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KYJOV – Řidič tvrdý chleba 
má. Tak to jsou slova známé 
písničky od skupiny Zelenáči. 
Před pár dny se o tomto tvr-
zení na vlastní kůži přesvědčil 
také šofér jedné z autobuso-
vých linek. Toho totiž přímo na 
kyjovském nádraží, kam při-
jel na konečnou, napadl místní 
mladý narkoman, který byl v 
tu dobu silně pod vlivem drog a 
dožadoval se odvozu. Když ale 
autobusák odmítl, odvetou mu 
bylo napadení a na pomoc tak 
museli přispěchat policisté.

Incident se odehrál ve večerních 
hodinách, kdy už moc velká frek-
vence cestujících na autobusovém 
nádraží není. „Hlášení o napadení 
řidiče autobusu jsme na tísňovou 
linku přijali deset minut před půl 
osmou. Na místo okamžitě vyra-
zila hlídka strážníků,“ uvedl veli-
tel kyjovských měšťáků Lubomír 
Plachý. Tam pak podle něj zasa-
hující policisté zjistili, že řidiče 
napadl místní dvaadvacetiletý 
narkoman. „Po řidiči autobusu, 
který na nádraží svou jízdu kon-
čil, zdrogovaný mladík požado-
val, aby jej odvezl „někam“, kam 
ale nedokázal blíže specifikovat. 
Když řidič odpověděl, že denní 

jízdu právě skončil, tak jej mlá-
denec začal fyzicky napadat, při-
čemž mu roztrhl svetr,“ popsal 
okolnosti případu Plachý. 

Fyzickým napadením autobu-
sáka a roztrhaným oblečením to 
však neskončilo. Drogami notně 
omámený mladík začal ohrožovat 
také další šoféry, kteří v tu chvíli 
byli na nádraží. „Mladík vběhl do 
místnosti pro řidiče, kde se rov-
něž dožadoval odvozu „někam, 
neznámo kam“. Strážníci jej 
několikrát vyzvali, aby odešel. 
Na tyto výzvy však reagoval pou-
ze zvýšenou agresivitou,“ přidal 
další podrobnosti k nedávnému 
incidentu velitel strážníků Plachý 
s tím, že rozzuřený narkoman tak 
musel být za použití donucova-
cích prostředků policisty vyveden 
ven a byla mu přiložena pouta. 
„Jelikož bylo evidentní, že je pod 
vlivem návykových látek, byl pře-
vezen na vyšetření do nemocnice. 
Tam také lékař rozhodl o jeho 
převozu do psychiatrické léčebny 
v Brně,“ doplnil Plachý. 

Podle slov Tomáše Velce, 
výkonného ředitele ČSAD Kyjov 
Bus, jsou přitom podobné útoky 
na řidiče pravidelných regionál-
ních linkových spojů spíše výji-

mečnou záležitostí. „Na druhou 
stranu, jak dokazuje tento případ, 
nejde už jen o výsadu velkých 
měst, kde je mnohem početnější 
aglomerace a takové věci se tam 
tedy dějí poměrně často, ale je 
nutné s těmito situacemi počítat i 
u nás,“ konstatoval Velc s tím, že 
řidič autobusu má sice povinnosti, 
které musí podle přepravního řádu 
dodržovat, oproti tomu ale obec-
ně osobu pod vlivem návykových 
látek vyloučit z přepravy může. 
Ani takové řešení však nemusí 
být zrovna tím, které celou situ-
aci vyřeší. „Logicky se totiž nedá 
odhadnout, jak se takový, ať už 
alkoholem či drogami, omámený 
cestující zachová. Nikdo nemůže 
vědět, jestli se jeho agrese nevy-
stupňuje třeba až do takové míry, 
že se nebude zdráhat použít 
nějakou zbraň, kterou může mít 
u sebe schovanou. Pak by to 
nemuselo skončit jen roztrženým 
svetrem, jako v tomto případě,“ 
upozornil Velc, podle kterého má 
sice řidič možnost přivolat si na 
pomoc s nepřizpůsobivými cestu-
jícími například městské strážní-
ky, ale znovu platí, že než se na 
místo hlídka dostaví, může být 
případně už pozdě.   Petr Fridrich 

na řidiče linkového autobusu 
zaútočil zdrogovaný mladík

VESELÍ NAD MORAVOU – 
Zrušení rozhodnutí o umístění 
stavby vodní elektrárny poblíž 
veselského zámku požaduje 
společnost Wessels. Obrátila 
se už proto na Krajský úřad 
Jihomoravského kraje s odvo-
láním, v němž upozorňuje, že 
rozhodnutí vydané stavebním 
úřadem městského úřadu ve 
Veselí nad Moravou obsahuje 
celou řadu nedostatků a zma-
tečných informací. 

O tom, že společnost Wessels 
oficiálně podrobně formulova-
la své připomínky k projektu 
nové malé vodní elektrárny, jsme 
informovali zhruba před třemi 
týdny. Od té doby bylo vydáno 
zmíněné územní rozhodnutí, kte-
ré Wessels, jak se z textu odvo-
lání zdá, podrobně analyzoval. 
Upozorňuje na chyby, nepřes-
nosti a nesrovnalosti ve spisové 
složce. Z toho se také zdá být 
zřejmé, že bez revize tohoto roz-
hodnutí není možné jednoduše 

přistoupit k stavebnímu řízení.
V odvolání se totiž konstatu-

je, že vzhledem k nezohlednění 
předcházejících námitek a připo-
mínek společnosti a vydání roz-
hodnutí bez spolehlivého zjištění 
stavu věci, Wessels požaduje zru-
šení celého předmětného rozhod-
nutí. Společnost údajně nalezla 
ve vydaném rozhodnutí chyby 
formálního i věcného charakte-
ru. Podstatnější jsou přirozeně 
námitky věcného charakteru. 

„Stavba je například popsána 
jako stavba nenarušující charakter 
památkové zóny. Přitom v doku-
mentaci nebyly nikde předloženy 
pohledy na vtokový a výtokový 
objekt. Výška nového odpadu má 
mít přitom pět metrů a sedmdesát 
centimetrů a délka zaústění dva-
cet metrů. To podle vyjádření v 
odvolání zásadně ovlivňuje cha-
rakter památkové zóny,“ upozor-
nila Eva Hamášová – Prvá, jed-
natelka společnosti Wessels, která 
vlastní veselský zámek.  

Tento nedostatek v projektové 
dokumentaci je podle původních 
připomínek zřejmě ještě širší, 
protože společnost upozornila na 
další chybějící výkresy a nesou-
lad výkresové části projektu s 
přílohou, která hovoří o obsahu 
dokumentace pro územní rozhod-
nutí. Je tu upozornění i na další 
problém. „V rozhodnutí stojí, že 
provoz je automatizován. To zna-
mená, že nová elektrárna zpracuje 
takový průtok, který právě protéká 
pravým ramenem náhonu. To je 
však v rozporu s více vyjádřeními 
souvisejícími s pravidly nakládání 
s vodami, která požadují respek-
tování stávajících povolení, to je 
mimo jiné i souběžný provoz stá-
vajících dvou elektráren. Obsahuje 
ji i dohoda mezi žadatelem a měs-
tem Veselím nad Moravou, ze kte-
ré vyplývá, že po dobu zhruba sto 
čtyřicíti dnů v roce musí být ales-
poň jedno z historických soustrojí 
v provozu,“ doplnila jednatelka 
společnosti.   Pokračování na str. 2

Kauza malé vodní elektrárny: Wessels 
podal proti územnímu rozhodnutí odvolání

VELKÁ NAD VELIČKOU - Vydařenou kulturní udá-
lost si mohou na svůj seznam připsat organizátoři pre-
miérové dětské soutěže Horňácký zpěváček 2012. Do 
oblastního kola, které o víkendu hostila právě horňácká 
metropole, se přihlásilo hned sedmadvacet dětí. Sedm 
z nich, ve věku od desíti do patnácti let, přitom soutěžilo 
o postup do regionálního kola. To se uskuteční dvaadva-
cátého dubna v Lužicích.

„Příjemně mě překvapil počet dětí i když vím, že v této 
oblasti Slovácka se rodí šikovní zpěváčci. Potvrdila to 
poslední věková kategorie. Byla vynikající, vyrovnaná a 
bylo z ní těžké vybírat toho nejlepšího zpěváčka. Jsem taky 
rád, že soutěž započala i v tomto vyhlášeném pěveckém 
regionu,“ řekl jeden z porotců a „duchovní otec“ Zpěváčka 
Slovácka František Synek ze Svatobořic-Mistřína, 

„Každé soutěžící dítě zaslouží pochvalu. Všichni ukázali, 
že na Horňácku máme šikovné zpěváčky. Vítěze jsem měl 
při hodnocení zcela jasného. Filip Sítek z Javorníku skvěle 
zazpíval, skvěle se doprovázel na housle. Je velký talent a 
může zabodovat i v dalším kole,“ sdělil předseda devítičlenné 
poroty, uznávaný horňácký primáš a zpěvák Martin Hrbáč. 
Druhé místo získal Karel Soviš z Veselí nad Moravou, kte-
rý se rovněž doprovázel na housle. Třetí v pořadí se umíst-
nila Helena Strachotová z Lipova. Obdiv porotců a diváku 
si nakonec získala i mladá  Horňácká cimbálová muzika s 
primášem Romanem Sokolem, která účinkujícím vyhráva-
la do zpěvu stejně, jako jiná profesionální hudební tělesa. 
(Více foto na str. 16).                      Text a foto Antonín Vrba 

Ve Velké se premiérově představili zpěváčci Horňácka
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PETROV – Za trestný čin krádeže a k tomu i neoprávněné držení 
platební karty poslal soud dvaačtyřicetiletého muže z Hodonín-
ska do vězení. Přesto si odsouzený výtečník poměrně v klidu a 
pohodě dál užíval svobody a mimo zdi nápravného zařízení stihl 
oslavit ještě další dvoje narozeniny. Pobytu za mřížemi se totiž 
celé dva roky úspěšně vyhýbal. V minulém týdnu na něj ale spad-
la pomyslná klec, když ho policisté zadrželi v Petrově. 

Dnes už čtyřiačtyřicetiletého muže poslal před dvěma roky do 
vězení pražský soud právě za krádež a neoprávněné držení platební 
karty. „Těchto skutků se odsouzený dopustil na ženách, ke kterým se 
pod různými záminkami vloudil do bytu. Tam pak následně kradl, 
a to jak peníze, mobilní telefon tak i platební kartu,“ informoval k 
případu hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník s tím, že právě 
pomocí odcizené platební karty a přiloženého PIN kódu pak provedl 
výběry z účtu poškozené ženy.

Rozsudek pražského soudu sice po dopadení pachatele zněl jasně, 
rok v zamřížované cele, do výkonu trestu ale odsouzený rozhodně 
nemínil nastoupit. „Policisté po tomto muži nakonec vyhlásili i celo-
státní pátrání, které však dlouhou dobu nepřinášelo jakýkoliv užitek 
a hledaný tak dva roky unikal spravedlnosti,“ konstatoval mluv-
čí policie Zámečník. Pověstná klec tak podle něj na odsouzeného 
spadla až začátkem minulého týdne. „Stalo se tak poté, co policisté 
k jeho vypátrání použili operativně-pátrací prostředky,“ uvedl poli-
cista Zámečník a další podrobnosti k lokalizaci celostátně hledaného 
výtečníka nechtěl blíže komentovat. „Muž byl vypátrán a zatčen v 
Petrově v domě své matky, která jej ukrývala. Ta přitom policistům 
záměrně podávala mylné informace o jeho pohybu,“ dodal Zámeč-
ník, podle kterého policisté ihned čtyřiačtyřicetiletého pachatele 
eskortovali do věznice k výkonu trestu.                                  (pf)

Pachatel navzdory celostátnímu 
pátrání dva roky unikal

Pokračování ze str. 1
Společnost má obavy i z další 

významné nesrovnalosti. V pro-
jektové dokumentaci není uvede-
na prohrábka koryta a přitom sou-
časný profil koryta zajišťuje třináct 
metrů krychlových za vteřinu pro 
stávající elektrárnu TG2, zatímco 
se počítá s průtokem jedenačtyři-
cíti metrů krychlových za vteřinu 
pro TG2 a novou elektrárnu TG3, 
což bez předcházejícího prohlou-
bení dna se zdá být problematické. 
Stejně tak je problematická hluko-
vá studie, kde již před třemi týdny 

Wessels upozorňoval, že ani zda-
leka nezohlednila všechny zdroje 
hluku v dané lokalitě.

Posuzování vlivu stavby na 
stabilitu pravobřežní zdi tak 
Wessels považuje za nepřiměře-
ně stručné. Odolnost kamenné 
zdi je posuzována spíše směrem 
k proudící vodě než k mnohem 
reálnější hrozbě podemletí dna. 
A rozhodnutí se pouze odvolává 
na doporučení projektanta stabi-
lizovat dno. Zdá se, že je tu i pro-
blém nejednoznačného majetko-
právního vypořádání pozemků 

s Povodím Moravy, které mají 
být výstavbou nové malé vodní 
elektrárny dotčeny. V odvolání je 
konstatováno, že spisová složka 
neobsahuje právoplatné smlouvy 
s Povodím Moravy, podložené 
zprávoplatňujícím písemným 
souhlasem Ministerstva země-
dělství. Nesrovnalostí je tak dle 
Wesselsu v tomto řízení hodně.

Pavel Šedivý, který je majite-
lem obou stávajících elektráren, 
už dříve objasnil, proč také tře-
tí elektrárnu, označovanou jako 
TG3, v budoucnu realizovat. 

„Realizace vychází z průtoko-
vých možností lokality a ze spá-
dových možností,“ konstatoval 
Šedivý a doplnil: „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 přitom bude 
schopná obě stávající nahra-
dit přičemž plánujeme i jejich 
využití, pokud bude dostatečný 
průtok vody,“ uvedl Šedivý.

Hynek Zdeněk

Kauza malé vodní elektrárny: Wessels podal ...

VESELÍ NAD MORAVOU 
– Na sklonku února zachvátil 
venkovní elektrorozvodnu fir-
my, která se zabývá zdravým 
stravováním, požár. Už první 
šetření ukázalo, že oheň někdo 
založil úmyslně. Firma přitom 
musela po této události nejen 
na čas zastavit výrobu, ale také 
propustit několik zaměstnan-
ců. Podle vedení společnosti je 
nejspíš za vším konkurenční 
boj, proto se nyní na informa-
ce, které by vedly k dopadení 
pachatele, rozhodlo vypsat tuč-
nou odměnu!

Padesát tisíc korun. O takovou 
sumu může být bohatší svědek, 
který by pomohl firmě, zabývají-
cí se takzvanou krabičkovou die-
tou, žháře bezpečně vypátrat. „Za 
pověstnou ruku jsme sice nikoho 
při činu nepřistihli, ale máme tip, 
že by to mohl být někdo z kon-
kurence. V poslední době se nám 
totiž poměrně dařilo a jak je zná-
mo, úspěch se dost často v našich 
končinách neodpouští,“ prohlásil 
rezolutně Vojtěch Šimek ze spo-
lečnosti Zdravé Stravování. 

Elektrickou rozvodnu, na níž je 
firma přímo závislá, totiž už podle 
prvotního šetření někdo podpálil 
úmyslně a firmu tak tímto krokem 
na několik dnů úplně paralyzoval. 

„Ve spolupráci s vyšetřovatelem 
hasičů bylo skutečně při zkou-
mání místa události zjištěno, že k 
požáru rozvodny došlo zaviněním 
cizí osoby. Veselští policisté už 
také proto zahájili úkony trestního 
řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu poškozování cizí 
věci,“ potvrdil zákeřnost, která se 
za touto událostí skrývá, okresní 
policejní mluvčí Petr Zámečník. 
Škoda na elektrorozvodně se sice 
vyšplhala „pouze“ na částku sto 

šedesát tisíc korun, její zničení 
ale v konečném důsledku mělo 
dalekosáhlejší dopad. „Z důvodu 
výpadku elektrické energie jsme 
museli bezprostředně po inciden-
tu na týden zcela přerušit výrobu. 
Bohužel jsme pak, v návaznosti 
na další okolnosti, byli nuceni 
podat výpověď také přibližně 
dvěma desítkám pracovníků, 
což má při současné situaci na 
trhu práce dopad nejen na ně, 
ale také na jejich rodiny,“ kon-

statoval Šimek a poukázal tak na 
skutečnosti, které přímo souvisí 
s úmyslně založeným požárem a 
cíleným poškozením společnos-
ti Zdravé Stravování. „Obno-
vení přívodu elektrické energie 
totiž v tomto případě není otáz-
kou hodin, ale dnů či dokonce 
týdnů,“ poukázal na způsobené 
komplikace Šimek.   

Přestože se sami majitelé fir-
my rozhodli případné svěd-
ky události motivovat finanční 
odměnou, nečinní nezůstávají 
ani strážci zákona. „Na případu 
stále intenzivně pracujeme a jed-
notlivé poznatky detailně vyhod-
nocujeme,“ potvrdil mluvčí poli-
cie Zámečník s tím, že jelikož 
se tato událost odehrála na nej-
větším veselském sídlišti Hut-
ník, je dost možné, že si někdo 
mohl podezřelých osob, které 
se v neděli, šestadvacátého úno-
ra, mezi třetí a čtvrtou hodinou 
ranní pohybovaly u sídla firmy 
všimnout. „Pomoct by mohla byť 
zdánlivě nepodstatná informace. 
Veškerá svědectví tak uvítáme 
buď na lince 158 nebo přímo na 
služebně veselských policistů,“ 
vyzval veřejnost ke spolupráci 
při objasnění případu také mluv-
čí Zámečník. 

Petr Fridrich

Kvůli úmyslnému požáru musela firma zastavit 
provoz a propouštět, na pachatele vypsala odměnu

Z úmyslně zapálené elektrické rozvodny, která proudem zásobovala firmu zabý-
vající se zdravým stravováním, toho moc nezůstalo.  

KYJOV – Zelená barva. Přes-
ně takový odstín oblečení pře-
vládal u drtivé většiny těch, 
kteří v sobotu zamířili do 
kyjovského kulturáku. Na pro-
gramu totiž byla tradiční pře-
hlídka trofejí, které se mysliv-
cům povedlo v našem regionu 
ulovit v minulé sezoně. Počet 
vystavených kusů  sice atako-
val stejnou hranici, jako v loň-
ském roce, tedy třináct set, k 
vidění ale letos bylo mnohem 
více těch medailových. 

Program výstavy trofejí, kte-
rou pořádá Okresní myslivecký 
spolek, přitom odstartoval už v 
pátek ráno a celé dopoledne bylo 
vyhrazeno především pro školní 
expedice. „Za dopoledne se při-
šlo na přehlídku trofejí podívat 
více než osm set žáků základních 
škol z celého regionu,“ vypočí-
tala Zdeňka Čajková, jednatelka 
Okresního mysliveckého spolku. 
Odpoledne a pak celý sobotní 
den už mohl dorazit shlédnout 
stovky kusů paroží každý. Pod-
le Radovana Mančíka, předsedy 
Okresního mysliveckého spolku, 
přitom není primárním posláním 
přehlídky to, aby se myslivci 
pochlubili tím, co se jim podaři-
lo ulovit, ale přínos má být hlav-
ně naučný. „Laická veřejnost by 
měla pochopit, že myslivost a 

lov zvěře není jen jakýsi náš roz-
mar, ale zkrátka musíme počty 
zvěře redukovat, ať už z nařízení 
státu či majitele honitby. Dětem 
se pak při přednáškách snažíme 
přiblížit, co toto povolání obnáší, 
jaký by měly mít vztah k příro-
dě a také to, jak která zvěř vůbec 
vypadá. V dnešní době jich totiž 
spousta mnohem lépe zná exo-
tická zvířata než ta, která žijí v 
okolních lesích,“ konstatoval 

předseda mysliveckého spolku. 
Každoroční přehlídka trofejí je 

pak také dobrým zdrojem infor-
mací pro odbornou veřejnost. 
„Myslivci se zde mohou poučit, 
kde případně udělal kdo při lovu 
chybu a mají také díky této akci 
přehled, co se na okrese ulovilo a 
jak je to u nás s kvalitou zvěře,“ 
uvedl Mančík s tím, že na letoš-
ní přehlídce trofejí byly nejvíce 
zastoupeny srnčí, kterých bylo k 

vidění tisíc jedenadvacet a z toho 
sedmnáct medailových. „Dál to 
pak bylo osmatřicet kusů jeleních 
trofejí, z toho pět medailových, 
sto sedmadvacet daňků, mezi 
kterými bylo jedenáct medailo-
vých, návštěvníci si mohli pro-
hlédnout také jedenáct trofejí 
muflonů, včetně jednoho medai-
lového, jedenáct kňourů, z toho 
dva medailové a nechybělo také 
třiadvacet lebek lišek a jezevců,“ 
vyjmenoval nabídku letošní pře-
hlídky Mančík, podle kterého se 
oproti loňsku sešlo právě mno-
hem více trofejí medailových. 
„Nedokážu vysvětlit, čím to 
bylo, jelikož zas až tak příznivý 
ten loňský rok z pohledu zvěře 
nebyl. Jisté ale je, že u trofejí se 
posuzuje například její hmotnost, 
délka a obvod. Hodnotí se také 
barva a různé vzhledové body a 
na základě toho trofej může zís-
kat medailové ocenění,“ objasnil 
systém Mančík. Ani tentokrát 
pak nechyběla výtvarná dětská 
soutěž, letos nazvaná Toulky za 
zvěří, kdy dvanáct nejpovedeněj-
ších prací školáků postoupilo do 
celostátního finále. V doprovod-
ném programu letošní přehlídky 
trofejí došlo také na zvěřinové 
speciality a tradiční myslivecký 
košt vína. 

Text a foto Petr Fridrich 

Přehlídka trofejí lákala na téměř třináct stovek kusů

Přehlídka trofejí je každoročním počinem Okresního mysliveckého spolku. 

HODONÍN - Mezinárodní den žen. Pro některé den, kdy se 
vůbec nic neděje, pro jiné den, kdy berou útokem květinářství. 
Na Hodonínsku tomu není jinak. Tady se ovšem tento významný 
den, který stále spousta lidí označuje za socialistický svátek, spíše 
neoslavuje. Alespoň tak odpověděla většina náhodně dotázaných 
u ulicích města. A když už, tak jen symbolicky.

Přestože většina lidí tento den nijak významně neoslavuje, i tak byl 
uplynulý čtvrtek velkým dnem také pro květinářství. Kde tento den 
rozhodně převálcoval svátek zamilovaných, Svatý Valentýn.

„Bylo tu hodně lidí, rozhodně více, než v loňském roce. Většinou 
chodívali spíše starší lidé, ale letos přišla pro kytku také spousta mla-
dých. Byli jsme úplně vykoupení,” říká se spokojeným úsměvem 
aranžérka jednoho hodonínského květinářství Jana Vašíčková.

A jaké květiny muži kupovali nejčastěji? Letos prý jedině růže. 
„V loňském roce brali pánové hodně lilie a gerbery, kdežto tento-
krát byla největší poptávka po růžích. Je poznat, že už si lidé tento 
den nespojují s politikou a nechodí jen pro rudý karafiát,” pokračuje 
Vašíčková.

Fronty v květinářství tedy rozhodně ve čtvrtek nebyly ničím výji-
mečným. A kytičky se dočkali nejen maminky a babičky, ale také 
spousta mladých žen. „Osmý březen s přítelem slavíme. Neoslavuje-
me totiž Valentýn, ale jen den žen a taky první máj,” říká jednadva-
cetiletá Klára Tokošová z Hodonína. A tak svátku, který byl poprvé 
oslaven před sto jedna lety v Německu, v letech 1948 až 1989 u nás 
slaven jako státní svátek, po revoluci zrušen a v roce 2004 prezi-
dentem Václavem Klausem znovu zaveden jako významný den, stále 
roste popularita. I přes malý počet lidí, kteří jej vysloveně slaví, je 
tu velký počet lidí, kteří ženy ve svém okolí potěší květinou. Květi-
nářství se tak mohou radovat, lepší den v roce už je totiž jen jeden, 
a to Den matek.                                     Michaela Munzarová

Oslava mezinárodního dne žen? 
Symbolickou květinou

KYJOV – Hodonínští policisté se obrací na pomoc svědků při 
vyšetřování dopravní nehody. Ta se odehrála začátkem minulého 
týdne na výjezdu z Kyjova u obchodního domu Kaufland, kde 
se srazilo nákladní auto s přívěsem a osobák. Při nehodě nebyl 
naštěstí nikdo zraněn, ale hmotná škoda je na obou vozidlech. 
Muži zákona tak potřebují objasnit míru zavinění řidičů.

Ke střetu náklaďáku s osobákem došlo v pondělí, pátého března, 
v půl čtvrté odpoledne. „Řidič, jedoucí s nákladním vozidlem a s 
připojeným přívěsem od obce Svatobořice-Mistřín, odbočoval vle-
vo na příjezdovou komunikaci vedoucí k obchodnímu domu. Při 
průjezdu křižovatkou zachytil levým bokem přívěsu bok projíždě-
jícího vozidla VW Passat, který najel do odbočujícího pruhu před 
křižovatkou,“ popsal událost z minulého týdne mluvčí hodonínské 
policie Petr Zámečník s tím, že  při střetu došlo k poškození přívě-
su i osobního vozidla a policisté, kteří tuto nehodu vyšetřují, žáda-
jí případné svědky aby se přihlásili a pomohli tak objasnit průběh 
nehodového děje a míru zavinění jednotlivých účastníků nehody. 
„Ozvat se mohou buď na telefon 974 633 260 nebo přímo na lin-
ku 158,“ doplnil mluvčí Zámečník.                                            (pf)

Při nehodě kamionu s osobákem 
řinčely plechy, policie hledá svědky
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MILOTICE – Litry čistících 
prostředků, prachovky, vysa-
vače, různá leštidla a k tomu 
desítky hodin tvrdé práce. Tak 
taková byla příprava jednoho 
z nejvyhledávanějších turis-
tických cílů v našem regionu,  
milotického zámku, na novou 
sezonu. Ta odstartuje už za 
necelé tři týdny, jedenatřicáté-
ho března a nabídne toho sku-
tečně hodně. Nové prohlídkové 
kostýmy či zpřístupněnou jíz-
dárnu na straně jedné, na té 
druhé ovšem i desetiprocentní 
zdražení vstupného.  

Přestože zvenčí vypadá milo-
tický zámek jakoby byl tepr-
ve uprostřed dlouhého zimní-
ho spánku, za jeho zdmi už to 
pořádně vře. Úklidové práce před 
novou turistickou sezonou míří 
do zdárného finiše. „Co se týká 
interiérů, v podstatě už máme 
všechno hotové. Čekáme jen na 
příznivé počasí, aby bylo možné 
umýt všechna okna. Těch je více 
než padesátka, k tomu i velká 
dvoudílná v zámeckých oranžé-
riích, takže to bude práce zhruba 
na čtrnáct dní,“ prohlásil kaste-
lán zámku Evžen Boček. Podle 
něj se s úklidem zámku tradičně 
začíná už v prosinci aby se vůbec 
všechno do začátku nové sezony 
stihlo. „Na přelomu ledna a úno-
ra nám práci ztěžovaly třeskuté 
mrazy. Nicméně úklid se ani v 
této době nezastavil, v prochlaze-
ných místnostech zámku se však 
nedalo vydržet déle než půl hodi-
ny,“ upozornil na komplikace 
kastelán. „Místnost po místnosti 
se musel vystěhovat veškerý ná-
bytek, včetně koberců. Ty se pak 
vysávaly, stejně tak i tapety, leš-
tily se parkety a ochrannou vrst-
vou se musel naimpregnovat také 
veškerý nábytek. A tak se dělalo 
všech čtrnáct místností prohlíd-
kové trasy,“ konstatoval Boček s 
tím, že tradičně nejvíc zabrat při 
úklidu dá knihovna. „V knihovně 
je asi pět tisíc dvě stě knih, kaž-
dou musíme vzít do ruky, vysát 
prach a zkontrolovat, jestli náho-
dou neplesniví. Podobně pracné 

je i čištění křišťálových lustrů, 
kdy se musí ručně umýt každý z 
ověsků,“ poukázal kastelán. 

Stejně, jako v uplynulých dvou 
sezonách, tak i v té letošní nabíd-
ne milotický zámek prohlíd-
ky v dobových kostýmech. „O 
tuto službu je stále větší zájem. 
Už nyní máme objednaných na 
prohlídku desítky základních 
a mateřských škol. Zájem je 
dokonce takový, že bychom to 
v běžné prohlídkové dny nestí-
hali, proto budeme brát objed-
nané skupiny i v pondělí, tedy v 
den, kdy je normálně uzavřeno,“ 
prozradil Boček. V souvislosti 
se vzrůstající poptávkou po pro-
hlídkách, při nichž si návštěvníci 
mohou obléct historický kostým, 
tak museli pracovníci zámku 
přiložit přes zimu pořádně ruku 
k dílu a šít další. „Museli jsme 
výrazně rozšířit počet kostýmů, 
takže do nové sezony bude k dis-
pozici asi sedmdesát dětských a 

patnáct pro dospělé návštěvní-
ky. Po prohlídce se mohou lidé 
v kostýmech například i projít 
parkem a na památku se vyfotit,“ 
doplnila zaměstnankyně zámku 
Jarmila Neduchalová.  

Kromě toho ale milotický zá-
mek v letošní sezoně nabídne 
návštěvníkům i jednu žhavou 
novinku. Tou je zpřístupně-
ní zámecké jízdárny. „Jízdár-
na vznikla v první třetině osm-
náctého století v souvislosti 
s barokní přestavbou zámku. 
Původně byla sice krytá, stře-
cha ale shořela už asi po šede-
sáti letech, v roce 1786. Od té 
doby se s jízdárnou prakticky 
nic nedělalo. Jak do prostoru 
neustále pršelo a voda vsako-
vala do zdiva, tak se postupně 
začaly projevovat statické pro-
blémy,“ přiblížil Boček a pokra-
čoval: „Teprve před šesti lety se 
podařilo pořádně zajistit její sta-
tiku, v uplynulých dvou letech 

se pak udělala fasáda, pořád 
ale ještě nebyl vyřešen problém 
odvodu dešťových vod. To se 
povedlo až nyní, kdy se odvezla 
navážka, prostor se vyspádoval, 
udělaly se drenáže a odvod vody 
do zámeckých valů,“ objasnil 
Boček s tím, že na tyto práce se 
podařilo v závěru loňského roku 
dostat dotaci a nyní se tak jedná 
o nádherný prostor pro pořádání 
různých akcí.

V letošní sezoně však kromě 
příjemných novinek čekají na 
návštěvníky také ty méně víta-
né. A sice zdražení vstupného. 
„Zdražili jsme jen mírně, o deset 
korun. Plné vstupné tak nyní sto-
jí sto korun, snížené osmdesát. 
Rodinné je pak dvě stě osmdesát 
korun. Stále jsme ale ze všech 
zámků v okolí nejlevnější a 
navíc u nás lidé nemusí platit za 
vstup do areálu nebo parkovné,“ 
zakončil kastelán Boček. 

Text a foto Petr Fridrich

milotický zámek je na turisty připravený, 
nabídne novinky ale také dražší vstupné

Návštěvníci milotického zámku se v letošním roce opět mohou těšit na prohlídky v kostýmech. Připravených bude sedmde-
sát dětských a patnáct dospělých velikostí. Jednou z jejich tvůrců je i Jarmila Neduchalová. 

ČEJKOVICE, BRNO – Dva 
roky trvaly soudní tahanice 
Templářských sklepů a Stát-
ní zemědělské a potravinář-
ské inspekce. Ta namítala, že 
vykupované hrozny a násled-
ně z nich vyrobené víno, který 
tento regionální velkoprodu-
cent uváděl na trh, nemělo jas-
ný původ, a proto jeho prodej 
zakázala. V minulém týdnu 
však brněnský krajský soud 
toto rozhodnutí zrušil. 

Státní zemědělská a potravinář-
ská inspekce prováděla kontrolu 
v čejkovickém provozu Temp-
lářských sklepů už v roce 2010. 
Od té doby se vlekl spor právě 
vinařského družstva a inspekce. 

Ta totiž nařídila stáhnout veške-
ré víno vyrobené z hroznů, které 
měly mít podle ní nejasný původ, 
z trhu. To však Templáři od začát-
ku razantně vyvraceli a po více 
než rok a půl trvající tahanici tak 
minulé úterý dosáhli u brněn-
ského krajského soudu svého. 
„Krajský soud rozhodl v souladu 
se zákonem a dal nám za pravdu. 
Rozhodnutí Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce o zákazu 
prodeje vína bylo shledáno jako 
nezákonné,“ potvrdil výsledek 
úterního jednání ředitel Temp-
lářských sklepů Pavel Pastorek 
s tím, že další postup společnos-
ti se bude odvíjet až na základě 
reakce právě Státní zemědělské a 

potravinářské inspekce. „Verdikt 
soudu samozřejmě respektujeme, 
o dalším postupu ale zatím jasno 
nemáme,“ sdělil mluvčí inspek-
ce Michal Spáčil s tím, že musí 
počkat na písemné vyjádření 
soudu s odůvodněním rozsudku. 

Celá kauza se přitom zača-
la odvíjet už na podzim roku 
2010, kdy měly Templářské 
sklepy podle mínění inspekce 
vyrobit přes jeden milion lit-
rů vína z hroznů neznámého 
původu a ty pak na trhu pro-
dávat jako tuzemská jakostní 
odrůdová. Nařízení inspekce 
stáhnout vína z oběhu ale Tem-
pláři odmítli a tak na oplátku 
od inspekce dostaly pokutu pět 

milionů korun, což také soudní 
spor odstartovalo. „Templářské 
sklepy od počátku na nezákon-
ný postup inspekce upozorňo-
valy a její tvrzení pro média 
označovaly za nepravdivé. Jed-
nání správního orgánu tak mělo 
šikanózní charakter, čímž bylo 
družstvo hrubě poškozeno, a to 
jak obchodně, tak i na dobrém 
jménu,“ konstatoval Svatopluk 
Bártík, mluvčí Templářských 
sklepů, které v letošním roce 
oslavily už dvacáté výročí své-
ho založení a v současné době 
zastupují téměř čtyři stovky 
rodinných pěstitelů vína a tři-
cítku středních vinařských pod-
niků.               Petr Fridrich    

Spor Templářů a inspekce rozsekl soud, výrobce nepochybil

STRÁŽNICE – Ačkoliv rtuť teploměru především v noci ještě 
stále kolísá kolem bodu mrazu, ve strážnickém přístavišti již 
mají pracovníci vodních cest plné ruce práce. Cílem je rozšířit 
stávající kotviště tak, aby již v letošní sezóně mohlo posloužit více 
návštěvníkům.

„Budování nového kotviště jsme zahájili již v říjnu minulého roku. 
Konkrétně se jedná o dva úseky, z nichž jeden začíná od přístaviště 
po proudu a druhý u silničního mostu,“ uvedl tiskový mluvčí Ředi-
telství vodních cest Václav Straka, podle kterého tak bude moci ve 
Strážnici zakotvit souběžně více lodí.

Každý z úseků bude určen pro jiný typ lodí. První poslouží největ-
ším lodím, které mohou po hladině Baťova kanálu plout, druhý bude 
určen pro motorové čluny, hausbóty a obecně pro všechna plavidla s 
kapacitou do dvanácti osob. Akce, která je financována Ředitelstvím 
vodních cest, má být dokončena již za měsíc, takže v květnu by mělo 
být všechno plně v provozu. Náklady na modernizaci strážnického kot-
viště se mají pohybovat kolem deseti milionů korun a za ty peníze zde 
bude možné zakotvit až s dvaceti menšími plavidly.                                (zde)

Strážnické přístaviště se 
připravuje na novou sezonu

Přestože hladinu Baťova kanálu ještě pokrývá na mnoha místech led, panuje 
zde již čilý pracovní ruch. Zaměstnanci Povodí Moravy totiž ve Strážnici pra-
cují na novém kotvišti.                                                   Foto: Lenka Gronská 

REGION – Celkem šestadvacet kulturních památek opravených 
v loňském roce zařadil Jihomoravský kraj do soutěže o nejlépe 
opravenou památku. Hodonínský okres má v soutěži hned čtyři 
zástupce. Nejlépe si z nich zatím vede socha Krista ve Veselí nad 
Moravou, rozhodnuto však ani zdaleka není. Lidé mohou totiž 
pořadí ovlivnit svým hlasováním, a to až do konce března.

Socha Krista korunovaného trním z Veselí nad Moravou, poklona 
sv. Jana Nepomuckého z Archlebova, socha P. Marie Immaculaty z 
Milotic a socha sv. Floriána společně se sousoším sv. Anny ze Sva-
tobořic – Mistřína, tak zní výčet zástupců okresu Hodonín v krajské 
soutěži. Jednotlivé radnice k ní zatím přistupují rozdílně. „Podpoř-
te svým hlasem veselskou památku,“ vyzývá například na stránkách 
města Veselí nad Moravou public relation tamní radnice Petra Pavko-
vá. Obdobně se k soutěži staví i Milotice kde je informace o soutěži 
uvedena hned na první straně. Svatobořice – Mistřín ani Archlebov, 
oceněný v roce 2008 prvním místem v krajském kole Zlatý erb za 
nejlepší stránky města a obcí, o možnosti hlasování své obyvatele 
prozatím neinformovaly.

Veseslská socha Krista korunovaného trním se nachází v presby-
táři kostela sv. Andělů strážných. Jedná se o vyřezávanou skulpturu 
ze dřeva pocházející z období kolem roku 1760. Při opravě odstra-
nila restaurátorka Kateřina Čiháková Myšková nepůvodní barevné 
nátěry, odstranila napadení dřevokazným hmyzem, provedla retuše a 
závěrečné úpravy včelím voskem. Výsledkem je velmi kvalitní reno-
vace.

Tajemno se pak vznáší nad sochou sv. Floriána ve Svatobořicích 
Mistříně. „V sedmdesátých letech minulého století do podstavce 
narazila řidička s osobním autem tak, že se celý podstavec urval a 
posunul asi o půl metru. „Socha se při nárazu naklonila přibližně o 
patnáct stupňů dopředu, pak se však zastavila, nabrala opačný směr 
a spadla dozadu. Kdyby nezměnila směr dopadu, je vysoce pravdě-
podobné, že by řidička při nehodě zemřela, neboť se jedná o pořádně 
velkou a těžkou skulpturu. Nikdo to tehdy nechápal a je to záhadou 
i nyní,“ uvedl Rostislav Marada, vedoucí kulturního domu ve Svato-
bořicích–Mistříně.

V Archlebově šlo při renovaci poklony sv. Jana Nepomucké-
ho už o druhou fázi oprav, při nichž došlo na omítky a střechu, 
odizolování a k návratu k původní barevnosti. Rovněž v Milovi-
cích se jednalo o dokončení renovace započaté již dříve. Samotná 
socha totiž byla opravena již v roce 2008, loni tak došlo na podes-
tu, dlažbu a kovový plot. Veškeré informace o možnosti poslat svůj 
hlas vybrané opravené památce v loňském roce najdou zájemci na 
internetových stránkách Jihomoravského kraje.    Hynek Zdeněk 

O vítězství v krajské soutěži 
bojují čtyři památky z Hodonínska

LOUKA - Aktivitou hýří v 
Louce místní skupina Českého 
červeného kříže. Pro veřejnost 
uspořádala mimo jiné před-
nášku na téma Výživové pora-
denství, detoxikace organismu 
dle MUDr. J.Jonáše a zájmem 
byl skutečně velký.

„Řízená detoxikace nebo 
vůbec detoxikace je proces, 
který jde za příčinou nemoci a 

za podstatou zdraví a vitality. 
Odkrývá příčinu nemocí vychá-
zející z nadměrného množství 
toxických látek v organismu. 
Problémem jsou bakterie, viry, 
paraziti, různé alergie, ekzémy 
a jiné. Jejich odstraněním se 
nastartují seberealizační proce-
sy a následně organismus zba-
vený jedů je schopen optimálně 
pracovat a odolávat nemocem,“ 

vysvětlila jedna z pořadatelek 
přednášky a členka místního 
skupiny Českého červeného 
kříže Anna Vašicová, která je 
zároveň i starostkou Louky. 

Podle Vašicové je přitom tuto 
kůru velmi dobré opakovat dva-
krát ročně, optimálně na jaře 
a na podzim. „A to za pomo-
cí přírodních materiálů, čajů 
a olejů ve správném složení a 

dávce,“ doplnila  k řízené deto-
xikaci organismu Vašicová. 
Detoxikaci pomocí počítačo-
vé technologie pak přednášela 
Blanka Vrablcová z Hodonína. 
Každá účastnice přednášky při-
tom měla možnost si tuto meto-
du přímo na místě vyzkoušet a 
odhalit tak lokalitu problému 
na svém vlastním těle. 

Antonín Vrba

V Louce si ženy detoxikovaly organismus
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Sdělte to do vrby

Tonda Vrba to prozradí

BZENEC – Skutečnost, že čeští 
a moravští vinaři mají ve svě-
tě čím dál tím zvučnější jmé-
no potvrzuje celá řada úspě-
chů na vyhlášených soutěžích. 
Každý vinař přitom dobře ví, 
že lahodné víno se nedělá až 
ve sklepě ale už ve vinohradě. 
A moc dobře vědomi jsou si 
toho také organizátoři soutěže 
o nejlepší řez révy vinné. Právě 
tu před pár dny hostily vinice 
společnosti Chateau Bzenec a 
jasně v obou vypsaných kate-
goriích dominovali zástupci 
našeho regionu. 

Zimní řez révy vinné je podle 
odborníků jedna z nejdůležitěj-
ších agrotechnických prací. Stej-
ně, jako v loňském roce, kdy se 
shodně soutěžilo ve Bzenci, také 
tentokrát vypsali organizátoři 
klání ve dvou kategoriích. „Cel-
kem se do obou kategorií přihlá-
silo celkem sedmatřicet soutěží-
cích. V kategorii nazvané Junior 
se utkali žáci a studenti odbor-
ných škol a mládež do šestadva-
cíti let a zápolilo zde devatenáct 
soutěžících,. Zbytek, tedy osm-
náct, se utkal v kategorii Elite, 
kde startovali všichni ostatní,“ 
informoval k soutěži Richard 
Stávek z pořádajícího odborného 
časopisu Vinařský obzor, podle 
kterého se tato soutěž koná už od 
roku 2001.  

Před samotným startovním 
výstřelem se museli soutěžící 
seznámit s pravidly a způsobem 
hodnocení letošního ročníku 
soutěže. „Zatímco vloni šlo spí-
še o rychlost a kvalita řezu byla 
až na druhém místě, tentokrát se 
odborná porota zaměřila právě 
na čistotu provedené práce. Kaž-
dý ze soutěžících tak měl vyčle-

něn úsek pětadvacíti keřů mladé 
vinice Rulandského bílého, na 
jehož řez byl časový limit deset 
minut,“ objasnil Stávek s tím, 
že pro přibližně polovinu řezá-
čů v obou kategoriích to bylo i 
tak více než dostatečné, protože 
všechny keře stihli upravit ješ-
tě před konečným výstřelem z 
plynové pistole. Pak už bylo na 
odborné porotě, která pracova-
la ve složení Jaroslav Osička, 
Marek Pšovský, Heda Osičková, 
Pavel Morávek a Miroslav Řežá-
bek, aby vyhodnotila nejlepší 
soutěžící v obou kategoriích. V 
prestižní kategorii Elite přitom 
bronz pro náš region vybojo-

val Jaroslav Michna z Čejkovic. 
Kategorie Junior se pak stala 
výhradně záležitostí soutěžících 
z našeho regionu. Třetí příčku si 
svým uměním v řezu vinné révy 
vysoutěžil František Spěvák z 
Dubňan, stříbro patřilo Jiřímu 
Kopečnému z Čejkovic a nejvyš-
ší stupínek na bedně pak urval 
student vysoké školy vinařské v 
Lednici Jan Polehňa z Blatnice. 
„Byla to už má třetí účast v sou-
těži, vloni jsem skončil druhý, 
proto jsem rád, že se to tentokrát 
povedlo. Získal jsem spoustu 
hodnotných cen, ale nejdůležitěj-
ší je pro mne uznání odborné 
vinařské poroty,“ konstatoval 

mladý vítěz a jak dodal, na sou-
těž se nijak zvlášť nepřipravo-
val. „Máme rodinné vinařství, 
asi deset tisíc hlav, takže trénuji 
průběžně,“ prozradil s úsměvem 
na rtech. Letošní systém, kdy šlo 
především o kvalitu řezu a ne o 
rychlost přitom viděl jako mno-
hem spravedlivější. „Ani doma 
nikomu nejde o to, co nejrychleji 
ořezat největší počet keřů, ale o 
to, aby byla práce kvalitní. Proto 
se ani letos nevytahovalo ořeza-
né dřevo, porota tak mohla lépe 
posoudit, jestli soutěžící zvolil 
k ořezu to správné,“ upozornil 
Polehňa, vítěz kategorie Junior. 

Petr Fridrich

Soutěž v řezu révy vinné ovládli borci z regionu

Letošní ročník soutěže v řezu révy vinné byl zaměřen spíše na kvalitu než na rychlost.    

KYJOV – V uplynulých měsících, kdy kyjovskou nemocnici vedl 
kontroverzní Josef Pejchl, byly téměř na denním pořádku infor-
mace o odchodech kvalifikovaných lékařů. Oproti tomu se ale 
do týmu odborníků podařilo na sklonku ledna přivést i vyhláše-
nou kapacitu, specialistu v oboru nukleární medicíny, JIŘÍHO 
BAKALU (na snímku). V kyjovské nemocnici má tento lékař, kte-
rý vede přednášky nejen u nás, ale například i v dalších zemích 
Evropy nebo Americe, za sebou první měsíc působení právě na 
oddělení nukleární medicíny.

Šestašedesátiletý odborník, který přišel do kyjovské nemocnice ze 
Zlína, je držitelem nejvyššího kardiologického vyznamenání, Liben-
ského medaile. Bakala absolvoval Lékařskou fakultu dnešní Masa-
rykovy univerzity, kde v roce 1970 promoval. Pak nastoupil do zlín-
ské nemocnice, kde svou lékařskou kariéru odstartoval na tamním 
interním oddělení. Ve Zlíně poté spoluzakládal oddělení nukleární 
medicíny a jako primář ho řídil téměř pětadvacet let, aby letos v lednu 
přesídlil do Kyjova. 

Nukleární medicína, na kterou se tento uznávaný lékař specializu-
je, přitom funguje tak, že se k diagnostice chorob používají takzvaná 
radiofarmaka, která se aplikují do těla pacientů. Využívá se ke zjišťo-
vání funkce mozku a jeho poruch, jako je například Alzheimerova 
choroba nebo Parkinsonova choroba. Vyšetřit se ale také dají plíce, 
štítná žláza, kostra, játra, žlučník nebo srdce. A právě posledně jme-
novaný orgán je jednou z oblastí, na které se Bakala chce při své 
kyjovské misi zaměřit. „Jsem sice letitý, ale práce mě pořád baví. 
Snažím se vymýšlet nové věci. Do práce mám pořád chuť a nehodlám 
jít do důchodu,“ prohlásil o sobě do posledního vydání nemocnič-
ních listů Bakala, který má na svém kontě stovky přednášek doma i v 
zahraničí a je také spoluautorem několika odborných knih. „V nukle-
ární medicíně, na rozdíl od jiných zobrazovacích metod jako je napří-

VESELÍ NAD MORAVOU – V 
listopadu loňského roku jsme 
informovali o tom, že radnice 
ve Veselí nad Moravou se obrá-
tila na občany města s anketou 
v níž chtěla poradit s opravou 
koupaliště. Město již výsledky 
zná a nutno dodat, nejsou příliš 
překvapivé.

„Výsledek ankety byl jedno-
značný. Nejpotřebnější je vybu-
dování nových sociálních zařízení 
a také dětských vodních atrakcí,“ 

tlumočila požadavek obyvatel 
města public relation veselské 
radnice Petra Pavková. 

Rada města se proto opakovaně 
věnovala jednotlivým návrhům 
zpracovaným odborem rozvoje a 
její rozhodnutí plně odráží výsled-
ky ankety. Investice do koupaliště 
rozloží radnice do dvou etap. V 
té první, která bude zahájena již 
nyní na jaře, vybuduje město u 
nižšího bazénu dvojskluzavku o 
délce dvanáct a půl metru. Dvoj-

skluzavka bude mít mírný spád a 
dá se předpokládat, že bude dět-
mi velmi žádaná. „V podzimních 
měsících pak budou zahájeny 
stavební práce na novém objek-
tu sociálního zařízení, které by 
mělo být umístěno v prostoru 
mezi neplaveckým bazénem a 
klubem Komár. Realizace stav-
by je podmíněna zpracováním 
projektové dokumentace a zabez-
pečením stavebního povolení,“ 
doplnila informaci k plánovaným 

investicím Pavková. Na zmíně-
nou modernizaci přitom nemůže 
město využít žádný dotační titul, 
a tak částku blížící se šesti mili-
onům korun, bude muset vyčle-
nit ze svého rozpočtu. Radnice 
ve Veselí nad Moravou investu-
je do oblíbeného centra letních 
radovánek prostředky každo-
ročně. V loňském roce otevřela 
například dětské brouzdaliště s 
hřibovou fontánou, které se stalo 
hitem sezóny.        Hynek Zdeněk

Veselané volají po větším komfortu na koupališti

Bakala: abych byl „in“, pořídil jsem si hned dvě přítelkyně
klad rentgen nebo CT, se 
zobrazují děje, které pro-
bíhají v buňce. Všech-
ny změny, i tumoru, totiž 
začínají právě v buňce,“ 
uvedl k oboru nukleární 
medicíny světově uznáva-
ný odborník a pokračoval: 
„Radiofarmaky umožňu-
jeme sledovat metabolis-
mus buňky a samozřej-
mě tato metoda slouží i 
k zjišťování vedlejších 
komplikací. Onkologie je 
na prvním místě v těchto 
zobrazovacích metodách 
a je to právě dáno tím, že 
zobrazuje ne tvar, veli-
kost orgánu, ale zobrazu-
je hlavně funkci té dané 
buňky a její informaci,“ nastínil něco ze své práce Bakala a nechal 
nahlédnout i do svého soukromí. „Mým velkým koníčkem je četba a 
v mládí jsem také aktivně sportoval. Hrával jsem druhou ligu košíko-
vé, kdy v sedmdesátých letech byla utkání Kyjova a Zlína skutečný-
mi moravskými derby a dokonce jsem pak, co se týče košíkové, seděl 
i na lavičce náhradníků v první lize,“ prozradil uznávaný odborník 
a v zápětí prokázal, že mu nechybí ani smysl pro humor. „Celá řada 
mužů v mém věku si pořizuje mladé přítelkyně. Abych byl takříka-
jíc in, tak jsem si pořídil hned dvě, zlaté retrívřice Sáru a Wendy,“ 
dodal s úsměvem na rtech Bakala.                             Petr Fridrich   

* ANKETA

Pavel Drlík, podnikatel, Veselí 
nad Moravou

V zahraničí 
jsem byl týden v 
Itálii v Paganel-
le. Potom  na 
ledovci Kauner-
tal v Rakousku, 

kde jezdím pravidelně na sou-
středění českých lyžařských 
reprezentantů, kteří zde mají 
středisko. Ještě pojedu do Itá-
lie na Kromplac. Jinak na Fili-
pově jsem inventář a pokud 
nejsem v zahraničí, tak jsem 
tu v sezóně skoro každý den. 

Martin Vyskočil, vinař, Blatni-
ce pod Sv. Antonínkem

Hlavně jsem 
jezdil na sjez-
dovku ve Fili-
pově údolí. Zku-
sil jsem  Novou 
Lhotu i Stupa-

vu. Jednou jsem byl v Alpách 
a rád bych se tam chtěl ještě 
letos jednou podívat. 

Marie Špirudová, důchodkyně, 
Kozojídky

Trávila jsem 
zimu na běžkách 
i na sjezdov-
kách. Týden 
jsem byla ve 
Francii, týden 

v Orlických horách. Na Fili-
pově nezpočetně a třikrát jsem 
vyrazila na běžkách k vrcholu 
Javořiny. Spokojená s letošní 
sezónou tedy jsem.

Gabriela Minaříková, šička, 
Malá Vrbka

Jako každý rok 
jezdím na hory 
do Bílé v Bes-
kydech. Jinak 
chodím na 
Filipov. Špat-

ná zima mě nějak netrápila, 
protože zase tak velká lyžařka 
nejsem.

Alena Havlíková, učitelka, 
Myjava (Slovensko)

Hodně zajíždím 
lyžovat do Fili-
pova. Je to tam 
super, blízko od 
domova a dob-
ře se tam lyžuje. 

Jinak jsem ještě byla s rodinou 
na týdenní lyžovačce ve Vyso-
kých Tatrách v Lomnici.    

Zdeňka Šišperová, důchodky-
ně, Veselí nad Moravou

Před Vánoce-
mi jsem byla 
na týden v Itá-
lii v Paganelle. 
Několikrát na 
Filipově. Tři-

krát jsem byla v Karlově. Za 
pár dnů se chystám ještě vrátit 
na týden do Itálie.

Martina Keňová, studentka, 
Veselí nad Moravou

Jezdím ako-
rát na Filipov, 
kde si dosta-
tečně zalyžuji. 
Jako svobodná 
slečna nemám 

na zahraniční lyžování zatím 
peníze.

Jana Němečková, zdravotní 
sestra, Vnorovy

Sezónu jsem 
zahájila v ital-
ském Bormiu, 
kde je pro mne 
bezkonkurenč-
ní zimní horské 

středisko. Na víkend jsem byla 
v Jeseníkách. Jinak střídám 
sjezdovky na Filipově a ve 
Stupavě. Na Nové Lhotě jsem 
byla taky, ale je to tam spíše 
pro začínající lyžaře.

Na sjezdovce v Javorníku 
ve Filipově údolí zaznamenal 

Tonda Vrba  

Kde jste si nevíce v letošní, nepříliš 
vydařené, zimní sezoně zalyžovali?

REDaKCE - PŘÍJEm inzERCE:
 masarykovo nám. 257, HODOnÍn

(Obchodní dům iRO - 1. patro)
tel. 518 324 982, 606 057 817, 
e-mail: inzerce@nove-slovacko.eu
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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; v Hodoníně – 

Bažantnici. Kompletně zařízený. Volný. Tel: 

606 741 102

l pronajmu byt 1+1; v Kyjově. Tel: 605 

561 421

l pronajmu dva nezařízené pokoje 

v bytě 4+1, v centru Hodonína, 22 a 

12 m2. Cena za oba 4.500,-Kč včetně 

inkasa a It. tel: 731 186 232

poptáVám

l HLEDám pronájEm 1+1; VE 

STŘEDNÍ ČÁSTI MĚSTA HODONÍNA. 

TEL: 777 345 459

l Hledám pronájem bytu; 1+1 nebo 2+1 

v Kyjově. Tel.: 775 364 752

AUTO-MOTO

proDám

l Ford Focus 1.4,; rok výroby 2004, 

najeto 96 tisíc km, nové letní pneu na litých 

kolech + zimní pneu. Tel: 737 331 029

l F. Focus combi 1.6,; rV 2000, nebou-

raný, c. 60. tel: 723 807 110

SLUŽBY

l malby, nátěry.; Tel: 608 726 527

l Hledáte moderátora pro svou 

akci? Volejte 604 480 419 - petr Ind-

ra - nové www.moderatorindra.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 horské kolo; VECTOR 

CAMPO, dívčí 24“. Zachovalé, cena 

600 Kč. Tel: 724 201 129

l Komínové sestavy – výprodej.; Třís-

ložkové komínové sestavy v délkách od 4 

do 13 metrů. Ceny od 6.580 Kč. V případě 

zájmu nás neváhejte kontaktovat. Email 

- david.kaniansky@seznam.cz , telefon 

– 722 581 386

l prodám starší dveře; bílé 80 cm 

P 2/3 sklo, 80 L 1/2 sklo, 80 L 1/3 sklo, 

80 L plné, 2x70 L plné, 60 L plné, á 200 

Kč. Tel: 602 418 517

l prodám komb. el. sporák Fagor,; 

v dobrém stavu, 4 roky, cena dohodou, 

levně. Tel: 723 851 243

l prodám krmné brambory; a pšenici. 

Tel: 724 488 742

l Český česnek.; Tel: 776 707 468

l prodám doma krmené krůty.; Tel: 

776 707 468

l prodám motorový křovinořez AbG 

CG 330,; záruka do 2. 8. 2012, strunový 

a trojzubec. Cena dohodou. Tel: 777 345 

459

KOUPíM

l Koupím dívčí slovácký kroj. tel: 724 

180 105 

NEMOVITOSTI

proDám

l prodám stavební pozemek; v Hodo-

níně, 2.300 m2. RK nevolat. Tel: 728 973 

022

l prodám rD 6+1,; garáž, dvůr, zahra-

da, kůlna, studna, sklep. Dohodou. Tel: 724 

488 655

l prodám garáž; na Pančavě. Vl. poze-

mek, el. energie, dobrý stav. Tel.: 737 324 

067, po 18 h.

l prodám rD v Hodoníně, vhodný 

k bydlení i podnikání, cena 1 200 

000 Kč. tel: 724 288 277

pronAjmu

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 

BYTY

proDám

l prodám byt 1+1 s lodžií, komplet-

ně zařízený, Lesní 19-Hodonín, byt je po 

rekonstrukci, dům se revitalizuje. Cena 

dohodou.tel.774 852 689 

pronAjmu

l pronajmu byt 2+1; v Kyjově Za stadio-

nem, balkon, výtah. Tel: 776 368 817

l pronajmu byt 1+1; k nastěhování ih-

ned. Tel: 606 423 156 Kyjov

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

* řÁDKOVÁ INzERcE

www.nove-slovacko.eu

ŘádkOvOu 
inzerci 
můžete 

zadávat i na 
internetu

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

Váš inzertní poradce 
- plošná inzerce:

tel.: 606 057 818

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

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 nabízím žehlení prádla.; Info na tel.: 

608 200 588

l opravy starších střech,; montáž hře-

bene do malty. Tel: 608 772 616

l opravy, čištění, zkoušky; ply-

nových kotlů, topidel, ohřívačů vody, 

výměny sporáků. Vojtíšek tel: 604 934 

019

FINANcE

l půjčka bez poplatků.; Vyplácíme exe-

kuce. 1. věřitel. Tel: 731 859 079

l Hotovost.; Půjčka pro všechny. 5 až 

50 tis. Rychle až do domu. Potřebujete OP. 

Kyjovsko. Tel: 607 706 761

VOLNÁ MíSTA

l Hledáme zaměstnance na pozi-

ci – vedoucí směny úklidu.; Místo 

výkonu práce Hodonín. Pracovní doba 

14:30-21:30 (Po-Pá). Řidičský průkaz 

skupiny B. Nástup ihned. Životopisy 

zasílejte na : info@sofireal.cz

SEzNÁMENí

l Hledám nezadaného muže; okolo 60 

ti let, Hodonín a okolí. Tel: 776 882 660

OzNÁMENí

l AutošKoLA VáVrA; Dvořáko-

va 2, Hodonín. Oznamuje zahájení 

kurzů řidičů A, B, B+E, - 16.3.2012 

v 16.00 hod. Cena smluvní – nej-

nižší v regionu! Celoročně provádím 

ŠKOLA SMYKU. Tel: 603 513 080 

VÝzVY

l Hledáme svědky dopravní nehody, 

která se stala ve středu 30. listopadu 

v 16:30 v ostré zatáčce asi 400m za 

obcí Koryčany směrem na jestřabice a 

Kyjov. místo nehody je zatáčka v křižo-

vatce mezi obcemi jestřabice, mouch-

nice a Koryčany. jakékoliv informace, 

případně svědectví o pohybu vozidel v 

uvedené lokalitě, které mohou přispět 

k objasnění nehody, volejte prosím na 

číslo 604993717 nebo pište na emailo-

vou adresu lusik@seznam.cz. předem 

děkujeme za Vaši pomoc.

RŮzNÉ

l Živá hudba nebo disco,; svatby, osla-

vy, ozvučení + svatební foto zdarma. Tel: 

608 858 088

l Výkup zlata a stříbra.; 14 kar. 500 

Kč. Tel: 724 311 888

12040

INZeRce 
e-mail: inzerce@nove-slovacko.eu

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
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* ROzhOVOR

BLATNIČKA – Šest set pade-
sát let od první písemné zmín-
ky si letos připomenou obyva-
telé a rodáci Blatničky. Obec 
bude hlavní oslavy směřovat 
do srpnového termínu, plá-
novaných akcí však bude roz-
hodně více. Zapojí se do nich 
i dechová hudba, která letos 
rovněž slaví kulatiny.

„Každoročně na konci dub-
na pořádáme Obecní den. Letos 
jsme se však rozhodli nechat ten-
to termín dechové hudbě Blat-
nička, která slaví čtyřicetiny a  
program oslav tak zahájí,“ uved-
la starostka Blatničky Jarmila 
Hrušková. Dechová hudba při-
pravuje koncert, který bude zřej-
mě nejen plný vzpomínek, ale 
zároveň i energie. „Koncert bude 
mít dvě části. V té vzpomínkové 
se mají představit všichni naši 
bývalí zpěváci za doprovodu stá-
vající kapely, takže by se mělo 
představit osm až deset zpěváků. 
Následovat bude koncert kapely 

v jejím současném složení. Záro-
veň zveme všechny bývalé muzi-
kanty a naše příznivce, kterým 
chceme vystoupením poděkovat 
za jejich bývalou činnost a pod-
poru,“ řekl kapelník Blatničky 
Miroslav Zalubil.

Obecní den se tak přesune z 
osmadvacátého dubna na páteé-
ho května a bude se nést v úplně 
jiném duchu než doposud. Hlav-
ní program se bude konat popr-
vé u nových rybníků a zapo-
jit by se do něj měla prakticky 
celá obec. Jeho součástí bude 
i pohádková stezka, přidají se 
rybáři a bude znít country. Osla-
vy přitom budou mezinárodní. 
Krom družebního Falkensteinu 
ze sousedního Rakouska, totiž 
přislíbili svou účast i zástupci 
německého Falkensteinu. „Dou-
fáme proto, že nám vyjde poča-
sí, neboť se vše bude odehrávat 
venku. Do kulturního domu se 
oslavy přenesou až navečer, kde 
se uskuteční košt vína a peči-

va,“ prozradila harmonogram 
starostka.

Jen o dva týdny později budou 
oslavy pokračovat Vinařským 
dnem, který bude navazovat na 
obdobnou akci v sousední Blat-
nici pod Svatým Antonínkem. 
Vinaři při té příležitosti chysta-
jí Boží Muka se Svatým Urba-
nem, kterým má požehnat blat-
nický farář P. Zdeněk Stodůlka. 
„Odpoledne, ve dvě nebo ve tři 
hodiny bude sehrána divadelní 
hra „Pražáci na vinařských stez-
kách“, kterou herci zahrají přímo 
ve vinohradu. Jejím autorem a 
režisérem je starosta Hýsel Tibor 
Skalka. Vinaři k tomu budou pří-
mo pod búdama nabízet ochut-
návku vína,“ uvedla Hrušková k 
programu dvacátého květnového 
dne. Prvního června se pak Blat-
nička opět zapojí do Noci kostelů 
a při té příležitosti má vzniknout 
v obci nová socha. „Tento projekt 
jsem nazvala Podané ruce, které 
mají symbolizovat spolupráci a 

zároveň i předávání zkušeností 
mezi jednotlivými generacemi. 
Chceme totiž, aby to tady i nadá-
le dobře fungovalo,“ vysvětlila 
starostka Blatničky.

Hlavní oslavy propuknou až 
mezi sedmnáctým a devatenác-
tým srpnem a podle všeho se 
zapíší do místních kronik hodně 
silným inkoustem. Krom toho, že 
by zřejmě při nich měla být před-
stavena nová kniha o Blatničce, 
tak chce obec vytvořit rekord 
v počtu krojovaných obyvatel. 
Počítat se budou v replice Kuno-
vické brány, kterou obec nechá 
pro tento účel postavit. „Díky 
kunovické bráně máme docho-
vánu první písemnou zmínku o 
naší obci, a to při vybírání mýt-
ného. Kdybychom jen uvedli, že 
je díky ní zmínka o Blatničce z 
roku 1362, tak by na to zřejmě 
každý brzy zapomněl. Takto si 
to každý spojí s touto událostí,“ 
vysvětlila Hrušková.

Hynek Zdeněk

Blatnička slaví šest set padesát let, oslavy budou velkolepé

HODONÍN - Většina lidí si Hodonín spojuje s jeho nejvýznam-
nějším rodákem, prvním československým prezidentem, Tomá-
šem Garriguem Masarykem. Minulou středu, sedmého března, si 
všichni připomněli výročí jeho narození. Letos přitom uplynulo 
už sto šedesát dva let ode dne, kdy se narodil.

Už ráno, sedmého března, nosili lidé k pomníku Tomáše Garri-
gua Masaryka věnce a květiny. V pět hodin odpoledne se na Náměstí 
17. listopadu sešli s představiteli a významnými osobnostmi města 
Hodonína také občané města, aby vzpomínkovým pietním aktem 
uctili památku našeho prvního prezidenta.

Svůj proslov pronesl nejen starosta města Igor Taptič, ale při pří-
ležitosti velkého výročí, také ředitel hodonínské nemocnice Anto-
nín Tesařík. Právě letos oslaví hodonínská nemocnice, jež ve svém 
názvu nese jméno prvního prezidenta, už šedesát let své existence. 
U pomníku zazněla při slavnostním aktu také státní hymna v podání 
pěveckého sboru Gymnázia Hodonín a vzpomínkový akt byl ukon-
čen položením věnců. K pomníku však chodili uctít památku nejvý-
znamnějšího hodonínského rodáka lidé také v dalších dnech.

Text a foto Michaela Munzarová

HODONÍN -Všichni milovníci výtvarného umění, kteří ještě 
nenavštívili výstavu Slovensko/Slovakia v hodonínské Galerii 
výtvarného umění, mají poslední možnost si tuto expozici pro-
hlédnout. Celá výstava totiž končí už tuto neděli, osmnáctého 
března. Už ve čtvrtek si ale mohou zájemci dopřát komentova-
nou prohlídku výstavy.

Výstava obsahuje tvorbu z vlastní sbírky galerie a také kurátorský 
výběr se sbírky z Muzea umění v Olomouci. „Díla nejsou uspořádá-
na chronologicky, ale spíše seřazena do jednotlivých motivů, okruhů 
a témat, která jsou typická pro moderní slovenské výtvarné umění,“ 
uvedla autorka tohoto projektu Katarína Gatialová z olomouckého 
muzea.

Návštěvníci galerie si tak mohou prohlédnout díla s motivy hor, 
přírody či lidských figur. Na výstavě jsou zastoupeni významní slo-
venští autoři, jako jsou například Juraj Meliš, Jana Želibská, Josef  
Jankovič a spousta dalších. Při příležitosti této výstavy, zve všechny 
její autorka na komentovanou prohlídku. Svým zasvěceným výkla-
dem provede všechny návštěvníky celou výstavou už tento čtvrtek 
v pět hodin odpoledne v Galerii výtvarného umění.            (mm)

zájemci mají poslední šanci navštívit 
výstavu Slovensko/Slovakia 

Hodoňané uctili nejvýznamnějšího 
rodáka, tomáše Garrigua masaryka

HODONÍN - Už deset let oslaví letos festival amatérského diva-
dla Hobblík a Mumraj!, který začne už příští týden, a to v úterý 
dvacátého března v Domě kultury Hodonín.

Hobblík, přehlídka amatérských činoherních a hudebních divadel 
měl svou premiéru v roce 2003, kdy se měl konat v Hodoníně a Blan-
sku. Z toho také vzešel název Hobblík. Blansko však na poslední 
chvíli odstoupilo. K Hobblíku přibyl ještě Mumraj!, přehlídka stu-
dentských souborů, a festival v Hodoníně začal sklízet úspěchy. Ten-
to rok do hodonínského kulturáku zavítá čtrnáct souborů a zaboju-
jí mezi sebou o nejúspěšnější představení. V loňském roce si cenu 
diváků dokonce odnesl Divadelní soubor Svatopluk z Hodonína za 
svou hru Královny, ve které se předvedla trojice Bohuna Mikulicová, 
Marie Bravená a Petra Kulčarová.

Právě Svatopluk odstartuje celou přehlídku, a to v úterý dvacátého 
března v šest hodin večer. Místní se předvedou v Gogolově Ženitbě.

Mimo to se v Hodoníně předvedou spolky z Kroměříže, Břeclavi, 
Brna, Prahy a spousty dalších měst. Festival skončí v sobotu čty-
řiadvacátého, a to slavnostním vyhlášením obou. Vstupné je sedm-
desát korun, snížené čtyřicet a permanentka na celý festival pak 
vyjde na dvěstěpadesát korun.                                        (mm)

Hobblík a mumraj! Už podesáté

VELKÁ NAD VELIČKOU, 
HLUK - Nekorunovaným krá-
lem koštu „O najlepší kysané 
zelé na Slovácku“, který před 
několika dny hostila tvrz v dol-
ňáckém Hluku, se stal známý 
muzikant z Horňácké cimbá-
lové muziky Martina Hrbáče, 
Martin Kománek. Nakonec se 
však ukázalo, že s dodaným 
vzorkem domácího zelí to bylo 
poněkud jinak a předávání 
ceny provázely potíže. 

Pravými domácími výrobci zelí 
byli totiž jeho rodiče Jan Komá-
nek, vyhlášený horňácký pekař 
a Anna Kománková, vedoucí 
národopisného souboru Veličá-

nek. Ti hned dva dodané vzorky 
ale napsali právě na své syny. 
Nakonec degustující vybrali 
jako nejlepší zelí skutečně jeden 
z jejich vzorků. Domnělý vítěz 
Martin Kománek byl na služební 
cestě v zahraničí a pořadatelé tak 
oslovili k převzetí ceny ve for-
mě kameninového zelňáku jeho 
otce Jana Kománka. Moderátor 
akce tak učinil před zaplněným 
sálem formou přímého přenosu 
přes mobilní telefon napojený 
do zvukové aparatury. „Za malý 
moment přijedu,“ slíbil na druhé 
straně drátu Jan Kománek z Vel-
ké nad Veličkou, která je vzdále-
ná od Hluku jen pár kilometrů. 

Čas ale běžel, nervozita stoupala 
a ten, kdo by převzal cenu, stále 
nikde. Téměř po hodině čekání to 
moderátorovi nedalo a opět zavo-
lal. „Nepřijedu, jsem na zkoušce 
velického mužského sboru, kde 
slavíme,“ vzkázal Kománek 
senior. V sále to zašumělo. S pře-
dáním ceny a blahopřáním na něj 
totiž čekali mimo jiné i předsta-
vitelé Hluku a předseda Zelinář-
ské unie Čech a Moravy Jaroslav 
Zeman. Ten dokonce garantoval, 
že pozve nejlepšího amatérského 
zelaře, včetně druhého a třetího 
v pořadí, k zářijové soutěži pro-
fesionálních výrobců na Zahradu 
Čech do Litoměřic. Majitel vítěz-

ného vzorku si svůj nerozvážný 
čin nakonec zřejmě uvědomil a 
druhý den po akci se omluvil. 
Učinil tak i při náhradním slav-
nostním ceremoniálu, který se 
odehrával už jen před starostou 
Hluku Janem Šimčíkem a hlav-
ním pořadatelem košku. „Chtěl 
bych se všem omluvit. Dal jsem 
přednost oslavě mých narozenin 
s kamarády z pěveckého sboru. 
Ve víru slavení a zpěvu jsem se 
od nich nemohl nějak odpoutat. 
Ani jsem jim neřekl, že jsem měl 
jet pro cenu za vítězství,“ vzká-
zal v tu dobu už šťastný majitel 
nejlepšího slováckého kysaného 
zelí Kománek.     Antonín Vrba

HODONÍN - Hodonínské Kino 
Svět zažilo o uplynulém víken-
du svou velkou premiéru. A 
nutno říci, že úspěšnou. Semi-
nář čínských filmů předčil oče-
kávání pořadatelů. Čtrnáct 
celovečerních a dokumentár-
ních filmů, přednášky o čínské 
kultuře a také koncert čínské 
zpěvačky. 

Program byl rozhodně bohatý 
a návštěvníkům měl co nabíd-
nout. A ti to také patřičně oceni-
li. „Lidí je dost. Na to, že je to 
tady poprvé, je tu spousta těch, 
kteří se už včera akreditovali,” 
řekl Tomáš Vrba z hodonínské-
ho kulturního domu. Filmový 
seminář, který se dříve pořádal 

ve Veselí nad Moravou, tak sklí-
zel úspěchy i v Hodoníně. „Náv-
štěvnost je rozhodně nad moje 
očekávání. Vzhledem k tomu, 
že je to první ročník filmového 
semináře v tomto městě, tak jsem 
netušil, jak na to zareagují ti, kte-
ří byli zvyklí jezdit na tuto akci 
do Veselí nad Moravou,” řekl 
ředitel Domu kultury v Hodoní-
ně Marcel Řimák.

Řimák, který před usednutím 
do ředitelského křesla hodonín-
ského kulturáku, šéfoval kultur-
nímu domu ve Veselí nad Mora-
vou, pořádal podobné semináře 
totiž právě už tam. A s úspěchem. 
Hned po svém usednutí na mís-
to ředitele v Hodoníně se proto 

nechal slyšet, že v podobných 
akcích bude pokračovat také v 
okresním městě. A nutno říci, že 
první ročník se vydařil. Do Hodo-
nína dorazily nejen známé tváře 
z veselských seminářů, ale také 
tváře nové a spousta místních.

„Zatím jsme v polovině celého 
semináře a máme sto akreditova-
ných lidí,” prozradil Řimák před 
zahájením sobotního koncertu čín-
ské zpěvačky Feng-yün Song, která 
vystoupila společně s triem Puo.

„Přišli jsme vysloveně na tento 
koncert. Syn má vztah k čínské 
kultuře a tato zpěvačka se nám 
moc líbí. Dokonce máme i její 
cédéčko doma a myslím, že na 
živo to bude určitě zážitek,“ svě-

řila se jedna z návštěvnic koncer-
tu Jitka Škojcová.

Někteří dorazili pouze na kon-
cert, někteří pohlceni v čínské 
kultuře strávili celý víkend. Na 
rozdíl od veselských filmových 
víkendů, kde většina lidí chodila 
na celý seminář, v Hodoníně byl 
zájem také o jednotlivé filmy. 
„Včera přišlo na jeden film deva-
tenáct lidí, což je hodně. Je vidět, 
že lidé sledují program a vybíra-
jí si, co je zajímá,“ pochvaloval 
si Řimák. Spokojeni tak byli jak 
organizátoři, tak návštěvníci. A 
Řimák by rád pokračoval i příští 
rok. „Za rok bych se rád věnoval 
Hong kongu,“ prozradil.

Michaela Munzarová

První ročník filmového semináře byl úspěšný

Předat cenu za nejlepší kysané zelí byl problém 

BLATNICE POD SV. ANT. – O víkendu se kolotoč koš-
tů vín pootočil o další pořádné kolo. Jak se lidově říká 
„plný dům“ měli v sobotu blatničtí organizátoři, zahrád-
káři a vinaři, při tradiční výstavě vín. V tamním kultur-
ním domě prezentovali téměř třista vzorků. Tento počet 
byl oproti minulému roku větší, což potvrdilo loňský 
úspěšný vinohradnický rok. 

První výstava vín se pod horou Svatého Antonína kona-
la už v roce 1947, což ukazuje na dlouhou tradici. „Z vel-
kého zájmu návštěvníků máme pochopitelně radost. Rok 
od roku je jejich počet vyšší. Utvrzuje nás to v tom, že 
máme v Blatnici kvalitní vinařství,“ sdělil spokojeně před-
seda zahrádkářů Milan Bogár. „Dárce vín máme už stabil-
ní, ale vystavovatelů je podstatně méně než bývalo dřív. 
Degustace vín už ztrácí pomalu smysl, protože v těch vel-
mi dobrých vínech se těžko udělá nějaké pořádné pořadí. 
Rozdíly mezi nimi jsou malé,“ dodal další z organizátorů 
Stanislav Vyskočil z Vinařského spolku v Blatnici. S nej-
více bodovaným vínem se nakonec mohl pochlubit Jan 
Polehňa, za odrůdu Chardonnay získal dvaadevadesát bodů. 

Text a foto Antonín Vrba                                            

Blatnický košt nabídl tři sta vzorků
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 4 přírodní oleje 
  a vosky na dřevo
 4  laky, lazury
 4  poradenství

12042

•  MONTÁŽ WC KOMBI      399 Kč 

• WC KOMBI OD    1.444 Kč
• ČESKÉ VODOVODNÍ   
 BATERIE OD 399 Kč 
• MONTÁŽ ZAKOUPENÉHO   
 ZBOŽÍ
•  VODOINSTALAČNÍ   
 A TOPENÁŘSKÝ MATERIÁL
•  OPRAVY BATERIÍ, WC,   
 INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
•  REKONSTRUKCE BYTOVÝCH  
 JADER NA KLÍČ 
•  S NÁKUPEM VÁM PORADÍ   
 ZKUŠENÝ PRODAVAČ
•  PRODEJ DŘEZŮ A MONTÁŽE  
 PRACOVNÍCH DESEK

12041

Každé napuštění dřeva ole-
jem krásně vyzdvihne jeho 
kresbu, ale více či méně posu-
ne jeho barevný odstín. Barva 
olejů není určující v zabarvení 
odstínu dřeva. I když je sluneč-
ní olej nejsvětlejší, tak povrch 
dřeva ztmaví více, než světlico-
vý olej.

Postup napouštění dřeva:
Olej nanášejte nejlépe štětcem 
s dlouhým chlupem. Po prvním 
nátěru setřete nejdříve po 1 hodi-
ně přebytečný olej (či zředěnou 
směs) savou tkaninou. Po více 
než 1 dni aplikujte další nátěr. 
Nátěry by měly být minimál-
ně dva. Vždy jako první nátěr 
použijte řidší směs.

Spotřeba: 1 l oleje (nebo zředě-
né směsi) vystačí na cca 15-18 
m2, podle savosti povrchu. Dru-
hý nátěr méně saje.

Srovnání předností námi nabí-
zených olejů:
• Tungový Lignea olej - nej-
lepší ochranné vlastnosti, dřevo 
vytvrdí a je vhodný i na venkov-
ní nátěry. Minimální ztmavnutí 
povrchu dřeva. Rychle vysychá.
• Světlicový olej - minimální 
ztmavnutí povrchu dřeva.
• Lněný olej - nejlevnější cena 
při dobré ochraně dřeva.

• Sluneční lněný olej - řídký (jde 
hluboko do dřeva), kratší doba 
vysychání než u lněného oleje.
• Kameliový olej - nevysychavý 
- dobrý k ochraně čepelí, chrání 
dřevo proti UV záření, minimál-
ní ztmavnutí povrchu dřeva.
 

Tungový olej - Lignea 
Přírodní olej na venkovní 

použití („dřevní olej“) 

Lignea olej (tung oil) se vyrábí 
z ořechů čínského stromu Aleu-
rites fordii.
Tungový olej je jednou z hlav-
ních voleb na zátěžová místa a 
venkovní použití, pokud chcete 
použít 100% přírodní nátěr. Jeho 
vlastností je, že dřevo vytvrdí a 
zároveň povrch ponechá elastic-
ký.
Jeho další výhodou je, že ač je 
to pouze přírodní olej, tak rychle 
vysychá a nátěr je suchý po cca 
3 dnech. (Ředidlo nebo jiný olej 
dobu schnutí prodlouží, lze ho 
nanést i neředěný - zahřátý.)
Tungový olej zanechává hezký 
matný povrch a po čase nemě-
ní barvu dřeva. Zároveň krásně 
vyzdvihne jeho strukturu.

Použití: nábytek, podlahy, 
zahradní nábytek, kuchyňské 
potřeby, hudební nástroje, dře-
věné hračky, dřevěné lodě. Jeho 

pomocí se dají impregnovat i 
hliněné omítky, látky a železné 
předměty chrání před korozí. Je 
možné použít samostatně nebo 
do směsí dalších olejů a vosků.
 
Světlicový olej (saflorový olej) 

Přírodní čirý olej 
- za studena lisovaný 

Světlý olej, za studena lisovaný 

ze semen světlice barvířské.
Výhodou tohoto oleje je mini-
mální zabarvení dřeva. Proti ole-
ji lněnému má menší obsah kyse-
liny linolénové, které způsobuje 
žloutnutí. Je řídký - proniká hlu-
boko a rychle do dřeva, proto je 

vhodný do směsí s jinými oleji. 
Při smíchání s tungovým olejem 
dosáhnete minimálního zbarvení 
povrchu a skvělou ochranu dře-
va. Olej se nemusí ředit, ale pro 
lepší proniknutí do dřeva můžete 
použít následující tip.
 
Tip pro hlubší proniknutí do 
dřeva: zahřát olej (cca 50°C ), 
zředit olej terpentýnem nebo 

pomerančovým olejem 10:0,5-1

Použití: nábytek, dřevěné kon-
strukce, dřevěné obložení, pod-
lahy, kuchyňské potřeby, hračky, 
hudební nástroje, hliněné omít-
ky, železné kostrukce apod. Je 
možné použít samostatně nebo 
do směsí dalších olejů a vosků. 
Olej je zdravotně nezávadný. 
 

Lněný olej 
Základní olej - lisovaný za 

studena, bělený bílou hlinkou 

Tento olej je lisovaný za studena 
a rafinace je provedena přírod-
ní bílou hlinkou, která na sebe 
naváže tmavé části oleje a tím ho 
zesvětlí. Oproti běžnému lněné-
mu oleji je tento velmi světlý a 
výrazněji řidší.
Lněný olej se pro své vynika-
jící zpevňující a impregnační 
vlastnosti po staletí používal 
na ochranu dřeva a pro finální 
úpravu hliněných omítek a pod-
lah. Dále je vhodný k nátěrům 
kamenů, korku a železných kon-
strukcí, kde kromě ochrany dává 
materiálu pěknou patinu.

Nátěr se vpije do povrchu do 1 
dne, ale k faktickému vyschnu-
tí dochází až po 2-4 týdnech 
v závislosti na podmínkách a 
typu povrchu. Neobsahuje žád-
ná urychlovací sikativa. Teplo a 
sluneční záření (UV) urychluje 
schnutí.

Zvýrazňuje kresbu dřeva, zpev-
ňuje povrch, chrání před vlhkos-
tí a špínou, snadno se nanáší a 
udržuje. Lněný olej po čase dává 
dřevu krásnou jantarovou barvu.
Lněný olej můžete míchat s dal-
šími rostlinnými oleji, vosky a 
pryskyřicemi. Malé předměty 
můžete nechat v oleji několik 
dní, aby se olej více vpil do dře-
va. 
Použití: nábytek, dřevěné kon-
strukce, dřevěné obložení, pod-
lahy, kuchyňské potřeby, hračky, 
hudební nástroje, hliněné omít-
ky, železné konstrukce apod. Je 

možné použít samostatně nebo 
do směsí dalších olejů a vosků. 
Olej je zdravotně nezávadný.

Sluneční lněný olej 
Čirý přírodní lněný olej, 

rychleji vysychavý 

Lněný olej dlouhodobě expo-
novaný slunečním zářením. UV 
záření způsobuje polymeraci a 
tím dochází k změně vlastností 
oleje, který pak daleko rychleji 
vysychá (oproti lněnému a svět-
licovému oleji). Je krásně čiré 
barvy a je velmi řídký, nemusí se 
ředit a hluboko proniká do dře-
va. Při tom si zachovává všech-
ny vlastnosti lněného oleje (viz 
lněný olej).
Proto je vhodný pro ředění olejů 
s větší viskozitou, aby usnadnil 
jejich nanášení, například s tun-
govým olejem.
Dřevo zabarví trochu méně než 
lněný olej, ale více než světlico-
vý olej.

Použití: nábytek, dřevěné kon-
strukce, dřevěné obložení, pod-
lahy, kuchyňské potřeby, hračky, 
hudební nástroje, hliněné omít-
ky, železné konstrukce apod. Je 
možné použít samostatně nebo 
do směsí dalších olejů a vosků. 
Olej je zdravotně nezávadný.
 

Kaméliový olej. 
Nevysychavý přírodní olej 

Kaméliový olej (Camellia sinen-
sis - čajovník čínský) je průzrač-
ný, lehce žlutavé barvy s velice 
nízkou viskozitou. Je netěkavý, 
poživatelný a v podstatě bez 
zápachu. Takto čistý se využívá 
i v kosmetice (masážní olej, vla-
sový olej).
Nízká viskozita kaméliového 
oleje mu dovoluje proniknout 
rychle a hlouběji do struktury 
dřeva. Během času se jeho bar-
va nemění. Chrání povrch dřeva 
proti UV záření.
Je vynikajícím pomocníkem při 
broušení nástrojů na obtahova-
cích kamenech díky své jemnos-
ti a nevysychavosti. Je ideální k 
promazávání jemných spojů a 
mechanických částí a k ochraně 
nástrojů a čepelí z uhlíkaté oce-
li. Jen velice tenká vrstva nátěru 
aplikovaná látkou nebo ubrous-
kem dostatečně uchrání čepele 
před korozí.
Používá se také pro ředění olejů 
s větší viskozitou, aby usnadnil 
jejich nanášení.

Použití: k ochraně kuchyňských 
nožů z uhlíkaté oceli a údrž-
bě nářadí. Jako ochrana dřeva 
- nábytek, dekorativní předmě-
ty, kuchyňské potřeby, hrač-
ky, hudební nástroje. Je možné 
použít samostatně nebo do smě-
sí dalších olejů a vosků. Olej je 
zdravotně nezávadný.

Terpentýnový olej.
Nejpoužívanější 
přírodní ředidlo 

Používá se k ředění olejů, olejo-
vých barev a balzámů. Zmenší 
jejich viskozitu, aby lépe pronik-
ly do dřeva. Je to skvělé ekolo-

gické rozpouštědlo.

Tip: Balzám: terpentýn, lněný 
olej, včelí vosk v poměru 1:1:1. 
Dodá nádhernou saténovou 
podobu povrchu dřeva (vosk se 
však nehodí tam, kde se dřevo 
stýká s vodou - tvoří se fleky).

Použití: K ředění rostlinných 
olejů, olejových barev, vosků, 
pigmentů, tvorbě glazur, apod. 
Velmi dobře se uplatní například 
k čištění nástrojů zanesených 
smolou, štětců od barev apod.

Pomerančový olej 
Nejpříjemnější přírodní 

ředidlo 

Pomerančový olej je 100% pří-
rodní produkt získávaný ze slu-
pek pomerančů.
Díky jeho silné schopnosti roz-
pouštět mastnotu je perfektním a 
ekologickým rozpouštědlem čis-
tidlem. Této vlastnosti se využívá 
hlavně při míchání s rostlinnými 
oleji a vosky. Zvýší jejich visko-
zitu a dodá jim velmi příjemné a 
svěží aroma.

Použití: Výborně se hodí k ředě-
ní olejů a vosků na dřevo. Velmi 
dobře se uplatní například k čiš-
tění nástrojů zanesených smolou, 
štětců od barev, ředění olejových 
barev.

Zdroj: www.cestadreva.cz

Přírodní oleje jsou tou nejlepší ekologickou volbou jak zdravě ošetřit dřevěné povrchy



8 / 13. 3. 2012 / nové slovácko /  téma*

12045

Ratíškovice-Baťovka

• kuchyňské linky 
• ložnice
• vestavné skříně
• kancelářský nábytek

tel: 777 025 600 
www.masarik.cz

12046

AkČNí sLEVy NA krytINy AŽ 40 %

12047

12048

12049

základní přehled 
nátěrových hmot

SYNTETICKÉ 
u dělí se na větší množství sku-
pin

ALKYDOVÉ NA VZDU-
CHU SCHNOUCÍ 

u používají se k vnitřním i ven-
kovním nátěrům kovových i dře-
věných předmětů.

ALKYDOVÉ 
VYPALOVACÍ 

u používají se např. k povrcho-
vé úpravě karoserií v automobi-
lovém průmyslu.

EPOXIDOVÉ 
u dvousložkové nátěrové hmoty 
se vyznačují vysokou odolností 
proti chemickému namáhání a 
vysokou tvrdostí.

EPOXYESTEROVÉ 
u rychleschnoucí emaily použí-
vané především pro nátěry strojů 
v průmyslu.

KYSELINOTVRDITELNÉ
u dvousložkové nátěrové hmoty 
se používají především na povr-
chovou úpravu nábytku. Tyto 
nátěrové hmoty jsou odolné proti 
mechanickému namáhání a jsou 
vhodné k nanášení na mechani-
zovaných linkách.

AKRYLÁTOVÉ 
u široká skupina nátěrových 
hmot na vzduchu schnoucích 
(např. pro nátěry nábytku), vypa-
lovací (pro nátěry ledniček, pra-
ček, počítačů atd.), dvousložko-
vé (pro opravy automobilových 
karoserií). Pryskyřice v uvede-
ných nátěrových hmotách jsou 
rozpustné v organických roz-
pouštědlech.

POLYSTYRÉNOVÉ 
u speciální nátěrové hmoty odol-
né vodě a vysoké vlhkosti.

POLYURETANOVÉ
u velmi odolné dvousložko-
vé laky, emaily a pružné tmely. 
Používají se k venkovním i vnitř-
ním nátěrům v průmyslu a autoo-
pravárenství.
Do této skupiny patří i jedno-
složkové polyuretanové laky 
značky JOHNSTONES (není 
potřeba tužidlo) vhodné pro 
nátěry dřeva v interiéru. Tyto 
laky jsou odolné alkoholu a hor-
ké vodě (vhodné pro nátěry sto-
lů, židlí, obložení, dveří atd.). 
Tyto jednosložkové polyureta-

nové laky se dodávají v čirém 
provedení a šesti základních 
odstínech (obarvený lak - moři-
dlo i lak v jednom)

VODOUŘEDITELNÉ 
u dělí se na disperzní a emulzní

DISPERZNÍ 
(akrylátové) 

u nátěrové hmoty se používají 
k úpravě stavebních hmot a dře-
va (zn. JOHNSTONES - fasádní 
barva - Stormshield, Cova Plus, 
na parkety - Qick Dry Floor Var-
nish, lesklý email - Acrylic Glo-
ss, matný email - Acrylic Egg-
shell, lazury - Quick Dry Satin 
Woodstain atd.)

EMULZNÍ 
u tyto nátěrové hmoty jsou 
vhodné k nátěrům kovů i dřeva, 
jsou odolné povětrnostním vli-
vům

NAPOUŠTĚDLA
u napouštědla jsou určena k 
napuštění dřeva, dřevotřísko-

vých a dřevovláknitých desek 
a stavebních materiálů (beton, 
cementotřískové desky, omítky 
atd.) před dalším nátěrem. Speci-
ální napouštěla obsahují biocid-
ní látky, které chrání dřevo proti 
dřevokazným houbám, plísním a 
dalším škůdcům.

LAKY

u bezbarvé nátěrové hmoty. 
Odlišují se svým složením (ole-
jové, syntetické, nitrocelulózové, 
vodou ředitelné, polyuretanové), 
použitím (vnitřní, venkovní, na 
dřevo, korek, kov, zdivo, papír 
aj.), způsob zasychání (zasychají 
za pokojové teploty, vypalovací, 
dvousložkové) a liší se stupněm 
lesku (lesklé, polomatné, mat-
né).

LAZUROVACÍ LAKY
u modifikace bezbarvých laků. 

Jejich zbarvení je transparentní, 
tzn. že jejich nátěr není krycí. Do 
této skupiny patří např. lazurova-
cí laky na dřevo zn. JOHNSTO-
NES - Woodworks Satin Wood-
stain

ZÁKLADNÍ BARVY
u barvy určené k nátěrům kovů 
obsahují antikorozní pigmenty. 
Základní barvy jsou většinou 
matné a liší se svým složením 
a způsobem zasychání. Typ 
základní barvy (dřevo, kov) je 
třeba volit i podle toho, jaký z 
vrchních emailů bude použit pro 
konečný nátěr.

EMAILY
u nátěrové hmoty obsahující 
pigment, určené ke konečným 
vrchním nátěrům. Rozlišujeme je 
podle složení (syntetické, akrylá-
tové, disperzní, emulzní, nitroce-
lulózové aj.) způsob zasychání 
(zasychají za pokojové teploty, 
vypalovací, dvousložkové) a liší 
se stupněm lesku (lesklé, polo-
matné, matné, strukturní)

ASFALTOVÉ
u jsou vyráběny přírodních 
asfaltů, nebo z asfaltů vznikají-
cích destilací ropy. Používají se 
k ochranným nátěrům kovů, izo-
lačním nátěrům betonů, střech a 
v současné době se téměř nevy-
rábějí.

POLYESTEROVÉ
u jsou vyráběny z nenasyce-
ných polyesterových pryskyřic. 
Vytvrzují se pomocí urychlova-
če, indikátoru nebo působením 
ultrafialového záření. Používají 
se především v nábytkářském 
průmyslu, ke zpracování na 
mechanizačních linkách.

NITROCELULÓZOVÉ
u jsou vyráběny z pigmentů, 
plniv, roztoků syntetických a nit-
rocelulózových pryskyřic. Jejich 
hlavní výhodou je rychlé schnutí. 
Nevýhodou je krátká životnost a 

velký obsah hořlavých rozpouš-
tědel.

PRÁŠKOVÉ
u jsou směsí syntetických prys-
kyřic, plniv, pigmentů a neobsa-
hují žádná rozpouštědla. Nanáše-
jí se elektrostatickým stříkáním a 
vypalují se při teplotách 150 u 
200 st. C. Vrábějí se s lesklým, 
matným a strukturálním povr-
chem. Nanášejí se přímo na 
kovový podklad v jedné vrstvě a 
jejich použití je ekologicky šetr-
né.

CHLORKAUČUKOVÉ
u speciální nátěrové hmoty na 
bázi chlorkaučuku. Vyznačují se 
odolností proti chemickým vli-
vům - kyselinám, louhům, vodě. 
Nejsou odolné proti ropným lát-
kám a teplotám nad 50 st. C.

SILIKONOVÉ
u jsou vyráběny ze silikonových 
pryskyřic, odolávající vysokým 
teplotám. Silikonové barvy jsou 
určeny k nátěrům tepelně namá-
haných výrobků , vypalují se při 
teplotách nad 200 až 250 st. C.

LIHOVÉ
u jsou roztoky přírodních nebo 
syntetických pryskyřic v alkoho-
lu. Používají se nejvíce k nátě-
rům papíru a dřeva pro vnitřní 
použití.

OLEJOVÉ
u jsou vyráběny na bázi přírod-
ních olejů, kombinovaných s 
různými druhy pryskyřic. Barvy 
obsahují pigmenty a plnidla. Do 
této skupiny patří olejové laky, 
olejové emaily, fermežové barvy 
a fermeže. Olejové barvy mají 
dobrou odolnost povětrnostním 
vlivům, vyznačují se dlouhou 
životností. Jediná nevýhoda je 
delší doba zasychání.

TMELY
u prstovité hmoty různého 
složení (olejové, syntetické, 
disperzní) používáme je zejmé-
na pro vyrovnání ploch před 
nátěrem. Existují i tmely dvou-
složkové (polyesterové, epo-
xidové) používané především 
v autoopravárenství. Specific-
kým druhem jsou tmely těsnící, 
které svou elasticitou vyhovují 
používání ve stavebnictví (těs-
nění spár, utěsňování prostupů 
aj.) 

ŘEDIDLA
u používají se k ředění barev 
a emailů na hustotu vhodnou k 
nanášení různými technikami 
(válečkování, natírání, stříkání). 
Pro různé typy stříkacích zaří-
zení je doporučováno i určité 
rozmezí konzistence nátěrové 
hmoty, vyjadřované jako výto-
ková doba z pohárku podle ČSN 
67 3013. Ředidla jsou hořlavé 
kapaliny různých tříd nebez-
pečnosti. Požární charakteris-
tika musí být vždy uvedena na 
etiketě.

TUŽIDLA
 - KATALIZÁTORY

jsou to látky, potřebné k che-
mické reakci dvousložkových 
nátěrových hmot. U těchto dru-
hů nátěrových hmot (epoxido-
vé, polyuretanové, polyesterové) 
dojde k vytvrzení tmelu jedině 
chemickou reakcí.

Zdroj: http://www.kordek.cz

natíráme - víme čím?

12071
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* JEDINÝ V REgIONU

12053

u Největší výběr Koberců, PVc a vinilových podlah
u Plovoucí podlahy 8mm za neuvěřitelných 260 Kč

u Koberce od 59 Kč PVc od 149 Kč

sLEVOVý kuPON na 20%
Sleva se nevztahuje na akční zboží, zbytky, a zboží na objednávku

Koberce capita

Koberce 

capita Koberce 

capita

 hOdONíN bŘECLAV 
 Od MAríNA u PkZ
 Cihlářská čtvrť 3216/20 nádražní 1210
 tel.: 518 394 873  tel.: 519 325 634
 po-pá: 8-18, so: 8-11.30  po-pá: 8-18, so: 8-12

12055

Nabízí:
u  Variantní studie, projekty pro povolení stavby, prováděcí  
 projekty, vyřízení povolení stavby, stavební a autorské   
 dozory, kompletní dodávky všech částí stavby

u  Zemní práce, základy, svislé a vodorovné konstrukce,   
 střechy, pokryvačské a klempířské práce, rekonstrukce,  
 půdní vestavby, bazény, zateplovací systémy

u  Doplňkové služby - elektroinstalace, rozvody vody,   
 kanalizace, plynu, topení

Více informací na www.pardosa.cz
Kontakt: PARDOSA - technik, s.r.o., Hodonínská 672, Dubňany,
tel.: 515 536 770, 515 536 700, e-mail: pardosa@pardosa.cz

12054

Prodejna kyjOV
komenského 1356 (nové prodejna)
prodejna se nachází v centru města

Prodejna hOdONíN
Palackého 54
prodejna se nachází u budovy Moravských naftových dolů

Prodejna bZENEC
Průmyslová 1571
prodejna se nachází u silnice - bývalá prodejna unikov

12056

Vladimír Mezihorák, tel.: 606 456 304             www.kovos.ivs.cz

KoVoS VracoV, spol. s r.o.
KOVOVÝROBA

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

• VýRoBa z neRezaVějící oceli
• soustRužnické a fRézařské pRáce
• opRaVy stRojů a zařízení

  firma:
ul. jana Husa

(areál zD)
696 42 Vracov

tel./fax: 518 628 667

11248

již od

250,- Kč/m2

lenka.svirgova@bonega.cz

12051

 zaměření
 návrh v 3d
 poradenství
oteveřeno: 8.30 - 17.00
Štefánikova 4, hOdONíN
sasvatova.sykora@seznam.cz
tel.: 777 811 508

jurenova.sykora@seznam.cz
tel.: 775 238 969

12050

Koberce už mají největší popu-
laritu za sebou a jejich ústup 
má na svědomí stále se rozšiřu-
jící nabídka podlahovin, kte-
ré jsou krásné samy o sobě. K 
podlahovinám se ale zase hodí 
kusové koberce, vzájemně se 
doplňují. Dobře zvolený kva-
litní a vkusný koberec interi-
ér nejen oživí, ale může se stát 
jeho dominantou. Stále se ale 
najde hodně zastánců koberců, 
kteří na něj nedají dopustit, 
především starší generace. 

Chcete-li koupit koberec, tak vět-
šinou předem víte, do jaké míst-
nosti ho umístíte. Nejdůležitější 
je sladit barvu nábytku a stěn 
s vybraným vzorem. Koberec 
bude celkovou atmosféru poko-
je buď podporovat, nebo můžete 
zvolit barvu dominující, určující, 
pak už by jste ale neměli dávat 
další výstřední doplňky. 

Trendem posledních let jsou pří-
rodní materiály, zejména vlna a 
syntetický akryl, který rozezná 
od vlny jen skutečný znalec. 
Velmi pěkně vypadá i kombina-
ce obou materiálů třeba s hed-
vábím. Koberec by měl být pří-
jemný na dotek, neměl by se se 
špinit, a pokud přece jen, měl by 
jít dobře vyčistit. Nejlepší vari-
antou je, vybrat si protialergenní 
a zároveň i hezký, módní a ladící 
s interiérem. 

KUSOVÉ KOBERCE
U kusových koberců jsou vzhled, 
barva a tvar tím nejdůležitějším. 
Měly by doplňovat nebo podtr-
hovat celý interiér. Čím výraz-
nější máte podlahovou krytinu 
a nábytek, tím umírněnější byste 
měli zvolit barvy a vzory kober-
ce a naopak. Důležité také je, 
jakého výsledného tónu chcete 
kobercem dosáhnout. Podlaho-
vinu může kusový koberec buď 
doplnit barvami, nebo oživit 
kontrastem. Můžete ho také leh-
ce a často obměnit a vnést do 
interiéru nový rozměr. 
Výběr barvy
Zelená a šedá jsou chladivé a váž-
né barvy, červená, žlutá a hnědá 
budou působit teple, výrazné a 
křiklavé barvy interiér rozveselí, 
ty se hodí hlavně do dětských a 
studentských pokojíčků. Tmavší 
odstíny prostor opticky zmen-
šují, světlé naopak rozjasňují a 
zvětšují.  

JAKý KOBEREC 
JE MODERNÍ

S moderními trendy designu 
koberců je to podobné jako s 
módou, nosí se prakticky coko-
liv. Málokdo má ale odvahu 
na to, aby do svého pestrého 
pokoje umístil velký pestrý 
koberec. Pokud ale máte inte-
riér spíše klidový, nevýrazný, 
můžete koberec pestrý zvolit. 
Výrazné barvy kombinujte s 
jednoduchými vzory, pro cel-
kové pokrytí je vhodná klasic-
ká obdélníková, pro zvýraznění 
menšího prostoru zas oválná. 
Nejlepší je vzít s sebou do pro-
dejny vzorek vašeho nábytko-
vého dřeva.

KAM JAKý KOBEREC
Koberce do obývacího pokoje se 
obvykle umísťují pod konferenč-
ní stolek, tvar by měl kopírovat 
tvar stolku, a  neměl by zasaho-
vat pod sedačku.
Do dětského pokoje nebo poko-
je, kde jsou zvířata,c je vhod-
ný zátěžový koberec s nízkou 
smyčkou, nízkým střiženým vla-
sem, nejlépe z polyamidu, jsou 
odolnější a údržba je snazší. Do 
ložnice zvolte raději hebouč-
ký a měkoučký povrch. Ovšem 
koberce do předsíně by měli 
absorbovat vlhkost a špínu, kte-
rou přinesete z venku. 
Koberce z vlny bývají většinou 
velmi odolné, a to i proti nečis-

totám. Jen by ste si měli dát 
pozor při vysávání, vždy vysá-
vejte po směru vlasu a nepouží-
vejte rotační kartáče, kterými 
by se mohl povrch koberce 

poškodit. Pokud máte nový 
vlněný koberec, který nepři-
měřeně pouští vlas, tak je to 
několik měsíců zcela normální, 
časem by však už ale pouštět 

neměl. Jestli si chcete zacho-
vat koberec co nejdéle pěkný, 
nepřetěžujte ho těžkými kusy 
nábytku. 

Zdroj: http://www.chytrazena.cz

Jaký koberec si vybrat, je ještě moderní?
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 Zdá se, že 

zima už krajině 
nevládne a je 

zapotřebí se už pomalu rozmýš-
let, jak budeme letos zasahovat 
ve vinicích, čím a jak provést 
jarní postřik. Pravdou je, že se 
rok od roku snižuje pestrost v 
nabídce postřiků obecně a u 
jarních to platí dvojnásob. Proč 
to tak je, bychom se měli asi 
spíš zeptat v antimonopolním 
úřadu. V minulém roce totiž 
skončila registrace jednoho z 
nejúčinnějších jarních postři-
ků - Sulce. Zvláště letos, kdy 
jsou vinice rozhozené zimním 
teplým počasím a následnými 
třeskutými mrazy je důležité 
je na jaře řádně ošetřit. Také 
ing. Petr Ackerman Csc, vyni-
kající odborník na rostlinolé-

to nejen ve vinohradnictví, ale 
také v sadařství. Zvlášť vynika-
jící, je na kadeřavku broskví. 
Kropenaté dřevo vinic svěd-
čí, že z minulého roku zůstaly 
patogeny oidia i perenospory. 
Doporučuji tedy všechno réví 
vynést z vinice a spálit. Stačí, 
kolik patogenních zbytků se do 
půdy dostalo ze zetlelých lis-
tů. Ale zpět k Sulce. Dá se říct, 
že podobně komplexní přípra-
vek v současnosti na trhu není. 
Doporučuji použít Sulku v 6 % 
roztoku. Ale pozor, pokud jsou 
již vyrašené lístky, snižte kon-
centraci na 3 %, jinak by hrozi-
lo spálení výhonků. Ty  mohou 
krátkodobě po aplikaci zhněd-
nout, ale brzy se zase zazelena-
jí. I když Sulka není rezistentní, 
bylo by vhodné ji střídat v mezi-

tzv. vatičky, až ouš-
ka, použijte Kumulus. 
Zvláště kdo měl před-
loni vinice zdecimo-
vané infekčními tlaky, 
kroupami, či škůdci, 
mu tento osvědčený 
postup vinici zachrá-
ní. Velmi důležitá je 
také teplota při apli-
kaci. Sulku použijte 
až tehdy, kdy venkov-
ní teplota po tři dny 
za sebou překročí  15 
st. C. Jsem rád, že se 
mně povedlo do Vinař-

ského domu zajistit dostatečné 
zásoby Sulky, které se až do 
vypotřebování zásob stále smí 
používat. Radil bych, dojít si 
včas pro patřičnou zásobu, 

snad i do příštích let.  Už letos 
je totiž Sulka, tento tradiční a 
komplexní ochranný přípravek, 
v České republice stažen z pro-
deje z důvodu ukončení licen-
ce. My jako téměř jediní pro-
dejci ji zatím máme. Sluníčko 
brzy rozehřeje vinice i sady a 
my budeme rádi, když ten kalup 
zachytíme. Tak se stavte u nás 
ve Vinařském domě v Dub-
ňanech, poradit se a dopředu 
nakoupit jarní postřiky i hnoji-
va. Štěstí přeje připraveným.

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

Autor je vinař, držitel certifikátu 

SOMMELIER akreditovaného MŠ ČR 

a Mezinárodních degustátorských 

zkoušek dle norem EU. 

kařství doporučuje sulku jako 
jedinečný jarní postřik, který 
působí jak na přezimující škůd-
ce, tak na houbové choroby. A 

TÝDEN S VINAřEM - První ochrana vinic po zimě 11

* LUšTěTE S NOVÝM SLOVÁcKEM
KříŽoVKA s prAnostIKou V tAjEnCE: 

tAjEnKA:  ... na řehoře, líný sedlák, který neoře.

 datum obec místo začátek

 17. 3. Vracov Sokolovna 13.00
 17. 3. Kyjov Kulturní dům 14.00
 17. 3. Hýsly Obecní dům 13.00
 17. 3. Strážnice Kulturní dům 14.00
 24. 3. Ježov Kulturní dům 14.00
 24. 3. Hovorany Sokolovna 14.00
 24. 3. Kozojídky Obecní úřad 10.00
 24. 3. Těmice Sokolovna 14.00
 8. 4. Bukovany Sokolovna 13.00
 8. 4. Milotice Kulturní dům 13.00
 8. 4. Uhřice Kulturní dům 12.00
 8. 4. Rohatec Kulturní dům 12.00
 8. 4. Hroznová Lhota Kulturní dům 13.00
 8. 4. Domanín Dělnický dům 13.00
 8. 4. Dubňany Sport. hala Želva 13.00
 8. 4. Vnorovy Lidový dům 13.00
 21. 4. Ratíškovice Restaurace Sport 14.00
 28.-29. 4. Josefov Kulturní dům 13.00
 28. 4. Sudoměřice Areál Starý potok 12.00
 1. 5. Bzenec Sklepy pod Sokolovnou 9.00
 5. 5. Petrov Motorest Plže 14.00
 6. 5. Veselí nad Mor. Benátky 9.00
 8. 5. Moravský Písek Sokolovna 10.00

celostátní výstava vín VRacoV - sokolovna 19.-20.5.

Zdroj: Český zahrádkářský svaz, územní sdružení Hodonín

Výstavy vín v roce 2012

www.nove-slovacko.eu

Řádkovou inzerci můžete 
zadávat také na stránkách:

postřicích s přípravkem Kumu-
lus. Velmi účinná technologie 
prvních postřiků je taková, že 
první provedeme postřik Sul-
kou a po asi 14 dnech, ve fázi 
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nem. pátek 30. března, dětské 
oddělení. téma „Veselým kro-
kem, trnkovým rokem“. 

kyjoV: Městské kulturní stře-
disko: u 13. 3. (Út) v 19.00 
seriál dechových hudeb: Borši-
čanka Antonína Koníčka – DH 
vznikla v roce 2001 a navázala na 
tradice známé kapely Boršičanka 
novou, výrazně profesionální gar-
niturou. Cílem Boršičanky Antonína 
Koníčka, kapelníka, je být dobrou 
muzikou a hrdě reprezentovat sto-
dvacetiletou tradici doma i v zahra-
ničí. Kapela vydala řadu hudeb-
ních nosičů a účastnila se natáčení 
v rozhlase i televizi. Akce se koná 
v divadelním sále DK. u 17. 3. 
(so) ve 14.00 josefský košt u 
18. 3. (ne) v 15.00 Vyletěla 
holubička – XXII. ročník soutěže 
dětských zpěváků v lidové písni se 
koná v divadelním sále DK. Zazpí-
vají děti z Kyjova a okolí, zpěváky 
doprovází cimbálová muzika Friš-
ka s vedoucím Davidem Vašulkou. 
V programu vystoupí děti z Kyjován-
ku. Pořadem provází Ladik Šime-
ček. u 24. 3. (so) ve 20.00 Večer 
u cimbálu s cM friška – k tanci 
a poslechu pro zkušené, ale i pro 
ty, co se chtějí naučit tančit u cim-
bálky. Pořádá CM Friška v malém 
sále DK. u 25. 3. (ne) ve 14.00 
jarní zpívání v kyjově s ochut-
návkou vín a zabíjačkových spe-
cialit – tip měsíce. u 27. 3. (Út) 
v 19.00 Vše o mužích – pražské 
divadelní představení, hrají: 
Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal 
Slaný. Aneb jak muži sami sebe 
vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb 
jak to dopadá, když se testosteron 
smíchá s city a striptýzem. Tragi-
komedie o mužích pro ženy, aby je 
opět nepochopily. Přijďte se pobavit 
a odreagovat, a že o představení 
je zájem, o tom svědčí vyprodané 
sály v Praze a Brně. Akce se koná 
v divadelním sále DK. u Městská 
knihovna kyjoV: I letos se koná 
„Březen - měsíc čtenářů“, první 
týden v měsíci bude amnestie 
upomínek a zápisné zdarma a 
budou se konat tyto přednášky: 
 Úterý 13. března 17.00 - před-
náška sr. kláry Marie stráníkové 
na téma „novodobé otroctví“, 
vstup volný, přednáškový sál.  
středa 14. března 17.00 - před-
náška ing. zdeňka zamazala na 
téma „podstata vnitřních psy-
chických disharmonií a živlová 
nerovnováha“, vstup volný, stu-
dovna - čítárna.  pondělí 19. 
března 17.00 - přednáška karla 
Reidla (produkty staRlife) na 
téma „Děti a potravinové doplň-
ky“, vstup 70,- Kč, přednáškový 
sál.  středa 21. března 17.00 
- přednáška chiropraktika ing. 
Vinci lásla na téma „Mladistvý 
vzhled“, vstup 50,- Kč, studov-
na-čítárna.  středa 28. břez-
na 16.30 - přednáška josefa a. 
zentricha na téma „s bylinkami 
do nového roku“, vstup volný, 
studovna-čítárna.  pátek 30. až 
sobota 31. března - každoroční 
„noc s andersenem“ se koná v 
oddělení pro děti a mládež 

 AKcE
Dolní BojanoVice: Obecní 
dům: 11. března od 17.00 - „stré-
covský koncert“ pořádaný v 
rámci jarního hudebního fes-
tivalu u Dále obec Dolní Boja-
novice nabízí vstupenky na kon-
cert jaroslava svěcené, který se 
bude konat 25. března. Cena vstu-
penky - v předprodeji činí 150 Kč, 
na místě 200 Kč. 

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

HoDonín: u kavárna Dk Hor-
ní Valy, - olDies paRty - Dj 
luDěk ptáček, soboty 24. a 
31. března začátek ve 20.00 u 

Dk HoDonín u 29. 3. v 19.00 
- sál evropa Hodonín: VáclaV 
neckář a Bacily – konceRt 
u Městská knihovna Hodonín: 
akce na měsíc březen 2012: 
VýstaVy: jiří Doležel – epi-cen-
teR. Do 31. března, Galerie Ved-
nevnoci. Výstava fotografií z Pákis-
tánu. u Václav Vašků - černobyl. 
Do 30. dubna, výstavní sál. Výsta-
va fotografií z Černobylu. Společná 
vernisáž výstavy Jiřího Doležela 
a Václava Vašků se uskuteč-
ní v úterý 13. března v 18.00. u 
fotokoŠt. Do 20. dubna, ves-
tibul knihovny Výstava fotografií. 
u už jsem čtenář – knížka pro 
prvňáčka. Do 31. března, předsá-
lí 1. patro. Výstava fotografií a knih 
k projektu Už jsem čtenář – knížka 
pro prvňáčka. u přeDnáŠky: 
u japonská kultura - výstava 
japonské kultury bude k vidění do 
22. března ve vestibulu knihov-
ny. čtvrtek 15. března od 15:00 
hodin, přednáškový sál. od 15:00 
hodin do 18:00 hodin prezentace 
japonské kultury v podání členů 
hodonínského klubu Minami no 
otaku. od 18:00 hodin přednáška 
o japonské hře Mahjong – hazard 
s nádechem dálněvýchodní mys-
tiky, na kterou naváže přednáška 
překvapivé japonsko – promí-
tání fotografií z cest po Japonsku 
doplněné o zajímavosti japonské 
kultury. u iva Matyášová – feng-
shui a děti. středa 21. března 
v 17:00 hodin, přednáškový sál. 
Přednáška zaměřená na to, jak 
nalézt pozitivní zóny pro děti nejen 
pro hru a odpočinek, ale také pro 
studium a soustředěnost. u iva 
Matyášová - Harmonie prosto-
ru pomocí vyvážené kombi-
nace prvků, symbolů a barev. 
sobota 24. března 9:00 – 18:00 
hodin, přednáškový sál. Přihláš-
ky, rezervace a více informací na 
tel. 605 861 136, iva@fengshu-
iplus.cz nebo www.fengshuiplus.cz. 
u pavel Bidlo - strava jako lék. 
Úterý 27. března v 18:00 hodin, 
přednáškový sál. Životospráva je 
cesta, jak se vyhnout nemocem. 
Beseda na téma „Cesta ke zdraví a 
to i z těžkých nemocí lékem zvaným 
jídlo.“ u zdraví je krásné. čtvrtek 
29. března v 17:00 hodin, před-
náškový sál. Přednáška o přírodní 
orientální kosmetice ze severní Afri-
ky, o možnostech léčby ekzémů, 
lupenky a dalších léčebných recep-
turách. u „první jarní čtení o lás-
ce a nenávisti s knihami simo-
ny Monyové“. Úterý 20. března 
v 17:00 hodin, přednáškový sál. 
Setkání nad knihami spisovatelky 
Simony Monyové. Součástí večera 
bude vyhlášení Krále čtenářů a Čte-
náře roku 2011. u noc s anderse-

VřesoVice: Dětský maškarní 
karneval pro rodiče i děti. 17. 3. 
• 15.00 - 18.00. Hraje Dj luděk 
ptáček, srdečně zve os Babu-
le. Akce se koná ve Vřesovicích 
u Kyjova v tělocvičně místní školy. 
Vstupné dobrovolné.

 VÝSTAVY
HoDonín: u Vinohrady, dobré 
víno dáváte… tradiční vinohrad-
nictví a vinařství na Hodonínsku 
potrvá do 31. 3. 2012. u Galerie 
kaplička, tyršova ul.: umělec-
ká 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 hodinu ( v 9, 10, 
11, 12, 13, 14 a v 15 hodin) nebo 
po předchozí dohodě na tel. 725 
920 846. 

 ExPOzIcE
BukoVany: větrný mlýn, Buko-
vany 70: prohlídka mlýna každý 
den od 10.00.

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

D. BojanoVice: slovácká cha-
lupa - Slovácká chalupa je otevře-
na v neděli od 15.30 do 17.00 

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

HoDonín: Galerie kaplička, 
tyršova ul.: Prezentace a pro-
dej současného výtvarného umění 
– obrazů, grafiky, skla, keramiky. 
Otevřeno út–pá 10–12, 13–17, so 
9–11, vstup volný. u Masarykovo 
muzeum, Zámecké nám. 9: Stálá 
expozice: T. G. Masaryk a rod-
ný kraj. Otevřeno: út–pá 8–12, 
13–16.30, so–ne 13–18. u Muze-
um naftového dobývání a geolo-
gie, Kasárenská 1022: počátky 
průzkumu ropy a zemního ply-
nu na rakousko-českém pome-
zí, otevřeno po–pá 9.00–15.00, 
so–ne 13.00–15.00, doporučeno 
telef. ověření: 732 628 735. o sol-
ná štola – jeskyně, v předsálí 
expozice o vzniku solí a eva-
poritů, polských dolech a léči-
vých účincích solí na lidský 
organismus. Otvírací doba solné 
jeskyně: po–pá 10–20 hod., so–ne 
13–17 hod. Obj. tel. 732 628 735. 

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

Mikulčice: expozice Velkomo-
ravské Mikulčice. Tel. 518 357 293, 
mail: info@mikulcice-valy.info. Infor-
mace o otevírací době a programech: 
www.mikulcice-valy.info. Exteriéry 
areálu mikulčického hradiště přístup-
ny trvale.

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

RatíŠkoVice: Minigalerie 
U Bábíčků: stálá prodejní výsta-
va keramiky ludmily kováří-
kové. Otevřeno po–pá 13–18, so 
8–11.

stRážnice: u Městské 
MuzeuM - historie, příroda, škol-
ství, krátkodobé výstavy nejrůzněj-
šího zaměření, otev. doba - út - pát 
- 8-11, 12-15.30, ne - 13-17, více 
na http://muzeum-straznice.web-
node.cz u MuzeuM Mlynář-
stVí, za piaristickým kostelem: 
středověký mlýn s kompletním 
zařízením a zajímavou historií, 
otevřeno pá–ne 10–18 (nebo na 
tel. 518 337 707, 724 162 265). 

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

Veselí naD MoRaVou: Měst-
ské muzeum, Bartolomějské nám. 
41: stálá expozice „od Doubravy 
po javořinu“ – výstava přibližuje 
lokalitu po stránce archeologické, 
etnografické a historické. Otevřeno 
po–pá 8–12 a 13–16, ne 13–17.

žaRoŠice: Muzeum obce, Spále-
nisko 110: stálá expozice – Mobi-
liář vesnického obydlí, zanik-
lá řemesla, historie a tradice 
poutního místa žarošice, černá 
kuchyně, archeologie, obrazy 
ak. mal. j. konečného. Otevřeno 
čt–ne 9–12, 13–17.

želetice: Muzeum obce (ve 
škole): nejstarší dochova-
né dokumenty vztahující se 
k obci, rozsáhlá fotodoku-
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 muzeum: 
Do 31. 3. 2012 bude muzeum 
přístupné út - pá od 9:00 - 16:00 
h, s možností 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. 

KULTURNí A INFORMAČNí SERVIS

k degustaci až 500 vzorků,
občerstvení zajištěno.

od 17.00 muzika pro ještě lepší zábavu.
Vstupné 200,-

TRADIčNí JOSefSKá VýSTAVA VíN 
Ve VRAcOVĚ 2012

17. března • hala městské sokolovny 
Vracov • začátek ve 13.00.
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*
Dnes čtěte
u Veselské 
panenky hostily 
v sobotu v derby 
Moravy v inter-
ligové házené 
Zlín.

u Dvacet let od 
založení si připo-
mínají tanečníci 
TK Classic Hodo-
nín.

u Vrcholí fotba-
lové přípravy 
v hodonínském 
regionu.

vybrali jsme:
lední hokej 2. liga

finále - 3. utkání

SHK Hodonín
- Technika Brno

úterý 13. 3. - 18.00

Zimní stadion TeZa Hodonín

Zdar
v příloze zasílám fotky:

Finale 1
Domácí Drtiči sváděli s Technikou tvrdý boj

Finale 3
Hrdina domácího zápasu Jiří Goiš, střelec vítězného gólu v prodloužení

Semifinále play-off, 4. zápas 
– pondělí, 5. března
KLH VAJGAR JINDŘICHůV 
HRADEC – SHK HODONÍN 
2:7 (0:3, 1:2, 1:2)
REGION – Hodonínští Drti-
či neponechali nic náhodě a 
od prvních minut jich bylo 
plné kluziště sportovní haly 
v Jindřichově Hradci. Zcela 
zaslouženě nakonec přehráli 
svého protivníka a díky jasné 
výhře tak ukončili tuto zají-
mavou semifinálovou sérii. Už 
se tak můžou těšit na samot-
né finále, kde na ně netrpělivě 
čeká Technika Brno.

I. TŘETINA:
Hodonín měl raketový úvod, 

když vyhrál úvodní buly, 
následně se mu povedlo pře-
číslit obranu soupeře a Martin 
Štěpán v brejku dva na jedno-
ho našel Martina Bučka, který 
rozvlnil po dvanácti sekundách 
síť za gólmanem  Tomášem 
Kubešem – 0:1. Tedy začátek 
jak z partesu. Pro domácí sou-
bor to byl řádný šok, ze kterého 
se jen těžko dostávali. Protože 

hostující obrana stála na pev-
ných nohách, snaha domácích 
o korekci výsledku byla marná. 
Navíc v polovině sedmé minuty 
neuhlídali Jihočeši další smrtící 
brejk Drtičů, když ujela dvoji-
ce Jan Matějka a Jakub Sajdl, 
aby druhý jmenovaný přidal 
druhou branku – 0:2. Následně 
hrál Vajgar přesilovku, ale byl 
tak neschopný při této výho-
dě, že Branislav Rehuš vystihl 
rozehrávku domácích  a stře-
lou z dálky poslal třetí gólový 
pozdrav do domácí klece – 0:3. 
Na padesát přítomných hodo-
nínských fanoušků se tak báječ-
ně bavilo, a to ještě netušili, že 
brankostroj Drtičů bude mít dal-
ší pokračování.

II. TŘETINA:
Na další branku čekala více 

jak tisícovka fanoušků do 29. 
minuty, kdy střelu Martina Hol-
lého dorazil do branky Kyle 
Heffernan – 0:4. To však zdale-
ka nebylo vše. Ve 33. minutě již 
svítilo na světelné tabuli příjem-
ných 0:5! K odraženému puku se 
totiž dostal Martin Špok a střelou 

pod horní tyčku nedal brankáři 
Kubešovi šanci. V závěru třetiny 
(38. minuta) se dočkali i domá-
cí, když po přihrávce Aleše Sko-
kana propálil Petra Zavadila v 
brance Hodonína 22letý Michal 
Milotinský – 1:5.

III. TŘETINA:
Domácí na výraznější změnu 

skóre prostě neměli, navíc ve 46. 
minutě našel Kyle Heffernan před 
brankou Romana Nesrstu, který 
překonal nešťastného gólmana 
Kubeše – 1:6. Po této brance se 
utkání již v podstatě dohrávalo 
z povinnosti, protože všem pří-
tomným v hale bylo jasné, kdo se 
bude po zápase radovat po prá-
vu z postupu do finále. Pět minut 
před třetí sirénou opět řádila při 
vlastním oslabení hostující dvo-
jice Martin Špok a Jakub Sajdl, 
aby právě Jakub Sajdl dokázal 
dostat puk opět za záda branká-
ře Vajgaru – 1:7. Poslední slo-
vo si ale nakonec vzali zklama-
ní domácí hokejisté, kteří v 58. 
minutě při přesilovce skórovali 
střelou od modré čáry – prosadil 
se David Mazanec (2:7).

STATISTIKA ZÁPASU:
Branky a přihrávky: 38. Milo-

tinský (Skokan, Voříšek), 58. 
David Mazanec (Voříšek, Sko-
kan) – 1. Buček (Štěpán, Rehuš), 
7. Sajdl (Matějka, Špok), 8. 
Rehuš (Skočovský), 29. Heffer-
nan (Hollý), 33. Špok, 46. Nesrs-
ta (Heffernan, Hollý), 55. Sajdl 
(Špok, Pokorný), vyloučení: 4:4, 
využití: 1:0, v oslabení: 0:2, stře-
ly na branku: 30:37, řídili: Jílek 
– Marek, Rybáček, diváci: 1085.

Stav série je 3:1 pro SHK 
Hodonín, který tak postupuje do 
finále. 

Trenéři po zápase
Václav Kmoníček, Jindřichův 

Hradec: „Dnešní zápas se pro 
nás nevyvíjel dobře. Moc jsme 
chtěli, ale srazil nás rychlý gól ze 
dvanácté vteřiny. Hned v sedmé 
minutě dal soupeř druhou bran-
ku a to byly věci, co nás srazily 
do kolen. Podle toho se pak vyví-
jel zápas dále. Chtěli jsme to ještě 
zkusit, ale další dvě branky padly 
z nedůslednosti před naší svatyní 
a za stavu 0:5 to již bylo těžké. 
Zbytek zápasu se dohrával. Až 

do dnešního zápasu jsme vzdo-
rovali, dnes to ovlivnil začátek 
utkání. Tým zaslouží pochvalu, 
postoupit mohl jen jeden. Hodo-
nín byl o fous lepší, zaslouženě 
postoupil. Mají mladší tým a to 
se v téhle fázi sezony projevuje. 
Ale i tak si myslím, že jsme byli 
rovnocenným soupeřem. Celou 
sezonu nemůžeme hodnotit špat-
ně a mužstvu chci jen a jen podě-
kovat.“

Libor Žilka, Hodonín: „Dali 
jsme dva rychlé góly ze začátku 
utkání. Následně jsme si vypra-
covali až pětibrankový náskok. 
S hráči jsme si řekli jak na to a 
povedlo se nám to naplnit. Chtě-
li jsme dnes víc než Jindřichův 
Hradec. Šli jsme za svým cílem, 
nechtěli jsme sérii vracet zpátky 
do Hodonína. Hráli jsme dobře, 
kluci dodržovali pokyny a čeka-
li jsme na chyby soupeře. Vajgar 
hraje hokej, mají super hráče. 
Nebyla to Břeclav, ale my jsme se 
na to výborně připravili. Máme 
dobrý tým a věřili jsme si i na 
Vajgar. Povedlo se nám postou-
pit a to byl náš cíl.“        (jop) 

Finále play-off, 1. zápas – 
pátek, 9. března
SHK HODONÍN – VSK 
TECHNIKA BRNO 5:4 po 
prodloužení (1:2, 3:1, 0:1)
HODONÍN – Do Hodonína se 
již delší dobu jezdí za dobrým 
hokejem a kvalitními klobás-
ky od místní firmy Maspro. 
To platilo i v prvním finálo-
vém utkání Druhé hokejové 
ligy, skupina Střed, ve kterém 
viděla velmi dobře zaplněná 
TEZA aréna bojovné utkání 
dvou vyspělých celků třetí nej-
vyšší hokejové soutěže u nás. 
Navíc musíme pochválit domá-
cí činovníky, kteří utkání poja-
li jako společenskou událost a 
v mnohém nám to připomínalo 
běžnou atmosféru na hokejo-
vých zápasech kanadsko-ame-
rické NHL. 

Předzápasové a přestávkové 
bloky vyplňoval zkušený spíkr Ivo 
Cencinger z Hodonína, který uve-
dl před utkáním zpěváka Zbyňka 
„Bobra“ Horáka, bývalého čle-
na skupiny Argema, který zazpí-
val přítomným fandům finálovou 
hymnu Drtičů, kterou sám složil 
na motivy lidové písničky „V 
Hodoníně za vojáčka mňa brali.“

I. TŘETINA:
Drtiči šli do vedení díky brz-

kému gólu, který byl hodně zají-
mavý. Ve 3. minutě nahodil puk 
na mantinel obránce Hlavačka, 
který si pak nepozorný brankář 
Novák srazil nešťastně do vlast-
ní branky – 1:0. Branka však 
domácí nenakopla, spíše naopak. 
Brněnští vysokoškoláci dokázali 
do konce této části zápas otočit a 
tak odcházeli poprvé v utkání do 
kabin určitě spokojenější. Ve 12. 
minutě vyrovnal Odehnal -1:1, 
aby o čtyři minuty později zařídil 
nejtěsnější vedení hostů Sedlá-
ček, když jeho střílenou přihráv-
ku usměrnil jeden z domácích 
obránců za zády bezmocného 
brankáře Zavadila – 1:2. 

II. TŘETINA:
V této části přidali domácí 

na důrazu a pohybu a dokázali 
během deseti minut nasázet sou-
peři z krajského města tři góly. 
Vyrovnání ve 22. minutě má na 
svědomí Špok (2:2), na 3:2 při-
dal důležitou trefu zcela volný 
Rehuš o dvě minuty později a 
skvělý obrat Drtičů dokonal ve 
31. minutě Sajdl, který dostal 
puk za brankovou čáru v hod-
ně nepřehledné situaci – 4:2. Po 

ler, diváci: 2003. Stav série: 1:0.
Řekli po utkání
Libor Žilka, trenér SHK 

Hodonín: „Trpělivou hrou jsme 
čekali na chybu soupeře, kte-
rá nakonec přišla. V závěru se 
k nám přiklonilo i štěstí. Tomu 
jsme šli ale naproti. Zápas si 
rozebereme na nejbližším tré-
ninku. Mrzí mě hlavně indivi-
duální chyby, kvůli kterým inka-
sujeme laciné branky. Zkusíme 
zapracovat i na kombinaci. Přes 
pozornou obranu se nám těžko 
dostávalo, proto jsme zkoušeli 
hrát jednoduše.“

Vlastimil Odehnal, sportov-
ní manažer Techniky Brno: 
„V první třetině jsme byli lep-
ším týmem. Pak jsme si bohužel 
nechali dát hloupé góly. Naštěs-
tí za nepříznivého stavu jsme se 
zvedli a vyrovnaný duel znovu 
srovnali. Střídáním brankářů 
jsme chtěli dát mužstvu nějaký 
nový impulz a to se povedlo. Byl 
to jinak vyrovnaný zápas, vyhrál 
šťastnější. Musíme vyhrát doma 
a pak se pokusíme zvítězit i tady. 
Hodonín je hratelný.“      (jop)

Rozhodnutí o druhém finalistovi přinesl pondělní duel

Hrdinou se stal Jiří goiš. První krůček se Drtičům vydařil

Hrdina domácího zápasu Jiří Goiš, střelec vítězného gólu v prodloužení.  Foto ice

Hodonín sice vedl 2:0, body ale nakonec zůstaly v Brně
Finále – Play-off, 2. utkání – 
neděle, 11. března
VSK TECHNIKA BRNO – 
SHK HODONÍN 3:2 (1:2, 1:0, 
1:0)
REGION – Druhý finálový 
zápas 2. hokejové ligy, skupina 
Střed se hrál v neděli v Brně 
před rekordní návštěvou, o 
kterou se zasloužili především 
příznivci Drtičů, kteří přices-
tovali do krajského města v 
počtu několika stovek a vytvo-

řili svým miláčkům v podstatě 
domácí prostředí.

Do vedení šel Hodonín po 
šesti minutách, když přihrávku 
Hollého zužitkoval ve vedoucí 
branku Goiš – 0:1. Ve 13. minutě 
šel na lavici hanby domácí Čes-
nek a hosté v čase 14:03 udeřili 
po druhé. Přesilovku zužitkoval 
Heffernan, kterému nahrával 
Špok – 0:2. Po tomto gólu opus-
til domácí svatyni Jirkův, které-
ho nahradil Novák.

V závěru třetiny se tre-
fil Odehnal (1:2) a za tohoto 
stavu se odcházelo do kabin. 
Technika srovnala na 2:2 ve 
34. minutě Česnekem, když se 
hrálo čtyři na čtyři. Obrat zápa-
su se domácím podařil po třech 
minutách třetí periody, když 
Brzobohatý využil přečíslení 
tři na jednoho – 3:2. Stav finá-
lové série je tak 1:1, třetí zápas 
se hraje dnes na hodonínském 
zimním stadioně.

STATISTIKA ZÁPASU:
Góly a asistence: 18. Vlas-

timil Odehnal (Česnek, Bený-
šek), 34. Jan Česnek (Odehnal), 
43. Michal Brzobohatý (Jelí-
nek) – 5. Jiří Goiš (Hollý), 15. 
Kyle Heffernan (Špok, Sajdl), 
vyloučení: 9:8, navíc Skočov-
ský a Heffernan (oba HO) na 
10 minut, využití: 0:1, v oslabe-
ní: 0:0, střely na branku: 36:28, 
řídili: Doležal – Klouda, Křivo-
hlavý, diváci: 600.          (jop)

1. liga - starší dorost. 36. kolo Poruba - Hodonín 8:0 (2:0, 4:0, 
2:0). 
ELIOD liga - mladší dorost (nadstavba 1-6). 4. kolo Hodonín 
- Uherské Hradiště 11:3 (3:1, 2:1, 6:1) Janás 5, Šteffko 2, Crlík, 
Prčík, Weber, E. Hložánek,  8. kolo Hodonín - Karviná 9:5 (2:0, 
3:1, 4:4) Janás 3, Dufek 2, Jajcay 2, Šmída, Prčík. 
Žákovská liga 6. a 8. tříd – 28. kolo. 6. třída Hodonín - Havlíč-
kův Brod 3:8 (0:5, 2:2, 1:1) Horňák, Krakovský, Doležal, 8. tří-
da Hodonín - Havlíčkův Brod 4:4 (1:2, 2:2, 1:0) Růžička, Lacka, 
Škriba, Šeliga. 
Krajská liga 4. tříd – 20. kolo. Hodonín - Technika Brno 1:4 
(0:1, 0:2, 1:1) Daněček.                                              (jop)

mládežnický hokej

tomto gólu opustil hostující bran-
ku nejistý Novák, aby jeho místo 
zaujal spoluhráč Jirkův. V závěru 
prostřední části (36. minuta) se 
prosadil brněnský Česnek (4:3) a 
dramatický duel dostal další zají-
mavý náboj.

III. TŘETINA:
Technika působila v této čás-

ti jako kompaktnější a nebez-
pečnější celek a ve 47. minutě 
se radovala z vyrovnání. To při 
vlastní přesilovce zapomněli 
domácí na volného Odehnala, 
jenž druhou brankou v utkání 
srovnal na 4:4. 

Rozhodnutí přineslo nakonec 
prodloužení a to konkrétně 68. 
minuta, ve které zapomněla hos-
tující obrana na volného Goiše, 
který se nemýlil – 5:4.

STATISTIKA ZÁPASU:
Góly a asistence: 3. Hlavačka, 

22. Špok (Heffernan), 24. Rehuš 
(Štěpán, Buček), 31. Sajdl (Špok, 
Miklík), 68. Goiš (Štěpán) – 12. 
Odehnal (Česnek, Benýšek), 16. 
Sedláček (Habrovec), 36. Česnek 
(Strýček), 47. Odehnal (Bělohlá-
vek), vyloučení: 6:7, navíc Goiš 
(HO) na 10 minut, využití: 1:1, 
v oslabení: 0:1, střely na branku: 
40:40, řídili: Jeřábek – Bojda, Mik-
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REGION - Nedaleko Prahy v 
obci Kamenice se uskutečnil 
první z šestidílného seriálu 
Taneční ligy juniorů a mládeže 
ve sportovním tanci. Hodonín-
ský TK Classic při SVČ Hodo-
nín měl v bohatém startovním 
poli svá dvě želízka. 

V kategorii junior I. latina si 
prošel svým křestem pár David 
Procházka s Julií Balákovou, 
kteří si možnost startu v této 
prestižní soutěži vytančili tepr-
ve minulý víkend. A přes to, že 
byli naprostými nováčky, zatan-
čili naprosto skvěle. Své ambice 
naznačili již dopoledne v rámci 
postupové soutěže kategorií juni-
or I. C latina osmým a junior II. 
C latina sedmým místem. V kon-
kurenci sedmnácti párů Taneční 
ligy se ještě zlepšili a přesvěd-
čivým tanečním stylem obsadili 
9. místo hned za osmi nejlepšími 
páry z letošního MČR. 

„Nevím, co k tomu dodat. Je 
to asi nejlepší možný výsledek, 
kterého mohli při svém prvním 
startu mezi špičkou junior I. 
dosáhnout. Toto umístění dale-
ko přesahuje jejich dosavadní 
výsledky, i když se vždy jed-
nalo o místa na stupních vítě-
zů. David s Julií jsou jedním ze 
čtyř našich juniorů I., kteří by 
se měli do konce roku prosadit 
mezi ty úplně nejlepší páry ČR 
nejvyšší kategorie. Chce se mi 
věřit, že toto byl ten správný 
krok na jejich cestě,“ řekl spo-
kojený Stanislav Chovančík, 
předseda TK Hodonín. 

Druhý hodonínský pár pat-
ří svým způsobem již mezi ty 
ostřílené. Na lednovém mistrov-
ství ČR vstoupili rovněž popr-
vé mezi elitu, ale již v katego-
rii junior II. a stali se čtvrtým 
nejlepším párem. Tuto pozici 
přijeli do Kamenice obhájit i 

při svém prvním startu v rám-
ci Taneční ligy. Svoji tréninko-
vou přípravu se svými trenéry 
Václavem Masarykem a Klá-
rou Chovančíkovou samozřej-
mě přizpůsobili tak, aby zaú-
točili i na posty vyšší. Přesto 
však odjížděli do Kamenice s 
cílem, především pozici v těžké 
a naprosto vyrovnané konku-
renci, obhájit. Při nástupu 22 
párů, mezi kterými se nakonec 
neobjevil čerstvý mistr ČR Dan 
Šrámek s Barborou Horákovou 
z LR Cosmetic Dance Teamu 
Ostrava, však svitla naděje, že 
boj o vítězství může být ote-
vřený. Nikolas Novák s Klárou 
Adamovou toho využili a do 
svého výkonu dali vše. Postu-
povali soutěží bez zaváhání a 
ve finále dokázali, že se s nimi 
musí počítat na posty nejvyš-
ší, a to dokonce i na nominaci 
pro mistrovství světa 2012 do 

Kisteleku v Maďarsku. Jejich 
vítězství bylo nejlepší tečkou 
za vystoupením hodonínských 
párů v rámci Taneční ligy (TL) 
juniorů a mládeže v Kamenici. 
Celou špičku tanečních párů 
startujících v rámci TL ČR, a to 
nejen juniorů a mládeže, ale i 
dospělých, přivítá Hodonín při 
její předposlední části 10. lis-
topadu 2012 ve sportovní hale 
TEZA na Lipové aleji. 

Velmi příjemná zpráva při-
šla navíc i ze Šumperka, kde 
na tamní postupové soutěži „O 
pohár města Šumperka“ zabojo-
vala další dvojice TK Classic při 
SVČ Hodonín, a to Tomáš Hro-
mek & Veronika Padalíková. Ta 
získala dvě druhá místa v kate-
goriích junior I. a II. D latina v 
konkurenci dvanácti párů. Hro-
mek s Padalíkovou se tak přiřadi-
li ke svým úspěšným klubovým 
kolegům.                  (jop + SCH)

ROzJEL SE KOLOTOČ  nEJVYŠŠÍ SOUTĚŽE 
SPORTOVnÍHO TanCE – TanEČnÍ Liga ČSTS

VESELÍ NAD MORAVOU - Ve 
velmi dobrém světle se předsta-
vily v duelu 23. kola veselské 
interligové házenkářky. Sil-
nému celku Zlína totiž neda-
ly sebemenší naději na dobrý 
výsledek a výrazně se přiblížily 
k historické šanci vyhrát vůbec 
poprvé společnou česko – slo-
venskou soutěž. To se až dosud 
podařilo jedinému českému 
klubu, pražské Slavii!
HK BRITTERM VESELÍ 
NAD MORAVOU - HC ZLÍN 
28:16 (12:10)

Skóre utkání otevřela domá-
cí Rajnohová, vzápětí se trefi-
la Chmelařová s Drotárovou, a 
tak byl v 5. minutě stav 3:0 pro 
Veselí. Až za tohoto stavu doká-
zala najít skulinu v brance výteč-
né Lenky Černé zlínská Pospíši-
lová. Od tohoto okamžiku až do 
19. minuty udržovaly Veselanky 
dvou až tříbrankové vedení. Ve 
20. minutě vyslala nechytatelnou 
dělovku Drotárová, která zvý-
šila na 10:6. Vzápětí prokázala 
klid při zakončení Kočí a svou 
první brankou v zápase se uved-
la i Fleková. Výsledkem bylo, 
že 6 minut před koncem polo-
času vedly Panenky luxusním 
šestibrankovým rozdílem 12:6. 
Zlín však v pravý okamžik vel-
mi výrazně podržela brankařka 
Dederlová, která hráčkám Brit-
termu zlikvidovala během velmi 
krátké doby tři vyložené bran-

kové příležitosti. Veselanky neú-
spěch při zakončení přibrzdil a 
naopak Zlín se nadechl k aktivní-
mu výkonu. Výsledkem bylo, že v 
poločase vedly domácí hráčky již 
jen 12:10 a krátce po změně stran 
už jen 13:12 či 14:13. Jestliže v 
tento okamžik vycítil Zlín naději 
na změnu výsledku, tak její aro-
ma velmi rychle odválo. Na scénu 
totiž nastoupily elitní slovenské 
sniperky Rajnohová, Súkenníko-
vá a Drotárová doplněné o ukra-
jinskou bombarďačku Viniatyn-
skou. Výsledkem bylo, že ve 40. 
minutě utkání již Veselanky ved-
ly uklidňujícím náskokem 18:13. 
Pak se sice pokusila o zvrat ještě 
Šterbová, která dvěma brankami 
snížila na 19:15, ale to bylo ze 
strany Zlína vše. S jeho obranou si 
totiž pohrály dvakrát v řadě Vini-
atynska s Kočí, vzápětí se trefila 
i Fleková s Chmelařovou a Zlín 
byl za stavu 25:15 na ručník. V 
závěru utkání dal trenér Sabadka 
příležitost i mladičké Jandásko-
vé, která zvyšovala již na 27:16. 
Úplnou tečku udělala asi sekundu 
před koncem Chmelařová, kte-
rá upravila na konečných 28:16. 
Veselanky podaly v utkání výbor-
ný výkon v obraně, který navíc 
podpořila naprosto famózními 
zákroky nestárnoucí Lenka Černá. 
Pozornost na sebe upoutala i dru-
há gólmanka Darina Zvoničová, 
která se postavila na dvě sedmič-
ky. Ty proti ní střílela druhá nej-

lepší střelkyně soutěže Poznarová 
a v obou případech si s ní vesel-
ská brankářka poradila. Vítězství 
posunulo hráčky Brittermu do 
úplného čela Interligy a výrazně 
přiblížilo slovácký tým historické 
naději na zisk zlatých medailí ze 
společné česko-slovenské sou-
těže! Stínem utkání je však zranění 
Moniky Rajnohové, která špatně 
došlápla při jedné z útočných akcí 
a musela pro zranění odstoupit. 
Trenéři po utkání 
Aleš Kořínek (Zlín): „Blaho-
přeji domácím k zaslouženému 
vítězství. Nemyslím si, že jsme 
byli horší o 12 branek, ale byly 
tam momenty, které to utkání 
rozhodly tímto rozdílem. Mys-
lím tím naši nedisciplinovanost 
a zbrklost v útoku a také výteč-
ný výkon domácí brankářky 
Lenky Černé. Zápas beru jako 
výbornou přípravu na poslední 
tři zápasy, které nás teď čekají.“ 
Peter Sabadka (Veselí nad Mora-
vou): „Zlín na sebe upozornil v 
předchozích zápasech kvalitními 
výkony spojkové řady. Velmi dob-
ře jsme se proto na to připravili. 
Hráčky hrály velmi disciplinova-
ně a trpělivě. Myslím si, že naše 
obrana splňovala přísná kritéria 
a pracovala velmi kompaktně. 
Navíc za ní stála vynikající Len-
ka Černá. Na soupeřovy spojky 
jsme dokázali vyvinout obrovský 
tlak s přirozeně agresivním poje-
tím na odhodovou ruku, ale roz-

hodně jsme to nijak nepřeháněli. 
Za stavu 12:6 jsme zbrkle zaho-
dili několik šancí, neboť děvčata 
se chtěla co nejvíce ukázat před 
vynikajícími diváky. Po uklidně-
ní jsme opět vyvinuli tlak a daři-
li se nám i útočné situace včetně 
spolupráce spojek s pivotem. Ani 
celkový projev křídel nebyl špat-
ný, i když jsme tentokrát na levé 
straně nebyli až tak úderní. Dou-
fám jen, že zranění Moniky Raj-
nohové nebude vážné.“

Branky a sestava Veselí nad 
Moravou: Černá, Zvoničová, 
Benedíková - Rajnohová 2, Jan-
dásková 1, Vinklárková, Vinia-
tynska 3, Drotárová 5, Tomečková 
4/3, Chmelařová 4, Kočí 4, Súken-
níková 2, Fleková 3/1, Jagošová. 
Nejvíce branek Zlína: Budayo-
vá 4, Poznarová 4/2, Štěrbová 3. 
Sedmičky: 5/4 – 5/3, vylou-
čení: 2:2, rozhodčí: Bubení-
ček, Kosmák, d iváci: 390. 

Další zápasy 23. kola:
Písek – Slavia Praha 26:19 

(14:10)
Po padesátce, kterou nadělily 

v minulém kole Nitře, se vezou 
házenkářky Písku i nadále na 
vítězné vlně. O svém vítězství 
rozhodly Jihočešky prakticky 
hned v úvodních deseti minutách 
(7:1). Slávistky zavítaly na jih 
Čech jen s devíti hráčkami.

Nejlepší střelkyně Písku: Luzu-

mová 7/4, Borovská 6, Krouská 
3.

Nejlepší střelkyně Slavie: Joná-
šová 5/2, Kutlvašrová 4, Burdová 
3.

Sedmičky: 4/4 - 3/2, vylouče-
ní: 2:3, rozhodčí: Hanák, Novák, 
diváků: 200.

Olomouc - Šaľa 21:25 (11:11)
Vyrovnané a na branky chu-

dé utkání se odehrávalo na Hané 
do 45. minuty. Šaľa získala roz-
hodující náskok mezi 46. a 52. 
minutou, když odskočila až na 
pět gólů. 

Nejlepší střelkyně Olomouce: 
Růžičková 6/3, Fabiková 6.

Nejlepší střelkyně Šaľy: Bére-
šová 7, Vidiečanová 5/2.

Sedmičky: 4/3 - 3/2, vyloučení: 
3:2, rozhodčí: Kavulič, Skružný, 
diváků: 185.

Jindřichův Hradec – Parti-
zánske 23:25 (11:14)

První poločas byl vyrovnaný i 
v Jindřichově Hradci (15. minuta 
7:7), náskok si začal budovat až 
v závěru poločasu hostující celek. 
Pět minut před koncem však bylo 
vyrovnáno na 23:23 a schylovalo 
se k dramatu. Vyrovnání ale stá-
lo domácí házenkářky asi příliš 
mnoho sil…

Nejlepší střelkyně Jindřichova 
Hradce: Zbožínková 6/3, Bubení-
ková 4, Krupicová 4.

Nejlepší střelkyně Partizánské-
ho: Michnová 9/1, Blažeková 5, 
Kertészová 4.

Sedmičky: 7/4 - 3/2, vylouče-
ní: 6:3, rozhodčí: Kohout, Vaník, 
diváků: 170.

Nitra-Sereď - Senec 26:28 
(14:15)

V Nitře se odehrával souboj 
dvou aktuálně nejslabších sloven-
ských celků nejvyšší ženské ligy. 
Zápas měl velmi vyrovnaný prů-
běh. Závěr ale lépe zvládly hráč-
ky hostujícího celku a odsoudily 
Nitru k setrvávání na bilanci jedi-
ného bodu.

Nejlepší střelkyně Nitry: Sýko-
rová 8, Šimáková 6, Vargová 5.

Nejlepší střelkyně Sence: 
Neštická 6, Kodajová 6, Kupko-
vičová 4, Štetáková 4.

Sedmičky: 7/6 - 1/0, vylouče-
ní: 5:7, rozhodčí: Baďura, Ondo-
grecula, diváků: 100.    (zde)

Tabulka Interligy:
1.  Veselí 21  17  1  3  597 : 478  35 

2.  Michalovce  21  16  1  4  654 : 541  33 

3.  Šaľa  22  16  0  6  610 : 512  32 

4.  Poruba  21  14  1  6  662 : 575  29 

5.  Písek  21  12  2  7  685 : 609  26 

6.  Zlín  21  11  1  9  588 : 551  23 

7.  Olomouc  22  10  2  10  602 : 559  22 

8.  Most  21  10  2  9  584 : 556  22 

9.  Partizánske  21  9  2  10  533 : 528  18 

10.  Sl. Praha  22  8  1  13  610 : 640  17 

11.  Senec  21  5  1  15  491 : 670  11 

12.  J. Hradec  21  2  1  18  481 : 622  5 

13.  Nitra-Sereď  21  0  1  20  510 : 765  1 

Kvalitní házenou nabídlo derby moravy

REGION – O víkendu pokra-
čovala 1. liga mladších doroste-
nek v házené, skupina Morava, 
kde má Hodonínsko hned dva 
zástupce. Určitě více radosti 
bylo ve Veselí nad Moravou, kte-
ré veze dva ligové body ze severu 
Moravy. HK Hodonín se držel 
ve Zlíně, přesto nakonec prohrál 
rozdílem sedmi branek.
HC ZLÍN – HK HODONÍN  
38:31 (20:20) 

Hodonín mile překvapil svým 
výkonem na palubovce soupeře, 
přesto se nakonec z výhry radují 
domácí hráčky.

Sestava a branky HK Hodo-

nín: Eva Žáková – Timea Tótho-
vá 10, Laura Váverková, Amálie 
Kučerová 5, Kristiána Přikrylová 
3, Barbora Kolibová 1, Veronika 
Šupíková 1, Monika Vojtíšková 
2, Dominika Janáčová 9. Trenér: 
Milan Adi, vedoucí družstva: 
Petr Beran.

Nejvíce branek Zlína: Micha-
ela Kolářová 8, Michaela Kuče-
rová 7.

Řídili: Adam Kondělka, David 
Kondělka, sledovalo 65 diváků.
SOKOL KARVINÁ – HK 
VESELÍ NAD MORAVOU 
16:33 (10:14)

Branky za Veselí nad Mora-

vou: Dagmar Lukšíková 8, Anna 
Balážová 6, Adriana Kožuchová 
5, Monika Trlidová 5, Markéta 
Polášková 3, Lucie Hlaváčková 
3, Veronika Řezáčová 2, Karolí-
na Prášková 1. Trenérka: Renata 
Motalová, vedoucí týmu: Miro-
slava Kožuchová.

Nejvíce gólů Karviné: Veroni-
ka Koniuchová 5.

Rozhodovali: Ludmila Lysko-
vá, Martin Poliačik, přihlíželo 56 
diváků.

V ligové tabulce je Veselí nad 
Moravou na třetím místě (20 
bodů), HK Hodonín je desátý se 
ziskem šesti bodů.              (jop)

Hodonín se statečně držel, 
přesto na body nedosáhl REGION – Starší žákyně v 

házené z oddílu HK Hodonín 
cestovaly v neděli mikrobusem 
za svými soupeřkami na Slo-
vensko, kde se během jednoho 
dne představily ve dvou měs-
tech v rámci prvních jarních 
zápasů v lize házené Trnavské-
ho kraje.
ŠK TRNAVA-MODRANKA 
– HK HODONÍN 7:36 (5:21)

V trnavské čtvrti Modranka 
byly hostující hráčky od samé-
ho začátku jasně lepším týmem 
a zcela po zásluze si nakonec 
připsaly vysokou výhru. Přitom 
na Slovensko odcestovalo jen 
devět hráček, když trenéru Mari-
anu Šupíkovi (druhý kouč Tomáš 
Vrba byl pracovně zaneprázdně-

ný) chybělo pět hráček ročníku 
1997 a nemocné Kateřina Kolís-
ková, Dominika Váverková a 
Tereza Brablcová.

Sestava a branky HK Hodo-
nín: Barbora Hanzalíková – 
Sabina Forchová 2, Lucie Byd-
žovská 10, Veronika Štěrbáková 
5, Nikola Kalinová, Karolína 
Šaňková 4, Hedvika Nováková 
13, Zuzana Klásková 2, Ivana 
Taptičová.

Nejvíce branek za Modranku: 
Benkovská 4.

HC SPORTA HLOHOVEC – 
HK HODONÍN 3:33 (1:18)

Hodonínu skvěle zachyta-
la Barbora Hanzalíková, která 
dostala branku až ve 23. minu-

tě za stavu 0:15 ze sedmičky. V 
závěru šla do branky HK Hodo-
nín Sabina Forchová, která v 
poslední minutě dostala dva sle-
pené góly.

Sestava a branky HK Hodo-
nín: Hanzalíková, Forchová 1 
– Bydžovská 10, Klásková, Štěr-
báková 2, Kalinová 5, Šaňková 
4, Nováková 8, Taptičová 3.

Řekl po zápasech
Marian Šupík, trenér HK 

Hodonín: „Všechna děvčata při-
stoupila k oběma zápasům zod-
povědně, proto ty dobré výsled-
ky. Mám radost, že se dnes vůbec 
neztratily ani dvě mladší žákyně 
(Klásková, Taptičová), které dob-
ře zapadly do kolektivu.“      (jop)

Vysoké výhry u našich východních sousedů
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Hodonínský taneční klub si letos připomíná dvacet let založení
HODONÍN – Když se 11. břez-
na 1992 sešlo v Hodoníně něko-
lik nadšenců základního taneč-
ního kurzu, kteří měli zájem 
naučit se o něco víc než základ-
ní kroky, málokdo z nich v té 
době tušil, že nezůstane jen u 
pouhého koketování s latinsko-
americkými tanci. Podle knihy 
„Vyzvání k tanci“ se učili další 
taneční kroky a začali následně 
jezdit do Břeclavi za trenérem 
Václavem Kosmákem. Před-
sedou klubu je STANISLAV 
CHOVANČÍK (narozený 9.7. 
1962), kterému jsme položili 
několik otázek. 

Trénink není příliš odlišný od 
jiných sportů. Páry musí praco-
vat na fyzické přípravě a to jak 
na dynamické, tak vytrvalostní 
složce. Dále na technice jednot-
livých tanečních kroků a prvků 
a jejich provedení. Má však i 
mnoho odlišností. A ty je velmi 
specifikují. Především se jedná 
o to, že základní jednotku tvoří 
pár. Muž a žena. Tato jednotka 
se sice objevuje i v řadě jiných 
sportů, jako jsou smíšené čtyřh-
ry v tenisu, ale většinou se jedná 
jen o doplňkové disciplíny indi-
viduálních sportů. V tanci jde o 
naprosto těsnou spolupráci dvou 
lidí, která se blíží svou podstatou 
partnerské existenci. Ta je velmi 
náročná jak po stránce sportovní, 
tak  po psychické stránce. Spor-
tovní tanec je také jedinou spor-
tovní disciplínou, která vyžadu-
je, aby sportovci reagovali na 
neznámou hudbu a podřídili se 
jí. V řadě sportů se hudba použí-
vá pouze jako doprovodný pro-
středek, kdy jde o synchronizaci 
nebo vytvoření společného ryt-
mu. Hudba je předem připrave-
ná a sportovci ji mají ušitou na 
míru.“ 

n Jak a kdy taneční klub 
Classic vznikl?

„Vznik tanečního klubu se 
datuje na 11. března 1992. Mimo 
cest za trenérem Václavem Kos-
mákem jsme pak začali jezdit i 
za trenérem a porotcem Igorem 
Henzélym z Kroměříže, kterého 
si určitě mnozí  pamatují z dob, 
kdy v Hodoníně se svou manžel-
kou učili v tanečních kurzech. 
Postupně se většina vypracovala 
natolik, že se začali účastnit růz-
ných soutěží. Mezi nejlepší v té 
době určitě patřila dvojice René 
Šafránek s Lenkou Zouharovou, 
kteří si vytančili třídu B a také 
tak trochu koketovali s rock and 
rollem. Tři nejaktivnější členové  
- Libor Brožík, Adriana Dulínko-
vá a Antonín Koplík se přihlásili 
na pražskou taneční konzerva-
toř, kterou úspěšně absolvovali 
a  začali se věnovat i trenérské 
činnosti. To už se psal rok 1996. 
Klub prošel několika fázemi 
vývoje, kdy se z jednoho rozdělil 
na dva, aby se pak v roce 2000 
opět sloučil v jeden, který známe 
pod názvem TK Classic při SVČ 
Hodonín dodnes.“

n Za dvacet let činnosti jste 
určitě dosáhli nejeden velký 
úspěch. Čím by jste se chtěli 
pochlubit?

„Ono se nejedná o mé svěřen-
ce, jsem jen předsedou klubu. Za 
výsledky párů stáli a stojí jiní. 
Začal bych těmi prvními nej-
výraznějšími, které spadají do 
doby, kdy se trenér Libor Brožík 
začal intenzívně věnovat práci s 
juniory. Ten má také asi největ-
ší zásluhu na tom, že TK Clas-
sic získal velké množství kvalit-
ních párů, tanečníků a především 
tanečnic. První velké úspěchy 
přišly pod jeho vedením v roce 
1997, kdy získala titul vicemis-
trů ČR v kategorii junior I. lati-
na dvojice Michaela Gatěková 

a Zdeněk Hanko. Následova-
ly další tituly vicemistrů, které 
ještě jednou vytančili Hanko s 
Gatěkovou. Tři tituly vicemistrů 
přidala dvojice Petr Kubát a Len-
ka Chovančíková v letech 1998- 
2000. Jeden v kategorii junior I. 
a dva v kaegorii junior II. Ti také 
vyhráli v roce 2000 prestižní 
Taneční ligu juniorů a reprezen-
tovali klub i Hodonín dvakrát na 
MS, kde se vždy probojovali do 
osmifinále. Další titul vicemistrů 
si vytančila mezi mladšími juni-
ory dvojice Zdeněk Šebestík a 
Denisa Polášková. V roce 1999 
se naše družstvo juniorů stalo 
vicemistry ČR družstev juni-
orů. O rok později si již vytan-
čilo mistrovský titul a vypálilo 
tak rybník všem svým soupe-
řům. Určitě bychom mohli přidat 
spoustu medailových umístění na 
mezinárodních soutěžích IDSF 
Open v Brně, Ostravě, Bratisla-
vě, Trnavě, Berlíně, v rakous-
kém Welsu, jako i pohárových 
soutěžích doma, tak i v Polsku, 
Chorvatsku, Slovinsku, Sloven-
sku, Maďarsku, Rakousku, Itálii, 
Rumunsku a podobně. Ale to by 
bylo nadlouho.“

i přes nesporně kvalitní výsled-
ky se nám to stále nedaří.“

n Zmínil jste se o možnosti 
startu vašeho páru na Mistrov-
ství světa. Dá se předpokládat, 
že by měli šanci na případný 
úspěch?

„Víte, start Nikolase s Klárou 
na MS by byl asi tím největ-
ším dárkem k našemu kulatému 
výročí. Byl by to dárek, který by 
si dali oni sami, svým trenérům 
i klubu. A jaké by měli šance je 
těžko odhadnout. Nejprve musí 
do konce srpna zabojovat, aby se 
jim podařilo udržet druhé místo 
v tak zvaném  Ranglistu ČSTS, 
což je podstatné pro jejich nomi-
naci. Pak teprve můžeme uvažo-
vat o tom dalším. Většinou star-
tuje kolem 65 - 80 párů, vždy po 
dvou z daného státu. Na páry z 
Ruska, Itálie, Polska, Ukrajiny a 
některých dalších to asi prvním 
rokem stačit nebude. Nemůžeme 
totiž vůbec srovnávat jejich tré-
ninkové možnosti s těmi našimi. 
Takže účast v osmifinále mezi 
24 nejlepšími pro nás bude úspě-
chem. Pokud by to bylo místo 
okolo první  patnáctky, tak by to 

jaké soutěže se vlastně tančí?
„Dělení je na věkové a výkon-

nostní kategorie a samozřejmě 
na skupinu tanců. Věkové jsou 
děti I.(7 – 9 let), děti II. (10 -11 
let), junior I. (12 -13 let), junior 
II. (14 -15 let), mládež (16 -18 
let) a dospělí od 19 let. Mohou 
však startovat i páry od 16 let. 
Dále existují kategorie seniorů 
I. od 35 let, seniorů II. od 45 let 
a seniorů III. od 55 let. Výkon-
nostní se pak dělí na třídy D, C, 
B, A, M. Děti a junioři mohou 
dosáhnout maximálně třídy B, 
mládež a dospělí pak další třídy 
A a M. Pro jednotlivé kategorie 
platí také klíč k postupu do vyš-
ší třídy a také pro možnost startu 
v nejvyšších soutěžích. Junioři I. 
pro start v Taneční lize ČR  a na 
MČR musí mít vytančenou třídu 
C, pro juniory II. platí, že musí 
mít třídu B. U kategorie mlá-
deže je to minimálně třída A a u 
dospělých se mistrovství nemůže 
zúčastnit nikdo, kdo nemá vytan-
čenou mezinárodní třídu M. U 
posledně dvou výkonnostních 
tříd platí, že pokud pár během 
dvou po sobě následujících let 
nenaplní podmínky stanovené 
pro udržení výkonnostní třídy, 
tak o jednu třídu padá. Páry, kte-
ré chtějí startovat ve dvou nej-
vyšších soutěžích, je tedy nemu-
sí udržet po celou svou taneční 
kariéru. Dále se sportovní tanec 
dělí ještě na skupinu latinskoa-
merických a standardních tanců. 
Mistrovství ČR, Evropy a Světa 
se pak koná v kategoriích párů 
v latinskoamerických, standard-
ních a deseti tancích (ve všech 
pěti latinskoamerických  a pěti 
standardních dohromady). V ČR 
navíc probíhá i mistrovství ČR 
družstev, což bývá pro kluby i 
samotné páry jedno z nejzajíma-
vějších mistrovství. Je to jediná 
soutěž, kde páry nesoutěží samy 
za sebe, ale za kolektiv čtyř párů 
a za celý klub. Pro diváky jsou 
velmi zajímavé soutěže forma-
cí. Soutěže jsou stejné jako v 
jiných sportech. Jednak se jedná 
o postupové soutěže, kdy páry 
sbírají body pro zisk vyšší třídy. 
Tady je třeba nasbírat 200 bodů a 
získat pět finálových umístnění. 
Zní to jednoduše, praxe je však 
mnohem složitější a náročněj-
ší. Stejný postup je třeba k zis-
ku každé vyšší třídy. Dále jsou 
to pohárové soutěže pro mládež 
a dospělé na národních i světo-
vé úrovni a soutěže mistrovské 
národní, Evropy a Světa. Pro 
dospělé také sedm vybraných 
soutěží typu Grand Slam, obdob-
ně jako v tenise. Párům kategorie 
mládeže a dospělých se body z 
mezinárodních soutěží sčítají do 
tzv. světového Ranglistu WDSF ( 
vždy jen šest nejlepších umístně-
ní). Pro nás bylo potěšitelné, že 
v roce 2009 dosáhla Lenka Cho-
vančíková s Filipem Swětikem 
v tomto žebříčku na 75. místo v 
konkurenci 3459 párů!“

n Pro koho je vlastně spor-
tovní tanec určen? Je nějaká 
věková hranice, kdy by měl 
zájemce začít s přípravou?

„Je samozřejmě určený jak pro 
děvčata, tak i pro chlapce. Každá 
skupina sice může tančit i samo-
statně,  ale soutěžit samostatně 
nemohou. Sportovní tanec je 
tedy jednou ze sportovních dis-
ciplín, kde se na výsledku podílí 
rovnoměrně jak muž, tak žena, 
což se rovná pár. Náš sport je 
ideálním příkladem rovnopráv-
nosti. Nelze upřednostňovat ani 
jednu stranu. Začínat s tancem 
je možné třeba již od čtyř let se 
základní pohybovou průpravou 
a tanečními hrami. Ideální pro 
zaměření na sportovní tanec je 
věk kolem šesti let. Je to však 
velmi individuální. Hodně záleží 
na mentalitě a vyspělosti dětí. 
Okolo osmého až desátého roku 
jsou děti připraveny na své první 
starty v soutěžích. V jedenácti už 
mohou být třeba na velmi vyso-
ké výkonnostní úrovni v katego-
rii junior I.“  

n Koho z vašich svěřenců by 
jste rád vyzdvihl, kdo by si to 
určitě zasloužil?

„Jsou to bezesporu  naši již 
jmenovaní mladí junioři Nikolas 
Novák a Klára Adamová. Dále 
naděje Filip Schwoiser s Klárou 
Megovou, David Procházka s 
Julií Balákovou, Štěpán Topen-
čík s Vendulkou Hrnčiríkovou a 
také dospěláci Václav Masaryk 
s Klárou Chovančíkovou, což je 
pár mezinárodní třídy dospělých, 
jenž je současně i trenéry zmiňo-
vaných juniorských, mládežnic-
kých a ostatních dospělých párů 
a má předpoklady k velkému 
výkonnostnímu růstu.“ 

n Na co se můžou fanoušci 
vašeho sportu v letošním roce 
těšit?

„Budou to určitě akce o osla-
vám 20. výročí založení klubu. 
Připravujeme akce čistě klubové, 
ale také pro veřejnost. Jednou z 
nich bude druhý ročník soutěže 
pro začínající páry a samozřej-
mě rovněž další ročník, tentokrát 
již XIII., Dance Sport Festiva-
lu Hodonín. To by měla být asi 
největší akce k našemu  dvacáté-
mu výročí, neboť součástí budou 
všechny nejvyšší soutěže ČSTS 
kromě samotného mistrovství. V 
listopadu tak v Hodoníně přiví-
táme kategorii dospělých třídy 
A  stejně jako nejvyšší domá-
cí soutěž - Taneční ligu mlad-
ších a starších juniorů, mládeže 
i dospělých, jak v latinskoame-
rických, tak i ve standardních 
tancích. Vzhledem k tomu, že se 
bude jednat o předposlední část 
Taneční Ligy, očekáváme účast 
téměř všech nejlepších párů ČR. 
Ty si budou chtít určitě upevnit 
své pozice před mistrovstvím v 
roce 2013. Ona Taneční liga  je 
vlastně takové malé mistrovství.  
V některých kategoriích budeme 
mít samozřejmě i své želízko v 
ohni a já doufám, že úspěšné. 
Bude se určitě jednat o jednu z 
nejvýznamnějších sportovních 
akcí v našem regionu, a tak se na 
ni již teď pečlivě připravujeme.“

Děkuji za rozhovor
 Josef Polášek

n Při oslavě výročí se zpra-
vidla bilancuje a dávají se dal-
ší cíle. Jak to bude vypadat ve 
vašem klubu?

„Tak především se pokusí-
me minimálně obhájit celkově 
druhé místo v Ranglistu ČSTS 
v kategorii juniorů II. To by 
pro Nikolase Nováka s Klárou 
Adamovou znamenalo mož-
nost startu na MS v maďarském 
Kisteleku v září tohoto roku. 
Dále budeme usilovat o cel-
kové vítězství v Taneční lize 
junior II. a prosadit alespoň 
jeden pár do šestice nejlepších 
v kategorii  junior I. a získat 
umístnění do desátého místa 
v Taneční lize dospělých. Při-
pravit a uspořádat ke spokoje-
nosti všech zainteresovaných 
Úkolem našeho klubu bude 
dále připravit Jarní cenu SVČ 
pro začínající a juniorské páry 
a pak XIII. ročník prestižního 
mezinárodního Dance Sport 
Festivalu Hodonín 2012, který 
se uskuteční v listopadu toho-
to roku. Velkým cílem a přáním 
je, abychom získali  po úspěš-
ných dvaceti letech generálního 
partnera. To by byla paráda, ale 

bylo super a pokud by se poda-
řilo postoupit mezi prvních dva-
náct párů, tak to by byl napros-
to fantastický bonus. Nechci se 
předem vymlouvat na podmínky 
a dělat  alibi, ale je to prostý fakt. 
Trénovat 5xtýdně dvě až tři hodi-
ny, a to před většími soutěžemi 
dvou i třífázově, na to prostě 
nemáme ani časově a především 
finančně. Talent v tomto případě 
hraje už podružnou roli. Je tře-
ba trénovat  nejen s klubovými, 
ale i s předními trenéry, účast-
nit se tréninkových kempů, kte-
ré jsou především v Německu, 
Itálii, Anglii a Rusku, společ-
ně s těmi nejlepšími světovými 
páry a svou výkonnost neustále 
konfrontovat s ostatními na svě-
tových soutěžích. To znamená 
naprosto individuální učební 
plán ve škole a nadstandardní 
finanční podmínky. Dnešní juni-
orské výkony se dají srovnávat s 
těmi dospělými před 15 – 20 lety. 
V našem sportu nestáčí být dob-
rý nebo výborný. Pár musí být 
také viděn.“

n Do jakých kategorií je 
sportovní tanec rozdělený a 

n  Váš sportovní klub oslaví 
v letošním roce dvacáté výročí 
založení. Zkuste přiblížit čte-
nářům o jaký sport se jedná.

„Taneční klub Classic při SVČ 
Hodonín je klubem sportovního 
tance. A abych to trochu rozvi-
nul, tak se jedná o latinskoame-
rické a standardní tance. Kon-
krétně o sambu, chachu, rumbu, 
paso doble a jive za latinsko-
americké a waltz, tango, val-
čík, slow-foxtrot a qickstep za 
standardní. Všechny vychází ze 
známých společenských tanců a 
byly upraveny pro sportovní sou-
těže. Mají velmi striktní pravidla 
co se týče jednotlivých figur, 
krokových variací a vazeb v jed-
notlivých výkonnostních katego-
riích. Například partnerka musí 
být vždy jednou nohou v kontak-
tu s parketem. Není tedy možné 
použít zvedačky a podobně. Ty 
a jiné prvky je možné použít v 
disciplíně nazvané show dance. 
Náš klub je jako sportovní klub 
členem Českého svazu taneční-
ho sportu a ten je členem World 
Dance Sport Federation, která je 
od roku 1997 členem Oplympic 
International Commitetee a spor-
tovní tanec je tak  zařazen mezi 
olympijské sporty. A co mohu 
nejvíce doporučit čtenářům týde-
níku Nové Slovácko tak je, aby 
se přišli podívat na jednu ze sou-
těží, které pořádáme buď na jaře 
nebo na podzim. Tam sami nejlé-
pe zjistí, že sportovní tance jsou 
velmi náročným, ale také velmi 
krásným sportem. Osobní kon-
takt a atmosféra soutěží je asi tím 
nejlepším poznáním.“  

n Můžete sportovní tanec 
ještě nějak více přiblížit?

„Sportovní tanec, tak jak se 
jím zabýváme v našem klubu, by 
se asi nejvíce dal přiblížit ke kra-
sobruslení v jeho podobě taneč-
ních nebo sportovních dvojic. 

Nástup na večerní osmifinále při MS juniorů v italském Turíně. Náš pár Lenka 
Chovančíková a Petr Kubát měli tu čest nést státní vlajku.
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* TAKOVí JSME BYLI ... aneb Jak se u nás kdysi sportovalo

Sportovní pozvánky
ÚTERÝ, 13. BŘEZNA:
u Lední hokej, Finále - Play-off, 3. utkání, Druhá hokejová liga, 
skupina Střed, SHK Hodonín – VSK Technika Brno, zimní stadion 
TEZA v Hodoníně, začátek zápasu je v 18.00 hodin.
STŘEDA, 14. BŘEZNA:
u Házená, Interliga ženy, 24. kolo, DHC Sokol Poruba – HK Brit-
term Veselí nad Moravou, začátek zápasu je v 18.00.
ČTVRTEK, 15. BŘEZNA:
u Lední hokej, Finále – Play-off, případný čtvrtý zápas, Druhá 
hokejová liga, skupina Střed, VSK Technika Brno – SHK Hodonín, 
hokejová hala dětí a mládeže v Brně, první buly bude vhozeno v 
18.00.
PÁTEK, 16. BŘEZNA:
u Atletika, 39. ročník populárního výškařského závodu pod názvem 
„Čejkovická laťka“, místem konání je kulturní dům v Čejkovicích, 
závod žen začíná v 17.00, závod mužů pak kolem 18.30.
SOBOTA, 17. BŘEZNA:
u Házená, 1. liga mladších dorostenek, skupina Morava, 16. kolo, 
HK Veselí nad Moravou – Házená Jindřichův Hradec, hala Peklo ve 
Veselí nad Moravou, hraje se od 12.30,
HK Hodonín – Sokol Velké Meziříčí, sportovní hala na Lipové aleji 
v Hodoníně, začátek zápasu je v 15.00.
u Hokejbal, 1. Národní hokejbalová liga (NHbL), skupina Východ, 
SK Kometa Polička – HBC Rigum Hodonín, hraje se v Poličce od 
14.00.
u Kopaná, Příprava, FK Mutěnice – Spartak Svatobořice, hraje se 
od 14.00, Bzenec – Boršice, výkop je v 15.00, Hluk – RSM Hodo-
nín, začátek utkání je v 14.00, Lanžhot – Kyjov, čas nebyl redakci do 
vydání tohoto čísla známý,
Zimní turnaj v Kyjově, 2. ročník „O Pohár starosty města Kyjova“, 
9. kolo, umělá tráva (UT) v Kyjově na hřišti „U Sila“, Vřesovice 
– FK Šardice, 9.00, Mokrý Háj (SR) – Ježov, 11.00, Vracov B – Níž-
kovice, 13.00.
u Lední hokej, Finále – Play-off, případné páté utkání, Druhá hoke-
jová liga, skupina Střed, SHK Hodonín – VSK Technika Brno, zimní 
stadion TEZA Hodonín, začátek zápasu je v 17.00.
NEDĚLE, 18. BŘEZNA:
u Hokejbal, 1. NHbL, skupina Východ, HBC Vsetín – SK Sudo-
měřice, hraje se ve 14.00, TJ ACS Malenovice SV – HBC Rigum 
Hodonín, hokejbalové hřiště ve Zlíně-Malenovicích, začátek utkání 
je ve 14.00.
u Kopaná, Zimní turnaj v Kyjově, 2. ročník „O Pohár starosty města 
Kyjova“, 9. kolo, UT v Kyjově, hřiště „U Sila“, Sobůlky – Nesovice, 
9.00, Kyjov dorost – Kostelec, 11.00, Ždánice – Lovčice, 13.00.  (jop)

Okresní soutěže stolního tenisu

Přípravná a turnajová kopaná Kam s turisty o víkendu

HODONÍN - Klub českých turistů 
Hodonín pořádá v sobotu 17. břez-
na vycházku do jarní přírody. Sraz 
účastníků bude na autobusovém 
nádraží v Hodoníně v 8:10 hodin 
na nástupišti číslo 15. Odjezd auto-
busu IDS linky 572 směr Břeclav je 
v 8:18. Pro výpravu bude koneč-
nou stanicí zastávka Mikulčice - 
Obecní úřad. Odtud povede trasa k Národní kulturní památce 
Mikulčice - Valy, kterou ze školních výletů známe jako „vyko-
pávky“. V této lokalitě můžeme cestou obdivovat hojně se zde 
vyskytující květinu sněženku podsněžník - Galanthus nivalis.
Od NKP půjdeme po zelené značce k ochranné hrázi řeky Mora-
vy a po ní kolem osady Nesyt do Hodonína. Předpokládaný čas 
návratu do Hodonína je mezi 11 a 12 hodinou. Celková délka trasy 
je cca 9 km a je vhodná jak pro seniory, tak i pro rodiny s dětmi.
Na setkání se všemi, kdo se akce zúčastní, se těší Ludmila Nedvíd-
ková, která také ráda podá veškeré informace na telefonu 723 591 
513.
u Na následující sobotu 24. března připravuje KČT Hodonín 
zájezd zvláštním autobusem na 56. první jarní výšlap Jihomo-
ravské oblasti Klubu českých turistů, který se tentokrát bude 
konat v Ivančicích. Sraz účastníků zájezdu bude v 6:45 hodin u 
autoservisu Chaloupka na Dvořákově ulici v Hodoníně a odjezd 
autobusu v 7:00 do Ivančic. V Ivančicích se turisté zúčastní slav-
nostního zahájení jarní turistické sezony na Palackého náměstí. 
Zde bude připraven zábavný program, občerstvení a prodej turis-
tických suvenýrů.
Po oficiálním programu bude turistický program dle vlastní volby. 
První možností bude městský okruh s návštěvou kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie, památníku Alfonse Muchy a Vladimíra Men-
šíka, židovského hřbitova, synagogy, splavu na Réně, hradeb a 
pomníku Jana Blahoslava. Jako druhá možnost je zvolena pěší 
túra v délce asi 22 km z obce Mohelno podél toku řeky Jihlavy 
přes Mohelenský mlýn, Dolní mlýn, pod zříceninou hradu Tem-
plštejn (s možností vyběhnout na zříceninu), Biskoupskou hadco-
vou step, Řeznovice ( kde je románská rotunda sv. Petra a Pavla) a 
do města Ivančice. Odjezd z Ivančic asi kolem 17 hodin.
Přihlášky se přijímají do 21. března v Knihkupectví paní Zdeňky 
Dvořákové na Národní třídě 21, Hodonín. Cena zájezdu je pro čle-
ny KČT Hodonín 150 Kč a pro nečleny 210 Kč. Další informace 
na mobilu číslo 603 793 014. Zve vedoucí akce Květoslav Pašek.

u KČT Hodonín má ještě několik volných míst na velkém 
zájezdu do Českého Švýcarska v době od 30. června do 7. čer-
vence 2012. Na programu zájezdu budou túry Národním parkem 
České Švýcarsko a přiléhajícím Saským Švýcarskem, Lužickými 
horami, návštěva blízkého saského příhraničí včetně měst Dráž-
ďany a Zittau. Ubytování v penzionu Setuza v Jiřetíně pod Jedlo-
vou včetně stravování formou polopenze. Přihlášky se přijímají 
také v Knihkupectví paní Zdeňky Dvořákové na Národní třídě 21 
v Hodoníně. Cena zájezdu je pro členy KČT Hodonín 3500 Kč, 
pro nečleny 3800 Kč. Další informace na telefonu číslo 603 793 
014. Zve vedoucí akce Květoslav Pašek.                           (KČT)

Přivítejme posly jara

Fotbalisté baníku Dubňany si v červenci 1973 pozvali k přátelskému zápasu ligové fotbalisty spartaku trnava, kterým podlehli 2:5 (1:3).  
Branky: Štefan Földváry, Ladislav Mikuš – Alojz Fandel 2, Vojtech Varadín 2, Stanislav Martinkovič. Zápas sledovalo 2500 fanoušků (!!!). Zleva nahoře: Miroslav 
Houzar, Karol Dobiaš, Alojz Fandel, Dušan Kekéti, Jaroslav Kravárik, Josef Vaculík, Ladislav Kuna †, Štefan Földváry, Kamil Majerník, Vojtěch Kryštof, Josef 
Filipovič, Vladimír Hagara. Zleva dole: Stanislav Martinkovič, Petr Vyškovský – kapitán Dubňan, Jaroslav Masrna, Jan Harca, Anton Hrušecký, Ladislav Mikuš, 
Jan Boris, Vojtech Varadín, Václav Podéšť, Václav Duroň.                                                                                                       Foto: archív klubu baník Dubňany

REGION - V pátek 16. března se uskuteční již 39. ročník výškař-
ského závodu „Čejkovické laťka,“ jehož tradičním místem bude 
kulturní dům v Čejkovicích. Samotný závod bude doprovázet 
cimbálová muzika Morava a v průběhu závodů bude k vidění 
gymnastické vystoupení žáků AC Čejkovice. Jako hosté se této 
akce zúčastní olympijští vítězové v desetiboji Roman Šebrle a 
Robert Změlík. 

„V soutěži letos uvidíme oba čerstvé mistry ČR, a to Jaroslava 
Bábu, letos zatím 231cm a Oldřišku Marešovou, která zdolala lať-
ku ve výšce 190 cm. Dále účast přislíbili výborní Slováci -  Michal 
Kabelka (231 cm), Peter Horák (228 cm) a Matúš Bubeník, který 
pokořil výšku 225 cm, nebude chybět ani černý Francouz Sait-Jean 
Fabrice (228 cm) a nebo výškaři z Běloruska a  Holandska. Myslím 
si, že fanoušek výškařského sektoru se má na co těšit, protože uvi-
dí na vlastní oči takové hvězdy, které předtím viděl normálně jen v 
televizi,“ láká na zajímavou atletickou akci Petr Damborský,  ředi-
tel populární Čejkovické laťky.                                               (jop)

Čejkovická laťka již klepe na dveře 

O víkendu pokračovaly soutěže stolních tenistů dvacátým 
kolem.
Okresní liga: Ratíškovice A – Vracov C 7:11, SKST Hodonín E – 
Čejč A 11:7, Strážnice C – Vacenovice A 0:18w.o., Kyjov A – Vlkoš 
A 13:5, Sokol Hodonín A – Slovan Hodonín C 3:15, Rohatec B – 
Lužice A 3:15.
Okresní přebor: Mikulčice B – Lužice B 13:5, Dubňany C – Veselí 
nad Moravou A 17:1, Slovan Hodonín D – Vnorovy A 5:13, Ježov A 
– Kyjov B 11:7, Vacenovice B – Bzenec A 11:7, Vracov D – SKST 
Hodonín F 15:3.  V čele je družstvo Dubňany C.
Okresní soutěž: Čejč B – Rohatec C 10:8, SKST Hodonín G – Ratíš-
kovice B 1:17, Domanín A – Čeložnice A 4:14, Vlkoš B – Ježov B 
8:10, Josefov A – Slovan Hodonín E 15:3, Vracov E – Moravský 
Písek A 13:5. V čele je bez porážky družstvo Čeložnice A.
Okresní základ: Veselí nad Moravou B – Mikulčice C 10:8, Lužice 
C – Ratíškovice C 11:7, Slovan Hodonín F – Čeložnice B 14:4, Bze-
nec B – Kyjov C 6:12, Rohatec D – Dubňany D 6:12, Vacenovice C 
měl volno. V čele je družstvo Dubňany D s jednou porážkou.   (jop)

REGION – O víkendu pokračovala 1. Národní hokejbalová liga, 
skupina Východ. Nedařilo se Hodonínu, který prohrál na Valaš-
sku, na Zlínsku naopak naplno bodovali hráči ze Sudoměřic.

TJ ACS MALENOVICE SV - SK SUDOMĚŘICE 2:4 (0:0,  
0:4,  2:0)

Statistika zápasu: Střely na branku: 31:42, vyloučení: 7:4, využi-
tí: 1:1, v oslabení: 0:1. Sestava Sudoměřic: Komenda -  Krýsa, Dinka, 
Zelenka, Stratil, Sobol, Gajda, Jan Kaluža mladší, Kosík, Milan Huj-
sa, Jurásek, Mišík, Chovanec.

Sudoměřice ani v Malenovicích neztratily body. Mužstvo podalo 
výborný výkon ve všech řadách. Jistotou byl brankář Komenda, v 
obraně diktovali hru Dinka se Sobolem a v útoku kraloval kapitán 
mužstva Jan Kaluža mladší. Všichni hráči však hráli na doraz a to 
na domácí platilo. První třetina byla vyrovnaná, a tomu odpovídá i 
poměr střel – 11:11. Ve druhé třetině se na domácího brankáře valil 
útok za útokem. Z 22 střel skončily čtyři v jeho síti. Nejprve Jan 
Kaluža mladší po přihrávce Dinky trefil horní růžek domácí branky 
(0:1), pak po přihrávce Kosíka dokleplával opět Jan Kaluža mladší 
– 0:2. Na 0:3 zvyšoval Mišík, když přihrával Zelenka a kanonádu 
druhé třetiny završil Kosík po přihrávce Juráska – 0:4. Ve třetí části 
se hra vyrovnala a domácí dokázali snížit na rozdíl dvou branek. Boj 
o druhou příčku tabulky tak vyzněl pro hostující tým. 

HBC VSETÍN – HBC RIGUM HODONÍN 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Statistika zápasu: Střely na branku: 36:32, vyloučení: 10:7, využi-

tí: 1:0, v oslabení: 2:0.
V tabulce jsou Sudoměřice na druhém místě (38 bodů), když na 

první SK Jihlava ztrácí sedm bodů, Hodonín je nyní na pátém mís-
tě se ziskem 32 bodů.                                                         (jop)

výhra Sudoměřic, Hodonín zklamal

ZIMNÍ TURNAJ - KYJOV
Skupina A:
Ždánice - Koryčany 4:2 (3:1) Macourek, Marčík, Mlejnek, Kopeček 
– Mušálek, Lysko.
Kostelec - Sobůlky 2:1 (0:0) Křižka, Kotásek – Pazourek.
Nesovice - Osvětimany 0:5 (0:1) Drobil,  Dobeš, Brhel, Hajný, 
Křemeček.
Lovčice – Kyjov dorost 2:4 (1:1) Svoboda, Machálek – Rubík   3, 
Mlýnek
Skupina B:
Bukovany - Vracov B 1:1 (0:1) Čada – Lukeš.
Ježov - Vřesovice 1:3 (1:3) Vajdík - Blažek 2, Kováč.
FK Šardice - Žádovice 2:6 (1:2) Kolařík, Jankůj - Smolák 4,
Trefenbacher,Válek.
Dohrávka:
Mokrý Háj (SR) - Nížkovice 9:1 (6:0) Ambrus 4, Pobuda 3, Ševčík 
2 – Láníček.
Předehrávka:
Žádovice - Vracov B 4:1 (1:0) Válek 2, Smolák, vlastní – Vybíral.

PŘÍPRAVA
FC KYJOV 1919 - Spartak Hluk 4:0 (3:0)
REGION - První utkání v zimní přípravě hraném na trávě v 
Bohuslavicích odehrál Kyjov velmi dobře. Soupeř, který je po 
podzimu na 15. místě zlínského Krajského přeboru,  měl v sesta-
vě bývalého hráče Kyjova Aleše Zlínského,  jinak Mistra světa za 
reprezentaci Policie ČR. 
Domácí začali dobře a hned od úvodních minut soupeře přitlačili na 
jeho polovinu. Do první šance se dostal Režný, ale v dobré pozici 
mířil pouze do brankáře. O chvíli později už ale Kyjov vedl, když 
pěknou střelou k tyči se  prosadil Vančura 1:0. Po výkopu gólma-
na Kůřila a jeho prodloužení Mackem za obranu vedl Kyjov už 2:0, 
když Sekel ranou pod břevno nedal šanci brankáři Hluku. První stře-
la hostů v polovině prvního poločasu byla nebezpečná, ale Kůřil ji 
bravurně vyrazil. Pak se prezentoval Vančura pěkným technickým 
lobem, který skončil na tyči. Po Režného rohovém kopu Horňák ukli-
dil míč ranou po zemi do sítě, a bylo to 3:0. Vzápětí Macek nastřelil 
břevno.
Druhý poločas začal další šancí Kyjova, ale Vančura minul prázdnou 
branku. Pak měl možnost Kučera, dále Macek, který zamířil do břev-
na,  po odrazu se opět ale dostal míč k Mackovi, který byl tentokráte 
přesnější – 4:0. Branky: Vančura, Sekel, Horňák, Macek.

FK Mutěnice – Slovan Bzenec 1:0 (0:0), gól dal v 57. minu-
tě záložník Milan Válek, rozhodoval Igor Zima z Hodonína, sle-
dovalo 100 diváků.                                                          (jop)
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www.nove-slovacko.eu
ŘádkOvOu inzerci můžete zadávat i PO internetu

SpRáVA A úDRžBA nemOVItOStí
u  Veškeré malířské a natěračské práce
u  fasády, plastické povrchy, práce s průmyslovým vysavačem
u  práce z plošiny, čištění a údržba průmyslových objektů a hal

NOVĚ: Provádíme protipožární nátěry 
na ocelové a dřevěné konstrukce!

František Nikl
planá 1520, Vracov, 696 42 Vracov

www.malby-natery-vracov.cz u e-mail: fanosnikl@seznam.cz
tel. 518 628 151, 604 500 772

MALBY – NÁTĚRY

12016

12057

12058

centrum sociálních služeb Kyjov 
palackého 67, 697 01 Kyjov (vedle muzea)

nabízí 
seniorům a zdravotně postiženým 

Občanům Kyjova

ROZVOZ OBĚDů
u nOVĚ možnost výběru ze 3 jídel + 1 dietní strava 
 (diabetická, žlučníková).
u Garantujeme zlepšení kvality jídla!!!
u Dovoz až k Vám do bytu.
u Oběd bez nutnosti vlastních jídlonosičů.
u Dovoz v našich nerezových termo jídlonosičích 

V případě zájmu a bližších informací nás kontaktujte: 
centrum sociálních služeb Kyjov, Třída Palackého 67, Kyjov
Tel.: 518 389 401, 518 389 473, e-mail: info@css-kyjov.cz

Od března 
2012

65,- kč
cena oběda 
i s dovozem
(+ 1 Kč za pronájem 

jídlonosiče)

Váš inzertní poradce - plošná inzerce:

tel.: 606 057 818

AKADEmIE j. A. Komenského
Dukelských hrdinů 1, Hodonín

pořádá krátkodobý kurz

GENEALOGIE
Kde se dovíte, jak sestavit svůj

jednoduchý rodokmen, kde 
najdete příslušné prameny a 
jakým způsobem zpracovat 

a uspořádat získané informace.

Informace a přihlášky:
% 518 352 634, 

e-mail:ajak@ajak-hodonin.cz
1264

11123

Významná 
česká společnost 

s dlouholetou tradicí vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici 

OBcHODNíHO ZáSTuPce 
prodeje přípravků pro pěstitele vinné révy.

požadujeme:

 sš vzdělání (vinařský nebo zemědělský směr výhodou)

 Základní znalosti o pěstování vinné révy

 řidičský průkaz skupiny b

 bydliště jižní morava výhodou

V případě zájmu zasílejte svůj motivační dopis a strukturovaný 
životopis na e-mail: fejklova@agrocs.cz

12070

Ve Velké se premiérově představili zpěváčci Horňácka

Moderátorka pořadu Martina Břeňová se představila divákům na pódiu poprvé a hned úspěšně. Na snímku se rozpovídala 
v pořadí s třetím nejlepším Horňáckým zpěváčkem Helenkou Strachotovou z Lipova.

Horňácký pěvecký „gríf“ má určitě i tento zpěváček z Veselí nad Moravou Davídek Soviš, kterého učí zpívat jeho dědeček 
Josef Pomajbík z Vápenek.

Některé menší děti si přizvaly na pódium  na pomoc při vystoupení i rodiče. Otec zpěváčka z Hrubé Vrbky Jendy Pavlíka si 
neváhal na sebe k této příležitosti obléknout i sváteční kroj.

Sesterské trio děvčat Strachotových z Lipova  nejprve povyprávělo, jak zpívá doma a poté ukázalo divákům svou pěvec-
kou parádu.                                                                                                                                            Foto 4x AV


