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VESELÍ NAD MORAVOU 
– Řádně přepracujte celý 
projekt než začnete jakékoliv 
práce! Jednotlivé dokumenty 
si často velmi protiřečí a nikde 
nemáme danou záruku, že 
nebude narušena pravobřežní 
opěrná zeď a následně i budo-
va zámku. Tato varovná slova 
vyslala jednatelka společnos-
ti Wessels Eva Hamašová – 
Prvá. Wesselsu se totiž vůbec 
nelíbí současný stav doku-
mentace související s vybudo-
váním nové vodní elektrárny, 
se kterou má zámek již brzy 
sousedit.

Důvody rozčarování jedna-
telky společnosti Wessels jsou 
podle ní samotné jednoznačné. 
„Po prostudování jednotlivých 
dokumentů jsme narazili na 
to, že jsou jednotlivá vyjádření 
zmatečná a často si i protiře-
čí,“ uvedla Prvá, která hned v 
zápětí přdala několik příkladů: 
„Ve stanovisku odboru Život-
ního prostředí městského úřadu 
ve Veselí nad Moravou je jasně 
uvedeno, že před zahájením rea-
lizace nové strojovny TG3 bude 
provedena prohrábka přívodní-
ho odpadního koryta pro TG2 
a TG3 v takovém rozsahu, aby 
mohl být zajištěn průtok jeden-
ačtyřicíti metrů krychlových 
vody za sekundu. Naopak Lukáš 
Techl z Hydropontu na veřejné 
prezentaci ve Veselí nad Mora-

vou prohlásil, že dokumenta-
ce pro územní řízení žádnou 
prohrábku koryta neobsahuje,“ 
konstatovala Prvá. 

Majitel obou stávajících elek-
tráren přitom už dříve vysvětlil, 
proč by se měla třetí elektrárna 
označovaná jako TG3 realizo-
vat. „Realizace vychází z prů-
tokových možností lokality a ze 
spádových možností. Musíme si 
uvědomit, že výrobní technolo-
gie byla koncipována před sto 
lety a dnes obě turbíny jedou asi 
na třicet procent. Elektrárna si 
tak nevydělá ani na svůj provoz. 
Nová elektrárna bude schopná 
obě stávající nahradit přičemž 
plánujeme i jejich využití, pokud 
bude dostatečný průtok vody,“ 
vysvětlil svůj postoj Šedivý.

Jednatelka společnosti, kte-
rá veselský zámek vlastní, ale 
upozorňuje i na další nedostat-
ky v dokumentaci. „Nikde nebyl 
předložen podélný řez celé 
TG3 včetně navázání vtokové-
ho objektu na dno existujícího 
náhonu a výtokového objektu na 
dno existujícího odpadu TG2. 
Přitom podle přílohy číslo čty-
ři vyhlášky číslo 503/2006 sbír-
ky jsou podélné profily a svislé 
řezy základní součástí výkreso-
vé části projektové dokumen-
tace pro územní rozhodnutí,“ 
poukázala na další nesrovnalosti 
jednatelka.

Wessels tak požaduje, aby 

byla jednoznačně dořešena 
otázka stability opěrné zdi s 
ohledem na fakt, že zámek i 
obě stávající elektrárny TG1 a 
TG2, jsou kulturními památka-
mi. Dokumentace je vůbec pod-
le Prvé plná nedostatků, neboť v 
ní schází také základní pohledy 
důležitých objektů a pohledů 
dokumentujících začlenění stav-
by do krajiny. „Což je podmínka 
vyplývající ze zákona,“ upozor-
nila jednatelka.

Třetím nedořešeným problé-
mem je pak dle majitelů zám-
ku hluková studie. „Na prezen-
taci byla vytržena z kontextu. 
Hovořilo se na ní pouze o tom, 
že provoz elektrárny nepřesáhne 
třicet decibelů. Hluková studie 
však vůbec nezohlednila všech-
ny zdroje hluku v dané lokali-
tě to znamená hluk způsobený 
provozem TG1 a TG2, hlukem 
z přilehlé komunikace I/54 a 
hlavně z přepadového paprsku u 
malého jezu,“ pokračovala dál v 
líčení nedostatků Prvá. 

Společnost Wessels je tedy 
za stávající situace jednoznačně 
proti záměru vybudovat novou 
vodní elektrárnu ve Veselí nad 
Moravou. Poukazuje však na to, 
že pokud bude vše řádně zdoku-
mentováno a zajištěno tak, aby 
nedošlo k ohrožení historického 
objektu, své stanovisko může 
změnit.

Hynek Zdeněk

majitelé zámku neskrývají rozladění 
nad plánovanou elektrárnou
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HODONÍN – Ani bezmála po 
dvou měsících není stále jas-
né, kdo má na svědomí lou-
pež v hodonínském zlatnictví 
Daphné, které sídlí přímo na 
Národní třídě v centru města. 
Den po vánočních svátcích si 
tam trojice pachatelů přišla na 
závěr roku přilepšit a odnesla 
si tak lup v řádech několika 
stovek tisíc korun. Jak moc se 
policisté při šetření případu 
pohnuli z místa není přitom 
jasné, o jakýchkoliv podrob-
nostech totiž stále zarputile 
mlčí. 

Trojce pachatelů se s lou-
pežnými úmysly do zlatnictví 
Daphné  vydala sedmadvacáté-
ho prosince, a to přímo za bílé-
ho dne, kdy hodiny ukazovaly 
kolem půl jedenácté dopoledne. 
Bezprostředně po události při-
tom hodonínský policejní mluv-
čí Petr Zámečník informoval, že 
kriminalisté veškeré, na místě 
zajištěné, stopy detailně pro-

věřují a vyhodnocují i zázna-
my z bezpečnostních kamer. 
Jak dalece ale vyšetřování lupu 
v hodnotě stovek tisíc korun 
pokročilo ani s několikatýden-
ním odstupem blíže komentovat 
nechtěl. „Případ jsme neodložili, 
kriminalisté na něm stále inten-
zivně pracují,“ ujistil Zámečník s 
tím, že bližší podrobnosti nechce 
policie zveřejňovat především z 
taktických důvodů. „Unáhleným 
zveřejněním některých, na první 
pohled byť nenápadných podrob-
ností, bychom mohli vyšetřo-
vání dostat na špatnou cestu,“ 
vysvětlil postup týmu, který 
pracuje na objasnění této trestné 
činnosti mluvčí Zámečník. 

Jisté tak zatím zůstává, že 
do prodejny tenkrát vtrhli tři 
muži z nichž mluvil jen jeden. 
„Ten hovořil plynule česky bez 
zřetelného cizího přízvuku,“ 
připomněl mluvčí hodonínské 
policie, podle kterého se už při 
prvotním vyšetřování nepotvr-

dilo, že by pachatelé loupeže na 
místě použili jakoukoliv zbraň. 
Loupež ve zlatnictví Daphné ze 
sklonku loňského roku byla při-
tom během poměrně krátké doby 
už čtvrtou, která se v okresním 
městě, v různých prodejnách 
šperků, odehrála. Rovněž na 
Národní třídě si například měsíc 
před tímto incidentem čtveřice 
maskovaných mužů přišla pro 
blyštivé kovy do jiného zlatnic-
tví. Tenkrát si pachatelé přišli na 
kořist přesahující jeden milion 
korun. Dlouho se z ní však, na 
rozdíl od tohoto případu, nera-
dovali. „Ještě týž den večer se je 
totiž podařilo policistům dopad-
nout v centru Uherského Hra-
diště. Zároveň se povedlo zajis-
tit také všechen lup, který se tak 
vrátil kompletně zpět,“ připo-
mněla případ se šťastným kon-
cem za brněnské policisty, kteří 
na šetření loupežného přepadení 
spolupracovali, Petra Vedrová.     

Petr Fridrich  

ze statisícového lupu se zloději radují už 
téměř dva měsíce, policisté k případu stále mlčí

LUŽICE - Antonínu Krejči-
říkovi z Lužic nevadí ani ny-
nější silný led. Na přírodním 
koupališti Cihelna, nazývaném 
též Lužák, kde se pravidelně 
schází otužilci na Silvestra, si 
vytvořil malý koridor a denně 
plave. 

Zastihli jsme ho v nedě-
li vpodvečer. Vysekání dráhy v 
ledu mu prý zabírá asi čtyřicet 
minut. „Dohromady pak uplavu 
kolem stopadesáti metrů a dělám 
to v zimě čtvrtým rokem, takže 
jsem pořád začátečník,“ prozra-
dil s humorem jedenašedesáti-
letý otužilec, jakmile se pustil 
kovového žebříku, aby nepřimr-
zl. Když na sebe hodil župan, 
přiznal, že pak používá slivovi-
ci, ale taky něco teplého. Vážné 
nachlazení dlouho nepamatuje. 
Otužilci pak plavali o víkendu 
také ve Veselí nad Moravou (více 
na straně 6). 

Text a foto Ivo Cencinger

Voda +1, vzduch –10 stupňů, hurá do vody! 
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HODONÍN – Hrůzný nález čekal na pracovníky firmy, kteří ve 
středu ráno kontrolovali areál bývalých vinných sklepů v hodo-
nínské Bratislavské ulici. V suterénu jednoho z objektů totiž 
objevili torzo ohořelého lidského těla. To bylo požárem tak zde-
vastováno, že na místě nebylo možné určit, zda se jednalo o muže 
či ženu. Případ si převzala brněnská policie. 

Pracovníci firmy, kteří ohořelé torzo lidského těla ve středu ráno 
našli, okamžitě na místo přivolali policisty a ti pak zavolali také další 
složku integrovaného záchranného systému, hasiče. „Protože ale v 
době nálezu těla nebyly uvnitř objektu už žádné známky hoření, jed-
notky požární ochrany k opuštěnému areálu nevyjížděly. Prostor tak 
spolu s policisty prozkoumal pouze vyšetřovatel z jednotky hodonín-
ských hasičů,“ informoval k případu mluvčí jihomoravských hasičů 
Stanislav Klásek.

Na ohněm zdevastovaném lidském těle přitom nebylo možné roz-
poznat, jestli se jedná o muže či ženu a případ si tak převzali brněnští 
policisté. „Na nalezeném těle byla nařízena soudní pitva. Ta by měla 
určit, pohlaví oběti, o níž s určitostí zatím víme, že se nejednalo o 
dítě, a také přesnou příčinu smrti,“ konstatovala brněnská policej-
ní mluvčí Petra Vedrová s tím, že prvotní vyšetřování cizí zavinění 
neprokázalo. Podle ní ale vše nasvědčuje tomu, že se s největší prav-
děpodobností jednalo o nějakého bezdomovce. Ke stejné variantě se 
ostatně přiklánějí také hasiči, kteří zároveň vyšetřují příčiny požá-
ru při němž vyhasl lidský život. „Zjištěné poznatky z tohoto mís-
ta nasvědčují tomu, že v areálu vyhledávaném bezdomovci v dosud 
nezjištěné době vypukl požár, který v uzavřeném prostoru suteré-
nu po vyčerpání zásoby kyslíku sám uhasl. Určení času a okolnosti 
vzniku požáru si vyžádají další šetření,“ uzavřel mluvčí jihomorav-
ských hasičů Klásek.                                                 Petr Fridrich

Při požáru uhořel člověk, policie 
zkoumá zda šlo o muže či ženu

REGION – Tradiční nápisy na vinných sklípcích, které vítají 
milovníky vína a zvou k posezení u dobrého pohárku si vyložili 
po svém „hosté“ vinných sklepů v Mikulčicích a Mutěnicích. Ti 
totiž nepřišli koštovat a radovat se z dobrých vzorků, ale krást. 
Nezvaní nájezdníci tak vinařům napáchali desetitisícové škody. 

Poté, co před nedávnem museli policisté řešit hned několik krádeží 
přímo ve vinohradech, se nenechavci pustili i do zpracované úrody 
uložené přímo ve sklípcích. Strážci zákona vyšetřují za poslední dny 
hned dva podobné případy. „První případ jsme zaznamenali v Mutěni-
cích, kde zloděj okradl místního vinaře o víno a destilát. Po násilném 
vniknutí do sklepa odcizil skleněný demižon s destilátem a několik lah-
ví s archivním vínem,“ uvedl k prvnímu případu vloupání do vinného 
sklepa hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník s tím, že okradené-
mu vinaři tak neznámý zloděj nejenže přidělal vrásky na čele, ale také 
napáchal škodu ve výši téměř desíti tisíc korun. Další případ vykra-
deného vinného sklípku pak policisté řeší v Mikulčicích. Tam ovšem 
zloději nestačilo ukrást jen víno, ale radost mu udělaly i další věci. 
„Poté, co se vloupal dovnitř, odcizil ze sklepa vrtačku a motorovou 
postřikovací konev. K tomu si navíc ještě odnesl přes sto lahví vína 
různých odrůd a ročníků. Majitel si tak celkovou škodu odhadl na více 
jak dvacet tisíc korun,“ informoval dál Zámečník, podle kterého jak 
po zlodějích, tak i po odcizených věcech policisté pátrají. „V případě 
dopadení budou tito zloději obviněni z trestného činu krádeže, za který 
jim hrozí až dvouletý trest odnětí svobody,“ upozornil Zámečník. (pf)

Do vinných sklepů nepřišli koštovat 
ale krást, škody jdou do desetitisíců!

HODONÍN – Náročný úkol 
zdokumentovat všechny trofe-
je lovecké sezóny 2011 připadl 
pro členy okresního myslivec-
kého spolku v Hodoníně. Mys-
livci hodnotili trofeje srnců, 
jelenů, daňků, lišek, kňourů 
a jezevců a také připravují 
výstavu pro veřejnost.

„Každou trofej tady musíme 
řádně zaevidovat, zkontrolovat 
a prohlédnout a teprve poté ji 
přidělíme hodnotící body. Zkou-
máme přitom zda byl každý kus 
uloven správně, čili zda splňoval 
chovatelská kritéria pro odstřel,“ 
vysvětlil předseda Okresního 
mysliveckého sdružení v Hodo-
níně Radovan Mančík.

Hodnotící komise přitom 
potřebovala několik hodin než 
všechny dovezené trofeje ohod-
notila a nyní se chystá veřejnos-
ti ukázat výsledek myslivecké 
činnosti. „Někteří lidé nás stá-
le považují za vrahy zvířat, ale 
každý si musí uvědomit, že to 
co my odlovíme, udělat musí-
me. V zákoně je totiž stanove-
no kolik se toho každoročně má 
odlovit a kdybychom to nespl-
nili, dostaneme od orgánu státní 
správy pokutu,“ vysvětlil před-
seda Okresního mysliveckého 
sdružení Mančík s tím, že to se 
rozhodně nedá říct o pytlácích. 

„Naštěstí na okrese Hodonín 
není pytláctví zas až tak rozší-
řeným nešvarem. Vloni se nám 
ale podařilo společně s policií 
chytit a usvědčit jednu organi-
zovanou pytláckou tlupu. Otáz-
kou však je, jestli v závislosti 
na současných podmínkách ve 
společnosti nebude případů, kdy 
někdo zastřelí zvěřinu vyloženě 
jen kvůli masu, přibývat,“ krčil 
rameny předseda Mančík. 

Myslivci přitom cílenou 
redukcí zvěře výrazně napomá-
hají například vinařům a země-
dělcům, kteří si svou práci bez 
myslivců neumí představit. 
Přemnožená zvěř by jim totiž 
způsobila obrovské finanč-
ní újmy. Myslivci chtějí vyjít 
vstříc veřejnosti organizováním 
například dětských dnů, jako 
je tomu třeba ve Veselí nad 
Moravou a hlavně výstavami 
trofejí, kde exponáty doprovo-
dí i odborný výklad. „Letos se 
výstava pro veřejnost uskuteč-
ní desátého března v kulturním 
domě Kyjov a o den dříve bude 
stejná akce nabídnuta ve stej-
né budově pro děti,“ pozvali 
myslivci při hodnocení trofejí.  
Myslivci z okresu Hodonín se 
přitom mohou pochlubit tím, 
že v trofejích srnců patří mezi 
absolutní tuzemskou špičku, 

což dokládají každoroční čet-
ná medailová ocenění. To pak 
svědčí i o jejich vynikající prá-
ci v chovu této zvěře. V muf-
lonech patřili myslivci z okresu 
Hodonín dokonce mezi světo-
vou špičku. Pak však ochrán-

ci přírody vznesli na myslivce 
požadavek, aby muflony jako 
introdukovanou zvěř vystříleli, 
a tak se v regionu objevují již 
jen jednotlivé kusy, které větši-
nou zabloudí z okolních regio-
nů.     Text a foto Hynek Zdeněk

Trofeje srnců zatím viděli jen odborníci. Na počátku března je ovšem uvidí zájem-
ci v Kyjově, kteří si budou moci prohlédnout i trofeje jelenů, daňků, lišek, kňourů 
a jezevců, ulovených na okrese Hodonín v roce 2011. 

myslivci hodnotili trofeje, vystaví je

VESELÍ NAD MORAVOU, 
STRÁŽNICE – Chataři, kteří 
si jezdí odpočinout do svých 
rekreačních rezidencí do 
oblasti Lučina u Radějova si 
mohou po dlouhé době výraz-
ně oddechnout. Veselským spo-
lečně se strážnickými policisty 
se totiž podařilo před několika 
dny dopadnout pachatele, kte-
rý dlouhou dobu právě v té-
to lokalitě řádil. Muži zákona 
mu postupně prokázali celkem 
devatenáct případů vloupá-
ní do rekreačních objektů. Na 
jeho seznamu navíc figuruje 
i vloupání do dvou rodinných 
domů, jedné prodejny a nako-
nec restaurace, do které se 
vkradl dokonce hned třikrát.

Přestože je výčet skutků toho-
to pachatele velmi pestrá, jedná 
se o poměrně mladého muže. 

„Jde o jednadvacetiletého muže 
z Hodonínska, který je v součas-
né době bezdomovec bez jaké-
hokoliv příjmu. Jak sám uvedl, 
jediným zdrojem jeho obživy 
bylo páchání trestné činnosti,“ 
informoval k případu hodonín-
ský policejní mluvčí Petr Zámeč-
ník a pokračoval: „Než skončil 
tento pachatel za mřížemi, živil 
se převážně drobnými krádežemi 
v potravinách a vloupáním do 
rekreačních chat. V některých 
z těchto chat přespával, snědl 
a vypil to, co tam našel a popřípa-
dě odcizil nějakou hotovost nebo 
cennou věc. Tuto trestnou činnost 
přitom často páchal pod vlivem 
alkoholu. Když měl potřebu něco 
sníst nebo získat majetkový pro-
spěch, byl schopen vykrást i osm 
chat za noc,“ popsal pracov-
ní aktivity bezdomovce okres-

ní policejní mluvčí Zámečník.
V jedné z vykradených chat 

v chatové oblasti Kejda se mla-
dému muži přitom zalíbilo nato-
lik, že zde v minulosti setrval 
hned několik dnů. „Rozdělal si 
v kamnech oheň a celé tři dny 
zde přespával a pil alkohol, kte-
rý tam našel. Jídlo v této cha-
tě nebylo, tak si vařil ze zásob, 
které předtím nakradl v prodejně 
potravin. Když mu ale zásoby 
došly, vloupal se ještě do dalších 
tří rekreačních chat poblíž. Při 
opouštění svého útočiště navíc 
zanechal na památku majiteli 
chaty na talíři své lejno,“ pro-
zradil jednu z pikantností nezva-
ných návštěv svérázného zloděje 
policista Zámečník. 

Pověstná klec přitom na zlo-
děje-bezdomovce spadla, když 
se vloupal do další chaty, kde 

byl přímo na místě zadržen poli-
cisty. Ti po něm totiž už del-
ší dobu pátrali. „Za období, co 
páchal v chatové oblasti Lučina 
a blízkém okolí trestnou čin-
nost, způsobil tento mladík cel-
kovou škodu přesahující sto tisíc 
korun,“ vyčíslil mluvčí hodonín-
ské policie. Strážci zákona tak 
už jednadvacetiletého výtečníka 
obvinili z trestných činů krádež, 
poškození cizí věci a porušování 
domovní svobody. „Vzhledem 
k jeho rozsáhlé trestné činnosti 
a tomu, že by zřejmě v krádežích 
mohl pokračovat, byl podán 
návrh na jeho vzetí do vazby. 
Tomuto návrhu soudce vyhověl 
a pachatele poslal za mříže. Tam 
by za své skutky mohl strávit až 
tři roky života,“ dodal k případu 
mluvčí Zámečník. 

Antonín Vrba

Chataři z Lučiny si oddechli, policisté dopadli vykradače

VESELÍ NAD MORAVOU 
– Je to už téměř měsíc, co na 
největším veselském sídlišti 
Hutník plameny pohltily ame-
rický sporťák Dodge Charger 
a napáchaly škodu za více než 
milion korun. Už podle stop 
zajištěných na místě požáru 
bylo přitom jasné, že luxus-
ní auto někdo úmyslně zapá-
lil. Ani po několikatýdenním 
vyšetřování se ale policii prs-
tem na konkrétního pachate-
le ukázat nepodařilo. Maji-
telé vozidla se proto rozhodli 
vypsat odměnu. 

Přestože požár, který v úte-
rý, sedmnáctého ledna krátce 
před sedmou hodinou večerní 
založený neznámým pacha-
telem dokázali veselští hasiči 
během několika málo minut 
zlikvidovat, z přední části auta 
toho už moc nezbylo. „Hned 
po prvotním vyšetřování pří-
mo na místě události bylo při-

tom zřejmé, že požár někdo 
založil úmyslně, s největší 
pravděpodobností to bylo za 
pomocí nějaké hořlavé kapali-
ny. Vzorky z ohořelého vozidla 
jsme proto odeslali na podrob-
nou expertízu do laboratoře,“ 
vrátil se k události z poloviny 
ledna vyšetřovatel hodonín-
ských hasičů Stanislav Klásek 
s tím, že ohnivý kohout tehdy 
zcela zničil motor auta a z vel-
ké části zdevastoval také jeho 
kabinu. „Policisté v této věci 
zahájili úkony trestního řízení 
proti neznámému pachateli pro 
podezření ze spáchání trestné-
ho činu poškozování cizí věci,“ 
připomněl hodonínský policej-
ní mluvčí Petr Zámečník. 

Podle výpovědí svědků, kte-
ré se podařilo po incidentu 
zajistit, přitom policisté začali 
pátrat zhruba po sto osmdesát 
centimetrů vysokém muži, kte-
rý se v inkriminovanou dobu 

u sportovního auta pohyboval 
v červené bundě s kapucí. Pře-
stože ale od události uběhlo 
několik týdnů, na konkrétního 
viníka se kriminalistům stá-
le ukázat nepodařilo. „Případ 
jsme rozhodně neodložili, nao-
pak i nadále na něm intenzívně 
pracujeme,“ upozornil mluvčí 
hodonínské policie Zámečník, 
podle kterého se podařilo zís-
kat další stopy. „O jaké stopy 
se jedná ale nebudeme v této 
chvíli zveřejňovat. Důvodem 
by mohlo být narušení dalšího 
vyšetřování,“ objasnil rozhod-
nutí vyšetřovacího týmu mluv-
čí okresní policie Zámečník. 

O skutečnosti, že by se ve 
vyšetřování případu úmysl-
ně zapáleného luxusního auta 
mohla policie pohnout dopředu 
přitom nepřímo mluví i jeho 
majitelé, přesto se ale rozhodli 
nesedět jen tak s rukama v klí-
ně. „Manžel byl v minulém 

týdnu na polici, kde mu nějaké 
podrobnosti k průběhu vyšet-
řování sdělili, ale z pochopi-
telných důvodů nemohu nic 
bližšího říct,“ uvedla Gabriela 
Keňová a pokračovala: „Osob-
ně podezření máme, ale na 
druhou stranu, dokud nemáme 
jasné důkazy, tak na nikoho 
jmenovitě ukázat nemůžeme. 
Možná by se ale i po několika 
týdnech stále mohl najít nový 
svědek, pokud by se tak sta-
lo, za jasné informace vedoucí 
k přímému dopadení a usvěd-
čení pachatele jsme ochotni 
dotyčnému vyplatit odměnu 
v řádech několika desítek tisíc 
korun,“ slíbila Keňová a vyzva-
la tak případné nové svědky na 
spolupráci při objasnění přípa-
du úmyslně zapáleného auta. 
„Volat nám mohou na telefonní 
číslo 773 915 119,“ upřesnila 
majitelka shořeného vozidla. 

Petr Fridrich

na žháře, který zapálil luxusní auto a napáchal milionovou 
škodu se majitelé sporťáku se rozhodli vypsat odměnu

BZENEC – Čtyři tisíce litrů nafty a způsobená škoda za více jak 
sto třicet tisíc korun. Taková je bilance pětičlenné partičky, která 
si krádežemi pohonných hmot ze zaparkovaných kamionů a sta-
vebních strojů přivydělávala na lepší život. V minulém týdnu ale 
na vykutálenou tlupu spadla klec, policisté zloděje chytli přímo 
při činu a nyní jim hrozí až pětiletý pobyt ve vězení.

Pětičlenná parta byla více než půl roku postrachem majitelů auto-
doprav na Dubňansku, Bzenecku a Kyjovsku. „Skupinka pěti pacha-
telů z Kyjova a blízkého okolí ve věku osmnáct až devatenáct let 
páchala trestnou činnost například ve Vacenovicích, Ratíškovicích, 
Miloticích, Skoronicích, Vracově nebo Vlkoši. Nejvíce krádeží 
pohoných hmot však provedli ve Bzenci v areálu bývalých kasá-
ren,“ uvedl k případu zlodějské tlupy hodonínský policejní mluvčí 
Petr Zámečník s tím, že právě na tomto místě také byla celá pětice 
zlodějů při své poslední krádeži polapena. „Policejní hlídka při noč-
ní službě kontrolovala mimo jiné i tuto lokalitu právě kvůli častým 
krádežím pohonných hmot. V jednu hodinu po půlnoci si všimli pěti 
osobních vozidel, které byly zaparkovány nedaleko parkoviště kami-
onů. V jednom z těchto vozidel viděli na sedadle nachystané kanys-
try a okolí vozidel bylo silně cítit naftou,“ popsal okolnosti zadržení 
zlodějů mluvčí Zámečník a pokračoval v dalším líčení detailů: „Při 
bližším ohledávání okolí pak hlídka spatřila odcházet od brány par-
koviště mladíka, který se následně rozeběhl. O kousek dál pak našli 
další dva mladíky, kteří měli ušpiněné oblečení a byli cítit naftou. 
Na místo si policisté přivolali posily a společně pak dopadli celou 
skupinku zlodějů, která se pod tíhou důkazů ke krádeži přiznala,“ 
konstatoval Zámečník. „Při následném výslechu se pachatelé doznali 
k tomu, že celkem v patnácti případech vykradli třicet vozidel a strojů 
a napáchali škodu za desítky tisíc korun. Obviněni tak byli z trestné-
ho činu krádeže, kterého se všichni dopustili formou spolupachatel-
ství a vzhledem k rozsahu způsobené škody by mohli být odsouzeni 
až na pět let odnětí svobody,“ dodal Zámečník.        Petr Fridrich

Nakradli naftu za sto třicet tisíc
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MIKULČICE – Přestože sezó-
na v jednom z nejvyhledáva-
nějších turistických cílů regi-
onu, na Slovanském hradišti 
v Mikulčicích, odstartuje až v 
dubnu, také v mrazivých dnech 
je možné tuto významnou kul-
turní památku navštívit. Krom 
zimního režimu prohlídek při-
tom pracovníci Valů musí jed-
notlivé expozice připravit prá-
vě na hlavní turistický nápor. 
Letos se chtějí ještě více zamě-
řit na děti, a to pomocí vzdělá-
vacích pořadů.  

Třeskuté mrazy minulých dnů 
se nevyhnuly ani Slovanskému 
hradišti a i přesto, že stařič-
ké návštěvnické centrum pod-
le slov pracovníků Valů hodně 
promrzalo, práce na přípravách 

na novou sezonu to rozhodně 
nijak neovlivnilo. Naopak, ty se 
s blížícím startem letošní sezo-
ny rozběhly na plné obrátky. 
„Po zpracování programu kul-
turních a doprovodných akcí, 
přišly na řadu personální otázky 
související se zajištěním prů-
vodcovských činností, také se 
neustále aktualizují a vylepšují 
naše internetové stránky a našli 
jsme také čas k návštěvě Archi-
vu České televize Praha k vyhle-
dávání starých dokumentů, kte-
ré hodláme využít k vytvoření 
některých vzdělávacích pořadů 
pro školní děti,“ informoval, co 
se všechno v zimním období v 
Památníku Velké Moravy děje, 
ředitel František Synek, podle 
kterého se provádí také men-

ší úpravy a opravy samotného 
objektu návštěvnického centra. 
„Co se týká samotného chodu, 
máme za sebou také další jed-
nání s našimi partnery, tedy nej-
bližšími turistickými cíli, ve věci 
spolupráce při nabídce a zajiš-
tění návštěvnických služeb,“ 
poukázal Synek na to, že ani v 
zimních měsících na Slovan-
ském hradišti nezahálí. Další 
záležitostí, na kterou už také 
přišla řada, pak bylo i zpraco-
vání základního programu oslav 
jubilejního cyrilometodějského 
roku. „Rok 2013 totiž bude při-
pomínat tisící sté padesáté výro-
čí příchodu věrozvěstů Kon-
stantina a Metoděje na Moravu, 
který se tedy udál v roce 863,“ 
nastínil Synek, ředitel památ-

níku v Mikulčicích, který se v 
letošním roce bude znovu uchá-
zet o zápis na seznam kulturního 
dědictví památek UNESCO. 

Hlavní návštěvnická sezona 
sice odstartuje v Mikulčicích 
až v dubnu, až do března je ale 
možné mikulčické Valy navští-
vit v omezeném zimním režimu. 
„Otevřeno je od půl jedenácté 
do půl třetí odpoledne.V případě 
zájmu je ale nutné se domluvit 
předem telefonicky. Jinak pro-
hlídky bez průvodce v kterýko-
liv den v týdnu umožňují trvale 
volný přístup na prohlídkové tra-
sy centrální části areálu,“ doplnil 
Synek s tím, že i v zimním obdo-
bí je na Slovanském hradišti co 
obdivovat. 

Petr Fridrich

mikulčické vykopávky se chystají na sezonu

MIKULČICE – Slovanské hradiště v Mikulčicích by do března 
příštího roku mělo být v novém. V minulém týdnu totiž krajská 
rada na svém zasedání vybrala zhotovitele stavby. Dodavatelem 
bude jedna z hodonínských firem, která podle mluvčího krajské-
ho úřadu Jiřího Klementa splnila všechny stanovené požadavky 
a předložila nejnižší cenovou nabídku. 

Deset milionů čtyři sta třináct tisíc šest set osmdesát jedna korun, 
to je suma za kterou by měl být do jara příštího roku hodonínskou 
firmou, která uspěla ve výběrovém řízení, zrealizován projekt Arche-
opark Mikulčice – Akropole. „Předmětem této veřejné zakázky je 
provedení stavebních prací, tedy rekonstrukce Haly nad I. a II. koste-
lem, úprava stávajících pěších komunikací, výstavba Velkomoravské 
cesty, výstavba Velkomoravské brány, položení potrubí pro odvod 
dešťové vody a také instalování mobiliáře s informačním systémem,“ 
informoval k výběrovému řízení krajský mluvčí Jiří Klement s tím, 
že termín ukončení, předání a převzetí stavby Archeoparku je pak 
podle smlouvy naplánován nejpozději do devětadvacátého března 
příštího roku. 

Na výběrové řízení přitom kraj kladl velký důraz. Podle slov Kle-
menta je totiž Slovanské hradiště v Mikulčicích jedním z nejdůležitěj-
ších památných míst naší historie. „Bylo zde centrum Velkomorav-
ské říše, jejíž existence měla na konci prvního tisíciletí velký vliv na 
utváření středoevropských dějin,“ poukázal krajský mluvčí Klement 
a pokračoval: „Více než padesátileté archeologické výzkumy přines-
ly řadu nálezů a historických poznatků. Odhalily základy rozsáhlého 
velkomoravského hradiště, které se rozkládalo na zhruba deseti hek-
tarech v údolní nivě řeky Moravy. V roce 1962 byl areál prohlášen za 
národní kulturní památku,“ vysvětlil Klement, proč kraj věnuje této 
památce takovou pozornost. 

Na Slovanském hradišti v Mikulčicích byly přitom už do roku 
1970 postaveny dva výstavní pavilony s expozicemi. Správou are-
álu je dlouhodobě pověřeno Masarykovo muzeum v Hodoníně, 
jehož zřizovatelem a zároveň vlastníkem většiny pozemků v areá-
lu je právě Jihomoravský kraj. „V roce 2008 zde byla instalována 
nová expozice, která získala ocenění Nejlepší muzejní expozice roku 
2008 v ČR,“ připomněl na závěr Klement.             Petr Fridrich

Rada kraje vybrala firmu, která 
opraví mikulčický archeoparkREGION – Také v minulém 

týdnu o sobě dala paní zima 
pořádně vědět. Přestože je 
Slovácko obecně považováno 
za jedno z nejteplejších míst 
v republice, především v noci 
klesala rtuť teploměru v tom-
to koutu Moravy hluboko pod 
nulu a tuhé mrazy komplikova-
ly lidem život rovněž přes den. 
Nezvykle silný mráz zazname-
nali na počtu výjezdů napří-
klad záchranáři a přizpůsobit 
se mu při nočních obchůzkách 
museli i městští strážníci. 

Skutečnost, že lidem v silných 
mrazech posledních dnů praska-
ly vodoměry a na mnoha místech 
regionu zkomplikovalo situaci 
roztržené vodovodní potrubí jen 
dokládá, v jaké síle se letošní 
zima už dokázala ukázat. V sou-
vislosti s arktickým počasím se 
přitom nezastavili ani záchraná-
ři. „V těchto mrazivých dnech 
máme skutečně znatelně zvýše-
ný počet výjezdů. Vysoké mra-
zy totiž představují velkou zátěž 
zejména pro organismus malých 
dětí, starších lidí a chronicky 
nemocných pacientů,“ potvrdila 

mluvčí jihomoravských záchra-
nářů Barbora Zuchová s tím, že 
v souvislosti s teplotami hlu-
boko pod nulou dokonce zdra-
votníci zaznamenali i několik 
případů těžkého podchlazení. 
Důležité tak podle Zuchové je, 
hlavně nepodcenit teplé oblečení 
a správnou obuv. „Nutné je také 
dbát na takzvané periferní tkáně. 
Ruce, nos a uši jsou totiž velmi 
náchylné k omrzlinám. Důležité 
je také mít kvalitní teplé boty a 
do nich i odpovídající ponožky,“ 
poradila recept proti hluboce 
kleslé rtuti teploměru Zuchová a 
upozornila, že v takovém poča-
sí by si lidé měli dávat pozor na 
pohyb venku. „V případě, kdy 
teplota spadne pod mínus pat-
náct stupňů a více, tak jak tomu 
nejednou v minulých dnech bylo, 
například rozhodně není dobré 
venku sportovat. Pro krevní oběh 
a dýchání je to totiž skutečně vel-
ká zátěž,“ konstatovala mluvčí 
jihomoravských záchranářů. 

Přestože lidová moudra hovoří 
o nejrůznějších tekutých ohříva-
dlech, podle slov Zuchové, není 
konzumace alkoholu na zahřátí 

v mrazivých dnech a nocích roz-
hodně tím pravým. „To, že se lze 
alkoholem zahřát není pravda. Je 
to přesně naopak, alkohol rozta-
huje cévy a v tomto důsledku pak 
dochází k daleko rychlejšímu 
podchlazení organismu. Důležité 
tak je, když se někdo společen-
sky unaví, například při nějaké 
oslavě či při pobytu na chatě, 
dostat takového člověka rychle 
do tepla,“ zdůraznila Zuchová. 

Třeskutým mrazům posled-
ních týdnů přitom museli přizpů-
sobit své noční služby například 
i strážci pořádku. Pohyb v uli-
cích města při nočních obchůz-
kách by totiž mohl být v tako-
vém počasí na zdraví ohrožující. 
„Dělali jsme to prozatím tak, že 
se délka pochůzky zkracovala, 
aby se hlídky mohly na služebně 
po určitém čase pravidelně ohřát. 
Pochůzka tak trvala maximálně 
hodinu. Pokud navíc bylo volné 
místo na kamerovém systému, 
tak se střídali policisté také tam,“ 
nastínil způsob boje se silnými 
mrazy například šéf hodonín-
ských měšťáků Jindřich Vašíček, 
podle kterého je fyzicky nemožné 

být ve více než patnáctistupňo-
vých mrazech delší dobu v teré-
nu. „Strážníci mají k dispozici 
automat na horkou vodu, takže 
si mohou okamžitě po příchodu 
na služebnu také uvařit čaj,“ pro-
zradil Vašíček. Zdárně bojovat 
s teplotami hluboko pod nulou 
se naopak v uplynulých dnech 
velmi dobře dařilo autobuso-
vým dopravcům v regionu, takže 
ani první ranní spoje nenabíra-
ly zpoždění. „Používáme naftu, 
která je proti vysokým mrazům 
odolná, takže se nám nestalo, 
že by některý z řidičů nemohl 
ráno autobus nastartovat a vyjet 
na pravidelnou linku. Problémy 
jsme neměly ani o víkendech, 
kdy někteří řidiči parkují auto-
busy v místech svého bydliště,“ 
konstatoval zástupce vedoucího 
pro osobní autobusovou dopra-
vu ze společnosti ČSAD Kyjov 
Roman Maňa. 

Podle předpovědi meteorolo-
gů by se přitom mělo už v tomto 
týdnu začít výrazněji oteplovat a 
denní teploty by se pomalu měly 
začít přibližovat k nule. 

Petr Fridrich

záchranáři měli v tuhých mrazech napilno

KYJOV – Dlouholetá dob-
ročinná činnost kyjovského 
občanského sdužení Omega 
Plus daleko přesáhla nejenom 
hranice našeho regionu, ale 
také republiky. Důkazem toho 
je i aktuální sbírka, která má 
podpořit humanitární pomoc 
pro Ukrajinu. Dárci mohou 
do nejvýchodnějšího koutu 
této země, k Azovskému moři, 
poslat tamním obyvatelům 
zimní ošacení a přikrývky. 

Posláním kyjovského občan-
ského sdružení Omega Plus je 
pomáhat lidem v tíživých život-
ních situacích. V minulosti už 
tak díky členům Omegy z Kyjo-
va putovala pomoc například do 
oblastí postižených povodněmi, 
které zasáhly naši republiku. 
Velká várka pomoci pak putova-
la i do zahraničí a další by při-
tom z Kyjova měla nabrat směr 
k potřebným už v příštím týdnu. 
„Naše občanské sdružení Ome-
ga Plus včetně kyjovské farnosti 
má dlouhodobě dobré kontak-
ty se Zakarpatskou Ukrajinou. 
Právě tam také už osmnáct let 
působí misionář slovenského 
původu Peter Krenický, který v 
těchto končinách založil a obno-
vil mnoho farností,“ přiblížil 
Vladimír Výleta z občanské-
ho sdružení Omega Plus s tím, 
že poslední dva roky se tento 
misionář přesunul do východ-

ní části země, až k Azovskému 
moři. „Je to nejvýchodnější část 
Ukrajiny. Také v těchto mís-
tech se misionář Peter Krenický 

Humanitární pomoc zamíří až k azovskému moři

věnuje duchovní ale i humani-
tární činnosti. V nejbližší době 
přitom přijede do naší repub-
liky, konkrétně se zastaví ve 

Vracově, Lovčicích a navštíví 
taky Třebíč a Červený Koste-
lec. Prostřednictvím ostravské 
Charity nás požádal o hmotnou 
pomoc,“ objasnil Výleta s tím, 
že lidé mohou do sídla kyjovské 
Omegy přinášet hlavně zimní 
oblečení jako jsou bundy, kal-
hoty, čepice, rukavice ale i boty. 
„Dále bychom uvítali lůžkovi-
ny, deky, polštáře a přikrývky. 
Desítky lidí na Ukrajině už totiž 
umrzly, proto bychom touto for-
mou ostatním potřebným chtěli 
pomoci,“ vysvětlil Výleta. 

Humanitární sbírka přitom z 
Kyjova vyrazí příští úterý jeden-
advacátého února. Do té doby 
tak je možné věci přivážet buď 
přímo do sídla Omegy v Kyjo-
vě, nebo požádat na telefonních 
číslech občanského sdružení o 
jejich odvoz. Jednou z těch, kdo 
se už rozhodl pomoci, je i osm-
ačtyřicetiletá Dana Malíková. 
„Člověk doma pořád skladuje 
nějaké věci s tím, že je časem 
bude znovu nosit, přitom se ale 
vše jen hromadí. Na půdě jsem 
tak měla asi pět takových pytlů. 
Vytřídila jsem je a přinesla tedy 
nějaké svetry, košile a bundy. Je 
rozhodně lepší, aby takové oble-
čení někomu pomohlo, než abych 
já ho časem vyhodila,“ vysvětli-
la, proč se rozhodla pomoct dob-
ré věci Malíková.  

Petr Fridrich

Kyjovské občanské sdružení Omega Plus se na humanitární činnost zaměřuje už 
řadu let. Teď posílá pomoc do východního cípu Ukrajiny, až k Azovskému moři. 

Ilustrační foto Veronika Hollerová

VESELÍ NAD MORAVOU – Plán prevence kriminality pro nej-
bližší čtyři roky představila před pár dny veselská radnice. Krom 
již médii prezentovaného plánu na rozšíření kamerového systé-
mu a vybudování dopravního hřiště se chce město zaměřit i na 
nebezpečí spojené s narkomany, více spolupracovat s úřadem 
práce a vybudovat in-line dráhu. Cílem je prudce omezit negativ-
ní vlivy, které zasáhly město v loňském roce, kdy rapidně stoupl 
počet přečinů a zločinů.

Z bezpečnostní analýzy Policie ČR v Hodoníně vyplývá, že cel-
kový počet kriminálních činů byl v roce 2010 zaznamenán ve tři sta 
třicíti devíti případech, loni ovšem toto číslo již vyskočilo na šest 
set dva případů! Prudký nárůst byl zaznamenán v majetkové trestné 
činnosti a co je asi nejvíce alarmující, tak i v násilné. Zatímco v roce 
2010 bylo na území města spácháno jedenatřicet násilných činů, v 
roce 2011 stoupl tento počet už na třiasedmdesát a nárůst tak činil 
neuvěřitelných 135 %.

Velmi často byla kriminalita, zejména vandalství, zaznamenána na 
sídlišti Hutník u restaurace sídlící poblíž základní školy, kde proto 
radnice chce rozšířit kamerový systém. „Jako důsledek nadměrného 
užívání alkoholu a pravděpodobně i návykových látek, jsou v posled-
ní době, především o víkendech, hlášeny v této oblasti vandalské činy 
a rušení občanského soužití především ze strany mladistvých,“ stojí 
v programu prevence kriminality města, kde radnice zdůvodňuje nut-
nost nainstalování nové kamery.

Vedle tohoto bodu se zaměří radnice i na narkomany. „Projekt jeh-
la je specifický projekt prevence poranění občanů a zejména dětí o 
injekční jehly odhozené na veřejných prostranstvích osobami, které 
jsou závislé na návykových látkách. Pracovní skupina pro prevenci 
kriminality analyzuje místa nejčastějších nálezů injekčních stříkaček 
a jejich seznam předá drogové poradně,“ stojí v programu prevence.

Ve druhém nejlednatějším městě okresu Hodonín stoupl v loňském 
roce počet obyvatel o devadesát na jedenáct tisíc sedm set osmnáct. 
Problémem ovšem je, že okres Hodonín je čtvrtým v rámci republiky, 
kde je nejvyšší počet lidí bez práce. Radnice chce proto spolupraco-
vat s úřadem práce na vytváření nových pracovních míst, podporovat 
malé a střední podnikání a spolupracovat s úřadem při rekvalifikaci 
nezaměstnaných pro potřeby veřejného a neziskového sektoru. 

Hynek Zdeněk

Veselí bojuje s kriminalitou, 
ta stoupla o osmdesát procent!

NoVé SloVáCKo, týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko
VYCHáZÍ V ÚTERÝ. Vydává: NS press s.r.o., 696 42 Vracov. Registrováno Ministerstvem kultury  
ČR pod značkou MK ČR E19937. ISSN 1804-7203, REDAKCE: 695 01 Hodonín, Masarykovo  
náměstí 257 (Obchodní dům iRO),  tel. 518 324 982, 606 057 817, e-mail: redakce@nove-slovacko.eu,  
Petr Fridrich, tel. 606 057 819, e-mail: fridrich@nove-slovacko.eu, SPoRT:  Josef Polášek, 
tel. 606 057 815, e-mail: sport@nove-slovacko.eu, INZERCE: tel. 518 324 982, 606 057 817,  
e-mail: inzerce@nove-slovacko.eu. SAZbA: e-mail: grafik@nove-slovacko.eu

www.nove-slovacko.eu

Řádkovou inzerci můžete 
zadávat také na stránkách:



4 / 14. 2. 2012 / nové slovácko / anketa / zpravodajství*
* ANKETA

Theodor Čermák, horský vůdce 
v Bílých Karpatech, Nová Lho-
ta-osada Fojtikovy Mlýny

O tom je ta 
demokracie a 
je to napros-
to správné roz-
hodnutí našich 
z á k o n o d á rc ů . 
Každé politické 

strany, které měly své kandidáty, 
to nebylo o kandidátovi, ale byl 
to boj stran. Myslím si, český a 
moravský národ je natolik inte-
ligentní, že si zvolí člověka toho 
nejsprávnějšího. Mně by vůbec 
nevadil například Tomio Oka-
mura, který teďka do současné 
politiky státu docela dobře bije 
a nebojí se promluvit, promiňte, 
do toho bordelu, který tady kra-
luje!

Jaroslav Severin, důchodce, 
Vřesovice

Konečně to 
bylo od politiků 
nějaké správ-
né rozhodnu-
tí. Bude to tedy 
záležet na nás, 
abychom si 

vybrali osobnost. Měl by to být 
rozumný člověk.  Mně osobně 
se jeví Fišer, který když nevyšel 
v posledních volbách, připra-
vil pro mnohé zklamání. Snad 
mu to vyjde v příštím roce. V 
každém případě by tuto funkci 
měl zastávat čech od narození v 
této republice.

Stanislava Blechová, důchod-
kyně, Kyjov 

Rozhodnutí záko-
nodárců o přímé 
volbě prezidenta 
beru. Už to mělo 
být takto usta-
noveno dávno. 
Podle mne bych 
volila známého 

ekonoma Jana Fišera. Jeví se mi 
jako zkušený odborník na všech-
ny fronty. A ještě něco, měl by to 
být muž v plné síle!

Věra Mišáková, úřednice, Vese-
lí nad Moravou
Já bych nechala 
rozhodování o 
volbě preziden-
ta na poslan-
cích, senáto-
rech. Prezidenta 

bych si určitě nepředstavovala 
například Tomia Okamuru, i 
když si ho jako podnikatele a 
člověka velmi vážím. V každém 
případě by to měl být Čech a 
především osobnost typu Vác-
lava Havla. 

Karel Langmaver, podnikatel, 
Kyjov

Je to sice pěk-
né, že občané 
této republiky si 
mohou zvolit pre-
zidenta sami, ale 
mám strach, aby 
se z toho nesta-

lo divadlo. Aby se na tuto funk-
ci nehlásil člověk třeba, který 
nesdílí důvěru občanů a aby se 
z toho nestala fraška. Prezident 
této republiky by měl být člově-
kem ve stopách Tomáše Garrigue 
Masaryka, nebo Václava Havla. 
Vážím si ale i nynějšího preziden-
ta pana Klause. Především by to 
měl být našinec a člověk, který ve 
vlasti zažil dobré i zlé. 

Pavel Jurena, horník v důcho-
du, Javorník

Já s tím nesou-
hlasím. Myslím 
si, že prezidenta 
by si měli volit 
povolanější lidé, 
tedy poslanci ve 

sněmovně. Pochopitelně, že hla-
vou státu by měl být čech.

Ludmila Novotná, důchodkyně, 
Hodonín

Vítám tuto mož-
nost volby. Nebu-
de už aspoň bývat 
u této vážené 
volby prezidenta 
divadlo. Myslím 

si, že prezident by měl mít národ-
nost českou. Měl by znát všech-
no co se děje v České republice 
a měl by být bledé pleti. Prostě 
člověk, který bude stát za námi.   

Jan Roučka, stavební klempíř, 
Strážnice

Myslím, že je to 
konečně dobrá 
volba, že si bude-
me prezidenta 
volit sami, aby 
se neopakovala 

komedie jako při poslední vol-
bě. Jak nyní v anketách vítězí v 
typech na prezidenta Tomio Oka-
mura, i když nemám proti němu 
nic, tato funkce by mu nesedla. 

Jindřiška Hořčicová, dělnice, 
Mikulčice

Konečně, že 
tomuto aktu 
dostane možnost 
rozhodování lid. 
Myslím, že máme 
v naší republice z 
koho vybírat. Já 

momentálně ještě nevím, komu 
bych dala hlas.

Připravil Tonda Vrba

Sdělte to do vrby
Tonda Vrba to prozradí

zákonodárci rozhodli, že už v příštím roce 
bude volit hlavu našeho státu v přímé volbě 
lid. Jaký prezident by se vám zamlouval?

REGION – S příchodem jara 
na mnohé motoristy bude 
čekat velká dopravní kompli-
kace, pokud tedy budou cesto-
vat ve směru na Uherské Hra-
diště. Silničáři totiž vyhověli 
několikaletému volání tamních 
radnic po opravě silnice I/55, 
a tak úsek od Kunovic až po 
Veselí nad Moravou bude brzy 
zcela uzavřen.

„Podle harmonogramu je sta-
vební činnost naplánovaná od 
dvanáctého až do čtyřiačtyřicá-
tého týdne roku 2012, kalendář-
ně se tak bude jednat o časový 
úsek mezi patnáctým březnem a 
jedenatřicátým prosincem. Pra-
covat se přitom bude také o sobo-
tách,“ uvedl základní informace 
o rozsáhlé uzavírce stavbyve-
doucí David Mutl, který vysvět-
lil, že důvodem stavebních prací 

je nevyhovující stav silnice I/55 
a souvisejících mostních objektů 
a propustků. Silničáři toho pro-
to ve zmíněném úseku plánují 
opravdu hodně. „Předmětem sta-
vebních prací je oprava obrus-
ných a ložných vrstev vozovky, 
rozšíření vozovky v extraviláno-
vých a intravilánových úsecích, 
úpravy a opravy obrub v prů-
jezdních úsecích obcí, oprava 
navazujících konstrukcí chod-
níků, vjezdů a napojení účelo-
vých komunikací, oprava most-
ních objektů, oprava stávajících 
propustků a realizace nových s 
ohledem na morfologii terénu a 
potřeby, odvodnění komunikace 
a také doplnění a opravy svislého 
a vodorovného dopravního zna-
čení,“ dokončil výčet Mutl.

Silničáři přitom varují, že se 
nebude jednat jen o částečnou, 

ale o úplnou uzavírku silnice a 
radnice jim dávají za pravdu. 
„Nikdo nebude moci jet přes 
naše město. Uzavírka bude úpl-
ná a opravdu velmi důsledně 
budeme spolupracovat s policií 
na tom, aby tento zákaz nikdo 
neporušoval,“ upozornil Ivan 
Klauda, místostarosta Uherské-
ho Ostrohu, který leží na spojnici 
Veselí nad Moravou a Uherského 
Hradiště. 

Výjimky budou mít pouze 
vozidla integrovaného záchran-
ného systému, popeláři a v urči-
tých úsecích budou moci pro-
jíždět autobusy, avšak ani ty 
nebudou moci projet všude.

S uzavírkou bude úzce souvi-
set vytvoření objízdných tras. 

„Hlavní objízdná trasa I/55 
mezi Kunovicemi a Veselím nad 
Moravou byla zvolena po komu-

nikaci I/50, II/427 a I/54, tedy 
přes obce Kostelany nad Mora-
vou, Nedakonice a Moravský 
Písek. Tato trasa byla vybrána 
jako nejvhodnější především z 
hlediska délky trasy a jejího šíř-
kového uspořádání,“ vysvětlil 
Mutl.

Jako doplňkové byly zvoleny 
trasy východně od I/55. Kon-
krétně mezi Kunovicemi a Uher-
ským Ostrohem povede přes 
Hluk, mezi Veselím nad Mora-
vou a Uherským Ostrohem je 
určena trasa přes Blatnici pod sv. 
Antonínkem, kde je ovšem nut-
né zdůraznit, že tudy budou moci 
projíždět pouze vozidla do hmot-
nosti tři a půl tuny. Auta nad tuto 
hmotnost pak mají připravenu 
objízdnou trasu přes Blatnici, 
Blatničku, Slavkov, Dolní Něm-
čí a Hluk.      Hynek Zdeněk

Uzavírka hlavní tepny donutí změnit řidiče trasu!

Silničáři připravili hned několik objízdných tras, které jsou na mapce vyznačeny šipkami. Všechny budou obousměrné.

STRÁŽNICE, VNOROVY 
- Těsně před vánočními svát-
ky si trojice bezdomovců, 
dva muži a jedna žena, do té 
doby žijící ve stanech u říčky 
Veličky v lesíku mezi Strážni-
cí a Vnorovami, pochvalovala 
solidaritu cizích lidí. Ti jim 
pomohli sehnat za mezi sebou 
vybrané peníze postarší obyt-
nou buňku. Na druhou stranu 
se však našili i takový, kteří 
trojici bezdomovců záměrně 
škodí. 

„Všem moc děkujeme za 
pomoc. Například starosta Hroz-
nové Lhoty Petr Hanák se vel-
mi angažoval v převozu buňky 
z Přerova. Dokonce nám zajis-
til kamínka, v nichž si topíme 
dřevem. Bez toho bychom tady 
určitě nepřežili,“ poukázal na 
arktické mrazy minulých dnů a 
nocí jeden z bezdomovců Anto-
nín Strmiska. „I když topíme v 
těchto mrazech celý den i v noci, 
od podlahy, kde bylo několik 
velkých děr, které jsme vycpa-
li papírem, chlad cítíme, ale dá 
se to vydržet,“ podotkla jeho 
družka Dobromila Bukvová, kte-
rá si stereotyp dlouhých dnů v tu 
chvíli právě krátila malováním 

různých pohádkových postavi-
ček a vracela se tak do radost-
nějšího mládí svého života. Poté 
ale zvedla hlavu od malůvky a s 
povzdechem sdělila: „Přála bych 
si už někde stálý domov, ale moc 
tomu nevěřím. Nevím ani co s 
námi bude tady až skončí zima, 
zda nás majitel pozemku ze Vno-
rov neodstěhuje,“ vyjádřila své 
obavy.

To už jí skočil do řeči druhý 

z mužů, svéráznější Pavel Hřib-
ňák, který se umí slovem pořád-
ně ohánět a je určitým mluvčím 
této skupinky. V minulém roce si 
stěžoval na své někdejší bývalé 
spoluobčany, rodinu ze Vnorov, 
kteří se k němu v jeho těžkých 
životních chvílích odvrátili zády. 
A nyní nemá líbivého slova ani na 
některé Strážničany. „Polovina 
Strážnice je proti nám. Některým 
jsme tady trnem okem a zaslechl 

jsem, že to tady vypálí. Už se nám 
v okolí buňky ztratily i nějaké 
věci včetně mého kola,“ kroutil 
rozzlobeně Hřibňák a mnul si z 
venku promrzlé ruce nad plotnou 
rozpálených kamének. Přesto 
však náhle okřál, když se čerstvě 
dozvěděl, že se našel další člo-
věk, který jim nabídl nezištnou 
pomoc. Bezdomovcům totiž už 
docházelo dřevo. „Nevidím pro-
blém těmto lidem v tak krušných 
podmínkách pomoct. Nechám 
tam přivést vlečku palivového 
dříví. Část bude předem nařezá-
na na polénka, větší zbytek dře-
va si musí chlapi sami k topení 
nachystat. Nemohou se jen v tep-
le vyvalovat, ale musí aspoň taky 
trochu pracovat,“ konstatoval 
s usměvem na rtech Jiří Prášek, 
jednatel společnosti Lesy Hor-
ňácko s.r.o.  

Tojice bezdomovců přitom 
s povděkem další pomoc vítá. 
Ještě by si však přáli do buňky 
zavést elektřinu, koupit fabku do 
dveří, aby je mohli zamknout a 
hlavně, aby už konečně skončila 
zima, kterou v takové podobě za 
několik let na cestě bez domova 
ještě nezažili.

 Text a foto Antonín Vrba

Bezdomovcům v lesíku někteří nepřejí, ztrácejí se jim věci

O bezdomovce žijící v buňce v soukromém lesíku mezi Vnorovami a Strážnicí se 
koncem ledna zajímal po České televizi i štáb zpravodajství z TV Prima.          
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BYTY

PRoDám
l	 Prodám Db 2+1; ul. Jižní Hodonín. Ih-
ned volný. Tel: 724 814 533
l	 Prodám byt v oV 2+1; v Bažantnici s 
balkonem. Byt prošel celkovou rekonstrukcí 
a také je dům po celkové revitalizaci. Vytá-
pění bytu je centrální dálkové. V koupelně 
je sprchový kout. Byt je volný ihned, připra-
ven k okamžitému nastěhování. CP bytu je 
59 m2.Cena 900.000 Kč. Tel.602 413 634
l	 Prodám byt. jednotku; 3+1 v RD, 
68 m2, po rekonstrukci, 2 patro, sklep,  
dvorek, HO, Havlíčkova. Cena k jednání 
950.000 Kč. Ne RK. Tel: 737 263 951
l	 Prodám byt. jednotku; 2+1; v RD, 
68 m2, po rekonstrukci, 1 patro, sklep,  
dvorek, HO – Havlíčkova ul. Cena k jed-
nání 900.000 Kč. Ne RK. Tel: 737 263  
951
l	 Prodám byt. jednotku; 2+1; v RD, 
68 m2, po rekonstrukci, zvýšené přízemí,  
sklep, dvorek, HO – Havlíčkova ul. 
Cena k jednání 870.000 Kč. Ne RK. Tel:  
737 263 951

PRoNAjmu
l	 Pronajmu byt 3+1,; ul. Jižní, volný 
únor 2012. Tel: 737 506 368

l	 PRoNAjmu prostorný slunný 
bYT na náměstí ve Vracově, o roz-
loze 130 m2 + terasa 50 m2, 1. patro. 
Volejte: 606 057 820 - cena dohodou

l	 Pronajmu byt 1+1; ve Veselí nad Mora-
vou, ul. Masarykova. Tel: 606 742 707
l	 Pronajmu bytu 1+1; ve Veselí nad 
Mor. Od 1.3.2012. Tel: 603 937 001

AUTO-MOTO

PRoDám
l	 Prodám; Škodu Fabii kombi, bílá, 
1.4.2003 v provozu. Cca 250.000 Km. 
Cena 65.000 Kč. Tel:608 848 597

l	 Ford Focus kombi,; 1.6 16V, stříbrná 
met., RV 2000, naj. 120 t. km. Klima, 2 x 
airbag, ABS, ESP, centr. zamykání, dělená 
zadní sedadla, el. přední okna, imobilizér, 
nastavitelný volant, hagusy, originál auto-
rádio, po výměně rozvodů,velmi dobrý stav. 
Cena 60 t. Tel: 723 807 110

KouPÍm
l	 Pokud už Vám doma překáží starší 
motorka typu jawa,; ČZ apod. odkoupím 
ji od Vás. Stačí poslat sms nebo zavolat na 
telefonní číslo 724 680 868.
l	 Koupím; historický motocykl. Tel: 608 
773 933

SLUŽBY

l	malby, nátěry.; Tel: 608 726 527
l	 Hledáte moderátora pro svou akci? 
Volejte 604 480 419 - Petr Indra - nové 
www.moderatorindra.cz
l	 Fotografujeme; svatby, oslavy, naro-
zeniny, plesy, apod. Bližší info na tel. 731 
217 694
l	opravy, čištění, zkoušky; plynových 
kotlů, topidel, ohřívačů vody, výměny spo-
ráků. Vojtíšek tel: 604 934 019
l	 Střecha Ševčík provádí:; klempířské, 
pokrývačské, izolatérské a tesařské práce, 
montáž střešních oken. Zaměření a rozpo-
čet zdarma. Výroba a montáž příhradových 
vazníků. Tel: 608 724 433, 608 641 590. 
www.strechasevcik.cz
l	 Výroba nábytku; na zakázku, kuchyň-
ské linky, ložnice, dětské a obývací poko-
je, kancelářský nábytek, vestavné skříně. 
Truhlářství Masařík. Tel: 777 025 600 www.
masarik.cz

l	joSEF HlAVáČ, moravská Nová 
Ves:; Provádíme klempířské, pokrý-
vačské, tesařské práce, opravy, rekon-
strukce, montáž oken Velux. Zednické 
práce – opravy komínů. Vlastní kontej-
nerová doprava. Vaši střechu prohléd-
neme, nezávazně a zdarma zpracu-
jeme cenovou nabídku. Informace na 
Tel: 602 727 560, 519 342 462 www.
strechyhlavac.cz

*
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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

PRODEJ

l	 Prodám regály,; pulty, pokladnu a jiná 
zařízení z důvodu ukončení provozu pro-
dejny v Kyjově. Informace na tel: 731 714 
614

l	 Prodám horské kolo; VECTOR 
CAMPO, dívčí 24“. Zachovalé, cena 
600 Kč. Tel: 724 201 129

l	 Prodám kuchyňskou linku,; vyrobe-
ná na zakázku, 150 cm, pravý dřez. Cena 
dohodou. Tel: 608 331 340
l	 Prodám 2 pružinové matrace 90 x 
200 cm, za 3.000 Kč obě, sedačku 2 + 1 
+ 1, cena 2.000 Kč. Tel: 603 763 786

KOUPíM

l	 Koupím truhlářskou; protahovačku aj. 
stroje. Tel: 603 165 320
l	 Koupím stroj na trávu; rotační (buben 
s noži) na TERU nebo s vlastním pohonem. 
Tel: 720 161 761
l	 Zadní plášť na traktor ZEToR; 
12,4/11-28 6PR nejlépe kompletní i s dis-
kem. Tel: 605 467 344, 720 161 761

NEMOVITOSTI

PRoDám
Prodám stavební pozemek; v Hodoníně, 
2.300 m2. RK nevolat. Tel: 728 973 022
l	 Prodám starší RD.; Kyjov - Nětčice 
u hlavní cesty. Vhodný na stavební místo. 
Výměnka, zahrada, dvůr, cca 1400 m2. 
Email: zdenka.jurackova@email.cz, tel: 
608 382 268 po 18h
l	 Prodám RD; po rekonstrukci, 4 pod-
laží, 2 x byt 2+1, 1 x 3+1, sklep, dvorek,  
HO, Havlíčkova ul. Cena 2.500.000 Kč. Ne 
RK. Tel: 737 263 951
l	 Prodám RD v Ratíškovicích, u bum-
bálků. Tel. 777 695 703
 

PRoNAjmu
l	 Pronajmu garáž; v Kyjově U Vodoje-
mu. Tel: 604 501 006

l	 PRoSToRY K PRoNájmu na 
náměstí ve Vracově, 130 m2, tera-
sa 50 m2, 1. patro. možnosti využití 
jako: bYT: 4+1 + veškeré soc. zaří-
zení + terasa 50 m2, nebo bYT: 2+1 + 
terasa 50 m2 + prostory k podniká-
ní (prodejna, kanceláře, apod...) nebo 
CElÝ PRoSToR K PoDNIKáNÍ. Tel. 
606 057 820 

KouPÍm
l	 Koupím menší zahrádku; ve Veselí n. 
Mor. Email: www@zlate-vejce.cz, tel. 773 
999 965

l	 Nabízím účetnictví; a daňovou eviden-
ci včetně mzdové a personální agendy. Tel: 
737 331 029
l	 Poradenství, prodej, instalace a ser-
vis-satelitní a anténní technika, počíta-
če a elektronika. Pawlus jan. Tel: 725 
028 587 honzapawlus@seznam.cz 
l	 Veškeré výškové práce,; rizikové 
kácení. Tel: 775 310 083
l	odvoz železného šrotu; zdarma. Tel: 
775 310 083
l	 Vyklidím a odvezu; nepotřebné věci z 
půdy, sklepa, garáže, pozůstalosti. Tel: 606 
254 248
l	 Prodej a rozvoz; palivového dřeva, 
prodej a rozvoz sena. Tel: 775 310 083

l	Autodoprava - Stěhování,  Roz-
voz zboží a materiálů     dodávkou, 
stěhování domů a bytů. Tel:733 229 
996,    www.stehovani-autodoprava-
ic.cz

 
FINANCE

l	 Půjčíme Vám do 24 hod.; Tel: 774 019 
146. Prac. pro více věřitelů

VOLNÁ MíSTA

l	Hledám do svého týmu šikovné, 
aktivní ženy, které baví práce s lid-
mi, kosmetika, vizážistika. Nabízím 
profesionální školení v typologii 
pleti, líčení,možnost kariéry. Není 
nutná praxe ani zkušenosti, věk 
nerozhoduje. Tel: 604 447 076

l	 Hledáte přivýdělek; - zavolejte 774 
429 292
l	 Hotel Patriot ****, Skalica; príjme do 
TPP alebo brigádne kuchára/kuchár-
ku. Prax v obore podmienkou. Svoje 
žiadosti so životopisom zasielajte na: 
director@patriothotel.eu alebo poštou na: 
Hotel Patriot, Tehelňa 40, Skalica, SR. 
l	 Hotel Patriot**** Skalica; príjme do 
TPP alebo brigádne maséra/masérku. 
Prax v obore podmienkou. Svoje žiados-
ti so životopisom zasielajte na: director@
patriothotel.eu alebo poštou: Hotel Patriot, 
Tehelňa 40, 909 01 Skalica, SR.

VRAKOVIŠTĚ
VACENOVICE
OdtAh AutOVrAků

s dOkLAdEM O LIkVIdACI 
- ZdArMA!!!

kontakt: jan Fišman
tel: 603 851 394, 518 376 055

www.smelc.wz.cz

PNEusErVIs
12004

PROdáM VyBAVeNí PROdeJNy
 prodejní pulty
 regály
 věšáky atd.
masivní dřevo + kov
Cena dohodou
Tel. 606 057 820

www.lpzvuk.cz
Ozvučení 

kulturních, společen-
ských a sportovních akcí

MObilní  diskOtéky
firemní akce, oldies party, 
plesy, pořady pro děti, 
hody, karaoke show

603 501 896
12006

l	 Hotel Patriot**** Skalica; príjme do 
TPP recepčnú/recepčného. Práca na 12-
hodinové zmeny (denná/nočná). Anglický 
jazyk podmienkou. Svoje žiadosti so životo-
pisom zasielajte na: obchod@patriothotel.
eu alebo poštou: Hotel Patriot, Tehelňa 40, 
909 01 Skalica, SR.
l	 PRáCE V ZAHRANIČÍ; od břez-
na 2012. Německá společnost hledá 
MLUVČÍ – obchodní reprezentanty pro 
reklamně prodejní akce na Slovensku. 
Zkušenosti s přímým prodejem mohou 
být pro Vás výhodou. Nabízíme: prodej-
ní know-how, 4 týdny zaškolení formou 
- learn on the job, exkluzivní certifikované 
zdravotní produkty, nadstandardní provize. 	
Kontakt: (+420) 731 023 700	  

OZNÁMENí

l	 AuToŠKolA VáVRA; Dvořáko-
va 2, Hodonín. Oznamuje zahájení 
kurzů řidičů A, B, B+E, - 17.2.2012 
v 16.00 hod. Cena smluvní – nej-
nižší v regionu! Celoročně provádím 
ŠKOLA SMYKU. Tel: 603 513 080 

RŮZNÉ

l	 Živá hudba nebo disco, svatby, 
oslavy, ozvučení + svatební foto 
zdarma. Tel: 608 858 088

* řÁDKOVÁ INZERCE

0000

l	 Dechová hudba; Bílovčanka Vás zve 
na tradiční Muzikantský ples, který se koná 
v pátek 17.února 2012 v sále KD ve Vel-
kých Bílovicích. Vystoupí DH Tůfaranka, 
Legrůti, Záhorienka a Bílovčanka. Začátek 
v 19.30 hod., předprodej vstupenek na tel. 
čísle 774 206 967.

PROSTORy K PRONáJMu 
Na náměstí ve Vracově

130 m2, terasa 50 m2, 1. patro

3 možnosti využití jako:
1.	byt: 2+1 + terasa 50 m2 + prostory k podnikání 
 (prodejna, kanceláře, pedikúra, kadeřnictví, masáže apod...)
2.	CELý PrOstOr k POdNIkáNí
3.	byt: 4+1 (drobné úpravy) + terasa 50 m2

 tel. 606 057 820

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

www.nove-slovacko.eu
ŘáDkoVou iNzeRci můžete zaDáVat i Po iNteRNetu
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KYJOV – Kyjovská gale-
rie Doma chystá od poloviny 
února další zajímavou výsta-
vu. Tentokrát její návštěvníci 
dostanou možnost seznámit se 
s tvorbou výrazného českého 
malíře Patrika Hábla, který 
se představí se svými monoty-
py na papíře. Vernisáž výsta-
vy je naplánovaná už na tento 
pátek, sedmnáctého února. 

Výrazný abstraktní malíř 
střední generace, který se nar-
odil v tehdejším Gottwaldo-
vě, studoval nejprve na střední 
umělecké průmyslové škole v 
Uherském Hradišti. Poté zamířil 
na vysokou školu uměleckou do 
Prahy a v roce 1997 na Akade-
mii Muchina v St. Petersburku. 
Studoval také experimentální 
grafiku. „Obrazy Patrika Hábla 
přitom mají blízko k takzvané 
expresivní abstrakci, kdy zachy-
cením v jeho pracích je krajina 
pojednávána jako vnitřní prostor 

lidské mysli. V poslední době 
tento malíř vystavoval například 
v Českém centru v Mnichově, v 
renomovaných galeriích v Lyo-
nu, Basileji nebo New Yorku a 
má za sebou také řadu výstav v 
pražských a českých galeriích,“ 
uvedla na adresu Hábla kyjov-
ská malířka Barbora Lungová s 
tím, že v galerii Doma se Hábl 
představí s monotypy na papíře z 
cyklu Přenosy krajiny. „Výstava 
bude zahájena slavnostní verni-
sáží v pátek, sedmnáctého února 
v půl šesté odpoledne a na kyta-
ru při té příležitosti zahraje také 
Pavel Foltýn. Výstavu pak bude 
možné shlédnout až do konce 
února,“ pozvala milovníky abs-
traktního umění Lungová. 

Petr Fridrich

Výrazný český abstraktní malíř Patrik 
Hábl se představí v kyjovské galerii 
Doma se svými monotypy na papíře z 
cyklu Přenosy krajiny.     Foto archiv

REGION - Občanské sdružení 
Old Stars Břeclav se chystá 
uspořádat v Břeclavi mimo-
řádnou premiéru stále popu-
lárnějšího mužského tance, 
verbuňku, a to přímo Mistrov-
ství střední Evropy ve verbuň-
ku. Toho by se měli zúčastnit 
také verbíři z našeho regionu. 

Nedávno se uskutečnily prv-
ní jednání ve slovenské Skalici 
se zástupci folklorního souboru 
Skaličan, který bude garantem a 
partnerem na slovenské straně a 
v maďarském městečku Moson-
magyárovár, kde je zase garan-
tem a partnerem tamní folklorní 
soubor Lajta Néptanc Egüesulet. 

„Na Slovácku se verbuňk tančí 
v sedmi podregionech, a to Pod-
luží, Hanácké Slovácko, Dolňác-
ko, Strážnicko, Horňácko, Uher-
skohradišťsko a Uherskobrodsko. 
Přijetím do seznamu UNESCO 
je přitom verbuňk stále popu-
lárnější a má tendenci se rozši-
řovat i do dalších oblastí,“ řekl 
iniciátor mezinárodního setkání 
Jaroslav Švach z Old Stars Břec-
lav.  Ke slovenským zástupcům, 
kde se verbuňk uchoval a stále 
se tančí, se Švach vyjádřil těmi-
to slovy: „Tento typ tance nemá 
takovou popularitu jako u nás 
na Slovácku a tančí se okrajově 
na lidových zábavách v soused-

ních regionech Záhorí a Myjavě. 
Možná, že právě tato připravo-
vaná akce mu dopomůže k dal-
šímu rozvoji,“ uvedl Švach. „V 
Maďarsku verbuňk obnovil ve 
druhé polovině minulého sto-
letí právě soubor Lajta, podle 
uchovaných zápisů a poslední-
ho žijícího tanečníka v městečku 
Halaszy. Od té doby Bertókyho 
verbuňk  popularizují a dokon-
ce pořádají každoroční soutěže,“ 
doplnil k třetímu účastníkovi, v 
jistě zajímavém a porovnáva-
jícím mezinárodním tanečním 
projevu verbuňku, známý pod-
lužácký zpěvák, tanečník,  orga-
nizátor, v jedné osobě Švach.

Nyní už zástupci Old Stars 
Břeclav zpracovávají projekt na 
finanční zabezpečení této akce 
z evropských dotací Visegrád-
ského fondu, Jihomoravského 
kraje a města Břeclavi. Připra-
vované Mistrovství by se mělo 
uskutečnit v pátek devatenáctého 
a v sobotu dvacátého října 2012 
v břeclavském Domě školství, 
za účasti nejlepších tanečníků 
verbuňku z výše uvedených stá-
tů. V doprovodném programu se 
pak také mají představit i nej-
lepší dětští tanečníci verbuňku 
ze Slovácka a soubory Skaličan 
ze Slovenska a Lajta Néptanc z 
Maďarska.         Antonín Vrba

VELKÁ NAD VELIČKOU - 
Následující víkend má patřit 
na Horňácku, v tomto folklor-
ně nabitém regionu na morav-
sko- slovenském pomezí v pod-
hůří Bílých Karpat, tradičnímu 
lidovému zimnímu obyčeji, tedy 
fašankovému veselí. To by však 
mohly ohrozit případné dal-
ší arktické mrazy. Naopak, na 
večerní programy by neměly 
mít sebemenší vliv. 

Obchůzky krojovaných chas v 
doprovodu hudeckých muzik po 
dědinách plánují na sobotu osm-
náctého února například v Nové 
Lhotě a v Javorníku. Druhý den, 
tedy v neděli devatenáctého úno-
ra, pak v Hrubé Vrbce, Kuželo-
vě, Lipově a ve Velké nad Velič-

? Zeptali jsme se ...
Jany Šimečkové, starostky Bukovan
Prozraďte, co se bude všechno letos dít 
v obci pod bukovanským mlýnem?

Už v měsíci lednu 
byl zastupitelstvem 

schválen takzvaný Pro-
gram obnovy vesnice 
obce Bukovany, kde jsou 
veškeré velké investiční 
akce na dalších deset let 
zakotveny.

Výhledově, v roce 2012 
máme naplánovány akce, 
které na sebe násled-
ně navazují. Nyní prá-
vě vyměňujeme okna na 
Sokolovně a chystáme se 
na revitalizaci této budo-
vy, tož znamená udělat 
novou izolaci a odvodnění 
splaškové vody. Budova 
tak bude nachystána pro 
kompletní zateplení v roce 

2013. V letošním roce budeme dělat také dlouho slibovanou kana-
lizaci a novou silnici v ulici Na Nivách, je to místní komunikace v 
žalostném stavu. Dále chceme provádět kompletní novou otopnou 
soustavu v místní základní a mateřské škole. Z programu Leader by-
chom chtěli opravit podlahu v Sokolovně a udělat novou kuchyňku, 
která slouží obci, složkám a místním občanům.

Drobné opravy a zlepšení v obci jsou pak samozřejmostí, jedná se 
například o zrcadlo u hlavní silnice, zastávka, pár laviček, odpadkové 
koše, termohlavice na topení v budově Sokolovny, nové projekty na 
další investice v obci a tak dále. V tomto roce 

bude naše obec podporovat výstavbu kaple, kterou se rozhodl zain-
vestovat náš rodák pan Josef Kouřil, obec poskytne pro tuto výstav-
bu pozemek mezi Sokolovnou a obecním úřadem. Obec podporu-
je všechny místní složky, především v jejich aktivitách pro širokou 
veřejnost, děti a mládež. Chtěla bych jim touto cestou velmi poděko-
vat, neboť jejich činnost je především postavena na jejich zájmu a ve 
vlastním volném čase.

Jménem omladiny bych pak chtěla závěrem všechny pozvat na 
Fašaňk do Bukovan, který se koná v sobotu 18. února a začíná již ve 
třináct hodin u Sokolovny. Po obchůzce masek dědinou, bude veselí 
pokračovat kulturním vystoupením národopisného souboru Kyjová-
nek v Sokolovně a posezením s cimbálovou muzikou Friška.

Ptal se Antonín Vrba

Fašankové veselí by mohly na Horňácku ohrozit další arktické mrazy

galerie Doma představí 
Háblovy monotypy na papíře

V Břeclavi se chystá mistrovství střední Evropy ve verbuňku, 
soutěže verbířů se mají účastnit i nejlepší tanečníci ze Slovácka

? slovo redaktora

V minulém čísle týdeníku Nové Slovácko ze 7. února 2012 
jsem zpracovával rozsáhlý materiál ze 14. Národního kro-

jového plesu v Praze, na kterém se v patnáctiminutovém pásmu 
představil v horňáckých krojích také folklorní soubor Danaj ze 
Strážnice. Jejich vystoupení jsem osobně bohužel neviděl, a to 
pro mé v tu chvíli jiné pracovní zaměření, za jehož účelem jsem 
byl pozván hlavním pořadatelem, tedy Folklorním sdružením 
České republiky do matičky měst, Prahy. „Soubor Danaj na toto 
vystoupení pilně cvičil několik měsíců, aby dobře reprezento-
val Slovácko a taky sebe. Nakonec je za dobrý výkon pochvá-
len někdo jiný, který tam nebyl,“ zlobil se po vydání článku 
tanečník Danaje Jiří Kaluža. Nutno říci, že právem. I když se 
v závěru mého příspěvku objevil napsán soubor Danaj, v jeho 
úvodu jsem totiž mylně uvedl pro někoho nepochopitelně, ale 
pro mě v zápalu „boje“ a uzávěrky novin zároveň, konkurenční 
kolektiv ze stejného města, tedy soubor Žerotín. Všem členům 
souboru Danaj, vedení i jeho příznivcům a potažmo také sou-
boru Žerotín bych se tedy tímto za toto neúmyslné nedopatření 
chtěl omluvit!

Nutno však podotknout, že právě soubor Danaj mě překvapil 
a zmátl zároveň, a to tím, že se na scéně představil v nefalšova-
ných horňáckých krojích. Do té doby jsem byl přitom přesvěd-
čen, že na území Prahy vystupuje v těchto krojích už dlouhá 
léta pouze známý Slovácký krúžek Praha. Právě z tohoto mého 
mínění se také v příspěvku objevila druhá chyba, když jsem 
pod fotografii fotografa Folklorního sdružení Jiřího Jandy zve-
řejnil text, který hovořil o tom, že ke svému vystoupení právě 
nastupují chlapi ze Slováckého krúžku Praha. Rovněž se za toto 
nedopatření omlouvám s tím, že za celý svůj poměrně pestrý 
folklorní život jsem neviděl tanečníka ze Strážnice v horňác-
kém kroji. Věřím, že k výše uvedeným skutečnostem je všem 
zainteresovaným patrné, že k omylům došlo zcela nezáměrně. 

Antonín Vrba

Na taneční soubor Danaj skočil šotek kou. V centru Horňácka, Velké, 
se přitom vydají do ulic ještě v 
i pondělí. Přesto ale definitivně 
neplatí, že se od domu k domu 
rozezní letos fašankový hym-
nus: „Fašanku, fašanku, už je ťa 
namále, jako téj rosenky na zele-
néj trávě…“, čáru přes rozpočet 
totiž může udělat studené poča-
sí a teploty hluboko pod bodem 
mrazu. „Pokud budou přetrvávat 
arktické mrazy, tak silně pochy-
buji, že se javorničtí chlapi vydají 
na obchůzku. V takovém počasí 
by šlo už spíše o zdraví. A mys-
lím, že tomu může být i na jiných 
místech regionu,“ sdělil s určitý-
mi obavami zpěvák mužského 
sboru z Javorníka Jaroslav Hrbáč. 
Javorník se přitom stal už v minu-

lostí parádním fašankovým mís-
tem, kde se dokonce „fašankáré“ 
vozili na saních taženými koňmi. 
Nejsilnější zastoupení krojova-
ných pak bývá v tomto čase pra-
videlně ve Velké nad Veličkou, 
kde se vedle členů souboru Velič-
ky, současných i bývalých, vydá-
vají písničkou a slovem ohlašovat 
půst mezi lidi zpěváci z Horňác-
kého mužského sboru, který vede 
Petr Miškeřík.

Pro návštěvníky horňáckých 
fašankových dnů budou připra-
veny ve vytopených kulturních 
domech či hospůdkách v sobo-
tu večer v Nové Lhotě Maškarní 
ples, v Kuželově beseda u cimbálu 
a ve Velké nad Veličkou Předfa-
šankový večer spojený s koštem 

slivovic, kde se Klub horňácké sli-
vovice pochlubí zhruba s čtyřstov-
kou nasbíraných vzorků výhradně 
z modrého ovoce i s pálenkami z 
let šedesátých a sedmdesátých let 
minulého století. V koncipovaném 
programu se u koštování destilá-
tů ve velickém kulturním domě 
představí i folkloristé ze souboru 
Veličky, cimbálové muziky Mar-
tina Hrbáče a Romana Sokola a 
pěvecké sbory z Velké. Jako hosté 
pak zavítají „fašankovat“ pozvaní 
přespolní účinkující ze Strážnice v 
podobě tanečního souboru Danaj 
a cimbálové muziky Krepina s 
primášem Vítkem Bučkem. Co 
se týče zástupců Kuželova, zpí-
vat pak budou zpěváci z mužské-
ho sboru.           Antonín Vrba         

VESELÍ NAD MORAVOU 
– Již posedmé měli obyvatelé 
Veselí nad Moravou možnost 
obdivovat otužilce při tradiční 
každoroční koupeli poblíž tam-
ního splavu. Letos se do ledové 
vody ponořila stejná sestava 
jak před rokem, tedy František 
Holek a Josef Solařík.

Voda přesně na nule a vzduchu 
pět stupňů pod bodem mrazu. 
Tyto podmínky čekaly na dvo-
jici otužilců, kteří v posledních 
letech vytvořili již stabilní duo. 

Z hlediska plavců byla přitom 
voda ideální. „Není tady žádný 

Otužilci plavali v moravě
proud, voda je nádherně čistá a 
navíc svítí sluníčko,“ pochva-
loval si František Holek, který 
zimní plavání ve Veselí zavedl.

V předchozích ročnících pla-
val Holek, rodák z veselské části 
Milokošť, většinou sám. Později 
se k němu přidal právě Solařík 
a jednou se dokonce nechal pře-
mluvit dnes již bývalý starosta 
Veselí Jaroslav Hanák. Plavání 
v chladivé vodě přitahuje pozor-
nost místních a ani letos si jej 
nenechalo ujít přibližně třicet 
zvědavců.

Text a foto Hynek Zdeněk
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náška chiropraktika ing. vin-
ci lászla na téma „Geopato-
genní zóny a jejich působení 
na lidský organismus“, 17.00 
hod., vstupné dobrovolné, stu-
dovna - čítárna u	vlastivědné 
muzeum kyjov: u	 	do 25.3. 
(PO–ne) výstava „za krásou, 
která hřeje“ – gotické a rene-
sanční kachle z jižní Moravy 	u 
Radniční galerie:	 u	 výstava 
Miroslava Šofra „Fotografie 
z cest po spojených státech 
Amerických“ - prostory Rad-
niční galerie. Výstava bude pro-
bíhat do neděle 26. 2. 2012. 

stRÁŽniCe: kd strážničan 
AkCe v ÚnORu 2012: 	 15. 
2. st  - kinO 19.30 POuPAtA 
poutavé české drama ze sou-
časnosti vstupné 80 Kč  17. 
2. PÁ - divAdlO 19.30 CHu-
dÁk HARPAGOn vynikající 
kus s Pepou Dvořákem v hl. roli 
vstupné 230 Kč  18. 2. sO 
- 20.00 FAŠAnkOvÝ FARní 
Ples Orelská jednota vstupné 
150 Kč  18. 2. sO ddM stráž-
nice 20.00 Ples dOMečku 
vstupné 50 Kč  24. 2. PÁ - 
kOnCeRt 19.30 PlAstiC 
PeOPle OF tHe univeRse 
česká legenda undergroundu s 
předkapelami StBend a Honzí-
kova cesta vstupné 200 Kč  
29. 2. st - kinO 19.30 PeR-
FeCt dAys – i ženy mají své 
dny úžasná komedie Alice Nelis 
ze současnosti vstupné 80 Kč

 VÝSTAVY
HOdOnín: u vinohrady, 
dobré víno dáváte… tradič-
ní vinohradnictví a vinařství 
na Hodonínsku Potrvá do 
31. 3. 2012. u Galerie kap-
lička, tyršova ul.: umělecká 
díla bývalých členů svuM (J. 
Konečný, B. Saňa, J. Blažek, 
K. Novák aj.). Vystavená díla 
jsou prodejná.

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

ŽdÁniCe: vrbasovo muzeum: 
do 31. 3.  2012 bude muzeum 
přístupné út - pá od 9:00 - 
16:00 h, s možností prohlídek 
pouze v každou celou hodi-
nu ( v 9, 10, 11, 12, 13, 14 a v 
15 hodin) nebo po předchozí 
dohodě na tel. 725 920 846. 

 ExPOZICE
bukOvAny: větrný mlýn, 
Bukovany 70: Prohlídka mlý-
na každý den od 10.00.

bzeneC: knihovna, ul. Krá-
le Vladislava: Stálá expozice: 
historie, kultura, školství, 
vinařství, pohlednice a foto-
grafie.

d. bOJAnOviCe: slovácká 
chalupa - Slovácká chalupa je 
otevřena v neděli od 15.30 do 
17.00 

dubŇAny: ZUŠ, Komenského 
282: stálá expozice o historii 
hornictví a sklářství v dub-
ňanech a na Hodonínsku, 
slovácká izba. Otevřeno na 
požádání (tel. 518 366 613–5).

HOdOnín: Galerie kaplič-
ka, tyršova ul.: Prezentace 
a prodej současného výtvar-
ného umění – obrazů, grafi-

 AKCE
čeJkOviCe - dětský karne-
val-disko - L. Ptáček, kouzel-
ník Hadaš, Orlovna , 19. 2. - v 
15.00 

dubŇAny: u Restaurace 
u Chytilů: kulinářské akce 
v restauraci u Chytilů. v 
restauraci u Chytilů pořádá-
me kulinářskou akci s neo-
mezenou konzumací. Každou 
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 zahrnuty 
nápoje. tato kulinářská akce 
pokračuje každou neděli. 
Rezervace míst na tel: 518 
365 146

HOdOnín: u	 	 kavárna dk 
Horní valy, - Oldies PARty 
- dJ luděk PtÁček, soboty, 
18. a 25.2.  začátky ve 20.00 u 
Městská knihovna Hodonín: 
Akce na měsíc leden 2012: 
u výstavy:  u lubor drgáč 
– vinohrady. do 29. února, 
výstavní sál. Výstava malby 
a grafiky mutěnického malíře. 
Výstava linorytů a dřevořezů. 
u zlatá stuha. do 29. února, 
předsálí 1. patro. Reproduk-
ce dětských ilustrací nomino-
vaných na ocenění IBBY Zlatá 
stuha 2010. 

kyJOv: Městské kulturní 
středisko: u	 dům kultury, 
Masarykovo nám. 34, 697 01 
Kyjov tel. : 518 614 525, 518 
614 624 	u 14. 2. (Út) v 19:30 
h kPH: klavírní virtuóz Mar-
tin kobylík – zlínský rodák Vás 
potěší sólovými klavírními par-
ty velkých romantických skla-
datelů u 16. 2. (čt) v 15:30 
h dětský maškarní kouzel-
ný karneval u 18. 2. (sO) 
ve 20:00 h 46. sklářský ples 
– hraje DH Žadovjáci a hudební 
skupina Ferrum, pořádá Vetro-
pack Moravia Glass, a. s. a 
odborová organizace VMG v 
estrádním sále DK a přilehlých 
prostorách. u 19. 2. (ne) ve 
14:00 h Fašaňková obchůz-
ka se slováckým souborem 
kyjov – vychází se z nětčic 
od hospody u Jančů u 24. 2. 
(PÁ) ve 20:00 h Reprezentač-
ní ples města kyjova – hra-
je orchestr Dušana Mathona, 
speciální host Peter Nagy. CM 
Hudci z Kyjova, diskotéka TV 
Slovácko, taneční klub Fortu-
na Zlín, laser show, barmanská 
show, degustace moravských 
vín a bohatá tombola.u 25. 2. 
(sO) ve 20:00 h Ples zŠ J. A. 
komenského a Újezd – hra-
je hudební skupina MOTÝL & 
ERIKA ze Zlína, pořádá SRPŠ 
při ZŠ J. A. Komenského Kyjov 
a OS ZŠ Újezd Kyjov v estrád-
ním sále DK. u 28. 2. (Út) v 
9:30 h když jde kůzle otevřít 
– divadelní pohádka pro malé 
diváky	 u Městská knihov-
na kyJOv: 	 	 u	středa 8. 2. 
2012 - přednáška ing. zdeň-
ka zamazala na téma „člo-
věk jako psychická multio-
sobnost“, 17.00 hod., vstupné 
dobrovolné, studovna - čítárna 	
u	středa 15. 2. 2012 - před-

ky, skla, keramiky. Otevřeno 
út–pá 10–12, 13–17, so 9–11, 
vstup volný. u Masarykovo 
muzeum, Zámecké nám. 9: 
Stálá expozice: T. G. Masa-
ryk a rodný kraj. Otevřeno: 
út–pá 8–12, 13–16.30, so–ne 
13–18. u Muzeum naftového 
dobývání a geologie, Kasáren-
ská 1022: Počátky průzkumu 
ropy a zemního plynu na 
rakousko-českém pomezí, 
otevřeno po–pá 9.00–15.00, 
so–ne 13.00–15.00, doporuče-
no telef. ověření: 732 628 735. 
o solná štola – jeskyně, 
v předsálí expozice o vzni-
ku solí a evaporitů, polských 
dolech a léčivých 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: expozice velko-
moravské Mikulčice. Tel. 518 
357 293, mail: info@mikulcice-
valy.info. Informace o otevíra-
cí době a programech: www.
mikulcice-valy.info. Exteriéry 
areálu mikulčického hradiště 
přístupny trvale.

PetROv - PlŽe: Areál 64 
stylových vinných sklepů 
s vinotékou a možností pose-
zení s prohlídkou a degusta-
cí. Otevřeno na objednávku - 
tel. 602 779 155

RAtíŠkOviCe: Minigalerie 
U Bábíčků: stálá prodejní 
výstava keramiky ludmily 
kováříkové. Otevřeno po–pá 
13–18, so 8–11.

stRÁŽniCe: u Městské 
MuzeuM - historie, příroda, 
školství, krátkodobé výstavy 
nejrůznějšího zaměření, otev. 
doba - út - pát - 8-11, 12-15.30, 
ne - 13-17, více na http://muze-
um-st razn ice.webnode.cz 
u MuzeuM MlynÁřství, za 
piaristickým kostelem: středo-
věký mlýn s kompletním zaří-
zením a zajímavou historií, 
otevřeno pá–ne 10–18 (nebo na 
tel. 518 337 707, 724 162 265). 

sudOMěřiCe: Vinné sklepy 
Starý potok: Areál dvanác-
ti stylových vinných sklepů 
a obecního sklepa s vinoté-
kou, prohlídka a degustace. 
Otevřeno na objednávku, tel. 
518 335 222.

veselí nAd MORAvOu: 
Městské muzeum, Bartoloměj-
ské nám. 41: stálá expozice 
„Od doubravy po Javořinu“ 
– výstava přibližuje lokalitu po 
stránce archeologické, etno-
grafické a historické. Otevře-
no po–pá 8–12 a 13–16, ne 
13–17.

ŽAROŠiCe: Muzeum obce, 
Spálenisko 110: stálá expo-
zice – Mobiliář vesnického 
obydlí, zaniklá řemesla, his-
torie a tradice poutního mís-
ta Žarošice, černá kuchyně, 
archeologie, obrazy ak. mal. 
J. konečného. Otevřeno čt–ne 
9–12, 13–17.

ŽeletiCe: Muzeum obce (ve 
škole): nejstarší dochova-
né dokumenty vztahující se 
k obci, rozsáhlá fotodoku-

KULTURNí A INFORMAČNí SERVIS
mentace, sbírka starých knih, 
náboženské literatury, tisko-
vin,.. exponáty místních oby-
vatel, používané jejich předky 
v domácnosti, hospodářství,.. 
staré fotografie. Muzeum otevře-
no při slavnostních příležitostech 
a příležitostných výstavách nebo 
po domluvě na obecním úřadě.

ŽdÁniCe: vrbasovo muze-
um: do 31. 3.  2012 bude 
muzeum přístupné út - pá 
od 9:00 - 16:00 h, s možnos-
tí prohlídek pouze v každou 
celou hodinu ( v 9, 10, 11, 12, 
13, 14 a v 15 hodin) nebo po 
předchozí dohodě na tel. 725 
920 846. 

Národopisná společnost 
Vacenovice zve všechny 

přátele folklóru na tradiční 
KROJOVÝ PLeS 

na podporu muzea 
ve Vacenovicích 

v sobotu 18. února od 20.00 
v sále Hospody u Letochů 

ve Vacenovicích. 
K tanci a poslechu hrají 

Dechová hudba Sobůláci a 
Vacenovská cimbálová muzika. 
Předtančení provedou členové 
Dětského souboru Oskoruška 

a Slováckého souboru 
Omladina, o půlnoci bude 
„zapálen“ fašaňk tancem 

„Pod šable“
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HODONÍN - Jestliže chtěl někdo před sto lety navštívit tarmak, 
tedy dobytčí trh, vyrazil na místo, kudy v nynější době procháze-
jí denně stovky lidí, kteří potřebují lékářskou pomoc. Na místo, 
kde byl roku 1946 položen základní kámen budovy Nemocnice 
Tomáše Garrigua Masaryka Hodonín, která zde stojí dodnes.

„Od roku 1228 vznikly trhy privilegiem královny Konstancie a 
v roce 1612 bylo Hodonínu uděleno právo pro konání těchto trhů. 
Právo udělil král Matyáš,” vypráví na výstavě s názvem Hodonínské 
trhy, její průvodce Tomáš Hynek.

Právě čtyřiadvacátého února to bude přesně čtyři sta let, kdy král 
Matyáš Hodonínu toto privilegium udělil. K výročí tak vznikl nejen 
kalendář města Hodonína na tento rok s názvem Jarmaky a Tarmaky 
2012, ale od druhého února je v Masarykově muzeu k vidění také 
výstava, která přibližuje, jak to na trzích vypadalo. „Na vernisáž při-
šlo dvaaosmdesát lidí, což je hodně. Návštěvníků už bylo méně, ale 
to bude asi tím, že v minulém týdnu byly jarní prázdniny. Myslím, že 
nával ze škol ještě přijde,” hodnotí Hynek zájem místních o trochu 
historické informace.

„Od roku 1612 se začínalo s dvěma výročními trhy, do roku 1921 
se pak pořádaly šestkrát do roka. Pak se to zvyšovalo a do roku 1950 
se jich konalo ročně osm. Prodávaly se různé krajky, hračky či nádo-

SKORONICE - Tak takovou velkou plesovou parádu ještě malá 
obec na Kyjovsku nezažila. Díky iniciativě neúnavné místní folk-
lorní organizátorky Marie Holcmanové přijeli na historicky prv-
ní krojový ples Jízdy králů zástupci z dalších tří míst, kde se tento 
lidový zvyk na Slovácku koná. 

Marii Holcmanové určitě k rozhodnutí uspořádat takové setkání 
pomohlo i zařazení Jízdy králů ze Skoronic, Hluku, Kunovic a Vlč-
nova v listopadu 2011 do seznamu světového nehmotného kulturního 
dědictví UNESCO. Hlučani se přitom ukázali s humornou scénkou 
z přípravy na jízdu králů včetně vyvolávek. Místostarosta Hluku a 
folklorista David Hájek si neodpustil při řeči zdravě šťouchnout kon-
kurenci a pustil s určitou nadsázkou do rozveseleného éteru větu: 
„Naša jízda králů je stejnak nejlepší.“

Mladá chasa z Kunovic kolem dvojice králů, odstupujícího i nové-
ho, upoutala verbuňkem, u jehož tance vládli hodně šikovní králové. 
Ti poté na sále ukázali předání královské koruny. „Největší podíl na 
jízdě králů mají generace předků, kteří jízdu králů přenesli přes hlu-
binu času a je to jedno jestli v Kunovicích, Hluku, Skoronicích nebo 
ve Vlčnově. Je to jejich zásluha a k jako takovému je potřeba přistu-
povat s velikou pokorou. Je to odkaz našich předků a dělejme proto 
všechno, abychom to předali našim dětem,“ prohlásil starosta Vlčno-
va Jan Pijáček, který je velkým nadšencem této dávné tradice.       

„Zapsání do seznamu UNESCO je pro nás potěšující, ale současně 
i zavazující. Především je to pocta a obrovské uznání všem genera-
cím,“ doplnila Marie Holcmanová. Přitom pokukovala po skoronské 
mládeži, aby zopakovala pásmo s kterým se prezentovali v loňském 
roce při Slováckém roku, při vernisáži věnované právě skoronské jíz-
dě králů ve Vlastivědném muzeu v Kyjově.

Slova střídaly písničky o koních, s kterými se ukázali účinkující 
ze sboru mužů z Vlčnova, ženský sbor z Kunovic, skupiny šohajů z 
Hluku, Kunovic a domící Děcka ze Skoronic. U většiny se postarala 
o hudební doprovod cimbálová muzika Jury Petrů s primášem Petrem 
Petrů z Kyjova. Hostem byli taky zpěváci z kyjovského mužského 
sboru, jejich bohatýrský pěvecký výkon se nesl z budovy až do neda-
lekého Vlkoše. 

Někteří účastníci plesu se k jeho konci domnívali, že ples Jízdy 
králů bude každým rokem putovat do jiného místa, místa konání krá-
lovských jízd. „Druhý ročník plesu Jízdy králů uděláme opět u nás 
ve Skoronicích. Už mám v hlavě taky scénář, který bude ale v jiném 
duchu. Opět si pozveme zástupce z Hluku, Vlčnova a Kunovic. Hlav-
ním host bude z Doloplaz na Olomoucku, kde se jezdí rovněž Jízda 
králů a jsou tam šikovní organizátoři a lidé kolem jízdy. Jenže na roz-
díl od nás jejich jízda nebyla zapsána do seznamu UNESCO. Vyhrá-
vat u toho bude dechová hudba Skoroňáci,“ prozradila moderátorka a 
režisérka plesu zároveň Holcmanová. 

„Bylo to moc pěkné a paní Holcmanová nás hodně příjemně pře-
kvapila. Když přišla s myšlenkou v Kunovicích při společné schůz-
ce, tak jsme byli rozpačití a nedovedli jsme si představit jak to sama 
zvládne. Je neúnavná a prostě se jí to podařilo,“ konstatovala vůdčí 
organizátorská osobnost vlčnovské jízdy králů Antonín Pavelčík, kte-
rý usedl do sedla jezdce ve Vlčnově v roce 1954.  

Text a foto Antonín Vrba  

Dnes se na tomto místě lidé léčí, dříve tam prodávali krávy

by,” popisuje Hynek. Mimo předměty, které byly na trzích k mání, 
jsou na hodonínském zámečku k vidění také peníze, kterými se pla-
tilo, tržní řád, který stanovoval, kolik musí jaký trhovec zaplatit, aby 
mohl prodávat a šest originálů vzácných listin, jež se týkají udělení 
práva trhu tomuto městu.

Obohatit v minulém týdnu svým dětem prázdninový program při-
šli do muzea také manželé Koneční s dcerami Valentýnou a Kateři-
nou. „Pracuji v archivu, tak není náhoda, že jsem se přišla podívat. 
A holkám to také neuškodí. Určitě je to poučné,” říká maminka dvou 

malých dívek, které mezi tím pobíhají mezi vitrínami a pozorně si 
prohlíží všechny předměty.

Po prohlídce si přitom mohou malí návštěvníci vymalovat také 
omalovánku či třeba přiřadit obrázky řemeslníků k jejich profesi. 
Dospělí zase mohou odměřit jeden vídeňský loket nebo po hmatu 
poznat jednotlivé druhy zrn či látek. Všichni si tak v hodonínském 
Masarykově muzeu přijdou na své a získávat nové informace týkající 
se trhů v tomto městě mohou až do dvaadvacátého dubna.

Text a foto Michaela Munzarová K prodeji byly různé druhy látek.

Velkoformátové fotografie města návštěvníkům přibližují atmosféru na trhu. Váhy a kalkulačka byla pro trhovce výhodou. Ne všichni ji však měli.

na plese ve Skoronicích se sešli i organizátoři Jízdy králů z Hluku, Kunovic a Vlčnova

Králové z loňských jízd Přemek Polách z Hluku a skoronský Přemek Kuchař se 
příliš spokojeně na plese netvářili. Zpěváci z kyjovského sboru přinesli do Skoronic jako pomyslný dárek plesajícím 

kvalitní zpěv.

Uznání o zapsání jízdy do UNESCO se objevilo i na dortu v bohaté tombole. Děcka ze Skoronic předvedla působivé pásmo, samozřejmě, že směrované 
k domácí jízdě.

V závěru slavnostního pořadu s názvem Růže pro krále přišlo i na ocenění všech 
lidí kolem skoronské jízdy. Přišel i nejstarší král ze Skoronic, který jel jízdu v roce 
1944 Pavel Holcman. Na snímku hovoří Marie Holmanová s osobností hlucké 
jízdy Milanem Staškem.

Otec posledního skoronského krále František Kuchař obdržel od místní děvčice 
ve formě ortu parádní koňskou podkovu.
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* JEDINÝ V REgIONU

Rozhlasový masopust

Získejte heslo ve vysílání Českého rozhlasu Brno 
a užijte si dobroty přímo ze své oblíbené prodejny

Soutěžní prodejny Makovec: Brno Bystrcká ulice, Penny Market, Boskovice Rovná ulice, Kaufl and, Břeclav Tř. 1. Máje, Penny 
Market, Hodonín Konečná ulice, Kaufl and, Kroměříž Kovářská ulice, Gigant, Kyjov Brandlova ulice, Penny Market, 

Letovice Pražská ulice, Penny Market, Rosice Brněnská ulice, Penny Market, Uherské Hradiště Za Ošlávkou, Penny Market, 
Vyškov Cukrovarská ulice, Kaufl and, Zlín nám. Míru, U Červinků, Znojmo Přímětická ulice, Penny Market

www.makovec.cz

13.–17. února
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NOVÁ LHOTA, VÁPENKY - Jeden z největších koštů slivovic a 
jiných destilátů v regionu Horňácka mají za sebou už pojedenác-
té aktivní organizátoři z Rekreačního střediska Vápenky poblíž 
Nové Lhoty. Košt tam přitom spojují současně i s lidovou zabíjač-
kou, a tak si kolem třístovky návštěvníků v sobotu pochutnávalo 
nejen na pěti stech třinácti vzorcích pálenek, ale i na různých 
zabíjačkových specialitkách vyrobených hned ze tří čuníků.

„V prvních ročnících to bylo hodně těžké přilákat k nám na konec 
Horňácka nějaké lidi. V posledních letech si však na košt nacházejí náv-
štěvníci cestu čím dál tím více. Těší mě, že se zde utvořila stálá klientela, 
která se sem každoročně ráda vrací,“ prohlásil spokojeně s vařečkou v 
ruce a za plotnou s ovarovou polévkou hlavní pořadatel Libor Klimek.

K organizátorům akce, u které vypomáhá od prvních ročníků, patří 
také Theodor Čermák z nedaleké osady Fojtíkovy Mlýny. „Na to, 
že byly minulé ročníky slabší na úrodu, je kvalita slivovic výborná. 
Nemůže se ani stát, že by tady pálenky z modrého ovoce zůstaly v 
poli poražených, jako tomu bylo například nedávno v Mikulčicích 
či v Bukovanech. Slivovice je naše horňácká, slovácká, moravská 
hrdost a musí být upřednostňována. Kvalitou chuti ji nemůže pora-
zit hruška, meruňkovice ani další ovoce,“ řekl s určitou hrdostí při 
nalévání letošního slivovicového šampióna, zkušený degustátor a 
zapřísahaný obdivovatel tohoto tekutého životabudiče Theodor Čer-
mák. „Je to u vás výjimečné. Jak to jen s tou slivovici děláte, že ji 
máte tak fajnovou v chuti i vůni. S takovou kvalitou se setkávám 
jedině na Horňácku,“ konstatoval jeden z členů rozveselené pěti-
členné partie slovenských kamarádů. Jak řekl, do horňáckého kra-
je zajíždí na košt od začátku založení a neúčastnil se jen s malými 
výjimkami, když sloužil na vojenských misích v Izraeli a Iráku. 

Nejlépe hodnoceným vzorkem byla pod nejvyšší horou Bílých Kar-
pat, Javořinou, vyhlášena slivovice durancie ročníku 2011 majitele 
Jana Blažeje z Vápenek, která byla letošním šampiónem koštu. Prv-
ní místo pak patřilo Jiřímu Holešovi z Nové Lhoty za stejnou odrů-
du z ročníku 2010. Mezi jinými destiláty ovládla třiadvacetičlennou 
degustační odbornou komisi chuť ze vzorku meruňky ročníku 2010 
známého pěstitele ovoce na Kyjovsku Miroslava Vaculíka z Vřesovic.                     

Text a foto Antonín Vrba  

Pod horou Javořinou ovládly košt domácí slivovice

K pravidelným účastníkům na Vápenkách patří i Evžen Lovecký z Veselí nad 
Moravou, který si právě vychutnával vzorek šampiona koštu.

kušenému řezníkovi ze Suchova Mirkovi Supovi je po ruce jeho zručný syn. Jitr-
ničky ze tří čuníků šly návštěvníkům k chuti.

Celkem 513 vzorků výborných pálenek 

bylo k okoštování na jedenáctém roč-

níku, který je zároveň úvodním slivovi-

covým koštem na Horňácku. V regionu 

se připravují ještě tři ochutnávky.

Už čtvrtým rokem zajíždí pod horu Javořinu v různých převlecích skupina chatařů z Lučiny. Letos přijeli na lehko jako 
námořníci a vůbec jim nevadil venku při fotografování několika stupňový mráz.

Košt pálenek s ochutnávkou zabíjačkových specialit si 
pochvalovala i tato „pruhovaná“ dvojice.

Hlavního pořadatele koštu Libora Klimka běžný návštěvník 
neuvidí, protože ten se „točí“ celou akci v kuchyni jako šéf-
kuchař a práce měl až nad hlavu.  
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A je to tady. 

Doba degustací 
a koštů začala. 

V pravidelném rytmu, kdy jaro 
je pro nás degustátory strhují-
cí a velmi náročné. Objíždíme 
výstavy a hodnotíme. Jako jed-
na z prvních a zároveň velmi 
prestižních, je  výstava mladých 
vín JUVENÁLE 2012. Degus-
tace probíhala tradičně v hotelu 
Voroněž v Brně. Stejně tak tra-
dičně vysoké bylo číslo vysta-
vených vzorků – okolo jednoho 
tisíce. Přesný počet je zatím taj-
ný. Také  hodnotící 5-ti bodový 
systém,  kdy  0-výborné, 1 vel-
mi dobré, 2 dobré, trojka není, 
4  dostatečné a 5 nedostatečné či 
vyřadit, je na této výstavě typic-
ké. Za sebe musím říci, že mně 
se  tento systém zdá velmi spra-

místní výstavě hodnocení třeba 
11 bodů při 20-bodové stupnici. 
Asi by k vám volali lékaře a nos 
by jste nevystrčil ze sklepa půl 
roku.. V pětibodovém  systému 
je ale méně bodů výsledek lehce 
nad středem škály a je brán stá-
le jako velmi slušný.  Tak, jak se 
poslední roky stalo tradicí, bylo 
pro degustátory zajištěno uby-
tování přímo v místě degustace. 
Bylo to pro nás daleko příjem-
nější. Odpadla starost s odvozem 
a navíc jsme si mohli při  večer-
ním  posezení a pro změnu i koš-
tování mezi sebou i nezávazně 
„kalibrovat“ chutě a názory. Pro 
mne osobně byla malá kompli-
kace v tom, že jsem ještě musel 
zvládnout odpolední „ rozstřel 
nejlepších vín“ šéfů komisí ve 
Valticích na soutěži Grand Prix 

vyloženě špatných vzorků bylo 
podstatně méně jako v minulých 
ročnících. Převážně byla vína 
harmonická, s větším obsahem 
cukru, kyselinkami, ale kupo-
divu kratším tělem. Podle kole-
gů byly mladé odrůdy, zejména 
červených vín, excelentní. Gala-
večer, který bude rovněž v hotelu 
Voroněž a kde budou zveřejněny 
výsledky, bude završením celé 
podařené akce. A hned na druhý 
den může i široká veřejnost dojít 
ochutnat nejlepší mladá vína úro-
dy 2011. Dojeďte si je vyzkoušet.  
Za chvíli budete mít na stole i 
vína vašeho koštu, tak ať máte 
srovnání. Degustaci a její tech-
nice se budu věnovat v některém 
z nejbližších dílů. Zrovna v tom-
to období to bude velmi aktuál-
ní. Ale dopředu můžu říct, že se 

není třeba bát. Pokud máte svůj 
názor a jste si jej schopni obhájit, 
držte se ho. Musí  se ale alespoň 
základně opírat o zkušenosti či 
vzdělání. Není nic horšího, než 
dominantní degustátor, který tla-
čí „své“ názory a ovlivňuje jiné. 
Ale o tom příště. Já se teď budu 
těšit, až ve vinotéce Vinařského 
domu otevřeme první láhve vítě-
zů nového ročníku. A vinohrad-
níci vstávat!! Naberte nůžky, 
bužírky, vázací dráty, plucku sli-
vovice, rukavice a ven střihat! Je 
tam nádherně. 

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

Autor je vinař, držitel certifikátu 

SOMMELIER akreditovaného MŠ ČR 

a Mezinárodních degustátorských 

zkoušek dle norem EU. 

vedlivý. Používá, na rozdíl od 
třeba 20 – ti bodového, o mnoho 
širší pole hodnocení. Jen si před-
stavte, že by jste dostali, na  vaší 
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* LUšTěTE S NOVÝM SLOVÁCKEM

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:

KŘÍŽoVKA S HáDANKou:  jaký je rozdíl mezi rohlíkem a školou? ... (dokončení v tajence)

TAjENKA:  ...  Rohlík je potrava a škola je otrava.

osmisměrka:
Pořekadla o víně. DEKLAMACE, DOVÉST, EROTICKÉ, ODKALOVAT, PAPÁ-
JA, TELEMETR, TISÍCINA, VLEKLÉ, ZMEŠKAL.

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.

Vinex. Ale večer jsem byl již 
zpět v Brně a těšil jsem se na 
nová vína.  První konfrontace 
nového ročníku pro mě dopadla 
trochu rozpačitě. Čekal jsem po 
takovém podzimu a tak kvalitní 
úrodě možná víc velkých vín. 
Je ale na druhé straně je fakt, že 
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Dnes čtěte
u Hodonínská 
karatistka odletě-
la na Mistrovství 
Evropy.

u Veselské 
Panenky přivíta-
ly ve svém Pekle 
poslední Nitru.

u Velký svátek 
stolního tenisu 
se očekává 
v Hodoníně.

u O víkendu 
pokračovaly zimní 
fotbalové turnaje 
v Dubňanech 
a Kyjově.

u Dnes tipuje:
František Šagát.

vybrali jsme:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

lední hokej 2. liga
SHK Hodonín

- HC Lvi Břeclav
středa 15. 2. - 18.00

Zimní stadion TeZa Hodonín

HODONÍN – V minulých 
dnech se v kabině hokejového 
klubu SHK Hodonín přehnal 
doslova vítr. 

Odešlo několik hráčů a do 31. 
ledna, kdy byl poslední termín 
na případné přestupy či hostová-
ní nebo střídavé starty se v týmu 
kouče Libora Žilky objevilo 
několik nových hráčů. Postupně 
přišel dvacetiletý brankář zlín-
ské juniorky Petr Zavadil, 22letý 
útočník Skalice Martin Štěpán, 
který naposledy působil v prvo-
ligové Povážské Bystrici, na stří-
davé starty ze Šumperku útoč-
ník Jan Matějka (23), dále trio 
útočníků, které Hodonín získal 
31. ledna – a to Švéd Johannes 
Harnesk (24), Fin Heikki Pusa 
(22) a pětadvacetiletý Martin 
Buček, vítkovický odchovanec, 
který naposledy hrál v Polsku 
a za minutu dvanáct se podaři-
lo angažovat k Drtičům i dva 
Kanaďany – přichází obránce 
Kaleb Chillman a útočník Kyle 
Heffernan. Jen pár zápasů zbý-
vá do konce základní části. Již 

dnes je možno konstatovat, že A 
mužstvo i juniorka v Krajské lize 
přesvědčivě zvítězili v dlouho-
dobých částech svých soutěží. 

„V poslední době koluje mezi 
příznivci hodonínského hokeje 
spousta lží, polopravd a manipu-
lací, které je nutno uvést na pra-
vou míru,“ řekla Jana Gajošová, 
předsedkyně SHK Hodonín a 
proto se rozhodlo vedení hoke-
jového klubu vydat oficiální sta-
novisko, které shrnuje v tiskové 
zprávě. Tu naše redakce uveřej-
ňuje v plném znění.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Tyto diskuse byly zřejmě vyvo-

lány změnami v týmu Drtičů. 
Mezi hlavní důvody pro radikál-
ní změny ve složení týmu patří 
zatažení za záchrannou brzdu při 
změně dotačních možností nové-
ho vedení města. Z toho vyply-
nula nutnost radikálního snížení 
nákladů. Vedení muselo přehod-
notit u každého člena týmu jeho 
cenu vzhledem k výkonu. 

Dalším důvodem byla ochota, 
nebo lépe řečeno neochota něk-

terých členů týmu se vyrovnat 
s nově vzniklou situací. Uvědo-
mujeme si, že pro členy původ-
ního týmu to nebyla jednoduchá 
situace, ale většina se s ní profe-
sionálně vyrovnala. Mezi těmi, 
co to nedokázali, jsou i takoví, 
kteří u nás odvedli kus práce a 
získali si srdce našich fanoušků. 
Pro všechny je to tvrdé, ale pro 
udržení hokeje v Hodoníně na 
slušné úrovni to bylo nezbytné. 

Nově příchozí trenér rozhodně 
nezklamal. Výsledky s týmem, 
jenž prožíval zásadní změny a 
trápila ho četná zranění, předčily 
naše očekávání. Ze statistik jed-
noznačně vyplývá, že i se značně 
zdecimovanou sestavou, doplně-
nou o hodonínské juniory z kraj-
ského přeboru, dosáhl lepších 
výsledků, než jeho předchůdce. 
Samozřejmě, že v této pro tým 
složité situaci musely přijít i 
zápasy, které nedopadly jak by-
chom si všichni přáli. Takový je 
prostě hokej. 

Původním záměrem realizač-
ního týmu nebyly tak radikální 

změny v sestavě, jaké se nakonec 
udělaly. Došlo k několika situa-
cím, jež si je vynutily. Zranil 
se nám klíčový centr Branislav 
Rehuš, u kterého zatím nevíme, 
kdy bude v pořádku. Další útoč-
ník Peter Kocák nemá stopro-
centně v pořádku staré zranění 
třísel a není záruka, že zápaso-
vý nápor vydrží. Největší ránu 
nám zasadil centr Zdeněk Jurá-
sek, který svou nepochopitelnou 
nezodpovědností těžce oslabil 
tým v okamžiku, kdy na něj spo-
léhal. V důsledku jeho chování 
mu hrozí disciplinární trest záka-
zem startu až na patnáct utkání v 
řadě. Změny v týmu a v atmosfé-
ře kabiny jsou nakonec tak radi-
kální, že se do sestavy, se kterou 
se počítá pro play-off, nevešel 
ani útočník Petr Peš. 

Všechny změny byly nutné a 
jsme přesvědčeni, že fanoušci je 
také pochopí, i když u některých 
to bude déle trvat. Nově přícho-
zí hráči do týmu jsou po všech 
stránkách lepší, než ti kteří jej 
opustili. Mají za sebou dobrou 

hokejovou historii a chtějí na 
sobě pracovat a společně bojovat 
za tým Drtičů. Jejich rozhodnu-
tí hrát za Drtiče bylo ovlivněno 
taktéž dobrým zázemím, kvalit-
ními tréninky a vynikající atmo-
sférou, kterou vytvářejí fanoušci 
Drtičů při utkání. 

Radikální finanční úspora (až 
50% nákladů) nám umožní se ctí 
dokončit tuto sezonu. Zároveň 
byl položen základ pro mužstvo 
do příští sezony. Čtveřice cizin-
ců posílila náš tým na play-off, a 
je to odměna pro fanoušky, kte-
ří nás podporovali celou sezonu. 
Tyto hráče jsme mohli přijmout 
jenom díky novým sponzo-
rům. Naším cílem je co nejlé-
pe odehrát play-off a případnou 
baráž. Co se týče příští sezony, 
vše záleží na finančním zajiště-
ní. Potřebná jednání vedeme již 
nyní a ve hře jsou různé zajímavé 
varianty. Sdělit však jejich kon-
krétní podobu v této chvíli by 
bylo nezodpovědné. 

 Jana Gajošová, 
předsedkyně SHK Hodonín

Velký průvan v kabině Drtičů. SHK Hodonín vydal oficiální tiskovou zprávu 
HOKEJOVÉ nOVinKY

KLH VAJGAR JINDŘICHůV 
HRADEC – SHK HODONÍN 
6:7 (0:2, 4:2, 2:3)
REGION – V rámci 42. kola 
cestovali hodonínští Drtiči na 
led Jindřichova Hradce a pří-
tomných více jak pětset fanouš-
ků se nestačilo během zápasu 
divit. Hodonín totiž vedl ve 22. 
minutě jasně 4:0, ve 45. minutě 
ale již svítilo na světelné tabuli 
neuvěřitelných 5:4 pro domá-
cí barvy, po třetí siréně se ale 
radovali hosté z jižní Moravy, 
kteří si domů odvezli nejtěsněj-
ší výhru. 

I. TŘETINA:
Úvodní minuty zápasu se hrály 

podle domácích not, ale zůstalo 
jenom u šancí. Hned po 22 vte-
řinách našel domácí Milotinský 
spoluhráče Skokana, který však 
trefil pouze gólmana hostů Pet-
ra Zavadila. I v další minutě se 
dostali do šance domácí, ale brej-
ku Kupce s Dvořákem na jedno-
ho hostujícíhio hráče chybělo 
zakončení. Hosté dali o sobě 
vědět na konci čtvrté minuty, 
ale pokus Kanaďana Heffernana 
skončil na boční síťce. I nadále se 
hrálo ve svižném tempu. Kocar 
střílel z první, Chmel měl před 
pokusem hodně ostrý úhel. Na 
druhé straně odpověděli Drtiči 
gólově. To v 6. minutě vystřelil 
Chillman od modré, Kubeš puk 
vyrazil nalevo od brankoviště 
a dobře postavený Jan Matějka 
uklidil touš pohodlně do odkry-
té branky – 0:1. Úvod 15. minuty 

patřil domácímu Luboši Voříš-
kovi. Při první šanci přidal jed-
nu kličku navíc místo pohotové 
střely a následně dobře zasáhl 
brankář Drtičů. O minutu poz-
ději bylo rušno před hostující 
brankou, ale Kocar, Kupec a ani 
Dvořák nedokázali poslat čer-
nou gumu do svatyně soupeře. 
V poslední minutě této části při 
oslabení Drtičů (vyloučen Jiří 
Goiš) nahrál Štěpán Kyle Heff-
ernanovi, který bekhendem pře-
konal Kubeše a dal tak hned při 
svém prvním startu v dresu Drti-
čů branku – 0:2. 

II. TŘETINA:
Úvod této periody měli hosté 

doslova raketový. Po půlminutě 
našel Buček v levém kruhu Jiří-
ho Goiše, který nad Kubešovou 
vyrážečkou poslal další gólovou 
ranu – 0:3 a za další půlminutku 
vypálil Jakub Sajdl od modré tak, 
že puk v letu změnil směr a zapa-
dl pod horní domácí tyčku – 0:4. 
To bylo pro domácí na ručník, 
ale Vajgar se i za tohoto nepříz-
nivého stavu dokázal neskutečně 
vzchopit a z jasného duelu udě-
lal nečekané drama.  Na konci 
24. minuty vyhrál Kocar buly, po 
kterém si najel Robert Procházka 
před Zavadila a poprvé zavěsil 
puk do hostující svatyně – 1:4. 
O minutu později při vyloučení 
hostujícího Špoka Aleš Skokan 
poslal přesně načasovanou při-
hrávku na hůl Michala Milotin-
ského, který pohotově zakončil 
přesně mezi betony  hodonínské-

ho brankáře – 2:4. Ve 28. minutě 
měl možnost Měrka, ale Zavadi-
la nepřekvapil. Pak poskapoval 
puk hodonínským brankovištěm, 
ale naštěstí pro hosty Milotinský 
ani Voříšek nedokázali ve výhod-
né pozici skórovat. Těsně před 
koncem první poloviny zápasu 
se nedal od puku oddělit domá-
cí Petr Markulinec a ranou nad 
lapačku Zavadila přiblížil svůj 
tým k vyrovnání – 3:4. Domácí 
byli rázem na koni. Skokan tre-
fil Zavadilovu hruď a Milotin-
ský zkoušel bekhend, ten však 
postrádal přesnost. Domácí se 
dočkali vyrovnání ve 34. minutě, 
když puk se štěstím propasíroval 
při přesilové hře do branky sou-
peře 

Luboš Voříšek – 4:4. Na kon-
ci 36. minuty měl další velkou 
šanci domácí Semrád, puk ale do 
sítě nedokázal dopravit. 

III. TŘETINA:
V úvodu poslední třetiny hrá-

li domácí přesilovku, ale ta se 
jim nepovedla. Ve 44. minutě se 
dostal k zakončení Marek Dvo-
řák, spletitou situaci ale Zavadil 
s klidem vyřešil. Tolik štěstí již 
neměl gólman Drtičů o minutu 
později, když Michal Milotinský 
zakončil přesně – 5:4. Šance na 
body stouply, ale zmrazení při-
šlo ve 48. minutě, kdy nahození 
z hokejky Martina Bučka skon-
čilo překvapivě za zády Kubeše 
– 5:5. V 53. minutě šli hosté opět 
do vedení, když domácí obrana 
vyrobila velkou hrubici, po které 

Heikki Pusa trestal – 5:6. Neu-
běhla ani minuta a Drtiči znovu 
skórovali, když Kyle Heffernan 
poslal odražený puk do branky 
soupeře – 5:7. Vajgar sice v 56. 
minutě vykřesal malou jiskřič-
ku naděje (ranou z ostrého úhlu 
se prosadil Michal Milotinský 
– 6:7), ale ve dvou šancích neu-
spěl Marek Dvořák a v samém 
závěru byla bez efektu i hra bez 
brankáře, proto tři body putovaly 
na Moravu. Diváci se ve středu u 
Vajgaru rozhodně nenudili, vidě-
li zajímavé hokejové drama se 
šťastným koncem pro Drtiče.

STATISTIKA ZÁPASU:
Branky a nahrávky: 24. Pro-

cházka (Kocar), 25. Milotinský 
(Skokan), 30. Markulinec (Liš-

ka), 34. Voříšek (Kocar, Dvořák), 
45. Milotinský (Skokan, Marku-
linec), 56. Milotinský (Markuli-
nec, Skokan) – 6. Matějka (Chil-
lman), 20. Heffernan (Štěpán), 
21. Goiš (Buček), 22. Sajdl (bez 
asistence), 48. Buček (Štěpán), 
53. Pusa (Buček), 54. Heffer-
nan (Buček, Štěpán), vyloučení: 
5:7, navíc Chillman (HO) 2 + 2 
minuty, využití: 2:0, v oslabení: 
0:1, poměr střel na branku: 46:29 
(9:12, 19:8, 18:9), řídili: S. Mer-
tl – M. Dančišin a T. Matějček, 
diváci: 545.

Další výsledky 42. kola:
Chotěboř – Trutnov 0:3, Tech-

nika Brno – Pelhřimov 9:2, Břec-
lav – Žďár nad Sázavou 1:4 a 
Kolín – Kutná Hora 5:1.      (jop)    

Drtiči po divokém průběhu zápasu vezou 
nakonec z jihu Čech všechny tři body

Hattrick martina Bučka
SHK HODONÍN – TJ SC 
KOLÍN 9:2 (2:0, 5:1, 2:1)

Jasná výhra Drtičů, na které 
se podepsal třemi góly Martin 
Buček, jenž byl v noci ze středy 
na čtvrtek při porodu své přítel-
kyně, která mu porodila zdravou 
dceru Vanesu. Poslední branku 
vítězů dal Jan Podešva z trestné-
ho střílení, kterého fauloval hos-
tujíci Čtvrtečka.

STATISTIKA ZÁPASU: 
Góly a asistence: 4. Jakub Saj-
dl (Špok, Matějka), 19. Mar-
tin Miklík (Pokorný, Sajdl), 23. 
Martin Buček (Štěpán, Heffer-
nan), 25. Martin Buček (Heff-
ernan, Štěpán), 28. Martin Špok 
(Heffernan), 30. Martin Buček 

(Štěpán), 40. Jakub Sajdl (Špok), 
43. Jiří Goiš (Pusa, Nesrsta), 54. 
Jan Podešva z trestného střílení – 
33. Ondřej Cerk, 57. Tomáš Pro-
cházka (Skokan, Malý), vylouče-
ní: 7:5, využití: 1:1, v oslabení: 
0:2, střely na branku: 35:24, roz-
hodovali: Held – Musil, Pospíšil, 
diváci: 1439.

Další výsledky 43. kola:
Pelhřimov – Břeclav 6:3 (0:1, 

3:1, 3:1), 137 diváků, Nymburk 
– Chotěboř 6:4 (2:1, 4:1, 0:2), 
230 diváků, Trutnov – Technika 
Brno 2:3 sn (2:1, 0:1, 0:0 – 0:0), 
rozhodující nájezd Zapletal, 
Žďár nad Sázavou – Jindřichův 
Hradec 6:1 (1:0, 3:0, 2:1), 527 
fanoušků. (jop)

       
Tabulka 2. liga - Střed  
   

 1. Hodonín 29 1 0 2 7 182:93 91 
 2. Tech. Brno 20 8 0 3 8 178:99 79 
 3. Trutnov 21 1 0 3 14 148:140 68 
 4. Nymburk 20 2 0 3 14 158:137 67 
 5. Jin. Hradec 19 2 0 2 16 161:127 63 
 6. Kolín 17 4 0 4 15 128:121 63 
 7. Žďár n. Sáz. 18 1 0 3 17 128:127 59 
 8. Břeclav 17 3 0 2 17 126:129 59
 9. Pelhřimov 16 1 0 1 21 124:153 51 
 10. Chotěboř 7 1 0 3 28 79:206 26 
 11. K. Hora 4 3 0 1 31 106:186 19

REGION – Disciplinární 
komise ČSLH projedna-
la přestupek hodonínského 
útočníka Zdeňka Juráska v 
utkání proti Žďáru nad Sáza-
vou, které se hrálo v Hodo-
níně 25. ledna 2012 (seknutí 
čárového rozhodčího) a na 
svém zasedání dne 8. února 
vydala toto rozhodnutí:
„Hráč Zdeněk Jurásek se tres-
tá zastavením závodní činnos-
ti na dobu od 26. ledna do 18. 
března 201 včetně, a to nepod-
míněně.“  Prakticky to zname-
ná, že nejproduktivnější hráč 
Drtičů a vlastně celé druhé 
hokejové ligy v tomto ročníku 
nemůže zasáhnout ani do play-
off (případný pátý zápas finále 
play-off je totiž na programu 
17. března). 
Proti tomuto rozhodnutí je mož-
né se odvolat do 15 dnů.    (jop)

Přísný trest pro 
zdeňka Juráska
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VELKÁ NAD VELIČKOU – Pátý ročník turnaje mladších 
žákyň v házené „O Pohár Horňácka“ se koná ve Velké nad 
Veličkou od 17. -19. února v místní sportovní hale. Letos to 
bude 5. ročník, kterého se zúčastní tyto celky:
SHK Velká nad Veličkou, Zora Olomouc, HK Veselí nad Mora-
vou, DHC Plzeň, HC Háje Praha, HC Zlín, HK Ivančice a Jiskra 
Otrokovice.
Začátek turnaje je v pátek 17. února v 15.30 hodin a obstará jej 
zápas domácích nadějí z Velké nad Veličkou a týmu z Brněnska 
– HK Ivančice. Posledním turnajovým kláním pak bude nedělní 
souboj západočeské Plzně a Velké nad Veličkou, který začíná ve 
13.00 hodin.
Hlavním organizátorem turnaje je Stanislav Dufek, hrát se bude 
systémem každý s každým, hrací doba je 2 x 15 minut. Po skončení 
turnaje vyhlásí pořadatel nejlepší brankářku, hráčku a střelkyni. Na 
zajímavou mládežnickou házenkářskou konfrontaci zvou na Hor-
ňácko pořadatelé z klubu SHK Velká nad Veličkou.                                   (jop)

Pohár Horňácka v házené mladších zákyň 
uvidí o víkendu ve Velké nad Veličkou

REGION – Nedávný zimní 
přípravný turnaj mladších 
dorostenek v házené se konal 
na Vysočině ve městě Velké 
Meziříčí a z konečného trumfu 
se těšily hráčky Zlína, když o 
jejich pořadí na prvním mís-
tě rozhodl vítězný vzájemný 
souboj s domácím týmem, kte-
rý skončil na druhém místě. 
Jediný zástupce z Hodonín-
ska – HK Hodonín – dosáhl 
mezi pěti účastníky na čtvrtou 
pozici, když zbytečně ztrácel 
v zápase s domácím Sokolem 
a uhrál pouze remízu 19:19 
s brněnskými Bohunicemi, i 
když do poločasu vedl o čtyři 
branky.
Výsledkový servis HK Hodo-
nín:
HK HODONÍN – SHK D-P 
PARDUBICE 21:18 (11:10)

V úvodu Hodonín trochu 
zaspal, postupem hracího času 

ale dokázal počáteční chyby 
napravit a po zásluze si nakonec 
připsal cennou výhru s východo-
českým házenkářským zástup-
cem.
HK HODONÍN – HC ZLÍN 
17:24 (10:13)

Děvčata z Hodonína se držela 
v první půli. Rozhodnutí zřejmě 
přišlo v počátku druhého děj-
ství, kdy nejlepší střelkyně HK 
– Laura Kovačiková, dostala za 
neúmyslný faul zezadu červenou 
kartu a toto oslabení se na výko-
nu Hodonína citelně podepsalo.
HK HODONÍN – SOKOL 
VELKÉ MEZIŘÍČÍ 23:26 
(7:12)

Zápas si házenkářky z Hodo-
nína prohrály vlastně sami, 
když musely neustále dotahovat 
náskok domácího pořadatele. Ve 
druhém poločase se zdálo, že by 
mohly hodonínská děvčata ještě 
zamíchat kartami, ale bylo to jen 

zbožné přání hostující lavičky.
HK HODONÍN – TATRAN 
BOHUNICE 19:19 (11:7)

Ani dobrý čtyřgólový trhák z 
prvního poločasu na konečnou 
výhru nestačil. Ve druhé části 
dostal Hodonín dva tresty během 
deseti vteřin a následné oslabení 
4 na 6 nedokázal ubránit a ztratil 
tak vlastně vyhraný zápas.
Další výsledky jednodenního 
turnaje:

Velké Meziříčí – Bohunice 
20:18, Zlín – Bohunice 20:12, 
Velké Meziříčí – Pardubice 
21:16, Bohunice – Pardubice 
14:15, Pardubice – Zlín 19:18, 
Zlín – Velké Meziříčí 18:17.
Celkové pořadí:
 1.  HC Zlín  4  3  0  1  80:65  6

 2.  Vel. Meziříčí  4  3  0  1  84:85  6

 3.  Pardubice  4  2  0  2  68:76  4

 4. HK HODONÍN  4  1  1  2  80:87  3

 5.  Bohunice  4  0  1  3  63:74  1 

„Na to, v jaké sestavě jsme 
se tady představili, hodnotím 
nakonec turnaj celkově dobře. 
Opět jsme se ale nevyvarova-
li množství technických chyb 
a v samotných zápasech jsme 
neproměnili řadu čistých bran-
kových možností. Na pivotu 
citelně chyběla Irena Ivičičová, 
dále na Vysočinu necestova-
ly ze zdravotních důvodů Jana 
Zbořilová, Denisa Jelínková 
a Monika Vojtíšková,“ hlásil 
týdeníku Nové Slovácko po 
návratu domů Milan Adi, trenér 
HK Hodonín.

Sestava a branky HK Hodo-
nín: Eva Žáková, Dagmar Bera-
nová – Timea Tóthová 14, Laura 
Váverková 1, Amálie Kučerová 
8, Nikola Krupicová 2, Kristi-
ána Přikrylová 9, Laura Kova-
číková 26, Nikol Ringerová 10, 
Veronika Šupíková 4, Domi-
nika Janáčová 6.          (jop)

HK Hodonín bral jen čtvrté místo, turnaj 
nakonec vyhrály házenkářky HC zlín

REGION - První republikový 
šampionát pod střechou hos-
tila hala v pražské Stromovce. 
Během vícebojařského klání se 
v neděli o medaile utkali také 
chodci. 

Hodonínský atletický klub 
vyslal do boje hned tři závodní-
ky a dokázal získat dvě medai-
le. O ty se postarali dorostenci 
na trati 5000 metrů, kde nenašli 
konkurenci a obsadili první dvě 
příčky. Vítězný Filip Veselouš 
nechal svého kolegu za zády 
o více jak dvě minuty a časem 
24:05,95 minuty vytvořil okres-
ní rekord této kategorie. Druhý v 

cíli Jiří Skalka zašel čas 26:06,36 
minuty a bronzového závodníka 
Slavie Havířov Jakuba Zechu za 
sebou nechal o dalších 36 vteřin. 
Třetí do party byla starší žákyně 
Zdenka Hlaváčová. Ta bojovala 
na trati 3000 metrů a ustanovi-
la také okresní rekord, který má 
hodnotu 20:01,53 minuty. Nyní 
jí patří okresní rekordy v hale, 
na dráze i na silnici. Její rekord jí 
vynesl konečné páté místo, když 
ji na medaili chyběla minuta a pět 
vteřin. Již tento víkend netrpělivě 
očekáváme další výkony na repub-
likovém šampionátu. Tentokráte 
se poperou o vavříny dorostenci 

a junioři v ostatních disciplínách.  
Již v pátek testovali hodonínští 

atleti formu v bratislavské hale 
Elán v dalším závodě Brána k 
Olympiádě – mládežnická atle-
tika. V tréninkovém pojetí doká-
zali předvést úctyhodné výko-
ny. „Jelikož se blíží republikové 
šampionáty a hlavně pro běžce a 
sprintery je nyní důležité běhat, 
zvolili jsme alespoň dvakrát v 
týdnu trénink v bratislavské hale. 
Počasí bylo mrazivé a nic jiné-
ho nám ani nezbylo. Stále je to 
nejbližší hala v našem širokém 
okolí,“ řekl trenér Zdeněk Lípa 
o přípravě tohoto týdne. „A když 

se konal v pátek závod, tak jsme 
vyřešili trénink takto,“ dodal. I 
tak dokázali hodonínští mládežní-
ci přivést tři okresní rekordy. Rok 
starý okresní rekord na 400 metrů 
v kategorii dorostu vylepšil Filip 
Sasínek o téměř čtyři desetiny. 
Nyní má hodnotu 52,01 sekun-
dy. Tímto časem obsadil konečné 
druhé místo za týmovým kolegou 
juniorem Dominikem Kubalá-
kem, který si vylepšil osobní 
maximum pod střechou na 51,66 
sekundy. Čtvrté a páté místo pak 
obsadili dorostenci Jindřich Goiš 
(53,37 s) a David Herka (54,27 
s). Setinu za osobním halovým 

maximem, který je zároveň okres-
ním rekordem, zaostal doroste-
nec Jakub Žurovec ve sprintu na 
200 metrů. Časem 23,06 vteři-
ny obsadil celkové druhé místo. 
Další skvělé vylepšení osobního 
maxima si připsala i sprinterka 
Veronika Paličková. Svůj osob-
ní rekord stlačila již v rozběhu o 
další setiny na 7,83 sekundy. Ve 
finále bohužel klopýtla a v cíli jí 
nakonec patřila druhá příčka za 
výkon 7,92 sekundy. Poslední z 
okresních rekordů, které hala v 
Bratislavě viděla, byl rekord na 
600 metrů v kategorii dorostenek, 
o který se postarala Tereza Kor-

vasová. Čas na 1:47,62 minuty 
jí vynesl na konečné čtvrté mís-
to stejně jako čas 63,88 sekun-
dy na trati o 200 metrů kratší. 
Páté místo si pak odvezla Adéla 
Sedlářová na 800 metrů za čas 
2:28,67 minuty a Dominik Barto-
ník v běhu na 500 metrů za výkon 
1:18,47 minuty, na trati 300 metrů 
doběhl do cíle v čase 44,33 sekun-
dy na jedenáctém místě, Jindřich 
Goiš přidal devátou příčku na 200 
metrů (24,62 s), Ondřej Kučeřík 
s výkonem čtyři setiny horším 
osobního maxima skončil celko-
vě v součtech časů na patnáctém 
místě.                         (jop + LL) 

První dvě medaile z mistrovství ČR pro hodonínské atlety

REGION – Čtvrté kolo zimní-
ho turnaje fotbalistů ve Veselí 
nad Moravou pořadatel zrušil, 
takže nakonec v rámci hodo-
nínského regionu se šlo pouze 
na fotbal do Dubňan a Kyjo-
va.

V Dubňanech nadělovali 
Baníci z Ratíškovic a překva-
pivě i domácí rezerva, která 
zostudila „Olejáře“ z Vaceno-

vic po výprasku 6:0!
Výsledkový servis 4. kola:
Dubňany B – Vacenovice 

6:0 (2:0), góly: Pavel Ševela 2, 
Marek Dohnálek, Josef Šimek, 
Josef Šťastný, Igor Skřivánek.

Milotice – Ratíškovice 0:8 
(0:3), branky: Tomáš Kundra-
ta 4, Martin Brezina 3, Michal 
Voříšek.

Jablonica (SR) – Rohatec 2:1 

(1:1), skórovali: Dušan Ďuriš, 
Michal Škoda – Lukáš Vrba.

Dubňany A – Hlboké (SR) 
2:2 (0:1), branky: Roman Štos 
z penalty, Dušan Sviták – René 
Slaný, Lukáš Chrenek, hosté 
vedli v 51. minutě již 2:0.

Tabulku vedou Ratíškovice 
(9 bodů) před Dubňany B (6) a 
Hlboké (6), poslední jsou Vace-
novice, jenž získaly zatím jediný 

bod při pasívním skóre 3:11.

V Kyjově zatím neinkasovali 
gól hráči Bukovan, kteří stejně 
jako dorost Kyjova neztratili 
zatím ani bod.

Výsledkový servis 4. kola:
SKUPINA A:
Ždánice – Sobůlky 1:0 (1:0), 

vlastní.
Koryčany – Nesovice 5:1 

(2:1), branky: Kroutilík, Lupí-
nek, Petroš, Věžný, Mušálek 
– Staněk.

Lovčice – Kostelec 3:4 (3:1), 
góly: Machálek 2, Svoboda – 
Jelínek 2, Horák, Lochman.

Vedou Ždánice (7 bodů), sed-
mé jsou Sobůlky (1:4, 0 bodů) a 
osmé Nesovice (2:18, 0 bodů).

SKUPINA B:
Vracov B – Vřesovice 0:5 

(0:3), branky: Žáček 2, Peška, 
Blažek, Putna.

Bukovany – FK Šardice 2:0 
(0:0), góly: Filla, Polášek.

Nížkovice – Ježov 2:1 (2:0), 
branky: Berný, Kousek – Úrad-
ník.

Tady vedou Bukovany, dru-
hé jsou Šardice (oba 6 bodů), 
poslední (8.) je bez bodu Ježov. 

(jop)

zimní víkendový turnaj fotbalistů zrušili ve Veselí nad moravou

Veselanky zdolaly nitru, do čela přesto nezamířily
Po delší době se představi-
ly ve své mateřské hale vesel-
ské interligové házenkář-
ky. V utkání 19. kola hostily 
poslední Nitru, která kladla až 
nečekaně velký odpor. 

HK BRITTERM VESELÍ 
NAD MORAVOU - UDHK ŠG 
NITRA-SEREĎ37:28 (17:12)

Oba celky měly před zápasem 
problémy se sestavou. V domá-
cím dresu nenastoupila vůbec do 
utkání kromě Flekové, Drotáro-
vá a některé hráčky mohly hrát 
jen s určitými limity. Ještě hůře 
zřejmě na tom byl hostující tým, 
který do Veselí přijel pouze s 
devíti hráčkami. Jejich záložní 
družstvo totiž hrálo s Partizán-
ským, a tak neměl trenér Svitek 
téměř koho střídat. Domácí kouč 
Sabadka dal tentokrát prostor v 
brance Darině Zvoničové a na 
konci utkání i Lence Benedí-

kové, a tak brankářská legenda 
Lenka Černá sledovala utkání 
pouze z lavičky. Zásah do sestav 
obou týmů se projevil i na her-
ním projevu, neboť duel byl plný 
technických chyb. Přesto se dá 
jednoznačně říci, že ve druhé 
půli již bylo o vítězství domácího 
celku rozhodnuto. Ve 44. minutě 
totiž vedlo Veselí již třináctibran-
kovým rozdílem (32:19). Pokud 
by jej udrželo a přidalo navrch 
ještě jeden gól, šlo by Veselí po 
tomto kole do čela tabulky. Šaľa 
totiž doma porazila Zlín 28:23 a 
na čele tabulky má při shodném 
bodovém zisku s Veselím skóre 
511:412 (+ 99 branek), Veselanky 
mají nyní 485:390 (+ 95 branek). 
Samozřejmě by se jednalo pouze 
o dočasné vedení, neboť v koneč-
ném hodnocení zřejmě nebude 
hrát konečné skóre velkou roli, 
ale spíše vzájemné zápasy s týmy 
na čelních příčkách tabulky. 

Utkání nabídlo i několik zajíma-
vých herních situací. Například 
hostující trenér několikrát pře-
kvapil tím, že v době kdy jeho 
tým hrál oslabení a šel do úto-
ku, odvolal z brány gólmanku 
a místo ní vyslal do pole šestou 
hráčku. „Nedělal jsem to popr-
vé, zkoušíme tuto herní varian-
tu poměrně často. Někdy nám 
to vyjde, jindy nás za to soupeř 
vytrestá. V každém případě to 
většinu protivníků zaskočí,“ uve-
dl trenér Nitry Vladimír Svitek.

Za zmínku jistě stojí i parád-
ní akce dvojice Súkenníková 
- Chmelařová, zakončená ukáz-
kovou brankou v podání vesel-
ských křídel po náskoku obou do 
brankoviště. Lucia Súkenníková 
v zápase nasázela jedenáct bra-
nek a vyrovnala letošní zápaso-
vé maximum Jitky Tomečkové 
s Pískem. Výtečně vycházela 
Veselí i souhra na pivota, kde 

Viniatynska byla téměř stopro-
centní. „Stále nás trápí zdravotní 
problémy. Spojková řada se nám 
prakticky rozpadla. Po zranění 
Lenky Flekové bych potřeboval, 
aby ostatní hráčky na tomto pos-
tu byly fit, ale Drotárovou jsem 
nemohl vůbec postavit a Tomeč-
ková s Kočí hrály jen s velkým 
sebezapřením. Daleko více pro-
storu proto dostaly mladé hráč-
ky, ovšem z jejich výkonu jsem 
zklamán, nejde hrát jen na půl 
plynu,“ řekl po zápase domácí 
kouč Peter Sabadka.

Sestava a branky Veselí nad 
Moravou:

Černá, Zvoničová, Benedíko-
vá - Rajnohová 6, Jandásková 1, 
Vinklárková, Viniatynska 8, Dro-
tárová, Tomečková 2, Chmelařo-
vá 6, Kočí 3, Súkenníková 11/3, 
Kratochvílová, Jagošová.

Nejvíce branek Nitry: Lenčešo-
vá, Tulipánová a Sýkorová po 7. 

Sedmičky: 3/3:5/5, vyloučení: 
2:4, rozhodčí: Pavlíček, Tokoš, 
diváci: 300.

Další výsledky 19. kola:
Olomouc – Partizánske 20:20 

(11:10), Michalovce – Poruba 
35:34 (18:11), Šaľa – Zlín 28:23 
(16:11), Jindřichův Hradec – Sla-
via Praha 22:31 (10:13), přede-
hráno: Most – Písek 28:35.

(zde)
 1. Šaľa  18  14  0  4  511 : 412  28 

 2. Veselí   17  14  0  3  485 : 390  28 

 3. Michalovce  18  13  1  4  558 : 462  27 

 4.  Poruba  18  12  1  5  582 : 511  25 

 5.  Olomouc  18  10  2  6  514 : 450  22 

 6.  Zlín  18  9  1  8  511 : 479  19 

 7. Most  17  8  2  7  468 : 439  18 

 8.  Písek  16  8  1  7  495 : 475  17 

 9.  Partizánske  18  8  2  8  462 : 449  16 

 10.  Sl. Praha  18  7  1  10  506 : 530  15 

 11.  Senec  17  2  1  14  384 : 564  5 

 12.  J. Hradec  17  1  1  15  373 : 502  3 

 13.  Nitra-Sereď  16  0  1  15  375 : 571  1

mládežnický 
hokej

1. Liga - starší dorost 25. kolo 
Hodonín - Poruba 4:6 (0:2, 2:1, 
2:3) Bureš 2, Chorvát, Kukliš. 
Žákovská liga 5. a 7. tříd (nad-
stavbová část) – 7. kolo
5. třída Uherské Hradiště - Hodo-
nín 6:2 (0:0 ,4:2, 2:0) Rybnikár, 
T. Pospíšil, 
7. třída Uherské Hradiště - Hodo-
nín 5:4 (1:3, 2:0, 2:1) Vacula, Po-
lák, Lindner, Ščecina.
Krajská liga 4. tříd – 16. kolo 
Blansko - Hodonín 3:8 (0:1, 2:4, 
1:3) Kašpárek 3, Plevka, Toman, 
Gryc, Daněček, F. Trs.         (jop)
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HODONÍN - Blíží se svátek 
stolního tenisu. A letos bude 
mít již podruhé své sídlo ve 
vyhlášené ping-pongové baš-
tě – v Hodoníně. Ten bude 
letos od 15. - 19. února hostit 
mezinárodní prémiový turnaj 
GLOBAL PREMIUM CIR-
CUIT Junior & Cadett Czech 
Open 2012. 

Očekává se účast více než 200 
hráčů z celého světa. Celkem se 
sjede do jihomoravského měs-
ta téměř patnáct set vyznavačů 
tohoto sportu. „Jedná se opravdu 
o unikátní záležitost. Považuje-
me pořádání tohoto turnaje za 
velký milník nejen pro náš klub, 
ale pro celý český stolní tenis,“ 
dodává předseda klubu SKST 
Mart Hodonín, Richard Brhel.

A proč získal možnost orga-
nizovat tento velký turnaj prá-
vě hodonínský klub? „Sportov-
ní klub stolního tenisu SKST 
Mart Hodonín je sportovním 
sdružením, které podle svých 
stanov soustavně provozuje a 
rozvíjí sportovní odvětví stolní 
tenis ve všech formách směřující 
k účasti v soutěžích České repub-

liky, v mezinárodních pohárech, 
v Superlize žen a Lize Mistryň 
družstev žen. Od svého vzniku 
se našemu klubu daří vychovávat 
talentovanou mládež s vynikají-
cími výsledky ve stolním tenise 
a od roku 2001 je v klubu zří-
zeno SPORTOVNÍ CENTRUM 
MLÁDEŽE Českou asociací 
stolního tenisu a Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýcho-
vy. Většina našich hráček prošla 
reprezentacemi České republi-
ky,“ dodává významné milníky 
sportu s malým míčkem Brhel. 

Mezi jména, která budou chtít 
získat mety nejvyšší se v Hodo-
níně objeví v kategorii juniorek 
zejména kompletní první pětice 
z turnaje TOP 10 Evropy - vítěz-
ka Szocs (ROU), 2. Noskova 
(RUS), 3. Nagyvaradi (HUN), 4. 
Xiao (POR) a 5. Eerland (NED). 
Právě mezi těmito hráčkami a 
jejich konkurentkami z Hong 
Kongu a Singapuru je nutné hle-
dat hlavní favoritky a hvězdy 
turnaje. U juniorů je z účastníků 
turnaje TOP 10 Evropy přihlášen 
Lakatos (HUN), který by měl být 
prvním nasazeným dle světové-

ho žebříčku, druhým nasazeným 
je Brazilec Calderano - čerstvý 
bronzový medailista z MS kade-
tů a třetím nasazeným je Singa-
purec Chew.

Žebříčkově nejlepší hráč u 
kadetů je Hung z Hongkongu. 
„Silní jsou ale také Francouzi 
– Ruiz a Seyfried, Belgičan - 
Lambiet a nebo Švédi,“ dodává 

jména největších hvězd Brhel.
U kadetek je přihlášeno sedm 

účastnic turnaje TOP 10 Evro-
py - evropská jednička Cherno-
va (RUS), Němky Wan Yuan a 
Lemmer, Polka Bajor, Angličan-
ka Ho Tin Tin, Rumunka Clapa, 
z mimoevropských závodnic 
patří k favoritkám Thajka Khet-
kuen Tamolwan. „Věříme však, 

SVĚTOVÁ SmETÁnKa VE STOLnÍm TEniSE Si DÁ DOSTaVEnÍČKO V HODOnÍnĚ
že se i všichni čeští reprezentan-
ti a reprezentanti našeho klubu 
poperou o co největší úspěchy. 
Bylo by krásné získat co nejlepší 
umístění na domácí půdě,“ zasnil 
se Brhel. 

Hodonín je na tento turnaj 
připraven dobře. Vždyť je to 
pravidelný pořadatel meziná-
rodních akcí. „Plánujeme turnaj 

téměř půl roku a je do těchto 
příprav zapojeno více než deset 
osob. Vše musí být naplánováno 
přesně - od hal, přes ubytování, 
občerstvení, až po regeneraci. 
Letos jsme se rozhodli připra-
vit pro všechny účastníky i malé 
překvapení v podobě sportovní 
taneční párty,“ dodává k organi-
zaci Brhel.

Do ochozů tento turnaj může 
přilákat nemalé publikum, což 
by pomohlo propagaci tohoto 
zajímavého sportu. „V současné 
době máme téměř dvě stě aktiv-
ních členů, určitě se řadíme k 
těm největším oddílům na Hodo-
nínsku. O tom svědčí i naše vel-
ké úspěchy. Zejména v kategorii 
žen,“ představuje oddíl SKST 
Mart Hodonín, Brhel.

Všichni zájemci o tento sport 
a turnaj se mohou dojít podívat 
na vynikající výkony do sportov-
ní haly na Lipové aleji v Hodo-
níně od 15. února. Pro ty, kteří 
by se nestihli podívat do haly, je 
připraven i živý livestream, kte-
rý mohou zájemci sledovat přes 
webové stránky klubu www.
sksthodonin.cz.       (jop + JW)

HODONÍN - Karate klub Šin 
– Mu (překlad názvu je Ces-
ta prázdného srdce) Hodonín 
působí ve městě na řece Mora-
vě již řadu let. Trénují zde 
malé děti, mládež, ale i rodiče. 
Tréninky jsou čtyřikrát týdně 
v tělocvičně, která se nachá-
zí ve Středisku volného času. 
Členové klubu se pravidelně 
zúčastňují českých i meziná-
rodních turnajů a v jejich řa-
dách nechybí také medailisté 
z mistrovství Evropy i mistrov-
ství Světa.

Počátkem ledna se jedenáct 
závodníků tohoto karate klubu 
zúčastnilo mezinárodního sou-
středění ve slovenském měs-
tě Stará Turá. Soustředění pod 
vedením trenéra Čulena bylo 
zaměřeno na základní principy 
kumite (boj) a na techniky v kata 
( sestavy technik). Někteří čle-
nové se připravovali na zkoušky 
technické vyspělosti, jiní zase na 
nadcházející soutěžní sezonu, 
která začíná již v tomto měsíci. 
Tohoto soustředění se zúčastnila 
také Veronika Mišková, která se 
tam připravovala na ME doros-
tu, juniorů a juniorů do 21 let, na 
které odletěla úspěšná závodnice 

minulé úterý do hlavního města 
Baku – Ázerbájdžánu.

Veronika Mišková (19) se na 
toto mistrovství Evropy začala 
připravovat již od prosince, kdy 
se zaměřila na fyzickou přípravu 
a na rozvoj rychlosti a dynami-
ky, poté následovalo již zmíně-
né soustředění. Další zkouškou, 
dá se říct generálkou, bylo pak 
reprezentační soustředění, které 
se konalo minulý měsíc v Husto-
pečích. Reprezentační trenéři si 
ověřili současnou formu a dola-
ďovali drobné detaily.

Sympatická závodnice bydlí 
v Petrově a osmým rokem stu-
duje na Purkyňově gymnáziu ve 
Strážnici. Před odletem na ME 

jsme ji položili několik otázek.

n	Kdo vás přivedl ke kara-
te? 

„Karate se věnuji již od osmi 
let. Začala jsem proto, že začal 
můj bratr. Toho to ale po dvou 
letech přestalo bavit, tak skon-
čil. Já jsem naopak vydržela a 
přestoupila do klubu Šin-Mu, 
a ten rok jsem také získala svůj 
první titul mistryně republiky. 
Dnes jich mám ve své sbírce 
dvanáct.“

 n	V karate jsou dvě disci-
plíny. Zkuste našim čtenářům 
tyto disciplíny blíže popsat. 

„Kata je sestava technik pro-
ti fiktivnímu soupeři a kumi-
te představuje již samotný boj. 
V minulosti jsem se věnovala 
oběma disciplínám, protože jed-
na druhou dobře doplňují, v sou-
časné době se však již věnuji 
pouze kata, kvůli možným zra-
něním, a také je těžké trénovat 
obě disciplíny na vrcholné úrov-
ni současně.“

n	 Kdo vás trénuje a jaké 
máte další plány?

„ Mými trenéry je pan Leto-
cha z hodonínského klubu Šin-

Mu a do slovenské Senici dojíž-
dím ještě za druhým koučem, 
kterým je pan Čulen. V letošním 
roce maturuji, proto je občas 
pro mě problém skloubit školu 
a přípravu na vrcholné soutěže, 
naštěstí mi však většina kantorů 
vychází vstříc, za což jím tím-
to velice děkuji. Čekají mě také 
přijímačky na vysokou školu. 

Hlásím se na fakultu sportov-
ních studií na Masarykově uni-
verzitě v Brně a také na rekre-
ologii na ostravskou univerzitu. 
Kam mě vítr zavane, to je zatím 
ale ve hvězdách.“

Karate klub Hodonín je pří-
spěvková organizace závislá 
na příspěvcích Města Hodonín 
a jiných sponzorů, v letošním 

roce od nich bohužel žádné pří-
spěvky či dotace na účast na ME 
nedorazily. Nabízí se tudíž šan-
ce pro případné sponzory, kte-
ří se mohou prezentovat v bar-
vách Karate klubu Hodonín a tak 
tomuto klubu výrazně pomoci. 
Pokud budete mít zájem, kon-
taktujte samotný oddíl na strán-
kách www.shin-mu.cz.    (jop)

Další sezona začala tento měsíc karatistům z klubu Šin-mu Hodonín

Veronika Mišková při  focení na hradě Branč na Slovensku.

Na  ME seniorů v  Barceloně v loňském roce získala Veronika Mišková nakonec velmi pěkné třetí místo. Na ME mládeže v Turecku v roce 2010  obsadila Veronika Mišková třetí místo (druhá zprava).             Foto 4x archív Vm
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REGION - Atletická hala Elán v Bratislavě hostila nedávno Mis-
trovství Moravy a Slezska všech kategorií, kromě nejkratšího 
sprintu žactva, které se teprve uskuteční v Ostravě. 

Hodonínští atleti vyslali na tento závod celkem dvaadvacet závod-
níků, přičemž některé jasné medailisty díky zranění či nemoci necha-
li doma. I tak se podařilo z oválu a sektorů vyrýžovat celkem sedm 
medailí, z nichž pět bylo zlatých a po jedné stříbrné a bronzové. Nej-
vyšší příčku vybojoval Filip Sasínek, který na trati 800 metrů vylep-
šil svůj vlastní okresní rekord na 1:56,29 minuty a upevnil si tak své 
vedení v českých tabulkách kategorie dorostu. Stejně se vedlo doros-
tence TEREZE KORVASOVÉ (na snímku), která své týden staré 
osobní maxim vylepšila o jeden a půl vteřiny na čas 4:52,73 minuty a 
také ji patří vedení v tabulkách ČR stejně jako žákyni Veronice Palič-
kové, která časem 19,18 sekundy ve sprintu na 150 metrů o setinu 
vylepšila sedm let starý okresní rekord Martiny Schmidové. Další 
zlaté medaile se bohužel obešly bez osobních a letošních maxim, i tak 
jsou to ale výkony vysoké kvality. Dorostenec Jakub Žurovec nenašel 
v běhu na jedno halové kolo, tedy 200 metrů, přemožitele a zvítězil 
v čase 23,17 sekundy. Stejně jako Lucie Krtičková tentokráte ve výš-
kařském sektoru, kde překonala laťku ve výšce 157 cm. Po vynechání 
na 160cm už bohužel 163 cm nezdolala. Na stříbro dosáhl její kolega 
ze sektoru, nestárnoucí Alois Zapala za výkon 177 cm. Bronzovou 
medaili si do Hodonína přivezl Jindřich Goiš z běhu na 400 metrů. 
Skvělým osobním rekordem 52,58 sekundy patří momentálně mezi 

Sedm medailí z mistrovství moravy 
a Slezska pro atlety ak Hodonín

pět nejlepších dorosteneckých čtvrtkařů v ČR. Těsně pod stupni vítě-
zů skončil Dominik Kubalák na trati 200 metrů v kategorii juniorů, 
kde obsadil čtvrté místo v halovém osobním rekordu 23,99 sekun-
dy a na dvojnásobné trati skončil šestý časem 52,13 sekundy. Osob-
ní rekord na 800 metrů 2:14,79 min stačil taktéž na „bramborovou 
medaili“ Dominiku Bartoníkovi v kategorii žactva. Čtvrtá skončila 
také dorostenka Lucie Žurková ve sprintu na 200 metrů v osobním 
rekordu 27,45 sekund. 

Ostatní výsledky závodníků AK Hodonín: 
Ondřej Džuba (5. místo 300 m – 40,37 s; 9. místo 150 m – 19,15 

s, žáci), Sylva Škabrahová (5. místo 400 m – 58,98 s, ženy), Andrea 
Zapalová (6. místo 200 m – 27,77 s; 8. místo 400 m – 62,60 s, ženy), 
Adéla Sedlářová (8. místo 800 m – 2:31,44 min, žákyně), Kristýna 
Bračková (11. místo 150 m – 22,17 s, žákyně), Zdenka Hlaváčová (11. 
místo 1500 m – 5:40,60 min, žákyně), Karolína Gajarová (11. místo 
200 m – 29,12 s, juniorky), Erika Zapalová (11. místo 400 m – 66,43 
s, ženy), Ondřej Kučeřík (12. místo 200 m – 25,32 s, dorostenci), 
Martina Bašusová (12. místo 1 500 m – 5:44,67 min, žákyně), Adéla 
Herzánová (14. místo 200 m – 30,06 s, dorostenky), Oliver Kříž (17. 
místo 150 m – 20,30 s, žáci).                                     (jop + LL, foto JK)

REGION - Již potřetí se v 
řadě za sebou umístil Karate 
Klub Kyjov na druhém místě 
v pořadí zúčastněných klubů 
letošního ročníku Hausnerova 
národního poháru v Brně. 

O toto stříbrné umístění se 
zasloužili svými výkony všich-
ni závodníci, kteří vybojovali 
v součtu celkových 14 medai-
lových umístění. V kategoriích 
Kata obsadili první místo Kris-
týna Chovancová, druhá mís-
ta Nikola Ledvinová , Miroslav 
Mlčoch a Kateřina Dostálová 
a třetí místo Barbora Kristová. 
V kategorii Kata tým obsadila 
děvčata ve složení Barbora Kris-
tová, Petra Navrátilová a Nikola 
Jirousková konečné  druhé místo. 
V téže kategorii získali chlapci ve 
složení Miroslav Mlčoch, Filip 
Dufek a David Válka třetí místo. 
Kategorie Kumite probíhaly pod-
le pravidel ITKF, ve kterých jsou 
zakázány chrániče rukou a nohou. 
Z těchto soubojů si přivezli zla-
té medaile Kristýna Chovanco-
vá, Barbora Kristová, Miroslav 

První medaile kyjovských karatistů v letošním roce

Družstvo Karate Klub Kyjov na Hausnerově poháru v Brně. Zleva nahoře: Anna Lužová, Matěj Procházka, Nikola Led-
vinová, Kristýna Chovancová. Zleva dole: Darek Goliáš, Miroslav Mlčoch, Filip Dufek, David Válka, Petra Navrátilová, 
Nikola Jirousková, Barbora Kristová, Kateřina Dostálová.                                                                Foto archiv KK

Mlčoch, Kateřina Dostálová a 
stříbrné medaile Nikola Ledvino-

vá, Darek Goliáš a Nikola Jirous-
ková . Více informací najdete na 

stránkách Karate Klubu Kyjov na 
adrese www.karate-kyjov.cz

REGION - Paradoxně národ-
ní zápasnická sezona pro 
věkové kategorie žáků a juni-
orů vyvrcholila již počátkem 
února v Havlíčkově Brodě, 
kde místní TJ Jiskra z pově-
ření Svazu zápasu uspořádala 
Mistrovství České republiky 
jednotlivců 2012 v zápase řec-
ko-římském. 

Paradox je to však jen zdán-
livý, neboť každoročně se celá 
zápasnická série MČR jednot-
livců odehrává již na začátku 
roku. Důvodem je skutečnost, 
že na těchto turnajích předve-
dené výkony a dosažené výsled-
ky jsou pro reprezentační tre-
néry stěžejním ukazatelem pro 
dodatečné zařazení borců do 
reprezentačního kádru v daném 
roce. Z hodonínských zápasní-
ků byl již do juniorského sezna-
mu reprezentantů pro rok 2012 
zařazen ve váze do 60 kg Luboš 
Horníček, přičemž na tomto 
MČR si svým výkonem o doda-
tečné zařazení hlasitě řekl dal-
ší hodonínský Sokol - Martin 
Gajdík.

Nejúspěšnějším z hodonín-
ských zápasníků se na tomto 
turnaji stal právě Martin Gajdík, 
který jako čerstvý debutant 
v kategorii juniorů zvítězil ve 
váze do 96 kg, přičemž ve finále 
s přehledem na technické body 
rozdrtil borce Konráda (Sokol 
Hradec Králové).

Technicky a takticky vyspě-
lé zápasnické umění předve-
dl ve váze do 74 kg stále ještě 
kadetský reprezentant ČR Ště-
pán Antoš, který skončil na dru-
hém místě, když nestačil jen na 
juniorského reprezentanta v této 
váze, zápasníka Vargu z Jiskry 
Havlíčkův Brod, kterému podle-
hl po vyrovnaném souboji až na 
technické body. Se Štěpánovým 
výkonem byl spokojen i repre-
zentační trenér kadetů Miroslav 
Varga, který tajemně prohlásil, 
že jednoho adepta na účast na 
mistrovství Evropy kadetů 2012 

již má. No, nechme se překva-
pit.

Bronzovou medaili ve váze do 
66 kg vybojoval nováček v juni-
orské kategorii Luboš Horní-
ček, který v boji o bronz porazil 
nejtěsnějším možným způso-
bem na technické body ve třech 
periodách dalšího hodonínské-
ho zápasníka Jakuba Martince, 
který tak obsadil celkové čtvr-
té místo. Během souboje o třetí 
místo oba hodonínští zápasní-
ci předvedli vyspělý styl, který 
byl ovlivněn dokonalou znalos-
tí zápasnických technik svého 
soupeře získanou ze společných 
tréninků, a proto také se o vítězi 
rozhodlo až v poslední sekundě 
tohoto zápasu.

Z hodonínských žáků se nej-

lépe umístil Lukáš Vrábel, kte-
rý ve váze do 38 kg vybojoval 
druhé místo. Finálový boj byl 
dlouho otevřený, přičemž Lukáš 
postupně přebíral iniciativu, ale 
při pokusu o zápasnickou tech-
niku zvanou „záručák“ byl sou-
peřem Partlem z Jiskry Havlíč-
kův Brod zaskočen a prohrál na 
lopatky.

 Za zmínku stojí ještě šesté 
místo, které ve váze do 80 kg 
v kategorii žáků získal věkem 
stále ještě mladší žák Viktor 
Lišťák, pro něhož byl tento tur-
naj výborným zdrojem zápas-
nických zkušeností. 

„Toto MČR bylo Svazem 
zápasu současně vyhlášeno jako 
I. kolo nejvyšší republikové sou-
těže družstev v kategorii junio-

rů. Hodonínským zápasníkům 
se i přes absenci reprezentanta 
ČR Dominika Dobeše, Jarosla-
va Kociána a Ondřeje Herníka, 
kteří jsou ve stavu zraněných, 
podařilo zabojovat a v průběž-
ném pořadí obsadit krásné druhé 
místo. Všichni členové oddílu 
zápasu TJ Sokol Hodonín pře-
jí jejich zraněným kamarádům 
rychlé uzdravení a budou držet 
palce, aby se ligovému družstvu 
vedenému trenérem Oldřichem 
Kučerou podařilo v následují-
cích třech kolech stáhnout dva-
advaceti bodový náskok vedou-
cí Jiskry Havlíčkův Brod,“ řekl 
Jiří Baják, organizační pra-
covník a trenér oddílu zápasu 
Sokol Hodonín.         (jop + JB)

Hodonínský zápas má nového juniorského 
mistra České republiky. Je jím martin gajdík

Na snímku úspěšná výprava zápasníků z oddílu Sokol Hodonín. Zleva: trenér Oldřich Kučera, Luboš Horníček, Lukáš 
Vrábel, MČR Martin Gajdík a Štěpán Antoš.                                                                                   Foto: Sokol Hodonín
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* TAKOVí JSME BYLI ... aneb Jak se u nás kdysi sportovalo

!  Žhavé tipy od Františka šagáta Sportovní pozvánky

Okresní soutěže stolního tenisu

STŘEDA, 15. ÚNORA:
u	Kopaná, Přípravný fotbal, Rosice u Brna – FC Kyjov 1919, 
umělá tráva (UT) v Brně-Ivanovicích, výkop je v 17.30 hodin.
u	 Lední hokej, Druhá hokejová liga, skupina Střed, 44. kolo 
(poslední kolo základní části), SHK Hodonín- HC Lvi Břeclav, 
zimní stadion TEZA v Hodoníně, první buly bude vhozeno v 
18.00 hodin.
ČTVRTEK, 16. ÚNORA:
u	Futsal, Okresní futsalová liga Hodonínska, sportovní hala v 
Lužicích, New Stars Hodonín – Veselský výběr, hraje se od 20.00 
hodin.
PÁTEK, 17. ÚNORA:
u	Kopaná, Přípravná kopaná, Rajhrad – RSM Hodonín, UT v 
Žabčicích, začátek utkání je v 18.30 hodin.
SOBOTA, 18. ÚNORA:
u	Futsal, Okresní futsalová liga Hodonínska, 12. kolo, hala ve 
Veselí nad Moravou, New Stars Hodonín – Futsal Strážnice, 12.00 
hodin.
u	Házená, Interliga ženy, 20. kolo, Sokol Písek – HK Britterm 
Veselí nad Moravou, 15.00 hodin.
u	Kopaná, Přípravný fotbal, Vracov - Lanžhot, UT v Kyjově, 
15.00 hodin, Bohunice – FC Kyjov 1919, UT Bohunice, hraje se 
od 13.00 hodin, FK Mutěnice – Holíč (SR), UT v Mutěnicích, 
začátek zápasu je ve 14.00 hodin, 
Zimní turnaj v Dubňanech, UT v Dubňanech, FK Baník Dubňa-
ny A – FK Baník Dubňany B, hraje se od 11.00 hodin, 
Zimní turnaj v Kyjově jako 2. ročník „O Pohár starosty města 
Kyjova“, UT na hřišti „U Sila“, 5. kolo, FK Šardice – Nížkovice, 
9.00 hodin, Kyjov dorost – Ždánice, 11.00 hodin, Mokrý Háj (SR) 
– Vracov B, 13.00 hodin, 
Zimní turnaj ve Veselí nad Moravou, UT Veselí nad Moravou, 
5. kolo, Ostrožská Nová Ves – Velká nad Veličkou, 12.00 hodin, 
Boršice – Hluk, 14.00 hodin.
u	Lední hokej, 1. kolo čtvrtfinále play-off, SHK Hodonín - Břec-
lav/Žďár nad Sázavou, zimní stadion TEZA Hodonín, začátek 
zápasu je v 17.00 hodin.
NEDĚLE, 19. ÚNORA:
u	Futsal, Okresní futsalová liga Hodonínska, 14. kolo, sportov-
ní hala v Lužicích, Black Cats Hodonín – Kvasaco Vacenovice, 
15.00 hodin, FK Dukla Hodonín – Kvasaco Vacenovice, 16.00 
hodin, Euroroma Hodonín – KOVO Ždánice, 17.00 hodin, New 
Stars Hodonín – KOVO Ždánice, 18.00 hodin.
u	Kopaná, Zimní turnaj v Dubňanech, UT v Dubňanech, 5. 
kolo, Ratíškovice – Jablonica (SR), 13.00 hodin, Rohatec – Hlbo-
ké (SR), 15.00 hodin,
Zimní turnaj v Kyjově jako 2. ročník „O Pohár starosty města 
Kyjova“, UT na hřišti „U Sila“, 5. kolo, Osvětimany – Koryčany, 
11.00 hodin, Ždánice – Bukovany, 13.00 hodin, Nesovice – Lov-
čice, 15.00 hodin.
Zimní turnaj na UT ve Veselí nad Moravou, 5. kolo, Bzenec – 
Veselí nad Moravou, 12.00 hodin, Ořechov – Dolní Němčí, 14.00 
hodin.
PONDĚLÍ, 20. ÚNORA:
u	 Lední hokej, 2. kolo čtvrtfinále play-off, Břeclav/Žďár nad 
Sázavou - SHK Hodonín, hraje se od 18.00 hodin.                     (jop)

OmLUVa
V minulém čísle týdeníku Nové Slovácko došlo v redakci k nemi-
lé chybě při přepisu popisky k archivní fotce do rubriky Takoví 
jsme byli...

Pod fotkou hokejistů Baníku Hodonín byla omylem zařazena popis-
ka, která se ale na zveřejněnou fotografii nevztahovala. Proto se tímto 
aktérům na archivní fotce a čtenářům našeho týdeníku omlouváme, 
a uveřejňujeme fotografii se správným textem (vpravo).      Redakce

Na snímku jsou hokejisté baníku Hodonín ze sezony 1993-4, která byla předposlední před nedobrovolnou 
šestiletou odmlkou a zároveň poslední, kdy oddíl nesl název baník.
Zleva nahoře: David Bauer, Lubor Šnoblt, Stanislav Beťko, Tibor Janás, Pavel Prčík, Vítězslav Jankových, Tomáš Kočvara, Igor Rasko, Karel Buřič. Zleva upro-
střed: Stanislav Kytlica mladší – předseda sportovně-technické komise, Milan Procházka – masér, Roman Němčický, Luděk Hartman, Milan Mikulášek, Jan Kašík, 
Pavel Všianský, Josef Kuja, František Bitto, Otakar Čajka, Jiří Bohunský, Radek Haut, Ivo Dostál, Miloslav Belka – vedoucí mužstva a tajemník oddílu. Zleva 
sedící: Petr Havelka, Libor Galko – kapitán mužstva, Jiří Kašpar, Jiří Hruška – trenér, Pavel Komínek – předseda oddílu, Arnošt Šifl – trenér, Robert Kolařík, Mar-
tin Pospíšil, Petr Trávník.                                                                                                                                                                              Foto: archív jK

FRANTIŠEK ŠAGÁT (49) z 
Hodonína je bývalý fotbalista 
Mikulčic, kde se narodil a hrál 
svůj oblíbený fotbal do svých 
33 let. Pak přestoupil do Šar-
dic, kde strávil dvě úspěšné 
sezony spojené s  postupy do 
1.A třídy a Župního přeboru. 
V pětatřiceti letech pak odešel 
na popud kamaráda Antonína 
Rosypálka do Nesytu Hodo-
nín, kde hrál pět roků okresní 
soutěže v rámci hodonínského 
regionu. Na vojně byl v jihočeském Písku, kopanou ale hrál 
v nedaleké obci Čížová, kde si zahrál tamní 1.A třídu. S fot-
balem začal ve svých devíti letech a přivedli jej k němu starší 
bratři Pavel a Jan. Začínal nejprve jako klasický střední útoč-
ník, s přibývajícím věkem se ale přeorientoval na post stopera. 
Ve velmi dobrém vzpomíná na partii v Mikulčicích na počátku 
80. let minulého století, což byla zásluha především tehdejšího 
předsedy fotbalového oddílu Štěpána Hubačky. Jeho činnost 
nebyla ryze sportovní, ale snažil se v klubu udržovat dobrou 
atmosféru i jiným způsobem. Například se běžně pořádaly 
zájezdy na divadelní představení, kam rádi jezdívali fotbalis-
té a jejich drahé polovičky. Od žákovských let rád vzpomí-
ná na prvního trenéra Ivana Škodáka, který žije již více jak 
třicet roků v daleké Kanadě. Nyní se František Šagát schází 
pravidelně každý čtvrtek s bývalými spoluhráči z Mikulčic a 
zúčastňuje se turnajů starých pánů v rámci Moravy a Sloven-
ska. Tady si především pochvaluje partu bavičů, kde vynikají 
hlavně Ota Vyrůbalík a Jan Hruška.
Rád si zahraje hokej a příležitostně i tenis, poslouchá moderní čes-
kou muziku a pochutná si na dobrém víně. Ze značek to je přede-
vším Sauvignon a Chardonnay. Ve fotbale fandí Brnu, ale dnes to 
zrovna není na chválení. V cizině pak drží palce londýnské Chel-
sea, taky proto, že tam chytá náš Petr Čech. Nemá rád momentální 
politickou scénu u nás, protože politici šíleně zatěžují normální 
smrtelníky s tím, že si naopak sami nechtějí nic odepřít. Je žena-
tý, manželka se jmenuje Dana (49), má dva syny – Tomáše (29), 
který začne hrát fotbal v záložní řadě na Čejči a Jakuba (25), jenž 
chytá za „B“ tým Baníku Mikulčice.  Jinak se vyučil v hodonín-
ské armaturce, kde pracuje již pětatřicet roků, v současné době ve 
funkci lisaře-seřizovače.

1. SHK Hodonín – HC Lvi Břeclav, Lední hokej, Druhá hoke-
jová liga, skupina Střed, 44. kolo, hraje se ve středu 15. února 
od 18.00 hodin:
„Od tohoto zápasu očekávám výhrů Drtičů, kteří hrají v domácím 
prostředí spolehlivě.“                                                       Tip: 1

2. HC Mountfield České Budějovice – HC Kometa Brno, Led-
ní hokej, česká Extraliga, 49. kolo, hraje se v pátek 17. února 
od 17.30 hodin:
„Tuto soutěž sleduji a jako správný Moravák fandím brněnské 
Kometě. Zdá se mi, že Kometa dokáže na ledě silnějších soupeřů 
bodovat. Proto tipuji, že na jihu Čech Kometa neprohraje.“   Tip: 0

3. FK Teplice – FC Viktoria Plzeň, Kopaná, 1. Gambrinus liga, 
17. kolo, hraje se v neděli 19. února, výkop je v 17.00 hodin: 
„Myslím si, že v prvním jarním kole budou ještě těžké, promrz-
lé terény, což bude na úkor kvality samotné hry. I tento zápas na 
severu Čech vidím jako remízový.“                               Tip: 0

4. FC Fiorentina – SSC Neapol, Kopaná, 1. italská liga, 24. 
kolo, hraje se v pátek 17. února od 20.45 hodin:
„V italské lize zrovna moc gólů nepadá a v tomto případě se při-
kláním k těsné výhře domácí Fiorentiny.“                            Tip: 1

5. Hertha Berlín – Borussia Dortmund, Kopaná, 1. němec-
ká liga, 22. kolo, hraje se v sobotu 18. února, utkání začíná v 
15.30 hodin:
„Vedoucí Dortmund kráčí pomalu, ale jistě za titulem v Bundesli-
ze. I v tomto utkání je bezesporu favoritem a v hlavním městě 
našich západních sousedů bude naplno bodovat.“         Tip: 2

6. Mallorca – Villarreal, Kopaná, 1. španělská liga, 24. kolo, 
hraje se v neděli 19. února od 18.00 hodin:
„Hosté z Villarrealu jsou pro mě zklamáním. Určitě se v této sezo-
ně od nich více čekalo a ani na známém ostrově, který je vyhlá-
šenou destinací našich turistů, jim mnoho šancí nedávám.“ Tip: 1 

(jop) 

O víkendu pokračovaly soutěže stolních tenistů šestnáctým 
kolem. Okresní liga: Ratíškovice A – Strážnice C  18:0, Kyjov A 
– SKST Hodonín E 10:8, Sokol Hodonín A – Vracov C 15:3, Rohatec 
B – Čejč A 10:8, Lužice A – Vacenovice A 13:5, Slovan Hodonín C 
– Vlkoš A 10:8.

 1.  Slovan Hodonín C  14  0  2 204:84   58
 2.  Sokol Hodonín A  12  1  3 180:108  53
 3.  SKST Hodonín E  12  0 4  178:110  52
 4.  Kyjov A   12  0  4  172:116  52
 5.  Lužice A   10  2  4  158:130  48
 6.  Vacenovice A   9  1  6  158:130  44
 7.  Vracov C    6  1  9  125:163  35
 8.  Strážnice C    6  0  10  123:165  33
 9.  Ratíškovice A   5  1  10  144:144  32
 10. Čejč A    3  3  10  120:168  28
 11.  Rohatec B    2  0 14   88:200  22
 12.  Vlkoš A    0  1  15  78:210  17
Okresní přebor: Mikulčice B – Slovan Hodonín D 13:5, Ježov A 

– Dubňany C 9:9, Vacenovice B – Lužice B 14:4, Vracov D – Veselí 
nad Moravou A 11:7, SKST Hodonín F – Vnorovy A 10:8, Bzenec A 
– Kyjov B 5:13. V čele je družstvo Dubňany C s jednou porážkou.

Okresní soutěž: Čejč B – Domanín A 9:9, Vlkoš B – SKST Hodo-
nín G 9:9, Josefov A – Rohatec C 12:6, Vracov E – Ratíškovice B 
12:6, Moravský Písek A – Čeložnice A 3:15, Slovan Hodonín E – 
Ježov B 6:12.V čele je bez porážky družstvo Čeložnice A.

Okresní základ : Veselí nad Moravou B – Slovan Hodonín F 12:6, 
Bzenec B – Lužice C 14:4, Vacenovice C – Mikulčice C 7:11, Roha-
tec D – Ratíškovice C 10:8, Dubňany D – Čeložnice B 17:1, Kyjov C 
měl volno. V čele je družstvo Dubňany D s jednou porážkou.      (jop)
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Ratíškovice-baťovka

• kuchyňské linky 
• ložnice
• vestavné skříně
• kancelářský nábytek

tel: 777 025 600 
www.masarik.cz


