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Na mnoha místech Slovácka se o nadcházejícím víkendu roztočí fašankové veselí. S týdením předstihem si obyčeje užívalo na dvě stě krojovaných a různých masek v Žeravinách při 2. Slovácko-
Záhoráckém fašanku-fašangu. Více v příštím čísle Nového Slovácka.                                                                                                                                                            Foto: Antonín Vrba              

STRÁŽOVICE – V pondělí 
před polednem se u Strážovic 
zastavila doprava kvůli váž-
né dopravní nehodě. Za obcí  
v místě, kde je před lesem 
zúžená vozovka kvůli ujíždě-
jícímu svahu, se čelně stře-
tlo osobní vozidlo Peugeot  
s dodávkovým vozidlem 
Ford. 

„Jednačtyřicetiletý řidič Peu-
geotu jel směrem na Kyjov  
a během jízdy se zřejmě plně 
nevěnoval řízení. Se svým 
vozidlem přejel do protisměru, 
kde v tu dobu jela dodávka, do 
které narazil,“ popsal okolnosti 
havárie mluvčí Policie ČR Petr 
Zámečník. 

Zatímco řidič Peugeotu ze 
střetu vyvázl bez zranění, tak 
řidiče dodávky museli z vozi-

Mezinárodní fašank začal předčasně

dla vyprostit přivolaní hasi-
či. Dostali ho z auta s lehkým 
zraněním, se kterým musel být 
převezen do nemocnice. 

„Oba řidiči byli podle decho-
vých zkoušek střízliví. Po dobu 
vyšetřování a odklízení násled-
ků byla silnice I/54 zcela uza-
vřena a policisté odkláněli pro-
voz na objízdnou trasu,“ doplnil 
mluvčí policie.

Částečně bylo možné silni-
ci uvolnit dopravě až po druhé 
hodině odpoledne, kdy odjelo  
z místa odtahové vozidlo. Ve 
velmi úzkém prostoru kolem něj 
nebylo možné projíždět. Nej-
dříve policie pustila ještě před 
druhou hodinou auta od Brna, 
později i cestující od Kyjova. 
V jejich pruhu totiž havarova-
ná auta stála.               (šmý)

VESELÍ NAD MORAVOU 
– Ve Veselí nad Moravou bude 
už brzy otevřen nový komunit-
ní dům pro lidi nad šedesát let. 

Budova bývalého zemského 
domu a později také finančního 

Moderní dům pro seniory vzniká ve Veselí nad Moravou
úřadu našla nové využití díky 
projektu pro podporu bydle-
ní tohoto druhu z ministerstva 
pro místní rozvoj a bude tak 
nově sloužit zejména senio-
rům. Život se do budovy vrátí 

po více jak patnácti letech. Už 
nyní je o bydlení v něm značný 
zájem.

Domů pro starší lidi je v sou-
časné době málo. Ten Veselský 
bude mít 44 bytů o velikosti od  

dvaceti do 45 metrů čtverečních 
a tři společenské místnosti. A to 
už od dubna tohoto roku. 

V objektu se nachází hlídané 
parkoviště, garáže i kryté a uza-
mykatelné stání na kola. 

Dům s více jak devadesáti-
letou historií bude mít zacho-
vány i původní ornamen-
ty v průčelí hlavního vchodu  
a budou zdobit zdi i v interiéru.  
Více na straně 2              (zs)

Osobák se čelně střetl 
s dodávkou u Strážovic

Úzká silnice byla po nehodě okamžitě neprůjezdná.                                        Foto: Hasiči
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§ ČERNÁ KRONIKA

Mladíci řešili spor pěstmi. Jeden dal 
„čelo“ dívce, která se ozvala
DUBŇANY – Vzájemné antipatie vyřešili dva muži na plese  
v Dubňanech rvačkou. Spor mladíků ve věku 24 a 28 let řešily pěsti. 

„Mladší z mužů nejprve napadl svého protivníka před budovou, 
kde ples probíhal. Nejprve jej uchopil za sako a povalil na zem. Pak 
jej nejméně desetkrát udeřil pěstí do hlavy. Napadení si vyžádalo zra-
nění na hlavě a poškození společenského oděvu. Následně útočník 
ještě fyzicky napadl přítomnou mladou ženu, která se na místě zastala 
napadeného muže. Tuto ženu udeřil svým čelem do obličeje,“ uvedl 
policejní mluvčí Petr Zámečník. 

Incident tím ale neskončil. O nějakou dobu později pokračoval 
ve vstupní hale. Tentokrát se role obrátily a z původně napadeného 
muže se stal útočník. „Dostihl svého protivníka a nejméně dvakrát jej 
udeřil pěstí do obličeje. Po skončení plesu se strhla další potyčka před 
místním barem, kde opět jeden druhého udeřil pěstí do obličeje a po 
pádu na zem jej ještě kopal do hlavy. Konečnou dohru rvačky budou 
mít policisté, kteří na místo byli přivoláni. Oba muže podezřívají  
z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví a k případu zjišťují 
další podrobnosti,“ zakončil mluvčí policie.                              (šmý) 

Chtěl se najíst zadarmo. Za malou 
krádež může skončit ve vězení 
VESELÍ NAD MORAVOU – Veselští policisté řešili případ krá-
deže zboží v místním obchodě. Třiadvacetiletý muž si chtěl při-
lepšit a najíst se zadarmo. 

„V prodejně si vzal dvě paštiky, které ukryl do své bundy a prošel 
přes pokladnu, aniž by zboží zaplatil. V prostoru za pokladnami byl 
zastaven členem ostrahy a ukradené paštiky musel vrátit zpět do pro-
dejny. Na místo byli přivolání i policisté, kteří zjistili, že tento muž 
se krádeží nedopustil rozhodně poprvé. V posledních třech letech již 
byl za obdobné skutky odsouzen na dva a půl roku. Na jaře 2016 byl 
z vězení podmínečně propuštěn na svobodu. Ani tak se ale dalším 
krádežím neubránil. Za krádež dvou paštik v hodnotě třiceti korun 
mu nyní v krajním případě hrozí až tři roky odnětí svobody,“ sdělil  
k případu policejní mluvčí Petr Zámečník.                                  (šmý)

Chtěli ušetřit za šatnu. Odložené 
svršky jim z auta někdo ukradl
HODONÍN – Na hodonínské policisty se v noci obrátili návštěv-
níci hodonínské diskotéky. V době kdy si užívali tanečních rytmů 
a zábavu uvnitř diskotéky, někdo jim ze zaparkovaného vozidla 
ukradl bundy, které si tam nechali, aby je s sebou nemuseli brát 
na diskotéku. 

To, že auto není vhodným úložištěm věcí, se přesvědčili hned po 
skončení diskotéky, kdy našli auto vykradené. Spolu s pěti bundami 
zmizely i další osobní věci okradených v celkové hodnotě dvanáct tisíc 
korun. Policisté po pachateli i po odcizených věcech pátrají.     (red)

Dopravní policisté žádají o pomoc. 
Hledají svědky nehod
REGION – Ve středu 8. února 2017 v době od 11.35 do 12.10 
došlo v Hodoníně v ulici Sadová vedle činžovního domu č.p. 11 
k poškození zaparkovaného vozidla. Zatím neznámý řidič jel od 
ulice Velkomoravská a zřejmě se plně nevěnoval řízení. Přitom 
narazil do zpětného zrcátka parkujícího vozidla Škoda Octa-
via. Po nehodě, aniž by neznámý řidič zanechal na sebe kontakt,  
z místa nehody odjel.

Ve čtvrtek 9. února 2017 v době od 10.15 do 11.05 došlo v Kyjově 
na parkovišti pro veřejnost v areálu nemocnice k poškození zapar-
kovaného vozidla. Dosud neustanovený řidič narazil do zadní části 
vozidla BMW 316, které bylo zaparkováno na parkovišti. Po doprav-
ní nehodě z místa ujel, aniž by si splnil povinnosti účastníka dopravní 
nehody.

Ve čtvrtek 9. února 2017 v době od 6.25 do 15.00 došlo v Dub-
ňanech na parkovišti v ulici U Zdravotního střediska poblíž budovy 
České pošty k poškození zaparkovaného vozidla. Doposud nezná-
mý řidič osobního vozidla sytě modré barvy při najíždění na parko-
vací místo narazil do levého boku zaparkovaného vozidla Hyundai 
Tucson. Nezjištění řidič, aniž by splnil povinnosti účastníka silniční-
ho provozu, z místa odjel.

Případní svědci, kteří mohli tyto nehody vidět a mohou 
tak přispět k jejich objasnění, se mohou ohlásit na telefonu  
974 633 260 nebo přímo na linku 158.                                      (red)

REGION – V minulém týdnu 
vyhlásil Český hydrometeoro-
logický ústav pro Jihomorav-
ský kraj informaci o kvalitě 
ovzduší. 

Hodonín dosáhl na index pět 
z šesti možných, což je znám-
ka označující špatnou kvalitu 
ovzduší. Smogová situace trvala 
několik dní. Vysoká koncentra-
ce polétavého prachu v ovzduší 
působila potíže lidem s chronic-
kými dýchacími vadami, srdeč-
ním onemocněním, starším lidem 
a malým dětem.

„Doporučujeme maximál-
ně omezit využívání doprav-
ních prostředků se spalovacím 
motorem a přednostně používat 
veřejnou dopravu. Přispějete tak 
ke zlepšení momentální špatné 
kvality ovzduší, neboť emise ze 
spalovacích motorů se význam-
ně na něm podílejí,“ upozornil 
na městském webu města Hodo-
nín odbor životního prostředí. 
„Pokud budou podniknuty ze 
strany města další kroky, budou 
občané informováni,“ sdělila 
vedoucí odboru životního pro-
středí Města Hodonín Jarmi-
la Kotrlová k otázce, zda bude 

VESELÍ NAD MORAVOU 
– Stojí přede mnou mladý muž 
sportovní postavy. Jmenuje se 
Martin Lejsal. S finišujícími 
pracemi je z jeho tváře poznat, 
že je trochu unavený a to se na 
místě setkáváme dopoledne. 
Je jedním z investorů nového 
domu pro seniory ve Veselí 
nad Moravou.

Smog zasáhl také Hodonínsko

městská hromadná doprava zdar-
ma z důvodu, aby lidé svá auta 
nechali doma a ještě víc nezne-
čišťovali už tak špinavý vzduch. 

Pacientů nepřibylo. „V souvis-
losti se smogovou situací zatím 
není nárůst pacientů s respirač-
ními problémy,“ sdělil mluvčí 
Nemocnice Kyjov Filip Zdražil. 

Když je mráz, povětšinou je 
bezvětří nebo pouze slabý vítr, 
čímž se vytvářejí podmínky pro 
hromadění znečištění v blíz-

kosti zemského povrchu a vzni-
ku smogových situací zimního 
typu. Lepší je to v případě, kdy 
i v mrazech více fouká a rozpty-
lové podmínky se díky zvýšené 
ventilaci zlepšují.

Rozlišujeme smogové situace 
letního a zimního typu. Zatímco 
letní situace s vysokými koncen-
tracemi troposférického ozonu 
se vyskytují za horkého a suché-
ho počasí v teplé polovině roku, 
nejčastěji od začátku dubna do 

než třem desítkám zaměstnan-
cům se zdravotním postižením. 
Jsem tedy přítomen pohovorům 
s osobami, které řeší zdravotní  
i sociální potřeby,“ dodává, když 
se ptám, z jakého důvodu se roz-
hodl pro projekt tohoto typu.

Procházíme se po celém domě 
a je velmi jednoduše řešený. 

Působí vzdušně a dovnitř proni-
ká hodně světla. Je tu dost ruš-
no, ještě se tu pracuje. Téměř na 
každém kroku potkáváme řeme-
slníky, ať už jsou to zedníci, 
malíři nebo muž, co zprovozňu-
je výtah. Kromě nich tu potká-
vám také nové zájemce, kteří si 
vybírají byt.

Nájemníci budou mít zaří-
zené komunitní místnosti, kde 
se budou moci setkávat. Bude 
zde přístupný internet, televize 
a využívat budou dva moderní 
výtahy. „Do domova budou mít 
přístup místní Charita Veselí 
nad Moravou a Zdislava Vese-
lí, což jsou organizace, které 
disponují dostatečně proško-
leným personálem k poskyto-
vání služeb pro seniory. For-
ma služby se technicky nazývá 
terénní služba. Obyvatelé domu 
si tak budou moci tyto služ-
by sjednat dle svých potřeb  
a možností,“ doplnil majitel.

Dům s více jak devadesátile-
tou historií bude mít zachova-
né i původní ornamenty v prů-

Moderní dům pro seniory ve Veselí nad Moravou 
i po přestavbě zachová lidové ornamenty

konce září. Zimní smogové situ-
ace, spojené s vysokými koncen-
tracemi oxidu siřičitého, oxidu 
dusičitého a prachu, se nejčastěji 
pozorují v chladném období od 
října do března roku následují-
cího. 

Výjimečně se mohou obje-
vit vysoké koncentrace prachu  
i mimo toto období. Při zimních 
smogových situacích se nejvyš-
ší hodnoty znečištění dosahují v 
ranních hodinách před východem 
slunce a večer po jeho západu. 
Koncentrace je tak přímo závis-
lá na rozptylových podmínkách  
a vytápění nebo intenzitě dopra-
vy. Nejlepší podmínky pro vět-
rání a pobyt venku jsou tudíž 
v brzkých odpoledních hodi-
nách. Větrání by mělo být 
krátké a intenzivní. V přípa-
dech dlouhodobého výskytu 
špatných rozptylových pod-
mínek ovšem zůstává úroveň 
znečištění vysoká po celý den  
a pobyt venku je vhodné ome-
zit na nejmenší nutnou míru. 
Doporučuje se sledovat infor-
mace o aktuálním stavu zne-
čištění ovzduší na internetu  
a v médiích.                                 (zs)

Výřez ze smogové mapy České republiky.                  Zdroj: ČHMÚ

 Přitom stejný dům pro senio-
ry se svými rodiči řídí už tři roky 
v nedalekém Vracově. Proč se 
rozhodl pro další ve Veselí nad 
Moravou? „Vycházím ze svých 
životních zkušeností, kdy jsem 
jako profesionální sportovec měl 
možnost hrát fotbal i v Holand-
sku, kde takové podobné domy 
jsou zřízeny, aniž by bylo na prv-
ní pohled patrné, že jde o provoz 
pro seniory. Vlastně jsem v tako-
vém bytovém komplexu bydlel 
jeden rok. Časem jsem zjistil, 
že jde o komplex, který je inter-
ně rozdělen na různé provozy  
a jedním z provozů je bydle-
ní pro seniory,“ řekl. Stal se 
sportovním smolařem, když 
kariéru vrcholového sportovce 
ukončila zranění. „Mám zřej-
mě také silnější sociální cítě-
ní. Jsem v řídícím orgánu spo-
lečnosti, která dává práci více 

čelí hlavního vchodu a budou 
zdobit zdi i v interiéru. Už nyní 
na nich pracují šikovné malé-
rečky Zuzana Zimková a Pav-
lína Martinů z Mikulčic, které 
mají malování ornamentů jako 
koníčka. „Pátrali jsme v histo-
rii a snažili se najít co nejvíce 
informací k původním malo-
vaným ornamentům. V průbě-
hu času a s různými majiteli se 
jejich původ trochu deformo-
val,“ vysvětlila Zuzana Zimko-
vá, která zrovna malovala orna-
ment z podlahy.

Samotná stavba, jakož  
i nákup nemovitosti pro přestav-
bu, pozemků, projektové doku-
mentace, zpracování veřejné 
zakázky a náklady osob zapo-
jených do projektu se pohybuje 
kolem 35 milionů korun. Z toho 
přislíbilo dotaci ve výši sedma-
dvacet milionů korun Minister-
stvo pro místní rozvoj. Budova 
bude otevřena veřejnosti dne 
31. března letošního roku od 
15 hodin a může si ji kdokoliv 
přijít prohlédnout.            (zs)

Zemský dům na snímku v původní 
podobě.     Foto: archiv investora

Nový dům pro seniory ve Veselí nad Moravou.                                                                  Foto: Zuzana Skočíková
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Miluju sladké, ale kdybych se chtěl z něče-
ho přejíst, až by mi bylo zle, tak nejraději  

z klobásek. I proto pro mě bylo nesmírně obtížné se 
při koštu v Žarošicích krotit. Některé vzorky byly 
tak úžasné, že jsem jen obtížně bojoval s pokušením 
zůstat jen u jednoho druhu a ten si vychutnat. Bylo 
tam takových dost. Ale to bych nemohl ochutnat ty 
další! Co kdyby mezi nimi byl ještě lepší kousek? 
A tak jsem poctivě bral jeden vzorek za druhým  
a od každého jen jedno kolečko, raději to nejmen-
ší jaké bylo na talířku k dispozici. I tak se mi nepodařilo ochutnat 
všechno, protože jsem se mohl zdržet jen krátce. Mít tak čas, při-
šel bych hned na druhou odpoledne na začátek a do večera bych 
to zvládl. Pak bych si klobáskové obžerství mohl náležitě vychut-
nat. Asi mě to muselo hodně mrzet, protože v noci se mi zdál tema-
ticky zaměřený sen. Na zahradě mého rodného domu jsem chystal 
do asi metr dlouhé vany kusy masa. Bylo po zabíjačce, to vím jis-
tě. Jen nevím, co jsme to vlastně zabíjeli. Skládal jsem jeden kus 
masa na druhý a čekal na někoho, kdo to všechno semele. Najednou 
se objevil můj bývalý spolužák Ríša, který je bohužel už na prav-
dě Boží. Ukaž, já to pro tebe rozemelu, řekl mi, vytáhl obrovskou 
vrtačku, zapnul ji a zabořil do masa. Vanička se třepala jako sulc, 
Ríša taky a já jakbysmnet, protože jsem vaničku držel. Ty z toho 
ale neochutnáš, řekl jsem mu, když jsem si uvědomil, že už neži-
je a přišel ze záhrobí jen proto, aby mi pomohl. Přišlo mi to líto, 
protože vím, že on by jídlo ze zabíjačky dokázal vychutnat, stejně 
jako klobáskový košt. Kdyby byl v Žarošicích se mnou, spolykal by 
určitě všechny vzorky. To byl jiný jedlík, než já! Kdo jste ho znali, 
dejte si příště klobásku i se vzpomínkou na něj.      Zdeněk Šmýd

* SLOVO šéfREdAKTORA

VNOROVY – Po přibližně půl 
roce oznámili drážní inspek-
toři, kdo může za převrácení 
jeřábu, který v září minulého 
roku měl odstraňovat následky 
tragické havárie na železnici  
u Vnorov. Na vině je zaměst-
nanec Českých drah. Špatně 
stroj zajistil. 

„Strhneme mu částku ve výši 
platu za čtyři a půl měsíce,“ 
oznámila mluvčí Českých drah 
Monika Bezuchová. Železničář 
tak přispěje k zaplacení škod ze 
série nehod, které na trati u Vno-
rov následovaly v rychlém sledu 
za sebou.

„Náklady jsme prozatím 
vyčíslili na 155 tisíc korun,“ sdě-
lil mluvčí Drážní inspekce Mar-
tin Drápal s tím, že další škody 
přibyly při odklizení následků 
nehod. 

Sérii smolných událostí na tra-
se mezi Veselím nad Moravou 
a Sudoměřicemi začala 13. září. 
Na přejezdu do osobního vlaku 
narazil traktor. Jeho řidič sráž-
ku nepřežil. Vykolejily celkem 
čtyři vagony a v jednom začalo 
dokonce hořet. Nejprve tak zasa-
hovali na místě hasiči, kterých 
dorazilo přibližně deset jedno-
tek. Osm z pětadvaceti cestují-
cích se zranilo. Další den dorazil 
zmíněný jeřáb proto, aby vagóny 
umístil zpět na koleje. 

KYJOV – V prosinci minulé-
ho roku jsme za přítomnosti 
a podpory rodičů, vedoucích 
kroužků a dětí vytvořili SWOT 
analýzu pro náš Dům dětí  
a mládeže. Tato byla násled-
ně zpracována a byly podle ní 
vytvořeny cíle. Domeček tak 
zjistil, co rodičům chybí, co by 
rádi změnili a jakým směrem 
se vydat. 

Tyto cíle se pro nás staly pri-
oritou a začali jsme na nich 
intenzivně pracovat. Už nyní se 

HODONÍN – Světově nejhra-
nější česká opera o nešťastné 
lásce vodní víly k pozemskému 
princi se v letošní sezóně dočká 
už 27. uvedení v historii Metro-
politní opery. 

Představení láká na opulent-
ní výpravu, sugestivní herecké 
výkony a syrové pojetí příbě-
hu, který namísto krotké pohád-
kovosti vsadil na psychologic-
ké drama. Slavné měsíční árie  
a hlavní role se zhostí současná 
hvězda světových jevišť, Kristine 
Opolais, na jejíž výkon je upře-
na hlavní pozornost. Vzhledem 

Horňácký fašanek v celém regionu
HORŇÁCKO – Velkou tradici má na Horňácku fašankové vese-
lí, které vypukne v nadcházejícím víkendu. Uskuteční se ve všech 
místech regionu. Třetím rokem se ale budou muset folkloristé ve 
Velké nad Veličkou obejít bez prostor v kulturním domě prochá-
zejícím rekonstrukcí. 

Soubor Velička a dívčí sbor Fěrtúšky zve na besedu u cimbálu 
konanou v sobotu večer v Hospodě pod Lipami. Hudecká muzika 
Kubíci hodlá „pochovat basu“ 28. února v Horňáckém šenku. Soubor 
Kuželovjan z Kuželova se už v pátek 24. února poveselí s domácími  
i přespolními v kulturáku od 20.00. Ve fašankovém programu vystou-
pí vedle tanečníků i další místní kolektivy-mužský sbor a dívčí sbore-
ček Kuželovské zpěvulky. Hostovat přijedou: Retro Velička, Fěrtúš-
ky, Horňácká cimbálová muzika Romana Sokola a podlužácká kapela 
DUR. Obchůzky „fašankárú po dědině“ s krojovanými hudci (na Nové 
Lhotě i masky) se plánují ve Velké nad Veličkou - neděle a pondělí,  
v Nové Lhotě a v Javorníku v sobotu. V Kuželově, Hrubé Vrbce, Malé 
Vrbce, Lipově, Louce a v Suchově v neděli odpoledne.                   (av)

Dobrovolní hasiči obdrží nové vozy
VRACOV – Částkou 21,5 miliony korun podpoří kraj dobrovol-
né hasiče. Krajskému zastupitelstvu to doporučila rada na svém 
jednání 17. února 2017. 

Ministerstvo vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství Hasič-
ského záchranného sboru pro tyto složky vypsalo letos podruhé  
v historii speciální dotační titul s alokací 250 milionů korun. Z uve-
dené částky je určena pro dobrovolné hasiče na jižní Moravě částka 
zhruba 34 milionů korun, kterou Jihomoravský kraj doplní v rámci 
spolufinancování tohoto dotačního programu dalšími 21,5 miliony 
korun ze svého rozpočtu. 

Prostředky půjdou na pořízení 24 dopravních automobilů a na stav-
by a rekonstrukce požárních zbrojnic  - mezi vybranými jednotka-
mi pro podporu je i ta z Vracova.                                        (red)

Nemocnice už povolily návštěvy
KYJOV, HODONÍN – Chřipková epidemie pomalu ustupuje, 
takže nemocnice ustupují od zákazu návštěv, který tentokrát 
trval déle než jiné roky. 

Nemocnice v Kyjově i v Hodoníně v týdnu shodně zákaz zrušily 
a návštěvníci už tak mohou na lůžková oddělení za svými blízkými. 
V Kyjově od 15. února, v Hodoníně od 18. února. V obou případech 
ale vedení špitálů upozorňuje, že nemocných je stále dost, i když už 
jejich nedosahuje epidemického prahu. Proto je nutná obezřetnost.

„Žádáme, abyste před návštěvou pacienta u lůžka velmi důklad-
ně zvážili svůj aktuální zdravotní stav,“ zdůrazňuje web kyjov-
ské nemocnice. „Je nutno i nadále dodržovat zostřený hygienic-
ký režim, zejména správné zásady hygieny rukou,“ upozorňuje 
pak web té hodonínské.                                             (šmý)

Do Mikulčic o sedm tisíc více turistů
MIKULČICE – Slovanské hradiště v Mikulčicích dokončilo 
vyhodnocení návštěvnické sezony 2016 a panuje spokojenost. Ne 
náhodou památník získal Certifikát kvality za 2. místo v rámci 
více než třiceti Top výletních cílů jižní Moravy. 

„V minulém roce navštívilo hradiště 42 220 hostů. To je mezi-
roční nárůst návštěvnosti o 7 000 turistů. Od roku 2006 se počet 
hostů památníku zvýšil 5,2 krát,“ uvedl vedoucí památníku Franti-
šek Synek. Slovanské hradiště také aktuálně hledá partnery. Přímo  
v Mikulčicích se setkali představitelé blízkých turistických cílů České 
republiky, Slovenska a Rakouska, aby společně projednali možnosti 
budoucí spolupráce. Ta se bude týkat podpory, propagace, komunika-
ce, výměny zkušeností a koordinace tematických konferencí o turis-
tickém ruchu mezi budoucích česko-slovenským kulturním statkem 
- Archeoparkem Mikulčice - Kopčany a významným palácovým kom-
plexem Habsburků v centru Vídně - Hofburgem.                              (šmý)

k velkému diváckému zájmu 
uvedou česká kina Rusalku 
v přímém přenosu z Metropolitní 
opery v sobotu 25. února, a něko-
lik kin v průběhu března a dubna 
opakovaně i ze záznamu. Opět se 
zapojí i kino Svět Hodonín. 

„Dvořákova Rusalka by moh-
la být nečekaným hitem sezóny 
v Metropolitní opeře. Operní 
odpověď na pohádkový příběh 
Malé mořské víly je neuvěřitel-
ně temné, sexy drama. Záhadné, 
zlověstné a fantaskní režijní zpra-
cování v kombinaci se smyslným 
zpěvem pohledného obsazení 

dohromady vytváří romantickou 
energii vzácnou jak pro Met, tak 
jakoukoli jinou operu,“ vychválil 
Anthony Tommasini z The New 
York Times novou inscenaci 
Rusalky, která měla v Met pre-
miéru ve čtvrtek 2. února.

Letošní nové inscenace se 
režijně ujala držitelka prestiž-
ního divadelního ocenění Tony 
Award, Mary Zimmerman, jejíž 
radikálně pojaté inscenace způ-
sobily v rané éře ředitele Met 
Petera Gelba rozruch u operní 
kritiky.

V hlavní záporné roli Ježiba-

by se představí americká mez-
zosopranistka Jamie Barton, kte-
rou diváci naposledy mohli vidět 
v lednovém přenosu Nabucca po 
boku Plácida Dominga. V Met-
ropolitní opeře debutovala teprve 
v roce 2009 Mozartovou Kouzel-
nou flétnou. 

V roli Prince doplní Kristinu 
Opolais ztepilý americký teno-
rista Brandon Jovanovich, kte-
rý si ji mohl vyzkoušet už dříve  
v Chicagské opeře. V Metropo-
litní opeře debutoval před sedmi 
lety jako Don José v Bizetově 
Carmen.                                (red)

Diva Kristine Opolais zazpívá v nové sexy Rusalce

Po půlroce jasno. Jeřáb se převrátil, 
protože ho obsluha špatně zajistila

Následovalo komplikované 
vyprošťování. Z Přerova musel 
přijet tank, aby jeřáb stabilizo-
val. Bylo potřeba navážet nové 

Odklízení následků havárie bylo před půl rokem komplikované.                                         Foto: Antonín Vrba

můžeme pochlubit některými 
ze změn, které jsme realizova-
li, a jsou patrné už po příchodu 
na Domeček. Velkou změnou si 
prošla celá šatna, ve které vznik-
la knihovnička, malý dětský kou-
tek, nové nástěnky a rozšířily se 
její prostory. Pracujeme také na 
nových, pohodlných a veselých 
židlích. V prostorách tělocvičny 
vzniklo posezení pro rodiče, aby 
si zpříjemnili čekání na své děti. 

Každého určitě potěší jedna 
velká novinka, kterou se Dome-

Domeček se zeptal rodičů i dětí, co změnit. A mění to
ček rozhodl jít vstříc internetové 
době. V prostorách Domečku, 
v těsném okolí i v tělocvičně, je 
možné připojit se na nové wifi 
pokrytí. Rodiče mohou požádat 
o heslo pracovníky DDM a opět 
si zpříjemnit chvíle čekání na 
své děti brouzdáním po interne-
tu a sledováním volných míst na 
táborech. 

Na jaro plánujeme kolem 
budovy DDM vybudovat lavičky 
a místa pro venkovní relax. Něk-
teré z učeben už prošly změnou  

a výzdobou podle jejich zaměře-
ní, některé teprve na nový kabá-
tek čekají.  O jarních prázdni-
nách budeme zvelebovat také 
zrcadlový sál, aby se nám poda-
řilo proklouznout do pohádkové-
ho tajemství za zrcadly.

 Naším cílem je stále se posuno-
vat dál a snažit se naslouchat oko-
lí. Domeček tvoříme my všichni. 
Nejen kmenoví pracovníci, ale 
především rodiče, děti, vedou-
cí kroužků a spolupracovníci.          
David Hegedus, DDM Kyjov

VESELÍ NAD MORAVOU – 
Turistické informační centrum 
se sídlem na Panském dvoře ve 
Veselí nad Moravou uvedlo, že 
obsloužilo v loňském roce více 
návštěvníků než v roce 2015. 
Jde o téměř tisíc dvě stě lidí.

„Nejvíce turistů přijíždí při-
rozeně z tuzemska a od našich 
slovenských sousedů,“ sdělili ve 
Veselských listech pracovníci 
TIC Veselska Karin Ondrušová  

a Jiří Tomeček. Svou cestu si 
sem v loňském roce našli také 
turisté z Holandska, Polska a 
také Ameriky.

Turistické informační cent-
rum nabízí předprodej vstupe-
nek na kulturní a společenské 
akce pořádané Veselským kul-
turním centrem. „V srpnu jsme 
se stali sběrovým místem pro 
příjem plakátů určených k výle-
pu v našem městě. Nadále nabí-

zíme v našich službách službu 
Family Point, která je určena 
především pro rodiny s malými 
dětmi,“ uvádí další služby.

I v roce se návštěvníci mohou 
těšit na průvodce, který provede 
zájemce po zajímavostech měs-
ta Veselí nad Moravou. TIC se 
znovu zapojí i do zprostředko-
vání služby otevřených sklepů 
v Zarazicích, včetně slavnost-
ního otevírání a burčákového 

posezení za doprovodu cimbálo-
vé muziky. 

Chystají i nové propagační 
materiály s názvem Co se děje 
na Slovácku 2017, které budou 
mapovat dění v našich regionech. 
Kdo si nebude moct vyzved-
nout nový leták, jednoduše si 
jej stáhne přes web tic-veseli.
cz. Mezi novinky se do sezony 
zařadí i brožury s informacemi 
ohledně ubytování.           (zs)

Veselsko navštěvuje víc turistů. Chystá další novinky

podloží a přijet musela další spe-
ciální technika. 

České dráhy zatím nema-
jí kompletně spočítané celkové 

škody. Už se ale pohybují nad 
jedním milionem korun. Trať se 
definitivně podařilo zprůjezdnit 
až 28. září.       Zdeněk Šmýd
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Řekněte to do vrby
Tonda Vrba se ptá

Památkově chráněné stavby - seriál Nového Slovácka* ANKETA

Eva Frolková, učitelka, 
Veselí nad Moravou

Ideální věk na 
manželství pod-
le mého názoru 
není, i přestože 
pro ženu tradičně 
založenou, která 
chce založit rodi-
nu v manželském 

svazku, je lepší mladší věk. Ideální 
je ale především správné načasování 
manželství.

Pavla Voldánová, umělkyně, 
Hodonín 

Určitě věk 23-
27 let na to první 
manželství, na dru-
hé kolem 40 a na 
třetí nejpozději do 
60 let. Ať si spolu 
ještě něco užijí!

Michal Nazarčuk, 
koordinátor, Břeclav

Muž asi 30, žena 
28 let. Proč? Podle 
mě už jsou vyspělí. 

Šárka Srubjanová, zdravotní sestra, 
Malá Vrbka

Vdávala jsem se  
v 18 letech a musím 
se přiznat, že jsem 
na to ještě nebyla 
připravená. Svatbu 
zařizovali rodiče, 
moc jsem do toho 
mluvit nemohla. 

Soužití s mužem, se kterým jsem se 
vídala jenom o víkendech a do toho 
dítě. Bylo to pro mě těžké. Takže si 
myslím, že nejlepší věk na vdávání a 
založení rodiny je 28-30 let. Člověk 
už má dokončenou školu, zaměstná-
ní, určité finance, zajištěné bydlení, 
soužití s partnerem. Taky dost zkuše-
ností a ví, co od života chce.

Helena Hájková, 
v domácnosti, Prušánky

Ideální věk na 
manželství? Mys-
lím, že to asi nee-
xistuje. Každá kul-
tura a každá doba 
to má jinak. Někdo 
říká, že ideální je, 
když se vezmou 
mladí a pak se vzá-

jemně dovychovají. Jenže tady hrozí, 
že ve třiceti zjistí, že nic nepoznali  
a hledají nové partnery. Někdo zase 
říká, že si mají lidé užít a vstupovat do 
manželství až později. Tady zase hro-
zí, že si budou užívat tak dlouho, že 
vstoupit do manželství se nikdy neod-

HODONÍN – Dnes budeme pokračovat  
v seriálu v památkách Hodonína. Bude to 
tentokrát procházka kolem svatých. 

Začneme u sv. Rocha, o kterém Nové 
Slovácko psalo jen nedávno v souvislosti  
s přednáškou Hany Sýkorové a Galiny Rucké 
o letopočtech končících šestkou. Jak si mož-
ná pamatujete, sv. Roch byl vzpomínán jako 
socha, která se hned několikrát stěhovala.

„Hodnotná pozdně barokní sochařská prá-
ce s datací k roku 1756 byla původně určena 
pro volné prostranství, dnes je umístěna ved-
le Galerie výtvarného umění,“ připomínají 
osudy sochy památkáři. 

Pokračujeme sv. Annou. Její socha stojí na 
Zámeckém náměstí. Jak uvedli památkáři, 
jde o hodnotnou pozdně barokní sochařskou 
práci z roku 1745.

Další na řadě je patron pastevců sv. Ven-
delín, jehož socha zdobí v Hodoníně prostor  
u kruhového objezdu, na spojnici ulic Tří-
dy Dukelských hrdinů a Štefánikovy. Jde  
o datovanou sochařskou práci z roku 1777 
raně klasicistního pojetí.

Skončíme Pannou Marií, které je zasvě-
cena hlavní městská církevní socha 
– morový sloup u kostela. I o něm toho 
bylo napsáno dost v nedávném článku  
k přednášce o šestkách v historii měs-
ta. „Jedná se o hodnotnou sochařskou 
práci z doby vrcholného baroka, jejímž 
autorem je Antonín Riga. Na římse pod-
stavce je vyrytý letopočet 1716,“ stojí  
v poznámce památkářů k dílu vystavěném na 
konci morové epidemie.  Text Zdeněk Šmýd 

foto: pamatky.kr-jihomoravsky.cz

UPOZORNĚNÍ
Texty a fotografie v tomto seriálu vycházejí z šetření 

památkářů, které se uskutečnilo v dřívější době. Sním-

ky proto nejsou obrázkem aktuálního stavu.

Jaký je podle vás ideální věk 
na uzavření manželství a proč?

hodlají. Já jsem se vdávala pozdě, 
až v pětatřiceti. Ale nelituji, nese to  
s sebou výhody i nevýhody. Na otázku 
bych odpověděla vlastní zkušeností: 
myslím, že neexistuje ideální věk na 
manželství. Ale troufám si napsat, že 
existuje ideální rodinná konstelace 
původní rodiny, ze které novomanželé 
vycházejí. Protože na vlastní zkuše-
nosti z rodinného soužití a příkladu 
vztahu rodičů záleží podle mě mno-
hem víc.

Michael Purmenský, kulturní 
pracovník obce, Dolní Bojanovice

Je to dost indivi-
duální. Nejde asi 
o nejlepší věk, ale 
o nejideálnější 
dobu, té je potře-
ba využít, aby si to 
člověk nestihl roz-
myslet.

Michal Švagerka, ředitel Okresní 
hospodářské komory, Dubňany

Ideální věk pod-
le mě neexistuje, 
každý to má jinak 
a musí se rozhod-
nout každý, jak mu 
to pasuje.

Bára Hrbáčková, studentka, Louka
Myslím, že ideálně 
je takový věk, kdy 
k tomu rozhodnutí 
oba dospějí společ-
ně, chtějí manžel-
ství budovat, spra-
vovat a ne ho za 
pár let vyhodit do 

koše, není to jen papír.

Zdeněk Bobčík, dokumentátor, pra-
covník propagace, Strážnice

Ideální věk na 
manželství muže 
a ženy neexistuje. 
Vždycky jde o to, 
aby ti dva našli spo-
lečnou řeč, společné 
zájmy, vzájemnou 
toleranci a pochope-

ní. Láska přece kvete v každém věku.

Jiřina Trávničková, farmaceutický 
reprezentant, Čejkovice

Myslím, že ideální 
věk pro vstup do 
manželství není. 
Každý vstupu-
je do manželství 
podle toho, jak se 
cítí vyspělý. Mám 
kamarády, co se 

brali po třicítce, ale taky znám lidi, 
co se brali kolem dvacítky. Záleží 
skutečně na tom, jestli jste potkali 
toho pravého nebo tu pravou a pak 
už věk nehraje žádnou roli.

Ptal se Tonda Vrba

Pod ochranou jsou v Hodoníně mimo jiné  
sochy svatých. Vendelína, Anny i Rocha

Socha sv. Rocha stála na vícero místech a skončila u 
Galerie výtvarného umění. Klasicistně pojatý sv. Vendelín.

Morový sloup je zasvěcen Panně Marii. Socha sv.Anny pochází z roku 1745.
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Vzpomínky

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 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 jednotlivě), 
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 klempíř-
skou ohýbačku s nůžkami + metro-
vou rolovačku. Tel. 725 800 707.

  KOUPÍM

l koupím plně funkční stav. 
míchačku 125 l na 380 V. Nabídněte. 
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 královské 
stáří 6 a 7 let zřejmě dva samci. Tel: 604 
239 417

 RŮZNé

l k údržbě zahrady v blízkosti láz-
ní 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 nepo-
jízdném stavu. 777 993 744

l Prodám Škoda octávia 1,6 Com-
bi R.V. 02/2008 stříbrná metalíza, taž. 
zařízení. Tel. 606 246 658

 

 PRONÁJEM

l Hledám pronájem bytu nebo gar-
sonky 1+1 v kyjově. Tel. 732 900 
823

 NEMOVITOSTI

l Hledám ke koupi dům ve Stráž-
nici a okolí. T: 739 823 546

 BYTY

l koupím k rekonstrukci byt 3+1  
v Hodoníně. T: 604 641 463

 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 oslavách. 
Country, pop, dechovka, disko. Tel. 
728 603 559

l cENTRoPol ENERGY Váš doda-
vatel el. energie a plynu. 607 672 
088

l Garantujeme rychlé bezúčelové 
úvěry pro každou příležitost. 
- peníze do 24 hodin od schválení
- minimum potřebných dokladů
- s možností odkladu splátek.
Zprostředkovatel pracuje jako vázaný 
zástupce. 
Rychlý kontakt:: 734 401 002. 
Email: mkonradova.pct@seznam.cz

Stomatologie spol. s r. o. nabízí  
v Hodoníně k pronájmu ordinace 
pro lékaře. bližší informace: 518 
321 471, email: stomatologiehodo-
nin@seznam.cz

l Firma s více jak dvacetiletou 
zkušeností zpracuje kvalitně účet-
nictví živnostníkům, malým i střed-
ním firmám. Tel. 777 272 221

l Živá hudba zahraje na osla-
vách. Country, pop, dechovka, dis-
ko. Tel. 728 603 559

 
 VOLNÁ MÍSTA

l Truhlářství buchlovský Archle-
bov přijme do pracovního pomě-
ru stolaře. Bližší informace na tel.  
602 518 530 nebo info@truhlarstvi-
buchlovsky.cz.

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

* SPOLEČENSKÁ KRONIKA
* ŘÁdKOVÁ INZERCE

Děkujeme všem přátelům a známým
za účast při rozloučení s naším synem

PAVLEM LAMAČEM
z Veselí nad Moravou

Děkujeme za květinové dary.
Za truchlící rodinu rodiče.

Poděkování

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?

l Firma lopaton s.r.o. se síd-
lem ve Veselí nad Mor. přijme 
do trvalého pracovního poměru 
ÚDRŽbářE PRo PRoVoZ VÝRo-
bY NábYTku. Základy obrábění 
kovů, svařování, instalatérské 
práce, řidič. průkaz sk. b, výho-
dou 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

PŘÍJEM ŘÁDKOVÉ INZERCE 
TAKÉ V REDAKCI HODONÍN

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5 

PO–PÁ  10.00–12.30,  13.30–16.00

Dne 12. 2. by se dožil 70 let pan

MILAN VLČEK

S láskou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami

Dne 20. února 2017 uplynulo 21 let od 
úmrtí manžela, tatínka a dědečka pana

JOSEFA ČERVÍKA
z Nechvalína u Kyjova.

Kniha jeho života se zavřela na straně 57.

 Stále vzpomínají manželka Anežka,  
syn Radek a dcera Marcela s rodinami.

Dne 19. února jsme vzpomněli 1. výročí, 
kdy nás opustil manžel a kamarád

JOSEF GAJDEČKA
z Veselí nad Moravou.

 S láskou vzpomínají manželka s dětmi, 
vnoučata a kamarádi.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

 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
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HODONÍN – Unikátní kolek-
ce ze soukromých sbírek členů 
Klubu sběratelů hracích karet 
je k vidění v Hodoníně. K vidě-
ní jsou jak hrací karty tak 
vykládací a nechybí mezi nimi 
i rarity, jako ručně malované 
vykládací karty Emy Destino-
vé, nebo apačské karty malo-
vané na kůži. 

„Ema Destinová nebyla jen 
známou zpěvačkou, měla i mys-

HODONÍN – Mladí malí-
ři dostali prostor ukázat svá 
díla. V krásném prostředí Láz-
ní Hodonín vystavují studen-
ti hodonínské průmyslovky. 
Výstava s názvem Fresh Paint 
potrvá až do konce února.

Pro studenty je to možnost 
ukázat své práce veřejnosti  
a těšit se ze zpětné vazby. A je na 
co se dívat.

„Kresby zátiší, figur nebo vos-
kových maleb spojuje téma svět-
la“, říká kurátor výstavy Roman 
Šafránek. Obrazy studentů prv-
ních až čtvrtých ročníků vybírá 
velmi pečlivě. 

„Díla musí být zcela dokonče-
ná a musí splňovat další formální 
a technická kriteria. Studenti na 
nich často pracují několik týdnů 
a je pro ně pak velkým zadosti-
učiněním, že je mohou předvést 
veřejnosti“, dodává Roman Šaf-
ránek, který si pochvaluje pro-
story oranžerie v lázních. 

Výstava nabízí nejen kresle-
né malby, ale i portréty tvořené 
uhlem. Návštěvníci uvidí i olejo-
malby nebo akrylové kresby.

Text a foto: Jana Slováková

Na kartách jsou vojáci i polonazí Zeman a Merkelová
tické zájmy,“ připomněl majitel 
velké části vstavených exponátů 
Pavel Langer, který je i kouzelní-
kem. Sestavil pro účely výstavy 
i  kartářskou dílnu, kde uvidíte 
různé techniky tisku karet. 

„V zadní místnosti jsou spíše 
starší exponáty, v přední nové,“ 
upozornil na rozmístění karet ve 
vitrínách druhý z majitelů expo-
nátů Jiří Vaněk, který stejně jako 
Pavel Langer při vernisáži všech-

ny přítomné osobně provedl.
V jeho části můžete vidět  

i satirické karty, které díky svým 
tématům ukazují, že jsou mnoh-
dy tištěné opravdu nedávno.  
K vidění jsou na kartách i Vla-
dimír Růžička, Vladimír Mečiar, 
Angela Merkelová, Andrej Babiš 
nebo téměř obnažený prezident 
Miloš Zeman. Nevíce oblečená 
je zobrazená i Angela Merkelo-
vá.   Text a foto: Zdeněk Šmýd

Studenti vystavují v lázních díla, která spojuje téma světla

Výstava je k vidění do konce února. Mezi vystavujícími je i Michal Stodůlka. 

Speciální staré karty ukazují vojenské osobnosti rakouského mocnářství.

Pavel Langer návštěvníky vernisáže osobně provedl.

Vystavena je část sbírky Emy Destinové.

Prezident je v kartách jako branec. Mezi karikaturami je i slovenský „buldozer“ Vladimír Mečiar.
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KULTURNÍ A INfORMAČNÍ SERVIS

 AKCE
BUKOVANY: u 25.2. Fašank, 
obchůzka obcí, hraje CM Friška 
(13.00-17.00) 

BZENEC: u 26.2. Dětské šibřin-
ky, kulturní dům (14.00)

ČEJKOVICE: u 25.2. Hasičský 
ples, KD Zemědělská u 26.2. 
Dětský karneval, sál Orlovny

DOMANÍN: u 25.2. Fašank – 
obchůzka po obci (13.00)

HODONÍN: u 25.2. Hodonínský 
fašank. Přijďte ochutnat zabí-
jačkové speciality, svařené víno, 
boží milosti, fašankové koblihy  
a jiné speciality ke kulturní-
mu domu od 8.00. Odpoledne 
od 14.00 fašanková obchůzka  
a večer ve 20.00 krojový ples, 
kterým provede Slovácký krúžek 
Hodonín, DH Ištvánci a CM Lá-
lia u 26.2. Zpíváme a tančíme 
s Míšou – karneval. Znáte ji ze 
stovek vystoupení po celé ČR i z 
účinkování v televizních pořadech 
pro děti. Interaktivní písničková 
show pobaví i aktivně zapojí děti 
i jejich rodiče. Malí i velcí fanouš-
ci Míši Růžičkové jsou zvyklí 
na hodinové vystoupení nabité 
spoustou veselých písniček, tan-
cováním, dováděním a sladkými 
odměnami, kulturní dům (15.00)

JOSEFOV: u 25.2. Dětský maš-
karní karneval

KNĚŽDUB: u 25.2. Hasičský 
ples, sokolovna (20.00) u 26.2.   
Fašaňková obchůzka obcí 
(12.30)

KOSTELEC: u 26.2. Dětský 
karneval, kulturní dům (14.30) 

KYJOV: u 21.2. Jakub Smolík 
s kapelou. V programu můžeme 
slyšet známé hity, jako jsou „Ave 
Maria“, „Jen blázen žárlí“, „Nejsi 
má“ aj. Koncerty s jeho dopro-
vodnou skupinou a vokalistkami 
jsou obohaceny nejedním zážit-
kem, humorem i jevištní zába-
vou, čímž umocňuje divácký záži-
tek a potvrzuje skutečnost, že 
jeho představení není jen běžný 
koncert, avšak i  zábavná show 
(19.00) u 23.2. Motýli zimy 
a časného předjaří – Biologic-
ký večer s Milanem Králíčkem, 
Pražírna (19.00) u 24.2. Čadek 
& Cicvárek – Brněnský violon-
cellista a písničkář Pavel Čadek 
– po letech na konzervatoři, kdy 
se od vážné hudby odreagová-
val hraním cello-rocku, se rozho-
dl vyzkoušet dosud neprobádané 
pole – písničkaření s violoncel-
lem místo kytary. S nadsázkou 
se tedy označuje za zakladatele 
nového žánru „cello-folk“. Ivo Cic-
várek – známý brněnský písnič-
kář a textař. Po natočení několika 
alb, z nichž poslední bylo nomi-
nováno na Anděla, vystupuje od 
jara 2016 v novém programu 
s violoncellistou Pavlem Čad-
kem. Jejich koncert přináší pomy-
slné „the best of“ Ivovy tvorby: 
od písní z nejstarších desek až 
po novinky, které na své nahrá-
ní teprve čekají, Pražírna (20.00)  
u 24.2. Reprezentační ples 
města Kyjova. Vystoupí orches-
tr Dušana Mathona – Marathon 
band ze Zlína, CM Jury Petrů. 
Ples zahájí slavnostní předtanče-
ní a ukázky společenských tanců 
Swing KM z Kroměříže. Speciál-
ním hostem letos bude Beatles 
revival. Mnohé jistě potěší pře-
hlídka spodního prádla a také 
kožešin a ani tentokrát nebude 
chybět cocktail bar s ochutnáv-
kou míchaných nápojů, ochut-
návka moravských vín a samo-
zřejmě bohatá tombola, kulturní 
dům (20.00) u 26.2. Fašaňko-
vá obchůzka – Nětčice, U Jan-
čů – se Slováckým souborem 
Kyjov. Průvod vyjde od hospody 
U Jančů (14.00) u 26.2. Mejdan 

ní trhy v 9.00, průvod masek  
v 10.00, otužilecké plavání  
v 10.15, kulturní program 10.30

VĚTEŘOV: u 25.2. Ostatko-
vý košt slivovice, budova školy 
(18.00)

VLKOŠ: u 25.2. Fašaňková 
obchůzka, od Sokolovny (13.00)

VRACOV: u 25.2. Dětský karne-
val – Oblečte své děti do masek 
a přijďte s nimi. Chybět nebudou 
hry, soutěže a skvělá atmosféra, 
sportovní hala (15.00) u 25.2. 
Maškarní bál – Přijďte ukončit 
plesovou sezónu na maškarní 
bál. Skvělá zábava je zaručena, 
sportovní hala (20.00)

VŘESOVICE: u 25.2. Fašaňko-
vá obchůzka (9.00)

ŽDÁNICE: 25.2. Muzikál Noc na 
Karlštejně, kulturní dům (18.00)

ŽELETICE: u 25.2. Maškar-
ní ostatková zábava, hraje DH 
Novovešťanka, kulturní dům 
(20.00)

ŽERAVICE: u 25.2. Košt vína, 
sokolovna (14.00)

 VÝSTAVY
HODONÍN: u Galerie výtvarné-
ho umění. Eva Brodská / Hana 
Rysová / Tiše a pomalu. Výstava 
představí gobelíny Evy Brodské 
a fotografie Hany Rysové. Obě 
autorky ve své tvorbě uplatňují 
vztah k přírodě a archaickým kul-
turám, od 24.ledna do 26. břez-
na + Galerie výtvarného umění. 
Jaroslav Jurčák – sochařská 
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 Jaroslav Jurčák 
–  sochařská tvorba. Výstava 
připravená k nedožitým 80. naro-
zeninám představí průřez autoro-
vou komorní tvorbou doplněnou 
o fotografie přibližující jeho rea-
lizace ve veřejném prostoru, do 
26. března u Sál Evropa. Car 
Mikuláš II. – 100 let od abdika-
ce posledního ruského imperáto-
ra. Car Mikuláš II. nastoupil na 
trůn největšího tehdejšího stá-
tu na světě – ruského impéria  

s Kašpárkem v rohlíku Revirvál. 
Prezentace kroužků DDM Kyjov, 
karneval a vystoupení Kašpárka 
v rohlíku Revirvál pro veřejnost, 
kulturní dům (15.00)

LOVČICE: u 25.2. Ostatky 
– Průvod masek po obci (11.00)  
u 26.2. Ostatková zábava 
s pochováváním basy a válením 
dyní, hraje DH Galánka, pořá-
dá SDH Lovčice, kulturní dům 
(11.00)

LUŽICE: u 25.2. Ples sportovců 
u 25.2. Fašanková obchůzka

MIKULČICE: u Slavnostní pro-
gram k výročí založení hudební-
ho kurzu v Mikulčicích

MILOTICE: u 25.2. Fašaňková 
zábava, hraje DH Miločanka, kul-
turní dům (20.00)

PETROV: u 25.2. Fašank

PRUŠÁNKY: u 25.2. Maškarní 
disco ples

RADĚJOV: 25.2. Maškarní ples, 
hraje JAMA, sál SSC 

RATÍŠKOVICE: u 25.2. Lidový 
ples, Fašank, hraje DH Šohajka 
a CM z Ratíškovic, pochovává-
ní basy, Spolkový dům (20.00)  
u 26.2. Dětský karneval Bambi-
na Ratíškovice, Spolkový dům

ROHATEC: u 25.2. Disco ples

STRÁŽNICE: u 21.2. Beseda 
o Nizozemsku s J. Jongepie-
rem, kulturní dům (17.00) u 25.2. 
Fašankový farní ples, kulturní 
dům (20.00)

STRÁŽOVICE: u 25.2. Maškar-
ní ples, hraje Motýl Band. Masky 
vstup zdarma, sál školy (20.00)

SUDOMĚŘICE: u 25.2. Fašank, 
zahrádkářský areál

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN :  
u 25.2. Fašaňk s pochovává-
ním basy, Lidový dům, tradiční 
lidový zvyk, místní soubory (14.00)  
u 25.2.Maškarní ples, Sokolov-
na (20.00) u 26.2. Dětský kar-
neval, kulturní dům (15.00)

TVAROŽNÁ LHOTA: u  26.2. 
Fašaňk (13.30)

VESELÍ NAD MORAVOU:  
u 24.2. Luboš Pospíšil a 5P, 
Kafe v kině (20.00) u 25.2. 
Fašank – Vyrábění masek na 
Panském domě v 8.00, prodej-

v roce 1894. Vzal na sebe nelehký 
úkol vládnutí nad celým Ruskem. 
Svého úkolu se chopil správně  
a začal ihned provádět reformy. 
Návštěvníci mají možnost vidět 
výstavu prezentující osobnost  
a život posledního cara. Výstava 
se nevěnuje pouze období vlády 
cara, ale komplexně celému jeho 
nelehkého života, do 28. května 
u Eso v rukávu - Z historie 
hracích a vykládacích karet. 
Unikátní kolekce ze soukromých 
sbírek členů Klubu sběratelů 
hracích 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 techniky 
tisku karet. Výstava bude dopl-
něna grafikami a filmovými pla-
káty s tématem umění a karty, 
do 18. května

KYJOV: u Radniční gale-
rie. Výstava Malované mapy 
Hodonínska – V galerii jsou 
vystaveny originální malby 
obrazů, podle kterých vznikají 
malované mapy regionů Čes-
ké republiky. Současně uvidí-
te také malby dominant jed-
notlivých obcí, které vznikly  
v rámci projektu Malované mapy 
Hodonínska. Autory maleb domi-
nant jsou Jana Šuláková, Lucie 
Holíková a Vlado Šuster, do 28. 
února u Vlastivědné muzeum. 
Výstava o Japonsku: „Chryzan-
téma a meč“ – umění a materiál-
ní kultura starého Japonska, do 
23. dubna u Čajovna. Výstava 
Nikol Biegunové – Všichni jistě 
známe rčení, že jedna vlaštovka 
jaro nedělá. V tomto platí, že ani 
výstavu. Právě proto bude na 
výstavě Nikol Biegunové možno 
zhlédnout práce zachycující růz-
ná témata, která jsou propojena 
určitou symbolikou. u Galerie 
Doma. Výstava 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. března

VESELÍ NAD MORAVOU:  
u Městská galerie Panský 
dvůr. Jarmila Mitríková a David 
Demjanovič: Folklor. Výstava děl 
dvojice slovenských umělců, do 
5. března u Městské muzeum. 
Výstava obrazů Dušana Zema-
na. Autor sám sebe označuje za 
autodidakta. Je totiž překlada-
telem a tlumočníkem ze španěl-
ského jazyka. Na jeho plátnech 
se objevuje především krajina. 
„Do obrazů zachycujících kraji-
nu 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. Krále 
Vladislava: Stálá expozice: his-
torie, kultura, školství, vinařství, 
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 sklář-
ství v Dubňanech a na Hodo-
nínsku, Slovácká izba. Ote-
vřeno 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 sklepy 
Kříb: Areál osmi stylových 
vinných sklepů, otevřeno na 
objednávku, tel. 602 536 618. 

MIKULČICEu Památník Staré  
a Velké Moravy je otevřen. 
Prohlídka po předchozí domlu-
vě na tel. 518 357 293. Další 
informace: www. mikulcice–
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 koste-
lem: 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 vinoté-
kou, prohlídka a degustace. 
Otevřeno na objednávku, tel. 
518 335 222.

ŠARDICE: u Augustinián-
ská rezidence, stálá expo-
zice měřidla a váhy, lidová 
jizba a kroj, obrazy Josefa 
Valčíka, Aleše Valčíka, Magdy 
Valčíkové, Marie Žampacho-
vé, fotografie Antonína Vesel-
ky. Otevřeno červen - září. 
So - 13:00-17:00 hod. Ne  
u 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 vál-
ky sloužil jako lékař u R.A.F. 
a je spoluzakladatelem Mezi-
národního dne studentstva. 
Další je Zdeněk Vítek, kte-
rý sloužil za II. Světové války  
u R.A.F. jako lékař. Prostor má  
i současná armáda.

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

BEN je kříženec, 16 měsíců, hod-
ný, kamarádský, miluje procház-
ky, ale hlavně potřebuje někoho, 
s kým by se nenudil. Vhodný do 
domku se zahradou.

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
pořádaných Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Hodonín

obec datum místo začátek

ŽERAVICE 25.2. Sokolovna 14.00
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
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
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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ŽELETICE – Krojový ples  
v Želeticích se konal po něko-
likaleté pauze a zavítali na něj  
i krojovaní partneři z družební 
slovenské obce Veľké Ripňany 
z Nitranského kraje. Při tónech 
oblíbené dechové hudby Šardi-
čanka nechyběla ani očekávaná 
Moravská beseda, kterou si zatan-
covala chasa ze Želetic, Násedlovic 
a Šardic. 

V krojích se zde dále obje-
vili přespolní z Kyjova, Lov-
čic, Strážovic, Těmic, Stavěšic  
a Nedašova. O vstup s harmoniká-
řem z Veselí nad Moravou Jarosla-
vem Smutným se postarala pěvec-
ká legenda tohoto regionu, rodák 
Želetic, Vašek Horák z Kyjova. 
Také zazpíval místní mužský sbor 
a smíšený sbor z Veľkých Ripňan. 
„Poslední krojované plesy zde byly 
v letech 1995 a 1996. Obnovený 
krojový ples se celkem vydařil. 
Už pohled na sál po zahájení, kdy 
se nedalo téměř sednout, svěd-
čil o zájmu obyvatel naší dědiny 
a přespolních. Počet návštěvníků 
je hlavním ukazatelem úspěchu. 
Krojovaná chasa měla dobrý nápad 
ples uspořádat. Šardičanka se také 
předvedla a pro velký úspěch hrála  
o hodinu navíc,“ pochvaloval si 
jeden z mladých organizátorů  
a folklorní nadšenec Pavel Zelin-
ka. „Zájem plesajících nás mile 
překvapil. Bylo vidět, že i naši 
slovenští přátelé se příjemně bavi-
li. To nás utvrdilo v jeho dalším 
pokračování, ale až v roce 2019. 
Malé nedostatky v něm už také 
vychytáme,“ doplnil za hlavního 
pořadatele starosta Želetic Pavel 
Planeta. Příjemnou skutečnos-
tí pro organizátory bylo, že vedle 
zájmu plesajících byl i stejný počin 
v tombole, kdy nabízených osmset  
obálek zmizelo v rukách zájem-
ců během několika málo minut.        
Text a foto: Antonín Vrba

      

V Želeticích obnovili se zájmem krojovaný ples

Před slavnostním nástupem krojovaných.

Pěvecká legenda Václav Horák s kamarádem, folklorním slováckým nestorem, harmonikářem Jaroslavem Smutným (83).

Předtančení Moravskou besedou.

Společná fotografie místní chasy s několika přespolními účastníky.

Zpěvák místního sboru s vnučkou neboli z generace folkloristů na generaci.

Želetický folklorní nadšenec Pavel Zelinka ukazuje původní kroj z Hanáckého Slovácka.

Krojované zátiší.

Příjemnou náladu plesu ukazuje i tento manželský pár ze Želešic.
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pátek 9-18 hod., sobota 9-17 hod.pátek 9-18 hod., sobota 9-17 hod.

NOVĚ

ŽAROŠICE – Gombasecká klobá-
sa se stala vítězem koštu v Žaro-
šicích. Zajímavostí byl hlavně její 
autor. Šlo o hlavního hostitele akce 
Radka Vašinu, který se na domá-
cí půdě dočkal vítězství až při 14. 
ročníku.

„Maso se ochutí, ochladí, zamra-
zí, pak se to studené namele a pak 
dva dny udí na čtyřicet stupňů,“ uve-
dl vítěz zrychlený recept s tím, že 
používá na výrobu vepřovou pečeni 
a bůček.

Všechny vzorky hodnotila porota a 
shodovala se v tom, že úroveň se od 
prvních ročníků kardinálně zvedla. 
Najít nejchutnější klobásku je stále 
obtížnější.

V Žarošicích to ale asi umí. V kate-
gorii domácích výrobců místní obsa-
dili pět míst z první šestky. Druhý byl 
Radim Sedláček a třetí místo obsadil 
Milan Javůrek ze Strádova, který 
žarošický blok rozbil a odsunul na 
další příčky místní Romana Švábíka, 
Radka Švábíka a Josefa Konečného. 
Žarošičtí byli vůbec aktivní, z více 
než třiceti vzorků uvedené kategorie 
bylo devět místních. 

Dalších téměř třicet vzoků dodali 
živnostníci. Mezi nimi vyhrál vzorek 
firmy Morava z Hodonína. Na stupně 
vítězů se dostal ještě Jindřich Beneš  
z Koběřic a SOU Charbulova  
z Brna.  Text a foto: Zdeněk Šmýd

Hostitel klobáskového koštu se dočkal prvního vítězství

Nejlepší tři z domácích výrobců, celkový vítěz Radek Vašina uprostřed.CM Kapric hrála k poslechu tradiční hudbu i předělávky moderních písní.

Nabídka byla široká, téměř šedesát vzorků.

Dívky obdivují vystavené exponáty.



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 - TO ŽE NEVONÍ NENÍ JEšTĚ TRAGédIE 8

Další plánované semináře
pořádané OHK Hodonín

21. 2. 2017
Změny ve zdaňování mezd 
od roku 2017 a roční zúčtování za rok 2016 

16. 2. 2017
Daň z příjmu fyzických osob za rok 2017

8. 3. 2017
Elektronická evidence tržeb (EET) v pod-
mínkách roku 2017 - účetní a daňové aspekty  
(2. fáze EET a jak se na ni připravit)

22. 3. 2017
Daň z přidané hodnoty 
- uplatňování ve vztahu k EU a třetím zemím 

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 LÁHEV fARMÁŘSKé MEdOVINY  
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 POTISKU HRNÍČKU Z MINULéHO ČÍSLA JE 
NAdĚŽdA VYSKOČILOVÁ, BLATNICE POd SV. ANTONÍNKEM

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.

Víno je nápoj nádherný, 
tajuplný a taky složitý.  

Úspěch mnohdy není jen dílem 
zručnosti a zkušeností sklep-
mistra, ale také dílem šťastných 
náhod, které se sejdou v jeden 
skvělý celek. Ale jako jsou 
zásahy šťastné, umí být i sou-
hry náhod, které nám víno roz-
hodí či jiným způsobem pokazí. 
Dnes už ale ani toto není žád-
ná tragédie, na mnoho vad či 
chorob vína existují přípravky, 
které je umí, jestli ne odstranit, 
tak alespoň eliminovat. Pokud 
se vám například podařilo  
u vína dosáhnout silných tříslo-
vin, nebo je v něm i přes dosí-
ření stále cítit oxidační tón či 
stařinka a nebo i dřevo, dopo-
ručuji k jeho odstranění použít 
přípravek  Gerbinol Super. Jed-

* SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
křÍŽoVkA S VTIPEM:  - Tatínek hubuje Pepíčkovi: kolikrát ti mám říkat, že si nemáš hrát se sirkami!  Ale já si nehrál, já si... (dokončení v tajence)

ná se o prášek na bázi vyziny, 
mléčné bílkoviny a želatiny. Po 
aplikaci vytvoří ve víně vločky, 
které na sebe naváží nepříjem-
né látky a klesnou ke dnu. Po 
dvou dnech se víno musí stočit 
a výsledek je překvapivě dobrý. 

Navíc podporuje kladnou inten-
zitu chutě. Umí si také doce-
la slušně poradit s plísňovými 
tóny.  Pro vína, která obsahují 
ve vůni silné nepříjemné tóny, 
která působí nemocně a silně 
disharmonicky doporučuji vyš-
ší kalibr, preparát s názvem 
Granukol GE. Toto aktivní uhlí 
působí až drasticky na výše uve-
dené neduhy. Eliminuje oprav-
du výrazné poruchy vůně i chu-
ti. Ale, samozřejmě že takový 
zásah sebou nese i opačný 
efekt. Víno pak většinou ztratí 
barvu a i v chuti bude více vod-
naté.  Podobně silně účinný je  
i přípravek P.V.P.P. Je jediný ze 
škály tzv. opravných přípravků, 
který díky svému složení dokáže 
z vína částečně odstranit těkav-
ky, acetonové tóny a hlav-

ně polyfenolové vůně i chuti. 
Osobně se mě s tímto příprav-
kem podařilo velmi výrazně eli-
minovat těkavé tóny u jednoho 
staršího červeného vína, které-
mu jsem už moc šancí nedával.  
V nabídce vinařského domu  
v Dubňanech máme na proble-
matická vína také velmi kva-
litní  Neoclar AF. Tento čiřící 
přípravek je vhodný zejména na 
červená vína, která mají drs-
nou chuť, špatně se čistí a jsou 
disharmonická. Obsahuje ben-
tonit, želatinu a aktivní uhlí.  
U červených vín zajistí stabilitu 
barvy a kulatost v chuti. Výbor-
ný je rovněž Degustin, který umí 
výrazně podpořit vůni a chuť 
vína a celkově ho harmonizu-
je. Používá se také k absorpci 
tříslovin a potlačení stařino-

vého tónu.  Na výrazné hořčiny 
použijte Senzovín nebo Clarito 
SP. Samozřejmě, že jsou poru-
chy, na které přípravek neexis-
tuje, jako je kupříkladu myšina, 
nebo silné acetonové tóny. Ve 
Vinařském domě v Dubňanech 
máme mnoho různých výrob-
ků, které vám mohou pomoci 
s problematickým vínem. Naši 
prodavači jsou zkušení vina-
ři a většinu těchto preparátů 
znají ze své vlastní praxe a zku-
šenosti. Chce to vzít sebou do 
Vinařského domu malý vzorek 
s neposlušným vínem a spo-
lečně vymyslíme postup léčby. 
Jak znám z vlastní zkušenosti, 
i při nejlepší vůli a dodržová-
ní všech pravidel nelze problé-
mu, který leckdy zařídí „vyšší 
moc“, zabránit.  
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 Zůstalo nám v bloku

dnes čtěte

Náš tip

sport
nové slovácko

*

Mám kamaráda, který rád 
tipuje. Není to žádný velký hráč, 
pouze zkouší štěstí vesměs jen 
o víkendech. Kromě fotbalu  
a ledního hokeje rád „zabrousí“ 
i do méně populárních sportů, 
takže občas má na tiketu i něco 
z basketbalu nebo z házené.  
V sobotu dopoledne jsem mu 
řekl, že Panenky z Veselí nad 
Moravou hrají odpoledne doma 
proti Partizánskemu interligový 
duel bez zraněných opor Jany 
Šustkové a Nikol Vinklárkové  
a můj kamarád na to konto pro-
hlásil, že nedat tam povinnou 
dvojku, by byl velký hřích. Kurs 
u sázkových kanceláří byl na 
čistou dvojku kolem 3, takže při 
vkladu 500 Kč by jste brali 1500 
Kč. A protože se mě do dnešního 
(nedělního) večera kamarád neo-
zval, usuzuji z toho, že o víken-
du asi kvalitně zabral...   (jop)

HODONÍN – Nejdříve to byla 
očekávaná porážka na ledě 
lídra z Valašska, o víkendu 
pak přišla povinnost ve formě 
domácí výhry nad beznaděj-
ně posledními vysokoškoláky  
z krajského města Brna.  Neda-
řilo se B týmu Drtičů, který po 
dvou porážkách musel předčasně 
odpískat letošní šanci na play-off.  

43. KOLO:
SHK Hodonín – HC Techni-

ka Brno 5:3 (2:2, 2:1, 1:0)
Byla to překvapivě napína-

vá podívaná až do posledních 
sekund, přitom papírové před-
poklady mluvily jasně před tím-
to derby-zápasem ve prospěch 
Drtičů. Do vedení šli v sobo-
tu navečer domácí borci, když  
v deváté minutě využil svůj důraz 
na brankovišti Sov Drtič Hajný 
– 1:0. O necelou minutu ale bylo 
srovnáno – to se prosadil hostují-
cí Benýšek po ukázkové bekhen-
dové kličce na brankáře Zdenko 
Kotvana (1:1). O tři minuty poz-
ději se znovu měnilo skóre, a to 

Hokejbal – CCM Extraliga

SK Sudoměřice – HBC Kovodemont Most

Sobota 25. února – 14:00

Sportovní areál Sudoměřice

HODONÍN – Hodonín po sedmi letech narazí v prvním kole play-
off (ČTVRTFINÁLE 2. LIGY) opět na nepříjemné Slezany z Opa-
vy – to je již tutovka: pouze se neví, kde se série začne.

 Zatím je na tom lépe Hokejový klub Opava, SHK Hodonín to 
ale určitě předčasně nezabalil. Jak jsme již informovali naše čte-
náře v minulém čísle týdeníku Nové Slovácko, tak při rovnos-
ti bodů po základní části bude rozhodovat o čtvrtém místě mezi 
Opavou a Hodonínem bilance vzájemných zápasů, kterou mají 
lepší hodonínští Drtiči. Připomínáme, že Hodonín v roce 2010 
uspěl s Opavou ve čtvrtfinále, které se tehdy hrálo na tři vítězná 
utkání, 3:0 na zápasy (7:3, 5:2 a 8:0), v semifinále pak nastou-
pil proti Přerovu, který porazil na zápasy 3:1 (4:0, 2:6, 4:3 SN 
a 6:3) a ztroskotal až ve finále v souboji s Bobry z Valašské-
ho Meziříčí po výsledcích 2:3, 2:5 (na tento domácí duel přišlo  
2 671 diváků!) a 5:7. 

Oproti předcházejícím ročníkům je změna u prvního kola, kdy na 
postup dál je potřeba vyhrát čtyři zápasy (dříve stačilo vyhrát jen 
třikrát – pozn. red.), přičemž semifinále a finále se pak již hraje jen 
na tři vítězné zápasy. 

Začíná se vždy na ledě lépe umístěného mužstva po základní části 
s tím, že pořadatelství se střídá po každém dalším zápase. Celkový 
vítěz „naší“ skupiny Východ si to rozdá o postup do WSM Ligy (1. 
LIGA) se dvěma nejlepšími celky spojeného play-off  skupin Střed 
a Západ. 

Ve skupině Východ, kde je celkem devět mužstev, si tak play-off 
zahraje osmička týmů – pouze poslední, deváté, Sovy z Brna čeká 
boj o udržení s týmy Jindřichova Hradce a Sokolova.
PLAY-OFF – SK. VÝCHOD:
ČTVRTFINÁLE - mezi sebou si to rozdají: 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6, 4 - 5
Termíny: 25. února, 27. února, 1. března, 3. března, případně dále  
5. března, 7. března a 9. března
SEMIFINÁLE – utkají se dvojice: 1 – 4, 2 – 3.
Termíny: 12. března, 14. března, 16. března, případně dále 18. 
března a 20. března
FINÁLE – nastoupí dvojice týmů 1 a 2.
Termíny: 23. března, 25. března, 27. března, případně dále 29. 
března 31. března.
SKUPINA O UDRŽENÍ:
25. února: KLH Vajgar Jindřichův Hradec – HC Baník Sokolov, 
1. března: HC Technika Brno – Jindřichův Hradec, 4. března: 
Sokolov – Technika Brno, 8. března: Sokolov – Jindřichův Hra-
dec, 11. března: Jindřichův Hradec – Technika Brno, 15. břez-
na: Technika Brno – Sokolov.                                 (red)   

Boj o čtvrtou příčku ve druhé hokejové lize
rozhodne až poslední kolo základní části 

Na Drtiče čekají v prvním kole 
play-off Slezané z Opavy

po chumlu před brněnskou sva-
tyní, kde se nejlépe zorientoval 
domácí Kadlec – 2:1. Hostující 
Sovy ale přišly do konce této tře-
tiny s gólovou odpovědí, kterou 
obstaral útočník Medek – 2:2.

Druhou část začali lépe hos-
té, když dvojice Drtičů propadla 
v útočném pásmu a po následné 
dorážce poslal Sovy do vedení 
Medek – 2:3. V polovině druhé 
periody si vybral slabší chvilku 
brněnský brankář Zdeněk Slaví-
ček, který podcenil lehké naho-
zení touše od levého mantine-
lu v podání obránce Mikhaila 
Potekhina a protože černou pryž 
jen vyrazil před sebe, dojíždějí-
cí Vaněk měl moc snadnou práci 
– 3:3. Ve 35. minutě hrál domácí 
celek dvojnásobnou přesilovku, 
kterou Jurča využil ke vstřelení 
důležité branky – 4:3.

Technika měla dobré možnos-
ti na úpravu skóre, ale protože se 
neujaly gólovky Vojtěcha Augus-
tina a útočníka Matěje Froleka, 
přišel na druhé straně kluziště 

trest v podobě gólu do prázdné 
branky z hokejky Jurči osmadva-
cet sekund před koncem – 5:3.

Góly a nahrávky:
9. Jakub Hajný (Hložánek, 

Potekhin), 13. Jakub Kadlec 
(Kužílek), 31. Daniel Vaněk 
(Potekhin), 35. Petr Jurča (Marek 
Haloda, Vaněk), 60. Petr Jur-
ča (Vrána) – 10. Karel Benýšek 
(Medek, Čtvrtníček), 17. Robin 
Medek (Benýšek), 22. Robin 
Medek (Benýšek, Čtvrtníček), 
vyloučení: 4:7, navíc Jakub Haj-
ný (HO) na 10 minut, využití: 1:0, 
v oslabení: 0:0, střely na branku: 
47:38, řídili: Obadal – Bubela a 
Zedník, sledovalo 1015 diváků.

„To bylo jedno velké trápení. 
Hlava to člověku nebere, protože 
ve Vsetíně jsme předvedli jeden 
dobrý výkon a za tři dny jakoby 
nám to přeplo a nastoupilo v der-
by úplně jiné mužstvo, než které 
hrálo ve Vsetíně. První část byla 
z naší strany katastrofální, od 
čehož se pak odvíjel celý zápas. 
Trápili jsme se, takže dnes nás 
těší pouze získané tři body. Dou-
fám, že nás toto nakopne a uvidí-
me, co se bude dít v posledním 
kole základní části, kdy Opava 
jede na Šumperk a my do Poru-
by. Doufám, že to zvládneme  
a to čtvrté místo nakonec uhájí-
me,“ přeje si Stanislav Beťko, 
trenér Hodonína.

„Myslím si, že to bylo dnes 
vyrovnané utkání. Do stavu 3:2 
jsme byli lepší, ale pak jsme 
inkasovali laciný třetí gól. Třetí 
část byla znovu vyrovnaná, ško-
da poslední branky při power-
play. Myslím si, že ten zápas byl 
dneska opravdu blízko k tomu, 
aby se tady vyhrálo. My jsme při-
tom přijeli s pěti obránci a z toho 
se nám dva zranili (Patrik Štancl 
a Jiří Vokurka), takže jsme hráli 
se třemi útočníky v obraně a to 
je těžké. Minule jsme prohrá-

li o gól, dnes sice o dva, ale ty 
zápasy hrajeme vyrovnané,“ pro-
zradil po porážce jeden z brněn-
ských trenérů Luděk Stehlík.

Další výsledky 43. kola 
základní části:

HK Nový Jičín – VHK ROBE 
Vsetín 1:5 (0:1, 0:1, 1:3), 1050 
diváků, Hokejový klub Opava 
– HC Bobři Valašské Meziříčí 
3:4 po samostatných nájezdech 
(1:2, 1:0, 1:1 – 0:0), 250, HC 
Kopřivnice – Draci Šumperk 3:2 
po samostatných nájezdech (0:0, 
1:1, 1:1 – 0:0), volno měl HC RT 
TORAX Poruba 2011. 

42. KOLO:
VHK ROBE Vsetín – SHK 

Hodonín 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)
Hodonín na Valašsku sice sta-

tečně vzdoroval, ale nakonec 
všechny body bral velký domácí 
favorit. Čtvrtou branku dal Vse-
tín do prázdné branky při hře 
hostů bez gólmana.

Samotné utkání začalo vel-
kým náporem domácích, kteří 
již po sedmadvaceti sekundách 
šli do jednogólového vedení 1:0. 
U pravého mantinelu se rozhodl 
vypálit na hodonínskou svatyni 
domácí snajpr Luka a Zdenko 
Kotvan v brance Drtičů poprvé 
uprostřed týdne Na Lapači inka-
soval. V polovině první třetiny 
se poprvé vylučovalo, když na 
trestnou lavici musel jít domá-
cí útočník David Vítek a hosté 
následnou přesilovku dokázali 
zužitkovat. Ve 12. minutě našel 
obránce Petr Pokorný spoluhrá-
če Kadlece, který poslal puk ke 
vzdálenější tyči do sítě Petra 
Hromady – 1:1. Pak měli domácí 
velkou šanci při přečíslení Luky 
a Radima Kucharczyka, ovšem 
gólman Kotvan vytáhl skvělý 
zákrok špičkou své brusle. V 15. 
minutě hráli přesilovku domácí, 
ovšem Drtič Petr Jurča využil 
chyby Valachů na útočné mod-

ré a pádil zcela sám na brankáře 
Hromadu, černá pryž ale ke smů-
le hostů skončila pouze na horní 
brankové konstrukci.

Ve druhé třetině nejprve nevy-
užil Hodonín přesilovku, násled-
ně si sedl za katr hostující bek 
Jakub Kužílek a lídr druholigové 
skupiny Východ opět trestal: ve 
26. minutě vystřelil zápěstím nad 
levým ramenem Kotvana Šilha-
vý a domácí znovu vedli – 2:1.

V polovině utkání se vydatně 
zapotil strážce vsetínské svaty-
ně, stále však platil výsledek ze 
26. minuty. Ve 37. minutě ode-
šel na trestnou lavici Drtič Matěj 
Charvát a domácí opět zaváhali. 
Udělali chybu, puku se zmocnil 
Marek Haloda, který poslal na 
zteč Vaňka a ten se nemýlil – 2:2. 
Když to vypadalo na remízu po 
dvou třetinách, ve 40. minutě si 
vzal slovo mladý útočník Hořan-
ský, jenž střelou mezi betony 
brankáře Hodonína poslal znovu 
svůj tým do vedení – 3:2.

V závěrečné části se dvě minu-
ty před koncem vylučovalo na 
obou stranách (Pavel Mojžíš – 
Charvát) a tak se hostující lavič-
ka rozhodla pro hru bez gólma-
na. Drtiči ji ale nezvládli, když 
sedmadvacet sekund před třetí 
sirénou inkasovali gól do prázd-
né branky – 4:2.

Branky a nahrávky:
1. Vladimír Luka (Jeník, 

Kucharczyk), 26. Vojtěch Šil-
havý (Čuřík, Čech), 40. Adam 
Hořanský (Čuřík, Šilhavý), 60. 
Radim Kucharczyk (Šilhavý, 
Hryciow) – 12. Jakub Kadlec 
(Petr Pokorný, Kužílek), 38. 
Daniel Vaněk (Marek Halo-
da), vyloučení: 4:8, využití: 1:1,  
v oslabení: 0:1, střely na bran-
ku: 40:30, rozhodovali: Vaněk 
– Rožánek a Holibka, sledovalo 
1520 fanoušků.

pokračování na straně 14

Lídr první 
házenkářské ligy 
žen z Hodonína 
pokořil poslední 
Kunovice až díky 

vydařenému druhé-
mu poločasu
strana 12
F F F

Hokejbalový klub  
Kyjov si připomněl 
dvacáté narozeniny 

tohoto sportu 
strana 13
F F F

Divizní fotbalisté  
z Hodonína 

nedokázali vyhrát 
nad Zlínem B na 
jeho hřišti, i když 

vedli již 3:1
strana 15
F F F

Zajímavý halový 
turnaj žen v kopané 
s mezinárodní účastí 
chystají funkcioná-
ři z klubu FC NESYT 

Hodonín na tuto 
sobotu

strana 15

Dramatická situace před hodonínskou brankou. Z utkání Vsetín - Hodonín (4:2).             Foto: webstránkly hc-vsetin.cz
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 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

ČEJKOVICE – Atletické halové 
Mistrovství Moravy a Slezska se 
uskutečnilo na začátku měsíce 
února v atletické vítkovické hale 
v Ostravě-Vítkovicích.

O prvním únorovém pátku 
mělo své mistrovství mladší a 
starší žactvo. Dvě medaile tady 
získala mladší žákyně Miriam 
Maděryčová, navíc v běhu na 60 
m překážek obsadila páté místo 
časem 10,51 sekundy. Ve finále 
v této disciplíně doběhla mladá 
čejkovická závodnice na třetím 
místě a získala tak bronzovou 
medaili díky času 10,35 sekun-
dy. To však nebylo vše. Maděry-
čová dosáhla dokonce i na stříbr-

REGION – O víkendu se hrálo 
další kolo ženské házené v Čes-
ku. V první lize kraluje nová-
ček z Hodonína, který cestoval 
v neděli odpoledne na palubov-
ku posledních Kunovic a neměl 
to zdaleka jednoduché. 

Výrazně se favorit prosadil 
až po obrátce, kdy dokázal na 
začátku druhé půle dát za sebou 
šest gólů, aniž jednou inkasoval  
a utekl tak soupeři ze stavu 9:11 na 
15:11. Dařilo se i starším doros-
tenkám HK Hodonín v 1. lize 
(skupina Východ), které v regi-
onálním derby přehrály v neděli 
dopoledne Veselí nad Moravou.

ŽENY – 1. LIGA:
SHK Kunovice – HK Hodo-

nín 22:25 (11:9)
Původně to měla být pro hos-

tující hráčky nedělní procházka 
růžovým sadem, skutečnost ale 
byla, alespoň v prvním poloča-
se, zcela jiná. Favorit se trápil 
v prvním dějství jak herně, tak i 
střelecky, když střelecký prapor 
v této části zápasu zvedala pou-
ze Tóthová. O přestávce přišla 

VESELÍ NAD MORAVOU 
– Po jasné výhře na palubovce 
nováčka z Trenčína rozdílem 
patnácti branek měly veselské 
házenkářky tuto výhru potvr-
dit doma v sobotu v souboji  
s finančními potížemi zmíta-
jícímu se týmu z Partizánske-
ho, opak byl ovšem pravdou. 
Nečekané body si nakonec 
domů odvezly hostující hráč-
ky, když na tvrdou 2 vypsala 
sázková kancelář Startip zají-
mavý kurs 2.94.

Domácí lavička nebyla kom-
pletní, když k dlouhodobě zra-
něné Jasmínce Vargové (je po 
operaci pravého ramene a začí-
ná pomalu s tréninkem) přibyly 
v týdnu další ztráty. Střelkyně  
a spojka Jana Šustková si na 
čtvrtečním tréninku přivodila 
nepříjemný výron na levé noze  
a po zdravotních problémech 
byla krátce na pozorování ve 
fakultní nemocnici v Brně pivot-
ka Nikol Vinklárková, která se 
snad brzy vrátí na palubovku.

Ztráty ale hlásila i hostující 
lavička, když po měsíci právě 
na jihu Moravy poprvé nastou-
pila uzdravená Laura Gerič  
a ne zcela zdravá byla kanonýrka  
a reprezentantka Slovenska 
Klaudia Michnová.

SHK Veselí nad Moravou 
– HK Slávia Partizánske 24:25 
(10:13)

Domácí nezačaly vůbec dob-
ře, když v 11. minutě prohrávaly 
3:8 a do branky nastoupila místo 

nevýrazné Vašulkové kolegyně 
Lekešová. Ovšem ani ta nezasta-
vila propad ve veselské defenzi-
vě, s tím i celou řadu technických 
nevynucených chyb a nakonec  
i mizernou finální koncovku, 
která se výrazně podepsala na 
průběžném stavu. Ve 23. minutě 
byl stav 6:13, ale do konce první 
poloviny se již trefovaly do čer-
ného pouze Panenky, takže polo-
čas byl nakonec pro domácí bar-
vy relativně přijatelný (10:13).

Ve 34. minutě odskočily sou-

peřky na rozdíl pěti gólů (10:15), 
osm minut před koncem se ale 
dotáhly domácí hráčky jen na 
rozdíl jediné branky – 20:21. 
V tom čase začali skalní domá-
cí fandové věřit v možný obrat 
ve hře a hlavně v herním proje-
vu, ten se ale bohužel nekonal. 
Domácí obrana často působi-
la jako pohodový průchoďák, 
což naopak silně kontrastovalo  
s bojovností a nasazením u celku 
z Partizánskeho. U Panenek jsme 
postrádali větší zapojení křídel 

do hry, když vůbec první bran-
ku z této pozice dal domácí celek 
až v osmnácté minutě (Soldáno-
vá) a na brankovišti to bylo čas-
to hodně snadné pro soupeřky, 
neboť hra obrany nebyla vůbec 
důsledná a hlavně důrazná – prv-
ní sedmimetrový hod se zahrával 
až ve 36. minutě!

Statistika zápasu:
Nejvíce gólů za Partizánske: 

Zuzana Hollá 8, Laura Gerič 7/1 
a Klaudia Michnová 6/2, sedmi-
metrové hody: 2/2 – 3/3, vylou-
čení: 3:5, rozhodovali: Adam 
Baader a Jiří Novotný (oba Olo-
mouc), delegátkou na utkání byla 
Lada Trojková (Ostrava), jede-
náctou prohru Panenek v tomto 
ročníku vidělo 230 zklamaných 
fanoušků.

Sestava a branky Veselí 
nad Moravou: Jana Vašulko-
vá, Simona Lekešová, Kristína 
Sedláčková – Mária Olšovská 
4, Klára Kosinková, Kateřina 
Novotná 4/2, Dagmar Lukšíková 
4, Kateřina Slováková, Kristí-
na Pastorková 5, Barbora Meli-
chárková, Nikol Soldánová 2, 
Nikoleta Krokavecová 5, Nikol 
Vinklárková.

„Opět jsme nedodrželi to, co 
jsme si řekli před zápasem na 
poradě. Ta taktická porada neby-
la účinná, stejně jako při utkání 
se Šaľou.  Nemůžeme začínat 
tak, abychom zápas honili až od 
desáté minuty. Udělali jsme indi-
viduální a technické chyby jak  
v obraně, tak i v útoku. S tolika 

Měla to být pohodová výhra, ale Panenky klopýtly
chybami se pak skóre těžko otá-
čí. To naše oslabení bylo citelné 
zejména v ofenzivní fázi. Přesto 
si myslím, že jsme tento zápas 
měli vyhrát. V brance začala 
Vašulková, protože se na trénin-
ku dobře ukazovala, její kole-
gyně Lekešová byla v týdnu na 
lékařském zákroku, proto dosta-
la v brance na začátku přednost 
Vašulková,“ prohlásil Ľuboš 
Hudák, trenér Panenek.  

„Nám se zranila gólmanka 
Simona Súlovská, měli jsme však 
vícero zdravotních problémů 
mezi hráčkami. Vyšel nám úvod 
zápasu, kdy jsme měli dosta-
tek sil a poměrně razantně jsme 
zakončovali. Soupeř se nemo-
hl dostat přes náš blok, hlavně 
Olšovská. Ve druhém poločase 
už ale domácí našly na to recept, 
soupeř se vzpamatoval a získal 
sebevědomí. My jsme udělali  
v této části zápasu hodně technic-
kých chyb, ale jsme velmi rádi, 
že jsme tady získali dva body,“ 
řekl na tiskovce Tibor Csollár, 
kouč Partizánskeho.

„Některé zápasy Panenek jsem 
viděl na LiveSportTV, jinak na 
živo jsem tady v tomto roce popr-
vé. Tento zápas neměl vysokou 
úroveň. Hrála se taková pocho-
dová házená. Bylo vidět, že oba 
týmy nejsou na tom zdravotně  
v pořádku a tak šetřily se silami, 
hlavně to bylo znát u Michnové, 
která má problémy s kolenem. 
U domácích jsem očekával troš-
ku větší nasazení a více úspěšné 

menší bouře v hodonínské kabi-
ně a výsledek se dostavil.

Ve druhém poločase se výkon 
Hodonína rapidně zlepšil a lídr 
ligové tabulky si tak po zásluze 
zaknihoval další důležitou výhru 
v tomto soutěžním ročníku.

Statistika utkání:
Nejvíce branek za Kunovi-

ce: Patricie Jurasová 6/1, Anna 
Balážová 4/1 a Sabina Kutálko-
vá 4, vyloučení: 1:1, rozhodova-
li: Jiří Králíček a Milan Letev, 
sledovalo 104 diváků.

Sestava a branky HK Hodo-
nín: Vanda Nejezchlebová, Ive-
ta Blažková – Alžbeta Tóthová 
8/1, Laura Kováčiková 4, Kris-
týna Vlková, Petra Jadamíková, 
Šárka Pospíšilová, Nikola Kali-
nová 5, Hedvika Nováková 2, 
Simona Višňovská 1, Jana Fury-
ová, Lucie Bydžovská, Michaela 
Budayová 5.

„Holky jsem upozorňoval, že 
to nebude jednoduchý zápas, což 
se i potvrdilo. Kunovice nepat-
ří na poslední příčku. Proti nám 
navíc nastoupila ex-reprezentant-

ka Lenka Fleková a uzdravená 
Patricie Jurasová, což byly klíčo-
vé hráčky soupeře. Domácí tým 
hrál výborně. Domluva v kabině 
byla důrazná, ale šlo hlavně o to, 
abychom byli přesnější a důsled-
nější v koncovce. Kdybychom 
totiž dali zpočátku branky, moh-
lo to být jiné a nemuselo se to 
tahat až do konce. S výsledkem 
jsem spokojený. Holky zaslouží 
pochvalu za to, že i za nepřízni-
vého stavu dokázaly zápas oto-
čit,“ zhodnotil duel René Gärt-
ner, lodivod Hodonína.

Další známé výsledky 13. 
kola: Havlíčkův Brod – Zlín 
B 34:31 (15:16), 67 fanoušků, 
HC Plzeň – Olomouc B 29:26 
(15:12), 39.

Ligovou tabulku vede HK 
Hodonín.

STARŠÍ DOROSTENKY – 1. 
LIGA, SKUPINA VÝCHOD:

HK Hodonín – SHK Veselí 
nad Moravou 32:26 (12:15)

Nejdříve to byly obavy,  
v závěru utkání ale Hodonín již 

jasně kraloval. Přitom vše hrá-
lo do karet domácím nadějím, 
které v šesté minutě vedly 5:2. 
Protivník ze třetího největšího 
města regionu ale zlepšil obranu 
a střeleckou produktivitu, takže 
v 16. minutě vedly mladé Vese-
lanky v utkání poprvé – 8:7. Pět 
minut před koncem první půle 
vedl hostující tým již o čtyři góly 
(13:9) a s domácím Hodonínem 
to nevypadalo vůbec dobře. 
Dorostenkám, stejně jako ženám 
HK Hodonín, výrazně pomoh-
la poločasová přestávka. Na 
palubovku haly TEZA Hodonín 
naběhlo do druhé půle zcela jiné 
družstvo na straně domácích a 
mladé Veselanky najednou nevě-
děly, co vlastně mají hrát. Po pěti 
minutách Hodonín srovnal skóre 
na 17:17 a o dvě minuty později 
šel do trháku 19:18. Rozhodují-
cí zlom přišel v čase od 45. - 52. 
minuty, kdy domácí suverénně 
ovládly hřiště a v tomto úseku 
vyhrály jasně na góly 6:0 a tak 
daly výraznou pečeť na další 
ligové body do své sbírky. Ve 

zbytku derby-zápasu si Hodonín 
své vedení již zkušeně pohlídal, 
navíc Veselanky odpadly jak 
fyzicky, tak je hodně nalomila 
již zmiňovaná pasáž z poloviny 
druhé půle po psychické stránce 
a tým si přestal prostě věřit.

Statistika utkání:
Góly za Veselí nad Moravou: 

Barbora Melichárková 8, Bar-
bora Grabcová 6/2, Alžběta Kli-
mešová 4, Kateřina Klimešová 
4, Sabina Kutálková 3 a Natálie 
Palčíková 1, rozhodovali: Petr 
Kremláček a Zdeněk Levíček, 
60 diváků.

Sestava a branky HK Hodo-
nín: Barbora Zichová – Markéta 
Blanáriková 1, Valerie Smetko-
vá 13/1, Zuzana Klásková, Niko-
la Kalinová 5/1, Markéta Janů, 
Hedvika Nováková 8, Kateřina 
Kratochvílová, Nikola Vašková, 
Sarah Slobodová 1, Lucie Byd-
žovská 4.

„Čekali jsme, že to bude 
vyrovnaný soupeř, což se i potvr-
dilo. Nástup do utkání byl z naší 
strany dobrý, ale po hrubých 

chybách v obraně nám soupeř 
do poločasu odskočil na tři bran-
ky. Ve druhé půlce to byl od nás 
výborný výkon obrany s dobrým 
zakončením po rychlých úto-
cích. Soupeř pak odpadl zřejmě 
psychicky, my jsme závěr utkání 
zvládli na výbornou. Jsem spo-
kojený. Vyhráli jsme zaslouženě 
v zápase, který měl svoji ligovou 
kvalitu,“ mínil Marián Šupík, 
kouč HK Hodonín.

„Myslím si, že to byl na tuto 
kategorii kvalitní zápas dvou 
vyrovnaných soupeřů. V prv-
ním poločase jsme plnili tak-
tické pokyny, což ale nemohu 
říct o druhé půli, ve které jsme 
díky spoustě chyb dostali sou-
peře zpátky do hry. Konec hol-
ky úplně psychicky nezvládli, 
ale určitě to nebyl propadák,“ 
je přesvědčený Miroslav Slo-
vák, kouč SHK Veselí nad 
Moravou.

Další výsledky 13. kola:
Velké Meziříčí – Bohunice 

25:29 (11:17), Poruba – Otro-
kovice 23:28 (7:14).      (pol)

nou medaili, kterou vybojovala 
v běhu na 300 m časem 44,96 
sekundy. Sbírku medailí rozšířil 
pro zástupce Jihomoravanů ten-
týž den o další stříbro starší žák 
Henrich Strýček ve skoku o tyči 
výkonem 302 cm. 

O den později bylo v Ostravě-
Vítkovicích na pořadu Mistrov-
ství Moravy a Slezska v katego-
rii dorostu, juniorů a dospělých. 
Tady si výborně vedla čejko-
vická atletka Veronika Strýčko-
vá, která se stala dvojnásobnou 
juniorskou mistryní pro Moravu 
a Slezsko. Nejprve si v rozběhu 
na 60 m překážek zajistila postup 
do finále časem 9,40 sekundy. 

Samotné finále se ale běželo v 
době, kdy vrcholila soutěž tyč-
kařek. Veronika musela přerušit 
soutěž a doběhla si pro zlatou 
medaili v běhu na 60 m překážek 
a dosaženým časem 9,22 sekundy 
si podstatně vylepšila svůj osobní 
rekord. Ihned po doběhu na tar-
tanu nastoupila ke skoku o tyči 
na výšce 321 cm, kterou úspěšně 
absolvovala. Konečným výko-
nem 351 cm si vylepšila svůj nej-
lepší halový výkon.

Druhá čejkovická tyčkařka 
Kateřina Burianová se umístila v 
kategorii dorostenek na čtvrtém 
místě výkonem 251 cm. 

„Škoda, že chřipka nedovoli-

la dalším čejkovickým atletům 
zúčastnit se tohoto mistrovství,“ 
myslí si Petr Damborský, před-
seda klubu AC Čejkovice.

n Jinak v první polovině ledna 
se čejkovičtí výškaři zúčastnili v 
Ostravě Přeboru Moravskoslez-
ského kraje. Zde v kategorii juni-
orek zvítězila Veronika Strýčko-
vá výkonem 333 cm, v kategorii 
starších žáků naplno zabodoval 
Henrich Strýček výkonem 331 
cm a tímto výkonem si zlepšil 
svůj osobní výkon o 40 cm. V 
kategorii starších žákyň obsa-
dila čtvrté místo Adéla Kršová, 
která skočila 241 cm a rovněž si 
vytvořila osobní rekord.

n Ve druhé polovině ledna 
startovali ještě atleti z Čejko-
vic v Opavě na 45. ročníku 
populární Slezské laťky. Ve 
Slezsku se dařilo především 
čejkovickým výškařkám, když 
v ženské kategorii zvítězila 
Veronika Strýčková za výkon 
337 cm a šesté místo obsadila 
Kateřina Burianová výkonem 
262 cm.

„Myslím si, že výkony a umís-
tění čejkovických atletů jsou na 
dané podmínky hodně pěkné, 
přestože příprava na halovou 
sezonu není zrovna ideální,“ říká 
šéf čejkovických atletů Dambor-
ský.                    (red, PeD)

Ligový lídr žen z Hodonína se více prosadil až po obrátce

Pět medailí pro čejkovické atlety z Mistrovství Moravy a Slezska

Úspěšná atletka Veronika Strýčková. 
Foto: klub Ac Čejkovice

 

protiútoky. Ve druhém poloča-
se hostům docházely síly a dalo 
se předpokládat, že to domácí 
otočí. Bohužel se to nepodařilo. 
Je třeba se doléčit a stále vidím 
šanci zabojovat, mám na mysli 
zejména některé domácí zápasy 
– Olomouc, Prešov a Zlín,“ řekl 
po duelu Slavomír Varga, býva-
lý kouč Panenek.

Další výsledky 18. kola:
HK Slovan Dusľo Šaľa – Sokol 

Písek 34:19 (17:8), 300 diváků, 
ŠKP Bratislava – DHC Sokol 
Poruba 29:35 (12:19), 100, Bema-
co Prešov – Iuventa Michalovce 
19:28 (8:16), počet diváků není 
znám, DHC Slavia Praha – DHK 
Zora Olomouc 30:24 (16:12), 
132, HC Zlín – DHK Baník 
Most 22:27 (8:19), 165, volno 
měl HK AS Trenčín.      (jop)  

Snímek z utkání Veselí - Partizánske.                             Foto: Hynek Zdeněk 
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KYJOV - Je tomu již 20 let, co 
se v Kyjově začal organizovaně 
hrát hokejbal. Mnozí z vás jej 
mohou znát také pod názvem 
bandy. 

Hrával se v Kyjově-Nětčicích v 
blízkosti nynější hasičské zbojnice. 
Později se začalo hrávat pod nad-
jezdem na ulici Lidická. Nejprve 
se tu náhodně scházeli zájemci a 
hráli mezi sebou. Později se zača-
ly skládat týmy, které postupně 
hrály proti sobě. Vyústěním bylo 
pořádání pravidelných turnajů, na 
které se sjížděla družstva z celého 
okolí. Výstroj hráčů nebyla zdale-
ka taková jako dnes, a hrací míček 
byl obyčejný tenisák naplněný pís-
kem, aby tolik neskákal. 

“Věřím, že řada z vás se  
s nějakou formou hokejbalu ve 
svém životě setkala. Já osobně 
jsem ji jako malý hrával na dvo-
ře u Závodných, aniž bych vůbec 
tušil, že se jedná o hokejbal. Byl 
to malý betonový dvorek, dvě 
branky, přitom každá jiná, ale 
nám to vůbec nevadilo. Měli 
jsme dřevěné hokejky a nějaký 
míček. Hráli jsme prakticky den-
ně. Zápolili jsme s kamarády  
a jednou za čas si proti nám při-
šli zahrát i velcí kluci, které jsme 
vždycky rozmetali. Strašně rád 
na to vzpomínám. Shodou okol-
ností jsem se k hokejbalu dostal 
před několika lety, již k orga-
nizované formě tohoto sportu,  
a užívám si to,” začal své vzpo-
mínky na hokejbalové začátky 
Martin Vaculík, nynější vedou-
cí hokejbalového centra mládeže 
HBK Kyjov.

Ale vraťme se k oslavám  
a vzniku samotného hokejbalu v 
Kyjově. Prvním milníkem byl 
rok 1997, kdy došlo k organizaci 
týmů a kyjovský celek mezi nimi 
nechyběl. Postupem času došlo 
v Kyjově k založení i druhého, 
tentokrát mládežnického týmu. 
Žákovské družstvo se zapoji-
lo do soutěže žáků jižní Moravy  
a celky se začaly rychle rozrůstat. 
Začalo přibývat dětí a zákonitě 
muselo dojít k tomu, co se stalo v 
roce 2005. 

Byl to druhý milník v histo-
rii kyjovského hokejbalu, kdy 
bylo vybudováno nové hokejba-
lové hřiště v areálu Městského 
stadionu v Kyjově. Toto hřiště 
již odpovídalo normám řádného 
hokejbalového hřiště. Jeho veli-
kost, mantinely, lavice na stří-
dání a časomíra - tak jak je znáte 
například i z ledního hokeje. Od 
té chvíle se mohly mládežnické  
i mužské týmy zapojit do soutěží 
pořádaných Českomoravským 
svazem hokejbalu a hrát domácí 
zápasy na svém vlastním hřišti. 
Nové hřiště odstartovalo kyjov-
ský hokejbalový boom. Jak přibý-
valo nových dětí, tak přibývalo i 
nových týmů. Kyjovský hokejbal 
se pomalu dostával do povědomí 
celé České republiky. Bylo to díky 
skvělé práci trenéra Pavla Šedíka, 
který dokázal vychovat hráče vyso-
ké kvality. Kyjovské týmy trápily 
a stále trápí v soutěžních zápasech 
své protějšky z velkých českých  
a moravských měst a každoročně 
se umisťují na předních místech 
republikových soutěží. 

Třetím a prozatím posledním 
milníkem v historii kyjovského 
hokejbalu bylo datum 1. leden 
2016. Tento den byl kyjovskému 
hokejbalovému klubu HBK Kyjov 
přidělen status Hokejbalové cent-
rum mládeže. 

“Tímto statusem se klub pyšní 
dodnes a jsme na to patřičně hrdí. 
Status jsme získali po dlouhých 
letech tvrdé každodenní práce. 
Přijímací podmínky byly velmi 
těžké a striktní. To samozřejmě 
platí i pro udržení si samotného 
statusu. Neustále musíme vzdě-
lávat naše trenéry a funkcionáře 
na speciálních seminářích, které 
bývají čtyřikrát do roku. Samo-
vzdělávání trenérů je v tomto 
případě nezbytné. Pokud k tomu 
připočteme čas strávený na tré-
nincích a zápasech, vychází nám 
obrovské časové zatížení jak tre-
nérů, tak i  funkcionářů. Navíc 
jde o lidi, kteří to dělají dobrovol-
ně. Nedostávají žádnou finanční 
odměnu za takové penzum práce. 
Odměnou jim tak je jen úsměv a 
radost dětí ze sportu, který pro ně 
zabezpečují,” připomíná Vaculík 
tvrdou dnešní realitu.

Dnes má klub šest mládež-
nických kategorií a dvě kate-
gorie dospělých. Nejmladší 
je mikropřípravka, kde jsou 
děti ve věku od 5–7 let. Ty hra-
jí své turnaje na malém hřišti 
a na malé branky bez branká-
ře. Na Mikuláškém turnaji v 
minulém roce se turnaje zúčast-
nily celky z Kyjova, Sudo-
měřic a Brna. Turnaj se hrál  
v Kyjově v tělocvičně DDM.

KYJOVSKÝ HOKEJBAL SLAVÍ KULATINY – DVACET LET ČINNOSTI

Další věkové kategorie jsou 
minipřípravka děti (7–8 let) a pří-
pravka děti ve věku 9 –10 let. V 
těchto kategoriích se již hraje na 
větším hřišti s klasickými branka-
mi a brankářem. Soutěže se hrají 
turnajovou formou a k již zmíně-
ným týmům ještě přibývají týmy 
Hodonína a ze slovenského Zoho-
ru. Žákovské kategorie (mladší 
žáci ve věku 11–12 let a starší žáci 
ve věku 13–14 let) hrají již na celé 
hokejbalové hřiště. Tako soutěž 
je hraná formou dvou zápasů za 
víkend.

Dorost hraje již třetí sezonu 
nejvyšší soutěž, a to Extraligu 
České republiky. Jde o špičkovou 
soutěž, kde pravidelně nastupu-
jí kyjovští mladíci proti týmům  
z takových měst jako jsou Praha, 
Plzeň, Pardubice a další. Přitom 
Kyjov každoročně figuruje na nej-

vyšších místech soutěže a tak se 
právem zařadil mezi elitu České 
republiky a získal si respekt všech 
soupeřů.

Mužská kategorie hraje svou 
Moravskou soutěž, do které je 
zapojeno celkem jedenáct mužs-
tev z Jihomoravského kraje  
a kraje Vysočina. Na podzim muži 
Kyjova odehráli náročné zápasy a 
v polovině soutěže vedou celko-
vou tabulku. Co může Kyjovany 
těšit nejvíc je fakt, že se do týmu 
mužů úspěšně zapojují vlastní 
odchovanci. 

Posledním týmem klubu na 
Hodonínsku jsou Kyjovské Bar-
bíny. “To je ženský tým, dopl-
něný našimi mladými nadějemi, 
který vznikl před rokem. Za tuto 
krátkou dobu dokázal velké věci. 
Pravidelně nastupuje v Přeboru 
východních Čech, kde postupně 

dokázal vyhrát poslední turnaj  
a zahrál si i baráž o postup do 
skupiny A. Nejnovějším úspě-
chem je zapojení do soutěže Mis-
trovství ČR žen. Soutěž je špič-
kově obsazena na čele se Slavií 
Praha. Tato soutěž se hraje tur-
najovou formou a v Kyjově se 
turnaj uskuteční letos 11. března.  
Jste samozřejmě srdečně zváni,” 
láká na zajímavou akci upro-
střed příštího měsíce Vaculík a 
pokračuje: “Úspěchy slavíme i 
po individuální stránce. Hned 
čtveřice hráčů našeho klubu již 
dvakrát reprezentovala Českou 
republiku na mistrovství světa v 
hokejbale. V roce 2014 to bylo 
v Bratislavě a vloni v anglickém 
Sheffieldu, kde vybojovali bron-
zové medaile. V loňském roce 
jsme navíc začali spolupracovat 
s DDM Kyjov a naše spolupráce 
se dále rozvíjí. Podařilo se nám 
za velké podpory Města Kyjova 
zkvalitnit zázemí pro naše hráče. 
Přitom Město Kyjov je pro nás 
strategický partner, bez kterého 
bychom si tohle všechno nedo-
kázali představit. Letos máme v 
plánu rekonstrukci hokejbalové-
ho hřiště, na což jsme požádali o 
dotaci MŠMT a pokud budeme 
úspěšní, vyměníme dosavadní 
mantinely za nové a položíme 
nový plastový povrch na stáva-
jící asfaltový povrch. Dále by-
chom chtěli do Kyjova přivést 
1. Národní hokejbalovou soutěž 
mužů. Hlavním našim cílem však 
stále zůstává práce s mládeží. 
Chceme dále zlepšovat podmín-
ky pro sportovní výchovu dětí 
a mládeže. Na závěr mi dovolte 
popřát našemu klubu, trenérům, 
funkcionářům, hráčům i fanouš-
kům hodně sportovních úspěchů  
‚a rozkvět hokejbalu v našem krá-
lovském městě. Rádi vás přivítá-
me na našem domácím hřišti na 
Městském stadionu v Kyjově.“

Více informací najdete na www.
hokejbal-kyjov.cz, nebo face-
book HBK Kyjov.       (pol, MaV)

Snímek po skončení Mikulášského turnaje vloni v Kyjově, kde se představila i místní mikropřípravka (na snímku vlevo).

Toto je ženský hokejbalový celek Kyjovské Barbíny.

Radost dělá kyjovským funkcionářům i mladý hokejbalový potěr – v tomto případě se jedná o kategorii mladších žáků.

Muži hokejbalového klubu HBK Kyjov.                                                                                                    Foto: archiv Hbk kyjov (4x) 
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dokončení ze strany 11
V polovině utkání se vydatně 

zapotil strážce vsetínské svaty-
ně, stále však platil výsledek ze 
26. minuty. Ve 37. minutě ode-
šel na trestnou lavici Drtič Matěj 
Charvát a domácí opět zaváhali. 
Udělali chybu, puku se zmocnil 
Marek Haloda, který poslal na 
zteč Vaňka a ten se nemýlil – 2:2. 
Když to vypadalo na remízu po 
dvou třetinách, ve 40. minutě si 
vzal slovo mladý útočník Hořan-
ský, jenž střelou mezi betony 
brankáře Hodonína poslal znovu 
svůj tým do vedení – 3:2.

V závěrečné části se dvě minu-
ty před koncem vylučovalo na 
obou stranách (Pavel Mojžíš – 
Charvát) a tak se hostující lavič-
ka rozhodla pro hru bez gólmana. 
Drtiči ji ale nezvládli, když sedm-
advacet sekund před třetí sirénou 
inkasovali gól do prázdné branky 
– 4:2.

Branky a nahrávky:
1. Vladimír Luka (Jeník, 

Kucharczyk), 26. Vojtěch Šilhavý 
(Čuřík, Čech), 40. Adam Hořan-
ský (Čuřík, Šilhavý), 60. Radim 
Kucharczyk (Šilhavý, Hryciow) 
– 12. Jakub Kadlec (Petr Pokor-
ný, Kužílek), 38. Daniel Vaněk 
(Marek Haloda), vyloučení: 4:8, 
využití: 1:1, v oslabení: 0:1, stře-
ly na branku: 40:30, rozhodovali: 
Vaněk – Rožánek a Holibka, sle-
dovalo 1520 fanoušků.

„Dnes to bylo upracované 

vítězství. Hodonín patří do první 
čtyřky a myslím si, že má v úto-
ku velmi dobré a schopné hráče, 
kteří pokud se jim dá prostor ke 
kombinaci, tak dokážou skóro-
vat. Průběh zápasu jsme si zavi-
nili sami, protože nám chybělo 
nasazení a nehráli jsme vůbec do 
těla. Mysleli jsme si, že to nějak 
odehrajeme. Ve druhé části se 
hra trochu zlepšila, ale stále jsme 
se potýkali s problémy v naší 
třetině, kdy jsme nebyli schopni 
založit útok a házeli jsme to tam 
po sobě jak horkou bramboru. 
Bohudík jsme dali branky, ale 
samozřejmě je to možný soupeř 
do play-off a tam musíme hrát 
určitě lépe,“ hlásil po vydřené 
výhře jeden z domácích koučů 
Luboš Jenáček.

„Dnes jsme jeli na Valašsko s 
tím, abychom se herně zvedli po 
těch dvou nevydařených zápa-
sech, které jsme minule prožili. 
Myslím si, že se nám to nakonec 
povedlo, když jsme byli Vse-
tínu rovnocenným soupeřem. 
Bohužel jsme dostali dvě bran-
ky po individuálních chybách  
a jeden gól v oslabení. Mrzí mě, 
že nás rozhodčí posledních pět 
minut vůbec nepustil do hry.  
I v tomto stavu jsme ale měli samo-
statný únik, který jsme bohužel 
neproměnili,“ říkal zklamaný kouč 
Drtičů Stanislav Beťko.

Další výsledky 42. kola:
Šumperk – Nový Jičín 6:3 

(0:1, 3:0, 3:2), 600, Techni-
ka Brno – Poruba 3:4 (1:2, 1:1, 
1:1), 69 (!!!), Valašské Meziříčí 
– Kopřivnice 6:2 (2:0, 2:1, 2:1), 
513, volno měla Opava.

V úterní dohrávce 38. kola 
hrála Opava s Porubou 2:3 po 
prodloužení (0:0, 2:1, 0:1 – 0:1), 
397.

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

SK Minerva Boskovice – 
SHK Hodonín B 9:2 (1:0, 4:1, 
4:1)

Se zkušeným soupeřem držel 
„B“ tým Drtičů krok v podstatě 
do poloviny zápasu, pak se stře-
lecky rozjela domácí mašina a 
hosté inkasovali nakonec debakl 
a protože v sobotu Velká Bíteš 
doma pokořila Rosice, do play-
off se dostala Velká Bíteš na úkor 
Drtičů. Oba góly poražených dal 
Tomáš Račický.

Branky a nahrávky: 20. Hni-
lička (D. Šebek), 27. Pelikán 
(Honzek, A. Surý), 28. Skácel 
(Bednář), 37. Hnilička (Ská-
cel, D. Šebek), 39. Václavík (A. 
Surý, Veselý), 44. Dufek (Špok, 
Karný), 49. Špok (Bednář), 51. 
Skácel (Hnilička, Krejčiřík), 
55. Bednář (Špok, Dufek) – 36. 
Račický (Talán), 59. z trestného 
střílení Račický, vyloučení: 3:6, 
navíc Venclík (HO) na 10 minut, 
využití: 2:0, v oslabení: 1:0, roz-

hodovali: Kohoutek – Jochman  
a Bernard, 121 diváků.

Další výsledky 25. kola:
HC Uherské Hradiště – HC 

Uherský Brod 4:6 (2:1, 1:1, 1:4), 
HC Spartak Velká Bíteš – HC 
Štika Rosice 4:1 (2:0, 1:0, 1:1), 
HHK Velké Meziříčí – HK Kro-
měříž 4:2 (0:0, 2:1, 2:1), HC 
Dynamiters Blansko – HC Orli 
Uničov 9:6 (2:1, 4:3, 3:2), utkání 
VHK ROBE Vsetín B (junioři) 
– Hokej Uherský Ostroh se hrá-
lo až v neděli po uzávěrce tohoto 
čísla týdeníku Nové Slovácko, 
volno měl HC Lvi Břeclav.

24. KOLO:
SHK Hodonín B – HHK Vel-

ké Meziříčí 3:7 (0:4, 1:2, 2:1)
„B“ tým hodonínských Drti-

čů si v minulém kole vyšlápl na 
vedoucí Kroměříž dokonce na 
ledě na Hané, ovšem stejný kou-
sek na hodonínském zimním sta-
dionu v souboji s dalším lídrem 
skupiny, již Drtiči nedokázali 
bohužel zopakovat.

Rozhodnutí přišlo v první 
třetině, kdy zejména závěr této 
části hostům evidentně sedl. Na 
branku číslo 2 a 3 potřebovali 
vítězové časový úsek pouhých 
třinácti sekund, čtvrtý gól dalo 
Velké Meziříčí v podstatě na 
cestě do šaten – přesně jednu 
sekundu před první sirénou. Ve 
zbývajících dvou třetinách se již 
hrála poměrně vyrovnaná par-
tie, ovšem hosté si tři body lehce 

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

pohlídali a dostali se tak do čela 
tabulky KLM.

Branky a nahrávky: 24. 
Jakub Tomi (Weber), 51. Ond-
řej Ling (Sedlák), 59. Juraj Talán 
(Ling, Crlík) – 4. Kamil Šerý 
(Rozmarín), 18. Lukáš Sobotka 
(Křenek, Rozmarín), 18. Filip 
Střecha (Krča), 20. Michal Vla-
šín (Střecha, Krča), 29. Kamil 
Šerý (Petr Vlašín, Sobotka), 34. 
Michal Krča (Michal Vlašín, 
Střecha), 59. Václav Vondráček 
(Štěpánek, Kudláček), vylouče-
ní: 2:7, navíc Patrik Weber (HO) 
5+OK, využití: 0:2, v oslabe-
ní: 0:0, střely na branku: 44:34, 
rozhodovali: Valentík – Halás  
a Prokš, sledovalo 156 diváků.

„Náš výkon dnes nebyl ide-
ální. Soupeř nás často přehrával  
a i proto jsme odevzdali všechny 
tři body,“ hlásil po souboji zkla-
maný hrající trenér hodonínských 
Drtičů „B“ Zdeněk Jurásek.

Další výsledky 24. kola mají 
tuto podobu: Rosice – Bosko-
vice 3:2 (2:1, 0:1, 1:0), Uherský 
Brod – Vsetín B (junioři) 4:1 
(2:1, 1:0, 1:0), Uherské Hradiš-
tě – Břeclav 0:5 (0:1, 0:3, 0:1), 
Uherský Ostroh – Blansko 3:2 
(0:1, 3:1,...) - NEDOHRÁNO 
PO DRUHÉ TŘETINĚ PRO 
NEZPŮSOBILOST LEDO-
VÉ PLOCHY – TECHNICKÁ 
ZÁVADA ROLBY!, Uničov 
– Velká Bíteš 3:4 (1:1, 1:2, 1:1), 
volno měl HK Kroměříž.        (pol)

Boj o čtvrtou příčku ve druhé hokejové lize rozhodne až poslední kolo

KYJOV – Nedávno se vydal klub 
Florbal Hodonín v plné sestavě 
na turnaj elévů do nedalekého 
Kyjova, kde celkem odcestovalo 
osmnáct hráčů do pole a tři bran-
káři. Klub, který má po necelém 
roce působení na mapě florbalu  
v České republice přes padesát 
hráčů, odjel v takové sestavě 
úplně poprvé. Z turnaje nako-
nec hodonínský celek odjel se 
čtyřmi výhrami z celkem osmi 
zápasů.

„Byli jsme moc rádi, že se nám 
podařilo dojet se třemi komplet-
ními lajnami na tento turnaj. To 
se nám ještě nestalo. Máme dob-
ře našlápnuto, každý týden někdo 
nový dojde a to i z okolí, či ze sou-
sedního Slovenska,“ říká radostně 
šéf klubu Jiří Wagner. 

Florbal Hodonín hrál na turnaji poprvé v plné sestavě, 
přesto slavil výhry pouze z poloviny

Ten na turnaj dorazil i s další 
novinkou. Podařilo se mu výraz-
ně rozšířit trenérský tým. 

„Lidí, kteří by rozuměli flor-
balu na Hodonínsku, v současné 
době moc není. Ti, kteří mají čas 
a chuť trénovat děti je také málo, 
proto jsem moc rád, že se mi 
podařilo přivést další čtyři nové 
tváře do našeho trenérského sbo-
ru a v záloze mám ještě jedno eso 
ze Slovenska. Takže uvidíme,“ 
hlásí pyšně Wagner. 

Jeho klub se chystá letos na sta-
bilizaci a zkvalitnění všech čin-
ností. Hodonínský klub vyslal na 
tento turnaj dva týmy. O vyrov-
nanosti celé soutěže svědčí něko-
lik zajímavých výsledků. Florbal 
Hodonín B vytěžil z této vydaře-
né akce dvě výhry a dvě prohry. 

Navíc prohra s týmem Hovoran 
byla velmi těsná a tudíž musela 
mrzet dvojnásobně. 

„O tomto družstvu jsem si mys-
lel, že zahraje trošku lépe. Bylo 
vidět, že někteří hráči tři týdny 
chyběli, ale to přece není důvod k 
“zaspání.” V prvním utkání jsme 
dostali dobrý világoš,“ dodal 
Wagner. 

Mezi nejlepší hráče B týmu se 
dostali brankář David Drábek, 
kapitán Tomáš Machálek a stře-
lec Šimon Mráka. 

„S výkony jsem spokojen. Musí-
me zabrat v některých věcech, 
které již vypadaly jako automat. 
Výrazně se na naší fyzické kondici 
podepsaly nemoci a rekonvales-
cence,“ řekl týdeníku Nové Slo-
vácko nový trenér Pavel Kokeš.

V A družstvu byla situace 
obdobná. “Spící” první zápas set-
nul hlavy i A týmu, a v dalších 
utkáních tak musel tento celek 
zabrat. Po zlepšených výkonech s 
Lanžhotem a dubňanským týmem 
bral Florbal Hodonín A dvě vítěz-
ství. 

„Dva prohrané zápasy jsme 
nezvládli. Někteří hráči jakoby 
byli na turnaji poprvé. Myslím 
si, že tak trošku jsme to odflákli. 
Potěšili mě ale výkony obou bran-
kářů. Zejména gólman Ríša Žiš-
ka se představil v dobrém světle. 
Mezi nejlepší hráče bych řadil na 
tomto turnaji Tobiáše Ondroucha, 
přípravkáře Pavla Foltýna a posi-
lu ze Strážnice - Pavla Labaje,“ 
myslí si Wagner.

A jak hodnotí celkově trenér i 

šéf klubu v jedné osobě vystoupe-
ní Florbal klubu Hodonín? 

„Čekal jsem, že to bude lepší. 
Rozhodně bych očekával, že v 
některých případech budeme mít 
navrh. Na druhou stranu musím 
objektivně přiznat, že to našim 
přemožitelům tentokráte vyloženě 
sedlo. Ta soutěž je letos neuvěři-
telně vyrovnaná a my jsme možná 
lehce překvapili. Navíc dvě třeti-
ny týmu hraje u nás v Hodoníně 
florbal pouze od září minulého 
roku, nebo dokonce v některých 
případech ještě méně. Takže bude 
na čem stavět. Musíme hlavně 
oživit to, co nám šlo již dříve, a 
to je především dobrá kombinace. 
Budeme si muset připomenout i 
základní principy naší hry a flor-
balu všeobecně,“ řekl Wagner. 

A co čeká nyní hodonínský 
klub? Tento měsíc se hraje již 
v podstatě každý víkend. Flor-
balová sezona finišuje a Florbal 
Hodonín čeká spousta práce. 

“Chystáme soustředění, v plánu 
máme další nábory a dále chce-
me náš klub rozšiřovat. Hodně si 
cením lidí, kteří mě nyní pomá-
hají s trénováním. Přišli v pravý 
okamžik. Přiznávám, že je  dob-
ré mít kolem sebe lidi, kteří vám 
rádi pomohou, když to situace 
vyžaduje a ne, že se k vám otočí 
zády, když to nejméně očekáváte. 
Díky ale za oba tyto druhy lidí,“ 
dodal Wagner. 

Více informací najdou zájem-
ci o florbal na www.florbalho-
donin.cz, nebo na www.fb.com/
hodoninflorbal.   (pol, JW)

Noví trenéři – nahoře vpravo Pavel Kokeš, vlevo Pavel Vrbík. Tým elévů z florbalového týmu Florbal Hodonín.                                                                      Foto: Fana král – Florbal Hodonín (2x)



15 / 21. 2. 2017 / noVé sloVáCKo / sPoRt, PozVánKY

Sportovní pozvánky

1. FuTSAloVá lIGA

 1. Chrudim 15 3 0 83:25 48

 2. Zruč n. Sáz. 11 3 4 102:51 36

 3. Plzeň 9 3 6 61:60 30

 4. Sparta Praha 8 2 8 66:53 26

 5. Litoměřice 7 5 6 59:54 26

 6. Slavia Praha 7 4 6 57:60 25

 7. Helas Brno 7 3 8 67:80 24

 8. Vysoké Mýto 6 4 8 51:60 22

 9. Česká Lípa 6 2 10 43:70 20

 10. Třinec 5 3 10 46:77 18

 11. FC TANGO HO 4 4 9 62:64 16

 12. Hr. Králové 3 2 13 43:86 11

HODONÍN – V pátek večer se 
hrálo osmnácté kolo 1. Chan-
ce Futsal Ligy s tím, že jediné 
utkání se dohrávalo až v neděli 
večer po uzávěrce tohoto čísla 
týdeníku Nové Slovácko, a to 
souboj SK Slavia Praha versus 
FC Tango Hodonín, který není 
tudíž započítán v tabulce. Hrá-
lo se i 16. kolo ve 2. lize (skupi-
na Východ), kde má náš region 
jediného zástupce, a to tým FC 
Tango Hodonín B, který pro-
hrál v Ostravě 4:6.
1. LIGA – 18. KOLO:

Přiostřuje se v podpalubí 
ligové tabulky, kde se neče-
kala výhra Třince v domácím 
stánku, což znamená, že Seve-
romoravané vyslali směrem na 
jih Moravy do Hodonína jasný 
signál, že chtějí nejvyšší futsa-
lovou soutěž udržet i pro další 
ročník. Stejné tužby ale mají i 
v hodonínském Tangu, takže se 
dá ještě očekávat hodně zají-
mavý konec tohoto ročníku ve 
druhé polovině tabulky. Pevně 
věříme, že Černý Petr nakonec 
zůstane ve vlastnictví Třince 
a Tango soutěž nakonec pro 
město Hodonín a celý region 
zachrání! 

Tango Hodonín hrálo v neděli večer se Slávií  
Praha, B tým Tanga prohrál v Ostravě

Výsledky 18. kola:
SKP Ocel Třinec – 1.FC Nej-

zbach Vysoké Mýto 3:2 (3:1), 
Gardenline Litoměřice – Radio 
Krokodýl Helas Brno 1:1 (1:1), 

AC Sparta Praha – FK ERA-
PACK Chrudim 2:4 (1:3),

FC Benago Zruč nad Sázavou 
– FC Démoni Česká Lípa 7:2 
(4:0),

MADOS MT Hradec Králové 
– SK Interobal Plzeň 1:4 (0:2).

V úterý 14. února se dohráva-
lo 17. kolo jediným zápasem, ve 
kterém doma podlehlo Vysoké 
Mýto pražské Spartě 5:8 (1:5).
2. LIGA, SKUPINA VÝCHOD 
– 16. KOLO:

V této soutěži startuje devět 
týmů (volný los měli Žabinští 
Vlci Brno). Hodonínské Tango 
B se představilo v pátek večer 
v Ostravě ve sportovním centru 
místní čtvrti Dubina, kde nako-
nec padlo po boji, když o všem 
rozhodl nevydařený první polo-
čas ze strany hostů.

FC Baník Ostrava – FC Tan-
go Hodonín B 6:4 (3:0)

Hodonín přijel na sever Mora-
vy jen se sedmičkou hráčů a v 
osmé minutě již prohrával 0:2. 
Mezitím měl ve 4. minutě šanci 

na srovnání hodonínský Michal 
Jakubíček, ale v rozhodující chví-
li se mu míč zamotal mezi nohy 
a bylo po možnosti. Po přestáv-
ce se Hodonín zvedl, byl dravěj-
ším týmem, ale na body nakonec 
nedosáhl. Hostům nepomohl ani 
hattrick Reháka. Domácí zahrá-
vali dvě penalty – tu první v 
závěru první půle nedali.

Branky a nahrávky:
2:25 David Polášek (Blahuta), 

7:29 Marek Maleňák (Manďák), 
19:29 Marek Maleňák (Blahuta), 
30:31 Jan Romaněnko (Blahuta), 
35:00 vlastní (Martin Brezina), 
39:46 z penalty Marek Maleňák 
-  25:26 Marian Rehák (Brezina), 
29:37 Tomáš Janulík (Jakubí-
ček), 37:47 Marian Rehák (Janu-
lík), 39:31 Marian Rehák (Brezi-
na), žluté karty: 0 – 25. Janulík, 
rozhodovali: Petr Pivoňka (Loš-
tice u Šumperku) a Přemysl Hav-
lík (Ludgeřovice u Opavy).

Další výsledky šestnáctého 
kola:

UTB Zlín – FC Atraps-Hom-
bres Brno 5:1 (1:1), Nasan Okruh 
Brno – SK Amor Lazor Vyškov 
3:4 (1:2), AC Gamaspol Jeseník 
– FC VSK VŠB TU Ostrava 8:5 
(3:0).                              (pol)   

  

2. FuTSAloVá lIGA

 1. Jeseník 12 1 1 78:40 37

 2. Baník Ostrava 8 2 4 64:58 26

 3. Vyškov 7 4 3 64:56 25

 4. VŠB TU Ostrava 6 1 8 58:51 19

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

 6. Hombres Brno 5 3 6 45:49 18

 7. Zlín 5 2 7 69:59 17

 8. Žab. Vlci Brno 5 1 8 47:50 16

 9. Nasan Brno 2 0 12 39:81 6

DUBŇANY – Čtvrté kolo 
Zimního turnaje v Dubňanech 
nebylo kompletní, protože duel 
Dubňany – Milotice se přeložil 
na 10. březen. Jinak na Hodo-
nínsku stále vládnou Koryča-
ny, které porazily nejtěsnějším 
brankovým poměrem Slavoj 
Rohatec. Na první bod na tom-
to turnaji stále marně čeka-
jí fotbalisté Hovoran, kteří  
o víkendu nestačili na sloven-
ské Gbely.

VÝSLEDKY 4. KOLA:
Koryčany – Rohatec 2:1 

(1:0), branky: Michael Hubr, 
Filip Hanák – Marek Herzán,

Osvětimany – Mokrý Háj 
(SR) 2:5 (2:3), Ondřej Zýbal 2 
– T. Kopálek 2, R. A M. Valú-
chovi, Kubík,

Gbely (SR) – Hovorany 

Stále vedou Koryčany. Souboj 
Dubňan s Miloticemi odložen

6:2 (3:1), M. Žáček 2, Domi-
nik Nemec 2, Uhrinec, Mihálik  
– L. Vacenovský, vlastní.

Utkání Dubňany – Milotice se 
odehraje v pátek 10. března.

Nejlepší střelci po 4. kole:
Dominik Nemec (Gbely)  

– 7 branek, Michael Hubr 
(Koryčany) – 6, Filip Koryčánek 
(Dubňany) – 5.                      (pol)

TABULKA PO 4. KOLE:
 1. Koryčany 4 0 0 16:4 12
 2. Dubňany 3 0 0 9:2 9
 3. Gbely 3 0 1 13:8 9
 4. Milotice 2 0 1 13:8 6
 5. Rohatec 1 1 2 8:8 4
 6. Mokrý Háj 1 0 3 6:9 3
 7. Osvětimany 0 1 3 4:15 1
 8. Hovorany 0 0 4 8:23 0

Okresní soutěže stolního tenisu 
REGION -  Na Hodonínsku pokračovaly soutěže stolních tenistů 
šestnáctým kolem. Ve skupině Okresní základ bylo na pořadu již 
osmnácté kolo. V nejvyšší soutěži našeho regionu – v Okresní lize 
– si stále drží vedoucí pozici družstvo Vracov C.

Okresní liga: 
Čeložnice A – Vacenovice A 6:12, Vracov C – Kyjov A 12:6, 

Rohatec B – Slovan Hodonín B 4:14, Ratíškovice B – Lužice A 10:8, 
SKST Hodonín H – Ježov A 9:9, Strážnice C – Mikulčice B 12:6.

Okresní přebor: 
Čeložnice B – Strážnice D 14:4, Vlkoš A – Kyjov B 8:10, Čejč A – 

Bzenec A 10:8, Slovan Hodonín C – Lužice B 3:15, Veselí nad Mora-
vou A – Rohatec C 13:5, Vacenovice B – Sokol Hodonín B 10:8. 

V čele této skupiny je s jednou porážkou družstvo Čejč A.
Okresní soutěž: 
Čeložnice C – Vacenovice C 7:11, Sokol Hodonín C – Veselí nad 

Moravou B 12:6, Vnorovy A – Ratíškovice C 8:10, Bzenec B – Dub-
ňany B 9:9, Kyjov C – Čejč B 10:8, Mikulčice C – Vracov D 5:13.

V čele Okresní soutěže je se třemi remízami družstvo Dubňany B.
Okresní základ – 19. kolo: 
Vracov E – Moravský Písek A 10:8, Sokol Hodonín D – Svatobo-

řice-Mistřín A 8:10, Strážnice E – Lužice C 10:8, Slovan Hodonín 
D – Rohatec D 10:8, Dubňany C – Josefov A 3:15, Vacenovice D – 
Veselí nad Moravou C 8:10, družstvo SKST Hodonín I mělo volno.

Na čele je s jednou porážkou a jednou remízou 
družstvo SKST Hodonín I.                                             (red)

HODONÍN – Fotbalové pří-
pravy napříč naším regionem 
se nezastavily ani o třetím úno-
rovém víkendu. Favorit divize 
D – FK Hodonín – vedl ještě v 
54. minutě 3:1 v souboji s tře-
tiligovým Zlínem B, nakonec 
se ale z výhry o jednu bran-
ku radovali mladíci z Baťova 
města. Dobrý trénink mají za 
sebou hráči divizního Bzence, 
kteří nekompromisně rozstří-
leli šestý celek 1.A třídy Zlín-
ského kraje po výsledku 9:0.

VÝSLEDKY PŘÍPRAVNÉ 
ZIMNÍ KOPANÉ:

FC Fastav Zlín B – FK Hodo-
nín 5:4 (1:3)

Na výhru Naftařů nestačil ani 
výtečný vstup do zápasu a dvou-
gólové vedení v průběhu první-
ho poločasu. Domácí srovnali 
během jediné minuty na 3:3, aby 
vítěznou branku zaznamenal po 
podzimu sedmý tým třetí ligy v 
předposlední minutě. 

Hodonín nastoupil ve Zlíně-

Vršavě bez svého zkušeného sto-
pera Romana Konečného, který 
je zraněný, takže hosté hráli pou-
ze s trojicí defenzivních hráčů. 

„I když rotujeme sestavou a čas-
to měníme posty tak, že někteří 
hráči nehrají na svých obvyklých 
pozicích, deset inkasovaných bra-
nek v posledních dvou zápasech 
je určitě hodně. Takových věcí se 
musíme vyvarovat. Myslím si, že 
tady by měl každý začít u sebe. Na 
tréninku se k tomu určitě vrátíme. 
V prvním poločase nám to dnes 
dobře fungovalo, směrem dopředu 
to bylo dobré. Dost nám pomohl 
rychlý gól a vypracovali jsme si i 
další šance, přičemž z nich jsme 
tři proměnili. Druhá půle se nám 
nevydařila. Soupeř dával branky 
po našich chybách. Z pěti gólů 
jsme čtyři nabídli sami svému sou-
peři. Jinak to byl kvalitní a technic-
ky zdatný soupeř,“ hlásil po těsné 
porážce Vladimír Malár, asistent 
trenéra Františka Komňackého v 
klubu FK Hodonín.

Branky: 54., 54. a 89. Vít Mlý-
nek, 36. a 75. z pokutového kopu 
Robert Bartolomeu – 2. a 22. 
Petr Fojtík, 38. Pavol Masaryk, 
63. Pavlo Dovhanyuk.

TJ Slovan Bzenec – TJ FS 
Napajedla 9:0 (0:0)

Na umělé trávě ve Strážnici se 
hrálo do poločasu bez branek, aby 
pak přišla doslova gólová smršť. 
„Domácí“ lodivod Libor Škodík 
starší měl na lavičce pouze Tomáše 
Petruchu, který nastoupil do dru-
hého poločasu do záložní řady a 
je ve městě okurek a dobrého vína 
na zkoušku z Vacenovic. Branky: 
David Šmahaj 5, Tomáš Reška 2, 
Petr Kasala a Jan Mokrý.

Dubňany – Lanžhot (šes-
tý tým Krajského přeboru) 
1:3 (0:3), góly: Michal Soldán 
– Tomáš Pálka 2, Lukáš Svobo-
da, Veselí nad Moravou – Voj-
kovice (devátý celek KP) 5:0 
(3:0), Vlastimil Klimek 2, po 
jedné Robin Valenta, Adam Pol-
lák a Jiří Symerský, Vacenovi-

ce – Hustopeče (devátý celek 
Okresní ligy na Břeclavsku) 3:5 
(0:2), za poražené: Tomáš Kno-
tek 2, vlastní, Žarošice – Sta-
rý Poddvorov 5:0 (3:0), kouč 
poražených Jan Kučera dal šanci 
na umělém povrchu v Dambo-
řicích v základním kádru hned 
pětici dorostenců: další nejbližší 
zápas sehraje Starý Poddvorov v 
neděli 26. února na umělé trávě v 
Mutěnicích proti Mikulčicím B – 
výkop je ve 14:00 hodin.      (red)  

POZVÁNKA:
Fotbalový klub FC NESYT 

Hodonín pořádá v sobotu 25. 
února mezinárodní halový tur-
naj žen  za účasti těchto týmů: 
FC NESYT Hodonín, Sla-
voj Podivín, Sokol Troubsko, 
ČSK Uherský Brod, TJ Spartak 
Valašské Klobouky a SK Svä-
tý Jur (SR). Místem konání je 
sportovní hale TEZA Hodonín 
na Lipové aleji, první utkání se 
hraje od 13 hodin.    

Bzenec si s chutí zastřílel, divizní Hodonín padl
STŘEDA 22. ÚNORA

n Lední hokej

l Druhá liga – skupina Východ, poslední kolo (44.) základní části, HC 

RT TORAX Poruba 2011 – SHK Hodonín, zimní stadion v Ostravě-

Porubě, první buly se vhodí v 18:00 hodin

ČTVRTEK 23. ÚNORA

n Lední hokej

l Krajská liga mužů (KLM) jižní Moravy a Zlínska, 26. kolo (poslední po 

základní části), SHK Hodonín B – HC Spartak Velká Bíteš, zimní stadi-

on Václava Nedomanského v Hodoníně, hraje se od 18:30

SOBOTA 25. ÚNORA

n Atletika

l První závod Moravsko-Slovenského Běžeckého Poháru (MSBP) 

2016, jinak 24. ročník silničního běhu pod názvem Rohálovská desítka, 

Prusinovice – u Kulturního domu (KD), poběží se deset kilometrů, start 

hlavního závodu je od KD ve 12:00

n Házená

l ŽENY: Interliga – 19. kolo, Sokol Písek – SHK Veselí nad Moravou, 

hala Obloukovka v jihočeském Písku, hraje se od 15:00 l 1. liga – 14. 

kolo, TJ Jiskra Otrokovice – HK Hodonín, 15:00 l Starší dorostenky, 

1. liga – skupina Východ, 14. kolo, Otrokovice – HK Hodonín, hraje 

se od 19:00 l Mladší dorostenky, 2. liga – skupina Východ, 14. kolo, 

Otrokovice – HK Hodonín, začátek utkání je v 17:00 – všechna utkání 

se hrají v Otrokovicích ve sportovní hale, SKH Velká nad Veličkou – HC 

Hlučín, sportovní hala ve Velké nad Veličkou, začátek tohoto utkání je 

dopoledne v 11:30

n Hokejbal

l CCM Extraliga, SK Sudoměřice – HBC Kovodemont Most, sportovní 

areál v Sudoměřicích, hraje se od 14:00

n Kopaná

l Zimní turnaj (ZT) v Dubňanech na umělé trávě třetí generace, páté 

kolo, Koryčany – Hovorany, výkop je v 11:00, Osvětimany – Dubňany, 

hraje se od 13:00 l Přípravná kopaná: Sigma Olomouc B (MSFL) – FK 

Hodonín, hraje se dopoledne od 11:00, Mutěnice – Velké Pavlovice, 

umělá tráva (UT) Mutěnice – hraje se od 14:00, Vacenovice – Rybky 

(SR), začátek je ve 13:00, Nenkovice – Hlboké (SR), 10:00 a Kyjov 

– Staré Město, 14:00 – obě utkání se hrají na UT v Kyjově, Veselí nad 

Moravou – Hluk, 14:00 a Velká nad Veličkou – Buchlovice, 16:00 – oba 

zápasy budou sehrány na UT ve Veselí nad Moravou

NEDĚLE 26. ÚNORA

n Kopaná

l ZT v Dubňanech, druhý hrací den pátého kola, Mokrý Háj (SR) – 

Rohatec, výkop je ve 13:00, Gbely (SR) – Milotice, začíná se v 15:00 

l Přípravný fotbal: Kozojídky – Ostrožská Nová Ves, hraje se od 14:00 

a Vracov – Petrov, začátek je v 16:00 – oba duely se hrají na UT ve 

Veselí nad Moravou, Dambořice – Uhřice, UT Dambořice – výkop je ve 

14:00 hodin
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NOVÉ SLOVÁCKO NAJDETE I NA INTERNETU

iSLOVACKO.cz

Vyfoťte u Vás v obci 
fašankové veselí  
a pošlete nám  
snímek. Může jít  
o veselou masku,  
vtipnou momentku 
i zátiší se šavlí a špe-
kem. Vaše zdařilé 
snímky  zveřejníme.  
K obrázku v dobré  
kvalitě doplňte krátce, 
co znázorňuje, kde 
a kým byl pořízen. 
Snímky zasílejte na 
adresu redakce@
nove-slovacko.cz

Hľadáme montážnikov
na trvalý pracovný pomer
Závod na výrobu kotlov 
Protherm Production zo Skalice 
na Slovensku hľadá 
operátorov na montáž kotlov.

Informovať sa môžete osobne na personálnom 
oddelení na Jurkovičovej ulici 45 v Skalici – denne 
od 8.00 do 15.00 hod. alebo telefonicky na: 
+421 34 69 66 272

ČTENÁŘSKÝ  FAŠANK


