvítězit ve všech 
třech sprinterských disciplínách. 
Na 60 m jako jediná pokořila 
osmivteřinovou hranici, konkrét-
ně 7,85 s (7,79 sekund v rozbě-
hu), na stopadesátce vítězství 
zopakovala výkonem 19,08 s a 
do třetice ovládla i třísetmetrovou 
trať časem těsně nad 40 sekund 
(40,09 s). Výborným pátým mís-

tem pomohla i Zdenka Hlaváčová 
v chůzi na 3 kilometry (19:19,56 
minuty) a osmou příčkou na 800 
m (2:29,68 min), a pátým místem 
se štafetou se přidala i Adéla Sed-
lářová.  Dívky JAC Brno nasbí-
raly celkem 157,5 bodu a na krk 
si pověsily bronzové medaile. Z 
vítězství se radovaly žákyně AK 
Olomouc (191 bodů), na druhém 
místě skončil tým TJ Liaz Jablo-
nec nad Nisou (181,5 bodu). 

Tým chlapců BYAC Brno si 
vedl v celkovém součtu ještě 
překvapivěji a získal nečekané 
druhé místo. Za tento tým napl-
no bodoval hodonínský Dominik 
Bartoník, který nenašel konkuren-
ci na 1 500 metrů překážek a zvítě-
zil v čase 5:02,72 minuty. Podobně 
jako Paličková absolvoval všech-
ny sprinty i Ondřej Džuba. Nejlep-
šího výsledku dosáhl na nejkrat-
ším sprintu. V rozběhu si i přes 
protivítr vylepšil osobní rekord na 
7,48 sekundy. Ve finále foukalo 
ještě víc a čas 7,62 sekundy přine-
sl skvělé třetí místo. Na 150 metrů 
sprintu přidal pátou pozici (18,41 
sekundy) a na třístovce poté sedmé 
místo za čas 39,08 sekundy. Skvělé 
výkony borců hodonínského klu-
bu tak přinesli brněnskému celku 
BYAC stříbro celkovým ziskem 
134 bodů. Z vítězství se radova-
li žáci ASK Slavie Praha (198,5 
bodu), na třetím místě skončil 
tým TJ Sokolu Hradec Králové 
(130 bodů). 
(jop + ll, foto Blanka lípová)

HodoNÍN - První liga mužů 
v Hodoníně? To není sen a 
nesplnitelné přání. Bohužel 
se na palubovce proháněl jen 
jeden odchovanec hodonínské-
ho, potažmo slováckého florba-
lu – jakub Marek. již druhou 
vlaštovkou v oblasti propagace 
vrcholného florbalu na Hodo-
nínsku byl nedávný zápas mezi 
loňským finalistou první ligy a 
nováčkem z Pelhřimova. 

Souboj FBŠ Hattrick Brno 
a Spartak Pelhřimov sledova-
lo 118 diváků a ti mohli vidět 
celkem čtrnáct branek. Pěknou 
podívanou doprovázeli bubeníci, 

fandící oběma týmům. Šťastnější 
mohli být nakonec bubeníci hos-
tujícího týmu z Pelhřimova, kte-
rý zvítězil 9:5 a od kulaté desítky 
uchránil brněnský tým jen závě-
rečný hvizd sirény.

Utkání probíhalo ve velkém 
tempu, bez větších emocí a chyb 
rozhodčích. Celý zápas tahal 
„domácí“ tým Hattrick Brno za 
kratší konec, navíc jeho střelci 
si nenabili zrovna ostré náboje 
a ani brněnský brankář neměl 
zrovna svůj den. Oproti tomu 
Jihočeši předvedli skvělou fyzic-
kou připravenost a nováčkovské 
nadšení, které jim vydrželo po 

celý zápas. Vítězové byli hodně 
nebezpeční zejména při rychlých 
protiútocích. „Budu se opako-
vat, ale takto se vyhrávat zápa-
sy nedají,“ dokreslila obraz hry 
brněnská legenda obranných 
řad, Martin Bolf. Ten v současné 
době působí jako poradce A týmu 
mužů Hattricku Brno. A trenér 
FBŠ Hattrick Brno se k němu 
připojil: „Sráží nás elementární 
chyby, nedůraz v osobních sou-
bojích a útočná impotence. Tak-
to na dobrý výsledek můžeme 
zapomenout,“ dodal kouč a pre-
zident FBŠ Hattrick Brno, Dan 
Koubek.

Významně se podílel na 
výsledku utkání střelec tří gólů 
Jiří Janák, ten měl opravdu 
povedený večer. Na straně Brna 
se výrazněji prosadil Jaromír 
Lazor, střelec dvou branek. Svůj 
den měl i brankář Spartaku Pel-
hřimov, který několikrát svůj 
tým podržel. „Chytal opravdu 
dobře,“ podotkl Koubek. Hat-
trick nespasil ani kapitán týmu 
a bývalý hráč Bulldogs Brno, 
Martin Komenda. „Bohužel hra 
nestojí jen na jednotlivcích, ale 
na výkonech všech hráčů,“ uza-
vřel svoji myšlenku Koubek.

A jak viděl první body svého 

týmu trenér Pelhřimova? „Byla 
to ukázka prvoligového florbalu, 
jak se patří. Rychlá hra, spousta 
střel a osobních soubojů. Dvě 
třetiny to byl vyrovnaný duel, ve 
třetí části jsme dokázali odolat 
tlaku a odskočit na rozdíl dvou 
branek, což nakonec rozhodlo. 
Musel jsem klukům v kabině při-
pomenout, že musí hrát důraz-
ně a to se vyplatilo,“ dodal Jan 
Koten, trenér Pelhřimova. Celý 
zápas si pochvalovali i přítomní 
diváci, kteří odměnili výkon hrá-
čů závěrečným potleskem. „Jsme 
spokojení, bylo to moc příjemné 
a super šance vidět druhou nej-

vyšší soutěž přímo v Hodoní-
ně,“ připomněli fanoušci hodo-
nínského florbalu. „Do hlediště 
přišlo hodně malých dětí, což 
byl hlavní cíl. Samozřejmě jsme 
čekali více lidí, ale nedá se nic 
dělat, příště musíme lidi nalákat 
ještě více,“ řekl hlavní organizá-
tor a pořadatel utkání Jiří Wag-
ner. Součástí utkání byla i divác-
ká soutěž a mini-zápas dětí mezi 
Hodonínem a týmem Dubňan. 
„Hodnotím celý tento podnik 
kladně. Uvidíme, jak to vyhod-
notíme a kdo ví, třeba se brzy 
mohou diváci těšit na extraligu,“ 
uzavřel Wagner.       (jop + jW) 

Zasloužený odpočinek před sklípkem Miloslava Kučery z Dolních Bojanovic, kde se dovezené víno z Mikulčic presovalo. 
Zleva: Ivo Cencinger, šéfredaktor hodonínské mutace týdeníku 5+2 dny, Lukáš Popela, Vladimír Stejskal, Miroslav Bušek 
a Miloslav Kučera.

Při plné kádi svatovavřineckého červeného jsou zleva: hokejisté SHK Hodonín Vladimír Stejskal a Lukáš Popela a kustod 
Drtičů Miroslav Bušek.

Posily drtičů pro tuto sezonu – střední útočník Vladimír Stejskal 
(naposledy Třebíč) a obránce Lukáš Popela (naposledy Písek) – dokázali, že to umí nejen na ledové 
ploše, ale i při práci ve vinici a ve vinném sklípku. Oba pánové týdeníku Nové Slovácko přiznali, že 
mají raději víno než pivo a už teď se těší na mladé svatomartinské červené víno, které se konzumu-
je zpravidla před Vánocemi.                                                                                         FoTo: 2x en

Historicky první utkání první ligy mužů ve florbalu v Hodoníně je za námi



13 / 9. 10. 2012 / nové slovácko / sport*

DIVIZE D
 1. Líšeň 8 1 1 22:9 25
 2. Třebíč 6 3 1 12:5 21
 3. Vrchovina 6 2 2 20:9 20
 4. Napajedla 4 3 3 25:13 15
 5. Polná 4 3 3 19:19 15
 6. Bohunice 3 4 3 17:11 13
 7. Otrokovice 4 1 4 15:10 13
 8. Vel. Meziříčí 4 1 5 15:17 13
 9. Pelhřimov 4 1 5 17:21 13
 10. Tasovice 4 1 5 12:17 13
 11. Bystrc 3 3 4 14:20 12
 12. Bystřice n. P. 3 2 5 12:21 11
 13. Spytihněv 3 1 6 15:27 10
 14. Hodonín 3 0 7 13:15 9
 15. Vracov 2 3 5 8:19 9
 16. Vyškov 1 5 3 7:10 8

KRAJSKÝ PŘEBOR
 1. Blansko 7 2 2 24:9 23
 2. Novosedly 7 2 2 23:17 23
 3. Sparta Brno 7 1 3 22:15 22
 4. Rousínov 7 0 3 25:12 21
 5. Bzenec 6 1 4 24:10 19
 6. Ráječko 6 0 5 23:20 18
 7. mutěnice 5 2 3 19:15 17
 8. Mor. Krumlov 5 1 5 13:15 16
 9. Boskovice 4 3 4 19:23 15
 10. Bosonohy 3 5 3 18:17 14
 11. Kyjov 4 2 5 13:17 14
 12. IE Znojmo 4 1 6 15:19 13
 13. Ivančice 2 5 4 14:20 11
 14. Rajhrad 3 1 7 15:22 10
 15. Kuřim 2 1 8 13:27 7
 16. Podivín 0 3 8 11:33 3

1. A TŘÍDA, SKUPINA B
 1. ratíškovice 6 0 3 20:8 18

 2. rohatec 5 2 1 13:9 17

 3. Slavkov 5 1 3 17:12 16

 4. Lednice 4 3 1 19:11 15

 5. Rakvice 4 3 2 15:14 15

 6. Břeclav B 4 3 2 11:13 15

 7. Lanžhot 3 5 1 15:11 14

 8. Dražovice 4 2 2 15:11 14

 9. dubňany 3 3 3 9:11 12

 10. V. Pavlovice 2 2 4 8:9 8

 11. Bučovice 2 1 5 10:21 7

 12. Velká n. V. 1 1 6 10:14 4

 13. Tvrdonice 1 1 6 9:16 4

 14. Bořetice 1 1 6 3:14 4

1. B TŘÍDA, SKUPINA C
 1. lovčice 7 2 0 41:14 23

 2. Hr. lhota 7 0 2 36:16 21

 3. Kněždub 4 3 2 33:14 15

 4. milotice 4 3 1 17:9 15

 5. Veselí n. m. 4 3 2 19:14 15

 6. Vacenovice 4 2 3 21:13 14

 7. Blatnice 4 1 3 16:18 13

 8. Otnice 3 4 2 22:25 13

 9. Žarošice 4 1 4 16:19 13

 10. Křenovice 3 1 5 27:20 10

 11. Újezd u Brna 1 3 4 8:18 6

 12. St. poddvor. 1 2 5 11:28 5

 13. Mikulov 1 1 7 14:49 4

 14. Hustopeče 0 2 7 7:31 2

OKRESNÍ PŘEBOR
 1. Mikulčice 6 3 1 21:11 21
 2. Strážnice 6 2 2 23:14 20
 3. Moravany 5 4 1 19:11 19
 4. Dambořice 5 2 3 23:13 17
 5. Uhřice 5 2 3 22:12 17
 6. Kostelec 5 1 3 20:11 16
 7. Sobůlky 5 1 4 15:15 16
 8. Vnorovy 4 2 4 20:17 14
 9. Ratíškovice B 4 1 5 17:20 13
 10. Svatobořice 3 4 3 16:20 13
 11. KEN Veselí 3 3 3 20:16 12
 12. Ježov 2 1 6 9:22 7
 13. Ždánice 1 2 6 21:24 5
 14. Tvar. Lhota 0 0 10 3:43 0

3. A TŘÍDA
 1. Hovorany 9 1 0 33:9 28
 2. Dubňany B 6 1 3 32:19 19
 3. Bukovany 6 1 2 21:10 19
 4. D. Bojanovice 6 1 3 21:13 19
 5. Šardice 5 1 3 20:18 16
 6. Lužice 4 2 4 18:22 14
 7. Násedlovice 4 1 4 25:20 13
 8. Prušánky 3 3 4 16:20 12
 9. Bohuslavice 4 0 6 15:24 12
 10. Svatobořice B 3 2 5 18:30 11
 11. Milotice B 3 1 5 14:21 10
 12. Želetice 2 3 5 20:28 9
 13. Terezín 2 2 6 22:25 8
 14. Nenkovice 1 1 8 15:31 4

3. B TŘÍDA
 1. Žádovice 6 2 1 26:13 20
 2. Radějov 6 2 1 24:13 20
 3. Bzenec B 5 2 4 34:30 17
 4. Javorník 5 2 3 21:17 17
 5. Mor. Písek 5 1 3 30:21 16
 6. Žeravice 4 3 3 24:23 15
 7. Vlkoš 5 0 4 18:17 15
 8. Vracov B 4 2 4 22:23 14
 9. Lipov 3 3 4 31:27 12
 10. Hr. Lhota B 3 2 5 19:26 11
 11. Kozojídky 3 2 5 12:23 11
 12. Petrov 3 1 6 17:16 10
 13. Domanín 2 2 6 18:36 8
 14. Sudoměřice 2 0 7 18:29 6

4. TŘÍDA
 1. Mikulčice B 9 1 1 25:7 28
 2. Vacenovice B 9 0 2 36:17 27
 3. Čejč 6 3 2 23:10 21
 4. Čejkovice 6 2 4 22:12 20
 5. Vnorovy B 6 1 4 30:19 19
 6. Suchov 5 2 4 20:14 17
 7. Strážovice 5 1 5 13:18 16
 8. Vřesovice 4 3 5 33:26 15
 9. Archlebov 4 2 5 24:20 14
 10. Věteřov 4 2 5 22:25 14
 11. Veselí B 3 2 6 11:15 11
 12. Hrubá Vrbka 3 2 6 15:27 11
 13. Nová Lhota 3 2 7 21:34 11
 14. Ježov B 2 2 7 11:34 8
 15. Lipov B 2 1 8 16:44 7

Fotbalové tabulky

Fotbalové okénko
diviZe d – Cennou výhru 

si zaknihovali hráči Vracova, 
kteří doma v sobotu porazili 
po dobrém výkonu před náv-
štěvou 200 diváků tým z Vyso-
činy. Na body nedosáhl v nedě-
li na jihu Čech RSM Hodonín, 
který prohrál v Pelhřimově.

vÝsledKy: Vracov – Vel-
ké Meziříčí 3:1 (1:0), Pel-
hřimov – Hodonín 3:2 (1:1), 
Polná – Tasovice 5:1 (2:0), 
Napajedla – Bystrc 5:0 (2:0), 
Třebíč – Líšeň 0:1 (0:0), 
Vrchovina (Nové Město na 
Moravě) – Bystřice nad Pern-
štejnem 1:2 (0:0), Bohunice 
– Spytihněv 6:0 (2:0), utkání 
Vyškov – Otrokovice bylo pro 
nezpůsobilý terén odloženo na 
náhradní termín, a to středu 10. 
října, výkop je v 16.00 hodin.

KrAjsKÝ PřeBor – 
Mutěnice svůj zápas nehrály 
z důvodu nezpůsobilého teré-
nu. Kyjov doma uhrál pouze 
bezbrankovou remízu, Bzenec 
prohrál na hřišti v Blansku o 
dvě branky. 

vÝsledKy: Kyjov – Ivan-
čice 0:0, Blansko – Bzenec 

2:0, Novosedly – IE Znojmo 
2:1, Rajhrad – Podivín 3:1, 
Ráječko – Moravský Krumlov 
3:1, Boskovice – Bosonohy 
3:2, Sparta Brno – kuřim 4:1, 
zápas FRAMOZ Rousínov vs. 
FK Mutěnice byl odložený na 
úterý 16. října od 15.30 hodin.

1. A TřÍdA, sKuPiNA B 
– Rozmary říjnového počasí 
způsobily, že se v této skupi-
ně odehrála pouze tři utkání. 
Zbývající zápasy (Rohatec – 
Dražovice, Tvrdonice – Velká 
nad Veličkou, Bořetice – Led-
nice a Velké Pavlovice – Bučo-
vice) byly odloženy.

vÝsledKy: Ratíškovice 
– Slavkov u Brna 4:0, Rakvi-
ce – Dubňany 1:1, Břeclav B 
– Lanžhot 3:3.

1. B TřÍdA, sKuPiNA C 
– Tady se nehrálo v Miloticích, 
kde se měl představit Starý 
Poddvorov  (náhradní termín je 
pátek 12. října, výkop v 16.00 
hodin) a v Újezdci u Brna, kde 
měl hrát FK Blatnice pod Sva-
tým Antonínkem.

vÝsledKy: Mikulov 
– Veselí nad Moravou 1:1, 

Vacenovice – Hustopeče 1:1, 
Žarošice – Hroznová Lhota 
3:4, Kněždub – Křenovice 4:2, 
Lovčice – Otnice 10:2.

oKresNÍ PřeBor 
– Vedoucí Mikulčice doma 
jenom remízovaly, druhá Stráž-
nice deklasovala Uhřice.

vÝsledKy: Mikulčice 
– Ratíškovice B 1:1, Strážnice 

– Uhřice 3:0, Tvarožná Lho-
ta – Moravany 1:2, Soibůlky 
– Svatobořice-Mistřín A 2:0, 
Vnorovy A – Dambořice 4:1, 
zápasy Ždánice – Ježov A a 
KEN Veselí nad Moravou – 
Kostelec byly odloženy.

3. A TřÍdA – Stále se výbor-
ně drží Hovorany, neskuteč-
ných deset gólů viděli fanoušci 
na hodky v neděli přes poledne 
v Dolních Bojanovicích.

vÝsledKy: Dolní Boja-
novice – Terezín 6:4, Bohu-
slavice – Prušánky 4:2, 
Želetice – Hovorany 2:3, Sva-
tobořice-Mistřín B – Nenko-
vice 3:0, Dubňany B – Lužice 
4:1, nehrála se utkání FK Šar-
dice – Milotice B a Bukovany 
vs. Násedlovice. 

3. B TřÍdA – Šlágr kola 
– Žádovice – Radějov – se 
odehraje v náhradním ter-
mínu, a to 12. října od 16.00 
hodin.

vÝsledKy: Žeravice – 
Petrov 0:5, Domanín – Bzenec 
B 1:6, Javorník – Lipov A 3:1, 
Kozojídky – Hroznová Lhota 
B 2:0.

4. TřÍdA – Vedoucí „B“ 
tým Baníku Mikulčice naplno 
bodoval venku ve Veselí nad 
Moravou.

vÝsledKy: Vřesovice 
– Čejkovice 1:1, Nová Lhota 
– Vnorovy B 1:3, Čejč – Ježov 
B 7:2, Hrubá Vrbka – Archle-
bov 3:4, Suchov – Věteřov 
3:0, Strážovice – Lipov B 0:2, 
Veselí nad Moravou B – Mikul-
čice B 0:2.                  (jop)

na těžkém terénu byl k vidění kvalitní fotbal
sK žArošiCe – soKol 
HroZNová lHoTA 3:4 
(1:0)
žArošiCe – Za vytrvalého 
deště se hrál v neděli dopo-
ledne na Kyjovsku velmi dob-
rý zápas, který nakonec pro 
sebe rozhodli šťastnější hosté z 
veselska. 

Ti přijeli bez zraněného branká-
ře Štěpána Stanislava (problémy 
se zády), kterého nahradil v úterý 
přeregistrovaný 205 cm vysoký 
Lukáš Maňák, jenž přichází na 
hostování do konce sezony z „B“ 
týmu Břeclavi – jinak je to hráč 
1.FC Slovácka, dále chyběl sto-
per Petr Laga (studijní důvody), 
záložník Tomáš Bartošek (pra-
covně v Čechách), zraněný útoč-
ník Miroslav Falešník a dlouho-
době mimo hru je Michal Lipčík, 

který má nohu v sádře. 
Domácí mají v řádné sou-

těži tři týmy, k čemuž potřebu-
jí ročně na pokrytí asi 400 000 
korun. Hlavními sponzory klu-
bu v Žarošicích je Obec Žaroši-
ce a firmy ANAH + SK a Plas-
ty Kellner CZ. Mimo vystupují 
ještě senioři SK Žarošice (staří 
páni), kteří mají samostatně své 
finance i vlastní výbor. Hrávají 
v neorganizované soutěži napří-
klad s týmy Moravan, Bosonoh, 
Velkých Hostěrádek, Rosic nebo 
Bučovic. 

V táboře domácích se po zby-
tečné porážce tak našel zřejmě 
jediný spokojený, a to jednatel 
– 38letý Dušan Adamec, jemuž 
se ve středu v Brně-Bohunicích 
narodil syn Daniel.

Hodně vzruchu na hřišti i v 

hledišti způsobila 49. minuta, ve 
které dostal míč do domácí sva-
tyně Lukáš Podrazil po situaci, 
která zaváněla ofsajdovou pozi-
cí. Asistent sudího Jelínek ale 
porušení pravidel neviděl, což 
těžko snášeli domácí fandové a 
hráči. Ti se nakonec nechali zcela 
zbytečně „rozhodit“, čehož hosté 
náležitě využili, když během tří 
minut výsledek otočili. Spornou 
situaci ale nemůžeme z našeho 
pohledu objektivně zhodnotit, 
neboť jsme se nacházeli přesně 
na polovině hřiště, takže musíme 
věřit mužům v černém. Domácí 
měli v závěru kopec smůly, když 
v 86. minutě napálil prudkou 
ranou Jan Strmiska jen pravou 
tyč, aby v dorážce pálil ukvape-
ně vysoko nad dobíhající Tomáš 
Chromý.

jAK PAdAly BrANKy?
19. - Jan Strmiska našel Jaku-

ba Chromého, který technickou 
parádou trefil levou šibenici 
– 1:0, 49. - hodně diskutabilní 
moment nedělního dopoledne, 
po kterém pohodlně střílel do 
prázdné branky Lukáš Podrazil 
– 1:1, 51. - Josef Lipčík zleva 
odcentroval a po skrumáži si na 
těžkém terénu posunul nechtěně 
míč do vlastní sítě domácí kapi-
tán Stanislav Žaroský – 1:2 (to 
byla pro domácí soubor hodně 
studená sprcha!), 64. - fotba-
lista s velkým akčním rádiem – 
záložník Ondřej Bíla – parádně 
potáhl míč po pravé straně hrací 
plochy, aby nakonec z dorážky 
skóroval volný Petr Lipčík – 
1:3, 65. - další zajímavý fotba-
lový moment, kdy Petr Sychra 

zacentroval a Oskar Sněhota se 
parádně položil do míče a hla-
vou zavěsil k pravé tyči – 2:3, 
69. - chybička brankáře hos-
tů, kterého prostřelil střelou po 
kluzké trávě Oskar Sněhota – 
3:3, 77. - brankové hody zakon-
čil za nevlídného počasí Petr 
Lipčík, kterého vyslal do sóla 
přesně načasovanou přihrávkou 
Ondřej Bíla – 3:4. 

sTATisTiKA uTKáNÍ:
Góly: 65. a 69. Oskar Sněho-

ta, 19. Jakub Chromý – 64. a 77. 
Petr Lipčík, 49. Lukáš Podra-
zil, 51. vlastní (Stanislav Žaros-
ký), žluté karty: Oskar Sněhota, 
Antonín Vrána, Stanislav Holub 
– Lukáš Lipčík, Jan Smištík, 
střely na branku: 6:6, mimo: 9:5, 
rohy: 3:6, řídili: Tomáš Králík – 

Lukáš Jelínek (oba z Brna), Mar-
tin Palička (Rohatec), sledovalo 
120 diváků.

sesTAvy:
sK: Antonín Holub – Michal 

Maroši, Antonín Vrána, Adam 
Ždánský, Stanislav Žaroský 
– Petr Sychra, Oskar Sněho-
ta, Lukáš Přikryl (82. Zbyněk 
Poláček), Radim Kroutilík (46. 
Tomáš Chromý) – Jakub Chro-
mý (84. Radek Konečný), Jan 
Strmiska. Trenér: Tibor Zmrzlík.

soKol: Lukáš Maňák – Jan 
Smištík, Kamil Schwarzbier, 
David Lung, Ondřej Šebes-
ta – Jiří Pravda (90. Vít Janí-
ček), Lukáš Lipčík, Ondřej 
Bíla, Josef Lipčík – Lukáš 
Podrazil (85. Antonín Náh-
lík), Petr Lipčík. Trenér: Dra-
homír Smetka.             (jop)

Tj olyMPiA BruNTál – FC NesyT HodoNÍN 2:4 (0:3)
reGioN – v rámci pátého kola druhé Moravsko-slezské ligy 
žen v kopané cestoval Nesyt v sobotu za svým soupeřem bez 
nemocného kouče Petra vyškovského, takže v minivýpravě hodo-
nínského klubu byl druhý trenér jaroslav ševčík a asistentka tre-
néra dagmar Němcová.

Nálada v týmu Jihomoravanek byla dobrá po předcházejících dvou 
výhrách a to se projevilo i na hrací ploše v tomto mistrovském utkání. 
Za větrného počasí začal Nesyt dobře, když po patnácti minutách se 
přesně z trestného kopu trefila Fritzová – 0:1. Hostující hráčky svého 
soka herně přehrávaly a po půlhodině hry to bylo již 0:2. To Lamáč-
ková poslala přesný centr do pokutového území, ze kterého vytěžila 
druhý úspěch Nesytu jeho kanonýrka – útočnice  Blahová. O čtyři 
minuty později bylo ještě veseleji, když přesnou přihrávku kapitánky 
Podrazilové zužitkovala ve třetí branku Lamáčková – 0:3. Domácí 
soubor hrál po obrátce po větru a přidal na důrazu. Hostující obrana 
na čele s výtečnou Dřímalovou však domácím toho mnoho nedovoli-
la a navíc se blýskla dalekonosnou ranou Koplíková, po které již ved-
ly hostující fotbalistky jasně 0:4.  Radost ale netrvala dlouho, když po 
faulu Bučkové snížil domácí celek z penalty na 1:4 a dvě minuty před 
koncem po nedovoleném zákroku Šťastné se kopal trestný kop, po 
kterém se z druhého úspěchu mohly radovat domácí hráčky – 2:4.

GÓly vÍTěZeK: Fritzová, Blahová, Lamáčková a Koplíková.
sesTAvA NesyTu:
Barbora Růžičková – Kristýna Šťastná, Vendula Dřímalová, Jana 

Vacenovská, Helena Bílíková – Elena Bučková, Markéta Koplíko-
vá (83. Michala Chocholáčková), Julie Fritzová, Ilona Podrazilová 
– Alexandra Blahová, Klára Lamáčková (76. Vendula Jandová).

další utkání hraje NesyT HodoNÍN opět venku (v sobotu 13. 
října se představí na hřišti lokomotivy Horní Heršpice v Brně od 
11.00 hodin), doma pak nastoupí v sedmém kole proti FC vyso-
čina jihlava – sobota 20. října, výkop je v 15.30 hodin.     (jop) 

Důležitá výhra na severu 
moravy po poločase snů

mladý Hodoňan byl na arsenalu

HodoNÍN – Nevšední zážitek má za sebou osmiletý brankář fotbalové 
přípravky FC Nesyt Hodonín denis Slovák, který minulou středu při utká-
ní druhého kola ligy mistrů Arsenal FC – olympiakos pireus (3:1) šel 
v doprovodu 23letého obránce domácích Kierana Gibbse na zahajovací 
nástupní ceremoniál. 
„Já již více jak třicet roků fandím Arsenalu a v poslední době jsem se snažil, 
aby se můj syn dostal na hrací plochu jako vybraný doprovod. Vyšlo to až nyní 
a jsem za to moc rád. Syn si to užíval plnými doušky, je to pro něj zážitek na 
celý život,“ prozradil dojmy ze zápasu Ligy Mistrů 43letý Radim Slovák, který 
do Londýna doprovázel svého syna. Lístek na takový zápas stojí od 30 do 180 
liber (jedna libra = 31 korun).                                                                       (jop)
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cena města Hodonína ve sportovním tanci se i letos vydařila
HodoNÍN - víceúčelový sál 
Masarykova muzea v Hodo-
níně hostil v neděli ii. ročník 
Ceny svč a města Hodonína 
ve sportovním tanci. 

Na parketu tohoto historické-
ho sálu se během dne prostřída-
lo ve dvaceti kategoriích téměř 
200 párů z 27 klubů České a Slo-
venské republiky a Maďarska. 
Chybět rozhodně nemohly ani 
páry domácího klubu, které se 
zasloužily o výrazné výsledky. V 
kategorii junior I. D latina zvítězil 
Tomáš Koneček s Nikolou Gáli-
kovou. Na šestém místě bodova-
la i dvojice Radek Svěrák – Iveta 
Kolaříková, která absolvovala 
svoji první soutěž. Naprosto jas-
né vítězství zaznamenal Rudolf 
Jelínek s Kateřinou Rabušicovou 
v kategorii dospělých třídy C lati-
na. Od prvního kola bylo jasné, 
že do svého výkonu dali napro-
sto vše. Vítězstvím a značným 
ziskem bodů si vytančili vyšší 
třídu B. Velmi příjemně potěšili 
své trenéry i ostatní páry hodo-
nínského klubu. Kategorii Hob-
by děti I. si první místo odvezla 

i dvojice Adam Krůza s Domi-
nikou Naďovou. Mezi dospělý-
mi Hobby D latina vystoupal na 
stříbrný stupínek Tomáš Hájek se 
Světlanou Chvátalovou. Bronzo-
vou medaili získal pár Miroslav 
Havlát s Barborou Tomíkovou. 
V kategorii junior I. C latina se 
prosadili na třetí místo vyrov-
naným výkonem Tomáš Hro-
mek s Veronikou Padalíkovou. 
V kategorii standardních tanců 
si v kategorii junior I. D velmi 
dobře vedli Filip Schwoiser s 
Klárou Megovou, kteří skončili 
těsně pod stupni vítězů na čtvr-
tém místě. Ceny vítězům předá-
val starosta města Hodonína Igor 
Taptič, ředitel teplárny Hodonín 
ČEZ , a.s. Antonín Svěrák, ředi-
telka Masarykova muzea Irena 
Chovančíková a předseda TK 
Classic Hodonín Stanislav Cho-
vančík. Ten zhodnotil druhý roč-
ník jako velmi úspěšný po všech 
stránkách. 

„Ve víceúčelovém sále Evropa 
jsme našli příjemný prostor pro 
pořádání právě soutěže tohoto 

typu. Cena SVČ a města Hodo-
nína je koncipována především 
pro mladší kategorie. Je velmi 
potěšitelné, že převážná část 
párů našeho klubu dosáhla na 
přední místa ve svých katego-
riích. Příjemná atmosféra sálu i 
bouřlivé povzbuzování diváků 
i samotných účastníků navodila 
ten správný punc taneční sou-
těže. Navíc když i diváci a ostat-
ní účastníci byli s organizací a 
prostory spokojeni, můžeme být 
i my jako organizátoři spokojeni. 
Počítáme s tím, že bychom moh-
li vytvořit další velmi zajímavou 
tradici v soutěži tohoto typu,“ 
prozradil týdeníku Nové Slovác-
ko Stanislav Chovančík.

Ostatní výsledky párů TK 
Classic Hodonín z této soutěže 
najdete na webových stránkách 
www. tkclassic.cz. 

u Tři další páry hodonín-
ského klubu bojovaly o víken-
du na významné soutěži Czech 
dance World open v ostravě. 
V soutěžích o body do světové-

ho žebříčku zaznamenala další 
výrazný úspěch dvojice Nikolas 
Novák s Klárou Adamovou, 
která si z Ostravy odvezla stří-
brnou medaili za druhé místo 
v kategorii junior II. B latina. 
Zvítězil pár Alexandr Roma-
nov & Evelina Bilalova z Rus-
ka. Novákovi s Adamovou se 
podařilo během krátké doby 
již podruhé porazit na význam-
né světové soutěži mistry ČR a 
stát se nejlepším českým párem 
takové akce. V Ostravě se ve 
velmi dobrém světle představili 
i jejich trenéři Václav Masaryk 
a Klára Chovančíková, jenž se 
v prestižní kategorii dospělých 
latina protančili na velmi sluš-
né šestadvacáté místo v konku-
renci čtyřiašedesáti párů. Jedná 
se tak o jejich další výrazný 
výsledek. 

V Ostravě se naopak nedařilo 
mladé nadějné dvojici Davidovi 
Procházkovi s Julií Balákovou, 
kterým se nepodařilo postoupit 
z prvního kola.

 (jop + sCH)

reGioN - Na konci září se v 
rumunské Bukurešti konalo 
již osmé Mistrovství evropy v 
karate stylu Goju-ryu kadetů, 
juniorů a juniorek do 21 let (u 
21). Z hodonínských sportov-
ců se zúčastnilo celkem sedm 
karatistů, a to Aneta šabová, 
Barbora Kočtářová, veroni-
ka Kopečná, veronika Miško-
vá, Kateřina židková, samuel 
Kubina a lukáš semela. Tito 
reprezentanti Města Hodonína 
a celého našeho regionu získali 
dohromady jeden titul Mistra 
evropy, dva tituly více mis-
tra evropy a pět bronzových 
medailí.

Nejvíce medailí, a to hned čty-
ři, přivezla Veronika Kopečná. V 
kata juniorky si hravě v prvním 
kole poradila s reprezentantkou 
Rakouska 4:1. Ve druhém kole 
však podlehla Italské závodni-
ci 1:4, což ji odsunulo pouze do 
takzvaného malého finále o tře-
tí místo. To se jí vydařilo, když 
porazila německou reprezen-
tantku 4:1. V kumite juniorek do 

53kg obsadila taktéž bronzovou 
příčku, když nestačila na domácí 
rumunskou závodnici, které pod-
lehla 0:4. V kumite teamu juni-
orek spolu s reprezentantkami z 
Třince obsadily taktéž bronzo-
vou příčku. V kata teamu junio-
rek (spolu s hodonínskou Anetou 
Šabovou a Sabinou Forstovou 
z Brna) se dostali až do finále, 
kde narazily na reprezentantky 
z Německa, kterým i přes výbor-
ně zacvičenou sestavu i aplikaci 
podlehly a získaly tak stříbrnou 
medaili.

Bronzovou medaili přidal také 
Lukáš Semela, a to s kata tea-
mem juniorů (spolu s Tomášem 
Zaťkem a Alexsandrem Tambor-
lanim - oba Tarokan Brno), když 
podlehli výborně připravenému 
týmu z Německa.

Jako již tradičně si výborně 
vedly Kateřina Žídková a Vero-
nika Mišková v kategorii kata U 
21 ženy. Kateřina Židková měla 
hned v 1. kole pozdější fina-
listku Konigovou z Rakouska. 
I přes nasazení nejsilnější katy 

(sestava) prohrála 1:4. V repa-
sáži si však nenechala nic vzít 
a hravě porazila Španělku 5:0, 
a poté i rakouskou závodnici 

Gingerovou a získala tak bron-
zovou medaili. Ještě o něco lépe 
se dařilo Veronice Miškové. Ta 
v prvním kole porazila němec-

kou reprezentantku 5:0, v dal-
ším kole ukrajinskou karatist-
ku 3:2 a ve finále na ni čekala 
Konigová z Rakouska. Té opla-

tila porážku z minulého týdne z 
Frankfurtu, kde se konala Pre-
mier league, a získala tak titul 
MISTRYNĚ EVROPY.

Titul VICEMISTR EVROPY 
získal Hodoňan Samuel Kubina 
a to v kategorii kumite (boj) U 
21 ve váhové kategorii do 78 kg. 
V prvním kole si hravě poradil 
s domácím reprezentantem 6:1, 
ve druhém narazil na rakouské-
ho reprezentanta, kterého porazil 
3:0 a dostal se tak do večerního 
finále. Tam bohužel nestačil na 
druhého domácího závodníka, 
prohrál nakonec 1:5 a dosáhl tak 
na stříbrnou medaili.

Hodonínští karatisté se nyní 
budou připravovat na mezi-
národní turnaje v Ústí nad 
Labem a Plzni, a na nadchá-
zející Mistrovství ČR, které se 
bude konat v prosinci. Ve větší 
tréninkové zátěži bude určitě 
Veronika Mišková, která se při-
pravuje na své první seniorské 
Mistrovství světa, které se bude 
konat v polovině listopadu v 
Paříži.               (jop + vM)

 Na snímku je  sedmička hodonínské reprezentace v karate na ME v Bukurešti. Zleva: Kateřina Žídková, Veronika 
Kopečná, Aneta Šabová, Lukáš Semela, Barbora Kočtářová, Samuel Kubina a Veronika Mišková.              Foto Vm     

reGioN - První dva zápas-
nické turnaje po prázdninové 
pauze dopadly pro zápasníky 
Tj sokol Hodonín na výbor-
nou. Prvním turnajem v pořadí 
byl Memoriál Františka čer-
vína v zápase řecko-římském, 
který se uskutečnil v Havlíčko-
vě Brodě. 

Turnaje, který byl tradičně 
věnován nejmladším zápasní-
kům, se zúčastnilo 191 závodní-
ků z devatenácti českých a slo-
venských oddílů. Na turnaji se 
bojovalo jednak o přeborníka v 
soutěži jednotlivců, a také o vítě-
ze v prestižní soutěži družstev. 
Výhody domácího prostředí v 
soutěži družstev naplno využila 
TJ Jiskra Havlíčkův Brod, jejíž 
nejpočetnější družstvo obsadi-
lo nakonec první místo. V silné 
konkurenci se na skvělém dru-
hém místě umístilo družstvo 
oddílu zápasu TJ Sokol Hodonín 
a třetí místo brala TJ Hnidousy. 

V soutěži jednotlivců se hodo-
nínským Sokolům dařilo násle-
dovně:

PřÍPrAvKA žáKŮ „C“ - 
ročník narození 2005 - 2006:

Lukáš Grochál váha 20 kg 1. 
místo, Alexandr Harca váha 20 
kg 2. místo, Filip Bartošík váha 
22 kg 3. místo, Dominik Daněk 
váha 22 kg 4. místo, Filip Hořa-
va váha 26 kg 1. místo, Martin 
Hvorecký váha 26 kg 2. místo, 
Marek Kotlařík váha 30 kg 1. 
místo. PřÍPrAvKA žáKŮ 
„B“ - ročník narození 2003 - 
2004: Adam Gottlieb váha 27 kg 
6. místo, Jakub Marhefka váha 
31 kg 2. místo, Jan Jaroš váha 42 
kg 2. místo.

PřÍPrAvKA žáKŮ „A“ - 
ročník narození 2001 - 2002:

Jakub Šimčík váha 30 kg 1. 
místo, Jan Gaži váha 30 kg 2. 
místo, Leon Herzán váha 34 kg 
4. místo.

MlAdšÍ žáCi - ročník nar-

ození 1999 - 2000:
Lukáš Vrábel váha 37 kg 1. 

místo, Adam Ivičič váha 44 kg 6. 
místo, Ondřej Balun váha 44 kg 
7. místo, Martin Borot váha 52 
kg 2. místo, Pavel Helešic váha 
56 kg 2. místo, Viktor Lišťák 
váha 85 kg 4. místo.

u druhým poprázdnino-
vým turnajem pořádaným ve 
stejném věkovém a váhovém 
formátu, byl otevřený pře-
bor jihomoravské zápasnické 
oblasti, který uspořádal speci-
alista na zápas ve volném stylu 
- TAK Hellas Brno. Poměřit své 
síly přijelo do Brna celkem 120 
závodníků ze čtrnácti českých a 
slovenských oddílů. Tento tur-
naj byl zápasen ve volném stylu, 
ve kterém je dovoleno provádět 
techniky i na dolní končetiny. Na 
výkonu hodonínských zápasníků 
nebylo znát, že tento styl trénu-
jí jen okrajově, o čemž svědčí i 

následující umístění.
PřÍPrAvKA žáKŮ „C“ - 

ročník narození 2005 - 2006:
Lukáš Grochál váha 20 kg 1. 

místo, Alexandr Harca váha 20 
kg 2. místo, Filip Bartošík váha 
24 kg 1. místo, Dominik Kubeš 
váha 24 kg 3. místo, Martin Hvo-
recký váha 26 kg 2. místo, Marek 
Kotlařík váha 34 kg 2. místo.

PřÍPrAvKA žáKŮ „B“ - 
ročník narození 2003 - 2004:

Jakub Marhefka váha 33 kg 
2. místo, Jan Jaroš váha 39 kg 1. 
místo.

PřÍPrAvKA žáKŮ „A“ - 
ročník narození 2001 - 2002:

Jan Gaži váha 30 kg 2. místo, 
Jakub Šimčík váha 32 kg 1. mís-
to.

MlAdšÍ žáCi - ročník nar-
ození 1999 - 2000:

Lukáš Vrábel váha 40 kg 3. 
místo, Ondřej Balun váha 44 
kg 3. místo, Václav Konečný 
váha 48 kg 3. místo, Pavel Hele-

šic váha 53 kg 4. místo, Viktor 
Lišťák váha 80 kg 1. místo. 

„Trenéři zúčastněných závod-
níků Robert Krejčiřík, Martin 
Vališ, Lubomír Jurman a Marek 
Lidák byli s předvedenými výko-
ny svých svěřenců spokojeni a 
shodně konstatovali, že se začí-
ná zúročovat dřina, kterou mladí 
zápasníci podstoupili v posled-

ním srpnovém týdnu na letním 
výcvikovém táboře na Lučině. 
Na závěr si trenéři posteskli, že z 
hlediska ekonomického a organi-
začního není možné tolik potřeb-
ná soustředění pořádat častěji, 
nežli jednou v roce,“ konstatoval 
Jiří Baják, organizační pracovník 
a trenér oddílu Sokol Hodonín. 

(jop + jB)

Na snímku jsou úspěšní zápasníci ze Sokola Hodonín na turnaji v Brně.
 FoTo: archiv klubu

Hodonínští zápasníci úspěšní i ve volném stylu

Karatisté dovezli z mistrovství Evropy opět tituly 

Filip Schwoiser a Klára Megová - 4. místo kategorie junior I. D stt.
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Sportovní pozvánky

sTředA, 10. řÍjNA:
u	Házená, Interliga – ženy, 5. kolo, HK Britterm Veselí nad 
Moravou – HK Danlog Partizánske, hala Peklo ve Veselí nad 
Moravou, hraje se od 18.00 hodin.
PáTeK, 12. řÍjNA:
u	lední hokej, Junioři – 1. liga, skupina Východ, 7. kolo, SHK 
Hodonín – VHK Vsetín, zimní stadion TEZA v Hodoníně, 
18.30.
soBoTA, 13. řÍjNA:
u	Atletika, 30. závod Moravsko-Slovenského Běžeckého Pohá-
ru (MSBP) 2012, Běh za bořetickým burčákem, Bořetice, muži 
i ženy běží 10 kilometrů, start hlavního závodu je v 15.30, start 
první dětské kategorie je ve 13.30. 
u	Házená, 2. liga starších dorostenek, skupina Morava, HK 
Hodonín – Sokol Poruba B, Městská hla v Hodoníně, Lipová 
alej, 14.00.
u	Hokejbal, 1. Národní Hokejbalová Liga (NHbL), skupina 
Východ, SK Sudoměřice – HC Jestřábi Přelouč, sportovní areál 
v Sudoměřicích, 16.00.
u	Kopaná, Krajský přebor, 10. kolo, Slovan Bzenec – FC Kyjov 
1919, FK IE Znojmo – FK Mutěnice, 1.A třída, skupina B, 10. 
kolo, SK Slavkov u Brna – Slavoj Rohatec, Okresní přebor, 11. 
kolo, Ratíškovice B – Kostelec, 3.A třída, 11. kolo, Milotice B 
– Želetice, 4. třída, 11. kolo, Vacenovice B – Nová Lhota, Lipov 
B – Veselí nad Moravou B, hřiště Louka, Vnorovy B – Čejč.
Neděle, 14. řÍjNA:
u	Hokejbal, 1. NHbL, skupina Východ, HBC Rigum Hodonín 
– HC Jestřábi Přelouč, hokejbalové hřiště „U Červených dom-
ků,“ Hodonín, hraje se od 11.00.
u	Kopaná, Divize D, 10. kolo, RSM Hodonín – FC Vracov, 
hřiště „U Červených domků,“ Hodonín, 1.A třída, skupina B, 
10. kolo, FK Baník Dubňany – FK Baník Ratíškovice, Kordárna 
Velká nad Veličkou – MFK Břeclav B, 1.B třída, skupina C, 10. 
kolo, FK Blatnice pod Svatým Antonínkem – FC Hustopeče, 
Družstevník Starý Poddvorov – SK Mogul Vacenovice, Sokol 
Hroznová Lhota – Sokol Kněždub, FC Veselí nad Moravou – 
FK Sokol Lovčice, SK Křenovice – Agro Milotice, TJ Otnice – 
SK Žarošice, Okresní přebor, 11. kolo, Dambořice – KEN Vese-
lí nad Moravou, Ježov A – Vnorovy A, Svatobořice-Mistřín A 
– Ždánice, Uhřice – Sobůlky, Moravany – Strážnice, Mikulčice 
A – Tvarožná Lhota, 3.A třída, 11. kolo, Terezín – Lužice, hraje 
se od 10.00, Násedlovice – Dubňany B, Nenkovice – Bukova-
ny, Hovorany – Svatobořice-Mistřín B, Prušánky – FK Šardice, 
Dolní Bojanovice – Bohuslavice, 3.B třída, 11. kolo, Radějov 
– Hroznová Lhota B, Moravský Písek – Kozojídky, Sudomě-
řice – Vlkoš, Lipov A – Vracov B, Petrov – Domanín, Žádovi-
ce – Žeravice, Bzenec B – Javorník, hřiště Těmice, 4. třída, 11. 
kolo, Čejkovice – Mikulčice B, Věteřov – Strážovice, Archlebov 
– Suchov, Ježov B – Hrubá Vrbka – pokud u fotbalového utkání 
není uvedený jeho začátek, začíná se od 15.00 hodin.
u	lední hokej, 2. liga, skupina Střed, 7. kolo, HC Chotěboř – 
SHK Hodonín, zimní stadion v Chotěboři, první buly bude vho-
zeno v 17.00 hodin, 1. liga – junioři, skupina Východ, 8. kolo, 
SHK Hodonín – HC RT TORAX Poruba, zimní stadion TEZA 
Hodonín, hraje se od 18.30.                                                (jop) 

MiKulčiCe - Pořadatelem 
tohoto běhu byly slovanské 
hradiště Mikulčice, Základ-
ní škola Mikulčice a Atletický 
klub (AK) Mikulčice. Závod 
proběhl za větrného, ale při-
tom teplého počasí. 

V deseti kategoriích se závodu 
zúčastnilo celkem 140 sportov-
ců ze základních škol Mikulčice, 
Lužice, Moravská Nová Ves a 
Červené domky v Hodoníně. 

„Dostatečný počet rozhodčích 
zajistil dobrou přípravu i prů-
běh nově založeného přespol-
ního běhu. Časový program byl 
dodržený. Ke zranění závodní-
ků nedošlo. Originální odměny 
prvním třem závodníkům v kaž-
dé kategorii – kovová replika 
nákončí koženého pásku včet-
ně kovových znaků AKROPO-
LE CROSSU - připravilo Slo-
vanské hradiště v Mikulčicích. 
Nákončí bylo vyhotoveno ve 
třech barvách – zlatá, stříbrná a 

bronzová,“ prozradil týdeníku 
Nové Slovácko Jan Bělohoubek, 
sekretář AK Mikulčice. 

Sponzorem akce byla Vše-
obecná zdravotní pojišťovna 
(VZP). V prostoru startu a cíle 
byla její cílová nafukovací brána. 
Nejlepší závodníci dostali čepi-
ce (kšiltovky) se znakem VZP a 
pracovnice tohoto úřadu ve svém 
propagačním stánku prováděly 
měření tlaku a tuku a rozdávaly 
propagační materiály VZP. 

Jako host přijala pozvání na 
tuto akci atletická olympionička a 
mistryně světa v trojskoku Šárka 
Kašpárková z Brna. Sympatická 
bývalá reprezentantka si získala 
srdce a sympatie všech dětí a její 
autogramiáda pak nebrala konce. 
Předávala odměny nejlepším a 
s velkým zájmem se zúčastnila 
prohlídky Slovanského hradiště 
Mikulčice v doprovodu vedou-
cího tohoto zařízení Františka 
Synka. 

Pořadatelé využili její funkce 
jako manažerky projektu Odzna-
ku všestrannosti olympijských 
vítězů (OVOV) k předání dvou 
stříbrných a dvanácti bronzo-
vých odznaků OVOV, které zís-
kali žáci a žákyně ZŠ Mikulčice 
ve školním roce 2011/2012. 

Nadšení samotných dětí při-
vedlo ředitelku ZŠ Mikulčice 
Kristinu Kolovrátkovou k myš-
lence naplánování besedy s touto 
bývalou olympioničkou předběž-
ně v únorovém termínu v příštím 
roce. 

Poděkování patří všem roz-
hodčím a pořadatelům premi-
érového ročníku AKROPOLE 
CROSSU – běhu Rasticovým 
městem Morava v čele s před-
sedkyní AK Mikulčice Magdou 
Hubačkovou. 
vÝsledKy:
ATleTiCKá šKolKA (7 
roků a mladší) – dÍvKy – 200 
metrů

1. Tereza Vrzalová (Moravská 
Nová Ves) – 48,9 sekundy,
2. Petra Skalníková (Moravská 
Nová Ves) – 49,7 a
3. Pavla Gožďálová (Lužice) 
– 55,0. 
Atletická školka – CHLAPCI 
– 200 metrů
1. Marek Kotlařík (Lužice) – 
44,3 sekundy,
2. Ondřej Horák (Mikulčice) 
– 45,7 a
3. David Kobliha (Mikulčice) 
– 51,6. 
MiNiPřÍPrAvKA (8 – 9 roků) 
– dÍvKy – 200 metrů
1. Lucie Medusová (Mikulčice) 
– 43,9 sekundy,
2. Terezie Adeyinka (Lužice) 
– 45,4 a
3. Emilie Fogtová (Lužice) – 
46,2. 
Minipřípravka – CHlAPCi 
– 200 metrů
1. Milan Nedůchal (Moravská 
Nová Ves) – 41,3 sekundy,

2. Vít Bohunský (Mikulčice) 
– 42,4 a
3. Tomáš Jungwirth (Lužice) 
– 42,9. 
PřÍPrAvKA (10 – 11 roků) 
– dÍvKy – 400 metrů
1. Eva Černá (Lužice) – 1:40,5 
minuty,
2. Natálie Lazarová (Mikulčice) 
– 1:46,1 a
3. Kateřina Knápková (Lužice) 
– 1:48,0. 
Přípravka CHlAPCi – 400 
metrů
1. Lukáš Holešinský (Lužice) 
– 1:30,6 minuty,
2. David Hauser (Moravská 
Nová Ves) – 1:31,2 a
3. Kryštof Slováček (Moravská 
Nová Ves) – 1:32,2. 
MlAdšÍ žáKyNě (12 – 13 
roků) – 500 metrů
1. Kristýna Novotná (Mikulčice) 
– 1:35,1 minuty,
2. Janka Gregorková (Mikulčice) 
– 1:49,6 a

3. Sára Lejsková (Mikulčice) 
– 1:51,0. 
Mladší žáCi – 500 metrů
1. Jakub Škojec (Mikulčice) – 
1:30,9 minuty,
2. Štěpán Voborník (Mikulčice) 
– 1:36,1 a
3. Erik Repka (Mikulčice) – 
1:38,5. 
sTAršÍ žáKyNě A doros-
TeNKy (14 – 16 roků) – 1000 
metrů
1. Jitka Dvořáková (Mikulčice) 
– 5:04,0 minuty,
2. Hana Svobodníková (Lužice) 
– 6:19,8 a
3. Jessica Horáčková (Lužice) 
– 6:20,1. 
sTAršÍ žáCi A doros-
TeNCi – 1000 metrů
1. Dominik Bartoník (Hodonín) 
– 3:05,2 minuty,
2. Eduard Kuchynka (Mikulčice) 
– 3:34,0 a
3. Patrik Zachara (Mikulčice) – 3
:36,7.                                  (jop)

reGioN - o posledním zářijovém víkendu se taneční páry TK 
Classic Hodonín představily na soutěžích v otrokovicích a Břec-
lavi. v rámci Tanečního festivalu TK Gradace Kroměříž se opět 
ve velmi dobrém světle ukázala dvojice Filip schwoiser a Klára 
Megová, kteří v kategorii junior i. C latina vytančili druhé místo 
a současně získali bodovým ziskem 200 bodů z pěti finále nejvyš-
ší juniorskou třídu B. Pátým místem se ke kvalitním výsledkům 
přidali i Tomáš Hromek s veronikou Padalíkovou. Ti přidali ješ-
tě i deváté místo v kategorii junior ii.C latina. 

Svou velkou smůlu si vybrala v Otrokovicích reprezentační dvojice 
a 18. pár světa - Nikolas Novák s Klárou Adamovou, kteří po skvě-
lém prvním kole museli ze zdravotních důvodů ze soutěže odstoupit.  
V neděli se v Břeclavi kvalitním výkonem ukázal další hodo-
nínský pár Tomáš Koneček s Nikolou Gálikovou, kteří si nejpr-
ve vytančili první místo mezi juniory I. D Latina a  vzápětí druhé 
místo mezi junior II. Velmi hodnotným výkonem se prezentovali 
i Filip Schwoiser s Klárou Megovou v kategoriích standard juni-
or I. a v kategorii junior II., když nejprve získali třetí a následně 
pak čtvrté místo. Mezi juniory II. C Latina se prosadila do finále 
na čtvrté místo dvojice Tomáš Hromek s Veronikou Padalíkovou. 
Medailovou sbírku završil ještě druhým místem v kategorii dospě-
lých Rudolf Jelínek a Karolínou Kholovou.          (jop + sCH)

okresní soutěže stolního tenisu

reGioN – v neděli cestovaly 
mladé házenkářské naděje z 
klubu HK Hodonín do ivan-
čic, kde je čekaly další mistrov-
ské zápasy jihomoravské ligy. 
výborně si vedou starší žákyně, 
méně se naopak daří mladším 
kolegyním, které nehrávají ve 
stabilní sestavě a jejich výko-
ny jsou častokrát hodně nesta-
bilní. Nicméně i tato věková 
kategorie se nachází ve stadiu 
sbírání důležitých hráčských a 
herních návyků a činností, což 
je vlastně obdobný příklad, 
který v tomto házenkářském 
ročníku nabízí i nově vytvo-
řené „B“ družstvo mladších 
žákyň, které hrají pouze mimo 
oficiální soutěž.

sTAršÍ žáKyNě
HK ivANčiCe – HK 

HodoNÍN 13:30 (8:14)
Cílem tohoto družstva samo-

zřejmě zůstává vyhrát skupinu 
a tím se kvalifikovat do žákov-
ské ligy. To by měl být nakonec 
vrchol sezony pro tuto věkovou 
kategorii, kde samotná hra není 
závislá herně ani střelecky na jed-
né nebo dvou hráčkách, ale je nao-
pak dobře procentuálně rozdělena 
na celou sestavu. Nikdo z celku 
výrazně nevyčnívá, pravidelný 
vysoký standard si drží brankář-
ka Hanzalíková. V týmu vítězek 
chyběla pro zdravotní problémy 
(zánět achilovky) Nikola Kalino-
vá. Nejvíce branek za Ivančice: 
Nela Zahradníčková – 5.

sesTAvA A BrANKy HK 
HodoNÍN:

Barbora Hanzalíková – Kate-
řina Kolísková 3, Lucie Bydžov-
ská 4, Dominika Váverková 6, 
Veronika Štěrbáková 1, Karolí-
na Kosířová, Tereza Brablcová 
6, Karolína Šaňková 5, Hedvika 
Nováková 5, Ivana Taptičová.

MlAdšÍ žáKyNě
HK ivANčiCe – HK 

HodoNÍN „A“ 18:10 (12:2)
Tady dlouhodobě několik hrá-

ček netrénuje (brankářka Vendu-
la Novotná, dále Eliška Buč-
ková, Klára Pohlová, Nikola 
Veselá, Sára Slobodová, Kris-
týna Stanzlová) a navíc v Ivan-
čicích chyběla i Eliška Tomalo-
vá, takže šance si zahrát dostala 
i ostatní děvčata. Domácí jsou 
loňským vítězem Jihomorav-
ské ligy a roli favorita  splni-
ly. Hodonín střídal velmi dobré 
okamžiky s tragickými herními 
pasážemi, družstvo hraje hodně 
nevyrovnaně. Velmi špatný prv-
ní poločas ze strany hostujících 
hráček, ve druhé půli to již bylo 
o něčem jiném. Chce to tréno-
vat a hrát a získat u toho pocit 
zodpovědnosti ke kolektivu. Je 
to jenom ve hlavách samotných 
hráček, které spolu zatím hrají 
příliš krátce. 

Nejvíce gólů za Ivančice: 
Natálie Svobodová – 4.

sesTAvA A BrANKy HK 
HodoNÍN:

Barbora Zichová – Markéta 
Blanáriková 1, Nikola Vaško-
vá, Tereza Novotná, Veroni-
ka Vrbová, Laura Soldánová, 
Valerie Smetková 4, Magdalé-
na Petriová 2, Tereza Mastihu-
bová, Jitka Havlíková, Zuzana 
Klásková 3, Tereza Henčlová, 
Petra Redková, Markéta Janů.

Mimo soutěž se představil 
„B“ tým HK HodoNÍN, kte-
rý prohrál s ivANčiCeMi 
8:19 (2:11). Branky HK: Masti-
hubová 3, Klásková 3, Blanári-
ková 1, Petriová 1.

Všechna družstva HK 
HODONÍN se tuto sobo-
tu utkají doma (Městská hala 
na Lipové aleji) znovu proti 
Ivančicím. V 9.30 hodin hra-
jí mladší žákyně „A“, v 10.45 
starší žákyně a ve 12.15 „B“ 
celek mladších žákyň.    (jop)

Starší žákyně HK Hodonín 
prochází Jihomoravskou ligou 
zatím bez ztráty kytičky

První ročník aKroPoLE croSS – běh rasticovým městem morava – je již minulostí

Další výrazné úspěchy 
tanečníků z Hodonína 

FoTBAlovÝ NáBor
FC NesyT HodoNÍN – oddíl dívčí kopané 

– pořádá nábor nových hráček. 
Hledáme sportovně založené dívky ve věku od 6 – 15 let.

Najdete nás vždy v pondělí a ve středu 
od 16.00 do 18.00 hodin na hřišti Nesytu v Hodoníně.

Bližší informace rád poskytne předseda klubu 
jan šnajdr na telefonním čísle 607 650 869.

o víkendu pokračovaly soutěže stolních tenistů druhým kolem.
Okresní liga: dubňany C – ježov A 13:5, ratíškovice A – Mikul-

čice B 13:5, Vacenovice B – Lužice A 9:9, Vracov C – Vacenovice 
A 10:8, Čejč A – Sokol Hodonín A 6:12, SKST Hodonín D – Kyjov 
A 11:7.
 1. sokol Hodonín A 2 0 0 25:11 8
 2. ratíškovice A 2 0 0 25:11 8
 3. sKsT Hodonín d 2 0 0 24:12 8
 4. Kyjov A 1 0 1 19:17 5
 5. vacenovice A 1 0 1 19:17 5
 6. dubňany C 1 0 1 18:18 5
 7. vracov C 1 0 1 15:21 5
 8. vacenovice B 0 1 1 16:20 3
 9. lužice A 0 1 1 15:21 3
 10. ježov A 0 1 1 14:22 3
 11. Mikulčice B 0 1 1 14:22 3
 12. čejč A 0 0 2 12:24 2

okresní přebor: Ježov B – Vnorovy A 8:10, Ratíškovice B – Slo-
van Hodonín D 5:13, Lužice B – Rohatec B 4:14, Čejč B – Vracov D 
5:13, Bzenec A – Čeložnice A 8:10, Vlkoš A – Kyjov B nehlášeno. 

V čele jsou bez porážky Vracov D, Slovan Hodonín D, Rohatec B 
a Čeložnice A.

okresní soutěž: Slovan Hodonín E – SKST Hodonín E 11:7, 
Kyjov C – Mikulčice C 13:5, Sokol Hodonín B – Bzenec B 16:2, 
Vacenovice C – Vracov E 4:14, Rohatec C – Moravský Písek A 14:4, 
Slovan Hodonín F – Veselí nad Moravou A 6:12.

V čele jsou bez porážky Rohatec C, Slovan Hodonín E a Kyjov C.
okresní základ: Veselí nad Moravou B – Dubňany D 8:10, Stráž-

nice C – Rohatec D 7:11, Vacenovice D – Čejč C odloženo, Lužice 
C – Čeložnice B 13:5, SKST Hodonín F – Ratíškovice C 4:14, Sokol 
Hodonín C měl volno.

V čele je bez porážky Lužice C.
Více informací o soutěžích stolního tenisu včetně tabulek najdete 

na stis.ping-pong.cz.                                                                  (red)
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KOVOS VRACOV, spol. s r.o.
KOVOVÝROBA

Výroba krbů na zakázku
- velikost, tvar dle požadavků zákazníka
- teplovzdušný krb s rozvodem vzduchu
- krbové vložky do stávajících otevřených krbů

• VýROBA Z NEREZAVěJÍcÍ OcELi
• SOUSTRUŽNicKé A FRéZAŘSKé PRÁcE
• OPRAVY STROJů A ZAŘÍZENÍ

  firma:
ul. Jana Husa

(areál ZD)
696 42 Vracov

tel./fax: 518 628 667

3

Slovácký bowling od Pavly Zálešákové z Hodonína.

Slovácko pohledem čtenáře ...


