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Ochotníci v Louce společně připravili další výborné divadelní představení, které potvrdilo, že jsou skutečně výjimečným uskupením. Více na straně 3.                   Foto: Zuzana Skočíková

Element for fun vydalo první CD
VESELÍ NAD MORAVOU – Základní umělecká škola ve Veselí 
nad Moravou se může pochlubit novým cédéčkem. Po dechovce  
a Rózinkách došlo i na taneční orchestr s názvem Element for fun 
Jaroslavy Matuškové. 

Tvoří jej žáci i absolventi místní „zušky“. Vznikal postupně od 
roku 2003. Nejprve vystupoval na školních besídkách se skromným 
obsazením - několik houslí, příčná flétna a klarinet. Dnes je muzikan-
tů pětadvacet a účinkují například i na reprezentačním plese města. 
Schází se každý pátek odpoledne a pravidelně každý rok vyjíždí na 
klíčové soustředění do slovenské Chvojnice. 

V roce 2014 získali první místo v celostátním kole Národní soutěže 
jazzových a ostatních orchestrů Základních uměleckých škol.

Nové CD s prostým názvem Element for fun se skládá z dvanácti 
písní, především  muzikálových a filmových. Nechybí tak Skyfall 
nebo Oh, Pretty Woman.  Stejně jako umí skvěle zahrát filmovou 
hudbu, zní v jejich podání výborně i vážná hudba, taneční skladby  
i vánoční koledy. „Ve větším kolektivu hráčů se žáci učí spolupra-
covat, navzájem se poslouchat a vytváří si přátelské vztahy,“ napsali 
muzikanti v popisu zvukového nosiče. 

Dobré je zmínit také stylový obal celého CD, které navrhl bubeník 
David Mikeska. Grafika v zelené barvě proložená černobílými foto-
grafiemi se s klidem může srovnávat s těmi profesionálními. Určitě 
o tomto orchestru uslyšíme ještě mnohé, podstatné je, aby vydržel 
co nejdéle a dál těšil milovníky hudby.                                    (zs)

HODONÍN, KYJOV – Schůz-
ka krajských zastupitelů, 
zástupců nemocnic, měst a 
zdravotních pojišťoven při-
nesla pro regiony Hodonínsko 
a Kyjovsko pozitivní zprávu. 
Totiž, že s umísťováním paci-
entů ve dvou našich největších 
nemocnicích jsou připravené. 

„Umísťování pacientů v naší 

Ochotníci z Louky hrají Baladu pro banditu

Nemocnice spolupracují a nemají problém s umísťováním pacientů
nemocnici je bezproblémové, ať 
se jedná o anesteziologicko-resu-
scitační oddělení či chirurgické 
nebo interní oddělení,“ sdělila 
ředitelka Nemocnice TGM Hodo-
nín Věra Dostálová. Potěšující je, 
že nechybí ani potřebné místo 
a je zajištěný i personál. Lidé si 
mohou oddechnout. Potvrdila to 
také zpráva z kyjovské nemoc-

nice. „Praxe je zpravidla taková, 
že záchranná služba pacienta při-
veze na urgentní příjem nejbližší 
nemocnice a neztrácí čas zjišťo-
váním volných kapacit. Je to při-
rozené, o pacienty je třeba posta-
rat se co nejrychleji. Nemocnice 
Kyjov je na tyto situace připra-
vena, taky proto, že se nepotýká 
s výraznými personálními, ani 

kapacitními problémy,“ uvedl 
mluvčí Filip Zdražil. 

Problémy převážně brněn-
ských nemocnic se tak zatím 
pacientů Hodonínska nedotýkají. 
„Pokud nastanou, jsme připrave-
ni pacienta po prvotním ošetření 
převézt do některé z okolních 
nemocnic – tato spolupráce na 
úrovni zdravotnických zařízení 

funguje na výbornou,“ dodal.
Spolupráce mezi nemocnicemi 

v Kyjově a Hodoníně je obou-
stranná a dlouholetá. „Například 
v oblasti chirurgických oborů  
a tzv. malých oborů (ORL, oční) 
s oroteopediií  i urologií. Nově 
nyní využíváme služeb mag-
netické rezonance,“ doplnila 
Dostálová.                               (zs)

Křtu CD se zúčastnil i ředitel ZUŠ Aleš Smutný.                                                     Foto: archiv ZUŠ
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§ ČERNÁ KRONIKA

REGION – Hladiny řek se kvů-
li dešti a tajícímu sněhu zveda-
jí. Naposled, když bylo hodně 
sněhu (v roce 2006), skončilo 
v okrese Hodonín tání na jaře 
záplavami. Zatím není situace 
na toku Moravy tak dramatic-

KYJOV – Rázová vlna je 
důkazem, že i bolest občas 
může být léčivá. Samotná 
aplikace nepatří k nejpří-
jemnějším. Při správné indi-
kaci ale zvyšuje efektivitu 
terapie až o 85 procent. Patří 
totiž k nejúčinnějším způso-
bům, jak vyhnat bolest z těla 
– nově i v Nemocnici Kyjov.

Rázové vlny jsou zjednodu-
šeně ultrazvukové nárazy. Ty 
jsou prostřednictvím stlačené-
ho vzduchu cíleně aplikovány 
na bolestivé místo, které kine-
tická energie rozbíjí a startuje 
tak proces hojení.

„Přístroj lze využít na širo-
kou škálu diagnóz pohybové-
ho aparátu. Nejčastěji ale jde 
o ostruhu patní kosti, Achil-
lovu šlachu, tenisový loket, 
skokanské koleno, nebo třeba 
bolavé klouby spojené s artró-
zou,“ vypočítává fyzioterape-
utka kyjovské nemocnice Eva 
Zainerová. Rázovou vlnu tak 
využívají například sportovci, 
lidé s pohybovými problémy 
nebo pacienti s ledvinovými  
a žlučníkovými kameny. 
Odstraňuje celulitidu a strije a 

Auto zaparkoval do zavřených 
garážových vrat a šel spát 
VESELÍ NAD MORAVOU – Devětadvacetiletý muž si vzal osob-
ní automobil bez vědomí majitelky. To vše pravděpodobně po 
předchozím požití alkoholických nápojů. 

S vozidlem zajel ke kulturnímu domu, kde si do vozidla naložil 
vyhranou tombolu a z místa odjel k místu svého bydliště. Na jedné  
z křižovatek, kde chtěl zřejmě odbočit, však jel v přímém směru  
a přední částí vozidla narazil do garážových dveří rodinného domu, 
kde s autem uvízl. Z havarovaného auta vystoupil a odešel spát domů. 
Tam jej také policisté vypátrali a podrobili dechové zkoušce, která 
vykázala hodnotu 0,4 promile alkoholu. Dále se na výzvu policistů 
podrobil opakovanému odběru krve, který má určit hladinu alkoholu 
v době spáchání nehody. Při dalším prověřování policisté zjistili, že 
tento muž nevlastní doklady k oprávnění řízení vozidla a navíc jej užil 
bez vědomí majitelky. Případem se policisté dále zabývají.                (red)

Porvali se na sportovním plese,
zraněný skončil v nemocnici
ROHATEC – Na sobotním plese v Rohatci se mezi místními 
sportovci odehrál jeden nesportovní souboj. Aktéry museli pro-
hlédnout a ošetřit přivolaní záchranáři a o událost se zajímali 
také policisté. 

Při plesovém veselí se zřejmě odehrál slovní spor dvou mužů, který 
vyvrcholil, když jednatřicetiletý muž inzultoval svého čtyřiadvaceti-
letého protivníka. Po napadení skončil zraněný muž v nemocnici na 
ošetření. Je zřejmé, že na celé události měl svůj podíl i vypitý alkohol, 
který odbourává návyky slušného a sportovního chování. Policisté 
událost prošetřují jako přestupek proti občanskému soužití.        (red)

Maminka vedla dítě do školky,  
mezitím jí někdo vykradl auto 
STRÁŽNICE – Policisté ze Strážnice vyšetřují vloupání do 
zaparkovaného osobního vozidla, ke kterému došlo v pátek ráno 
před místní mateřskou školou. 

Zatím neznámý zloděj využil situace, kde maminka vedla své dítě 
do školky a na poměrně krátkou dobu si v autě ponechala svoji kabel-
ku. I tak malá chvíle, jako je doprovod dítěte do předškolního zaří-
zení, však zloději bohatě stačila. Nezjištěným předmětem rozbil sklo 
na vozidle a z auta ukradl odloženou dámskou kabelku včetně celého 
obsahu. Okradená žena tak kromě kabelky přišla o osobní doklady, 
mobilní telefon, peněženku s finanční hotovostí, platební kartu a dal-
ší osobní věci v celkové hodnotě šest tisíc korun. Ke své smůle měla 
u platební karty přiložený PIN kód a tak pachatel nelenil a provedl 
výběr z bankomatu a obohatil se tak o další tisíce korun.

Policisté upozorňují, že vykrádání aut před mateřskými školami 
není nijak výjimečná událost. Rodiče doprovázející děti často ve 
spěchu nechávají tašky s osobními věcmi v autech a nedomýšle-
jí důsledky takového jednání. Pamatujte na bezpečnost a nedávej-
te zlodějům zbytečnou příležitost.                                      (red)

Zloděj vzal z vitríny dětské 
oblečení za pět tisíc
HODONÍN – Hodonínští policisté ve čtvrtek přijali oznámení  
o poškození vitríny prodejny dětského zboží a kočárků v Hodo-
níně. 

Neznámý pachatel v noci poškodil uzamčené dvířka vitríny  
a následně z ní odcizil dětské zboží a oblečení v hodnotě 5000 korun. 
Policisté případ vyšetřují jak o trestný čin krádeže a případnému pacha-
teli v případě dopadení hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.                 (red)

Opilá a zdrogovaná žena 
bez řidičáku řídila auto 
DUBŇANY – Policisté z Dubňan ve čtvrtek odpoledne zastavi-
li a kontrolovali osmadvacetiletou řidičku osobního vozidla. Že 
nebude všechno v pořádku, viděli policisté od prvního pohledu 
na ženu za volantem. 

Při dechové zkoušce nadýchala 0,6 promile alkoholu, což nebyl jediný 
problém. Následný test na přítomnost drog vykázal pozitivní hodnotu 
na amfetaminy. Žena sedící za volantem nemá ani řidičský průkaz. Dal-
ší jízdu už jí tedy policisté zakázali a zároveň zahájili úkony trestního 
řízení pro trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky.                   (red)

HODONÍN – Policisté žáda-
jí o pomoc veřejnost v pátrání 
po totožnosti dvou mužů, kteří 
se stali svědky trestných činů. 
Jeden by mohl pomoci v pří-
padě odcizeného notebooku ve 
vlaku a druhý svědek při proti-
právním jednání v obchodním 
centru. Pokud byste některé-
ho z mužů poznali, informujte 
hodonínské policisty na telefon 
974 633 470.

Hodonínští policisté pátrají 
po totožnosti muže z přiložené 
fotografie, který by mohl být 
důležitým svědkem v případu krá-
deže notebooku. K události došlo 
25. ledna 2017 v osobním vlaku 
jedoucím z Hodonína směrem na 
Přerov. Neznámý pachatel během 

Voda při tání zaplavila pole i silnice

pokožku viditelně omlazuje.
Dosud si fyzioterapeuti 

kyjovské nemocnice muse-
li vystačit s jinými druhy 
fyzikální terapie – například 
s elektroléčbou, laserem, 
ultrazvukem či magnetickou 
rezonancí. „Před nákupem 
rázové vlny jsme si na zkouš-
ku nechali přivézt několik 
typů, ze kterých jsme vybí-
rali ten nejvhodnější. Cena 
dosáhla téměř 360 tisíc korun 
a celou investici jsme pokryli 
z vlastních zdrojů,“ vysvětluje 
Danuše Křiváková, ředitelka 
Nemocnice Kyjov.

Přístroj je velmi flexibilní 
a dá se jednoduše přizpůso-
bit individuálním potřebám 
každého pacienta. Fyziotera-
peut může nastavit intenzi-
tu a frekvenci rázu, tedy sílu  
a rychlost, kterými bude rázo-
vá vlna bolavé místo „rozbí-
jet“. Průměrný počet terapií se  
u běžných bolestí pohybu-
je okolo tří až pěti, v případě 
chronických potíží je to zpra-
vidla šest až osm návštěv. 
Denně přístroj pomůže až dva-
cítce pacientů.           (red)

jízdy přistoupil k jednomu z ces-
tujících, z ruky mu vytrhl note-
book, ve stanici Moravský Písek 
pak vystoupil z vlaku a utekl. 
Okradenému muži vznikla škoda 
15 tisíc korun a pachatele se zatím 
nepodařilo ustanovit. Napomoci 
by nám mohl právě muž z foto-
grafie, který měl vlakem také ces-
tovat a k celé události by mohl 
poskytnout důležité informace.

Hodonínští policisté dále pát-
rají po totožnosti muže na druhé 
fotografii, kterého se doposud 
nepodařilo ustanovit. On sám 
mohl být svědkem protiprávního 
jednání v nákupním centru Cuk-
rovar v Hodoníně. Policisté tuto 
možnost prověřují stejně jako 
samotnou událost.                  (red)

U Vlkoše voda z pole zaplavila silnici do Vracova.                                                                            Foto: Zdeněk Šmýd

Poznáte muže na fotkách? Policisté hledají důležité svědky

Dva muži, kteří by mohli napomoci vyřešení případů.             Foto: PČR

Nemocnice Kyjov nabízí rázovou vlnu

Přístroj pro rázovou vlnu.                            Foto: Nemocnice kyjov

ká, ale přesto můžeme v okolí 
vidět první projevy zvýšeného 
množství vody. Jsou zatopená 
pole a někde i silnice. Pomáhá 
tomu i déšť.

Silničáři už na různých mís-
tech regionu postavili značky 

upozorňující na nebezpečí smy-
ku na silnici, jako například 
mezi Vracovem a Vlkošem, kde 
hlavně řidiči jedoucí směrem do 
Vlkoše museli v týdnu přeřadit 
až na dvojku, aby projeli zapla-
veným místem. 

Otázkou je, jak se množství sně-
hu projeví v zemědělství. Některá 
pole nejvíce zaplavená ve zmíně-
ném roce 2006 jsou dodnes neob-
dělávatelná, roste na nich rákosí  
a přestává být bažinou každoročně 
jen na pár týdnů v létě.               (šmý)
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Nevím, co to letos v zimě létá vzduchem 
za bacily, ale musí to být nějaké muta-

ce, protože se není možné jich zbavit. Epide-
mie respiračních chorob trvá dvojnásek toho, 
co minulé roky a komu stačilo dříve dva, tři dny 
ležet a šel do práce, musel se tentokrát potit v 
posteli i trojnásobek. Kdo si každou zimu odbyl 
nemoc pár dny bolení v krku, měl letos devěta-
třicítky horečky. Asi jsme přírodě nějak ublíži-
li, když se nám tak mstí. Oproti zvyklostem nezastavily epidemii 
v počátku vánoční a novoroční dny volna, pak ani mrazy a nepo-
mohlo ani volno ve školách po pololetním vysvědčení. Sice už při-
šlo teplo, ale je škaredé a se zataženou oblohou. Poslední šancí je 
sluníčko. To snad vrátí tělům potřebné vitamíny s příchodem pra-
vého jara. A já už to jarní sluníčko cítím ve vzduchu. Na vyléčení 
nečekám, protože jsem vůbec nebyl nemocný, ale se svěžím jar-
ním vzduchem je vždy dobré začít něco nového. Co takhle nové 
zaměstnání? Já se o to pokouším a toto mé slovo je tudíž posled-
ním v roli šéfredaktora Nového Slovácka. Opouštím nejen ten-
to týdeník, ale i novinářskou práci jako takovou. Pokud jsem vás 
pravidelně těmito svými řádky na straně tři nudil, můžete jásat, 
pokud se vám líbily, nemám bohužel způsob, jak vám vyjít vstříc. 
Ale předpokládám, že za čtyři roky už jsem ve svém sloupku na-
psal dost hloupostí, abyste po nich neplakali.      Zdeněk Šmýd

* SLOVO šéfREdAKTORA

LOUKA – Ochotníci v Louce 
společně připravili další výbor-
né divadelní představení, kte-
ré potvrdilo, že jsou skutečně 
výjimečným uskupením, a za 
dobu své existence dokazuje, 
že je schopné zahrát komedie  
i vážné hry. 

Vše se svými lidmi, zpěvy, se 
svou muzikou i opravdu krásnými 
kulisami. Nepamatuji se, že by to 
bylo v soudobé historii souboru 
jinak. Platí to tedy i v tomto pří-
padě, kdy v letošním roce uplyne 
95 let od první písemné zmínky 
o ochotnickém divadle v Louce, 
a vstupují na scénu s muzikálem 
Balada pro banditu.

Hlavní ženskou roli hraje stálice 
divadelníků Bára Hrbáčková. „Od 
začátku jsem chtěla aby moje Erži-
ka byla jiná než  ta filmová, spíš 
statečná a i přes zaváhání, stojící 
při svém muži. Přenést to z hla-
vy na jeviště ale není jednoduché, 
jak se to povedlo posoudí každý 
divák sám. Každá role je něčím 
zajímavá a jiná, ve výsledku bude 
pro mě Eržika jednou z nejhezčích 
rolí, které jsem měla možnost hrát 
i díky krásným písničkám, živé 
divadelní hudbě a mému skvělé-
mu hereckému partnerovi Nikolu 
Šuhajovi (Jaroslav Šraděja-pozn. 
red.),“ řekla herečka.

Vztyčným důstojníkem a prv-
ní osobou celého ansáblu je 
režisér Antonín Maňák. Výbor-
ný člověk, který má na divadlo 
šestý smysl. Důkazem je, že sám 
navrhl scénu a herce do rolí vždy 
obsadí tak, jakoby jim byly ušity 
přímo na tělo. „Balada pro ban-
ditu je krásná a dramatická hra, 
která nás umí stále překvapovat 
dalšími novými momenty. Posta-
vy žijí silné příběhy, které se dají 
dobře ztvárnit,“ zmínila herečka 
Martina Šradějová.

V Baladě pro banditu mají her-
ci krásné kostýmy, zejména žen-

Ochotníci z Louky hrají Baladu pro banditu

MILOTICE – Druhým rokem 
uspořádali v Miloticích místní 
hasiči košt drkotin, který původ-
ně založily a několik let pořáda-
ly místní ženy Irena Nedvědická  
a Alena Presová. Akce přesunu-
tá do hlavního sálu kulturního 
domu si získává stále větší obli-
bu, ale výsledky jasně ukazují, že 
prim v přípravě si drží zaklada-
telky.

Letos, stejně jako vloni, vyhrála 
Irena Nedvědická. Kvůli nemoci si 
nemohla přijít pro cenu, ale získala 
od návštěvníků celkem 87 hlasů. 
O deset méně dali příchozí vra-
covským hasičům, kteří si úspěch 
pojistili už tím, že se sami v hoj-
ném počtu dostavili. Stačilo to na 
stříbrnou příčku, ale stálo to za 
to, protože si letos možná založili 

Spodní voda trápí lidi v Kyjově 
KYJOV – Město Kyjov uspořádalo informativní setkání k vyhod-
nocení stavu spodní vody v Kyjově. Výsledky studie připravili 
pracovníci Vysokého učení technického v Brně. 

Ukázaly, že spodní voda v Kyjově se jeví jako dlouhodobý pro-
blém, za který by město Kyjov muselo vydat milionové nákla-
dy. Doporučuje proto lidem, kteří se s tímto problémem potý-
kají dostatečně zaizolovat své domy.                            (zs)

Do knihovny už brzy na vozíku 
nebo i s kočárkem
KYJOV – Městská knihovna v Kyjově opravuje budovu pro čte-
náře. Rekonstrukce knihovny začala v listopadu loňského roku 
opláštěním střechy. Byla v havarijním stavu a zatékalo z ní do 
místností v třetím nadzemním patře. 

„Vzhledem k tomu, že počasí v prosinci a lednu neumožňovalo 
venkovní práce, pokračovalo se od února. Hloubí se základ pro výta-
hovou šachtu a upravují se okenní prostory. To jsou venkovní práce, 
které nebrání tomu, aby byla knihovna v provozu. Od 13. března se 
začnou postupně měnit okna, rekonstruovat sociálky, měnit dlažba, 
což není možné dělat za provozu,“ sdělila ředitelka knihovny Micha-
ela Moudrá. Pro čtenáře bude uzavřená knihovna od 13. března do 
30. června. Více než tříměsíční nahradí čtenářům posílená pobočka 
v Bohuslavicích. Denní tisk si mohou zájemci přečíst nebo vypůjčit  
v blízké Králíčkově cukrárně. 

Zateplením fasády a tím konec veškerých prací je plánován na 
prosinec tohoto roku. „Těšíme se na knihovnu v novém kabátě, jejíž 
velkou předností bude bezbariérovost. Staneme se tak knihovnou 
pro všechny – nejenom handicapované, ale i pro maminky s kočár-
kem,“ dodala s potěšením ředitelka.                                          (zs)

Veselí nad Moravou prodává 
pozemky u břehu Baťova kanálu
VESELÍ NAD MORAVOU – Město vyhlásilo veřejnou soutěž na 
prodej práva stavby a následný prodej čtyř pozemků v areálech 
bývalé Salajky a Zahradnictví nedaleko Baťova kanálu ve Veselí 
nad Moravou. Pozemky o velikosti jednoho hektaru  jsou určeny 
k výstavbě potřebné infrastruktury pro další rozvoj cestovního 
ruchu ve Veselí nad Moravou i v celém regionu.

V rámci bývalého areálu Salajky se jedná o tři pozemky a dále 
o pozemek v areálu bývalého Zahradnictví, jehož součástí je stav-
ba bývalého zámeckého skleníku. Zájemci musí předložit nejvhod-
nější nabídku na využití těchto pozemků pro stavbu potřebné infra-
struktury pro další rozvoj cestovního ruchu ve Veselí nad Moravou  
i v celém regionu.  Zájemce je oprávněn se ve veřejné soutěži ucházet 
o pozemky jako celek, nebo o libovolný počet jednotlivých samo-
statných pozemků. Nejvhodnější nabídku podá ten účastník veřejné 
soutěže, který nabídne nejvyšší kupní cenu a současně předloží nej-
vhodnější podnikatelský záměr. 

Přihlášky do veřejné soutěže musí být doručeny v písemné formě 
nejpozději do 28. dubna 2017 do 12  hodin. Všechny informace jsou na 
internetových stránkách města veseli-nad-moravou.cz.                         (red)

Letecký snímek lokality.                        Foto: archiv města

ské mají krásně vyšívané košil-
ky s folklorním motivem. Ani se 
nedivím, když mi herci sdělují, 
že si je pořizovali a upravovali 
sami. Jako všechno kolem jsou 
propracované do detailu. 

Věřme, že ochotníci z Louky 
vydrží a zůstanou pohromadě co 
nejdéle, neboť jejich úsilí přináší 
lidem radost do srdcí jako málo-
kde jinde. „Máme opravdu per-
fektní partu lidí poměrně širšího 
věkového rozpětí. Všechny však 
spojuje láska k divadlu, tvořit 
něco pro druhé. Když vidíte, že 
lidi v dnešní době opustí televi-
zi, přijdou na ochotnické divadlo  
a odchází s úsměvem a spoko-
jení, tak nás to všechny hřeje u 
srdíčka,“ uvedla Jarmila Hrbáč-
ková. 

V neposlední řadě nelze opo-
menout živou muziku. Divák 
musí mít pocit, že se ocitl v doko-
nalém prostředí divadla. Atmo-

Královnou drkotin v Miloticích je Irena Nedvědická
novou tradici. Dodaný vzorek byl 
skutečně od všech. 

„Udělali jsme si společnou 
akci, při které jsme připravi-
li skutečně všichni dohromady 
soutěžní vzorek. Byla to super 
akce,“ pochvaloval si za hasiče  
z Vracova Michal Plášek. Bron-
zová medaile z koštu zůstala jako 
ta zlatá v Miloticích. Za podporu 
padesáti hlasujících ji získal Martin 
Řimák. Další soutěžící měli čtyřicet  
a méně bodů. Jelikož ale každý 
z dvaadvaceti vzorků měl hlasů 
minimálně dvanáct, je jasné, že 

žádná z drkotin nebyla špatně při-
pravená.

K ochutnání byly i další dobro-
ty. Mimo soutěž mohou kuchařky  
a kuchaři ukázat jakoukoliv zajíma-
vost, kterou doma připravují. Hod-
notit bez bodů bylo možné vaječné 
tlačenky, různé saláty nebo paprič-
ky. Samozřejmostí je pak také košt 
pálenek, který povedenou sešlost 
doplňuje každým rokem. V drti-
vé většině vzorky dodávají místní  
a nejde jen o klasické pálenky, ale 
také různé experimenty nebo liké-
ry.  Text a foto: Zdeněk Šmýd

K ochutnání bylo více než dvacet dru-
hů drkotin.

Vítězové seřazení stejně jako na stupních vítězů. Za šampionku přebral cenu manžel.

sféra je strhující, když muzikanti 
doplňují děj, který se odehrává 
na jevišti. Naprosto výjimečný 
zážitek. Jen stěží věřím tomu, že 
jsem v kulturním domu v Louce 

a ne v profesionálním divadle. 
Hudební přípravy se ujal Tomáš 
Hrbáček mladší spolu s místními 
muzikanty a ze sousedního Lipo-
va.                Zuzana Skočíková

V Baladě pro banditu se představí stálí herci souboru.

Ochotníci z Louky si kostýmy upravovali sami.                  Foto: Archiv ochotníků 2x
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Řekněte to do vrby
Tonda Vrba se ptá

Památkově chráněné stavby - seriál Nového Slovácka* ANKETA

Co říkáte na povinné maturity  
z matematiky na středních školách?
Irena Mikésková, učitelka  na MŠ 
v.v., Sudoměřice

Pokud bude 
povinná maturita  
z matematiky na 
gymnáziích a 
lyceích, tak to je 
v pořádku. Na 
ostatních středních  
a odborných ško-

lách musí být zaručena kvalitní práce 
pedagogů, zvýšení počtu hodin mate-
matiky, aby studenti byli dostatečně 
připraveni a nestal se tento předmět 
pro ně „strašákem“. Matematika 
byla a zůstane jistě silným článkem 
v životě člověka.

Zdeněk Novotný, mistr ve sklárně, 
Vacenovice

Když jsem matu-
roval já, byla mož-
nost volby fyzika 
nebo matematika - 
vybral jsem si fyzi-
ku, i když i ve fyzi-
ce se matematika 
hodně používá. 
Osobně bych pre-

feroval možnost volby.

Ivan Urbánek, 
umělec na volné noze, Brno

Ještě jsem nezkou-
mal důvody a co si 
od toho stát slibu-
je. Osobně bych to 
spíše nepodpořil. 
Nevím, kde stát-
ní školství sebere 
tolik kvalitních 

matematikářů. Jak má byt maturita 
smysluplná, když žáci základní školy 
nezvládají elementární věci jako je 
malá a velká násobilka.

Jan Hanáček, ředitel sociálního 
zařízení, Mutěnice

U gymnázii a prů-
myslových škol 
souhlasím, u umě-
leckých ne a ostat-
ních  jako zdravot-
ní, ekonomická, 
sociální, za tím ne.
U těch posledních 

nejsem úplně přesvědčený...

Alena Prášková, knihovnice, Brno 
(rodačka z Lipova)
Domnívám se, že studentům, kteří mají 
jiné nadání než matematické, přine-
se toto rozhodnutí spoustu problémů. 
Jsou to většinou lidé tvůrčího zamě-
ření s velkou citlivostí, nápaditostí  
a vysokou emoční inteligencí a stres 
z povinné matematické maturity bude 
pro ně brzdou. Myslím si, že my všich-
ni potřebujeme empatii, laskavost, 
slušnost a to by dle mého názoru mělo 
být prioritou našeho školství. Nemám 

výhrady proti matematice, ale výhrady 
k povinné maturitě z matematiky ano.

Lucie Strachotová, vedoucí v dřevo-
výrobě, Hroznová Lhota

Matematika je jistě 
v životě důležitá, ale 
ta, ze které dnešní 
maturanti maturují, 
mi přijde zbytečná. 
Jsou i jiné vědní obo-
ry, které jsou v živo-
tě člověka důležité a 

nematuruje z nich každý student jako 
přírodopis, biologie, chemie a jiné.    

Pavla Zálešáková, podnikatelka, 
Kyjov

Jsem proti. Maturi-
ta nezvýší matema-
tickou gramotnost 
národa, jen mnoha 
mladým otráví část 
studentského života. 
Chceme-li populaci 
matematicky zdat-

nou, začněme od základní školy. Peda-
gogicky zdatní učitelé předmět vysvět-
lí a propojí s praxí, zbaví děti strachu  
a odporu k matematice. Povinnou 
maturitu jen z českého a cizího jazy-
ka. Ty potřebujeme znát každá pro-
fese. Další předměty volitelné dle 
zaměření studenta. Společnost  ať v 
mladých rozvíjí to, k čemu mají nadá-
ní a vybrali si jako povolání. Přízniv-
ci povinnou maturitu prezentují čas-
to tak, že bez ní nebudeme umět ani 
malou násobilku. A co ti „chudáci“, 
které maturita z matematiky minula? 
Jsou v životě méněcenní?

Aleš Popelka, mechanik, Veselí nad 
Moravou

Matematika je sice 
dost důležitý před-
mět, ale aby byl 
povinný k maturitě je 
blbost. Spíš by měly 
děcka pořádně umět 
česky, což bohužel 
přestává být pravda.

Anna Hubáčková, senátorka PČR, 
Ratíškovice

Já jsem z matema-
tiky maturovala, 
měla jsem ji ráda a 
tak se divím, co je 
to za odpor a proč. 
Jistě, u některých 
škol se to zdá zby-
tečné, ale některé 

ty školy by vůbec nemusely mít matu-
ritu. A když chceme mít maturitu, 
přijměme i tu výzvu: matika k ní! A 
studenti nelekejte se, ona ta matika 
není zlá, ona chce jen, abysme tro-
chu mysleli. Profesorům a učitelům 
matematiky přeji hodně zdaru!

Připravil Tonda Vrba

HODONÍN – Dnešní díl seriálu 
památkově chráněných nemo-
vitostí regionu bude pokračovat  
v Hodoníně. Tentokrát bude pro-
cházkou kolem světských soch. 

Začneme u pěší zóny, kde  
v těsné blízkosti hlavní křižovat-
ky stojí notoricky známé sousoší 
tří postav. Jde o pomník generální 
stávky vytvořený akademickým 
sochařem Vladimírem Koštovalem, 
připomínající stávkovou vlnu, která 
proběhla roku 1920 uvnitř sociálně 
demokratické strany. Byla součás-
tí sporů mezi vedením sociálně 
demokratické strany a její marxis-
tickou levicovou frakcí. Hodonín  
s okolím byl tehdy na den paralyzo-
ván ozbrojenými dělníky, nápravu 
zajistily až armádní oddíly a vyhlá-
šené stanné právo.

Uvnitř kruhového objez-
du na křížení ulic Štefánikové  
a Měsťanské stojí další ze soch pod 
ochranou státu. Jde o sochu hajníka, 
jejímž autorem je František Úprka. 
Socha stála o pár metrů stranou na 
nároží. Musela ale ustoupit výstavbě 
kruhového objezdu, do jehož středu 
se po skončení prací vrátila. Díky 
tomu bylo také dostatek času, takže 
se podařilo sochu restaurovat.

Tak trochu v ústraní je další ze 
soch, kterou je památník obětem 
fašismu. K vidění je na tzv. novém 
hřbitově. Jedná se o kvalitní monu-
mentální dílo sochaře Jana Habar-
ty z roku 1950. 

A skončíme tou vůbec nejznáměj-
ší sochou. Pomník Tomáše Garrigua 
Masaryka je dílem akademického 
sochaře Aloise Bučánka, žáka Šturso-
va a Španielova. Jeho uměleckou hod-
notu znásobuje hodnota historická:  
V Hodoníně byl prvnímu prezidento-
vi ČSR a zároveň zdejšímu rodákovi 
odhalen 28. září 1931. Poté byl třikrát 
- v letech 1940, 1961 a 1977 – ze své-
ho místa odstraněn. Počtvrté a napo-
sledy byl instalován 7. března 1990 za 
účasti prezidenta Václava Havla.

Bronzová plastika v mírně 
nadživotní velikosti stojí na čtyřbo-
kém soklu z leštěné žuly s bronzo-
vým nápisem T. G. MASARYK. 

„Plastika je dokonale zvlád-
nutým realistickým pojetím celé 
postavy, určeným pro pohled ze 
všech stran. V mírném kontrapostu 
je stojnou nohou levá, pravá mírně 
nakročuje vpřed. Ruce se nachá-
zejí v gestu řeči – levá, pokrčená  
v lokti, se uvolněně zavřenou dlaní 
obrací dopředu a vzhůru, pravá se 
s podobným gestem dlaně a mír-

Kromě Masaryka stát v Hodoníně
chrání i stávkující trojici nebo hajníka

ným ohnutím v lokti obrací naopak  
k zemi, jako by se opírala – přidávala 
důraz. Hlava se mírně uklání vlevo, 
tvář s knírem a svraštělým obočím 
nabývá vážného, naléhavého výra-
zu. Výborně zvládnutou drapérii 
tvoří oblek s vestičkou a vázankou  
a frak. Okolí pomníku je nově upra-
veno hladkou dlažbou se zabudova-
nými zemními reflektory, k pomní-
ku vystupují dva schůdky, zezadu 
jej mírným obloukem zaštiťuje níz-
ká omítaná zídka,“ zní popis památ-
kářů. Po několikerém bourání  vždy 
došy újmě reliéfy v pozadí sochy. 
Místo nich vyrobil jejich fragment 
akademický sochař Jaroslav Jurčák. 

Text: Zdeněk Šmýd, foto: 
pamatky.kr-jihomoravsky.cz

Socha Masaryka se několikrát odstraňovala a vracela.

Hajník zdobí jeden z kruhových objezdů.

Trojice postav u pěší zóny upomíná na generální stávku v roce 1920.

UPOZORNĚNÍ
Texty a fotografie v tomto seriálu vycházejí z šetření 

památkářů, které se uskutečnilo v dřívější době. Sním-

ky proto nejsou obrázkem aktuálního stavu.
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UZÁVĚRKA INZERCE 
PRO NÁSLEDUJÍCÍ ČÍSLO

JE VŽDY DO ČTVRTKA 12.00!
ŘÁDKOVOU INZERCI 
můžete zadávat také prostřednictvím stránek

www.islovacko.cz 

 PROdÁM

l Prodám použitý drátěný pro-

gram do prodejny, šířka modulů 

60 cm, hnědý. Původní cena 35 

tis. Nyní 5 tis. Tel.: 604 273 995.

l Prodám 50 l demižony (dub-

ňanské) 6 ks + 4 koše. Tel. 511 119 

205 nebo 731 870 458.

l Prodám garáž na kapřiskách. 

Tel. 604 314 547

l Prodám vlek vari-Tera. Tel. 602 

790 588

l Prodám pálenici. Telefon 777 

972 880

l lázeň. kamna, wafky GAMAT,  

el. ohř. vody, kamna Petry, hliník. 

střeš. krytina. Tel.: 721 905 534

l Postel 90 x 200 cm šedý kov 

+ dřevo s roštem a matrací, 

málo používaná, 4 ks (i jednotli-

vě), cena dohodou (kyjov). Tel. 

723 549 901

l Žl. proso, brambory i krmné.  

Tel. 511 135 778

l Prodám tvrdé palivové dřevo. 

607 672 088

l Prodám seno a brambory. Tel. 

728 718 917

l Prodám dvoumetrovou klem-

pířskou ohýbačku s nůžkami + met-

rovou rolovačku. Tel. 725 800 707.

  KOUPÍM

l koupím plně funkční stav. 

míchačku 125 l na 380 V. Nabídně-

te. Tel.: 720 236 234

l koupím hoblovku s protahem 

KDR nebo Rojek. Tel. 603 165 320

l koupím historický motocykl. 

Tel. 608 773 933

 
 ZVÍŘATA

l Prosím kdo adoptuje na měsíc 

duben ročního psa parson jrt? Tel. 

775 047 809

l Prodám dva hroznýše králov-

ské stáří 6 a 7 let zřejmě dva samci. 

Tel: 604 239 417

 RŮZNé

l k údržbě zahrady v blízkosti 

lázní Hodonín hledám osobu. 

odměna dohodou. Tel. 608 878 

865

  

 AUTO-MOTO

l koupím Jawa 350/634, 632 pří-

padně 638 do roku 1990, nejlépe  

s platnými doklady. Může být i v 

nepojízdném stavu. 777 993 744

l Prodám Škoda octávia 1,6 

Combi R.V. 02/2008 stříbrná metalí-

za, taž. zařízení. Tel. 606 246 658

 PRONÁJEM

l Hledám pronájem bytu nebo 

garsonky 1+1 v kyjově. Tel. 732 

900 823

 

 NEMOVITOSTI

l Sháním ke koupi dům v Hodo-

níně. T: 739 823 546

 BYTY

l Hledám ke koupi byt 3+1 v 

kyjově. Nabídněte. T: 604 641 463

l Prodám byt 2+1 v kyjově  

(RK NE!). Tel.: 605 834 959 (po 18. 

hodině)

         fINANCE

l Nabízíme zprostředkování 

nebankovního úvěru 5.000 až 

30.000 kč. Tel.: 774 797 428.

FAIR cREDIT - fajn půjčka pro 

každého s příjmem. Hotovost 

do domu 4.000 - 50.000. Tel. 775 

020 772

 SLUŽBY

l ZAkáZkové kREJČovSTvÍ  

v Hodoníně nabízí šití oděvů.  

Tel. 606 811 912

l Živá hudba zahraje na osla-

vách. Country, pop, dechovka, dis-

ko. Tel. 728 603 559

l Garantujeme rychlé bezúčelo-

vé úvěry pro každou příležitost. 

- peníze do 24 hodin od schválení

- minimum potřebných dokladů

- s možností odkladu splátek.

Zprostředkovatel pracuje jako váza-

ný zástupce. 

Rychlý kontakt:: 734 401 002. 

Email: mkonradova.pct@seznam.cz

l Firma s více jak dvacetiletou 

zkušeností zpracuje kvalitně 

účetnictví živnostníkům, malým 

i středním firmám. Tel. 777 272 

221

l Živá hudba zahraje na osla-

vách. Country, pop, dechovka, dis-

ko. Tel. 728 603 559

 VOLNÁ MÍSTA

l Hledám pracovníka na zatep-

lování budov i brigádně. Tel. 606 

179 423

l Truhlářství buchlovský Archle-

bov přijme do pracovního poměru 

stolaře. Bližší informace na tel.  

602 518 530 nebo info@truhlarstvi-

buchlovsky.cz.

l Firma lopaton s.r.o. se síd-

lem ve veselí nad Mor. přijme 

do trvalého pracovního pomě-

ru ÚDRŽbářE PRo PRovoZ 

vÝRobY NábYTkU. Základy 

obrábění kovů, svařování, insta-

latérské práce, řidič. průkaz sk. 

b, výhodou zkoušky na vZv. 

kontakt: 603 221 492, info@

mireal.cz

l Firma lopaton s.r.o. se 

sídlem ve veselí nad Mor. 

přijme do trvalého pracovní-

ho poměru ElEkTRoÚDRŽ-

bářE. Požadavky: vyhl 50  

§5, 6, řidič. průkaz sk. b, zkouš-

ky na vZv. kontakt: 603 221 

492, info@mireal.cz

 SEZNÁMENÍ

l 57 let - 180 cm. věřím, že 

ještě poznám prima ženu na 

vztah. Láska a pochopení v dob-

rém i zlém. Tel.: 776 507 345 

 EROTIKA

u Masáže pro pány. Tel: 704 

451 236

u Privát v centru UH. Tel. 773 

284 639. Tel. 728 445 036 

u UH! Na mé ruce nezapomeneš! 

Tantra. Tel. 605 029 039

u Zavolej mi. Tel. 608 560 152

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

AUToŠkolA vávRA
Dvořákova 2, Hodonín

kurzy řidičů A, b, b+E, každé 
úterý od 16.00 do 18.00. cena 
smluvní, nejnižší v regionu! 

Telefon 603 513 080

* ŘÁdKOVÁ INZERCE

prostřednictvím webu islovacko.cz
nebo osobně v těchto sběrnách:

/ HODONÍN – REDAKCE – Masarykovo náměstí 5, 
(naproti kostelu), tel.: 606 057 816

/ HODONÍN – BAŘINOVÁ s.r.o. – BOTY a SPORTOVNÍ  
TROFEJE, Měšťanská 48, tel.: 518 352 894 

/ KYJOV – BAŘINOVÁ s.r.o. – BOTY a SPORTOVNÍ  
TROFEJE, Masarykovo nám. 3, tel.: 518 613 294 

/ KYJOV – Reklamní agentura Chludil, 
nám. T.G.M. 34 (Dům kultury), tel.: 518 32 34 38 
email: kyjov@chludil.cz 

/ DUBŇANY – Vinařský dům Kopeček
Hodonínská 306, Dubňany, tel. 777 901 754
 
/ VESELÍ NAD MORAVOU – Reklama Chludil s.r.o.,   
Masarykova 128, tel./fax: 518 326 255
email: inzerce@chludil.cz

/ VESELÍ NAD MORAVOU – Kancelářské potřeby
Masarykova 140, tel.: 518 323 749
email: inzerce@chludil.cz

/ STRÁŽNICE - Kadubec - Zahrádkářské a hospodář-
ské potřeby, Veselská 902, tel.: 518 332 387

část řádkové inzerce dodává Info express

JAK ZADÁVAT 
ŘÁDKOVOU INZERCI
do týdeníku Nové Slovácko?

PŘÍJEM ŘÁDKOVÉ INZERCE 
TAKÉ V REDAKCI HODONÍN

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5 

PO–PÁ  10.00–12.30,  13.30–16.00

l 
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HODONÍN – Po roce opět patřil 18. únorový, a již dlouho dopředu 
vyprodaný, večer v Domě kultury Hodonín všem lidem, kteří svo-
jí účastí podpořili myšlenku pomáhat dětem z Dětského domova 
Hodonín a klientům s mentálním postižením ze Zeleného domu 
pohody v Hodoníně.

Zapsaný spolek Benatura uskutečnil již IX. ročník benefičního ple-
su, na kterém vystoupila řada umělců a který byl doprovázen bohatým 
a pestrým programem. Po dvou letech to byl vzácný host Petr Bende & 
band, kapely Charlie a torzo, Diamant, Notabene, CM Strážničan a již 
tradiční byla diskotéka Luďka Ptáčka. 

Velkou pozornost si zasloužila i vystoupení TK Classic při SVČ Hodo-
nín, Hodonínských mažoretek a zejména klientů Zeleného domu pohody 
a dětí z dětského domova. Zajímavostí opět byla prodejní výstava obra-
zů již známého hodonínského malíře Petra Přikryla, fotokoutek, premi-
érově umělecké malování na tělo Libora Havránka, tzv. bodypainting  
a dekorativní líčení Andrey Janečkové.

Při vstupu na ples darovaly děti z dětského domova všem příchozím 
keramickou ozdobu v podobě srdíčka, kterou vyrobili klienti Zeleného 
domu pohody.    

Překvapením byl křest knihy Hudba Hodonín, zpracovanou Ivanem 
Tvrďochem, která by nevznikla bez pomoci spolku Benatura, zvláště 
vstřícné aktivity zakládajícího člena Vítězslava Krabičky a za účinné-
ho přispění města Hodonína. Programem plesu provázely moderátorky 
Markéta Rašková a Simona Lukášová. 

Ceny do tomboly věnovali sponzoři a dobrovolní dárci. Výtěžek ze 
vstupného a prodeje z tomboly, která letos čítala rekordních 700 cen, 
byl slavnostně předán v závěru plesu řediteli Zeleného domu poho-
dy Petrovi Srncovi, a to šekem ve výši 90 000 Kč a řediteli Dětského 
domova Hodonín Vlastimilovi Kluďákovi, a to šekem ve výši 50 000 
Kč. Tento výtěžek je nejvyšší dosažený v historii všech benefičních 
plesů pořádaný Benaturou.

Potěšující skutečnosti je, že i přes složitou ekonomickou situaci ve 
společnosti, prokazují naši občané solidaritu a sociální cítění a jsou 
ochotni pomoci těm, kteří to potřebují.

Jménem zapsaného spolku Benatura děkujeme všem občanům, orga-
nizacím a podnikatelům za finanční příspěvky a hmotné dary, které věno-
vali na benefiční ples a taktéž městu Hodonín, které nám účinně každo-
ročně s pořádáním plesu pomáhá. Těšíme se společně na další ročník 
Benefičního plesu Benatura 17. 2. 2018.    Text a foto:  Simona Lukášová

Benefiční ples Benatura opět pomohl potřebným

Na plese vystoupil známý zpěvák Petr Bende.

Tombola byla velmi bohatá.

Diváci si užívají koncert s Petrem Bende.

Návštěvníci plesu si zazpívali na pódiu.

Ředitel Zeleného domu pohody Petr Srnec (vlevo) převzal  šek ve výši 90 000 Kč a ředitel Dětského domova Hodonín Vlastimil Kluďák šek ve výši 50 000 Kč.

 Zajímavostí byla prodejní výstava obrazů hodonínského malíře Petra Přikryla.



*
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KULTURNÍ A INfORMAČNÍ SERVIS

 AKCE
HODONÍN: u 1.3. Ze srd-
ce Evropy do Santiaga de 
Compostela – Cestopis. Aneb 
pěšky z České republiky až  
k oceánu na západ Španělska. 
Cestopisná přednáška Patri-
ka Kotrby. Kino Svět (20.00) 
u 8.3. Svatoušek. Divadelní 
představení s Otmarem Bran-
cuzským v hlavní roli. Předpro-
dej vstupenek: pokladna Domu 
kultury Horní Valy, Kino Svět 
Hodonín, Regionální centrum 
Hodonín, Info centrum města 
Hodonín nebo online. Dům kul-
tury (19.00)

KYJOV: u 4.3. Chovatelská 
přehlídka trofejí zvěře ulovené 
v lovecké sezoně 2016–2017 
– Pořádá Okresní myslivecký 
spolek Hodonín ve spolupráci 
s MKS Kyjov a MS Hubert Kos-
telec. Připraveny jsou zvěřino-
vé hody, občerstvení, košt vína, 
prodej mysliveckých doplňků 
(8.00-17.00) u 4.3. Kaváren-
ský kvíz – Výherci třetího kvízu 
dali hlavy dohromady a vytvořili 
pro Vás kvíz z pořadovým čís-
lem 4! Maximálně 9 týmů o mini-
málně 4 členech, dvě kola po 
15 otázkách, Pražírna (20.30) 
u 5.3. LiStOVáNí: Mít a nemít 
(E. Hemingway) – Třicátá léta, 
hospodářská krize, kapitán Har-
ry Morgan, drsný život na moři, 
galony pašovaného rumu mezi 
Kubou a Floridou, hodně střel-
by, dobrodružství, ale i humoru, 
a hlavně Ernest Hemingway! 
Klasika z roku 1937, kterou 
mimochodem ve 40. letech zfil-
movali s Humphrey Bogartem 
– scénář napsal William Faulk-
ner. Slavný román vydal Ode-
on v přitažlivé grafické úpravě 
Martina Peciny v rámci deseti-
svazkové autorské řady. LiStO-
VáNí se tedy tentokrát vydá na 
plavbu po literární klasice, oče-
kávejte však moderní aktuální 
vlnobití, Pražírna (20.00) u 7.3. 
Skladatelé krásným ženám 
Inspirace děl slavných sklada-
telů krásnými ženami je dobře 
známa a zmapována. Program 
si všímá, jak se tento fenomén 
projevoval u českých sklada-
telů od doby takových roman-
tiků, jako byl Bedřich Smetana 
až po XX. století reprezento-
vané například písní Jarosla-
va Ježka. Obsazení koncertu: 
Renata Ardaševová, která má 
po úspěšných studiích na Jamu 
v Brně na svém kontě řadu 
CD, rozhlasových a televizních 
nahrávek, spolupracuje s před-
ními domácími i zahraničními 
umělci; Ludmila Peřinová, která 
vystudovala zpěv na Jihočeské 
univerzitě v Českých Budějovi-
cích a na Univerzitě Karlově. 
Absolvovala řadu pěveckých 
kurzů a stáží. Působí pedago-
gicky na Konzervatoři Č. Budě-
jovice, Jihočeské univerzitě. 
Pěvecké Master Classes ved-
la též na The Northern Illinois 
University. Jan Škrdlík – vio-
loncello. Studoval u předních 
českých violoncellistů i u Lui-
se Clarety v Barceloně. Vede 
vlastní interpretační kurzy 
v ČR i v zahraničí. V posled-
ních 20 letech vystoupil na více 
než 1 300 koncertech po celém 
světě, kulturní dům (19.30)

LOUKA: u 3. 3. a 4. 3. 2017 
BALADA PRO BANDITU. 
Divadeln hra podle Milana 
Uhdeho a Miloše Štědroně. 
Vždy v 19.00 v KD. Předprodej 

lu. Výstava představí gobelí-
ny Evy Brodské a fotografie 
Hany Rysové. Obě autorky 
ve své tvorbě uplatňují vztah 
k přírodě a archaickým kultu-
rám, od 24.ledna do 26. března  
u Galerie výtvarného umě-
ní. Jaroslav Jurčák – sochař-
ská tvorba. Výstava připravená  
k nedožitým 80. narozeninám 
představí průřez autorovou 
komorní tvorbou doplněnou  
o fotografie přibližující jeho rea-
lizace ve veřejném prostoru, do 
26. března. u Sál Evropa. Car 
Mikuláš II. – 100 let od abdi-
kace posledního ruského impe-
rátora. Car Mikuláš II. nastoupil 
na trůn největšího tehdejšího 
státu na světě – ruského impé-
ria v roce 1894. Vzal na sebe 
nelehký úkol vládnutí nad celým 
Ruskem. Svého úkolu se chopil 
správně a začal ihned provádět 
reformy. Návštěvníci mají mož-
nost vidět výstavu prezentující 
osobnost a život posledního 
cara. Výstava se nevěnuje pou-
ze období vlády cara, ale kom-
plexně celému jeho nelehkého 
života, do 28. května u Eso 
v rukávu - Z historie hracích 
a vykládacích karet. Unikátní 
kolekce ze soukromých sbí-
rek členů Klubu sběratelů hra-
cích karet. Na výstavě budou 
představeny jak hrací karty tak 
vykládací. Budou zde vystave-
ny i rarity, jako ručně malované 
vykládací karty Emy Destinové, 
nebo apačské karty malované 
na kůži. Bude zde i kartářská 
dílna, kde uvidíte různé tech-
niky tisku karet. Výstava bude 
doplněna grafikami a filmovými 
plakáty s tématem umění a kar-
ty, do 18. května 

KYJOV: u Radniční galerie. 
Výstava fotografií Jiřího Vej-
pustka – Benátky. Autor před-
stavuje soubor fotografií, na 
nichž objektivem svého apa-
rátu a svým způsobem zvěčnil 
slavné italské město. Díky foto-
grafiím se budete moci krásami 
Benátek kochat v galerii až do 
konce března, od 2. do 31. břez-
na. u Radniční galerie. Výsta-
va Malované mapy Hodonín-
ska – V galerii jsou vystaveny 
originální malby obrazů, pod-

vstupenek 2. 3. 2017 od 15.00 
do 17.00 v KD.

MILOTICE: u 4.3. 6. Sportov-
ní ples, hraje Motýl band, kul-
turní dům (20.00)

STRÁŽNICE: u 7.3. Beseda 
s paní Věrou Sosnarovou  
o knize Krvavé jahody. Příběh 
ženy, která přežila gulag. Měst-
ská knihovna. (17.00) u 4. 3. 
Rockový maškarní ples. Před-
prodej vstupenek v kanceláři 
KD Strážnice. u 9.3. JELEN 
- VLČÍ SRDCE TOUR 2017.  
KD Strážničan (20.00)

VESELÍ NAD MORAVOU:  
u 5. 3. LiStOVáNí – cyklus scé-
nického čtení. Ernest Hemin-
gway: Mít a nemít. Kafé v kině, 
vstupné  80 Kč (18.00)

VŘESOVICE: u 4.3. 14. roč-
ník turistické akce „Zimní 
přírodou“.  Trasy 8 a 10 km 
vedou po značených cestách, 
cíl Ozdravovna U Sirotků ve 
Vřesovicích do 16.00. Účast 
na této akci se započítává 
do soutěže „O zlatého turistu 
2017–2021“. Účastníci obdrží 
na startu mapku s popisem tra-
sy a každý bude v cíli odměněn 
vkusným pamětním dárkem 
a diplomem. Věcné ceny obdrží 
nejmladší, nejstarší a nejvzdá-
lenější účastník. Odměněna 
bude také nejpočetnější rodina 
na akci (prezence 8.00–12.00 
U Sirotků)

ŽÁDOVICE: u 4.3. Dětský kar-
neval. Diskotéka DJ Simens; 
soutěže; bohatá tombola, kul-
turní dům (14.30)

ŽDÁNICE: u 4.3. Traves-
ti show skupiny Hanky Pan-
ky pod názvem Iluze. Pořad 
je věnován především ženám 
k MDŽ a také každá žena 
obdrží sladké pohlazení, kultur-
ní dům (17.00)

 VÝSTAVY
HODONÍN: u Galerie výtvar-
ného umění. Eva Brodská / 
Hana Rysová / Tiše a poma-

le kterých vznikají malované 
mapy regionů České republi-
ky. Současně uvidíte také mal-
by dominant jednotlivých obcí, 
které vznikly v rámci projektu 
Malované mapy Hodonínska. 
Autory maleb dominant jsou 
Jana Šuláková, Lucie Holíková 
a Vlado Šuster, do 28. února.  
u Vlastivědné muzeum. Výsta-
va o Japonsku: „Chryzantéma 
a meč“ – umění a materiální 
kultura starého Japonska, do 
23. Dubna. u Čajovna. Výsta-
va Nikol Biegunové – Všich-
ni jistě známe rčení, že jedna 
vlaštovka jaro nedělá. V tomto 
platí, že ani výstavu. Právě pro-
to bude na výstavě Nikol Biegu-
nové možno zhlédnout práce 
zachycující různá témata, která 
jsou propojena určitou symboli-
kou. u Galerie Doma. Výsta-
va grafik-objektů absolventa 
FaVU Jiřího Staňka. 

STRÁŽNICE: u Městské muze-
um. Nonsens. Lehce úsměvná 
výstava těžko představitelných 
exponátů – „nesmyslů“ - od čle-
nů kyjovské skupiny „Hu – hu“  
a veselské společnosti „Za 
Veselí veselejší“, do 23. břez-
na. 

VESELÍ NAD MORAVOU:  
u Městská galerie Pan-
ský dvůr. Jarmila Mitríková  
a David Demjanovič: Folklor. 
Výstava děl dvojice sloven-
ských umělců, do 5. března. 
u Městské muzeum. Výstava 
obrazů Dušana Zemana. Autor 
sám sebe označuje za autodi-
dakta. Je totiž překladatelem 
a tlumočníkem ze španělské-
ho jazyka. Na jeho plátnech se 
objevuje především krajina. „Do 
obrazů zachycujících krajinu se 
snažím dávat to, co vidím a 
cítím,“ řekl ke své tvorbě malíř. 
Za svůj vzor považuje španěl-
ského malíře José Parramóna. 
Dušan Zeman tvoří v zahrad-
ním domku v ulici Zbrodek, kde 
má ateliér, do 19. března.

 EXPOZICE
BUKOVANY: u Větrný mlýn: 
Prohlídka denně od 10.00. 

BZENEC: u knihovna, ul. Krá-
le Vladislava: Stálá expozice: 
historie, kultura, školství, vinař-
ství, pohlednice a fotografie. 

DOLNÍ BOJANOVICE: u Slo-
vácká chalupa – otevřena  
v neděli od 15.30 do 17.00 

DUBŇANY: u ZUŠ, Komen-
ského 282: Stálá expozice  
o historii hornictví a sklářství 
v Dubňanech a na Hodonín-
sku, Slovácká izba. Otevřeno 
na požádání (telefon 518 366 
613–5). 

HODONÍN u Galerie Kaplič-
ka, Tyršova ul.: Prezentace 
a prodej současného výtvar-
ného umění – obrazů, grafiky, 
skla, keramiky. Otevřeno út–pá 
10–12, 13–17, so 9–11, vstup 
volný. u Masarykovo muze-
um, Zámecké nám. 9: Stá-
lá expozice: T. G. Masaryk  
a rodný kraj. Otevřeno: út–pá 
8–12, 13–16.30, so–ne 13–18. 
u Muzeum naftového dobý-
vání a geologie, Kasárenská 
1022. Počátky průzkumu ropy 
a zemního plynu na rakousko–
českém pomezí, otevřeno po– 
pá 9.00–15.00, so–ne 13.00– 
15.00, doporučeno telefonické 
ověření: 732 628 735. 

KOZOJÍDKY: u Vinné skle-
py Kříb: Areál osmi stylových 
vinných sklepů, otevřeno na 
objednávku, tel. 602 536 618. 

MIKULČICE: u Památník Sta-
ré a Velké Moravy je ote-
vřen. Prohlídka po předchozí 
domluvě na tel. 518 357 293. 
Další informace: www. mikulci-
ce– valy. 

PETROV – PLŽE: u Areál 64 
stylových vinných sklepů  
s vinotékou a možností pose-
zení s prohlídkou a degustací. 
Otevřeno na objednávku – tel. 
602 779 155 

STRÁŽNICE: u Městské 
muzeum - historie, příroda, 
školství, krátkodobé výstavy 
nejrůznějšího zaměření, ote-
vírací doba – út – pá – 8–11, 
12–15.30, ne – 13–17, více 
na http://muzeum–straznice. 
webnode.cz  u Muzeum mly-
nářství za piaristickým kos-
telem: Středověký mlýn s kom-
pletním zařízením a zajímavou 
historií, otevřeno pá–ne 10–18 
(nebo na tel. 518 337 707, 724 
162 265). 

SUDOMĚŘICE: u Vinné skle-
py Starý potok: Areál dva-
nácti stylových vinných sklepů  
a obecního sklepa s vinotékou, 
prohlídka a degustace. Otevře-
no na objednávku, tel. 518 335 
222. 

ŠARDICE: u Augustinián-
ská rezidence, stálá expozi-
ce měřidla a váhy, lidová jizba 
a kroj, obrazy Josefa Valčíka, 
Aleše Valčíka, Magdy Valčíko-
vé, Marie Žampachové, fotogra-
fie Antonína Veselky. Otevřeno 
červen - září. So - 13:00-17:00 
hod. Ne – Sv 10:00-17:00 hod. 
Út – Pá, tel. objednávky 518 
624 525, 734 203 090. 

VESELÍ NAD MORAVOU:  
u Městské muzeum, Bartolo-
mějské nám.: Stálá expozice 
„Od Doubravy po Javořinu“ 
– výstava přibližuje lokalitu po 
stránce archeologické, etno-
grafické a historické. Otevře-
no po–pá 8–12 a 13–16, ne 
13–17. 

VLKOŠ: u Military muzeum. 
Expozice je věnována nej-
slavnějšímu rodákovi Vlkoše, 
armádnímu generálu, ministru 
obrany exilové vlády v Londý-
ně Sergěji Janu Ingrovi. Dal-
ší osobností je Karel Antonín 
Macháček. Za II. Světové války 
sloužil jako lékař u R.A.F. a je 
spoluzakladatelem Mezinárod-
ního dne studentstva. Další je 
Zdeněk Vítek, který sloužil za 
II. Světové války u R.A.F. jako 
lékař. Prostor má i současná 
armáda. 

SNUPY je asi 3 měsíční štěňát-
ko, kříženec, které bylo uvázané 
u stromu v lese, velmi tempera-
mentní, hravé, bude zřejmě men-
šího vzrůstu. Vhodný do bytu i do 
domku se zahradou.

MÍSTo PRo vAŠI REklAMU

HlEDáME SPoNZoRA 
TéTo RUbRIkY

informace na tel. 777 057 811

ÚTULEK BZENEC
působí v areálu bývalých kasáren 

již od roku 2006. Více informací na 
www.utulek-bzenec.estranky.cz 

nebo tel. 736 773 075, 606 095 589

dejte pejskům

nový domov

MAX  je nádherný pes - kříženec 
většího vzrůstu cca 3 roky, tempe-
ramentní, hodný, je rád za pohla-
zení, potřebuje páníčka, který by 
se mu věnoval, miluje procházky. 
Nevadí mu malí pejsci.

ROBI je odrostlé štěně asi 1 rok, 
kříženec menšího vzrůstu, vel-
mi hodný, mazlivý. Když přišel k 
nám do útulku, byl plachý, bál se, 
ale postupem času zjistil, že mu 
nikdo neublíží a nyní je to veselý  
a hravý pejsek, vhodný jak do 
bytu, tak do domku se zahradou.

SÁRA přišla k nám do útulku 
spolu s Robinkem, jsou to sou-
rozenci (kříženec 1 rok). Sárinka 
bude potřebovat hodně lásky. 
Je velmi hodná, ráda se mazlí  
a bude určitě dobrým společní-
kem. Vhodná do bytu i do domku 
se zahradou.

HARMONOGRAM KOšTŮ VÍN 2017
na Hodonínsku, Kyjovsku a Veselsku

 obec datum místo začátek
ČEJČ 4.3. Sokolovna 12.00
BLATNICE POd SV. ANT. 11.3. Kulturní dům 14.00
ČEJKOVICE 11.3. Kulturní dům 12.00
KOZOJÍdKY 11.3. Obecní úřad 13.00
TĚMICE 11.3. Sokolovna 13.30
VACENOVICE 11.3. Kulturní dům 13.00
HOdONÍN 18.3. dům kultury 11.00
KYJOV 18.3. Kulturní dům 14.00
STRÁŽNICE 18.3. Kulturní dům 14.00
HOVORANY 18.3. Kulturní dům 14.00
HÝSLY 18.3. Obecní dům 13.00
VRACOV 18.3. Sokolovna 13.00
ARCHLEBOV 16.4. Základní škola 10.00
dUBŇANY 16.4. Sportc. Želva 13.00
BUKOVANY 16.4. Sokolovna  13.00
dOMANÍN 16.4. dělnický dům 13.00
HROZNOVÁ LHOTA 16.4. Kulturní dům 13.00
ROHATEC 16.4. Kulturní dům 10.00
NÁSEdLOVICE 16.4. Kulturní dům 10.00
MILOTICE 16.4. Kulturní dům 13.00
VNOROVY 16.4. Lidový dům 13.00
RATÍšKOVICE 29.4. Areál Baníku 14.00
VESELÍ NAd MORAVOU 29.4. Kulturní dům 15.00
BZENEC 29.4. Sokolovna sklep  9.00
ŽdÁNICE 29.4. Kulturní dům 13.00
PETROV 6.5. Motorest Plže 13.00
SKALKA 6.5. Sklep Skalák 14.00
SUdOMĚŘICE 20.5. Starý Potok 13.00
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ŽERAVINY – Jedna z nejmen-
ších obcí na Slovácku Žeravi-
ny se současným počtem 184 
obyvatel má za sebou největší 
místní kulturní událost, která 
svým výjimečným rozsahem 
zasahuje do dvou sousedících 
států.

„Na druhý ročník zavítalo přes 
dvě stovky krojovaných a růz-
ných masek ze Slovácka, Záhorí 
a Kopanic. Bylo jich více jak 
je našich obyvatel. Škoda, že 
počasí nepřálo tak, jak si všich-
ni přáli. Pohoda při vystoupe-
ní byla dobrá, zpěvy a tance se 
divákům líbily a ti nám vydrželi 
i v menších prostorách našeho 
kulturního domu až do konce,“ 
okomentovala průběh Slovácko-
Záhoráckého fašanku - fašangu 
jeho iniciátorka a starostka Žera-
vin Ľubica Vařechová.

Přihlížejícím divákům se líbilo 
velmi pěkné vystoupení šablárů z 
Borského Mikuláše. Krojované děti 
z DFS Žeravjánku tvořily čelo prů-
vodu, za nimi se řadily muzikanti, 
soubory a hasiči v dobovém oble-
čení. Většina z nich také vystoupi-
la v programu v kulturním domě. 
Vedle vzpomínaného Žeravjánku 
to byli účinkující mužské sbory  
z Lovčic, Malina z Kozojídek, z 
Veselí nad Moravou, Gajdoši z 
Kopanic, Horňácký pěvecký sbor 
Chotár, Horňácká hudecká muzi-
ka Kubíci s primášem Petrem 
Kubíkem, ženský sbor z Hrozno-
vé Lhoty v mužském převleku se 
svými šablemi, Folklorný súbor 
Slza z Borského Mikuláša, Folk-
lorný súbor Leváránek s cimbálo-
vou muzikou, který v závěru zdár-
ně pochoval basu. 

Přespolních fašankářů bylo více než obyvatel Žeravin

 „Páči sa mi, že sa tie naše tra-
dície aspoň niekde takto udržujú 
a ľudia majú ozaj záujem. Však 
to bolo vidieť na účasti divákov 
a hlavne na množstve učinkujú-
cich. V Žeravinách som spoznal 
plno dobrých a veselých ľudí. 
Všade okolo nás bola obrovská 
človečina a ľudia si mohli vybrať 
z ponuky ochutnávky jak varené 
vínko, domácu slivovičku, ale 
aj šišky, alebo omastený domá-
ci chlebík s bravčovou masťou 
a cibulkou. Mne najviac chutil 
chlebík s oškvarkovou pomazán-
kou. To všetko čo bolo v ponu-
ke, bolo zadarmo. Pochútiť sme 
si mohli aj na kapustnici a gulá-
ši,“ pochvaloval si prostředí na 

Slovácku v záhoráckém nářečí 
známý fotograf a dokumentarista 
Peter Falk z Holíča. 

 „Termín konání týden dopředu 
před pravým fašankovým vese-
lím byl zvolen záměrně a bude-
me s ním vždy počítat i do dal-
ších ročníků. Chceme tím pozvat 
návštěvníky na pravý fašanek 
do obcí Slovácka a Záhorí. Také 
zvažujeme rozšířit akci o účin-
kující z další příhraniční oblas-
ti z myjavských Kopanic. Příští 
ročník by se měl uskutečnit na 
záhorácké půdě v Holíči,“ dopl-
nil spoluorganizátor mezinárod-
ního fašankového veselí Antonín 
Vrba z Velké nad Veličkou. 

Text a foto: Antonín Vrba

Záhoráci šli ukázněně v jednom šiku.

Sympatická mužská část fašankářů rodiny z Ostrovánek.Na zastávce zachutnal krajíc chleba se sádlem a cibulí.

Úvod fašankového průvodu patřil místním dětem ze souboru Žeravjánek.

Pěvecký sbor z Lovčic, kde nechyběl v kroji ani starosta Václav Tvrdý.

O závěrečný ceremoniál pochování basy se postarali Záhoráci, konkrétně skupina folkloristů z Velkých Levár.Diváci byli spokojeni, i když prostoru v kulturním zařízení příliš mnoho nebylo.

Záhorácký soubor Slza se šablárama z Borského Mikuláša byl viditelný a slyšitelný se svým typickým tancem.
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přihlášky a více informací najdete na www.ohkhodonin.cz

Okresní hospodářská komora zve na semináře
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Zbyněk kopeček, vinařský dům 
Dubňany, www.vinarskydum.com

Autor je vinař, držitel certifikátu 

SOMMELIER akreditovaného MŠ ČR 

a Mezinárodních degustátorských 

zkoušek dle norem EU. 

TÝdEN S VINAŘEM - dÍKY NÍ VONÍ A JE SVĚŽÍ 9

Další plánované akce a semináře
2.3. konference na téma
SPOLEČNĚ ZA PODPORU REGIONU
od 9.00 do 13.00, společenský sál ISŠ Hodonín, 
akce je bezplatná. Program: • Škola nabízí vzdě-
lání v každém věku • Aktivní politika zaměstna-
nosti a její nástroje • Aktivita na podporu rozvoje 
firem v regionu, aktuální možnost dotací • Pro-
blematika daňových úlev pro firmu • Spokojený 
zaměstnanec = výkonný zaměstnanec. 
V případě zájmu se můžete přihlásit na e-mailo-
vém kontaktu: isshodonin@issho.cz

8.3. Podnikatelská mise do Malajsie 22.-28.5.
spojená s návštěvou strojírenského veletrhu
Metaltech 2017. Uzávěrka přihlášek 20.3.
22.3. Daň z přidané hodnoty 
- uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím 
3.4. Jak obchodovat s německým partnerem
18.4. Jak vysílat zaměstnance do EU
20.4. Datové schránky v praxi
21.4. DPH u obcí a neziskových organizací

kontaktní osoba: Tomáš Synek
724 613 020, info@ohkhodonin.cz

SPONZOREM 
KŘÍŽOVKY JE 
A CENY VĚNUJE

HRAJEME O dÁMSKÝ dEšTNÍK Od BOTY BAŘINOVÁ

n TAJENKU ZAšLETE E-MAILEM NA AdRESU  

NOVINY@NOVE-SLOVACKO.CZ NEBO SMS NA 777 057 811. 

n CENU ZÍSKÁ PÁTÝ SPRÁVNÝ ŘEšITEL V dOšLéM POŘAdÍ. 

VÝHERCE ZVEŘEJNÍME V PŘÍšTÍM ČÍSLE.

n VÝHERCEM LÁHVE MEdOVINY Od VČELAŘSTVÍ JEŽOV  

Z MINULéHO ČÍSLA JE JAN fROLKA, LOUKA

Elektronická evidence tržeb (EET) 
v podmínkách 2017  (2. fáze EET  
a jak se na ni připravit)

Termín semináře: středa - 8. 3. 2017, 9-13.30
Místo konání: školící místnost OHK - Kasáren-
ská 4, Hodonín 
Lektor: Tomáš Líbal
Cena za seminář: Členové HK ČR, města, obce, 
školy, NNO 1 000 Kč, ostatní zájemci 2 000 Kč. 
V ceně je zahrnut pronájem prostor, blok s pro-
piskou, podklady od lektora, obědová bageta, 
koláčky, káva, voda, čaj.
Z programu semináře: Jaké příjmy podléhají 
EET, které tržby patří a nepatří do 2. fáze EET,     
otázky související s kombinací tržeb spadajících 
do různých fází EET, povinnosti poplatníka sou-
visející s evidencí tržeb, evidenční a informační 
povinnosti, způsoby evidence tržeb, problémy 
při praktickém zavádění EET, náležitosti účten-
ky, postup při vratkách zboží koupeného před 
zahájením EET, diskuze, sleva na dani z příjmů 
fyzických osob související s pořízením technic-
kého vybavení aj., diskuze.

Už jsme si zvykli, že když 
otevřeme láhev vína, je 

svěží, hebké a zpravidla krásně 
čiré a voňavé. Mohou za to vel-
mi kvalitní preparáty, důsled-
ná filtrace a čistota. Ne vždy 
tomu ale v historii vína tak bylo. 
Římané jako výrazní inovátoři ve 
viničním hospodářství vymysle-
li mnoho řešení ve vinici i skle-
pích, které se používají dodnes. 
Například selekci hroznů, či 
použití korku jako zátky, filtraci 
přes plátno nebo číření vaječným 
bílkem. Jenom jako zajímavost 
ještě dodám, že za jeden z nej-
lepších vynálezů pro vinařství 
vděčíme našim předkům Keltům. 
Tím je dřevěný sud, který nahra-
dil římské amfory. Římané jako 
vylepšení dřevěných sudů zača-
li používat síru, tehdy ve formě 
posířených pláten k dezinfekci 
sudů a k první stabilizaci vína.  

* SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

Síra tedy patří k vínu už od pra-
dávna. Bohužel, po rozpadu říše 
římské došlo k celkovému úpadku 
vinařství se vším všudy. Až teprve 
král Francké říše a císař novodo-
bý římský Karel Veliký se snažil 
opět zavést na tomto poli pořá-
dek. Zakázal například vyšla-
pávání hroznů nohama - lisy se 
přitom používaly již u starých 
Římanů, zakázal také přecho-
vávání vína v kožených vacích. 
Zásoby vína musely být vedeny ve 
sklepní knize a místa kde se víno 
prodávalo, musela být označena 
věncem z chvojí. Výroba vína ve 
středověku dlouho trpěla růz-
nými pověrami a ranhojičskými 
pokusy. Mnohé vady se pokou-
šeli zakrýt  macerováním nejrůz-
nějších bylin.  Síření vína bylo 
zapomenuto, a znovu objeveno až 
v 15. století.  Vinař si tehdy vyro-
bil sirný knot nanášením roztave-

né síry na hadřík. EINŠLÁG jak 
se mu tehdy říkalo, se zapálil a 
hořící zavěsil do sudu. Množství 
tehdy spalované síry dnes nezná-
me, ale přesíření vína bylo trest-
né a takové víno mohl perkmistr 
určit ke zničení.  Síření vín nyní 
je jedna z nejdůležitějších věcí, 
kterou bychom u mladých vín 
měli sledovat. Spalováním síry 
vzniká oxid siřičitý, jehož roz-
pouštěním ve vodě vzniká kyse-
lina siřičitá, a ta se disociuje, 
neboli štěpí. Všechny tři for-
my společně tvoří takzvaný SO

2
 

volný. V komplexních roztocích 
jako je víno či mošt reaguje  SO

2
 

s organickými sloučeninami, tře-
ba aldehydy, čímž se vytváří SO

2
 

vázaný. Součet vázaného a vol-
ného oxidu siřičitého se označuje 
jako SO

2
 veškerý. Tolik vysvět-

lení tří základních názvů měře-
ní síry. Oxid siřičitý má hlavní 

význam v tom, že odebírá kyslík 
a zároveň drží přirozenou vůni. 
Doposud se nepodařilo oxid siři-
čitý nahradit žádnou jinou lát-
kou. Soustřeďme se ale na volnou 
síru. Ta jediná jde velmi lehce  
a jednoduše sledovat a ovlivňo-
vat.  Základní dávka po vykvaše-
ní do vína musí být taková, aby 
ve víně zůstávalo stále  20-30 
mg/l volného  SO

2.
  Zvláště mla-

dá vína měření vyžadují neustále. 
Tzv. měření volné síry je velmi 
jednoduché a zvládne jej oprav-
du každý.  Používá se reagens, 
tekutina reagující zabarvením na 
množství síry ve víně. Ve Vinař-
ském domě v Dubňanech nabí-
zíme vynikající a přesný jedno-
složkový Reagens SO

2
. Výsledek 

s ním je jasný za několik vteřin. 
Obecně platí, že v nádobách při 
zrání či školení ve sklepě měj-
te mezi 20 a 30 mg/l síry, před 

lahvováním zvyšte obsah na 40 
mg/l a pokud počítáte s dlouhým 
ležením lahví, klidně můžete jít 
až na 50 mg/l. Plátková síra je 
dobrá na síření sudů při plnění. 
Síření disiřičitanem v práškové 
formě bych doporučil jen u moštu 
nebo rmutu.  Nevhodnější a rela-
tivně nejméně škodlivý do vína je 
Solfosteril, 15% roztok síry bez 
škodlivého NH

4
. Všechny typy  

dosiřovacích přípravků, včetně 
skvělých tablet, najdete v nabídce 
Vinařského domu v Dubňanech. 
Dnes, kdy lze jednoduše doma 
zjistit množství volné síry ve víně, 
nesmíme nad nešvarem přesíře-
ných či nedosířených vín zavírat 
oči nebo je bagatelizovat. Tako-
vé víno nepatří na stůl a ani na 
degustaci. Hlavu máme jen jednu 
a důvodů k její bolesti máme i bez 
přesířených vín v dnešní hektické 
době dost…

křÍŽovkA S vTIPEM:   Povídají si dvě kamarádky: „Umíš plavat?“ „Ano, ale jakmile vidím hezkého plavčíka,  ... (dokončení v tajence)
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 Zůstalo nám v bloku

dnes čtěte

Náš tip

CHCETE BÝT VIDĚT NA TĚCHTO SPORTOVNÍCH STRANÁCH?
tipy, informace, zprávy a fotografie z působení vašeho oddílu můžete předávat 

poštou nebo osobně v redakci Nové Slovácko, Masarykovo náměstí 5, 695 01 Hodonín
nebo e-mailem na adresu sport@nove-slovacko.cz, případně telefonicky na čísle 606 057 815

sport
nové slovácko

*

A je tady pravé hokejové šílen-
ství, které se v sobotu poprvé 
rozběhlo na hodonínském zim-
ním stadionu. V šestém dnu 
kalendářního týdne se hrál první 
zápas čtvrtfinálové série play-
off, ve které si to Drtiči rozdají 
v souboji na čtyři vítězná utká-
ní se Slezany z Opavy. Chce se 
věřit, že to letos dotáhnou hodo-
nínští borci dál než v předcho-
zích ročnících druhé ligy. Urči-
tě si to zaslouží především jejich 
věrní fanoušci, které v podstatě 
v každém domácím duelu chválí 
kouč Drtičů Stanislav Beťko, kte-
rý moc dobře ví, co dělá taková 
divácká podpora v zádech s hrá-
či jeho týmu. Takže, DRTÍRNO, 
hodně štěstí v cestě za dalšími 
sportovními úspěchy...  (jop) 

HODONÍN – Ve středu Drtiči 
porazili Porubu na jejím ledě, 
takže bylo jasné, že první kolo 
v play-off začne SHK Hodo-
nín na vlastním ledě. Start se 
náramně vydařil, i když první 
gól dali hosté z Opavy. 

V pondělí hrál Hodonín na 
ledě soupeře (po uzávěrce vydá-
ní tohoto čísla týdeníku Nové 
Slovácko) a již zítra si změří síly 
se svým sokem ve čtvrtfinále 
play-off opět na stadioně Václa-
va Nedomanského v Hodoníně. 
Připomínáme, že letos se hraje 
play-off (ČF) na čtyři vítězné 
zápasy. 

ČTVRTFINÁLE – PLAY-
OFF, 1. UTKÁNÍ:

SHK Hodonín – Hokejový 
klub Opava 5:1 (3:1, 2:0, 0:0), 
STAV SÉRIE: 1:0

Ve čtvrté minutě zmrazil 
domácí fanoušky a Drtiče hos-
tující Slavík, který propálil gól-
mana Zdenko Kotvana povede-
nou ranou od modré čáry – 0:1. 
Domácím to chvíli trvalo, než 
nabrali to správné hokejové 
tempo a po čtyřech minutách 
po inkasované brance dokázali 
udeřit – po střele Jakuba Kužíl-
ka zamířil do černého Kadlec 
– 1:1. V polovině první periody 
měl tutovku na hokejce hostují-
cí Petr Wolf, ale v rozhodujícím 
momentu mu puk sklouzl z hole  
a bylo tak po šanci. Za deva-
tenáct sekund se ovšem skóre 
měnilo na opačné straně ledové 
plochy, když po dělovce obránce 
Miklíka se objevil na ukazateli 
skóre stav 2:1. Pak jsme byli opět 
svědky malého souboje Kotvan 
versus Wolf, ze kterého vyšel 
znovu jako vítěz domácí gólman. 
Naopak hostující brankář Jakub 
Urbisch zaváhal s rozehrávkou u 
své branky v 17. minutě a Hodo-
nín šel lehce do dvoubrankové-
ho vedení (3:1). V brance Opavy 
šel po laciném gólu do svatyně 
Michal Wanecki, ovšem do kon-
ce třetiny se stav již neměnil.

Ve druhé části měl první větší 
šanci hostující Pavel Selingr ve 
25. minutě, slovenský gólman 
v barvách Drtičů ale kraloval. 
Počínal si dobře i o dvě minuty 
později, když hasil požár před 
dotírajícím Jiřím Šindelářem. 
Dvě minuty před druhou sirénou 
postupovali Drtiči Daniel Vaněk 
s Vránou na jednoho Slezana, aby 
Vrána v pohodě doklepnul puk 
za záda Wanického, který se již 
nestačil přemístit ke vzdálenější 
tyči – 4:1. O minutu později bylo 

Drtiči začali play-off výraznou výhrou nad Slezany

První čtvrtfinálový duel s Opavou zvládli lépe hodonínští Drtiči (vpravo).                                                              Foto: shkhodonin.cz, autor Adam krátký

v útrobách hodonínského zim-
ního stadionu ještě veseleji: při 
přesilovce se opět skvěle ukázal 
útočník Kadlec, který stejně jako 
při první brance Drtičů dorazil 
do čeřenu střelu Kužílka – 5:1.

Do třetí třetiny vstoupili Sle-
zané s tím, že se pokusí s nepří-
znivým vývojem utkání udělat 
nějakou změnu. Stříleli na bránu 
ze všech pozic, hodně využívali 
prostory u modré čáry, často se 
pokoušeli touše tečovat, ale v 
sobotu jim prostě nepřála paní 
štěstěna. A protože měl vynika-
jící den gólman Kotvan, stav po 
dvou třetinách zůstal beze změny 
a hodonínský fanoušek tak mohl 
v restauračních zařízeních měs-
ta Hodonín řádně oslavit prv-
ní výhru ve čtvrtfinále play-off 
sezony 2016-2017.

Branky a nahrávky:
8. Jakub Kadlec (Kužílek, 

Matula), 11. Martin Miklík 
(Vaněk), 17. Jakub Hajný, 38. 
Jakub Vrána (Vaněk), 39. Jakub 
Kadlec (Kužílek, Pokorný) – 4. 
Daniel Slavík (Holík, Vítek), 
vyloučení: 6:7, využití: 1:0, v 
oslabení: 0:0, střely na branku: 
40:30, rozhodovali: František 
Held (Vyškov) – Martin Musil a 
Roman Komínek (oba z Rosic), 

sledovalo 1426 fanoušků.
„Vyhráli jsme, takže zápas 

můžu hodnotit pozitivně. Sva-
zující možná bylo to, že jsme 
začínali doma. O tom se nakonec 
dnes mohly přesvědčit ostatní 
týmy jako Šumperk nebo Poru-
ba. Dnes nás výborně podržel 
Zdenko Kotvan, který odchytal 
parádní zápas. Měli jsme možná 
i trochu toho štěstí. Branky nám 
tam padaly, ale Opavě i přes šan-
ce ne. Jsme rádi za první výhru, 
ale série je na samotném začát-
ku a rozhodně nás dál nečeká nic 
jednoduchého. Na závěr bych 
chtěl samozřejmě poděkovat 
fanouškům za skvělou podporu a 
za to, že přišli v takovém počtu 
a pomohli nám k vítězství,“ řekl 
Stanislav Beťko, trenér SHK 
Hodonín.

„Do utkání jsme vstoupili dob-
ře. Vstřelili jsme branku a trochu 
jsme tím otupili tlak Hodoní-
na. Osobně si myslím, že zápas 
rozhodla fatální chyba našeho 
gólmana, po které šli domácí 
do vedení 3:1. Škoda nepromě-
něných našich šancí. Měli jsme 
tam několik brejkových situací, 
které jsme bohužel nezakončili 
dobře. Velký rozdíl byl v důrazu, 
kde byli domácí lepší,“ hlásil po 

porážce Pavel Hulva, kouč Sle-
zanů z Opavy. 

Další zápasy play-off:
VHK ROBE Vsetín – HC 

Kopřivnice 9:0 (3:0, 4:0, 2:0), 
3035 diváků, stav série: 1:0,

HC RT TORAX Poruba 2011 
– HC Nový Jičín 3:4 (0:1, 2:0, 
1:3), 666, stav série: 0:1,

Draci Šumperk – HC Bobři 
Valašské Meziříčí 1:2 (0:0, 0:2, 
1:0), 950, stav série: 0:1.

44. KOLO: 
HC RT TORAX Poruba 

2011 – SHK Hodonín 1:3 (1:1, 
0:0, 0:2)

Až poslední kolo základní části 
ve druhé lize, hrané uprostřed minu-
lého týdne, dalo definitivní razítko 
na skutečnost, že play-off začnou 
Drtiči v domácím prostředí.

Vstup měli hosté výtečný, 
když po padesáti sekundách pro-
pálil gólmana Andrease Kubáně 
Drtič Matula – 0:1, který využil 
první zaváhání domácí defenzi-
vy. Pak měl šanci domácí útočník 
Tomáš Jáchym, ale Zdenko Kot-
van v brance Drtičů byl na místě. 
V první polovině první periody 
se dostal do zakončení hostující 
Jakub Vrána, ale zády ke svaty-
ni protivníka napálil černou pryž 

pouze do betonů strážce porub-
ské svatyně. V 11. minutě střílel 
domácí bek Patrik Flašar, aby 
jeho střelecký pokus doklepl do 
hodonínské sítě Sztefek – 1:1. 

I úvod druhé části měli Drti-
či dobrý. Trefili tyč, ovšem o 
další tři minuty se v šanci ocitl 
domácí Petr Seidler, ale naštěstí 
pro hosty skončil puk za brankou  
u mantinelu. Možnost na změnu 
skóre se naskytla i pro hostují-
cího obránce Davida Polesného, 
ale jeho pokus postrádal větší 
razanci. Ve 38. minutě měl mož-
nost domácí Filip Kuťák, ovšem 
na Kotvana nevyzrál.

Do první větší šance ve tře-
tí části se dostal domácí Tomáš 
Jáchym, ale neuspěl, stejně jako 
kolega Jakub Peslar. Drtiči ude-
řili čtyři minuty před třetí siré-
nou, když po velkém zmatku 
před domácí klecí se nejlépe 
zorientoval Polesný a překonal 
gólmana Petera Pútece, který 
ve 33. minutě nahradil v brance 
Kubáně – 1:2. Domácí se zača-
li hnát na zteč branky Drtičů 
ve snaze o vyrovnání, ale v 58. 
minutě je potrestal Hajný, který 
svůj bekhend zamířil pod horní 
tyčku – 1:3.

pokračování na str. 13

Lední hokej – play-off, 
ČTVRTFINÁLE – 3. utkání

SHK Hodonín – Hokejový klub Opava
Středa 1. března – 17:00
Zimní stadion Hodonín

Veselské 
házenkářky vyhrály 

zaslouženě po 
zlepšeném výkonu 

na jihu Čech
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Hodonínští zápasníci 
ze Sokola Hodonín 

se výborně 
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Futsalisté Tanga 
Hodonín stále živí 
naději na záchranu 

první ligy
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Nečekaný propadák 
hokejbalistů 
Sudoměřic 

v domácím souboji 
s posledním Mostem
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První porážka
fotbalistů Dubňan

na domácím
zimním turnaji
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ZE SPORTU NA HODONÍNSKU

 INTERLIGA ŽENY 
 1. Michalovce  16 1 0 568:365 33

 2. Most  13 2 1 488:334 28

 3. Slavia Praha 13 1 2 456:348 27

 4. Šaľa  13 0 3 455:373 26

 5. Poruba  11 0 6 457:405 22

 6. Zlín  8 0 9 396:386 16

 7. Partizánske  8 0 9 373:389 16

 8. Olomouc  7 0 9 404:425 14

 9. Prešov  7 0 10 449:472 14

 10. VESELÍ  5 0 11 406:408 10

 11. Písek  3 0 15 367:537 6

 12. Trenčín  2 0 14 305:468 4

 13. Bratislava  0 0 17 347:561 0

Turnaj starších přípravek vyhrál  
v Dubňanech FK Hodonín B
HODONÍN – Nedávný turnaj v rámci Okresní halové ligy Hodo-
nín v kategorii starších přípravek viděla sportovní hala Želva  
v Dubňanech, kterého se zúčastnilo šest družstev z regionu 
Hodonínska. Na první místo se dostala rezerva FK Hodonín, 
druhé byly Mutěnice a třetí příčka patřila mladým nadějím z 
Čejče. 

První tři celky obdržely poháry a medaile. Zároveň pořadatelé 
vyhlásili trojici nejlepších, kterou vyhodnotili trenéři všech zúčast-
něných týmů. Nejlepším brankářem byl vyhodnocený Matěj Kůřil, 
hráčem Lukáš Pátek a střelcem Viktor Peřina – všichni z vítězného 
družstva FK Hodonín B.

Hodnotili se i nejlepší hráči všech přítomných týmů, a tady je 
jmenovitá listina následující: Jiří Zhříval – FK Hodonín B, Maty-
áš Mokruša – Mutěnice, Jan Ivičič – Čejč, Šimon Omelka – Pru-
šánky, Tobiáš Vyslužil – Rohatec a Natálie Rupcová z Vaceno-
vic.

Turnaj absolvovala i pětice mladých fotbalistek, přičemž trio bylo 
z Vacenovic (Simona Polášková, Natálie Rupcová a Martina Zda-
řilová), jedna hráčka reprezentovala Prušánky (Anička Letochová)  
a jedna fotbalistka byla z Čejče – Františka Michtová.

„Samotný turnaj měl velmi dobrou úroveň, ke které přispěli i pří-
tomní diváci. Poděkování ale zaslouží i hlavní organizátor Michal 
Bíza. Při této příležitosti jsme mu pogratulovali za vyznamenání, 
které se mu dostalo v Praze od agentury IPSOS, která spolupracu-
je se všemi svazy v rámci soutěže: Díky, trenére! Ukázka z jeho 
předváděného tréninku, který tak zaujal, byla jinak k vidění na tele-
vizním sportovním kanálu ČT Sport,“ prozradil pro týdeník Nové 
Slovácko Petr Vyškovský, který se na vydařeném turnaji ujal role 
komentátora.

A právě kouč mládeže ve fotbalovém klubu FK Hodonín Michal 
Bíza se stal vítězem ankety za rok 2016, což byl zatím druhý ročník. 
Tuto soutěž podporuje více než třicítka sportovních svazů a známé 
osobnosti, jako například Jakub Kohák (umělec, režisér a sporto-
vec), badmintonista Petr Koukal, šachista David Navara, golfist-
ka Klára Spilková, legendární hokejový brankář Jiří Holeček nebo 
Natália Hejková, trenérka basketbalistek USK Praha.

„Pořadatel umožní vítězi této ankety pobyt v prestižním svě-
tovém tréninkovém centru v hodnotě 40000 Kč a částkou 10000 
Kč podpoří jeho sportovní klub na práci s mládeží,“ hlásí Petr 
Rydl, hlavní organizátor soutěže.                                    (pol)

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE:
 1. FK Hodonín B  4 1 0 21:3 13
 2. Mutěnice   4 1 0 15:5 13
 3. Čejč   2 1 2 10:6 7
 4. Prušánky   1 2 2 4:11 5
 5. Rohatec   1 1 3 4:9 4
 6. Vacenovice   0 0 5 1:21 0

Okresní soutěže stolního tenisu 
REGION – Na Hodonínsku pokračovaly soutěže stolních tenis-
tů sedmnáctým kolem, přičemž v Okresním základu se hrá-
lo již dvacáté kolo. V nejvyšší soutěži regionu (Okresní liga) se 
stále nejlépe daří hráčům s nejmenším míčkem, a to Vracovu C  
a Strážnici C.

Okresní liga: 
Strážnice C – Čeložnice A 14:4, Mikulčice B – SKST Hodonín H 

9:9, Ježov A – Ratíškovice B 12:6, Lužice A – Rohatec B 9:9, Slovan 
Hodonín B – Vracov C 6:12, Kyjov A – Vacenovice A 11:7.

Tabulka:
 1. Vracov C   15 1 1 207:99 63
 2. Strážnice C   14 1 2 198:108 60
 3. Ježov A   11 2 4 173:133 52
 4. Ratíškovice B  10 0 7 160:146 47
 5. Vacenovice A  8 3 6 152:154 44
 6. Kyjov A   8 2 7 173:133 43
 7. SKST Hodonín H 7 4 6 155:151 42
 8. Čeložnice A   6 1 10 130:176 35
 9. Lužice A   4 3 10 145:161 32
 10. Mikulčice B   4 2 11 139:167 31
 11. Slovan Hodonín B 4 0 13 97:209 28
 12. Rohatec B   1 1 15 107:199 21

Okresní přebor: 
Vacenovice B – Čeložnice B 14:4, Sokol Hodonín B – Veselí nad 

Moravou A 15:3, Rohatec C – Slovan Hodonín C 18:0, Lužice B – 
Čejč A 5:13, Bzenec A – Vlkoš A 18:0, Kyjov B – Strážnice D 10:8. 
V čele této skupiny je s jednou porážkou družstvo Čejč A.

Okresní soutěž: 
Mikulčice C – Čeložnice C 14:4, Vracov D – Kyjov C 13:5, Čejč 

B – Bzenec B 10:8, Dubňany B – Vnorovy A 9:9, Ratíškovice C 
– Sokol Hodonín C 5:13, Veselí nad Moravou B – Vacenovice C 
11:7. Tady je v čele s jednou porážkou a dvěma remízami družstvo 
Vracov D.

Okresní základ – 20. kolo: 
Veselí nad Moravou C – Dubňany C 10:8, Josefov A – Slovan 

Hodonín D 15:3, Rohatec D – Strážnice E 4:14, Lužice C – Sokol 
Hodonín D 10:8, Svatobořice-Mistřín A – Vracov E 7:11, Morav-
ský Písek A – SKST Hodonín I 1:17, družstvo Vacenovice D mělo 
volno. V čele je s jednou porážkou a jednou remízou družstvo SKST 
Hodonín I.

Více informací o soutěžích stolního tenisu včetně tabulek 
najdete na stis.ping-pong.cz.                                     (red)

PÍSEK – Sobotní souboj dvou 
tabulkových sousedů měl být 
vyrovnanou partií, ovšem rea-
lita byla v písecké hale Oblou-
kovka zcela jiná. Zápas zcela 
ovládly hráčky z Moravy, za 
které po delší době nastoupi-
la po operaci pravého ramene  
a dobře probíhající rekonva-
lescence spojka Vargová, která 
se naposledy představila v dre-
su Panenek 19. listopadu 2016 
v Prešově, kde ani jejich sedm 
gólů nestačilo na lepší výsledek 
než porážku v poměru 27:33.

Sokol Písek – SHK Veselí 
nad Moravou 25:33 (8:15)

Hostující tým cestoval  
k zápasu interligy pouze s jedi-
nou brankářkou, když v týdnu 
po menším zdravotním zákroku 
zůstala doma brankářka Simona 
Lekešová a stále není fit další 
gólmanka Kristýna Sedláčková, 
t týmu Jihomoravanek ale stále 
chybí i zraněná spojka a střel-
kyně Jana Šustková (výron levé 
nohy). Ve Šrámkově městě se 
střelecky dařilo Olšovské, kte-
rá dala jedenáct gólů a zřejmě 
se ji v pravý čas vrací střelecká  
a herní pohoda, což je moc dobře. 
Vítězky vedly po šesti minutách 

Na jihu Čech jasná záležitost Panenek

HODONÍN – Házenkářky 
Hodonína cestovaly v sobotu 
do Otrokovic, kde se předsta-
vily hned ve třech duelech. Nej-
lepší dojem a výsledek nakonec 
„udělaly“ mladší dorostenky, 
jejich starší kolegyně a ženy 
dosáhly pouze na jeden bod, 
když utkání skončila po šede-
sáti minutách vždy remízou 
30:30.

ŽENY – 1. LIGA:
TJ Jiskra Otrokovice – HK 

Hodonín 30:30 (13:18)
Hostující lídr první ligy hrál 

dobře v první půli, a vlastně 
ještě do patnácté minuty dru-
hého poločasu, kdy držel ještě 
relativně dostačující pětigólový 
náskok. Pak však přišel nečeka-
ný herní kolaps, kdy Hodonín 
svojí laxností dostal protivníka 
na koně, který se chopil šance, 
a díky obrovské chuti a elánu 
dosáhl nakonec na cenný bod. 
Ve druhém poločase dostala čer-
vený kartonek hostující rozehrá-
vačka Budayová.

Branky HK Hodonín:
Laura Kováčiková 8, Alžbeta 

Ženy a starší dorostenky Hodonína uhrály  
v Otrokovicích dva totožné výsledky

Tóthová 6/2, Šárka Pospíšilová 
4, Nikola Kalinová 3/1, Simona 
Višňovská 3, Michaela Budayo-
vá 3, Martina Marková 2, Hed-
vika Nováková 1, nejvíce branek 
za domácí: Júlia Dolečková 8, 
Marcela Ličmanová 5, sledovalo 
85 diváků.

„První poločas byl z naší stra-
ny ještě dobrý. Šli jsme do pěti 
brankového trháku, ovšem od 
45. minuty nám přestala nepo-
chopitelně fungovat obrana, 
v útoku jsme začali vymýšlet 
zbytečné věci, balon často kon-
čil na brankové konstrukci sou-
peřek a vypadalo to tak, jakoby 
někdo u nás zatáhl za ruční brz-
du. Bod zvenku je dobrý, přes-
to si myslím, že jsme měli takto 
rozehraný zápas dotáhnout do 
vítězného konce,“ je přesvěd-
čený René Gärtner, kouč HK 
Hodonín.

Další známé výsledky 14. 
kola: Sokol II. Kobylisy – Sokol 
Vršovice 25:30 (15:15), 42 
fanoušků, HC Zlín B – HC Plzeň 
22:21 (14:10), 68, volno měla 
Slavia VŠ Plzeň. 

V tabulce je stále první HK 
Hodonín s dvoubodovým násko-
kem na Slavii VŠ Plzeň, která má 
na svém kontě ale o zápas méně.

STARŠÍ DOROSTENKY  
– 1. LIGA, SKUPINA VÝCHOD:

TJ Jiskra Otrokovice – HK 
Hodonín 30:30 (16:18)

Bylo to hodně hektické utkání, 
které rozhodla až poslední sekun-
da, ve které rozhodčí na nějakých 
patnácti metrech si vymysleli 
sedmičku po zákroku Kalinové, 
která navíc obdržela červenou 
kartu. Domácí tak srovnali ze 
sedmimetrového hodu v samém 
závěru! 

Góly Hodonína:
Nikola Kalinová 14/2, Valerie 

Smetková 9/1, Hedvika Nováko-
vá 3, Sarah Slobodová 3, Mar-
kéta Blanáriková 1, rozhodova-
li: Tomáš Kučerka a Karolína 
Pavelová.

MLADŠÍ DOROSTENKY – 
2. LIGA, SKUPINA VÝCHOD:

TJ Jiskra Otrokovice – HK 
Hodonín 21:26 (8:12)

Ze čtvrtého únorového 
víkendu si tak připsaly plný 
bodový zisk pouze mladší 
dorostenky Hodonína, které v 
souboji dvou vedoucích týmů 
na otrokovické palubovce jas-
ně kralovaly a i díky této výhře 
si upevnily vedoucí pozici ve 
druholigové tabulce. Hodo-
nín vede bez ztráty kytičky 
(24 bodů), na druhém místě 
jsou Otrokovice, které získa-
ly zatím 18 bodů, Velká nad 
Veličkou je mezi deseti celky 
na šesté pozici (10 bodů).

Branky za vítězky:
Valerie Smetková 14, Zuzana 

Klásková 7, Nikola Vašková 2, 
Sarah Slobodová 2, Petra Red-
ková 1.

Další výsledek ze druhé ligy:
SKH Velká nad Veličkou – 

HC Hlučín 27:28 (13:13), góly 
za domácí: Natálie Nekardová 7, 
Adriana Matovičová 5/1, Kamila 
Tomášková 4, Kateřina Trýsko-
vá 4/3, Tereza Trachtulcová 2, 
Veronika Mišková 2, Hana Lap-
šanská 1, Veronika Štipčáková 1, 
Johana Červenková 1.      (pol)  

3:0 a když v časovém rozpětí od 
26. - 28. minuty zaznamenaly tři 
branky, aniž jednu inkasovaly, 
bylo zcela zjevné, kdo se bude 
těšit ze dvou interligových bodů.

I po přestávce mírný favorit  
z Moravy na jihu Čech kraloval, 
pouze si dovolil menší luxus, 
když v čase od 52. - 57. minu-
ty dal pouze jediný gól, přitom 
brankářka Vašulková, která se 
chystá na březnovou „hodonín-
skou“ kvalifikaci juniorek Česka 
o letní účast na ME této věkové 
kategorie ve Slovinsku, inkaso-
vala pět branek a průběžný stav 
byl tak 23:30.

Statistika utkání:
Nejvíce branek za Písek: Ven-

dula Šelaisová 6, Linda Galuš-
ková 4/3, Michaela Boorová 3, 
Eliška Jačková 3, Michaela Sou-
čková 3, sedmimetrové hody: 4/4 
– 5/5, vyloučení: 3:1, rozhodova-
li: Tomáš Kozler a Martin Zych, 
delegátem byl Stanislav Štrebl, 
sledovalo 135 diváků.

Sestava a branky Veselí nad 
Moravou:

Jana Vašulková – Mária 
Olšovská 11/5, Klára Kosinko-
vá 1, Kateřina Novotná 3, Dag-
mar Lukšíková 2, Kateřina Slo-

váková 1, Nikol Vinklárková 1, 
Kristína Pastorková 5, Jasmínka 
Vargová, Nikol Soldánová 4, 
Nikoleta Krokavecová 5.

„Nevím, do jaké míry si to 
holky uvědomovaly, ale pro 
nás jako realizační tým byl ten-
to zápas moc důležitý. Určitě 
jsme se chtěli na soupeře dotáh-
nout bodově a zabojovat tak 
o předposlední místo v play-
out (skupina o udržení – pozn. 
red.). Pro mě byl první polo-
čas zklamáním především co 
se týče nasazení – to totiž bylo 
gró celého utkání. Asi to říkám 
častokrát, že se dají nedat šan-
ce, dá se udělat chyba, ale když 
vidíte, že se holky o ten míč 
perou, tak to nějak skousnete. 
V prvním poločase jsme tam 
to nasazení prostě neměli. My 
musíme hrát od začátku, a ne 
až ve druhém poločase,“ hlásil 
na tiskovce Vladislav Jordák, 
kouč domácího Písku.

„Do Písku jsme jeli po nevy-
dařených zápasech se Šaľou, Par-
tizánskym a ve Zlíně a řekli jsme 
si, že se zaměříme na naši hru 
tak, abychom byli s ní spokoje-
ni. Připadá mi však bohužel, že 
naše hra stále vypadá, jako kdy-

bychom jeli se zataženou ruční 
brzdou. Některé akce už něco 
naznačují, ale stále je to málo. 
Většinou jsme strašně pomalí,  
z čehož pak vyplývají naše chy-
by. Naštěstí hned v prvním polo-
čase jsme se dostali do rychlých 
protiútoků. Fungovala nám obra-
na, několikrát nás podržela gól-
manka a vytvořili jsme si tak 
rozhodující náskok, který jsme 
ve druhém poločase jen udržova-
li,“ hlásil po šesté výhře v tom-
to ročníku Ľuboš Hudák, trenér 
Panenek.

Tento týden mají Panenky vol-
no, protože zápas 20. kola doma  
s Porubou sehrají Veselanky 
až ve středu 19. dubna z důvo-
dů účasti Poruby ve čtvrtfinále 
Challenge Cupu, kde Severo-
moravanky vyzvou polský klub 
Kram Start Elblag. 

Další výsledky devatenácté-
ho kola: DHK Zora Olomouc 
– HC Zlín 28:24 (14:10), 210 
fanoušků, DHK Baník Most 
– ŠKP Bratislava 41:20 (19:8), 
počet diváků nebyl uvedený, 
DHC Sokol Poruba – HK Slovan 
Duslo Šaľa 20:21 (10:11), 297, 
HK Slávia Partizánske – HK AS 
Trenčín 25:25 (16:13), 250, Iu-
venta Michalovce – DHC Slavia 
Praha 35:25 (15:14), 800, volno 
měl Bemaco Prešov.

Dohrávka 17. kola (sehrá-
no ve čtvrtek 23. února): DHK 
Baník Most – DHC Slavia Praha 
35:17 (15:7), 1000.               (jop)

  

Domácí Eliška Jačková (s míčem) uniká veselskému bloku Mária Olšovská (4) a Jasmínka Vargová.        Foto: václav kozma
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REGION - Stalo se již tradi-
cí, že novou zápasnickou sezo-
nu zahajuje Memoriál Josefa 
Korycha v olympijském zápa-
sení dětí. V rámci letošního 
ročníku, který se uskutečnil na 
začátku února ve středočeském 
Kladně, poměřili své síly zápas-
níci z šestnácti českých, morav-
ských a slezských oddílů. 

V silné klubové konkurenci 
dokázal oddíl zápasu TJ Sokol 
Hodonín vybojovat v prestižní 
soutěži zúčastněných družstev 
stříbrný pohár. Více bodů získal 
pouze mnohem početnější oddíl 
TJ Jiskra Havlíčkův Brod a bron-
zový pohár zaslouženě zůstal 
pořádajícímu oddílu TJ Sokol 
Hnidousy-Motyčín.

Hodonínští zápasníci tak 
zaznamenali parádní vstup do 
nové soutěžní sezony, který byl 
korunován ziskem šesti zlatých 
medailí. Jasnou hvězdou celé-
ho turnaje se nakonec stal Filip 
Bartošík, který zvítězil v nej-
obsazenější váhové kategorii do 
39 kg. Bartošík podstoupil šest 
vítězných soubojů, ve kterých 
nasbíral celkem padesát tech-
nických bodů. Jako benjamínek 
v kategorii mladších žáků doká-
zal talentovaný Bartošík navíc 
během turnaje porazit hned dva 

Hodonínští zápasníci přivezli ze zahajovacího turnaje 
nové sezony hned šest zlatých medailí 

medailisty z loňského mistrov-
ství České republiky a to se urči-
tě počítá! 

Suverénní turnajové vítězství 
v nejsledovanější kategorii mlad-
ších žáků si připsali Lukáš Gro-
chál, Denis Lišťák a Jan Jaroš. 
Stejně jako Bartošík, tak i Gro-
chál zažil v Kladně povedenou 
premiéru po přestupu do vyšší 
věkové kategorie. Grochál se 
ve váze do 35 kg utkal se třemi 
soupeři, přičemž všechny včetně 
finálového soupeře Matěje Zvo-
lánka z Havlíčkova Brodu, doká-
zal položit na lopatky. 

„O rok zkušenější Denis Lišťák 
si ve váze do 47 kg počínal jako 
ostřílený mazák a po třech lopat-
kových výhrách se mohl radovat 
taktéž ze zlaté medaile. Loňskou 
formu si, i přes delší tréninko-
vý výpadek zaviněný nemo-
cí, udržel dvojnásobný národní 
šampion Jan Jaroš, který ve váze 
do 80 kg nedal svým soupeřům 
žádnou šanci. O skvělé Jarošově 
formě se přesvědčil i další hodo-
nínský zápasník Tomáš Kotzian, 
který ve finálovém utkání Jaro-
šovi podlehl vysoko na body. 
Poslední dvě zlaté medaile získa-
li v kategorii deseti a jedenáctile-
tých zápasníků Alexandr Lucký 
a Martin Hvorecký. Lucký v 

celém turnaji neztratil jediný bod 
a ve finále porazil 8:0 domácího 
borce Dominika Luckého,“ hlá-
sil pro týdeník Nové Slovácko 
Jiří Baják, trenér a organizační 
pracovník zápasnického oddílu 
TJ Sokol Hodonín. 

Skvělou zápasnickou techni-
ku během turnaje předváděl ale 
i  Hvorecký, o čemž svědčí i jeho 
finálové vítězství nad Tadeášem 
Lehotským z Havlíčkova Brodu, 
kterého porazil 12:0 na technic-
kou převahu.

Pohledným zápasnickým pro-
jevem se prezentovali i další 
medailisté z řad hodonínského 
oddílu zápasu. Sem patřil napří-
klad Roman Žáček, který je prv-
ním rokem ve věkové kategorii 
osmi a devítiletých, který po celý 
turnaj předváděl chytrý zápas. 
Přes tři vyřazovací souboje pře-
šel až do finále, ve kterém po 
vyrovnaném boji prohrál o pou-
hé dva body s domácím borcem 
Lukášem Luckým. 

Další stříbrné medaile vybojo-
vali sourozenci Tadeáš a Ladi-
slav Letochovi. Na stupínku 
pro bronzové medailisty stanuli 
i Hodoňané Alexandr Harca  
a Ondřej Horňáček a jen těsně 
pod stupni vítězů skončil své boje 
Denis Vrba.               (pol, JB)Hodonínský borec Filip Bartošík je na snímku vpravo.

Roman Žáček (TJ Sokol Hodonín) právě pokládá svého soupeře na lopatky. Jihomoravan Denis Vrba (vlevo) bojuje srdnatě na kladenské žíněnce.                                       Foto: TJ Sokol Hodonín (3x)

KLM - Jižní Morava a Zlínsko
 1. Vel. Meziříčí 19 0 1 4 109:64 58
 2. Uh. Brod 18 0 0 5 133:77 54
 3. Kroměříž 16 0 1 6 134:90 49
 4. Boskovice 14 1 3 5 118:70 47
 5. Uh. Ostroh 13 2 0 7 103:82 43
 6. Uničov 10 2 1 10 111:103 35
 7. Břeclav 10 2 0 11 94:92 34
 8. Velká Bíteš 9 1 2 11 78:91 31
 9. HODONÍN B 7 2 1 13 93:114 26
 10. Rosice 7 1 2 13 79:105 25
 11. Blansko 6 1 0 16 71:105 20
 12. Vsetín B 4 0 1 17 79:142 13
 13. Uh. Hradiště 4 0 0 19 67:134 12

DRUHÁ LIGA - SK. VÝCHOD
 1. Vsetín 33 3 1 2 193:89 106
 2. Poruba 19 6 5 8 169:121 74
 3. Šumperk 19 5 4 11 161:132 71
 4. HODONÍN 17 4 2 16 154:152 61
 5. Opava 18 0 6 15 122:126 60
 6. Val. Meziříčí 13 3 2 21 118:144 47
 7. Nový Jičín 13 0 3 23 112:136 42
 8. Kopřivnice 11 3 3 22 138:178 42
 9. Techn. Brno 5 3 1 30 96:185 22

dokončení ze str. 11
Branky a nahrávky: 
11. Michal Sztefek (Flašar, 

Slováček) – 1. Dominik Matula, 
56. David Polesný (Matula, Kad-
lec), 58. Jakub Hajný (Polesný, 
Charvát), vyloučení: 2:3, využi-
tí a v oslabení: 0:0, střely na 
branku: 35:30, rozhodovali: Jiří 
Škach – Tomáš Goňa (oba Zlín) 
a Zbyněk Novák (Rožnov pod 
Radhoštěm), 584 diváků.

„Opět jsme odehráli jeden  
z nepovedených zápasů. Neby-
la tady vidět chuť po vítězství. 
I když to nebyl moc pohled-
ný hokej, tak Hodonín si šel za 
výhrou víc než my, což také 
potvrdil na konci zápasu dvěma 
góly po našich hrubých chybách. 
Určitě chyběla i trochu motivace. 
Nevím, jestli nás položilo také 
to, že jsme sehráli dvě utkání ve 
dvou dnech, nicméně natrénová-
ní jsme na to dostatečně. Nyní 
ale pociťujeme spíše zklamá-
ní, že kluci neměli žádnou chuť 

vyhrát. Ve čtvrtfinále nás čeká 
Nový Jičín, takže vůbec nic leh-
kého. Doufám ale, že čtyři vítěz-
ství urveme a hlavně, že to nebu-
de dlouhá série, protože ta by 
nám vzala hodně sil do dalších 
bojů,“ říká kouč Poruby Roman 
Kotala.

„Jeli jsme do Poruby s tím, 
že urveme alespoň dva body, 
takže jsem opravdu velmi rád, 
že máme nakonec tři. To čtvrté 
místo jsme si tak uhráli sami a 
nemuseli se ohlížet na výsledek 
utkání v Šumperku. Kluci poda-
li zodpovědný výkon, jelikož již 
před zápasem jsme si řekli, že 
chceme hrát tak, jako kdyby se 
již jednalo o utkání v play-off. 
To znamená vyčkávat na chyby 
soupeře a využívat přečíslení. 
Nicméně dnes to byl vyrovnaný 
zápas, ve kterém nás v rozhodu-
jících chvílích podržel výborně 
náš gólman a jsme rádi, že se k 
nám v závěru přiklonilo spor-
tovní štěstí,“ zářil spokojeností 

Stanislav Beťko, trenér Drtičů.
Další výsledky 44. kola:
VHK ROBE Vsetín – HC 

Kopřivnice 8:1 (1:0, 0:0, 6:0), 
1367 diváků, Draci Šumperk 
– Hokejový klub Opava 4:1 (1:0, 
2:1, 1:0), 600, HC Technika 
Brno – HC Nový Jičín 2:6 (1:0, 
0:2, 1:4), 63 (!!!),volno měl HC 
Bobři Valašské Meziříčí.

V úterní dohrávce 39. kola 
porazila doma Poruba tým z 
Valašského Meziříčí 7:5 po tře-
tinách 1:2, 3:2 a 3:1 před návště-
vou 721 diváků.   

KRAJSKÁ LIGA MUŽŮ (KLM) 
JIŽNÍ MORAVY A ZLÍNSKA 
– 26. KOLO:

V posledním kole základ-
ní části této skupiny cestoval 
ve čtvrtek tým Velké Bíteše do 
Hodonína s tím, že je již defi-
nitivním postupujícím do play-
off, a to právě na úkor hodonín-
ských Drtičů. Velká Bíteš měla 
skvělý závěr v základní části, 

když vyhrála tři utkání v řadě za 
sebou, a to ji nakonec stačilo k 
tomu, aby si vybojovala účast 
mezi top osmičkou týmů.

SHK Hodonín B – HC Spar-
tak Velká Bíteš 2:5 (0:1, 2:3, 
0:1)

Vítězové si postupně v zápase 
vypracovali až třígólový náskok, 
který stačil domácí celek zkori-
govat na rozdíl jediné branky.  
V poslední minutě druhé periody 
ale hosté hned odpověděli další 
brankou, aby po sedmi minutách 
třetí třetiny dali jasně najevo více 
jak stovce fanoušků, kdo si při-
počítá všechny body do tabulky. 
SHK Hodonín B se tak s tou-
to sezonou rozloučil porážkou  
a konečným devátým místem.

Branky a nahrávky:
33. Marek Štěpanovský 

(Venclík), 35. Zdeněk Jurásek 
(Sedlák) – 7. Jakub Touška (M. 
Touška), 26. Marek Touška (Gr-
man), 32. Jan Grmela (Štěpá-
nek, Šidák), 40. Pavel Pospíšil 

(J. Touška), 47. Patrik Šíma (J. 
Touška), vyloučení: 6:4, využití: 
0:1, v oslabení: 1:0, rozhodovali: 
Šudoma – Olšar a Tkáč, přítom-
no 128 diváků.

„Chtěli jsme se se sezonou  
a s našimi fanoušky rozloučit 
vítězstvím, ale bohužel samotný 
zápas jsme nezvládli. Po tako-
vých výkonech, jako jsme před-
vedli třeba dnes, jsme si play-off 
fakt nezasloužili,“ řekl kriticky do 
vlastních řad Zdeněk Jurásek, 
hrající kouč SHK Hodonín B.

Další výsledky 26. kola:
Hokej Uherský Ostroh – HC 

Uherské Hradiště 12:5 (3:2, 
5:1, 4:2), HC Štika Rosice – HC 
Dynamiters Blansko 6:9 (1:3, 
2:2, 3:4), HC Uherský Brod – HC 
Lvi Břeclav 4:3 (0:0, 1:2, 3:1), 
HC Orli Uničov – VHK ROBE 
Vsetín B (junioři) 7:1 (3:1, 1:0, 
3:0), HK Kroměříž – SK Miner-
va Boskovice 3:5 (3:2, 0:2, 0:1),

volno měl HHK Velké 
Meziříčí.                      (jop)

 

Drtiči začali play-off výraznou výhrou nad Slezany
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KYJOV - Dívčí fotbalový oddíl 
(DFO) z Vlkoše opět po roce 
pořádal v kyjovské Sklářské 
hale turnaj v dívčí kopané. 
Turnaj byl rozdělen na dopo-
lední část, ve které se utka-
ly týmy juniorek a odpolední 
část, ve které přišly na řadu 
pak celky žen. 

Pořadatel musel těsně před 
turnajem řešit nepříjemnost v 
podobě na poslední chvíli odhlá-
šeného týmu Horních Heršpic a 
slovenských Topoľčan. 

Pořádající tým se proto nako-
nec rozhodl nasadit dva týmy 
do dopoledního turnaje JUNIO-
REK, takže se celkem v dopo-
ledních kláních představilo pět 
družstev. Doba hry byla šestnáct 
minut, každý tým tak odehrál 
čtyřiašedesát minut čistého času 
halového fotbálku. 

Za prvenstvím si došel celkem 
suverénním způsobem tým domá-
cího Vlkoše, když oba jeho celky 
skončily na prvních dvou místech. 
Třetí skončily Nové Sady, čtvrté 
místo si na Slovensko odvezl tým 
ze Svätého Juru ze západní části 
od našich východních sousedů. 
Páté místo obsadily dívky z klubu 
Svratka Brno.

Pořadatelé vyhlasovali jak 
bývá tradicí i nejlepší hráčky 
turnaje. V juniorkách se nejlepší 
střelkyní stala se šesti brankami 
Aneta Svatošová z týmu Vlko-
še, nejlepší hráčkou byla vyhlá-
šena Denisa Rédlová z Nových 
Sadů a nejlepší gólmankou byla 
vyhodnocena Tereza Strnadlová 
taktéž z Nových Sadů.

“V odpoledním turnaji ŽEN 
nastoupilo celkem šest týmů. 
Samotné zápasy byly poměrně 
vyrovnané. Vítězství si nako-
nec ze druhého největšího města 

Hodonínska - Kyjova - odváží 
domů tým Babic, který turnajem 
prošel s nejmenšími ztrátami. Na 
druhém místě skončily Lužko-
vice, bronz zůstal pořádajícímu 
Vlkoši. Na čtvrtém místě ukončilo 
působení v turnaji další družstvo 
z našeho regionu, a to FK Šardi-
ce, Nové Sady braly páté místo 
a vůbec poprvé se na obdobném 
turnaji ukázal tým Jevišovic, kte-
rý se ziskem jednoho bodu obsa-
dil nakonec poslední, šesté, mís-
to,” řekl týdeníku Nové Slovácko 
Josef Novosad, trenér a funkcio-

nář pořádajícího DFO Vlkoš.
I tady se vyhodnocovaly nej-

lepší hráčky: nejlepší střelkyní 
se sedmi góly se stala Tereza 
Kubicová z Babic, nejlepší hráč-
kou byla vyhodnocena Michaela 
Mokrušová z Nových Sadů a 
primát nejlepší gólmanky pat-
náctého ročníku turnaje patří Sil-
vii Aujeské z pořádajícího klubu 
DFO Vlkoš.

“Myslím si, že obdobné turna-
je jsou dobrým zpestřením zimní 
části přípravy pro jarní část fot-
balové sezony a jsou vyhledává-

REGION – Po uzávěrce minu-
lého čísla týdeníku Nové Slo-
vácko se v neděli večer dohrá-
valo osmnácté kolo 1. Chance 
Futsal Ligy soubojem pražské 
Slavie a hodonínského Tan-
ga. Hosté podali zodpovědný 
výkon ve všech formacích a po 
zásluze si připsali velmi cen-
né tři body, čímž opět zdra-
matizovali ligovou tabulku v 
suterénu, ve kterém se podle 
všeho rozhodne o druhém Čer-
ném Petru mezi týmy Třince a 
Hodonína. 

Ve druhé lize (skupina 
Východ) měl volný los „B“ tým 
FC Tango Hodonín.

1. LIGA – 18. A 19. KOLO:
SK Slavia Praha – FC Tango 

Hodonín 1:4 (0:2)
V prvním poločase vedli hos-

té 2:0, když se prosadili Levčík 
s Višváderem. Za stavu 0:1 tre-
fil v 15. minutě domácí Antonín 
Hrdina jen tyč branky soupeře, to 
samé se podařilo ve 36. minutě 
Slávistovi Michalu Skalákovi, 
který mířil do brankové kon-
strukce po tečovaném pokusu. 
Hra Hodonína bavila. Některým 
akcím Tanga zatleskali i příz-
nivci Slavie, a tak by byla velká 
škoda, kdyby Tango Hodonín 
mělo z první ligy sestoupit. 

Po sedmi minutách druhé půle 
sice domácí snížili na 1:2, ovšem 
o šest minut později vrátil Jiho-
moravanům dvoubrankové vede-
ní Levčík, aby sekundu (!) před 
čtyřicátou minutou rozhodl defi-

nitivně  o důležitém bodovém 
zisku Doubravský.

Góly a nahrávky:
27. Michal Skalák (Směřička) 

– 14. Patrik Levčík (Chadzidis), 
19. Juraj Višváder (Doubrav-
ský), 33. Patrik Levčík (Bela-
ník), 40. Bohumír Doubravský, 
žluté karty: 7. Tomáš Matějka 
– 30. Tomáš Veselovský, roz-
hodovali: Jakub Matyš a Libor 
Kaštánek (oba z Písku).

Sestava FC Tango Hodonín:

Michal Lupač (Jakub Dvořák) 
– Dimostenis Chadzidis, Čeněk 
Cenek, Milan Svoboda, Jakub 
Řezníček, Tomáš Buršík, Patrik 
Levčík, Tomáš Veselovský, 
Juraj Višváder, Marek Belaník, 
Bohumír Doubravský.

„Kluci k utkání přistoupili s 
tím, že se opravdu chceme v lize 
zachránit. Já jsem jim v kabině 
říkal, ať si zápas v první řadě uži-
jí, ale přitom aby se po souboji 
mohli každému podívat do očí, že 

dnes odevzdali naprosto všechno 
a to bez ohledu na to, zda pro-
hrají nebo vyhrají. Na Radima 
Zárubu jsme se speciálně nepři-
pravovali, řešili jsme celý tým. 
Slavia má totiž kvalitní hráče 
– chtěli jsme si především dob-
ře připravit náš defenzivní blok 
a jejich střelce včas dostupovat. 
O přestávce jsem hráče nabá-
dal, aby pokračovali se stejným 
nasazením a nevypustili žádný 
souboj. Kluci prokázali progres 

ve své hře, je jen škoda, že jsme 
k výhrám nedotáhli také některé 
předcházející zápasy,“ zhodnotil 
duel Marian Berky, trenér FC 
Tango Hodonín.

19. KOLO:
V pátek se hrálo pět zápasů, a 

je moc dobře, že všechny týmy, 
které jsou v ohrožení (Třinec, 
Česká Lípa a Vysoké Mýto) ztrá-
cely. Tango Hodonín tak neče-
kaná výhra na pražské Slavii v 
minulém kole posunula na desá-
tou příčku ligové tabulky a svou 
situaci v dolní polovině tabul-
ky si mohou Hodoňané výrazně 
vylepšit již tento čtvrtek, kdy 
hostí doma před kamerami ČT 
Sport v důležitém derby-soubo-
ji Radio Krokodýl Helas Brno 
(sportovní hala TEZA Hodonín, 
19:35 hodin).

Výsledky 19. kola:
FK ERA-PACK Chrudim – 

SKP Ocel Třinec 6:3 (3:1), 1.FC 
Nejzbach Vysoké Mýto – SK 
Slavia Praha 3:3 (1:1), SK Inte-
robal Plzeň – FC Benago Zruč 
nad Sázavou 3:6 (2:1), MADOS 
MT Hradec Králové – Garden-
line Litoměřice 2:7 (1:1), FC 
Démoni Česká Lípa – AC Sparta 
Praha 1:3 (0:0). 

2. LIGA, SKUPINA VÝCHOD 
– 17. KOLO:

Tady si vedoucí pozici potvr-
dil lídr z Jeseníku, který doma 
deklasoval vysokoškoláky z 
Baťova města. Beznadějně 
poslední je Nasan Okruh Brno, 

Mimořádně důležitá výhra ve stověžaté Praze. Tango 
čeká další utkání ve čtvrtek doma proti Helasu Brno

1. FUTSAlová lIGA
 1. Chrudim  16 3 0 89:28 51

 2. Zruč n. Sáz.  12 3 4 108:54 39

 3. Plzeň  9 3 7 64:66 30

 4. Sparta Praha  9 2 8 69:54 29

 5. Litoměřice  8 5 6 66:56 29

 6. Slavia Praha  7 5 7 61:67 26

 7. Helas Brno  7 3 8 67:80 24

 8. Vysoké Mýto  6 5 8 54:63 23

 9. Česká Lípa  6 2 11 44:73 20

 10. FC TANGO HO  5 4 9 66:65 19

 11. Třinec  5 3 11 49:83 18

 12. Hr. Králové  3 2 14 45:93 11

2. FUTSAlová lIGA
 1. Jeseník  13 1 1 86:41 40

 2. Baník Ostrava  8 3 4 65:59 27

 3. Vyškov  7 4 4 67:62 25

 4. Hombres Brno 6 3 6 51:52 21

 5. VŠB TU Ostrava  6 2 8 59:52 20

 6. FC TANGO HO B  5 4 6 57:77 19

 7. Zlín  5 2 8 70:67 17

 8. Žab. Vlci Brno  5 1 9 48:53 16

 9. Nasan Brno  3 0 12 42:82 9

V obklíčení hned domácí trojice se ocitl hodonínský hráč Tomáš Veselovský (číslo 28). Z utkání Slavia Praha – Tango 
Hodonín (1:4).                                                                 Foto: web stránky skslavia-futsal autorka Nikol kuncová

XV. ročník halového turnaje juniorek a žen v kopané se hrál v Kyjově
ny i ostatními družstvy, nejen z 
jižní Moravy. Pro zajímavost: do 
Kyjova zavítalo celkem 98 fot-
balistek, ” říká Novosad.

Celodenní turnaj rozhodova-
la dvojice rozhodčích Tomáš 
Dufek a Matěj Moravčík.

Výsledky – JUNIORKY:
Vlkoš (červení) – Vlkoš (mod-

ří) 3:0, - Nové Sady 3:0, - Svätý 
Jur 5:0, -  Brno-Svratka 8:0,

Vlkoš (modří) – Brno-Svratka 
3:0, - Nové Sady 2:1, - Svätý Jur 
2:1,

Nové Sady – Svätý Jur 3:2, - 

Brno-Svratka 2:0,
Svätý Jur – Brno-Svratka 4:0.
Výsledky – ŽENY:
Vlkoš – Šardice 1:0, - Nové 

Sady 0:0, - Lužkovice 1:3, - 
Babice 0:0, - Jevišovice 1:0,

Šardice – Nové Sady 2:0, - 
Lužkovice 1:1, - Babice 2:4, - 
Jevišovice 1:1,

Babice – Nové Sady 1:0, - 
Lužkovice 0:0, - Jevišovice 5:1,

Lužkovice – Jevišovice 1:0, - 
Nové Sady 0:0,

Nové Sady – Jevišovice 3:0.  
                                 (pol, JON)

kam v pátek 3. března cestuje FC 
Tango Hodonín B.

Výsledky sedmnáctého kola:
AC Gamaspol Jeseník – UTB 

Zlín 8:1 (5:1), FC VSK VŠB TU 
Ostrava – FC Baník Ostrava 1:1 
(0:0), Žabinští Vlci Brno – Nasan 
Okruh Brno 1:3 (0:2), SK Amor 
Lazor Vyškov – FC Atraps-
Hombres Brno 3:6 (0:2).    (jop)

Na snímku jsou všechny tři týmy z oddílu DFO Vlkoš, které se zúčastnily nedávného halového turnaje juniorek a žen v Kyjově spolu s trenérem Davidem Novosadem (vpravo stojící) 
a jeho asistentem Richardem Hýblem.                                                                                                                                                        Foto: DFo vlkoš

Konečné tabulky

JUNIORKY:
 1. Vlkoš-červení 4 0 0 19:0 12
 2. Vlkoš-modří  3 0 1 7:5 9
 3. Nové Sady  2 0 2 6:7 6
 4. Svätý Jur  1 0 3 7:10 3
 5. Brno-Svratka 0 0 4 0:17 0

ŽENY:
 1. Babice  3 2 0 10:3 11
 2. Lužkovice  2 3 0 5:2 9
 3. Vlkoš  2 2 1 3:3 8
 4. Šardice  1 2 2 6:7 5
 5. Nové Sady  1 2 2 3:3 5
 6. Jevišovice  0 1 4 2:11 1



15 / 28. 2. 2017 / noVé sloVáCKo / sPoRt, PozVánKY

Sportovní pozvánky Vinaři z Mutěnic dali ve dvou zápasech šest branek
STŘEDA 1. BŘEZNA
n Lední hokej
l Play-off, Čtvrtfinále – 3. zápas, SHK Hodonín – Hokejový klub Opava, 

zimní stadion Václava Nedomanského v Hodoníně, první buly bude vhozeno 

v 18:00 hodin

ČTVRTEK 2. BŘEZNA
n Futsal
l 1. Chance Futsal Liga – dohrávka 19. kola, FC Tango Hodonín A – Rádio 

Krokodýl Helas Brno, sportovní hala TEZA Hodonín, Lipová alej, hraje se 

od 19:35 – tento ligový zápas vysílá přímým přenosem televizní sportovní 

kanál ČT Sport

n Kopaná
l Přípravný fotbal: FC Veselí nad Moravou – TJ Slovan Bzenec, umělá trá-

va (UT) ve Veselí nad Moravou, začátek utkání je v 18:00

PÁTEK 3. BŘEZNA
n Futsal
l Druhá liga – skupina Východ, 18. kolo, Nasan Okruh Brno – FC Tango 

Hodonín B, začátek utkání je ve 20:00

n Lední hokej
l Play-off, Čtvrtfinále – 4. zápas, Hokejový klub Opava – SHK Hodonín, 

zimní stadion v Opavě, hraje se od 18:00

SOBOTA 4. BŘEZNA
n Házená
l Starší dorostenky: 1. liga – skupina Východ, 15. kolo, HK Hodonín – Sokol 

Poruba, ligový zápas začíná v 15:00 l Mladší dorostenky: 2. liga – skupina 

Východ, 15. kolo, HK Hodonín – 1.SC Bohumín, tento druholigový souboj 

se hraje od 17:00 – obě utkání uvidí fanoušek ve víceúčelové sportovní hale 

TEZA Hodonín na Lipové aleji

n Hokejbal
l CCM Extraliga, Elba DDM Ústí nad Labem – SK Sudoměřice, hraje se 

od 14:00

n Kopaná
l Zimní turnaj na UT v Dubňanech, šesté kolo, Milotice – Osvětimany, 

hraje se od 13:00, Rohatec – Gbely (SR), výkop tohoto zápasu je v 15:00  

l Přípravné souboje: MSK Břeclav – FK Hodonín, začátek je v 11:00, Mutěni-

ce – Krumvíř, UT Mutěnice, začátek je ve 14:00, Veselí nad Moravou – Dolní 

Němčí, UT ve Veselí nad Moravou, hraje se od 14:00, Vacenovice A – Sobůl-

ky, výkop je ve 14:00, Lanžhot – Kyjov, hraje se ve 14:00, Velká nad Veličkou 

– Ořechov, UT ve Veselí nad Moravou, začátek zápasu je v 16:00, Vracov 

– Žádovice, UT Kyjov, hraje se od 12:00, Násedlovice – Nenkovice, UT Dam-

bořice, výkop je v 10:00, Prušánky – Velké Bílovice, UT Dubňany, hraje se 

dopoledne od 9:00, Radějov – Rohatec B, UT Strážnice, začátek je v 10:00

NEDĚLE 5. BŘEZNA
n Házená
l Mladší dorostenky: 2. liga – skupina Východ, 15. kolo, TJ Nový Jičín 

– SKH Velká nad Veličkou, začátek utkání je v 17:00

n Hokejbal
l CCM Extraliga, HBC Kovodemont Most – SK Sudoměřice, na severu 

Čech se hraje tento extraligový duel dopoledne od 11:00

n Kopaná
l Zimní turnaj Dubňany na UT, druhý hrací den pro šesté kolo, Dubňany 

– Koryčany, hraje se od 13:00, Hovorany – Mokrý Háj (SR), výkop tohoto 

utkání je v 15:00 l Přípravné zápasy: Dambořice – Křenovice, UT Dambo-

řice, hraje se od 14:00, Strážnice – Kozojídky, UT Strážnice, začátek utkání 

je v 16:00

n Lední hokej
l Případný 5. zápas Čtvrtfinále play-off, SHK Hodonín – Hokejový klub 

Opava, zimní stadion Hodonín, první buly se vhodí v 17:00 hodin

SUDOMĚŘICE – O poslední 
únorové sobotě odstartovala 
letos prvním soubojem CCM 
Extraliga v hokejbalu. Na pořa-
du byla dohrávka podzimního 
patnáctého kola, ve které Jiho-
moravané ze Sudoměřic hostili 
v domácím stánku tým ze dna 
tabulky – severočeský Most, 
který nakonec hodně překva-
pivě bral všechny tři body.

SK Sudoměřice – HBC 
Kovodemont Most 3:7 (1:2, 
0:3, 2:2)

Poslední celek tabulky měl 
na jihu Moravy inkasovat góly 
a odvést si domů na sever Čech 
jasnou porážku, ovšem předzá-
pasové předpovědi se vůbec nen-
aplnily, neboť hosté překvapivě, 
ale nakonec po zásluze, dokrá-
čeli k důležitým bodům, které 
naopak můžou domácím borcům 
chybět po skončení základní 
části při případném postupu do 
play-off. 

Přitom domácí začali famózně, 
když po sedmnácti sekundách 
vedli 1:0 po trefě Kaluži mladší-
ho. Do konce první periody ale 

Sudoměřice hrubě nezvládly dohrávku 15. kola extraligy 
českých hokejbalistů. Doma padly s posledním Mostem

Sudoměřice o hubené vedení při-
šly, když Severočeši skórovali 
ve 13. a v 15. minutě, a zaveleli 
tak k nečekanému brankovému 
obratu.

Rozhodující úder inkasovali 
domácí hokejbalisté po sedm-
nácti sekundách druhé třetiny, 
kdy sudoměřického gólmana 
Ondreje Dekányho (toho vystří-
dal ve 28. minutě David Kučera) 
propálil mostecký kapitán Bruš-
tík (1:3) a protože během necelé 
minuty v závěru druhé části hos-
té ještě dvakrát skórovali, bylo v 
sobotu odpoledne ve sportovním 
areálu v Sudoměřicích zřejmé, 
že nečekané body si odveze sok 
z dalekého Mostu. 

Na začátku třetí části se během 
necelých dvou minut opět branko-
vě prosadili hosté (1:7), přičemž 
otřesení domácí dokázali pouze 
vysokou porážku zmírnit, když 
malý míček poslal do mostecké 
svatyně, kterou hájil Pavel Brém, 
postupně Kaluža mladší a Hruboš.

Branky a nahrávky:
00:17 Jan Kaluža mladší (Kon-

derla, Fraňo), 31:56 Jan Kaluža 

mladší (Kudláč, Janík), 43:25 
Adam Hruboš (Skyba, Hübl) 
– 12:13 Petr Koudelka (Švancar, 
Chytrý), 14:44 Tomáš Chyba 
(Švancar), 15:17 Čestmír Bruštík 
(Novák, Plachý), 27:33 Tomáš 
Chyba (Chytrý, Švancar), 28:31 
Radek Procházka (Švancar, Chy-
ba), 30:31 Tomáš Chyba (Kou-
delka, Bruštík), 31:32 Radek 
Procházka (Chytrý), vyloučení: 
7:10, využití: 1:3, v oslabení: 
0:0, střely na branku: 26:22, roz-
hodovali: Petr Škrobák a Vladi-
slav Olesz, sledovalo 108 velmi 
zklamaných diváků.

„Vstup do utkání se nám vyda-
řil. V kabině jsme klukům řekli, 
co mají hrát a hned první střídá-
ní nám vyšlo. Škoda, že jsme za 
našeho těsného vedení nepromě-
nili naši další velkou příležitost, 
mohlo to vypadat zcela jinak. 
Rozhodlo i to, že početní výhody 
Most dokázal využít, my naopak 
ne,“ smutnil po utkání domácí 
trenér Zdeněk Jurásek.

„Nám se naštěstí podařilo na 
brzký gól domácích v závěru tře-
tiny zareagovat a o chvíli později 

HokEJbAl - EXTRAlIGA
 1. Kladno  10 2 1 2 48:25 35
 2. Pardubice  10 0 1 4 53:29 31
 3. Kert Park Praha 9 0 1 6 62:35 28
 4. KOVO Praha  6 4 0 5 46:36 26
 5. Ústí nad Labem 6 2 3 4 46:35 25
 6. Plzeň  6 1 3 5 37:29 23
 7. Letohrad  6 2 1 7 40:39 23
 8. Hr. Králové  5 0 3 7 37:47 18
 9. SUDOMĚŘICE 4 2 1 8 31:57 17
 10. Most  4 0 1 9 26:48 13
 11. Rakovník  3 2 0 12 31:77 13

jsme dali i vedoucí branku, což 
nás samozřejmě uklidnilo. I když 
nám začátek nevyšel, poté jsme 
hráli dobře a za tři důležité body 
jsme moc rádi. Na daleké cesto-
vání jsme zvyklí, proto jsme sem 
jeli s dostatečným předstihem, 
abychom se na místě rozcvičili 
a byli na zápas dobře připrave-
ni,“ řekl po duelu spokojený asi-
stent trenéra Mostu Jiří Plachý, 
který vedl tým na jihu Moravy  
z důvodu absence hlavního kou-
če Daniela Dvořáka.              (pol)

HODONÍN – Lídr divize D FK 
Hodonín se na prahu jarních 
odvet střelecky trápí, když 
v posledních třech zápasech 
dal čtyři branky, ale dvanáct 
inkasoval. V sobotu prohrál 
na hřišti třetiligové Sigmy Olo-
mouc. Více se dařilo Slovanu 
Bzenec, který uhrál plichtu na 
hřišti lídra krajského přeboru  
v Mutěnicích.

Výsledky některých zápasů 
přípravné zimní kopané:

Sigma Olomouc B – FK 
Hodonín 2:0 (0:0)

V sobotu před polednem se 
Naftařům na Hané nevedlo, když 
je poslal do kolen domácí útoč-
ník Yunis, který se dvakrát pro-
sadil po obrátce. Přitom v prv-
ním poločase za stavu 0:0 kopal 
penaltu hostující snajpr Pavol 
Masaryk, ale z bílého bodu neu-
spěl. Hosté přijeli do Olomou-
ce v hodně kombinované sesta-
vě, když chyběli gólman Petráš, 
a hráči pole Polách, Voříšek, 
Konečný, Šturma a Hesek, takže 
šanci dostali mladíci z hodonín-
ského dorostu Svoboda s Hlavá-
čem.

Góly: 57. a 79. Jakub Yunis.
„Olomouci jsme byli vyrov-

naným soupeřem, ale bohužel 
téměř všechny naše akce konči-
ly na šestnáctce domácí Sigmy. 
Chyběla nám finální i předfinální 
fáze. Na druhé straně jsme toho 
domácímu třetiligistovi příliš 
nedovolili. Po Slovácku jsme 
narazili na nejlepšího soupe-
ře. Jinak začátek střetnutí nebyl 
podle našich představ, protože 
soupeř hrál v pohybu a prezen-
toval se technickým a kombinač-
ním fotbalem,“ věděl Vladimír 
Malár, asistent hodonínského 
kouče Františka Komňackého.

FK Mutěnice – TJ Slovan 
Bzenec 1:1 (1:1)

Do vedení šli uprostřed minu-
lého týdne hosté v páté minutě, 
kdy po přihrávce za chybující 
domácí obranu chytře skóroval 
Tomáš Reška – 0:1.  Vinaři srov-
nali v závěru poločasu (37. minu-
ta), kdy se prosadil po akci dvo-
jice Bíza s Vydařilým mutěnický 
kanonýr Marcel Čepil – 1:1.

„Myslím si, že zápas měl svoji 
kvalitu. První poločas byl obou-
stranně rychlejší, protože se hrálo 
nahoru dolů. A právě v této části 
jsme měli několik šancí. Druhá 
polovina už byla vyrovnanější. 
Tempo hry sice trochu upadlo, 
ale celkově to bylo velmi zajíma-
vé utkání. Bylo to prostě derby, 
ve kterém nechtěl nikdo prohrát. 
Takových zápasů potřebujeme v 
přípravě víc,“ tuší Petr Zemá-
nek, lodivod Mutěnic.

„V prvním poločase byly 
Mutěnice lepší. Byl jsem tady 
po delší době a jsem překvape-
ný z toho, v jak špatném stavu 
je tady umělý trávník. Podle mě 
by to chtělo okamžitou rekon-
strukci. Právě terén byl společně 
s nechutí hráčů naším největším 
problémem. Tráva je tady nesku-
tečně rychlá, povrch mi připomí-
nal spíše beton. Nedokázali jsme 
se s tím vyrovnat. Domácí jsou 
naopak na toto hřiště zvyklí, pro-
to měli míč častěji pod kontro-
lou víc než naši hráči. My jsme 
dělali fatální chyby v koncových 
přihrávkách i v mezihře.  Po pře-
stávce jsme hráli na tři obránce, 
což sice přineslo určité problémy 
v pohybu hráčů, na druhé stra-
ně jsem byl ale spokojený za to, 
že jsme to vzadu zvládli,“ řekl 
po remíze Libor Škodík starší, 
kouč Bzence.

FK Mutěnice – Slavoj Velké 
Pavlovice 5:1 (1:1)

Celek z 1.A třídy na Břeclav-
sku byl v první půli vedoucímu 
týmu krajského přeboru více než 
vyrovnaným protivníkem. Hosté 
dokonce vedli 1:0, do poločasu 
ale stačili Vinaři srovnat krok a 
skóre a definitivně o jasné výhře 
rozhodli po obrátce, kdy už na 
hřišti jasně vládli.

Branky: Marcel Čepil, Jaro-
slav Hromek, Dalibor Koštuřík, 
Michal Bíza, Tomáš Novotný 
– Tomáš Straka

Kyjov – Sobůlky 5:0 (3:0), 
branky: Martin Riedl 2, po jedné 
přidali Michal Dulovecz, Tomáš 
Dufek a Ondřej Vajgara

Starý Poddvorov – Mikulči-
ce B 2:1 (1:1), za vítěze: Mar-
tin Blaha z penalty po faulu na 
Lukáše Frolce a David Skočík. 
Zasloužená výhra týmu z Pod-
luží, který měl další dvě tutov-
ky a zkoušel na stoperu Martina 
Blahu (Dubňany) a dva hráče z 
Mutěnic – Karla Růžičku a Jaku-
ba Pavelku. Starý Poddvorov 
hraje v neděli 5. března na umě-
lé trávě (UT) v Mutěnicích proti 
NESYTU Hodonín. Výkop je v 
16 hodin.

u u u  Mezinárodní halový 
turnaj žen vyhrál domácí FC 
NESYT Hodonín

V sobotu pořádal klub FC 
NESYT Hodonín v hale TEZA 
v Hodoníně mezinárodní turnaj 
žen v halové kopané, který nako-
nec vyhrál pořadatel akce, když 
inkasoval v celém turnaji pou-
ze jediný gól, a to v souboji se 
Slavojem Podivín po výsledku 
6:1. Celková bilance žen NESY-
TU Hodonín je: 5-0-0, 23:1 – 15 
bodů.

Další výsledky NESYTU:
NESYT HO – Sokol Troub-

sko-Brno 1:0, - ŠK Svätý Jur 
(SR) 11:0, - TJ Spartak Valašské 
Klobouky 3:0, - ČSK Uherský 
Brod 2:0.

Na druhém místě skončil Podi-
vín (4-0-1, 9:9, 12), třetí mís-
to získaly hráčky z Valašských 
Klobouk (2-1-2, 4:5, 7), čtvrté 
skončilo Troubsko (1-1-3, 4:4, 
4), pátá příčka náležela děvčatům 
z Uherského Brodu (1-1-3, 7:11, 
4) a konečné šesté místo braly 
hráčky ze slovenského Svätého 
Juru s bilancí 0-1-4, 2:19 a zis-
kem jediného bodu za remízu 1:1 
s družstvem Troubska.

Nejlepší brankářkou byla 
pořadateli vyhodnocena Petra 
Švancarová (Troubsko), hráč-
kou Vendula Machů a střelkyní 
(sedm branek) Kristína Psotková 
(obě NESYT HO).

Sestava a branky NESYTU 
HO:

Pavlína Horáková – Kateřina 
Andrlíková 1, Ilona Podrazilo-
vá 3, Hana Svobodová 1, Ele-
na Bučková, Vendula Machů 
3, Veronika Danielová, Sabína 
Machová, Alexandra Blahová 3, 
Kristýna Psotková 7, Karolína 
Salajková, Benedikta Kudláč-
ková 5. Trenéři: Jan Dohnálek a 
Jaroslav Řezáč.

„Jsem osobně spokojený s cel-
kovou úrovní tohoto turnaje. Naše 
vítězství je zcela zasloužené. 
Překvapením je druhé místo 
Podivína. Ještě nás čekají dva 
přípravné duely a 18. března 
startuje jarní část druhé celostát-
ní ligy, ve které hostíme na UT v 
Dubňanech od 11 hodin Čáslav,“ 
prozradil týdeníku Nové Slovác-
ko Jan Šnajdr, předseda klubu 
FC NESYT Hodonín.        (pol)        

DUBŇANY – Až v pátém kole 
nachytali fotbalisty Dubňan na 
hruškách borci z Osvětiman, 
které je porazili rozdílem dvou 
gólů, přičemž na výhru si zadě-
lali již po prvním poločase, kte-
rý vyhráli 3:0. 
Vedoucí Koryčany jasně pře-
hrály Hovorany, které musí stra-
šit hodně pasívní skóre 8:29! O 

víkendu se zadařilo oběma slo-
venským týmům, které letos na 
populárním Zimním turnaji v 
Dubňanech na UT třetí generace 
startují. 

Výsledky pátého kola:
Koryčany – Hovorany 6:0 

(3:0), Rostislav Gejdoš 2, Josef 
Mušálek, Michael Hubr, Marek 
Vrba, Karel Věžník, Osvěti-

many – Dubňany 3:1 (3:0), 
Ondřej Zýbal 2, Marek Žan-
dovský – David Noga, Mok-
rý Háj – Rohatec 2:1 (1:1), J. 
Pobuda, M. Chrenka – Lukáš 
Salajka, Gbely – Milotice 6:5 
(2:2), T. Kratochvíl 2, F. Slo-
boda, F. Kučera, P. Zajíček, D. 
Nemec – Petr Holub 3, Radek 
Šifel, Tomáš Kasan.       (red)

První porážka domácích Dubňan na zimním turnaji
Tabulka po 5. kole:

 1. Koryčany 5 0 0 22:4 15
 2. Gbely 4 0 1 19:13 12
 3. Dubňany 3 0 1 10:5 9
 4. Milotice 2 0 2 18:14 6
 5. Mokrý Háj 2 0 3 7:10 6
 6. Rohatec 1 1 3 9:10 4
 7. Osvětimany 1 1 2 7:16 4
 8. Hovorany 0 0 5 8:29 0
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Hledáme vhodné kandidáty na pracovní pozici: 

OPERÁTOR CNC STROJŮ 
Bučovice 

 

Požadujeme: 
▪ vyučení nebo SŠ v oboru výhodou 
▪ znalost práce s řídícím systémem HEIDENHAIN nebo 

FANUC výhodou 
▪ manuální zručnost, zodpovědnost, spolehlivost 
▪ ochotu pracovat ve směnném provozu 

 
Nabízíme:  

▪ zázemí a podporu silné a dynamické společnosti 
▪ práce na nových nejmodernějších strojích (Makino, Trimill) 
▪ plat 20 000,-Kč až 35 000,-Kč 
▪ náborové příspěvky (20 až 40 000,-Kč)  
▪ 5 týdnů dovolené 
▪ 13. a 14. platy 
▪ příplatky za práci přesčas 50% 
▪ příspěvky na dopravu 
▪ příspěvky za plnění pracovní doby 
▪ příspěvky na penzijní pojištění 
▪ příspěvky na závodní stravovaní 
▪ moderní firemní oblečení 
▪ práce v mladém kolektivu 
▪ přesná kusová výroba 

 

 
 

V případě že Vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované 
předpoklady, zašlete svůj profesní životopis. Možnost 
nezávazné prohlídky. 

 

▪    největší dodavatel nástrojových a konstrukčních ocelí v ČR 
▪    výrobce forem a rámů forem pro automobilový průmysl (BMW, VW, Audi,...) 

 

 

Hledáme vhodné kandidáty na pracovní pozici: 

OBSLUHA PÁSOVÝCH PIL 
Bučovice 

 

 
Požadujeme: 

▪ manuální zručnost, zodpovědnost, spolehlivost 
▪ ochotu pracovat ve směnném provozu 

 
 
Nabízíme:  

▪ zázemí a podporu silné a dynamické společnosti 
▪ zajímavé platové ohodnocení  
▪ 5 týdnů dovolené 
▪ 13. a 14. platy 
▪ příplatky za práci přesčas 50% 
▪ příspěvky na dopravu 
▪ příspěvky za plnění pracovní doby 
▪ příspěvky na penzijní pojištění 
▪ příspěvky na závodní stravovaní 
▪ moderní firemní oblečení 
▪ práce v mladém kolektivu 
 
 
 
 

 
 

V případě že Vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované 
předpoklady, zašlete svůj profesní životopis. Možnost 
nezávazné prohlídky. 

 

▪    největší dodavatel nástrojových a konstrukčních ocelí v ČR 
▪    výrobce forem a rámů forem pro automobilový průmysl (BMW, VW, Audi,...) 

	 	 Město Hodonín
																															Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

	 	 Tajemnice Městského úřadu Hodonín vyhlašuje v souladu s § 7 odst. 3 zákona č.  
  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých  
  zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“)

	 	 výběrové řízení na pracovní pozici (druh práce)

Referent/ka stavebního úřadu (zařazen do obecného stavebního úřadu)

Pracovní náplň:	Výkon	státní	správy	na	úseku	územního	plánování	a	stavebního	řádu
Místo výkonu práce:	Hodonín
Platové zařazení:	Platová	třída	10	(dle	NV	č.	564/2006	Sb.,	o	platových	poměrech	zaměstnanců		
ve	veřejných	službách	a	správě,	ve	znění	pozdějších	předpisů	a	dále	dle	ZP)
Pracovní poměr:		Doba	neurčitá
Předpokládaný nástup: duben 2017   
Předpoklady: Státní	občan	ČR,	příp.	cizí	státní	občan	s	trvalým	pobytem	v	ČR
Fyzická	osoba,	která	dosáhla	věku	18	let,	je	způsobilá	k	právním	úkonům,	je	bezúhonná
Znalost	jednacího	jazyka
Další požadavky:	VŠ,	VOŠ		vzdělání	stavebního	směru	v	souladu	s	§	2	NV	č.	564/2006	Sb.,
Výhodou	praxe	v	oblasti	veřejné	správy	a	správní	činnosti	na	úseku	územního	rozhodování		
a	stavebního	řádu,	případně	ZOZ,	organizační	a	komunikační	dovednosti
Odpovědnost,	asertivní	jednání,	odolnost	vůči	stresu,	schopnost	samostatné	i	týmové	práce	
Velmi	dobrá	práce	na	PC,	řidičský	průkaz	skupiny	B-	aktivní	řidič
Náležitosti přihlášky uchazeče: Jméno,	příjmení	a	titul	uchazeče,	datum	a	místo	narození	uchazeče,	
státní	příslušnost	a	místo	trvalého	pobytu	uchazeče,	číslo	OP	nebo	číslo	dokladu	o	povolení	k	pobytu,	
jde-li	o	cizího	státního	občana,	datum	a	podpis	uchazeče	
Doklady, které je nutno doložit k přihlášce: 
•	Životopis	zaměřený	na	údaje	o	dosavadních	zaměstnáních	a	odborných	znalostech	a	dovednostech
•	Výpis	z	evidence	Rejstříku	trestů	ne	starší	než	3	měsíce,	u	cizích	státních	příslušníků	též	obdobný	
doklad	osvědčující	bezúhonnost	vydaný	domovským	státem,	pokud	takový	domovský	stát	nevydává,	
doloží	se	bezúhonnost	čestným	prohlášením
•	Ověřená	kopie	dokladu	o	nejvyšším	dosaženém	vzdělání
Souhlas	s	nakládáním	s	poskytnutými	osobními	údaji	pro	účely	tohoto	výběrového	řízení,	ve	smyslu	
zákona	č.	101/2000	Sb.,	o	ochraně	osobních	údajů
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami.	 Později	 zaslané	 přihlášky	
nemůžeme	zařadit	do	výběrového	řízení.	Vyhlašovatel	si	vyhrazuje	právo	zrušit	toto	výběrové	řízení	
kdykoliv	v	jeho	průběhu.
Lhůta pro podání přihlášky: Nejpozději do 31. 3. 2017, 12.00 hodin
Forma přihlášky:	písemná
Místo a způsob podání přihlášky:	Městský	úřad	Hodonín,	osobně	nebo	prostřednictvím	pošty,		
v	zalepené	obálce	označené	slovy	„NEOTVÍRAT“	–	VŘ	–	referent/ka	stavebního	úřadu
Adresa, kam přihlášku zaslat:	
Městský	úřad	Hodonín,	Národní	třída	25,	kancelář	tajemnice,	695	35	Hodonín
	


