
Jediný samostatný týdeník Hodonínska, Kyjovska a Veselska
středa 29. října 2008 • cena 8 Kč, 10 Sk • předplatné 7 Kč • ročník III.44

s přílohou NÁŠ SPORT plus TV PROgRam na celý týden

1258

NAŠE inzerce
518 346 888
774 551 119

ROzhOVOR 
eVa a VaŠek

• ČeRNÝ kaŠeL DORazIL I k NÁm
• CO S NeBezPeČNÝmI PŘeJezDY?

SLuNeČNí

 RekORDY

1362 1510

MOR. PÍSEK, VESELÍ NAD 
MORAVOU – Doba nepříjem-
ných uzavírek zřejmě nekončí. 
Od pondělka se motoristům 
uzavřel Moravský Písek. Perné 
chvíle tak čekají nejen řidiče, 
ale především obyvatele dopra-
vou už tak přetíženého Veselí 
nad Moravou. 

Až do konce září příštího roku 
se kvůli opravám hlavního tahu 
ve směru na Polešovice a stavbě 
nové křižovatky u železničního 
mostu směrem na Bzenec řidiči 
do Moravského Písku nedosta-
nou. „Je to nepříjemné, Veselím 
totiž vede i dlouhodobá objížď-

ka Bučovic. Jinou možnost jsme 
však neměli. Okolní komunika-
ce jsou vesměs třetí třídy a nápor 
kamionové dopravy by tudíž 
nezvládly,“ odůvodnil vedoucí 
veselského stavebního úřadu Petr 
Michna. Provoz na pětapadesát-
ce mezi Uherským Hradištěm 
a Hodonínem je přitom už teď 
dost hustý. Když se k tomu při-
dají ještě auta ve směru od Bzen-
ce, která by jinak mířila právě na 
Moravský Písek, dají se ve Veselí 
očekávat velké dopravní kompli-
kace. „Musím přiznat, že z toho 
máme obavy. Předpokládáme ale, 
že se podaří termín prací o několik 

týdnů zkrátit,“ uklidňuje Michna. 
Že by ve Veselí mohl nastat 

dopravní kolaps, přiznávají také 
sami policisté. Problém vidí pře-
devším v krátké vzdálenosti obou 
hlavních křižovatek. Ta na Bze-
nec je od blatnické vzdálena jen 
několik desítek metrů. „Zpočátku 
se tam asi budou tvořit kolony. 
Nejhorších bude zhruba prvních 
čtrnáct dnů. Pak už si řidiči, kte-
ří znají region, budou hledat i jiné 
objízdné trasy,“ uvažuje šéf hodo-
nínského dopravního inspektorá-
tu Lubomír Fridrich. Pomoci při 
řízení provozu by měly semafory 
nebo prozatímní kruhové objez-

dy. „Co se ukáže jako lepší řeše-
ní, musíme vyzkoušet až v praxi,“ 
přiznal vedoucí.

Na nový režim si kromě řidičů 
budou muset na pár měsíců zvyk-
nout také cestující využívající 
autobusovou dopravu. „Například 
z Veselí pojede do Moravského 
Písku autobus vždy přes Uher-
ský Ostroh. Posunuty tak budou 
i všechny navazující spoje. Přesné 
informace se ale cestující dozví 
z jízdních řádů vylepených na 
jednotlivých zastávkách nebo na 
internetu,“ informovala Ludmila 
Baladová z veselského městské-
ho úřadu.   PETR FRIDRICH

KYJOV – Královské město 
Kyjov zná v republice sko-
ro každý. Kromě Slováckého 
roku, umělců a kumštýřů se 
o to zasloužil i svérázný foto-
graf Miroslav Tichý, další zná-
mou postavou byl  hladovkář 
Miloslav Mareček. Ten nedáv-
no zemřel.

Okolnosti smrti zatím nikdo 
přesně nezná, dokonce ani jeho 
matka. „Dům jsem nechala ote-

vřít policií, protože sousedé syna 
dlouho neviděli. Navíc mi od úno-
ra neodpovídal na dopisy. Asi to 
byla mrtvička. Našli jsme ho, jak 
seděl v křesle, měl rozsvícenou 
lampičku a hrálo mu rádio. Už 
tak musel být pár měsíců,“ řekla 
jeho matka Jarmila Marečková, 
která bydlí hned za rohem a jinak 
než písemně se synem nekomu-
nikovala. „Nechtěl to jinak. Tak 
jsem mu posílala dopisy a on mi 

své odpovědi nosil do schránky,“ 
dodala Marečková. Ta ještě v tuto 
chvíli nemá ani úmrtní list své-
ho syna. Miloslav Mareček byd-
lel v domečku v Boršově s okny 
polepenými novinami. Posledním 
jeho zaměstnavatelem byla kyjov-
ská sklárna. Potom roky nepra-
coval. „Neměl peníze a neplatil 
si zdravotní pojištění. Říkal, že 
k doktorovi nechodí, tak proč si 
ho má platit. Kvůli tomu se s ním 

soudila pojišťovna o nedoplatek 
a penále ve výši sto osmdesát tisíc 
korun,“ řekla Marečková. 

V devadesátých letech Miloslav 
Mareček držel několikrát hladov-
ku. Nesouhlasil s obviněním za 
pobuřování a později hladověl 
znovu na protest, jakým způsobem 
vyřizoval soud jeho podněty proti 
zneužívání „pendrekového záko-
na“. Jeho nejdelší půst trval deva-
desát dnů.   KAREL PRCHAL

Píseckou uzavírku provází obavy 
z dopravního kolapsu ve Veselí

Kyjovský hladovkář Mareček zemřel

Taneční pohár pro odchovankyni. Pohárovou soutěž dvo-
jic devátého Tanečního festivalu Hodonín v kategorii latinskoamerických tanců 
vyhrála odchovankyně TK Classic Hodonín Klára Chovančíková s partnerem Mar-
kem Kypúsem, nyní závodníci Tanečního klubu Sokol Vítkovice - Akcent Ostrava. 
Foto Ivo Cencinger (fotoreportáž z festivalu v příloze Náš sport na straně III)

HODONÍN – Kam až mohou 
dojít neshody kolem péče o dítě, 
ukazuje následující případ. Pro-
vází jej nespočet konfliktů na 
ulici, zdůvodňování u přestup-
kové komise města, výslechy na 
policii a také soudní jednání. 

Manželé Šrámkovi se rozved-
li před osmi lety, dva syny dosta-
la do péče matka. Podle ní se pak 
začaly problémy vyostřovat. Letos 
v květnu našla po návratu z cha-
ty doma staršího šestnáctiletého 
syna se střelnou ránou. Policie 
případ ještě neuzavřela, šetří ho 
jako účast na sebevraždě. Matka 
tvrdí, že nyní chce hlavně ochránit 
mladšího syna před psychickým 
terorem a odmítá jakýkoliv jeho 
kontakt s exmanželem. „Měl dlu-
hy, rozprodal domácnost, napadá 
a pronásleduje nás s vulgárními 
výkřiky na veřejnosti, před synem 
i na pracovišti, čeká tam, kde se 
pohybujeme,“ říká Radka Galam-
bošová, dříve Šrámková. 

Matka žádala odbor sociálních 
služeb městského úřadu i soud 

o úpravu styku s otcem, posled-
ní stanovisko bylo ale zamítavé. 
„Bohužel vám nemohu s ohle-
dem na ochranu osobních údajů 
k tomuto případu nic říci,“ uvedla 
vedoucí oddělení sociálně práv-
ní ochrany dětí Jana Janulíková. 
„Matka ve styku brání, a to tak, 
že buď otci dítě nevydá, nebo je 
omluví ze školního vyučová-
ní v den styku dítěte s otcem. 
Soud vyzval matku k dobrovol-
nému plnění povinností,“ pra-
ví se v odůvodnění rozsudku ze 
září. „Soud i odbor sociální péče 
odmítá zohlednit otcovu trestnou 
činnost a vážné důvody, které 
k mému postoji vedou,“ vysvětlu-
je svoje jednání Galambošová.

Protistrana přiznává svůj podíl 
na neutěšené situaci, ale nechce 
případ medializovat. Kvůli před-
chozím konfliktům bylo proti Jiří-
mu Šrámkovi též zahájeno trestní 
řízení za pomluvu a výtržnictví. 
„To ale neznamená, že nemohu 
být se synem tak, jak úřady roz-
hodly. Záleží mi na něm. Ale ona 

si dělá, co chce,“ oponuje býva-
lý dopravní inženýr. Nedávno jej 
soud zprostil obžaloby z omezo-
vání domovní svobody z důvodu 
nepříčetnosti a uložil ochranné 
psychiatrické léčení ambulantní 
formou. „S rozsudkem nesouhla-
sím, dennodenně jsme volali insti-
tuce, které mají hájit zájmy dětí, 
a bez výsledku. Když neodpovídá 
za to, co dělá, jak se může stýkat 
s dítětem? Pronásledování trvá 
devět let, o situaci mohou podat 
svědectví desítky lidí,“ tvrdí mat-
ka. Případ bude opět pokračovat 
u soudu. Ten má ve čtvrtek rozho-
dovat o úpravě styku se synem na 
návrh oddělení péče o dítě. 

Podle psychologa Jana Krá-
líka je chybou, když se křivdy 
z manželství přenášejí na děti. 
„Bohužel je to častý případ. Jde 
o psychické týrání, protože dítě 
má oba rodiče přirozeně rádo. 
Přesvědčování, že člověk, kterého 
miluje, je špatný, je pro něj další 
trauma,“ upozorňuje psycholog.

IVO CENCINGER

Matka odmítá vydávat dítě otci

Masaryk dostal k výročí republiky opět legionáře.  
V úterý uplynulo 90 let od vzniku samostatné Československé republiky. V roce 1918 se o 
to zasloužil hodonínský rodák a první prezident Tomáš Garrique Masaryk. Podobně jako 
kdysi společná republika, měl i Masarykův pomník v Hodoníně pohnutý osud. Od postave-
ní v roce 1931 musel třikrát zmizet, stejně jako původní reliéf s motivem národního osvobo-
zení. Vloni město zadalo dostavbu pomníku. Dílo tvořené deskou z leštěné žuly a bronzovým 
reliéfem legionářů, slavnostně odhalené v pondělí, ztvárnil akademický sochař Jaroslav Jurčák z Mikulčic (na snímku). 
V místech, kde žulový podklad reliéfu původně pokračoval, je znázorněno násilné odlomení kamene. Podle autora by 
tak měl fragment působit jako memento pro další generace.                                      Text a foto Ivo Cencinger



Do senátu jde Doupovcová
REGION • Souboj o senátor-
ské křeslo vyhrála na Uhersko-
hradišťsku Hana Doupovcová 
z ČSSD. Svého soupeře z KDU-
ČSL Josefa Vaculíka, dnes již 
bývalého senátora, porazila 
pouze o pět set devadesát hla-
sů. K těsnému vítězství jí mož-
ná napomohlo Vaculíkovo těžké 
zranění, které utrpěl při auto-
nehodě, proto se pak nemohl 
zúčastnit předvolební kampaně. 
V okrsku Uherské Hradiště, do 
něhož spadají i obce z Veselska, 
se druhého kola voleb do senátu 
zúčastnilo 29,2 % voličů. (lef)

Rohatečtí mají novou knihu
ROHATEC • Publikaci plnou 
fotografií, přibližující život 
v obci od začátku minulého sto-
letí téměř do současnosti, pokřti-
li uplynulou sobotu v Rohatci. 
Svazek obsahuje 372 snímků 
a je volným pokračováním knihy 
vydané v roce 2003. Mezi otiš-
těnými fotografiemi jsou mimo 
jiné unikátní záběry dnes již nee-
xistujících budov nebo mostů, 
či snímky z kulturních a spor-
tovních akcí. Velký prostor je 
věnován také rohateckému kro-
ji a významným rodákům. (ld)

Noc duchů v zoo
HODONÍN • Noc duchů pořá-
dá pro děti i s rodiči ve čtvrtek 
30. října od 17 hodin Zoologic-
ká zahrada Hodonín. Děti musí 
v zábavné soutěži splnit čty-
ři úkoly a pak smí vyrazit na 
strašidelnou cestu. Kdo odolá 
všem nástrahám, dostane čaj pro 
zahřátí a špekáček, který si může 
na místě opéci, a také zatančit na 
diskotéce. Strašidla zvenčí, která 
přijdou pomoci strašidlům v zoo, 
budou mít vstup zdarma.  (mik)

Hledají se svědci nehody
MUTĚNICE/HOVORANY 
• Policie hledá svědky doprav-
ní nehody, která se stala minulý 
týden v pondělí večer před půl 
pátou mezi Mutěnicemi a Hovo-
rany. Neznámý řidič v Renaul-
tu19 nebo 21 modré barvy před-
jížděl dvě osobní auta a autobus 
přes plnou čáru a v nepřehledném 
stoupání. Přitom ohrozil protije-
doucího řidiče Fabie. Ten zabrá-
nil čelnímu střetu stržením svého 
auta do příkopu. Svědci, kteří by 
mohli objasnit okolnosti nehody, 
mohou volat na linku 158.  (kp)

Výherci vstupenek Chinaski
Správná odpověď na soutěž-
ní otázku z minulého čísla zní: 
V jednom z hitů skupiny China-
ski Ročník 1970 se zpívá o B) 
Husákových dětech. Dvě vstu-
penky na koncert v Hodoníně 
31.10. získávají Ludmila Mar-
tínková z Hodonína, Romana 
Nedveisová z Věteřova a Tomáš 
Miler z Vracova. 

Začala sezóna václavek

Že sběratelům hub ještě nekončí sezó-
na, dokazuje počínání Marty  Vokouno-
vé z Veselí nad Moravou. Při procházce 
v Buchlovských horách našla několik 
hřibů, ale také dva košíky zdravých 
václavek. Do vánoční kyselice jimi 
podělí celou rodinu.    (text a foto av)
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Stručně a jasně

HODONÍN – O sto tisíc korun budou bohatší hodonínští dobrovol-
ní hasiči. Mimořádnou finanční injekcí je město ocenilo za úsilí při 
likvidaci požáru bývalé továrny Lignum.  „Osvědčili se nám nejen 
tam, ale i při předloňských povodních a v řadě dalších případů,“ uve-
dl starosta Lubor Šimeček. Hodonínští „dobráci“ už spřádají plány, 
jak s darem naloží. Investovat chtějí do výcviku a vybavení sou-
těžního družstva. To v rámci sboru zatím nefunguje. Požární sport 
je přitom doplňkem fyzické přípravy hasičů. „Právě na vybavení a 
výstroj doposud chyběly finance,“ prozradil zástupce velitele Pavel 
Viktorín. „Věnujeme se dětem. S programem zaměřeným na prevenci 
docházíme do škol. Nějaké peníze chceme vyčlenit i tímto směrem,“ 
upřesnil.

Kromě peněžního daru se hasiči z Hodonína mohou těšit i na přírůs-
tek do garáže. Už brzy by se měli dočkat toužebně očekávané cister-
ny. „Počet našich výjezdů se neustále zvyšuje a to jezdíme bez vody. 
Cisterna nám obrovsky pomůže,“ zdůraznil Viktorín.               (ld)

VESELÍ NAD MORAVOU – Do Střední odborné školy ekonomic-
ké a Středního odborného učiliště ve Veselí nad Moravou se sjelo 
téměř padesát pedagogů ze šestadvaceti středních škol, kde se vyuču-
je informatika v ekonomice. „Jde o mezioborové studium. Připravuje 
absolventy na uplatnění v podnicích všech forem na pozice odborní-
ků pro informační a komunikační technologie, kteří se také dobře ori-
entují v ekonomice, managementu, marketingu a účetnictví,“ uvedla 
proděkanka Provozně ekonomické fakulty brněnské Mendelovy uni-
verzity Jitka Machalová. Diskuze se točila okolo konkrétních výuko-
vých technologií. „Je dobré, že se takto už pátým rokem neformálně 
setkávají učitelé společně s řediteli škol, vyučujících tento obor. Pře-
dávají si zkušenosti a snaží se vytvářet nové, netradiční postupy učení 
na příkladech dobré praxe,“ poukázala na přínos semináře ředitelka 
Obchodní akademie Orlová Miroslava Šromková.                      (lef)

VESELÍ NAD MORAVOU – Od pondělí do dneška měli školá-
ci podzimní prázdniny. Někteří ředitelé škol využili své pravomoci 
a udělili navíc na čtvrtek a pátek ředitelské volno. Zatímco děti jása-
jí,  rodičům především malých školáků vyvstaly nemalé starosti, kdo 
jim bude potomky hlídat. Se zvláštní nabídkou přišel ředitel Církevní 
školy ve Veselí nad Moravou Ludvík Kostelanský. Přestože zde děti 
mají celý týden také volno, do školy se mohou chodit bavit a navíc se 
po všechny dny vaří ve školní jídelně. „Kromě státního svátku jsme 
na všechny dny připravili nejrůznější aktivity. Zájemci mohou vyjet 
na zájezd do zoo, vyrazit do přírody na kole i pěšky, sportovat v tělo-
cvičně, bavit se na videoprojekci či u počítače. Samozřejmě, že se 
nikdo nebude učit,“ uvedl ředitel. Funguje také školní družina. „S tou-
to nabídkou jsme vyšli vstříc především zaměstnaným rodičům. Star-
ší děti mohou docházet třeba jen na obědy,“ zdůvodnil ředitel.   (lef)

REGION – Obuv a zásahové 
obleky pořídilo ministerstvo 
vnitra  třiapadesáti hasičským 
sborům okresu. V dlouhém 
seznamu obcí, kam má výstroj 
putovat, však podle našich 
informací figurují i místa, kde 
zásahové jednotky nefungují. 

Zjišťovali jsme proto, zda 
hasičská výstroj najde vždy 
své využití a nezůstane někde 
ležet ladem. Definitivní verdikt, 
jakým způsobem se bude vyba-
vení rozdělovat, zatím ale ještě 
nepadl. „Obce, které nepředloží 
zřizovací listinu jednotky, žád-
né komplety nedostanou. S tímto 

návrhem půjdeme za krajským 
ředitelem, na němž je konečné 
rozhodnutí,“ nastínil šéf hodo-
nínských hasičů Václav Špéra. 

Snahou hasičů je zabránit, aby 
blůzy, kalhoty a boty ze speciál-
ních materiálů, určené k zásahům 
při požárech ve venkovním pro-
středí, využívaly radnice jinak. 
„Komplety ležící ve skříni jsou 
k ničemu. Ještě horší je varianta, 
že by je místo montérek dostali 
třeba zametači chodníků,“ kon-
statoval Špéra. 

K obcím bez jednotky se řadí 
například Blatnička. Tamní sta-
rostka ale takový scénář odmítá. 

„Máme smlouvu s veselskými 
hasiči. Pokud by k nám nějaká 
výstroj přišla, pátrala bych, jestli 
nedošlo k omylu a zároveň bych 
se snažila zjistit, zda by komple-
ty nemohli využívat právě hasiči 
z Veselí. Ležet bych je rozhodně 
nenechala,“ ujistila Jarmila Hruš-
ková. Na novou výstroj se nao-
pak těší v Čejči. Podpis na zřizo-
vací listině tam ještě ani nestačil 
zaschnout. „Hasiči u nás byli, ale 
nikdo jim nechtěl šéfovat. To se 
teď podařilo vyřešit. Za komple-
ty budeme určitě vděčni,“ dodala 
první žena radnice Marta Výmo-
lová.     LUDĚK DURĎÁK

HODONÍN – Od chvíle, kdy 
Alois Flachs, bývalý majitel 
hurdiskárny na kraji Hodoní-
na, nechal vychladnout pece 
a místo výroby cihel se vydal 
na palubě jachty Tramp vstříc 
mořským vlnám, uplynulo 
mnoho vody. 

Šance, že cihelna znovu za-
čne vyrábět cihly, však stále žije. 
Minulý týden zastupitelé schváli-
li prodej části přilehlých pozem-
ků s ložisky cihlářské hlíny sou-

časnému vlastníkovi továrny, 
společnosti Wienerberger.

„Snaží se zabezpečit prostory 
pro těžbu jílu, a tak očekávám, 
že spustí výrobu. Rozhodně to 
vítáme, protože vzniknou dal-
ší pracovní místa,“ domnívá se 
starosta města Lubor Šimeček. 
Cihlářský gigant na hodonín-
ském projektu pracuje už delší 
dobu. Má prý připravena všech-
na potřebná povolení včetně 
stavebního i povolení k těžbě. 

„Kdy začneme stavět, rozhod-
neme podle aktuálních potřeb 
trhu. Letos to nicméně urči-
tě nebude. Posuzujeme rizika 
a přínosy a podle toho reaguje-
me. Tato lokalita je pro nás ale 
stále perspektivní. Vyrábět cih-
ly bychom v modernizovaném 
závodě mohli předběžně v roce 
2010. Práci by díky tomu našlo 
devětatřicet lidí,“ informo-
val nás generální ředitel firmy 
Josef Kotek.                    (ld)

REGION – Každoročně zni-
čí požáry kvůli špatnému sta-
vu komínů desítky rodinných 
domů a bytů. Výjimkou není 
ani náš region. 

Zatímco vyhřáté místnosti jsou 
v zimních měsících v domácnos-
tech samozřejmostí, u kontrol 
a čištění komínů tomu tak není. 
„Případy, kdy vyjíždíme k hoří-
cím komínům, nejsou nijak neob-
vyklé. Odborná kontrola spojená 
s pravidelným čištěním je proto 
velmi důležitá a lidé by ji rozhod-
ně neměli podceňovat,“ varoval 
šéf hodonínských hasičů Václav 

Špéra. Upozornil, že za stav komí-
na odpovídá správce nebo maji-
tel objektu. Počet kontrol přitom 
závisí na typu paliva a spotřebiči. 
„Pokud je na komín napojen ply-
nový spotřebič, čištění a prohlíd-
ka by měla být dvakrát za topné 
období. Pokud se ale jedná o tope-
ní tuhými palivy, kam patří zejmé-
na vytápění stále populárnějšími 
krby a krbovými kamny, je čištění 
nutné minimálně čtyřikrát,“ upo-
zornil kominický mistr František 
Trávník z Mutěnic. Podle něj se 
v takovém případě v komíně neu-
sazuje pouze oxid uhličitý, ale také 

saze a dehet a riziko vzniku požáru 
je tak mnohem vyšší. 

U spotřebičů na tuhá paliva 
jsou varovným signálem napří-
klad slabý tah komína nebo 
zápach spalin v místnosti. „Čiště-
ní komínů je nutné také v rekre-
ačních budovách a různých 
zahradních domcích, na což lidé 
velmi často zapomínají,“ doplnil 
kominík. Pravidelnou kontro-
lu přitom ukládá majiteli zákon. 
Pokud hasiči zjistí, že komín 
byl v zanedbaném stavu, mohou 
majiteli uložit až desetitisícovou 
pokutu.   PETR FRIDRICH

Kvůli nevyčištěným komínům hrozí požáry

Cihláři koupili ložiska a vyčkávají

Stát oblékne hasiče, možná i ty neaktivní

Učitelé informatiky zamířili do Veselí

Za likvidaci požáru dostanou odměnu

Církevní škola připravila zábavu

BLATNICE POD SV. ANT. – Druhý víkend bez vody museli přežít 
někteří obyvatelé Blatnice. Anabáze, kdy z kohoutku nedostali ani 
kapku, začala už ve čtvrtek 16. října v noci. Vedení obce přitom oby-
vatele o vzniklé situaci neinformovalo a nezajistilo na volební víkend 
ani dodávku pitné vody z cisterny. Ta začala obcí projíždět až o pět 
dnů později.  Do nelehké situace se dostali všichni, kdo nemají vlastní 
studnu. Problémy museli řešit vinaři, maminky s malými dětmi i ško-
ly. „V úterý měli žáci zkrácené vyučování. Uvažujeme, že pokud voda 
nepoteče, dostanou některý den mimořádné ředitelské volno,“ uved-
la zástupkyně ředitele Jitka Kubicová. Starosta obce Josef Vavřík se 
nechtěl k netekoucí vodě nijak vyjádřit. Místostarosta Antonín Těthal 
byl už vstřícnější. „Měli jsme dvě čerpadla a obě shořela. Teď máme 
úplně nové, tak se jen modlím, aby jelo, jak má,“ řekl v pátek. Ve výše 
položených domech ale voda začala téct až v neděli večer.     (lef)

Blatničané byli dva víkendy bez vody 

RATÍŠKOVICE, PÁNOV – 
Jedno velmi vážné a tři lehká 
zranění, dvě zničená vozidla 
a dvouhodinová uzávěrka sil-
nice. To je výsledek dopravní 
nehody na rovném úseku sil-
nice mezi pánovskou křižovat-
kou a Ratíškovicemi ze čtvrteč-
ního rána. 

„Zřejmě v důsledku mikro-
spánku přejel řidič Felicie do 
protisměru, kde se střetl s pro-
tijedoucí Fabií. V obou vozi-

dlech se při srážce zranili dva 
lidé,“ sdělil policejní mluv-
čí Petr Zámečník. Zatímco tři 
muži si z karambolu odnesli jen 
pohmožděniny, stav starší ženy, 
spolujezdkyně z Felicie, byl 
velmi vážný. Ze zdemolované-
ho vozu ji za pomoci hydraulic-
kých nůžek a rozpěrného válce 
museli vyprostit hasiči. 

„Utrpěla mnohočetná poraně-
ní a byla v bezvědomí. Provedli 
jsme intubaci, napojení na umě-

lou plicní ventilaci a nitrožilně 
podali léky. Stav se podařilo 
částečně stabilizovat,“ okomen-
tovala postup záchranářů jejich 
mluvčí Barbora Zuchová. Zra-
něnou převezli do nemocnice 
v Brně Bohunicích sanitkou, 
protože vrtulník nemohl kvů-
li špatnému počasí vzlétnout. 
Svědci nehody se  mohou při-
hlásit na telefonním čísle 974 
633 660 nebo 158. 
Text a foto LUDĚK DURĎÁK

Hrozivě vyhlížející nehodu způsobil asi spánekMasaryk svým filosofickým, politickým a diplo-
matickým úsilím napomohl ke vzniku sjedno-
ceného státu Čechů a Slováků před devadesáti 
lety. Dnes na nás demokrat, humanista, idealis-
ta, ale i člověk a hříšník TGM shlíží z piedesta-
lů a snad už ho nikdo nezboří. Jednoho velkého 
máme přímo před redakcí a mám takový pocit, 
že občas kroutí hlavou, či pohne rukou. S roz-
padem svého Československa před patnácti lety 
se už musel smířit, ale jakoby teď chtěl někam 
odejít. Do parlamentu? Na Brusel? Nebo se jen 

chce otočit k legionářům, aby jim řekl: Hoši, marné to nebylo, ale už 
sa na to nemožu dívat!                                           IVO CENCINGER
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MILOTICE – Hera, Zeus, 
Palas Aténa i Apollón už zase 
zdraví návštěvníky milotické-
ho zámku z jeho atiky. Trvalo 
dlouhých jedenáct let, než je 
jeřáb vrátil na původní místo. 
Kvarteto soch je ale kopií těch 
původních, které se ozdobou 
milotického zámku staly už 
začátkem osmnáctého století. 

„Originály se sundávaly, když 
se dělala zámecká fasáda. Po 
zrestaurování jsme ale zjistili, že 
jsou v katastrofálním stavu. Jed-
né soše dokonce upadla hlava. 
Proto jsme je umístili v zámecké 
salatereně. Lidé teď mohou vidět 
sochy z bezprostřední blízkosti 
i na průčelí zámku,“ řekl kaste-
lán milotického zámku Evžen 
Boček. Kopie soch jsou vytvoře-
ny z rakouského pískovce a kaž-
dá z nich váží osm set kilogramů. 
Celkové náklady na záchranu 
originálů, zhotovení kopií a usa-
zení na zámeckou atiku se vyšpl-
haly ke třem milionům korun. 

„Je to hodně peněz a i kvůli tomu 
se instalace soch pořád odsouva-
la. Loni jsme se rozhodli, že už 
nebudeme déle čekat, protože 

zámek bez soch vypadá jako bez 
hlavy. Minimálně dalších tři sta 
let tam sochy zase vydrží,“ dodal 
Boček.       KAREL PRCHAL

HODONÍN, KYJOV – Kraj-
ská zdravotnická zařízení, kam 
patří i kyjovská a hodonínská 
nemocnice, by podle auditorů 
mohla ušetřit až pět milionů 
korun.
Ani v jednom zdravotnickém 
zařízení v regionu sice audit, 
který si nechal u odborné fir-
my Jihomoravský kraj jako 
zřizovatel nemocnic zpraco-
vat,  neodhalil žádné velké 
plýtvání s léky a nezdravotnic-
kým materiálem. Určité změny 
by se ale podle radního Fran-
tiška Adamce měly přeci jen 
udělat. „Audit jasně ukázal, že 
v obou nemocnicích jsou ještě 
rezervy, které je možno využít 
například lepším způsobem 
zásobování veškerým materi-
álem,“ uvedl radní Adamec, 
který má na starosti rezort 
krajského zdravotnictví.  

Podle něj prověrka ukázala, že 

například okamžitým snížením 
zásob léků by nemocnice ušetři-
ly několik milionů korun. Ředi-
tel kyjovské nemocnice Igor 
Kalix ale mluví o úsporách dale-
ko opatrněji. „Audit podle mého 
názoru odhalil spíše provozní 
věci než finanční rezervy. Dělat 
úspory v zásobách léků není až 
tak jednoduché. V lékárně, pří-
padně na oddělení, totiž musíme 
mít vždy takové zásoby, aby-
chom mohli zajistit odpovídající 
péči pro každého našeho pacien-
ta,“ vysvětlil ředitel Kalix. Pod-
le něj ale nemocnice některé 
postupy v zásobování materiá-
lem zlepší. 

Určité kroky vyplývající z vý-
sledků kontroly má v plánu také 
vedení nemocnice v Hodoníně. 
„Žádné velké zásoby léků sice 
nedržíme, ale rozhodli jsme se, že 
na jednotlivých odděleních zřídí-
me navíc příruční sklady. Léky a 

veškerý zdravotnický materiál tak 
bude v případě výpadku nebo nao-
pak přebytku možné převádět dále 
na jednotlivá stanoviště,“ odůvod-
nila chystané změny náměstkyně 
pro zdravotní péči Věra Dostálo-
vá. 

Podle radního Adamce pak 
audit ukázal také určité možnos-
ti, jak ušetřit, co se týče personá-
lu. „Například staniční sestry by 
nemusely zajišťovat zásoby léků 
na oddělení a starat se o jejich 
další evidenci. Tuto činnost by 
mohl vždy pro celou nemocni-
ci vykonávat jeden pracovník, 
na kterého ale nebudou takové 
finanční náklady, jako je tomu 
u kvalifikované sestry,“ doplnil 
radní.          PETR FRIDRICH   

HODONÍN – Prakticky rok 
a půl si lidé z paneláků v těsném 
sousedství hodonínské arma-
turky zvykají na hluk z tamní 
slévárny. Problémy začaly po 
zbourání části administrativní 
budovy v areálu firmy. Ta totiž 
do té doby vytvářela zvukovou 
bariéru. 

Ve snaze dovolat se řešení 
sepsala v minulosti část nájem-
níků z Družstevní čtvrti dokon-
ce petici. Na znatelný výsledek 
ale prý zatím stále čekají. „Není 
to jednolitý rámus. V noci spí-
me, je ticho a najednou rána, pak 
zase ticho, další rána a tak pořád 

dokola. Třeba pětkrát za hodinu. 
Kdyby to byl soustavný rachot, 
člověk si možná zvykne, takhle 
se pokaždé leknu a vzbudím se,“ 
popisuje svoji zkušenost Anna 
Adamovičová. „Slibovali nám 
zlepšení, nemám ale pocit, že by 
se od zbourání budovy něco změ-
nilo. Ideální by bylo, kdyby tam 
postavili nějakou protihlukovou 
zeď,“ navrhuje. Vedení armaturky 
o problému ví. S opatřeními zmír-
ňujícími hlučnost tam prý začali 
už vloni a letos v tom pokračují. 
O zdi ale neuvažují. „Dosavad-
ní úpravy se týkaly přímo stro-
jů, z nichž vychází největší hluk. 

Výsledný efekt ale nebyl takový, 
jaký jsme očekávali,“ připustil 
jednatel společnosti Frank Geyer. 

Upozornil zároveň na skuteč-
nost, že továrna vyrostla v této 
průmyslové oblasti dříve, než se 
zde začaly stavět domy. „Cítíme 
jaksi nefér, že původně průmys-
lovou zónu musíme přizpůsobo-
vat požadavkům bydlení, přesto 
se o to snažíme. Povoleno máme 
čtyřicet decibelů. Na příští rok 
plánujeme slévárnu ze dvou stran 
opláštit. To má zajistit, že hluk 
vycházející od nás nepřekročí 
pětatřicet decibelů,“ tvrdí Geyer. 

LUDĚK DURĎÁK

RATÍŠKOVICE – Asi žádný 
železniční přejezd není v našem 
regionu tak vyhlášený, jako 
mezi Ratíškovicemi a Vace-
novicemi. Stovky naštvaných 
řidičů si denně při jeho překo-
návání musí připadat jako na 
tankodromu. 

Oprava je však hudbou budouc-
nosti, fyzicky totiž nikomu nepa-
tří.  Přejezd je součástí želez-
niční vlečky, která v minulosti 
spojovala důl Tomáš s nádražím 
v sousedním Rohatci. Po ukon-
čení těžby sice vlečku využíva-
ly soukromé strojní firmy, které 
v areálu působily, ale už více 
než deset let tato trať včetně pře-
jezdu chátrá. „Stížnosti na jeho 
stav evidujeme často. Nedávno 
se tam dokonce stalo, že si řidič 
při jeho přejíždění utrhl na autě 
kolo. Přejezd ale není náš, proto 
s tím nemůžeme nic dělat,“ krčí 
rameny ratíškovický starosta 

Josef Uhlík. Obec udržuje pouze 
část vlečky ve směru na Rohatec, 
na níž provozuje muzeum a šla-
pací drezínu.    

O neúnosném stavu přejezdu 
protínajícího hlavní tah z Vra-
cova do Hodonína přitom ví své 
také silničáři. „Přiznávám, že je 
opravdu v katastrofálním sta-
vu. Navíc je na stejné železniční 
vlečce i přejezd protínající silni-
ci mezi Ratíškovicemi a Miloti-
cemi. Ani ten na tom není o moc 
lépe. Před oba jsme kvůli zvýšení 
bezpečnosti přidali značky ome-
zující rychlost na třicet kilome-
trů a upozorňující na nerovnosti 
úseku,“ uvedl vedoucí hodonín-
ské oblasti Správy a údržby sil-
nic Martin Bedrava.      

Obecně přitom platí, že vlečky 
a vlečkové přejezdy jsou majet-
kem Českých drah. V tomto pří-
padě tomu tak ale není. „Naše 
společnost nebyla nikdy vlastní-

kem ani provozovatelem vlečky, 
která vždy patřila výhradně sou-
kromníkům,“ sdělil Radek Jok-
lík z tiskového oddělení Českých 
drah.

Podle našich informací získala 
železniční vlečku včetně přejez-
dů ve veřejné dražbě před několi-
ka lety společnost Tomáš Group, 
která v areálu bývalého dolu 
nyní působí. Problém je však 
v tom, že na původního vlastní-
ka bylo mezitím vyhlášeno kon-
kurzní řízení. Musí tedy rozhod-
nout soud. „Hned, jak pominou 
překážky, které nám brání, oba 
přejezdy včetně vlečky opraví-
me. Kdy to ale bude, si netrou-
fám odhadnout. Jisté však je, že 
to bude otázka několika milionů 
korun,“ uvedl Vítězslav Polešov-
ský ze společnosti Tomáš Group. 
Ta sice vlečku včetně přejezdů už 
před lety vydražila, fyzicky jí ale 
stále nepatří. PETR FRIDRICH

REGION – Zpočátku vypadá 
jako nenápadná viróza, časem 
se však zvrtne v dráždivý 
a dlouhotrvající kašel. Tako-
vé projevy má nemoc, kterou 
se za poslední týdny nakazilo 
v republice zvýšené množství 
lidí, především dětí. Přípa-
dy onemocnění takzvaným 
černým kašlem zaznamenali 
lékaři také v našem regionu. 
Zároveň ale uklidňují, že není 
důvod k panice. 

Prudce nakažlivé onemocnění 
se přenáší kapénkovou infekcí 
a útočí hlavně na děti. „Několik 
případů jsme v posledních týd-

nech opravdu zaznamenali. Na 
druhou stranu to ale není nic tak 
drastického,“ řekl nám šéf pro-
tiepidemického oddělení hodo-
nínské hygienické stanice Libor 
Šmíd. Většina nakažených paci-
entů má, stejně jako v celé naší 
republice, kolem deseti let. Jedná 
se ale spíše o jednotlivé případy 
na více místech. 

Číslo přeočkovaných oby-
vatel proti této chorobě se při-
tom v České republice pohybu-
je okolo 98 procent. To je také 
důvod, proč se odborníci žádné 
epidemie neobávají. „Momen-
tálně mám jeden případ, kdy 

příznaky ukazují právě na černý 
kašel. Onemocnění se zpočátku 
podobá běžnému kašli, postu-
pem času se změní v dráždi-
vý, který vede až k záchvatům 
a může vyvolat i zvracení. Jedi-
nou účinnou léčbou jsou anti-
biotika. Ta se podávají týden 
až deset dní, úplný útlum však 
může trvat až tři měsíce,“ 
vysvětlila dětská lékařka Marta 
Kotková z Hodonína. 

Nejohroženější jsou školáci 
mezi deseti a čtrnácti lety. U této 
skupiny dětí se nemoc vrací pře-
devším proto, že v tomto věku 
klesá v těle hladina účinných 

protilátek, které jako kojenci 
získali očkováním. Proto se stá-
le častěji diskutuje o nutnosti 
dalšího přeočkovaní. „Pokud by 
statistiky ukázaly, že po desá-
tém roce je zvýšené množství 
nakažených, bylo by to určitě 
vhodné řešení. Zároveň by se ale 
musel upravit stávající očkovací 
kalendář. Mezi desátým a čtrnác-
tým rokem totiž mají děti celou 
řadu jiných očkování,“ myslí 
si kyjovská dětská lékařka Šár-
ka Kasardová, která v poslední 
době zaznamenala jeden případ 
onemocnění dítěte černým kaš-
lem.          PETR FRIDRICH   

RATÍŠKOVICE – Historku o vyplašeném zlodějíčkovi si teď vyprá-
ví lidé z Ratíškovic. Zatím neznámý lapka vyrazil v polovině října na 
místní hřbitov. S úctou k mrtvým si přitom hlavu nelámal. „Odmon-
toval nebo rovnou ulomil lampičky, kříže a další doplňky z barevných 
kovů. Poškodil takto asi deset náhrobků,“ uvedl starosta Josef Uhlík. 
Nenechavec se snažil dostat i do kostela, to se mu však nepodařilo. 
Vyrušil jej totiž alarm. „Zřejmě se polekal a utekl. Věci ze hřbitova 
tam přitom nechal,“ upřesnil starosta.

Policie po pachateli i části odcizených předmětů stále pátrá. V sou-
vislosti s blížícím se dušičkovým svátkem hodlá obdobným přípa-
dům předcházet a na hřbitovy se intenzivněji zaměří. „Ve spoluprá-
ci se strážníky z jednotlivých měst a obcí chceme tato místa více 
monitorovat. Cílem je předejít nejen krádežím na samotných hřbi-
tovech, ale i ve vozidlech, jimiž budou lidé přijíždět,“ řekl mluv-
čí hodonínské policie Petr Zámečník.                           (ld)

Černý kašel se objevil i v našem regionu

Nebezpečné přejezdy nikdo neopraví, není majitel

O stavu železničního přejezdu mezi 
Ratíškovicemi a Vacenovicemi nejlé-
pe vypovídá rezavý sloup bývalého 
návěstidla.          Foto Petr Fridrich

Hluk z hodonínské armaturky 
má snížit nový plášť slévárny

Pracovníci upevňují popruhy Diovi, který se po jedenácti letech jako druhý v pořa-
dí usadil na atice milotického zámku.                                   Foto Karel Prchal

Milotické božstvo je zase na svém místě

Audit v nemocnicích: ušetříte miliony

Napřed kradl na ratíškovickém 
hřbitově, v kostele ho vyrušil alarm

VĚTEŘOV – Na noční výlet do věteřovského prasečáku vyrazil 
minulý týden ze středy na čtvrtek zatím neznámý milovník mladého 
vepřového. Po jeho návštěvě byl areál vepřína chudší o osmadvacet 
dvacetikilových pašíků. Firmě tím vznikla škoda dvaačtyřicet tisíc 
korun. Osud selátek je přitom stále nejistý. Policie po zloději i jeho 
lupu nadále pátrá. Místní spekulují o organizované skupině. Zloděj 
údajně prostory velmi dobře zná. „Myslíme si, že jsou to lidé, kte-
ří jdou najisto. Podobná krádež se u nás v minulosti už minimálně 
jednou stala,“ upozornil starosta Věteřova Josef Lejska.           (ld)

Zmizelo osmadvacet selátek

Že prý možu o hodi-
nu dél spat, dyž si  
v nedělu o třetí ráno 
přetočím ručičky 
na dvě. Šak kemu 
by sa scelo tak brzo stávat! 
Obudil sem sa jak dycky, dyž 
kohút zakokrhal, šel hned do 
vinohrada, a na nejaké ručičky 
sem zapomněl. No a potém sem 
čučal hodinu před hospodú, než 
otevřeli. Z teho vyplývá, že ani 
kohút nepřetáčal.    Váš Fana

Fronty jako na banány z dob 
totality musí absolvovat zákaz-
níci uherskohradišťského hyper- 
marketu Tesco. Vedení společ-
nosti totiž zamávalo brigádní-
kům, což výrazně prodloužilo 
dobu nakupování. Lidé jsou 
naštvaní a jejich hněv dopadá 
na hlavy zaměstnanců. 
(Dobrý den s kurýrem, 20. 10. 2008)

REGION – S neočekávaným přesedáním se v sobotu dopoledne muse-
li smířit cestující vlakových spojů mezi Přerovem a Břeclaví. „Vysa-
dili nás ve Starém Městě s tím, že nefunguje zabezpečovací zařízení 
na trati. Pak pro celý vlak směřující do Břeclavi přijel jeden autobus. 
Lidé byli nervózní a naštvaní,“ popisuje svůj zážitek Tomáš Letocha 
z Rohatce. Za výpadek mohl poškozený optický kabel u Huštěnovic. 

„Kabel zajišťuje dálkovou komunikaci z Přerova místo klasic-
kých výpravčích. Právě ti se ale na tento úsek po dobu odstraňová-
ní závady vrátili,“ informoval mluvčí Správy železniční a doprav-
ní cesty Pavel Halla.                                                   (ld)

Vlaky zastavil poškozený kabel,
do stanic se vrátili výpravčí



Pavel Stolarik, podnikatel, Hodo-
nín

Určitě je to náš 
první prezident a 
především ve své 
době byl hodně 
úspěšný. Také 
se českému státu 
za první repub-
liky velmi dobře 

vedlo. Měli bychom být na něho 
hrdí a vážit si toho, že se tady 
u nás v Hodoníně narodil. Jinak 
si myslím, že by to měl být urči-
tý vzor i pro naše politiky a lidi, 
kteří chtějí politiku dělat. S těmi 
současnými nejsem spokojen.

Anna Slezáková, operátorka, 
Hodonín

Pro mne ani pro 
moje děti nemá 
žádný význam! 
Nic mi to neří-
ká a prostě ho 
neberu. Možná, 
že pro minulé 

generace to byla osobnost. 

Klárka Blahová, OSVČ, Hodonín
Masaryk má 
zcela zásad-
ní význam! Je 
dokonce hodo-
nínským rodá-
kem! Učili jsme 
se o něm. Byl to 
první schopný 

prezident. Určitě by si z něho 
měli vzít příklad dnešní politici, 
protože on byl velkým přínosem 
pro náš stát!          

Stano Smetana, vrtní inženýr, Holíč 
(SR)

Pro mne žádný! 
Je to historická 
osobnost a to je 
tak všechno!

Veronika Lupačová, dělnice, 
Hodonín

Pro mě je to vel-
ká osobnost, kte-
rá udělala mno-
ho pro republiku. 
Škoda, že už není 
mezi námi, pro-
tože by to tu 
úplně jinak 

vypadalo, než je ten současný 

bordel. Promiňte! Chybí nám 
tady mozek, jakým byl právě 
Masaryk. 

Josef Bergman, horník v.v., Hodo-
nín

Já si toho na 
moje roky doce-
la dost pamatu-
ju. Jako školáci 
jsme ho vítali 
mezi Čejčem a 
Hovorany. Byl 
to člověk, který 

se opravdu hodně zasloužil o 
národ. Vážím si ho ještě dnes. 
O tehdejší demokratický stát se 
přičinil hlavně on! Dnešní poli-
tici za nic nestojí! Nikdo z nich 
není taková osobnost, jakou byl 
Masaryk!

René Falta, logistik, Hodonín
Jsou to tradice 
spojené s obdo-
bím, kdy žil. 
Veškeré ideje, 
které tehdy byly, 
čestnost, spra-
vedlnost, by se 
měly převést 

do současné doby, protože ne-
jsou dodržovány. Dnes dochází 
k různým úplatkům a pokřivení 
na politické scéně. Proto si mys-
lím, že právě jeho myšlenky by 
měly být stále živé.

Hana Lopraisová, dělnice, Vracov
Myslím, že jako 
první prezident 
měl pro nás vel-
ký význam! Za 
jeho prezidento-
vání bylo určitě 
daleko líp. Je to 

můj názor. Dnešní společnost by 
si této historické osobnosti měla 
více vážit! Především politici by 
měli jít podle jeho příkladu!

Jan Herzán, důchodce, Hodonín
Pro mě už žád-
ný! Pro vaši 
společnost?! To 
já nevím! Ten 
jeho odkaz jed-
nou využívají,  
podruhé zne-
užívají! Takže 

nemám, co bych k tomu řekl! To 
nemá vůbec žádnou cenu…

Připravil Tonda Vrba

29. října 2008                                  ANKEtA, lidé strana  4

Jaký význam má dnes t. G. Masaryk?

„Především politici by měli jít podle jeho příkladu!“ 
(Hana Lopraisová)

VESELÍ NAD MORAVOU 
– Zajímavý program se snaží 
připravit veselský stacionář 
pro dospělé a seniory. O služ-
bu zařízení, označovaném jako 
školka pro důchodce,  projevu-
jí zájem hlavně rodiny starající 
se o své blízké. 

„Činnost jsme zahájili loni 
v lednu. Hned od počátku jsme 
zaznamenali velký zájem,“ 
podělila se o zkušenosti vedou-
cí pečovatelské služby Jarmila 
Frantová. „Máme klienty nejen 
z Veselí, ale také ze širokého 
okolí, protože pokud vím, podob-
ná služba nikde v celém hodo-
nínském okrese není. Zájemcům 
nabízíme i odvoz,“ doplnil infor-
mace vedoucí pracovník sociál-
ních služeb organizace Zdislava 
Pavel Matulka. 

Stacionář je otevřen denně od 
sedmi hodin ráno do půl čtvrté 
odpoledne. V případě zájmu jsou 
ale zaměstnanci ochotni pracov-
ní dobu prodloužit. Důležité je, 
aby se každý telefonicky objed-

nal s jednodenním předstihem. 
Pro účastníky pobytu je na uvíta-
nou připravena snídaně či svači-
na. Poté navazují dopolední akti-
vity. „Přizpůsobujeme se tomu, 
co koho baví. Naši klienti rádi 
hrají společenské hry a chodí na 
vycházky. Vzhledem k tomu, že 
jsou většinou imobilní, vozíme 
je na vozíčcích. Míříme do parku 
či na nákupy. Pokud někdo chce, 
zavezeme ho i do kostela,“ pro-
zradil  Matulka. Připomněl, že 
televize ve stacionáři není, pro-
tože zaměstnanci se snaží připra-
vit pro seniory aktivní program, 
v němž nechybí rukodělné čin-
nosti. Pasivní sledování televize 
do této kategorie nepatří. Pokud 
je zájem, mohou se návštěvníci 
za pomoci asistentek vykoupat. 
„Ozvalo se nám mnoho zájemců 
o týdenní i čtrnáctidenní poby-
ty. Byly by to takové odlehčo-
vací pobyty pro ty, kdo se chtějí 
o své blízké starat a nechtějí je 
umístit do domova důchodců. 
Často to ani není možné, pro-

tože jsou přeplněné. Uvažuje-
me proto, že tuto službu rozší-

říme,“ nastínil plány Matulka. 
LENKA FOJTÍKOVÁ

Veselská školka pro seniory je oblíbená

Osmaosmdesátiletá Anna Halodová si ve stacionáři ráda zahraje různé hry.  
Foto lenka Fojtíková

VNOROVY – Většina lidí míří 
v těchto dnech na hroby svých 
blízkých zemřelých. Sedmde-
sátiletý Josef Řičica ze Vno-
rov se musel vydat na dobro-
družnou cestu do německého 
Bayreuthu. Jel hledat hrob 
tatínka, který tam zemřel po 
pochodu smrti. Doprovázeli 
ho dcera Věrka a zeť Jaromír 
Celner. 

„Tatínka ve čtyřiačtyřicátém 
roce zatklo gestapo. Přišli v noci. 
Pamatuji si to jako dnes. Prý měl 
pracovat v odboji. Nevím ale nic 
konkrétního,“ vrátil se ve vzpo-
mínkách do svých šesti let Josef 
Řičica. Jeho tatínek Petr pak pro-

šel vězením v Uherském Hradišti 
a zavřený byl také v Kounicových 
kolejích v Brně. Nakonec skončil 
v koncentračním táboře v polské 
Vratislavi. V závěru války absol-
voval pochod smrti. Na cestu 
z Polska se vydalo tisíc lidí a do 
německého Bayreuthu jich přišlo 
jen devadesát devět. Petr Řičica 
byl mezi nimi. Nakonec přes-
to zemřel. Po osvobození měs-
ta americkými vojáky nepřežil 
útrapy a celkové vyčerpání. Jeho 
syn se o tom s maminkou dozvě-
děli až po válce od Aloise Hrejsy 
z Brna. Ten totiž pochod přežil. 
„Navštívili jsme ho hned v pěta-
čtyřicátém. Tehdy se po návratu  

zotavoval v brněnské nemoc-
nici u svaté Anny. Řekl nám, 
že tatínek zemřel v Bayreuthu. 
Maminka se do Německa nikdy 
nevydala hrob hledat. Nebyly 
peníze a taky se na Západ nesmě-
lo,“ připomíná Řičica. Poté pro-
zrazuje, že se matka po otcově 
smrti nikdy nevdala a vychová-
vala svého syna sama. Ten se do 
Německa dostal až v polovině 
září letošního roku. Dědečkův 
hrob se s ním vydala hledat dce-
ra Věra s manželem. Na hřbitově 
byla kromě památníku všem mrt-
vým Slovanům také obří kniha 
s mosaznými listy, na nichž byla 
vyryta jména lidí, kteří zahynuli 

na konci války a jsou zde pocho-
váni. Jméno Petra Řičici tam ale 
chybělo. „Bylo mně z toho smut-
no. Rozhodli jsme se, že kytičku 
položíme u hlavního pomníku. 
Také jsme tam chtěli zapálit svíč-
ku. Dcera se ale nechtěla jen tak 
vzdát. Intuitivně šla až do zadní 
části hřbitova a stále na náhrob-
cích hledala jméno mého otce. 
Viděl jsem to jako beznadějné. 
Vždyť těch kamenů tam bylo asi 
tisíc a některé z nich byly úplně 
zarostlé. A představte si, nako-
nec ho našla na úplně opačné 
straně,“ vzpomíná na silné oka-
mžiky dojatý pamětník.

 LENKA FOJTÍKOVÁ

Josef Řičica mohl po třiašedesáti letech zapálit svíčku a položit kytičku na hrob svého otce Petra.                                                             Foto Věra Celnerová

Tatínkův hrob našel po třiašedesáti letech

VESELÍ NAD MORAVOU – 
Minulý čtvrtek převzal v Troj-
ském zámku v Praze velitel 
požární stanice Veselí nad 
Moravou, nadporučík Martin 
Petrucha, medaili Hasičské-
ho záchranného sboru České 
republiky Za věrnost I. stupně. 
Ocenění je výrazem poděková-

ní příslušníkům, kteří více než 
tři desetiletí vzorně a obětavě 
plní služební povinnosti. 

„Každé ocenění beru tak, že 
patří celé naší stanici. Jednotlivec 
by tady toho sám moc nesvedl,“ 
upozorňuje osmapadesátiletý veli-
tel, který se hasičem stal už před 
šestatřiceti lety. Hasičská profese 

se za tu dobu hodně změnila. Vozi-
dla zdaleka nedosahovala dneš-
ních parametrů. „Velký pokrok 
vidím v ochranném vybavení jed-
notlivce. Hasiči dnes mají dýchací 
přístroje, ochranné obleky, přilby, 
rukavice i speciální obuv. Tehdy 
nebylo nic. K požárům jsme jezdi-
li jen ve vojenské přilbě, montér-
kách a na nohách jsme měli gumá-
ky,“ vrací se ve vzpomínkách 
Martin Petrucha. 

A rozdílů je víc. Dříve ve Vese-
lí sloužilo pět chlapů, dnes je jich 
patnáct. Zatímco tehdy zasaho-
vali výhradně u požárů, nyní jsou 
voláni k dopravním nehodám, 
pomáhají při povodních, úniku 
nebezpečných látek a zachraňují 
lidi na vodě, z vysokých výšek 
a dalších životu nebezpečných 
situací. Hasiči musí být zdatní 
nejen fyzicky, proto také každý 
rok absolvují speciální testy, ale 
také psychicky. Zvlášť u neustále 

přibývajících dopravních nehod 
jsou svědky mnoha lidských tra-
gédií. 

„Jestli bych šel na toto řemes-
lo znovu? Určitě! Pokud by to 
člověka nebavilo, nemohl by 
to dělat. Teď už má tato profese 
určitou prestiž, když jsem ale na 
svých počátcích řekl, že jsem 
hasič, sklidil jsem maximálně 
útrpný úsměv,“ vzpomíná oce-
něný velitel. O tom, že má svou 
profesi Martin Petrucha rád, 
svědčí na stěně pracovny velká 
sbírka rukávových odznaků hasi-
čů z Chicaga, Londýna, Flori-
dy, Mexika City i Ruska. „Když 
cestuji po světě, vždy se snažím 
dostat k hasičům a nakouknout 
do zákulisí. Nemusíme se za nic 
stydět. Můžeme se s nimi smě-
le srovnávat. Taktické postupy 
máme mnohdy dokonce lepší 
než oni,“ míní oceněný velitel. 

LENKA FOJTÍKOVÁ

Petrucha: Hasič má být zdatný fyzicky i psychicky

Velitel požární stanice Veselí nad Moravou, nadporučík Martin Petrucha, je hasi-
čem už šestatřicet let. Vpravo sbírka jeho nášivek.       Foto lenka Fojtíková
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dřevěné i plastové
palubky a podlahovky
od 75,- kč/m2, latě od 8,- kč/m bez dph

plastové parapety
plovoucí podlahy

od 380,- kč včetně pokládky
PVC - LINO, kOberCe, POdLah. PráCe

ZaTraVŇOVaCÍ PLaSTOVÉ SYSTÉMY
areál Velkých kasáren Hodonín, tel. 518 359 515, 603 879 333

979

Výkup a zpracoVání koVoVých a koVonosných odpadů
Vykupujeme:

u Barevné kovy u Nerezové nemagnetické oceli 
u elektrokabely u elektromotory, trafa
u Stykače, jističe, kontakty u Radiošrot, elektrošrot
u Telekomunikační šrot u Technické stříbro
u Zlacené kontakty a konektory u polovodičové součástky

Měření kovových slitin, šperků nedestruktivní metodou v rozsahu prvků:
Ti, V, cr, Mn, Fe, co, ni, cu, zn, zr, nb, Mo, hf, Ta, W, re, pb, 

ag, sn, Bi, sb, au, pd, pt, cd, rh.
VýkupNa-Hodonínská 82, Rohatec

pracoVní doBa: po-pá 8 - 16 hod. Informace: 518 359 146, 602 717 502
1063

Nabízíme: velký výběr erotických pomůcek u gelů u prádla 
u dVd a VhS u žertovné předměty

Možnost nákupu v Kč

sex shop

 SkaLICa, Potočná 42 SeNICa, hviezdoslavova 1
 (u restaurace Peklo) (Stará pošta)
 tel. +421 905 745 403 tel. +421 907 114 060

Otevřeno: 

PO - Pá 9 - 17

SO 8 - 12

Y Y

032

R i g i f o r m ,  s . r . o .
SádrOkarTONOVÉ SYSTÉMY

STŘEŠNí oKNA • TEPElNá IZolACE • KAZEToVÉ PoDHlEDy 
NyNí NoVINKA: PloVoUCí PoDlAHy ZA ZAVáDěCí CENy

Doprava materiálu zajištěna.         Pondělí – pátek 730 – 1600

1512

RIgIFoRM, s.r.o., Čajkovského 45, 
(areál velkých kasáren) Hodonín 695 01
Tel./fax. 518 341 345, mob. 602 739 698
e-mail: rigiform@rigiform.cz

PROFIL - PARKET s.r.o.

TEL.:  518 614 270    MOBIL:  724 264 234 
FAX:  518 610 575    E-MAIL:  profil.parket@tiscali.cz    

PRODEJNA: Dobrovského 621, KYJOV

Jedinečná dřevěná podlaha

…pro milovníky moderního a propracovaného prostředí…
kentucky 

www.profi lparket.cz
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inferma®

výroba a montáž žaluzií, ochranných 
sítí, silikonového těsnění 

a předokenních rolet, 
výroba kartáčů na čištění žaluzií

Kontakt: 696 49 Žádovice 259
tel. 518 626 113, fax: 518 626 413, mob.: 736 186 931

008

1037

• žaluzie 
• sítě proti hmyzu • 

• parapety • 
• zednické zapravení •

SLEVY až 40%

Vyměření, demontáž, doprava ZdarMa

www.jiko-okna.cz

 plastová okna a dveře
  eurooknaJiko 

• Zateplování budov •

Štefánikova 23, hodonín
tel./fax: 518 367 649, mob. 724 707 932, 736 675 361

e-mail: Fa.JIKo@seznam.cz

SD FEROTECH, s. r. o.
 výkup železa a barevných kovů 
 za nejlepší ceny

 prodej vojenské techniky
• rohatec  - 518 359 234
• hodonín  - 518 321 558
• břeclav  - 519 322 374

1053

1050

ŠImEK VODO - TOPO - PLYN, s.r.o 

Kompletní instalatérské, topenářské 
a plynařské práce.

Rekonstrukce kotelen a bytových domů 
včetně byt. jader a dodání materiálu. 
Patočkova 2849/4, 695 03 hodonín

mob.: 608 718 757, 775 105 140
tel./fax: 518 340 506, e-mail: lada.simek@centrum.cz

RD 3+kk v Šakvicích
CP: 551 m2. Cena: 1.550.000,- Kč 

Přízemní, řadový domek v klidné 
lokalitě, po částečné rekonstrukci  
s dvorkem a zahradou. 

RD 5+2 Rakvice
CP: 628 m2. Cena: K jednání.

Rohový dům v klidné lokalitě, pod-
sklepený s dvorem a terasou. 2 
garáže, dílna a další stavební mís-
to u domu. Možnost využít i k pod-
nikání, popřípadě dvougenerační 
bydlení.

RD 2x 3+1 Kostice
CP: 896 m2. Cena: 1.990.000,- Kč

Dvoupatrový dům s dvorem, 
zahradou a garáží, částečně pod-
sklepený, ihned volný. Dvě samo-
statné bytové jednotky. Možno 
využít jako dvougenerační bydlení, 
popřípadě k bydlení i podnikání.

RD 4+1 Týnec
Cena: 1.500.000,- Kč

Dům je po rekonstrukci, 2 garáže 
(1 vchod z domu, 2. vchod z ulice), 
2x WC, koupelna, sprchový kout.
K domu je dvorek s bazénem a 
posezením. Bydlení  u řeky, vhod-
né pro rybáře.

ESKo-MAX, s.r.o. 
realitní společnost
Hlavní 30
691 41 břeclav - Poštorná
tel.: 775 116 228, 723 560 654 
www.eskomax.cz 
e-mail: eskomax@seznam.cz

1443

v&v pneu
lubomír vrablc

 

PRODEj NáHRaDNíCH DíLů + PNEu 
Na VŠECHNY TYPY OSObNíCH auT

velká nad veličkou 264
tel. +420 518 329 372, mobil: +420 604 192 177
vrablc@vavpneu.cz                 www.vavpneu.cz

Vrablc&Výborný
AUTo-PNEU-SERVIS

1444

1461

mob. 777 90 17 11 (61)
e-mail:kobern@seznam.cz, www.kobern.cz

• Vše potřebné pro milovníky a přátele vína
• Vše potřebné pro vinaře

• Vinotéka s více než 350 druhy moravských vín
• Úplný sortiment postřiků a hnojiv na vinice, 

sady, pole i zahrady 
a mnoho dalšího včetně poradenské služby 

Vám nabízí Vinařský dům Dubňany.
Zaparkujte na našem parkovišti a přijďte si vybrat

Tel. 518 364 145 
Otevřeno po-pá 8.00-17.30, so 8.00-11.00

1200

Vinařský dům 
     dubňany
          Hodonínská 306

společnost dyas.eu, a.s. 
provozovna uherský ostroh 

hledá nové členy týmu na pozici

obchodní Zástupce 
Náplň práce:
• péče o zákazníky nové i stávající
• osobní návštěvy u zákazníků
• podpora marketingu

Požadujeme:
• zkušenosti v oblasti prodeje
• min. středoškolské vzdělání, VŠ výhodou
• silné prodejní, komunikační a vyjednávací schopnosti
• aktivitu, samostatnost
• AJ na komunikativní úrovni, NJ výhodou 
Nabízíme:
• motivující finanční ohodnocení – fixní složka + prémie
• zajímavou práci v týmu mladých lidí
• účast na různých společenských akcích, spojených 
 s propagací společnosti

V případě zájmu nám zasílejte profesní životopisy 
na e-mail: chaloupkova@dyas.eu

Další informace při osobním jednání na adrese: 
Veselská 384, Uherský Ostroh 

nebo na tel.: 572 412 343 a 720 292 290.
1475

Firma mETaLLbau CZ  s.r.o. VLKOŠ
přijme do pracovního poměru

ZámEčNíKY pro obsluhu strojů 
• tabulové a profilové nůžky 

• ohraňovací a výstředníkový lis
- mzdové podmínky 80 – 100 Kč/hod.

- nástup dle dohody

Tel. 518 625 248, 602 525 601
1511

NaŠE 
INZERCE 

telefon: 
518 346 888
774 551 119 

fax: 
518 341 974

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

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

u  CoPyCENTRUM KyJoV, nám. T.g.M. 34 (KD),   
 697 01 Kyjov, tel.: 518 32 34 38, e-mail: kyjov@chludil.cz

u  DPsign - Petr Ždánský, Reklamní a propagační   
 služby, Strážovice 115, tel.: 518 622 147, 605 720 232   
 e-mail: dpsign@dpsign.cz

Plošnou i řádkovou inzerci do týdeníku 
NaŠE můžete podat také ve sběrnách:

u  PAJA bzenec, školní a kancelářské potřeby
 nám. Svobody 321, Bzenec

u  AgENTURA SlUŽEb, U zdravotního střediska 1429,  
 Dubňany, tel. 518 365 000, e-mail: agentura.lk.@email.cz

u oferta-libor Hošek, Rodinova 6, 695 01 Hodonín,
 tel. 518 355 403, e-mail: obchod@oferta.cz
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Letošní rok nám po dese-
ti letech opět nadělil hro-

madu „osmičkových výročí“: 
revoluční rok 1848, vznik ČSR 
1918, Mnichov 1938, únorový 
puč 1948 a srpnovou okupaci 
1968.

K letošnímu 90. výročí Čes-
koslovenské republiky (28.10.) 
přispěla svou troškou do mlýna i 
vláda premiéra Topolánka. Vyda-
la totiž reprezentativní publikaci 
„Kde domov můj – Státní hym-
na České republiky v proměnách 
času“ a orchestr Národního diva-
dla ji nahrál nově a moderně. 
Naše hymna je už starší dáma, 
která příští rok oslaví 175. výro-
čí od prvního provedení ve hře 
Fidlovačka aneb Žádný hněv a 
žádná rvačka. Napsal ji Josef 
Kajetán Tyl (1808–1856), v té 
době vojenský účetní, a melodie  
k písni je dílem kapelníka Sta-
vovského divadla Františka 
Škroupa (1801–1862). Nová 
nahrávka měla symbolicky pre-
miéru v den svátku českého pat-
rona, svatého Václava. Provedení 
se uskutečnilo se vší parádou, ale 
samozřejmě čeští šťouralové našli 
v posledních taktech hymny zvu-
kovou chybičku, snad zakašlání 
nebo jiný zvukový šum. Stačilo 
to jako vhodný námět pro novi-
nové diskuse i televizní zpravo-
dajství.

Před lety jsem použil starý 
fejeton Karla Čapka o hymně 
Kde domov můj jako PF 1988 
pro své přátele. Kupodivu má 
tento fejeton trvalou platnost 
v České kotlině i na Moravských 
polích, i když byl napsán roku 
1928!

„…Je to zvláštní; máme státní 
hymnu, která s důrazem trochu 
naivním, ale něžným, opěvu-
je tento pozemský ráj, kde hučí 
bory po skalinách, voda šumí 
po lučinách, v sadě skví se jara 
květ,.. Snad každý z nás trochu 
zjihne, když tato slova slyší; ale 
vždyť je to přímo výsměch naší 
státní hymně, když necháme 
devastovat bory, vylámat skali-
ny a vyplenit květ vzácný jako 
zlaté kapradí, květ unikátních 
přírodních reservací! Vždyť to 
je, jako bychom balili buřty 
do listů kodexu Vyšehradské-
ho nebo dláždili ulice kameny 
vylámanými z basiliky sv. Jiří! 
Ochrana vzácných přírodních 
památek není otázka sentimen-
tality, nýbrž povinné úcty; tyto 
památky, ať je to prastarý strom, 
předvěký porost nebo vzácný 

geologický útvar, nám před-
stavují něco ctihodnějšího než 
podnikatelský záměr pana Petra 
nebo pana Capla…“

Nezdají se vám tato slova i 
dnes vysoce aktuální? Známý 
podnikatel staví loveckou chatu 
v chráněné oblasti Bílých Kar-
pat, jiný vilu v malebném údo-
lí šumavského ráje. I stověžaté 
matičce Praze dávají mocné 
betonářské lobby pořádně zabrat 
a ukrajují kousek po kousku zele-
né plíce, kterými město dýchá.

Po přemyslovské orlici se stal 
národním symbolem hrdě vzty-
čený český lev s korunou čes-
kých králů na hlavě. V obdo-
bí čtyřicetileté totality přišel o 
korunu (zřejmý pozůstatek feu-
dalismu), zato se mu nad hlavou 
rozsvítila rudá pěticípá hvězda a 
na hrudi zaplápolala zbojnická 
vatra. Místo klasického erbu se 
ocitl na husitské pavéze. Naštěstí 
byl opět zbaven těchto „pokroko-

vých“ neheraldických atributů.
Básníci byli v dějinách (a 

nejen našich) vždy jasnozřivěj-
ší než jejich občanští souputní-
ci. Musel jsem proto s úsměvem 
souhlasit s pohledem básníka 
Aloise Volkmana na náš národní 
symbol v jeho básni „Národní“ 
z roku 1988 v PF pro rok 1989:

Máme-li ve svém znaku lva
Nedivme se přeci
Že k nám druzí přistupují s klecí
Nebo krotitelským bičíkem
Náš lev má jakousi malformaci 
– Zdvojený ocas
Nejsme proto i my obojací?

Čtenář si jistě odpoví sám... 

Kromě jasnozřivých básníků 
jsou svědomím národa i dobří 
kreslíři. V době, kdy byly začát-
kem roku 1990 na programu 
dne diskuse o národních sym-
bolech a znacích, objevila se 
na první straně Lidových novin 
7. března 1990 kresba Vladi-
míra Renčína, která reagovala 
na tehdejší snahy moravských 
„národovců“ o legalizaci náro-
da moravského.

Naštěstí názory ortodoxních 
Moravanů nesdílela většina oby-
vatel Hané, Horácka, Valašska, 
ani méně malebného Slovácka. 
Už v dětství jsem si zvykl, že 
moji kamarádi z Vracova mají 
jména nepochybně německého 
původu – Somr, Rajsigl či Raj-
skup, na jihu Slovácka jsou zase 
Ivičičové, Gregorovičové nebo 
Zaviačičové potomky pradědů 
charvatských, Perný (Pernet), 
Šalé, Doné, Žalio z francouz-
ských osadníků z Čejče, nebo 
od potomků vojáků napoleon-
ské armády, kteří zraněni našli 
tu ošetření i nový domov. Usadili 
se tu potomci italských stavite-
lů, tunelářů a kominíků Fiamo-

tří, stejně dnes jako v minulosti a 
v tom je i půvab mého rodného 
Slovácka. Za všechny argumen-
ty mluví kresba Vladimíra Jirán-
ka, kterou už před čtvrtstoletím 
nakreslil v kyjovském sklepě: 

Jak je vidět, lze historii sle-
dovat i ve verších a kresbách. 
Svoji lásku k vlasti můžeme dát 
najevo i tím, že se vynasnažíme, 
aby slova naší hymny nebyla 
v přímém rozporu se skutečnos-
tí. Za své city se ostatně nemu-
síme stydět dávat je najevo, 
když ani cizinci neskrývají svůj 
obdiv k naší rodné zemi. Těch 
nadšených ctitelů byla v historii 
řada. U kolébky našeho státu stál 
francouzský profesor historie E. 

Denis a americký prezident W. 
Wilson. K padesátinám blaho-
přál naší republice francouzský 
kreslíř Jean Effel (autor česko-
francouzského animovaného fil-
mu Stvoření světa) a jak jinak, 

než půvabnou kresbou. Tenkrát 
v roce 1968 nám fandila celá 
Evropa…

proč nedrží český lev v tlapách moravský koštýř
aneb zamyšlení nad státními symboly České republiky u příležitosti 90. narozenin Československa

hymna z lidové 
divadelní hry

Karel Čapek.     Kresba Jiří Dunděra

Proměny českého 
lva v čase

Kresba Vladimír Renčín                                                                                                                                                                Reprofoto lN 7. 3. 1990

li, Filippi i černovlasí chlap-
ci z maďarské pusty Kovácz či 
Nagy. Na posledním Slováckém 
roku kyjovský chirurg afrického 
původu Monteiro oblékl své dít-
ky do kroje a docela jim to slu-
šelo, stejně jako malé Vietnamce 
u táborového ohně při zahájení 
školního roku na sokolském hři-
šti.

Z výše uvedeného je dobře 
patrné, že moji krajané jsou pes-

Kresba Vladimír Jiránek

Na závěr trochu 
předsevzetí 

s karlem Čapkem

A nakonec ještě  trochu Karla 
Čapka, pro kterého byl rok 1938 
rokem posledním. Mnichov, 
okleštění republiky, pohřbívání 
demokracie a hulvátské osob-
ní napadání českými fašisty, to 
vše bylo příčinou, že už nechtěl 
bojovat s nemocí, které ve svých 
48 letech podlehl.

„…Udělte milost ohroženým 
přírodním památkám! Nebude 
vás to stát zdaleka tolik peněz 
jako nějaká subvence, po které 
za pár let nezůstane ani vděčná 
vzpomínka; a přitom se pro osví-
cenější doby, které si toho budou 
vážit, zachová několik posled-
ních listů přírodní kroniky naší 
země, listů nesoucích původní 
rukopis Boží; takto, z těchto sil 
tellurických a klimatických, byla 
hnětena a osazena země, jež je 
vám dána, abyste ji chránili.“

JIŘÍ DUNDĚRA

Kresba Jean Effel

Kresba Jiří Dunděra
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Na koncert Evy a Vaška 
jsem do Strážnice přijela 

s dvouhodinovým předstihem. 
Populární pěvecké duo jsem 
zastihla v plné práci. Vašek při-
pravoval aparaturu a Eva kmi-
tala u stánku s hudebními nosiči 
a spoustou propagačního mate-
riálu. Přesto si Vašek udělal čas 
a půl hodiny ochotně odpovídal 
na otázky. U rozhovoru byla 
také jeho dcera Evička, kte-
ré bude v listopadu pět let. Ve 
chvílích, kdy potřebovala nut-
ně něco říct americké zpěvačce 
Amandě, doprovázející rodinu 
od září na jejich turné, přechá-
zela přirozeně z češtiny do něm-
činy a angličtiny. 

n Na jedné straně vás Wiki-
pedie na internetu uvádí jako 
komerčně úspěšné duo inter-
pretů, vzápětí se tam ale píše,  
že vám kritici vyčítají nízkou 
hudební a uměleckou kvalitu. 
Neuráží toto konstatování vaši 
paní, která je absolventkou 
konzervatoře? 

Naším kritériem je, že se 
k nám lidé vrací a pořadatelé naše 
vystoupení nemusí nijak doto-
vat. Jsou schopni zaplatit nájem, 
elektriku a všechno s tím spojené 
a ještě jim v pokladně zbyde na 
další kulturu. To je pro nás hlav-
ní. Vše je podřízeno těmto dvě-
ma cílům. Hrát si na umění, které 
někdo musí dotovat, v našem pří-
padě neplatí. Lidé se vrací, a pro-
to si nás kulturní zařízení znovu 
objednávají. Tomu přizpůsobu-
jeme náš program. Stále na něm 
pracujeme a chtěli bychom, aby 
byl lepší a lepší. 

n Kolik máte ve svém reper-
toáru písní?

Každý náš koncert trvá dvě 
hodiny. Pokud je taneční, tak má 
tři až čtyři hodiny. V repertoá-

ru ale máme přes čtyřicet hodin 
muziky. 

n Jsou to řádově stovky pís-
ní?

Určitě. Někdo to počítal. Mělo 
by jich být čtyři sta až pět set. 
Přesné číslo doopravdy neznám.

n A jaký máte žánr?
My nejsme žánroví. Pokud 

někdo zavolá, abychom zazpíva-
li Když jsem šel z Hradišťa, tak 
mu ji zazpíváme, protože máme 
tuto písničku taky rádi. Pokud na 
nás někdo zavolá Dneska to roz-
jedem na plný pecky, tak refrén 
se mi líbí, ale sloku nezpíváme. 
Jsou totiž písničky, které ze zása-
dy neděláme. 

n Například?
Co se týká rytmiky a refré-

nu, moc se mi třeba líbí písnič-
ka Šakalí léto. Najednou jsou 
tam ale slova „na kolena vám se 
posere pták“. Mně to prostě ne-
jde přes pusu. Pokud vstoupím 

na jeviště a měl bych na lidi zpí-
vat: „Táhněte do háje…“, prostě 
mi to nesedí. Jinak se mně ale 
písnička líbí… Ve filmu to samo-
zřejmě vyzní jinak. 

n Takže byste svým poslu-
chačům asi nějaké vulgární 
texty nezpíval…

Rozlišujeme hloupé, vulgární 
a dvojsmyslné texty. 

n Do dvojsmyslných byste 
šli?

Ano. To je klasický český 
a moravský humor, kdy se pod 
tím dá ledacos představit, ale 
vlastní slova nebyla vyslovena. 
Musí to být citlivé a ve správné 
chvíli na správném místě. Nelze 
přijít na jeviště a spustit. Pokud 
je ale atmosféra a hodí se to tam, 
tak se to může uplatnit. 

n Jak sestavujete program, 
když jedete na podobný kon-
cert jako je ten ve Strážnici?

Hrajeme všude maximálně jed-
nou za dva roky. Celý letošní rok 
jsme vystupovali s programem 
sestaveným z těch nejžádanějších 
písniček. Příští rok ho budeme 
obměňovat s tím, že tam zůsta-
nou určité písničky, bez nichž si 
nedovedu náš koncert předsta-
vit. To je jakoby třeba Olympic 
nezazpíval Želvu nebo Dynamit 
či Ptáka Rosomáka, což je pro ně 
klasika. U nás je to stejné. 

n Můžete připomenout něk-
teré vaše hity?

Jsou to určitě písně Bílá orchi-
dej, Krásné chvíle svět má, Bílé 
růže z Atén.

n Z Bílé orchideje se stal 
v naší zemi evergreen, ale při-
tom jde údajně o rakouskou 
píseň…

Je to tak. Písničku jsme objevi-
li v Rakousku. Přeložili a dovez-
li ji sem k nám. Všechny písně, 
které jsem ale jmenoval, jsou 
takto z dovozu. Jsou to takové 

naše originály přivezené zvenku. 
Nyní podobně přebíráme sklad-
by od tatínka Amandy, která je 
z Ohia a od září do prosince nás 
na koncertech doprovází. 

n Proč jste ji přizvali ke spo-
lupráci? 

Amanda zpívá od útlého dět-
ství. V Americe ale není lehké se 
prosadit, a tak jsme jí dali šanci. 
V programu vždy zazpívá tři pís-
ničky. Naučili jsme ji zpívat česky 
Náklaďák. Její tatínek dělá celý 
život muziku a má spoustu krás-
ných písní, které se sem do Evropy 
ještě nedostaly. Evička a Eva navíc 
její přítomnost využívají k výuce 
angličtiny. V zahraničí musí Eva 
své hity zpívat anglicky, tak chce, 
aby neměla špatný přízvuk. 

n Kdy se učí? 
Využíváme především času 

v autě, kde při přesunech z kon-
certu na koncert trávíme dlouhé 
hodiny. 

n Jste manželé i kolegové. 
Nejdete si občas na nervy?

Práce nás spojila, takže jsme 
se stali i partnery. Nejdříve jsme 
spolu jen zpívali a postupem času 
zjistili, že máme společnou řadu 
věcí, které nás vedou i životem. 
Jinak si myslím, že se lidé někdy 
dohadují, která cesta nebo názor 
je správnější. U nás je vše v běž-
né toleranci a v rámci pohody. 

n Trávíte společně i dovo-
lené nebo se snažíte si od sebe 
trochu odpočinout?

Snažíme se být maximálně, 
jak je to jen možné, být pohro-
madě. Zvenčí může někomu 
připadat, že jsme pořád spolu, 
my ale máme spíš pocit, že jsme 
spolu málo. Eva připravuje mar-
keting k cestám a veškeré záze-
mí. Já zase pracuji ve studiu. 
Tehdy bývá Evička u babičky. 
Chceme totiž, aby si s babička-
mi vytvořila vztah. Jsme málo 
doma, takže je limitovaný i  čas 
strávený s nimi, což se nedá 
dohnat později. Nemůžeme 
jí říct: Toto je tvoje babička. 
Nebudeš ji šest let vidět a pak ji 
budeš mít ráda. To prostě nejde. 
Co je adekvátní prožitek k ča-
su prožitému v náruči babičky? 
Myslím, že nic. 

n Nyní je z vás svým způso-
bem fenomén. Běží vám rekla-
ma v televizi, máte nahrávací 
studio i hospůdku, kam zvete 
své fanoušky. Můžete neza-
svěceným připomenout, jak to 
bylo, když jste před téměř dva-
ceti lety začínali? 

S Evou jsme se poznali v úno-
ru roku 1989. Naše kapela Surf už 
ale byla v okrese Blansko rozjetá 
od roku 1983. Zaměřovali jsme 
se na širokopásmovou zábavu, 
což byly plesy a různé zábavy 
nejen pro mladé. Vyžadoval se 
po nás široký repertoár. 

n Tehdy jste si na živobytí 
zpíváním ještě asi nevydělá-
val?

Jsem elektroinženýr, takže si 
moc dobře pamatuji dobu, kdy 
jsem vstával o půl páté a pozdě-
ji o půl sedmé do práce. Veškeré 
peníze, které jsem tehdy vydělal, 
šly do aparatury. Pak přišel rok 
1989 a byl velký zlom, kultura 
skončila přes noc a začalo pět let 
vzduchoprázdna. Otevřely se ale 
hranice, a tak jsme vyjeli hned 
v dubnu roku 1990 do Rakouska, 
kde jsme hráli v hospodě. Skon-
čili jsme tam až v letošním roce. 

n Jak jste to všechno zvlá-
dali?

Od čtvrtka do neděle jsme hrá-
li a zpívali v Rakousku, od pon-
dělí do středy v České republice.  

n Kolik jste doposud vydali 
hudebních nosičů?

Jako vydavatelství sto dvacet 
pět a pětadvacet DVD. V edici 

Eva a Vašek vyšlo asi třicet dva 
CD. 

n  Která z desek byla zlomo-
vá a prodalo se jí nejvíc?

Bylo to v roce 1994 naše prv-
ní CD Santa Lucia. Prodalo se jí 
nejvíc a dodnes je o ni zájem.  

n Se svými příznivci jezdíte 
na dovolenou do Chorvatska?

Ano. Jezdíme ale i na Sloven-
sko. 

n Můžete přiblížit, jak tako-
vý pobyt vypadá?

Jezdíme na týden. Tři večery 
hrajeme a zpíváme. Dva veče-
ry jsme si pouštěli DVD a měli 
různé besedy. Prostě se bavíme, 
povídáme si a společně trávíme 
čas. Dopoledne je individuální 
program. Do Chorvatska tak jez-
díme a připravujeme společné 
pobyty dvakrát  ročně už sedm 
let. Letos jsme vynechali, pro-
tože jsme byli v Austrálii. 

n To musí být docela dřina, 
stále se někomu věnovat a po 
večerech zpívat…

My hudbu nebereme jako 
práci. Dříve jsem z práce utí-
kal k hudbě. Až když jsem do 
práce nemohl chodit, protože 
jsem někde pořád hrál, tak jsem 
u muziky zůstal. Pokud  bych teď 
řekl, že mě hudba unavuje, tak 
zjistím, že nemám kam jít. Zpát-
ky do práce? Nebo si sednout 
v obýváku a koukat na televizi? 
Nebo mám začít na zahrádce 
pěstovat mrkev? 

n Dá se tedy říct, že jste šťast-
ní lidé, protože můžete dělat to, 
co je vaším koníčkem?

Já jsem šťastný, že jsem svo-
bodný člověk a nemám žádné-
ho šéfa. Navíc na mou práci lidé 
reagují dopisy, maily a telefony.

n Pozitivně?
Jak pozitivně, tak negativně. 

Pokud převažuje pozitivum, tak 
člověk vidí, že to dělá dobře. 
Kdyby byla většina reakcí špat-
ných, museli bychom se zamys-
let, proč, a něco změnit. I nega-
tivní názor nás formuje a stojí za 
povšimnutí. 

n Někdo vám může třeba 
vytknout, že vystupujete bez 
kapely…

Cena mého hráče za vystou-
pení je pět tisíc korun, protože 
to jsou top hráči. Kdybych jich 
vzal s sebou na koncert pět, jsme 
na pětadvaceti tisících. K tomu 
se musí připočítat náklady za 
dopravu a ubytování. Náš hono-
rář by z ceny třiceti tisíc korun 
skočil na sto padesát tisíc, což 
není možné. Vstupenka by pak 
stála pět set korun. Takže je lep-
ší jít cestou, kterou jsme zvolili 
my. Máme špičkové hráče, kte-
ří nám ve studiu nahrají zvuk 
a my pak zpíváme za doprovodu 

reprodukované hudby naživo. Ve 
studiu si uděláme i  sbory. Zpívat 
ve dvou lidech Nabucco nejde. 
Naším cílem je, aby to bylo pěk-
né. Když vystupovala Abba, tak 
zpívaly dvě ženy a za nimi byly 
vokály a sbory. 

n Vzpomněl jste Abbu. Neu-
važujete, že byste někdy zpíva-
li jejich repertoár?

Mně se Abba líbí, ale mám 
dojem, že Abbu zpívá moc 
kapel a to já nechci. Mám rád, 
když je písnička hezká a nikdo 
si jí nevšímá. Já ji pak opráším, 
a když ji začnou všichni hrát, tak 
ji vypustím. 

n Je pravda, že jste prodali 
více než půl milionu desek?

My sami jsme jako vydavatel-
ství s Evou prodali přes půl mili-
onu desek, ale dalšího minimál-
ně půl milionu nebo možná i víc 
prodala Česká muzika prostřed-
nictvím Teleshoppingu. Když se 
to sečte dohromady, je to přes 
milion desek. 

n Dostali jste nějaká oceně-
ní?

Jako vydavatel mám všechny 
zlaté, platinové a multiplatinové 
desky od mezinárodní organi-
zace fonografického průmyslu 
IFPI. Těch si cením. To je jedno-
značné kritérium s kolkem, pun-
cem, kdy se sleduje, co bylo sku-
tečně prodáno a zaplaceno. 

n A kterého ocenění si nejví-
ce vážíte?

Největším oceněním pro nás 
je, že na nás lidé chodí a rádi se 
vracejí. Když počtvrté naplní-
te Mladou Boleslav, kde je tisíc 
dvě stě lidí, tak je to fantastický 
pocit. Člověk tomu nemůže ani 
věřit a skoro mě to dojímá. Nao-
pak, pokud někde hrajeme popr-
vé, cítíme, že lidé dojdou i ze zvě-
davosti. Záleží, kolik jich zůstane 
a přijde znovu. Jakmile je někde 
člověk počtvrté a v sále je stále 
čtyři sta, pět set lidí, tak je zřejmé, 
že tam máte příznivce. 

n Tady ve Strážnici máte 
také skoro vyprodáno…

Toho si cením! Vyprodat sál na 
jižní Moravě považuji za hodně 
těžké. Jižní Morava je totiž cha-
rakteristická tím, že každá ves-

nice má svou kulturu a kapely. 
Lidé ve sklepech a vlastně všu-
de zpívají. Speciálně Strážnice 
je pro mne mekkou. Věděli jsme, 
že jedeme do zpěváckého ráje. 
Celý život jsem si přál, kdybych 
měl jednou volno a mohl se po 
všechny dny jako návštěvník 
zúčastnit zdejších folklorních 
slavností. Nikdy v životě se mi 
to zatím nepoštěstilo. 

n Už jste v okrese Hodonín 
někde vystupovali?

Myslím si, že ne. 
n Kolik koncertů absolvuje-

te za měsíc?
Zkoušíme, co je lepší. Jest-

li deset dnů v tahu koncertovat 
a pak si nechat volno, nebo si to 
stále rozbíjet. Nám to vychází 
tak okolo sedmi dnů. Někdy ale 
jedeme šňůru i deset až dvanáct 
dnů, a to už je moc. Pak máme 
vždy dva dny pauzu. 

n Kde všude jste v zahraničí 
vystupovali?

Spíš bych řekl, kde jsme neby-
li. Je to Čína a Asie. Ameriku, 
Kanadu, Austrálii, Nový Zéland 
i Evropu máme projetou. 

n Máte někde oblíbené pub-
likum? 

Všude je jiné a velmi se mění. 
Po třech letech se vrátíme a pub-
likum i atmosféra jsou jiné. Hod-
ně záleží, kdo klub vede. Pokud 
je to pozitivní člověk pro kulturu, 
je to cítit. Pokud je spíš nakloně-
ný sportu, tak se to mění. 

n Jezdíte po krajanských 
klubech?

Ano. Hlavně za mořem. 
n Doprovází vás dcera Evič-

ka?
Pokud musíme absolvovat vel-

ké přesuny, bývá u babičky. 
n Jak to budete dělat, až 

bude chodit do školy?
Pravděpodobně se vrátíme do 

poměru jedna třetina koncerto-
vání a dvě třetiny práce ve stu-
diu. Teď je to obráceně. 

n Počítáte s tím, že o vaše 
koncerty nebude stále zájem?

Jistě. Myslím ale, že lidé 
budou stále tancovat. Koncerty 
možná půjdou do útlumu, ale asi 
se nepřestane tančit. 

LENKA FOJTÍKOVÁ

Eva a Vašek: Neprovozujeme umění, které by musel někdo dotovat

Eva a Vašek Ševčíkovi tvoří pěveckou a zároveň manželskou dvo-
jici, známou především z často opakovaných televizních reklam. 
Jejich repertoár se skládá většinou ze starších převzatých hudeb-
ních hitů ve stylu lidové písně, dechovky, country, beatu, pop music, 
trampských písní, šlágrů 50., 60. a 70. let minulého století a veškeré 
další hudby, která v českém prostředí zlidověla. Kromě toho se Eva 
a Vašek zabývají i nahráváním dalších hudebních žánrů, jako jsou 
koledy či písničky z Chorvatska a vytvářejí své vlastní skladby. Svým 
repertoárem se obracejí zejména na starší a střední generaci, kte-
rá se ráda zaposlouchá do hudby svého mládí. Žijí v Blansku, kde 
mají vlastní penzion, nahrávací, grafické, foto, video a DVD studio, 
SURF club, restauraci a penzion.

Eva a Vašek si získali srdce tisíců lidí.                                                                                               Foto lenka Fojtíková

Populární pěvecké duo má vyprodané sály po celé republice. Plno bylo i ve Strážnici.                 Foto lenka Fojtíková
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LOUKA – Zkušební pro-
voz začala v říjnu amatérská 
meteorologická stanice v Lou-
ce. Jistě není bez zajímavosti, 

že veškeré údaje o počasí této 
horňácké obce mohou zájemci 
aktuálně sledovat kdekoliv na 
světě. 

Stanice je totiž napojena na 
webové stránky Louky. „Je to 
takové splnění mého snu. Popr-
vé jsem začal počasí sledovat ve 
škole, kde jsme dělali záznamy 
ráno, v poledne a večer. Začalo 
mě to bavit. Po revoluci ale při-
šlo podnikání a na koníček nebyl 
čas. Ten jsem si udělal až nyní,“ 
zavzpomínal na své meteorolo-
gické počátky Petr Maňák. Poz-
ději na internetu zaregistroval, 
že existují i amatérské meteosta-
nice. Od myšlenky nebylo dale-
ko k činu. 

Meteorologická stanice má 
dvě části. Venku je ve výšce tří 
metrů umístěno kombinované 
čidlo. Snímá všechny požadova-
né hodnoty a bezdrátově komu-
nikuje s meteostanicí v budově,  
připojenou k  počítači. Grafické 
výstupy se každých pět minut 
odesílají na internet, takže lidé 
na celém světě mohou sledovat, 
jaká je v Louce momentálně tep-
lota vzduchu, vlhkost, tlak, směr 
a rychlost větru. Dále se měří 
srážky a doba slunečního svitu. 

„Když jsem zařízení popr-
vé zprovozňoval, zabralo mi to 
měsíc,“ prozradil Petr Maňák, 
který je zároveň správcem webo-
vých stránek obce. To byl také 
důvod, proč se nová služba obje-
vila i tam. „Říkal jsem si, že 
když už ty informace mám, byla 
by škoda, aby se je nedozvěděli 
i ostatní,“ řekl  meteorolog ama-
tér.    LENKA FOJTÍKOVÁ

KYJOV – Druhou nejúspěšnější Češkou hned po Madeleine 
Albrightové, která se prosadila ve vrcholné americké politice, je 
Judy Baar Topinková. Minulý týden přijela do Kyjova na přá-
telskou návštěvu. Zorganizovat ji pomáhal kyjovský rodák Vla-
dimír Šafařík. 

„Slovácku je mi blízké. Mám doma dokonce kyjovský kroj,“ pro-
zradila Topinková. „Původně jsem měla český někde od Prahy. Ale 
byl takový obyčejný. Kdysi jsem se potkala s lidmi z Hroznové Lho-
ty a ti mi poslali pravý kyjovský kroj. Měla jsem ho na sobě jenom 
třikrát, protože je hodně obtížné se do něj nasoukat. Museli mi s tím 
pomoci další dva lidé. Divila jsem se, jak je těžký. Jako bych měla 
na každém rameni pět liber navíc,“ svěřila se. Do politiky Judy Baar 
Topinková vstoupila v roce 1980. Pracovala jako poslankyně a senátor-
ka. Od roku 1994 do roku 2006 byla ministryní financí amerického stá-
tu Illinois, kde před dvěma lety kandidovala dokonce na guvernérku. 

KAREL PRCHAL

Američanka vlastní kyjovský kroj

Petr Maňák a jeho amatér-
ská meteostanice (nahoře), 
propojená s počítačem. 
Vzadu v zahradě je čidlo 
komunikující se stanicí bez-
drátově.

Venkovní čidlo v zahradě
(vlevo).

Obrazovka meteostanice  
s aktuálními povětrnostními 
údaji (vpravo).
 Foto 3x lenka Fojtíková

louka má meteorologickou stanici

Hýsly mají několik slunečních rekordů i bez slunce
HÝSLY – Ani slunce za mraky nezhatilo obci Hýsly sobotní velký 
den, kdy se hned třikrát zapsala do České knihy rekordů. A to 
díky slunečním hodinám, sestaveným před obecním úřadem. 

V celé republice se nenajdou menší, než mají právě zde. „Mohu 
to potvrdit,“ řekl komisař Agentury Dobrý den z Pelhřimova Miloš 
Vosika. „Hýsly mají ještě certifikát za druhý rekord, což jsou dvoje 
sluneční hodiny na jednom místě. A třetí rekord je za netradiční zob-
razení sluneční soustavy,“ dodal.

Na pozemku, kde se všechny planety a jejich měsíce nacházejí  
v přesných poměrech, jsou z rostlin vysázena i souhvězdí Mikroskop, 
Síť a Hodiny, viditelná pouze z jižní polokoule. Autoři nejmenších 
slunečních hodin si nejprve pohrávali s myšlenkou, udělat hodiny 
největší. Potom ale vyhrála miniatura, ze které by měl radost i jejich 
sběratel, Japonec Uko Ješita. „Sáhli jsme k možnostem klasické tech-
nologie rytí diamantu do kovu a dosáhli toho, že devítimilimetrové 
hodiny jsou ještě dostatečně čitelné. S menšími by už byl problém,“ 
uvedl autor miniatury Petr Weiss. Obecní úřad byl připraven i na 
diváky s horším zrakem: těm nabízel zvětšovací skla.

Někteří recesisté si z domu vzali baterky. Na sluneční hodiny si 
posvítili, aby jim stín ručičky ukázal čas. „Jsou přesné, už jsme si je 
vyzkoušeli. Jsou nastaveny na středoevropský čas, který začal platit 
od nedělního rána,“ podotkl starosta Hýsel Tibor Skalka.

 KAREL PRCHAL

Nejmenší sluneční hodiny mají v Hýslích. Jejich ciferník má v průměru devět 
milimetrů.                                                       Foto Karel Prchal 3xSoučástí velkých hodin je sluneční soustava se všemi planetami a jejich měsíci. 

Judy Baar Topinková v Kyjově prozradila, že má doma v Americe kyjovský kroj.
Foto Karel Prchal
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rybáři vytáhli z vody šupináče

HODONÍN – Had zaparkovaných osobních aut, 
táhnoucí se uplynulou sobotu a neděli už od benzi-
nové stanice, dával tušit, že na Písečném u Lužic se 
něco děje. Po roce se tu opět sešli příznivci Petro-
va cechu, aby vylovili rybník Dvorský. Jako kaž-
dý rok se přišlo podívat mnoho diváků a milovní-
ků ryb, kteří si nenechali ujít kapra na zelenině, 
ani losování o živou rybu nebo nákup rybiček. 
Slavnostní punc výlovu dodalo pasování na rybá-
ře. Středověkou tradicí bylo, že se k pasování 
vybírala osoba, jež se zasloužila o rozvoj tohoto 

cechu. Oficiálně se tak v sobotu stal rybářem ředi-
tel lesnického a rybářského učiliště ze Bzence Pří-
vozu Miroslav Měsíček. „Když mi bylo pasování 
nabídnuto, s hrdostí jsem je přijal. Je to pro mě 
pocta,“ uvedl. Při slavnostním aktu se celou dobu 
díval do očí sumci. „Mohl jsem si vybrat jakou-
koli rybu. Váhal jsem mezi candátem a sumcem. 
Nakonec vyhrál sumec, protože je to ryba, kterou 
rybář málokdy uloví a pro mě tak znamená jakousi 
hodnotu,“ vysvětlil ředitel učiliště. 

KAREL PRCHAL

Zatahování je pro rybáře fyzicky náročná práce.

Boucháním ráhen do vody nahánějí 
rybáři ryby směrem ke kádišti.

Do cechu rybářského byl pasován Miroslav Měsíček. 

Pasování i samotnému výlovu přihlížela spousta lidí. 

Žádný výlov se neobejde bez vodníka 
Čochtana.

Před naložením do auta se vše musí zvážit.

Ryby se třídí na takzvané šoupačce.

Každý ochutnal nějakou rybí specialitu.

Návštěvníci si mohli nakoupit i okrasné ryby. 
Ty největší úlovky byly vystaveny hned vedle akvárií a pokaždé se vracejí zpět 
do rybníka.
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KiNA
HODONÍN: kino Svět: hellboy 
2: Zlatá armáda (29.10., 17.30 a 
20.00), ART klub: Paříž (30.10., 
20.00), Máj (30.10. v 17.30, 
31.10.–2.11. ve 20.00, 3.–5.11. 
v 17.30 a 20.00), disaster 
movie (31.10.–2.11. v 17.30). 

KYJOV: kino Panorama: 
Seznamte se s davem (29.10., 
17.30), Funny Games (29.10., 
20.00), Cesta do středu Země 
(30.10.–2.11., 17.30), Máj 
(30.10.–2.11., 20.00). 

STRÁŽNICE: kino Svět: Máj 
(3.11., 19.30)

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: kino 
Hvězda: Tři veteráni (29.10., 
15.30), Slepé lásky (29.10., 
19.00), Poločas rozpadu 
(29.10., 20.30), absolvent 
(30.10., 16.00), děti noci 
(30.10. v 18.00, 31.10. v 19.00 
a 20.30, 1.11. v 17.30, 2.11. 
v 17.00, 3.11. v 17.30 a 20.00, 
4.11. ve 20.00), absurdistán 
(30.10. ve 20.00, 31.10. v 17.30, 
1.11. ve 20.00, 2.11. v 18.30), 
Tobruk (1.–2.11., 20.00), Ves-
mírní opičáci (3.11. v 16.00, 
4.11. v 16.30), Ukrutně šťastni 
(4.11., 18.00).

VESELÍ NAD MOR.: kino Mora-
va: Star Wars: klonové války 
(29.10., 17.00), Indiana Jones 
a království křišťálové lebky 
(29.10., 19.30), Bijásek: kroni-
ka rodu Spiderwicků (30.10., 
16.00), ART FK: Ozvěny MFdF 
Jihlava 2008 (30.10., 19.30), 
hellboy 2: Zlatá armáda 
(31.10.–1.11., 19.30), dva dny 
v Paříži (2.11., 19.30).

VRACOV: kino: Sex ve městě 
(30.10., 19.30)

diVAdlA • KoNcErtY 
• folKlor

HODONÍN: KD Horní Valy: Mrt-
vý přišel na návštěvu, krimi-
komedie v podání DS Svatopluk 
(29.10., 19.00). o ChINaSkI 
se vrací s hostem d. kollerem, 
koncert v rámci turné CHINASKI 
SPACE TOUR 2008 (31.10., 
20.00). u Galerie výtvarného 
umění: koncert hodonínské-
ho smyčcového kvarteta ve 
složení M. Snopková, J. Nosek, 
D. Herzán a M. Havránková, 
zazní díla L. van Beethovena, A. 
Dvořáka a F. Schuberta (30.10., 
19.00). u Kino Svět: dívčí vál-
ka, divadelní představení F. R. 
Čecha (4.11., 19.00)

KYJOV: Jančovka, Kostelecká 
2005: hans karsten raecke, 
hudební vědec z Mannheimu 
představí své, ne zcela obvyk-
lé hudební nástroje (31.10., 
20.00). u Divadelní sál DK: 
Seriál dechových hudeb: 
koncert dh Skoroňáci (4.11., 
19.00).

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN: 
sokolovna: rozpalme to, má 
panenko! - div. komedie na 
motivy známé čs. kom. Hoří má 
panenko, v podání divadelního 
souboru Smotaná hadice z Kře-
novic (1.11., 19.00).

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Slovác-
ké divadlo: donaha! (29.10., 
19.00), Mein Faust (30.10., 
19.00). u Reduta: Czech/US 
Out, 1. abonentní koncert jaz-
zové řady, Jeff Marx a Jeff 
Siegel (30.10., 19.30)

VESELÍ NAD MOR.: smuteční 

síň: Podzimní koncert pěvecké-
ho sboru Libuše (1.11., 15.00). 
u Kulturní dům: Szquarky day 
1.11: v 15.00 vernisáž výtvarných 
počinů s CM P. Tománka, v 17.00 
premiéra inscenace Nepravidel-
ný prostor Divadla oproti, v 18.00 
rocková přehlídka (hlavní sál): 
Havárie, STBand, Screw, Ska-
mafutra, Death in Red, New Per-
spective, host - The Doors revi-
val, horní sál: žánr Drum´n Basse 
DJ Bear.

JiNé AKcE
HODONÍN: Lázně: Taneční a 
poslechový večer s kapelou 
NOTa beNe (29.10., 19.00). 
u Ul. Legionářů: Cirkus Tor-
nádo, bratři Šimkovi (30.-31.10. 
v 17.00, 4.-8.11. v 17.00, 9.11. 
v 11.00). u CASD, Havlíčkova 
29a: Co vyjadřuje boží jmé-
no? - přednáška ThB. Jana 
Majera (29.10., 18.00). u Měst-
ská knihovna: Strach, emoce, 
kterými si tvoříme osud, před-
náška MUDr. Paloučka (30.10., 
17.00). u DK Hodonín, kavárna: 
OLdIeS Party s P. Olivou (1.11., 
20.00), Taneční odpoledne s 
V. Votrubou (2.11., 15.00).

HRUBÁ VRBKA: kulturní dům: 
hodokvas, účinkují Hádra-
mašmátrá, Cerberus (31.10., 
20.00).

KYJOV: knihovna: Úzkostné 
poruchy aneb když strach 
vykolejí, přednáší MUDr. J. 
Kliment a Mgr. J. Kahánková 
(29.10., 17.,00).

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Redu-
ta: Lidová píseň a její sběrate-
lé, PhDr. M. Pavlicová (31.10., 
14.30).

VESELÍ NAD MOR.: VIS Bílé 
Karpaty: Čína, země nebes-
kého draka, cestopisný večer, 
přednáší Dan a Marie Robrojovi 
(6.11., 18.00).

VRACOV: vinotéka U svatého 
Vavřinca: Malá encyklopedie 
českých a moravských vín 
2008, degustační večer, řídí 
spoluzakladatel akce, autor knih 
o víně, jídle či pořadů o vaření 
v TV B. Černý. Počet účastníků 
limitován, je zapotřebí zajistit si 
návštěvu večera přímo na vino-
téce (4.11).

ŽDÁNICE: knihovna: hledá-
ní ztraceného času, filmová 
kronika z historických Ždánic 
(31.10.)

VErNisážE
KYJOV: Radniční galerie, 
Masarykovo nám. 30: klvaňo-
vo gymnázium, výstava foto-
grafií a výtvarných prací studen-
tů v ohlédnutí za 110. výročím 
založení školy, vernisáž 4.11. v 
16.00, výstava potrvá do 30.11.

AKtuálNí VÝstAVY
BOHUSLAVICE: ART mlýn: 
Japonsko, výstava barev-
ných fotografií P. Máčela, potr-
vá do 2.11. V říjnu otevřeno 
každou neděli od 14–17, nebo 
po předchozí domluvě na tel. 
518 614 142, 602 969 267.

HODONÍN: Galerie Vednevno-
ci, Nár. třída (IC): Milan bruch-
ter – FOTOGraFIe, výsta-
va potrvá do 31.10. u Galerie 
výtvarného umění, Úprkova 
2: Franta Úprka: Sochař-
ský obraz domova, otevře-
no út–pá 9–17, so–ne 13–17, 

po zavřeno, výstava potrvá do 
30.11. u Masarykovo muzeum, 
zámeček: alice Masaryková a 
Slovensko, výstava přibližuje 
osobnost A. Masarykové, potrvá 
od 4.11.2008 do 11.1. 2009. u 
Masarykovo muzeum, výstavní 
sály na Nár. tř. 21: Zmizelý věk 
aneb archeologické nálezy na 
hodonínsku, otevřeno út–pá 
8–12 a 13–16.30, so–ne 13–17, 
výstava potrvá do 18.11. 

KYJOV: Psychoterapeutická 
místnost IPA Nemocnice Kyjov: 
Obrazy Petra Petráše. u Rad-
niční galerie, Masarykovo nám. 
30: Slavné vily Jihomoravské-
ho kraje – kyjovská skupina, 
významná stavební díla zdej-
ších rodáků. Výstava potrvá do 
2.11. Otevřeno po–pá 10–12, 
14–16, so–ne 14–16. u Vlas-
tivědné muzeum, Palackého 
70: Výstava 125 let kyjovské 
sklárny, potrvá do 30.11. Ote-
vřeno po–pá 8–12 a 13–16, ne 
12.30–16.30. Stálá expozice 
- archeologická, etnografická a 
Příroda na Kyjovsku. 

30.10. Otevřeno po–pá 8.00–
15.00, příp. domluva na tel. 777 
94 84 93. 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Klub 
kultury, Galerie Vladimíra Hro-
cha: Pavel Popelka – FOTO-
GraFIe, výstava potrvá do 
25.11. u Slovácké muzeum: 
Ludmila kováříková – hledá-
ní monumentu, výstava potrvá 
do 31.12.

VESELÍ NAD MORAVOU: 
Městská galerie v Zámeckém 
parku: První světová válka z 
archivu Veselanů F. rajec-
kého a b. Němečka, potrvá 
do 7.12., otevřeno vždy so–ne 
od 14–17 hodin. u Městské 
muzeum: Člověk nepřítel i 
samaritán aneb Z historie 
válečných konfliktů, otevře-
no po–pá 8–12 a 13–16, ne 
13–17 hod., výstava potrvá do 
4. 1. 2009. 

VRACOV: malý sál MKK: Vra-
covjáci v legiích, domácím a 
zahraničním odboji, dobové 
dokumenty, fotografie, zbraně, 

stálé EXpozicE
BUKOVANY u Kyjova: Buko-
vanský mlýn: expozice mly-
nářského obydlí 19. stol., 
historické fotografie, prohlídka 
mlýna denně od 9–19 hod., pro 
návštěvníky je povolen průjezd 
obcí Bukovany! 

DOLNÍ BOJANOVICE: Slovác-
ká chalupa, otevřeno v nedě-
li od 15.30–18.00, příp. po tel. 
dohodě (mob. 607 679 901).

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

HODONÍN: Galerie Dílo, Štefá-
nikova 21: Stálá expozice 
dřevořezeb, plastik, obrazů. 
Otevřeno denně od 9–17 hod. 
u Galerie Kaplička, Tyršova 
ul.: Prezentace a prodej sou-
časného výtvarného umění 
– obrazů, grafiky, skla, kera-
miky. Otevřeno út–pá 10–12, 
13–17, so 9–11, vstup volný. u 
Masarykovo muzeum, Zámecké 
nám. 9: Stálá expozice: T. G. 
Masaryk a rodný kraj. Otevře-
no: út–pá 8–12, 13–16.30, so–
ne 13–18. u Muzeum naftového 
dobývání a geologie, Kasáren-
ská 1022: Počátky průzku-
mu ropy a zemního plynu na 
rakousko–českém pomezí, 
otevřeno po–pá 9.00–15.00, 
so–ne 13.00–15.00, doporu-
čeno telefonické ověření na č. 
732 628 735. o Solná štola – 
jeskyně, v předsálí expozice o 
vzniku solí a evaporitů, polských 
dolech a léčivých účincích solí 
na lidský organismus. Otvírací 
doba solné jeskyně: po–pá 10–
20 hod., so–ne 13–17 hod. Obj. 
tel. 732 628 735. 

KOZOJÍDKY: Vinné sklepy Kříb: 
areál 8 stylových vinných 
sklepů, otevřeno na objednáv-
ku, tel. 602 536 618.

MIKULČICE: Slovanské hra-
diště: Hlavní návštěvní sezona 
končí 31. října, památník bude 
ale přístupný pro ohlášené sku-
pinové návštěvy také v listopa-
du. 

MILOTICE: Komunitní a roz-
vojové centrum, Zámecká 1: 
Expozice Tradice na zámku, 
zaměřená na kroje obcí Mik-
roregionu nový Dvůr, půjčovna 
kol, info, fotografování v zapůj-
čeném kroji a další, otevřeno 
út–ne 10–17 hod. 

RATÍŠKOVICE: Galerie u Cyri-
la Gajdíka, Vítězná 436: Foto-
grafie Cyrila Gajdíka, otevřeno 
nepřetržitě nebo po předchozí 
domluvě na tel. 723 744 177. 
u Minigalerie U Bábíčků: Stá-
lá prodejní výstava keramiky 

Ludmily kováříkové. Otevře-
no po–pá 13–18, so 8–11. u 
Muzeum Ve vagónu na Baťo-
vě železniční vlečce: expozice 
malého železničního a hor-
nického muzea. Otevřeno út–
ne od 9–17.

STRÁŽNICE: Městské muzeum: 
Stálá expozice – historie, škol-
ství, kultura, příroda Stráž-
nicka, pamětní síň manželů 
Landsfeldových. Otevřeno: 
út–pá 9–11 a 12–17.30, so–ne 
13–17.30. u Synagoga: Objed-
nání prohlídky na tel. 737 849 
303 – min. 3 návštěvníci. u 
Muzeum mlynářství: otevře-
no po domluvě na tel. 605 482 
543.

SUDOMĚŘICE: Vinné sklepy 
Starý potok: areál 12 stylo-
vých vinných sklepů a obecní-
ho sklepa s vinotékou, prohlíd-
ka a degustace. Otevřeno na 
objednávku, tel. 518 335 222.

VESELÍ NAD MOR.: Městské 
muzeum, Bartolomějské nám. 
41: Stálá expozice „Od doub-
ravy po Javořinu“ – výstava 
přibližuje lokalitu po stránce 
archeologické, etnografické a 
historické. Otevřeno po–pá 8–
12 a 13–16.00, ne 13–17. 

VLKOŠ: Military muzeum gen. 
S. J. Ingra, Vlkoš 122: expozi-
ce věnovaná rodáku gen. S. 
J. Ingrovi, dále holokaustu a 
konfliktům 2. svět. války v Evro-
pě. Otvírací doba v říjnu: 31.10. 
od 10–15 hod. nebo po tel. 
domluvě (p. Něnička, tel. 608 
025 233).

ŽAROŠICE: Muzeum obce: 
Stálá expozice – Malovaný ná-
bytek, zaniklá řemesla, histo-
rie poutního místa Žarošice, 
černá kuchyně, archeologie, 
obrazy ak. mal. J. konečné-
ho. Otevřeno čt–ne 9.00–12.00, 
13.00–17.00.

Pro seniory z regionu 
hodonín, břeclav, Skali-
ca, Senica a další zahájí 
soukromá vysoká škola, 
evropský polytechnický 
institut, s.r.o., od listopadu 
2008 inovované studium 
Univerzity třetího věku.  
V jednom kruhu budou 
studenti z Česka i Sloven-
ska. ke studiu přijme ePI 
maximálně 30 studentů, 
výuka bude jednou za 14 
dní v rozsahu osmi vyučo-
vacích hodin v prostorách 
budovy evropského poly-
technického institutu v ul. 
Žižkova 7, hodonín. Ucha-
zeči se mohou přihlásit u 
ředitelky kampusu hodo-
nín Ing. Z. Pospíšilové na 
tel. 728 074 182.

LOVČICE: obecní úřad: Výsta-
va dobových fotografií z Lov-
čic, potrvá do 2.11.

NENKOVICE: Galerie Pastelka: 
Výstava Pavla Nováčka, potr-
vá do 31.10. 

SENICA: Záhorské osvetové 
stredisko, Vajanského 19: Cyril 
Gajdík – FOTOGraFIe, ote-
vřeno po–pá 8.00–15.30, výsta-
va potrvá do 9.11.

SKALICA: Záhorské múzeum: 
Viktor holečko: Malby, výsta-
va potrvá do 30.11.

STRÁŽNICE: Městské muze-
um: Piaristé a Strážnice, his-
torická výstava k 375. výročí 
příchodu piaristů do Strážnice. 
Otevřeno út–pá 8–11 a 12–
15.30, ne 13–17, výstava potr-
vá do 27.11.

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN: 
Obecní KD: Výstava fotogra-
fií radka Severy, potrvá do 

uniformy a další, výstava k 90. 
výr. ČSR, potrvá do 2.11.

ŽDÁNICE: Vrbasovo muzeum, 
Zámek 1, tel. 776 612 401, 773 
531 486: Skrytá krása - komor-
ní výstava fotografií MUdr. 
Libora J. Merlíčka, otevřeno ne 
13.30–17.30, st–čt 8.30–11.30 
a 12–16 hod. Výstava potrvá 
do 30.10. Dále 19 stálých expo-
zic: historie, umění, příroda, 
technika, národopis, keramika, 
válečnictví a numismatika. Ote-
vřeno st–čt 8–11.30, 12–16, ne 
13.30–17.30, po dohodě kdyko-
li (776 612 401, 773 531 486). 
u Zámecká vila: Síň sportu 
– expozice se sportovní temati-
kou. Výstava historických tří-
kolek Jiřího Fialy z Brna, jehož 
sbírka je největší v Evropě. V 
době od 2.11.08 – 31.3.09 bude 
otevřeno pravidelně vždy ve 
středu a čtvrtek od 9–16 hod., v 
ostatní dny pouze po dohodě na 
tel. 776 612 401.

STáREk a STáRka SRDEčNě ZVOu 
1. lISTOPaDu 2008 

Na ObNOVENé
kROjOVaNé HODy 
V bOHuSlaVICíCH. 

Krojovaní nebo v obyčejném se 
sejdou Pod Starou horou 

ve 13. 00 hod. 
K poslechu hraje Kostelecká šestka. 
Večer pokračuje taneční zábava s Kosteleckou šestkou a Trio Friga. 

Na Vaši účast se těší stárek Igor Šrůtka a stárka Petra Vodičková.

Clona 128! Zní to neuvěřitelně, ale David Herdin své filosofické foto-
grafie snímá na velkoformátový negativ s tak velkou clonou. Díky tomu jsou 
jeho snímky až surreálně ostré a mají téměř snový charakter, podobně jako 
hyperrealistické obrazy malířů nové věcnosti. Autor má z každé fotky pouze 
jedinou zvětšeninu. Zbylé  po přísném výběru ničí. Herdin se inspiruje kraji-
nou ve svém okolí. Snímky byly k vidění v kyjovské Galerii Doma.        (red)
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Málokdo ví, co skutečně v hudebním světě 
znamená  Dean Brown. Hudebníci si toho-

to známého kytaristu spojují s takovými velikány, 
jako je Bill Evans, David Sanborn, Billy Cobham 
nebo Eric Clapton. Deanovu virtuózní hru mohli 
slyšet návštěvníci hodonínského koncertu v sále 
Evropa, kde mu na druhé straně pódia sekundoval 
neméně známý baskytarista Pavel Jakub Ryba. 
Když svou kytaru vezme Brown do ruky, okamži-
tě se mu rozezpívá. Hudbou vyjadřuje pocity, což 
je vidět i na jeho grimasách. Krátce po příjezdu si 
humorista našel čas a než mu v restauraci přinesli 
jídlo, odpověděl na pár otázek. V angličtině jsou si 
všichni rovni a tykají si. Ani my jsme nebyli výjim-
kou.
n Zcela určitě nejsi v Česku poprvé? 
To ne, byl jsem v Česku už mnohokrát. Ani se to 
nedá spočítat. Hrál jsem tady jak se svou vlast-
ní skupinou, tak i s jinými muzikanty. Například 
s The Brecker Brothers, Billem Evansem, Victo-
rem Baileyem nebo Marcusem Millerem. Letos ale 
poprvé hraji jenom s českými muzikanty.
n Kdy jsi zjistil, že existuje Pavel Jakub Ryba? 
Asi před pěti lety, když jsem v Lucerna Music Baru 
hrál s Marcusem Millerem. Tam mě oslovil. Ale 
až před dvěma lety jsem od něj dostal jeho des-
ku Smaller Wounds. Skladby se mi líbily. Pavel je 
dobrý skladatel. Jejich repertoár jsem se potom učil 
z koncertní nahrávky. 
n Co se stane, až skončí vaše společné kočování 
po městech českých a moravských?
Zamířím do země vycházejícího slunce, do Japon-
ska. Pojedu tam turné s Billy Cobhamem a Victo-
rem Baileym.
n Uvidíme tě ještě někdy na podobném koncer-
tu v Hodoníně?
Pavel mě chce pozvat i příští rok. Musím se ale 
doma podívat na volné termíny a domluvit se 
s ním. Podle jeho slov bychom mohli hrát i na Slo-
vensku. Uvidíme.
n Dívám se, že piješ nealkoholické pivo. Chceš 
mít čistou hlavu během hraní?
Už hodně dlouho nekouřím ani nepiju alkohol. Teď 
jsem poprvé vyzkoušel nealkoholický Radegast 
a musím říct, že je to nejlepší nealkoholické pivo 
na světě. Vůbec nemá špatnou chuť.
n Pokud je to tak, mohl by sis pár lahví vzít 
s sebou do Japonska.
Bohužel to nepůjde, protože budeme dvakrát pře-
sedat. Ale kdybychom letěli přímo, tak by to nebyl 
problém a určitě bych si jich pár přibalil.
n Hodonínský koncert je teprve čtvrtým v pořa-
dí. Můžeš zhodnotit, jak reagovali lidé?
Musím říct, že tu jsou vnímavější a otevřenější než 
v jiných zemích. Jsou uvolněnější a nejsou tak svá-
zaní. Snadněji se s nimi navazuje kontakt. Alespoň 
to tak vnímám, když stojím na pódiu. Velmi se mi  
líbí, když do hraní dáváš energii a publikum ji posí-
lá zpět. To je skvělé. Hned se mi hraje lépe. 
n Tvá diskografie má jenom dvě položky: des-

ku Here a Groove Warrior. Nemáš čas na sklá-
dání nebo jsi ještě nedal dohromady dostatek 
materiálu?
Mám spoustu nápadů a vlastní hudby. Hodně pra-
cuji a nevadí mi to. Problém je jinde. Je to o tom, 
že o mě nemá zájem žádná nahrávací společnost. 
Za dvacet let se nenašla žádná, která by se mnou 
podepsala smlouvu. 
n Když někdo něco hraje, tak se ho ostatní snaží 
zaškatulkovat. Jak je to ve tvém případě? Hra-
ješ jazz, funky, rock nebo je to něco jiného?
To ti nemůžu říct, hudba je nezařaditelná. Můžeš si 
to pojmenovat, jak chceš. 
n Takže bychom to šoupli do rocku?
Fajn, jak si přeješ. Pro tebe to tedy bude rock. A teď 
bych se zeptal zase já tebe. Jak se ti žije v tomto 
městě?
n Díky za optání, jsem tu spokojený. Je to moje 
rodné město.
Děkuji za odpověď.
n A já za rozhovor. Dobrou chuť.

KAREL PRCHAL

Svůj nový film Tobruk při-
jel do Veselí nad Moravou 

uvést režisér Václav Marhoul. 
Ještě než promluvil k návštěv-
níkům, ochotně odpověděl na 
několik otázek týdeníku NAŠE 
Slovácko. 

n Byl jste odkojený válečný-
mi filmy. Co vás vedlo k tomu 
natočit v dnešní době válečný 
film? 

Není to úplně válečný film. 
Je spíše o lidech. Přivedla mě 
k tomu kniha Rudý odznak odva-
hy. Vyvolala ve mně tak silné 
emoce, že jsem se rozhodl knihu 
adaptovat. Tím filmem jsem chtěl 
hlavně udělat z těch vojáků oby-
čejné kluky, kdy každý bude jiný 
a má jinou motivaci.

n Proč ve vás zanechala tako-
vé stopy právě tato kniha? 

Protože je založená na atmosfé-
ře. Nemá ani nějak moc děj. Na-
psal ji člověk, který v životě nebyl 
ve válce. Měl ale tak obrovskou 
empatii, cit a talent, že dokázal 
válečné hrůzy věrně popsat. Když 
ta knížka v roce 1897 vyšla, způ-
sobila v USA naprostý skandál. 
Stephen Crane byl totiž prvním 
autorem, který napsal o tom, že 
vojáci mají ve válce strach. Do té 
doby se celá literatura odehrávala 
na bázi vlastenectví a hrdinství.

n Myslíte si, že tato tematika 
může oslovit dnešní mladé lidi? 

Válka je jen rám obrazu. Film 
funguje sám za sebe svým příbě-
hem a atmosférou, jakousi nad-
časovostí. Ten příběh by se mohl 
odehrávat kdekoliv jinde. 

n Z jakých zdrojů a materiá-
lů jste čerpal? 

Těch zdrojů bylo víc. Scházel 
jsem se a mluvil o osobních pro-
žitcích s veterány. Hodně času 
jsem strávil také ve vojenském 
archivu, kde jsem přečetl mno-
ho dochovaných zpráv, všechna 
denní operační hlášení, co se kte-
rý den stalo, kdo byl raněn. Také 
se mi ozvala spousta příbuzných, 
jejichž dědečkové či tatínkové tam 
byli, a zapůjčili mi jejich osobní 
zápisky. Ty byly naprosto nejcen-
nější, protože nebyly cenzurované. 
Dozvěděl jsem se z nich spous-
tu věcí, o kterých bych se v žád-
né literatuře nedočetl. Je to příliš 

interní, osobní a ti lidé to nepsali 
pro druhé, ale maximálně pro svou 
rodinu. A pak stačilo zapojit fanta-
zii. Ten film je fikce. 

n Prošli herci nějakou speci-
ální přípravou?

Nahnali jsme je na deset dnů do 
vojenského výcviku ve Vyškově. 
Úkol zněl: zničit herce fyzicky 
i psychicky tak, aby věděli, o čem 
budou ve filmu hrát a ne, aby to 
jen předstírali. Chtěl jsem, aby 
se dostali totálně na dno, což se 
podařilo už za tři dny.  

n Víte, že z Veselí nad Mora-
vou a okolí byli také lidé, kteří 
v Tobruku bojovali?

Vím, že ještě žijí jejich příbuz-
ní. Toto je mé dvaačtyřicáté místo, 
kde na území bývalého Českoslo-
venska představuji svůj film. Je 
neuvěřitelné, že v každém městě 
se vždy najde někdo, kdo je přímý 
příbuzný nebo tam bojoval někdo 
přes druhé koleno. 

n Jaké máte reakce přímých 
účastníků bojů v Tobruku?

Říkají, že ten film je pravda, 
ale že to bylo ještě mnohem hor-
ší. A nemají na mysli jen útrapy 
války, ale především mezilid-
ské vztahy mezi spolubojovní-
ky. Jestli máme pochopit naši 
vlastní historii a porozumět 
vojákům, kteří dělali v daný 
okamžik to, co považovali za 
svou povinnost, tak jedinou ces-
tou k pochopení a porozumění 

je cesta pravdy. Nemůžeme je 
stavět do role bájných pohádko-
vých postav.

n Co je pro vás z té zpětné 
reakce nejcennější?

Pro mě je nejcennější, když řek-
nou, že tento film je pravdivý.Ve 
chvíli, kdy vám někdo bude tvr-
dit, že ve válce nemá strach, tak 
je to prostě lež. Jinak je pro mne 
cenná reakce jakéhokoliv diváka, 
který film opouští s tím, že o něm 
přemýšlí. Nejhorší, co se může 
filmu stát, je, když je zapomenut. 
To je pak prázdno a pro filmaře je 
to tragédie.

n Takže jste sem nejel 
vyloženě kvůli tomu, že někdo 
z přímých účastníků bojů 
pocházel z tohoto města?

Ne, přijel jsem uvést svůj film 
na pozvání ředitele kina Mirosla-
va Beinhauera. 

n Určitě víte, kolik lidí dosud 
film vidělo.

Před týdnem to bylo osmdesát 
sedm tisíc diváků. Teď to může 
být přes devadesát tisíc. 

n Jste s tím číslem spokoje-
ný?

Toto není film pro zábavu, na 
kterém se budou návštěvníci válet 
smíchy. Je to silný a vážný film, 
který chce vnímavého, citlivé-
ho a přístupného diváka. To není 
žádná komedie. Je fakt, že dnes se 
lidé většinou chtějí bavit. 

LENKA FOJTÍKOVÁ

brownovi kytara pod rukama zpívala

Dean Brown                                         Foto Karel Prchal

Marhoul: tobruk není film pro zábavu

Režisér Václav Marhoul uvedl ve Veselí nad Moravou svůj nový film Tobruk. Před 
projekcí se uskutečnila malá autogramiáda.               Foto lenka Fojtíková

VESELÍ NAD MORAVOU – V rámci oslav devadesátého výročí 
vzniku Československa převzal profesor sociologie Ivan Gaďourek 
Čestné občanství města Veselí nad Moravou. „Je to pro mě hřejivá 
pozornost, že si na mne tady po tolika letech vzpomněli. Vždyť už je 
to šedesát let, co jsem odešel do exilu v Holandsku. Mám radost, že 
stále slavíte vznik Československa. Když zazněla česká i slovenská 
část naší hymny, tak mě to dojalo,“ svěřil se oceněný profesor. Ve 
městě prožil devatenáct let svého života. V Holandsku se pak stal 
profesorem sociologie na univerzitě v Groningenu. Dále je nositelem 
čestných doktorátů na univerzitě v Utrechtu a Masarykově univerzitě 
v Brně a členem nizozemské Královské akademie věd a nauk. 

Na slavnosti byla také poprvé představena kniha Ladislava Melíš-
ka U Tobrúku pod československým praporem proti Rommelovi. 
Rukopis již nežijícího autora přepsal, stylisticky upravil a do kapi-
tol rozdělil historik Lubor Nedbal. „Do textu jsem doplnil historic-
ké poznámky, takže se paměti rozšířily z původních sto šedesáti na 
dvě stě osmdesát stran. Také bylo zapotřebí popsat fotografie. Byl 
to zhruba rok práce,“ uvedl Lubor Nedbal.                        (lef) 

STRÁŽNICE – Výbuchy smíchu a na závěr 
dlouhý potlesk stovek diváků v kulturním 
domě Strážničan provázely výkony Nikoly 
a Daniely Zbytovských, Barbory Seidlové a 
Josefa Poláška v komedii Vepřo, knedlo, zelo 
v podání brněnského divadla MaléHry. 

Hra zachycovala tři sestry, které si myslí, že 
jejich neštěstí spočívá v životě na vesnici a práci 
v kravíně. Touží se proto dostat do velkého světa 
a sbalit Itala, což se jim samozřejmě nepodaří. 

„Člověk ve svém okolí stále hledá, co by ho 
vytáhlo z jeho problémů. V podstatě jsme tu ale 
vždycky sami za sebe a je úplně jedno, jestli žije-
me na venkově mezi kravami nebo v Hollywo-
odu. Své problémy si totiž neseme vždycky a 
všude s sebou. Tam, kde jsme, máme kořeny a 
měli bychom tam také vytvářet své štěstí,“ připo-
mněla svůj záměr autorka scénáře Daniela Zby-
tovská.  Prozradila, že se herci nyní soustředí na 
premiéru nové hry Peklo. „Bude to tragikomedie 
o tom, jak si děláme peklo sami v sobě i mezi 
sebou,  co se děje v rodinách, státem uznávané 
instituci, kde je přitom nejvíc zla, a nikdo se o 
tom třeba ani nedozví,“ poodhalila něco z připra-
vované hry její autorka Daniela Zbytovská.    (lef)

Ivan Gaďourek čestným občanem Veselí

Profesor Ivan Gaďourek se podepisuje do  pamětní knihy. Foto lenka Fojtíková

Strážničan podával vepřo, knedlo a zelo 

Spolu s Nikolou a Danielou Zbytovskými hrála ve Strážnici i Barbora Seidlová, která mnohým divákům 
utkvěla jako princezna Zubejda (vpravo).                                                       Foto lenka Fojtíková

VRACOV – Nejlepší aktuální 
vína domácí produkce představí 
ve vinotéce U svatého Vavřinca 
organizátor degustací, autor  pořa-
dů o vaření, člen Asociace som-
meliérů a publicista Branko Čer-

ný. Návštěvníky seznámí v úterý 
4.  listopadu také s novým roční-
kem Malé encyklopedie českých 
a moravských vín. Počet míst je 
omezen, pořadatel doporučuje 
rezervaci předem.                   (red)

Degustační večer nad encyklopedií
vín s autorem Branko Černým

HODONÍN – Od soboty 1. listopadu dochází ke změně otevírací doby 
Masarykova muzea. Až do konce března bude veřejnosti otevřeno od 
pondělí do pátku v době 8–12 a 13–16.30 hodin, v neděli pak od 13 
do 18. Změna se týká také výstavních sálů muzea na Národní třídě 
(vchod mezi ČSOB a knihkupectvím). Přístupný bude od pondělí do 
pátku ve stejných časech, v neděli  pak od 13 do 17 hodin.  (mm)

Hodonínské Masarykovo muzeum 
mění od listopadu otevírací dobu
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n Prodám nerezový dřez; rozm. 90/60 
cm, dřevěné čalouněné židle 8 ks, nečalou-
něné 2 ks, kufříkový psací stroj zn. Chev-
ron. Hodonín. Tel. 776 366 993, 604 569 
875

n Prodám stavební míchačku na  
2 kolečka,; dřevěný zahradní stůl roz. 
180/70 cm včetně dvou lavic, elektromo-
tory 3fa 750W, 1380 ot.- 2 ks - lfa 550W,  
2 890 ot. patkový a přírubový. Hodonín.Tel. 
776 366 993, 604 569 875
n Prodám čal. pohovku na dřev. 
nohách,; vhodnou do kuchyně, sklípku 
ap. za 250 Kč (rozměry 190x63, rozložená 
190x85), mohu zaslat foto na e-mail. Dále 
prodám funkční horkovzdušnou el. troubu 
MORA 523 (vestavná) za 300 Kč. Tel. 723 
935 149 po 17. hod.

n Prodám rohovou sedací soupravu z 
EKo kůže; - 2 roky stará. Cena 5 000 Kč. 
Tel. 731 036 183
n Prodám kočár dvojkombinaci,; prou-
těná košatina + sporťák. Tel. 777 632 881
n Prodám robot braun Combi Max 700 
Vital; 600 W. Cena 1 500 Kč. Nevhodný 
dárek. Tel. 604 980 462
n Prodám zařízení klasické fotokomo-
ry.; Tel. 720 334 034
n Prodám plyn. bombu na Pb - 33 kg,; 
chlapecké kolo - 21 převodů. Tel. 606 215 
436
n Prodám 4 pěkné židle,; tmavé dře-
vo se žlutou látkou za 2 000 Kč, rohovou 
bukovou polici 118 x 118 cm za 300 Kč, 
nový kuchyň. lustr na 1 žárovku za 400 Kč. 
Hodonín. Tel. 774 190 728
n Autosedačka 9–36 kg,; výsuvná opěr-
ka hlavy, pevná plast. konstrukce. Nová, se 
zárukou. Homologace ECE R44/4. Cena 1 
550 Kč. Tel. 608 036 466. 
n Prodám plynový kotel DESTIlA 31 
kW; a oběhové čerpadlo GRUNFOS. Vše 
ve velmi dobrém stavu a funkční. Tel. 775 
321 328 
n Prodám plechové šatní skříňky; 5 ks, 
různé elektromotory a jeřábovou kočku 3,2 
t. Tel. 606 219 187
n Prodám starožitný nábytek.; Tel. 724 
088 974
n Prodám novou moto helmu Arai,; vel. 
XL. Cena 5 000 Kč. Tel. 724 088 974

KoupíM
n Koupím ženské krojové boty č. 6.; 
Tel. 518 611 702 po 18. hod.
n Koupím krmnou řepu.; Tel. 603 430 
863
n Koupím husí vejce - výfuky; (asi 
100–200 ks). Pokud možno, ne ze zimních 
měsíců. Tel. 775 056 570 
n Koupím železný pracovní stůl - ponk 
se šuplíky.; Tel. 776 710 601 
n Koupím stavební míchačku na 3 
kolečka.; Tel. 604 996 046
n Koupím kuchyň. kamna na tuhá pali-
va; s pravým kouřovodem, větší troubou 
nebo pecí, kachlová nebo k obestavbě, 
nepoškozená a funkční. Tel. 607 802 289
n Koupím zbylý materiál ke snížení 
stropů cca 50 m2.; Tel. 607 802 289
n Koupím káru dvoukol.; Tel. 732 659 
230
n Koupím plynovou chladničku Elek-
trosvit.; Tel. 603 545 466
n Koupím šampusové láhve.; Tel. 775 
345 838
n Koupím pásky do kotoučového mag-
netofonu.; Tel. 728 225 017

n Prodám starší sedací soupravu; 
3+1+1. Velmi levně. Tel. 775 294 584
n Prodám kvalitní jablka na uskladně-
ní.; Levně. Tel. 518 611 702 po 18. hod.
n Prodám použité litinové radiátory,; 
rozteč 50 cm. Tel. 604 273 995
n Prodám betonové skruže,; 2 kusy. 
Tel. 604 273 399
n Prodám použité plechové panelové 
radiátory.; Tel. 604 273 995
n Prodám novou dětskou stěnu a 
válendu.; Levně! Super stav. Tel. 776 396 
767
n Prodám:; vysokou manželskou postel, 
téměř nová, lamino-borovice se schůdky 
a bodovými světly, vhodnou do vysokých 
místností. Ušetří spoustu místa. Dále star-
ší kuchyňskou linku, bílé lamino s hnědou 
deskou a doplňky. Starší plynový sporák 
a průtokový ohřívač MORA. Tel. 775 313 
126
n Prodám dubové desky; z nerealizo-
vaného záměru, přírodně sušené (stáří 10 
let), 4 x 13 x 310 cm, ošetřené proti čer-
votoči a hnilobě. Částečně natřené bezbar-
vým lakem. Cena dohodou. Tel. 774 929 
429
n Prodám pluh dvoják,; vlečku za malo-
traktor domácí výroby. Tel. 731 818 214
n Prodám dveře a okna plastová,; bílá a 
hnědá z neuskutečněné stavby RD. Nová s 
dokladem a zárukou. Levně, možnost splá-
tek. Dopravu zajistím zdarma. Tel. 777 106 
709
n Prodám průtokový ohřívač (karmu) 
zn. Mora 371,; cena 600 Kč. Dále oprave-
nou vložku do průtokového ohřívače (kar-
my), typ PO 35, cena 350 Kč. Tel. 605 473 
746.
n Prodám oběhové čerpadlo WIlo; typ 
STAR RS 25/4, funkční, v provozu od roku 
2002. Cena 400 Kč. Tel. 605 473 746 
n Po rekonstrukci domu prodám ply-
nový kotel na zemní plyn; zn. Destila 
DPL 25 (kW), v provozu od roku 1996, plně 
funkční, přidám příslušenství (kulové venti-
ly, duomix apod.). Cena 2 000 Kč. Tel. 605 
473 746
n Prodám stůl a 3 židle,; vhodné do kan-
celáře nebo kuchyně. Nutno vidět. Cena 
dohodou. Tel. 608 808 907 
n Prodám prům. šicí stroj.; Cena 2 000 
Kč. Tel. 724 307 407 
n Prodám kuchyňskou soupravu; 
- rohová lavice, dvě židle a stůl (120 x 
80 cm, po rozložení 180 cm). Vyrobeno 
z masivu. Cena 3 500 Kč. Tel. 724 307 
407

n Prodám fasádní polystyren; - tl. 5 cm 
za 50 Kč/m2, tl. 8 cm za 80 Kč/m2, tl. 10 cm 
100 Kč/m2, perlinka 145g bal. 50m2 za 560 
Kč, Vertex bal. 55m2 za 985 Kč. Tel. 776 
636 272
n Prodám izolační vatu do stropů a 
podkroví; v tl. 18 cm 142 Kč, 16 cm 126 
Kč, 12 cm 91 Kč, 10 cm 82 Kč, 6 cm 46 Kč, 
5 cm 41 Kč. Parozábrana hliníková bal. 75 
m2 za 1 342 Kč. Tel. 776 636 272
n Prodám digitální satelit i s parabo-
lou; za 1 000 Kč, bicí velký a malý buben 
za 1 000 Kč a kompresor s nádrží za 1 000 
Kč. Tel. 604 671 802
n Prodám polystyren,; tl. 10 cm za 96 
Kč, tl. 8 cm za 78 Kč, tl. 5 cm za 48 Kč. 
Perlinka na fasádu za 9,5 m2, lepidlo na 
polystyren 25 kg za 126 Kč. Tel. 776 112 
700 
n Prodám stropní nosníky Jistrop,; roz. 
4000 x 160 x 175 mm, 20 kusů. Cena 750 
Kč/ks. Tel. 723 154 612
n Prodám 50 malých balíků sena a slá-
my.; Tel. 518 327 157
n Prodám součásti k dívčímu kyjov-
skému kroji,; vel. 14–16 let (zástěry, 
rukávce, čepec a spodnice). Vše je oceně-
né. Jen vážní zájemci. Tel. 608 749 028
n Prodám 2 nové infračervené pod-
ložky do postele; zn. Samotherm, dvou-
stupňový el. přepínač. Levně. Nevhodný 
dárek. Tel. 518 612 242
n Prodám zachovalý peřináč; - 250 Kč, 
2 křesla na kolečkách (nutná oprava podru-
ček) + taburetek - 600 Kč, otočný TV stolek 
s úlož. prostorem (málo používaný) - 450 
Kč, kuchyňský nerezový dvojdřez - použí-
vaný - 500 Kč. Tel. 736 705 102 
n Prodám palivové dřevo; - habr, buk, 
dub, akát, bor, s možností dopravy. Tel. 775 
996 599 
n Prodám pšenici a ječmen.; Tel. 776 
062 459 
n Prodám hrozny; Cabernet Moravia 200 
kg a Ryzlink rýnský 100 kg. Starý Poddvo-
rov. Tel. 606 198 164
n Prodám pračku Elektrolux,; 1 000 ot/
min, stáří 2 roky, cena dohodou. Tel. 728 
017 777

n Prodám levně bílé hrozny,; umožním 
zpracování. Tel. 604 682 864
n Prodám levně jablečný kvas.; Tel. 
604 682 864
n Prodám HARo desky; vhodné na 
obklady, podhledy, chaty atd. Rozměr 130 
x 205 cm. Cena 230 Kč/ks. Tel. 606 122 
674 
n Prodám staré gramorádio,; funkční, 
vhodné pro sběratele. Tel. 608 718 466
n Prodám starší stojanovou vrtačku,; 
výborný stav, a autogen. Cena dohodou. 
Tel. 606 362 121
n Prodám nábytek; - dětský pokojík vyro-
bený na míru (vhodné na sídliště JV poko-
jíky), imitace borovice. Nutno vidět, včetně 
postele, psacího stolu atd. Cena 15 000 Kč. 
Tel. 724 692 713 

n Prodáme! ohřívač vody,; obj. 80 l. 
Málo používaný. Jako nový. Cena 1 000 
Kč. Tel. 777 344 800 
n Prodám plynový sporák zn. Zanus-
si.; Cena 1 800 Kč. Tel. 737 875 582
n Prodám pračku Cardo,; stáří 3 roky, 
zachovalá. Cena 4 000 Kč. Tel. 737 875 
582

prodáM

n SUDy na víno z plastů; oválné se 
stojanem 50–300 l, nádrže s plovoucím 
víkem. Ceny od 2 000 Kč. Dovoz zdar-
ma. Tel.776 677 660

n VÝPRoDEJ barev a laků; s malířským 
příslušenstvím a stavebních chemikálií s 
velkými slevami. Míchání barev Hammgri-
te, Xyla Dekor. Firma VIMU s.r.o., Velko-
moravská 33, Hodonín, za restaurací Tatra. 
Tel. 602 720 743

n Palubky, podlahy, plovoucí pod-
lahy, obklady, dlažby.; Prodej–Mon-
táž–Rozvoz. Akce - odvětrané fasády. 
Tel. 518 620 272, 608 456 746

n Kompletní zařízení hotelových poko-
jů,; možno použít jako zařízení apartmánů. 
Tel. 721 553 665, www.tipkup.cz

n ZP Mikulčice a.s. přijímá na Horní 
farmě objednávky na krouhané zelí. 
Tel. 518 357 211

n Prodám starožitnou sedací soupra-
vu, velmi pěknou, zachovalou - 4 kře-
sílka a pohovka. V případě zájmu zašlu 
foto e-mailem. Tel. 777 937 412
n Prodám 17 balíků tepelné izolace Iso-
ver Rio 12; a 24 balíků Isover Domo 16/18 
se zvýšenými tepelně izolačními vlastnost-
mi, dále 3 balíky podlahového polystyrenu 
tl. 5 cm. Vše za velkoobchodní ceny s vyso-
kou slevou a sníženým DPH. Odběr možný 
i po jednotlivých balících. Bližší informace 
na tel. 603 508 279

bYtY
n Vyměním byt 2+1 v oV na JV; 
po částečné rekonstrukci za byt 3+1. 
Doplatek dohodou. Tel. 731 163 165 
n Prodám Db 1+1, 42 m2; ve bzenci. 
Tel. 723 698 205, 723 301 588
n Pronajmu byt 1+1 38 m2; na Brandlo-
vě ul. v HO. Od 1.11.2008. Cena 6 000 Kč 
vč. inkasa. Tel. 722 640 045
 n Koupím byt 1–2+1 v Ho v oV.; Tel. 
739 146 715
n Koupím byt 3+1 v Ho,; i k úpravám. 
Tel. 733 204 703
n Nabízím k pronájmu byt 2+1 u oD 
Marina.; Tel. 728 053 428
n Mladý pár hledá pronájem bytu 2+1 
v Ho-bažantnici.; Nájem do 8 000 Kč vč. 
inkasa. Ne RK. Tel. 739 019 570
n Hledám podnájem 1+1 nebo 2+1v 
Ho a okolí.; Tel. 774 797 728
n Koupím byt 3+1 nebo větší; v HO, 
Kyjově nebo okolí. Tel. 773 560 568
n Mladý pár hledá podnájem 1+1 v 
Hodoníně; do 6 000 Kč včetně inkasa. Tel. 
722 066 894 
n Koupím byt 1+1, 2+1; v Hodoníně a 
blízkém okolí. Tel. 775 090 618

n Pronajmu nový byt 1+1 se zahrád-
kou v Ho.; Tel. 602 553 601

n Prodám Db 3+1 v Ho,; ul. Očov-
ská. Tel. 602 553 601 

NEMoVitosti
n Pronajmu prostory; vhodné jako 
fitcentrum, sklad, výrobní dílna. S-club 
(FISO), Strážnice, Smetanova 1720. Tel. 
603 835 935
 n Hledám domek v okr. Hodonín s 
malou zahrádkou; - k částečné rekon-
strukci, pokud možno, ne u hlavní silnice. 
Cena do 750 000 Kč. Tel. 775 056 570 
n Koupím garáž za Malými kasárnami.; 
Tel. 720 445 540 
n Prodám chatu na Mlýnkách u přehra-
dy,; orientovanou na jih, s velkou zahra-
dou. Cena dohodou. Tel. 608 758 599
n Koupím RD ve Veselí n. Mor.,; případ-
ně okolí do 15 km. Tel. 732 619 437
n Prodám RD se zahrádkou,; ul. Havlíč-
kova č.11 v HO. Cena 2 400 000 Kč. Sleva 
možná. Tel. 724 839 208
n Prodám RD 5+1 se zahradou a garáží 
ve Veselí.; Tel. 603 549 888
n Hledám pronájem RD min. 2+1,; se 
zahradou, za rozumnou cenu na max. 2 
roky, poté možný odkup v Josefově, Pru-
šánkách, Mor. Nové Vsi, Mikulčicích, Luži-
cích nebo Mor. Žižkově. Tel. 773 523 260
n Pronajmu RD v Ratíškovicích.; Tel. 
776 310 241
n Prodám nebo pronajmu RD ve Vlko-
ši.; Tel. 723 565 153
n V Rohatci pronajmu 1/2 rod. domu; 
- v 1. patře RD byt 3+1 (130 m2) se samost. 
vchodem, po rekonstrukci, atriová hala, 
nová koupelna, etáž. topení - plyn, vlast-
ní měřiče el. en., plynu a vody, zařízený, 
pouze dlouhodobě - kauce. Velká zahrada 
k dispozici. Cena 6 000 Kč + inkaso. Volný 
ihned. Tel. 603 578 108 

Nekomerční řádková inzerce a společenská kronika zdArMA - možno zadávat i na www.naseslovacko.cz

n Prodám karmu na Pb, včetně 33 kg 
láhve.; Tel. 518 335 275 - záznamník
n Prodám šlapací šicí stroj „lada“,; 
funkční. Tel. 518 335 275 - záznamník

n Prodám trekové kolo.; Cena 3 000 Kč. 
Tel. 777 571 307
n Prodám dětský kočárek Pierre Car-
din; po jednom dítěti. Modrý s béžovými 
doplňky. Pův. cena 3 200 Kč - nyní 1 800 
Kč. V ceně pláštěnka. Velmi dobrý stav - 
rychlé jednání = možná sleva. Kyjov. Fotky 
na http://deti.bazos.cz/inzerat/2458546/
Detsky-kocarek-Pierre-Cardin.php. Tel. 
737 371 640

n Prodám česnek na sadbu.; Tel. 773 
960 433
n Prodám luxusní sprchovou sestavu 
HANSA; (hlavová + ruční sprcha). Pův. 
cena 26 000 Kč, nyní 15 000 Kč. Nové, 
nepoužité. Tel. 775 345 838
n Prodám větší počet tújí - vše koni-
fery - od 30 cm do 2 m i na tvarová-
ní. okrasné stromy - katalpy vysoké až 
2,50 m, keře juka, křivouš-trubač. Popí-
navé, k pergolám, vše konifery. Tel. 723 
416 573

n Prodám prase.; Tel. 775 635 319
n Prodám stavební výtah.; Petrov. Tel. 
777 872 238 
n Prodám posilovací stroj Total gym 
1000; za 2 000 Kč. Tel. 732 232 828
n Prodám hoblovací válec prům. 300 
mm; - 3x nůž včetně 1 m stolu, hoblovací 
válec pr. 270 mm - 2x nůž včetně 1 m stolu. 
Hodonín. Tel. 776 366 993, 604 569 875 

n Prodám kuchyň. odsavač par Mora 
bílý,; šířka 60 cm, málo používaný, chlad-
ničku s mrazničkou Samsung Calex 260 l, 
mikrovlnku s grilem obsah 20 l, barvy hně-
dé.; Hodonín. Tel. 776 366 993, 604 569 
875 
n Prodám funkční plynový kotel Desti-
la DPl, výkon 18 kW, denní komexterm, 
duomix s elektr. pohonem, expanzomat 
35 litrů, i jednotlivé kusy samostatně. 
Hodonín. Tel. 776 366 993, 604 569 875
n Prodám dřevěná okna; š. 90 cm, v. 
175, otvíravá a sklápěcí, verzalitové vnitřní 
parapety rozm. 90/30 cm-8 ks, 150/30 cm-
6 ks, 180/30 cm-2 ks. Hodonín. Tel. 776 
366 993, 604 569 875

Vzpomínky

S láskou a úctou vzpomínáme na naši milou maminku, babičku a 
prababičku, paní EMÍLII UHROVOU, od jejíhož skonu uplyne 
dne 2.11. t.r. deset let. Vzpomeňte s námi. 

Rodina Uhrova a Rákoczyova 

poděkování

Vážení spoluobčané,
upřímně děkuji jménem svým i jménem všech kandidátů KDU-
ČSL za okres Hodonín všem, kteří jste nás podpořili svým hlasem 
v letošních krajských volbách. Těšíme se na setkávání s Vámi a 
přejeme vše dobré. 

S úctou Váš RNDr. libor ambrozek
volební lídr kDu-čSl za okres Hodonín

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším drahým tatín-
kem, panem JANEM ČAJKOU z Radějova. Zvlášť velké podě-
kování patří manželům Plašilovým z Těžkovic u Opavy, panu 
Františku Hrbáčkovi a Tomáši Horákovi z Louky, kteří daleko 
od domova pomohli v nejtěžších chvílích naší drahé mamince 
Františce Čajkové. 

Za jejich laskavou péči jim mnohokrát děkujeme. 
Děti Čajkovy s rodinami

Slzy a smutek odvál čas, ale vzpomínka na Tebe zůstala v nás. 
Dne 28. října uplynulo 12 let, kdy nás opustil pan JAN PODRA-
ZIL ze Sudoměřic.

 Stále vzpomínají manželka, synové s rodinami, 
sestry a švagrová.

Judr. ilona Jančaříková 
notářka v břeclavi, nám. T. G. Masaryka 10, 

tel: 519 323 473, 519 323 462 
oznamuje, že vydává na počkání 

ověřené výpisy z ISVS podle z.č. 365/2000 SB. 
o informačních systémech veřejné správy, a to z: 

obchodního reJstříku 
katastru neMovitostí 

reJstříku trestů 
Živnostenského reJstříku
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POHřEbNí SLužba 
PIETa HODONíN

se sídlem na hřbitově v Hodoníně

Vám ZajISTí KOmPLETNí 
POHřEbNí ZáLEžITOSTI
NEPŘETRŽITá SlUŽbA - 
PŘEVoZy ZESNUlÝCH

602 741 436-7
Kancelář: 518 35 35 94

113

SOBEK
Kyjov - Zlatá ulička

telefon
518 617 222
724 238 407
Kompletní služby nepřetržitě

Kyjov - Mistřín - Šardice - Ždánice

961

ELEKTRO ESO, Národní třída 42
Hodonín, tel. 518 321 916

1454

super ceny 
na říJen 

AUT. PRAČKA PHILCO   4990,- 

Sušička ovoce ECG  1000,-  690,-

Teplovzdušný ventilátor  590,-  299,-

Aku. Vysavač 14.4v Hoover  1590,-  990,-

Vysavač Concept 1600w  1790,-  1490,-

1023

KLíčOVá SLužba, 
bEZPEčNOSTNí KOVáNí

Hodonín, s.r.o.
nám. T.G.masaryka 255, OD iRO

tel./ fax: 518 344 917
239

svět podlah
www.svetpodlah.cz

AKČNí NAbíDKA PloVoUCíCH PoDlAH
• Euroclick 31  298,-  s montáží 382,-
• Castello 32  349,-  s montáží 465,-
• Parador 1040  549,-  s montáží 652,-
• Parador 1050  619,-  s montáží 704,-
• Trentime 1  759,-  s montáží 785,-

Ke všem plovoucím podlahám 
mirelon, lišta za 1,- Kč.

ceny včetně dph
Velkomoravská 87, Hodonín

Tel. 518 340 627, mob. 774 598 520
Svetpodlah@seznam.cz

1159

interiérové
dveře a zárubně

hodonín
& 518 344 599, 602 526 806

www.zlomek.cz

, s.r.o.

1180

aNTICO
        NábyTEk
Prodáváme starý stylový 
nábytek a doplňky, dovoz 
belgie, Francie a Itálie 
(lustry, porcelán, keramika)

www.antico-nábytek.cz
Sovadinova 841/10, 690 02 Břeclav

mob. +420 608 400 172
e-mail: antico-nábytek@seznam.cz

973

1433

SPECIaLISTa Na SaTELITY 
Tel. 603 955 422

1446

1514

1515

mObILHaLL s.r.o.  608 342 907

Prodejna výpočetní techniky 
a mobilních telefonů

satelitní navigace, upravy map. 
HoDoNíN, Národní tř. 18

1465

KoMPlETNí REAlITNí SlUŽby 
VČETNě VyŘíZENí úVěRU.

Výběr z aktuální nabídky:
• RD 2+1 Kyjov
• RD 3+1 Šardice
• RD 2+1 Bzenec
• RD Koryčany i k podnikání
• DB 2+1 Břeclav
• RD 4+1 Hodonín

Kontakt: www.skorcova.cz, 
e-mail skorcova@tiscali.cz

kancelář KyJoV, Skleňák - přízemí, 

tel. 606 780 442
1455
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n Prodám Š Forman, r.v. 1992,; dobrý 
stav, tažné zařízení. Cena 10 000 Kč. Tel. 
775 187 354 
n Prodám 4 kusy zimních pneu s dis-
ky; 185/60/15 na Citroën Xsara combi. Tel. 
606 531 620

n Prodám Žiguli 1 200,; olivová barva. 
Ve velmi dobrém stavu, závěsné zařízení. 
STK do 4/2009. Cena dohodou. Tel. 774 
242 431
n Prodám 4 kusy nových pneu,; rozm. 
23x5 OS-13- multikára. Velmi levně. Tel. 
603 366 618

n Prodám Ford Escort 1.6, 16 
V ZETEC,; r.v. 97, vín. metal., 2 x 
airbag, ABS, servo, klimatizace, el. př. 
okna, centrál, alu kola, rádio. Výbor-
ný stav. Dohoda jistá. Cena 59 900 Kč 
Tel. 608 808 907
n Prodám bílý Renault Clio 1.4,; r.v. 
1997, najeto 170 000 km. V zachovalém 
stavu, bez větší havárie. Původní majitel. 
Tel. 777 561 744
n Prodám sadu nových zimních kol i s 
disky; na Š Felicia 165/70/13, vyvážené, 
připravené na sezonu. Cena 2 900 Kč. Tel. 
776 551 735

n Prodám sadu zimních kol i s disky; s 
80% vzorkem na Ford připravené na sezo-
nu. Cena 2 500 Kč. Tel. 603 513 481 
n Prodám opel Astra combi,; klimatiza-
ce. R.v. 1995, tažné zař., 2x airbag, centrál 
atd. Cena 36 000 Kč. Tel. 604 715 466
n Prodám Hyundai cupe,; r.v. 1997, 
obsah 1.6, najeto 70 000 km, klimatiza-
ce, a/s ABS, 2x airbag, dobrý stav. Cena  
50 000 Kč. Tel. 737 883 474 
n Prodám babetu; dobrý stav, jako nová. 
Cena dohodou. Tel. 602 947 931
n Koupím Š Favorit, Felicia,; možno i 
bez STK. Tel. 721 803 556 
n Koupím Š Forman,; s tažným zaříze-
ním. Dobrý technický stav podmínkou. Tel. 
723 511 385 

n Zlatý retrívr; - štěňátka z domácího 
odchovu pro radost i na výstavy. Tel. 608 
875 684 
n Darujeme dvě krásná koťátka; - zrza-
vého a mourovatého kocourka. Tel. 607 
125 673 
n Prodám štěňátka Westíků,; stáří 7 týd-
nů, bez PP, očkovaná, odčervená. Odběr 
ihned. Tel. 732 843 096
n Prodám štěňata maltézáčka a Mops,; 
starší fenku za symbolickou cenu. Tel. 728 
443 709
n Daruji velmi pěkná koťátka,; barevná 
a trojbarevná. Odčervená. Tel. 774 889 
155
n Prodám westíka,; 5 měsíců, fenku bez 
PP, cena 2 000 Kč. Tel. 722 577 924
n Prodám belgického ovčáka Malinoi-
se,; štěňata bez PP, po matce s PP, 8 týd-
nů, očkovaná, odčervená, cena za fenku 2 
500 Kč, cena za pejska 3 000 Kč. Tel. 722 
577 924
n Prodám fenku jgd. teriéra.; Stáří 3 
roky, nornické zkoušky, ostrá na škodnou, 
ovladatelná na povrchu. Cena dohodou. 
Tel. 737 870 369
n Zlatý retrívr - štěňátka s PP; s před-
pokladem dobré povahy, zdraví i exteriéru. 
Tel. 608 875 684
n Prodám černou fenečku labradora, 
čistokrevná; bez PP, očkovaná, odčerve-
ná. Odběr ihned. Cena dohodou, návštěva 
vítána. Do dobrých rukou, vhodný do bytu i 
na zahrádku, miluje děti. Tel. 737 647 371

sEzNáMENí
n Najde se volná, sympatická dív-
ka nebo žena do 40 let; pro společný 
život? Je mi 45 let, jsem svobodný nekuřák 
174/72. Nejlépe Hodonín a okolí. SMS na 
tel. 608 330 478

sEX
n Patricie 20 let.; Tel. 603 722 007
n Hnědovláska 24.; Tel. 603 387 250
n Jana 22 let. Možný or.bez.; Nonstop. 
Tel. 606 199 225

službY
n PoDlAHy-KVAlITNě-lEVNěJI,; plo-
voucí, PVC, nivelační stěrky, parkety včet-
ně renovací. Tel. 602 755 221

n HoTEloVá UbyToVNA brno 
a bučovice; 2–5 lůžkové pokoje se 
sprchou a WC, apartmány. Rezervace 
nonstop. Tel. 721 553 665

n Dárky a reklamní předměty s potis-
kem.; Tel. 604 273 995 www.chludil.e-
shop.cz

n Prodej: pšenice - 380 Kč, ječmen 
- 380 Kč, slunečnice - 9 Kč, cibule 
- 5,90 Kč. Prodej každou sobotu od 
9–11 hod. Areál býv. JZD Vlkoš. Tel. 
603 529 606

n Firemní kalendáře s potiskem i bez.; 
Velké slevy. Tel. 604 273 995, www.chludil.
e-shop.cz
n AKCE na reklamní polep aut.; Sle-
va 15 %. Práce i přes víkend a mimo Vaší 
prac. doby. Slevy platí do 16.11. Tel. 604 
273 995
n oprava knih, vazby knih,; diplom. 
prací. Knihařství Chludil, Masarykovo nám. 
Kyjov. (KD-Copy centrum).Tel. 518 323 
438, www.chludil.cz
n opravy a vazby knih, diplom. pra-
cí.; Knihařství Chludil. Masarykova tř. 128, 
Veselí nad Mor. Tel. 518 326 255, www.
chludil.cz

n Výroba plastových výrobků; -
jímky, nádrže na vodu, záchytné vany, 
sudy pro vinaře. Vše dle přání zákazní-
ka. Tel. 728 929 245. Koubek Rohatec

n účetnictví, daně, mzdy.; Mnohaleté 
zkušenosti. Tel. 606 272 965

n STŘECHy NA KlíČ.; Klempířské, 
pokrývačské, tesařské práce. Tel. 733 
381 297

n Voda, topení, kanalizace - montáž a 
opravy.; Montáže zařízení proti vodnímu 
kameni. Tel. 775 345 838

n Prodám litá kola 15,; obutá, rozteč 
4x100, 205/50R15- vzorek 70 procent. 
Cena 6 500 Kč. Tel. 723 318 950
n Prodám zimní gumy na discích Con-
tinental; 195 x 65 x 15, 4 ks. Cena 2 000 
Kč. Tel. 604 671 802
n Koupím Škodu Favorit; v dobrém sta-
vu, s tažným zařízením. Tel. 518 327 602 
po 20. hod. 
n Koupím Trabant limuzinu na náhrad-
ní díly.; Tel. 731 104 590

n Prodám Š Felicia lXi 1,3 MPi,; 
r.v.12/97, provoz od 1998, 1. majitel, zele-
ná metalíza, radiopřehrávač, zámek řazení, 
nové blatníky a spojka. Najeto 128 000 km, 
po STK. Výborný stav. Cena 48 900 Kč. 
Tel. 721 177 703
n Prodám Alfa Romeo 156 1,8,; r.v. 
1999, stříbrná metalíza, 17-ALU, sport 
paket, kůže, přímý vstřik LPG, jako nová. 
Cena 130 000 Kč. Tel. 775 345 838
n Prodám velmi zachovalou a udržova-
nou Škodu 125 l,; r.v. 1989, 5 rychlostí, 
STK do 12/2009, stav velmi dobrý.Cena  
5 500 Kč. Tel. 728 921 472
n Prodám 2 ks zimní pneu 205 x 50 x 
15 zn.Tirreli,; minimálně
ojeté. Cena 800 Kč/ks. Při rychlém jed-
nání sleva. Tel. 603 227 896
n Peugeot 405 combi; r.v. 1992, červená 
barva, servo, centrál. Dovoz Rakousko, na 
přestavbu nebo na přihlášení. Cena 12 000 
Kč. Dohoda. Tel. 737 869 314 

n VW Jetta, 1,6 benzin,; r.v. 1989, šedá 
metalíza, dovoz Rakousko, na díly nebo na 
přestavbu. Cena 8 000 Kč. Tel. 737 869 
314
n Renault Twingo 1,2 poloautomat,; r.v. 
1995, vínová metalíza, dovoz Rakousko, 
plně pojízdné, na přihlášení nebo na pře-
stavbu. Cena 22 000 Kč. Dohoda. Tel. 737 
869 314 

n Daihatsu Cuore obsah 850,; r.v. 1992, 
5 dveří, dovoz Rakousko. Nejnižší pojistka, 
malá spotřeba, na přihlášení. Cena 15 000 
Kč. Dohoda. Tel. 774 262 882

n Nabízíme rodinný dům 5+1 ve Stráž-
nici.; Dvojgaráž, bazén, zatravněná krás-
ná zahrada, kolaudace 2 000, dřevostav-
ba. Celková plocha pozemku je 2 700 m2. 
Nastěhujte se do nového bez práce. Dopo-
ručujeme prohlídku. www.emkoreality.cz
n Nabízíme RD v Hodoníně o velikos-
ti 2+1,; s možností na 3+1, dům je po 
rekonstrukci, v klidné lokalitě, ale poblíž 
centra. Menší dvorek součástí. Parkování 
před domem. Pořiďte si dům za cenu bytu. 
Doporučujeme prohlídku. www.emkoreali-
ty.cz
n PRoDEJ RD v dražbě; v obci Hrubá 
Vrbka. Tel. 777 028 938.
n PRoDEJ zemědělských budov v 
dražbě; v areálu farmy v Malé Vrbce. Inf. 
tel. 777 028 938.
 

Auto-Moto

n VÝKUP vozů Škoda Favorit, Felicia.; 
Tel. 721 803 556
n Prodám opel Corsa 1,7 diesel, r. v. 
1999. Červená barva, spolehlivé a úspr-
né auto. bližší informace na tel: 602 224 
596.

n Prodám fekál za traktor, 3 000 litrů, 
pozinkovaný, otvírací zadní čelo, vývě-
va dobrá, cena 49 000 Kč - dohoda. Tel. 
603 529 606
n Prodám Ford Focus 1,6 16D combi,; 
r.v. 2002, najeto 128 000 km, 2x ABG, ABS, 
klima, posilovač řízení, centrál, litá kola, el. 
okna, autorádio+CD atd. Cena 149 000 Kč. 
Tel. 723 209 446

n Prodám Š Felicia,; r.v. 1997, najeto  
52 500 km, celoročně garážovaná, zim-
ní pneu, tažné zařízení. Perfektní stav i 
vzhled. Servisní knížka. Tel. 721 761 993
n Prodám zimní pneu Dunlop,; vzorek 
4 mm. Rozm. 165/70 R13, cena 300 Kč/ks. 
Tel. 776 396 767
n Prodám plechové disky; 4 kusy 4 100 
i s pneu, vhodné na Seat, Škoda ap. Cena 
1 300 Kč. Tel. 602 777 577 
n VW Passat kombi 1,9 diesel,; r.v. 
1991, tažné zaříz., centrál, STK 2010. 
Cena 32 000 Kč - dohoda. Tel. 731 467 
650

n Nissan Terrano 2,7 TD,; 4x4, tažné, 
STK 2010. Cena 65 000 Kč. Tel. 731 467 
650
n VW golf III 1,8; r.v. 1993, servo, cent-
rál, šíbr. STK 2009. Cena 29 000 Kč. Tel. 
731 467 650
n Prodám 2 ks zimních pneu; 205/50 
15“, zn. Pirelli. Minimálně ojeté. Cena 800 
Kč/ks. Při rychlém jednání sleva. Tel. 603 
227 896

n Provedu drobné zednické práce.; 
Tel. 777 942 641

n Pálenice ČEJKoVICE; 1 l – 50% = 
110 Kč. Tel. 606 879 001

n Přeprava nákladu; do 10 km od 
Hodonína za cenu 290 Kč, do 15 km za 
350 Kč a nad 15 km - za každý další km 
10 Kč. Tel. 737 023 671

n Zpracuji účetnictví; nebo daňovou 
evidenci, i zpětně. Mzdy, personalistiku, 
všechny daně. Hodonín a okolí. Tel. 602 
243 321 

n Vykupuji vlašské ořechy loupané 
1 kg/100 Kč. Místo výkupu Nenko-
vice u tel. budky každou sobotu od 
13–14 hod. (1.11., 8.11. atd.), mob. 
602 890 276 

n Kácení a pořez nebezpečných 
stromů.; Tel. 722 565 937

n Čištění koberců a čalouněného ná-
bytku.; Suché vysátí zdarma. B. Ševela. 
Tel. 603 218 870

n Sádrokartony-izolace,; půdní vestav-
by, střešní okna Velux - montáž zdarma. 
Jan Schüller, Vracov. Tel. 602 787 982.  
www.sadrokartony.snadno.eu

n SERVIS, prodej a půjčovna čer-
pací techniky.; Tel. 518 321 603, 774 
786 608 

n ŽIVá HUDbA I DISCo,; 608 858 088
n Stěhování, přeprava osob a nákladu 
do 3,5 t.; Uh. Ostroh. Tel. 603 624 428

n ZEDNICKÉ zapravení oken všech 
druhů.; Tel. 737 878 374

n PálENICE Petrov.; Kvalita! Tel. 606 
882 022. 
n Malujeme, natíráme,; stěrkujeme, 
montujeme sádrokartony, natíráme fasá-
dy. Tel. 00421 902 692 284, 00421 903 46 
3915

n VoDo-ToPo-PlyN; -SOLÁRNÍ 
SYSTÉMY-TEPELNÁ ČERPADLA. 
MONTÁŽ, PRODEJ, SERVIS, TEL.: 
603 413 711, 518 322 329

fiNANcE
n VáNoČNí PENíZKy PRo VŠECH-
Ny; - JSoU TU PRo VáS, PRo 
ZAMěSTNANCE, DŮCHoDCE I 
ŽENy NA MD, oSVČ I VElKÝM FIR-
MáM. HyPoTÉKy PRo VŠECHNy 
- NA KoUPI, ZáSTAVU I EXEKUCE. 
Tel. 739 570 808.

n PŮJČKy :; 10 – 40 000 Kč, - soukromý 
investor.; Tel. 723 701 366

n Pohodlná půjčka až 50 tis.; od 
635 Kč/měs., do 24 hod. Hodonínsko, 
Kyjovsko, Veselsko, Hradiště. Tel. 773 
989 837, 773 989 844

n Nebankovní půjčky na cokoli.; 
Vyřízení zdarma. Možná spolupráce. 
Kyjov. Tel. 720 511 845

n Pomůžeme Vám, rychle, efektivně 
bez popl. předem.; Peníze hotově pro: 
zam. oSVČ, důchod., MD, úP. Kyjov, 
Strážnice, Hodonín. Tel. 773 989 844.
n Nově zavedená fa na trhu poskytu-
je půjčky; bankovní i nebankovní všem i 
ženám na MD, ÚP, od 20 000 – 1 mil. Kč. 
Tel. 721 204 626, 739 473 489

n Renault 11, 1,9 diesel,; r.v. 1989 
STK, emise do 2010. Centrál, rádio, 
malá spotřeba, el okna. Cena 11 000 Kč. 
Dohoda. Spolehlivé, ale už mám nové. 
Tel. 774 262 882
n Pneumatiky, alu kola,; plechové dis-
ky všech rozměrů. Vše starší, za rozumné 
ceny. Tel. 774 262 882
n Koupín kryt zavazadlového prosto-
ru; do Opel Zafiry. Tel. 777 182 386 

n Prodám Ford Ka 1,3i,; r.v.1997, tmavě 
zelený, bez koroze, airbag řidiče, imobili-
zér, originál autorádio, zadní křídlo, nový 
motor, nová spojka, nový startér, najeto 
43 000 km. Cena 35 000 Kč. Tel. 774 339 
577 
n Prodám zimní pneu 195/60/15; včetně 
disku na Ford Focus. Levně. Tel. 777 344 
800 
n Koupím starší ojeté auto, diesel; do 
10 000 Kč, v dobrém stavu. Tel. 777 882 
462
n Prodám Škodu 100,; r.v. 1970, 80 tis. 
km, garážovaná, velmi zachovalá, 1. maji-
tel, náhradní díly, STK do 9/2009. Cena  
5 tis. Kč. Tel. 725 507 720, e-mail: mrkew@
centrum.cz
n Prodám Š octavia combi Elegance 
1,9 TDI,; model 2001, koupeno v ČR, stří-
brná metalíza, naj. 141 000 km, pal. počí-
tač, 2x airbag, originál rádio s CD, klima, 
el. okna, el. zrcátka, servo, centrál na DO, 
hagusy, roleta, litá kola, 2x loketní opěrka, 
garážováno. Cena 179 000 Kč. Tel. 723 
769 270
n Prodám Š octavia 1,9 TDI,; r.v. 2003, 
červená barva, najeto 47 000 km, garážo-
vaná, pravidelný servis, výbava Elegance, 
navíc odnímatelné tažné zařízení, parkova-
cí asistent, zamykání zpátečky. Cena doho-
dou. Tel. 724 526 158 
n Prodám Š Favorit 135l,; r.v. 1990, 
najeto 117 000 km, barva červená, radio-
přehrávač, GO karoserie a brzd, nová STK. 
Zachovalý stav. Cena 17 900 Kč. Tel. 603 
218 870
n Prodám přívěsný vozík za oA typ 
KEMPíK.; Po celkové GO. STK do 2010. 
Tel. 606 774 481 
n Prodám ND,; ráfky na Partner, Berlingo 
5 1/2x14“ ET 24 - cena 600 Kč/ks. Ráfky 
na Octavia 4x4, Golf IV., New Beetle, Bora 
6 1/2 x16“ ET 42, cena 800 Kč/ks. Tel. 518 
355 325
n Prodám Š Fabia - sedan, 1,2 HTP 12 
V,; r.v. 2004, naj. 46 000 km, 1. majitel, kou-
peno v ČR - Vistacar. Garážováno, pěkná, 
nutno vidět + sada komplet 4 ks zimní pneu 
i s ráfky. Cena 149 000 Kč. Tel. 604 592 
891
n Prodám Renault laguna 1,8i; r.v.1997, 
120 000 km, STK 10/2010, po výměně ole-
je, stříbrná metalíza, digi klima, 2x airbag, 
litá kola, originální autorádio, el. okna, el. 
zrcátka, křídlo, zimní pneu + disky, držák 
na kola, pravidelný servis, servisní knížka, 
garážovaná. Tel. 775 695 789
n Prodám Aprilia Scarabeo 100 R.; 
r.v.2001, jede super, kvalitní skútr od kvalit-
ní značky. STK do 6/2010. Super cena - jen 
26 000 Kč. Prodej ze zdravot. důvodů. Tel. 
775 281 266
n Prodám Jawa 555 Pionýr-pařez; a ČZ 
175 typ 450. Tel. 606 219 187
n Prodám Renault Clio 1,2; benzín,šedá 
metalíza, r.v. 1999, najeto 55 000 km. Cena 
77 000 Kč. Dohoda jistá. Tel. 602 398 814
n Koupím kolo na Trabanta.; Tel. 608 
004 147

zVíŘAtA 
n Prodám štěňata bígla bez PP. odběr 
od 17.11. Tel. 775 920 622 nebo 518 628 
271 po 18. hodině.
n Prodám štěňata Výmarského ohaře s 
PP.; Po výborných rodičích. Odběr ihned. 
Tel. 776 822 755
n Prodám selata, vhodné i na rožnění.; 
Tel. 605 820 303
n Prodám domácí vykrmené prase.; 
Tel. 603 430 863
n Prodám zlaté retrívry,; odčervené, 
očkované, bez PP, cena 2 900 Kč. Odběr 
ihned. Tel. 721 242 270
n Prodám kozu, stáří 2,5 roku,; výborná 
dojnice. Tel. 732 659 230 

Při zakoupení 4 ks zimních pneumatik Michelin 
v období od 1. října do 15. listopadu 2008 

Poukázka na pneuservisní služby ve výši 1000 Kč.
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brněnská 33, hodonín
Tel./fax: 518 341 541
Mob.: 604 230 900

501

autoopravna
Jan kudrna, Mikulčice
Tel./fax: 518 357 623, mobil: 736 484 818 - 19
u karosářské práce

u lakýrnické práce

u odtah vozidel po havárii 

u pojistné události vyřídíme za vás

u možnost zapůjčení náhradního vozidla

518

auTObaZaR 
„mOTOREST ROHaTEC“
tel. 518 359 759,  606 534 001

Výkup automobilů, prodej za hotové, 
na půjčky, leasing a možnost 
staršího auta jako protiúčet.

Provádíme čištění interiérů 
a renovace laků

www.autosoft.cz/rohatec-motorest
otevřeno: Po - Pá 900 - 1700, So 900 - 1200

681

prodeJ, výkup, leasing
autobaZar patka

MoŽNoST I NA úVěR - 13 let provozu.
Zprostředkuji prodej Vašeho automobilu 

s přepisem, bez parkovného, výkup ihned.
Sjednání zákonného pojištění.

Autobazar PATKA, Velkomoravská 29/A
(naproti ČP ARAL u Lidlu), Hodonín,

tel. 518 342 468, 602 708 989, www.autopatka.zde.cz
VoZIDlA I NA INTERNETU

024

AUTOBAZAR
HLAVINKA

Sv. Čecha 11, hOdONÍN
(mezi vlak. a aut. nádražím)
tel. 518 341 441, mob. 602 553 146

1420

Ford Mustang
2005, 4,6i V6, 650000,-
2007, 4,0i V6, 585000,-

renault laguna kombi
2001, 1,9 dCi, 199000,-
2003, 1,9 dCi, 219000,-

vW golf
2006, 1,9 TDi, 329000,-

Škoda octavia combi
2000, 1,9 TDi, 155000,-

Škoda Fabia
2001, 1,4i, 119000,-

% 603 576 703

JarMil vodák

autobrZdy
hodonín

Příprava nákladních vozidel na STk

167

1170

1345

neJlevněJŠí
taŽná ZaříZení
AutoseRvis 

sudoměřice
                    Tel. 775 33 40 83

Prodej a montáž tažných zařízení
na všechny typy vozidel

Š octavia / oct. Combi 2.366*/ 3.059**
Peugeot Partner 2.889*/4.589**
Citroen berlingo 2.889*/4.589**
Ford Focus Combi 3.229*/4.989**
Renault Megane Scenic 3.272*/4.989**

* pevný (2 šrouby), ** odnímatelný (bajonet)
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH, nezahrnují montáž a elektroinstalaci. 

www.bbauto.cz
Uh. Ostroh,   u  čerpací stanice LPG 

803

AUToVRAKoVIŠTě VRACoV
• vydáváme doklad o likvidaci 

• výkup autovraků 
• likvidace a odvoz ZDARMA

Prodej nových a použitých autodílů

Tel. 731 888 888, 731 999 999
426

auTOmaRKET
• prodej použitých a   
 nových náhradních dílů
• výkup vozidel, odvoz zdarma
• zprostředkování   
 ekologické likvidace
Velkomoravská, hodonín

tel. 608 150 390
1468

                            Petr Prygl           
           autoopravna

• oDTAHoVá SlUŽbA
• KARoSáŘSKÉ, MECHANICKÉ oPRAVy 

• PŘíPRAVA A PRoVEDENí TK I S EM

autodoprava • pneuservis

OPRaVY OSObNíCH 
a NáKLaDNíCH auTOmObILů

brněnská 42, hodonín
mobil: 608 88 90 61, tel./fax: 518 34 33 77

1470

u nového Kauflandu
měřENí EmISí u NáHRaDNí DíLY u  DIaGNOSTIKa u KLIma

Svatopluka Čecha 11, 695 01 hOdONÍN
e-mail: autochal@autochal.cz

autoservis         tel. 420 518 342 184
1457

www.lpzvuk.cz
OZVUČeNÍ 

kulturních, společen-
ských a sportovních akcí

MObILNÍ dISkOTÉkY
firemní akce, oldies party, 

plesy, pořady 
pro děti, hody

603 501 896
1168

voleJte
603 857 984           605 206 541

1327

zimní pneu slevA Až 25%
prodej, montáž a opravy pneu.

dolní Bojanovice, tel.: 518 372 214
605 962 873, 732 313 061

1516

1517

auTOLaKOVNa VESELý 
dolní bojanovice

nabízí veškeré lakyrnické práce na 
všech typech 

osobních a užitkových vozidel, 
ekologickými vodou ředitelnými barvami.

518 372 124,      607 843 920
1518

poZor poZor

poZorpoZor

TO Tu jEŠTě NEbYLO !

110. 000 Kč za 2 000 Kč.

REgISTRy NEŘEŠíME
Vyplatíme exekuce, diskrétnost
zástava nevadí- vyplatíme ji !!!
Oddlužíme Vaši nemovitost - komplet

500.000 - 10.000.000 Kč

Tel.: 732 / 90 80 20

15196
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představujeme naše dechové hudby, cimbálové muziky, pěvecké sbory, hudební skupiny

Sídliště v Bílých Karpatech vznikala na začátku letopočtu
Sídliště a opevněná hradiště v Bílých Karpatech 

vznikala už na začátku našeho letopočtu, a to 
zhruba do 5. století. V kraji se v tom čase usazovali 
germánští Kvádové. Během 400 let trvajícího jejich 
soužití s Římany byla též v tomto prostoru vybu-
dována četná stanoviště. Přesto bylo osídlení vzhle-
dem k členitosti terénu v této části Slovácka řidší. 
Prokázalo se například ve Veselí nad Moravou a ve 
Skalici. Ve Strážnici pak archeologové našli pohře-
biště z doby stěhování národů; značné množství řím-
ských mincí bylo vykopáno u Kněždubu, v Blatnici 
se objevila římská keramika a denár císaře Caracally 
(212 n. l.). Na Šumárníku bylo opevněné hradiště, 
valy s kamennou konstrukcí se nacházely na kop-
ci Stráž mezi Suchovem a Boršicemi. Římská říše 
v tom čase sahala až k Bratislavě. Stanice a tábo-
ry přitom měla ještě severněji. Např. v Mušově, 
Trenčíně (Laugaritio) a zřejmě též v okolí Uherské-
ho Hradiště. Na základě písemných pramenů např. 
císař Marcus Aurelius (121–180) v údolí Hronu prý 
psal filozofické dílo Hovory k sobě. Uvažoval údaj-
ně zřídit nové provincie Markomanie a Sarmatie; 
měl zřejmě v plánu do nich začlenit část Moravy 
a Slovenska. Území přitom osídlovali římští spo-
jenci Kvádové. Usazovali se výhradně na jihový-

chodní Moravě a jihozápadním Slovensku. Vznikla 
tak země, regnum Vannianum; nesla název podle 
dosazeného krále Vannia. Její spojenectví s Římem 
ale mělo praktický význam. Království Vannianum 
bylo v Bílých Karpatech živou překážkou jiným 
kmenům, které lákaly bohaté římské provincie na 
levém břehu Dunaje. V pomezních horách tak patr-
ně docházelo k častým šarvátkám, neboť teritori-
um bylo nesporně nárazníkovým pásmem. To se 
nezměnilo ani po příchodu Slovanů a na začátku 
9. století, tedy po vzniku Velké Moravy. Ostatně, 
některé slovanské kmeny se na toto území patrně 
dostaly přes Bílé Karpaty. Kopce ale též poskyto-
valy úkryt. Průsmyky nesporně vedly důležité ces-
ty. Spojovaly význačná střediska: Nitru (Nitravu) 
s Valy u Mikulčic (zřejmě Moravou), Starým Měs-
tem (Veligradem), Bratislavou (Brezalanspurkem) 
i Pohanskem u Břeclavi (asi Lovetíngradem). Na 
horské přechody navazovala sídliště a také pohře-
biště. Např. v Blatnici pod Sv. Antonínkem, Tvarož-
né Lhotě, Velké nad Veličkou, ve Veselí nad Mora-
vou nebo v Sudoměřicích, kde se původní obyvatelé 
usazovali v trati zvané Hrúdy. Někteří historikové 
mezi památky z tohoto období zařadili též rotundu 
sv. Juraja ve Skalici.    OLDŘICH BÍLOVSKÝ

poznej kopce, doliny a stavby na slovácku

n Pohodlná půjčka až k Vám domů do 
24 hod.; Od 5 000–50 000 tis. Kč. Tel. 722 
134 530

n PoHoDlNá PŮJČKA 5 000–50 
000 Kč na cokoliv.; Vyřízení do 24 
hodin. Tel. 774 019 146

n Peníze všem! Jen oP + trv. pobyt!; 
I na směnku! Spolupráce možná. Tel. 605 
757 931, 739 320 185
n Nebankovní půjčky do 24 hod.; Kyjov 
a okolí. Tel. 777 049 948

n CHCETE lEPŠí AUTo?; Využijte 
Rychlé půjčky a jejích výhod. Tel. 
604 996 053

n Půjčky hypotéky a refinancování.; 
Diskrétně. Tel. 739 183 834

n SMART PŮJČKA; nejvýhodnější 
podmínky v regionu, měsíční splátky. 
Tel. 774 797 428 - možnost spoluprá-
ce.

n Novinka na českém trhu bez poplat-
ků předem.; Půjčka 5 000 – 50 000 Kč. 
Solidní jednání. Tel. 736 473 171

n KEŠoVKA - půjčky do 24 hodin k 
Vám domů. Solidní jednání!!! Volej-
te Po–Pá 8.00–20.00 na tel. 774 421 
638, 605 814 724
 
n Novinka v půjčkách!!!; pro obča-
ny a podnikatele. RIGHT-ON, s.r.o., tel. 
773 677 987 

n okamžité řešení exekucí aj. pro-
blémů.; Tel. 775 703 743

práci HlEdá 
n Hledám brigádu na soboty nebo 
neděle.; Žena, 30 let. Tel. 606 447 894 
n Žena 29 let hledá práci na HPP -; děl-
nice, pokojská, sanitární pracovnice nebo 
servírka. Tel. 732 232 828

VolNá MístA
n Až 5 000 Kč měsíčně bez práce!; 
Pronajměte auto, dům, plot či pozemek 
pro reklamní účely! Tel. 511 511 588

n Fa STAFAX, s.r.o., přijme; zámeč-
níky, frézaře, svářeče, soustružníky a 
dělníky do skladu.Tel. 721 010 858

n Hledám tesaře a pomocníky na Žl,; 
dohoda. Tel. 777 294 875 
n Nabízím práci i přivýdělek.; Tel. 721 
277 615
n Pro Kyjov, Veselí hledám 2 komu-
nikativní a organizačně schopné ženy. 
Tel. 721 277 615
n Práce v nové pobočce v Kyjově.; Tel. 
603 818 054
n STUDIo 365; hledá nové tváře pro práci 
v modelingu. Tel. 571 620 763, 10–14 hod., 
www.studio365.eu

n Hledáme pracovnici na úklid,; jen 
dopoledne. Pracoviště Bzenec. Možno 
jako přivýdělek, nebo na záskoky. Info 
na tel. 776 577 599 - dopoledne

n Fa bidos přijme pracovníky na mon-
táž oken a dveří.; Plat. podmínky dle 
dohody. Tel. 608 865 112

n Do kyj. pobočky hledáme org. schop-
nou ženu.; Tel. 731 730 569
 n Přijmeme muže i ženy do dřevař-
ského; dvousměnného provozu v Rohatci 
kolonii. Kontakt: pí Čechová, p. Hanák. Tel. 
739 008 648
n Přijmeme mistra; do dřevařského 
dvousměnného provozu v Rohatci kolonii. 
Vaše životopisy a kontaktní údaje zašlete, 
prosím, e-mail: info@woodline-cz.cz
n Pivnice u Dálka v Ratíškovicích při-
jme; servírku nebo číšníka. Tel. 777 626 
628

n Chcete si na Vánoce zvýšit svůj 
příjem?; Hledám nové obchodníky pro 
novou pobočku VYŠKOV na sepiso-
vání úvěrových smluv - denní provize! 
Region není obsazený, možnost kari-
érního růstu. Přijďte se přesvědčit, že 
jsme nejlepší! Tel. 739 570 808

n AZ PoČíTAČE s.r.o. přijmou do pra-
covního poměru obchodníka/prodava-
če.; Odbor výpočetní technika. Požadavky:
středoškolské vzdělání s maturitou, 
komunikativnost, flexibilita, samostat-
nost, řid. průkaz sk. b. Nástup ihned. 
Nejlépe z Veselí n. Mor. a okolí. Pracov-
ní životopisy zasílejte na e-mail: info@
azpocitace.cz
n AZ okna s.r.o. Veselí n. Moravou 
přijme do trvalého pracovního poměru 
obchodního zástupce/zástupkyni.; Pod-
mínky řid. průk. sk. B, středoškolské vzdě-
lání s maturitou. Nabízíme: odborný růst a 
zázemí v prosperující české společnosti. 
Písemné nabídky s životopisem zasílejte 
na adresu AZ okna, Kollárova 1693, Veselí 
nad Moravou nebo e-mail: zamestnani@
azokna.cz
n Českomoravská stavební spořitelna 
přijme; asistenku obchodního ředitele a 
dva obchodní zástupce. 602 552 603

n Zaškolíme lidi do oblasti výživy a 
kosmetiky.; Tel. 736 724 552
n Chcete příjem navíc nebo si zajistit 
finanční nezávislost?; Nabízíme jedineč-
nou příležitost. Tel. 724 548 900 

n Hledáme pracovité a ambiciózní 
lidi na rozjetí obchodu s kávou, při-
nášející zdraví - evropská novinka. 
Po zapracování nabízíme nadstan-
dardní příjem s možností úhrady os. 
auta. Tel. 731 190 921

n Stavební firma hledá strojníky kol. 
rypadel, řidiče nákl. aut - ŘP C, E, prof. 
průkaz. Zedníky, dlaždiče pro stavby ve 
Zl, UH, KM. Možné ubytování. Tel. 577 
688 181

ozNáMENí

n  boNSAI-SHoP; nabízí prodej bons-
ají v HO za spořitelnou, Dukelských 
hrdinů č. 27. Rozšiřujeme otevírací 
dobu Po–Pá 9–17 hod., so 9–12 hod., 
ne 14–16 hod. Tel. 737 856 904, www.
bonsai-shop.cz, www.citrus-shop.cz

n oTEVŘENA prodejna nadměrné-
ho textilu Xl-6Xl,; Lego, koberce-
lino. Masarykovo nám. 34 - kulturák, 
Kyjov. Tel. 776 278 016

n oznamujeme, že byl zahájen pod-
zimní prodej; ovocných stromků. Nabízí-
me rezistentní jabloně, hrušně, velkoplodé 
třešně a višně, meruňky odolné proti mrazu 
a roubované na švestce, renklody, broskvo-
ně, lísky, rybíz a angrešt odolný proti padlí, 
maliník, kanadské borůvky, růže atd. Stále 
nabízíme značný výběr okrasných rostlin. 
Školka Strážnice (vedle hřbitova). Tel. 608 
442 549, 737 768 900, www.ovocnestrom-
ky.cz

VÝzVY
n KoRUNA ČESKá,; monarchistická 
strana Čech, Moravy a Slezska, MS Stráž-
nice, děkuje jako součást Konzervativní 
koalice č. 54 všem svým voličům za přízeň 
jí vyslovenou. www.korunaceska.cz

dAruJi
n Daruji stavební kámen do základů.; 
Tel. 774 339 973

rŮzNé
n Kdo daruje nebo odprodá osvětlení 
do akvária - 60 x 28 cm. Děkuje Tonda 
Vrba (mob. 608 813 592) post. Dubník 
822, 696 74 Velká nad Veličkou (e-mail:
vrbaa@seznam.cz)
n Studentka nabízí hlídání dětí.;  
Tel. 608 521 405
n Dám za skácení a vyklizení ořech z 
pozemku.; Tel. 723 154 612
n Kdo daruje nebo levně prodá luxfe-
ry?; Tel. 739 035 450

Řádková inzerce
Ministr práce a sociálních věcí 

Petr Nečas rozhodl po dlouhém 
a úporném jednání s představite-
li Odborového svazu pracovníků 
hornictví, geologie a naftového 
průmyslu, o odstranění tvrdosti 
zákona při žádostech o přiznání 
nebo úpravu starobního důchodu 
některých horníků.

Jedná se o případy, kdy pojiště-
nec - horník vykonávající zaměst-
nání se stálým pracovištěm pod 
zemí v hlubinných dolech (tzv. 
I. AA pracovní kategorie) nebo 
vykonávající ostatní zaměstná-
ní v hornictví vykonávaných 
pod zemí v hlubinných dolech 
(dále jen „hornická I. A pracovní 
kategorie“) nestihl získat z kva-
lifikovaných důvodů, výslovně 
v rozhodnutí specifikovaných, 
potřebnou dobu tohoto zaměst-
nání (10 let – uranové doly nebo 
15 let ostatní hlubinné doly) pro 
vznik nároku na starobní důchod 
v 55 nebo 55 až 59 letech v závis-
losti na předpisech platných ke dni 
31. prosince 1995, a dále případy, 
kdy rovněž z kvalifikovaného 
důvodu nebyla splněna podmín-
ka trvání zaměstnání v I. pracov-
ní kategorii ke dni 31. prosince 
1992, potřebná pro vznik nároku 
na starobní důchod v 55 až 59 
letech podle zákona o zrušení pra-
covních kategorií.

Dodatkem č. 4 k Příkazu minis-
tra č. 30/2006, který nabyl účin-
nosti dnem 1. srpna 2008, se 
doplňuje pověření České správy 
sociálního zabezpečení ke klad-
nému rozhodování o žádostech 

o odstranění tvrdosti zákona, jest-
liže půjde o žádosti o přiznání 
nebo úpravu starobního důchodu 
spojené s prominutím podmínky,

získání doby zaměstnání se stá-
lým pracovištěm pod zemí v hlu-
binných dolech (tzv. I. AA pracov-
ní kategorie) potřebné pro nárok 
na starobní důchod v 55 až 59 
letech [§ 21 odst. 1 písm. a) nebo 
§ 174 odst. 1 zákona č. 100/1988 
Sb., o sociálním zabezpečení, ve 
znění účinném ke dni 31. prosince 
1995], jestliže příčinou nesplnění 
této podmínky bylo: překročení 
nejvyšší přípustné expozice (dále 
jen „NPE“), šlo-li o zaměstnání 
v uranových dolech, nebo skon-
čení zaměstnání v I. AA pracovní 
kategorii ze zdravotních důvodů, 
anebo vojenské cvičení konané 
v průběhu zaměstnání I. AA pra-
covní kategorie, pokud doba chy-
bějící do příslušné potřebné doby 
zaměstnání v I. AA pracovní kate-
gorii činila nejvýše 364 dnů; trvá-
ní zaměstnání I. pracovní kate-
gorie ke dni 31. prosince 1992 
pro účely § 174 odst. 2 zákona č. 
100/1988 Sb., ve znění účinném 
ke dni 31. prosince 1995, pokud 
ke skončení tohoto zaměstnání 
došlo z organizačních důvodů 
po roce 1989; žádosti o přiznání 
nebo úpravu starobního důchodu 
spojené s prominutím podmínky 
získání aspoň 15 roků v ostat-
ních zaměstnáních v hornictví 
vykonávaných pod zemi v hlu-
binných dolech (dále jen „hornic-
ká I. A pracovní kategorie“) pro 
účely § 21 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 100/1988 Sb., ve znění účin-
ném ke dni 31. prosince 1995, 
jestliže příčinou nesplnění této 
podmínky bylo překročení NPE, 
šlo-li o zaměstnání v uranových 
dolech, nebo skončení zaměst-
nání v hornické I. A pracovní 
kategorii ze zdravotních důvodů, 
anebo vojenské cvičení konané 
v průběhu zaměstnání hornické I. 
A pracovní kategorie, pokud doba 
chybějící do příslušné potřebné 
doby zaměstnání v hornické I. 
A pracovní kategorii činila nejvý-
še 182 dnů.

Podle uvedeného rozhodnutí se 
starobní důchod přizná od prvního 
dne (resp. jeho výše se upraví od 
splátky důchodu splatné) v kalen-
dářním měsíci následujícím po 
měsíci, do něhož spadá den doru-
čení žádosti o odstranění tvrdos-
tí zákona CSSZ nebo MPSV, 
nejdříve však po měsíci; v němž 
nabyl účinnosti tento dodatek; 
den přiznání důchodu se přitom 
považuje za den vzniku nároku na 
důchod. Pro zařazení zaměstnání 
do „preferovaných“ kategorií se 
použijí předpisy platné ke dni  
31. prosince 1992. V součas-
né době Česká správa sociálního 
zabezpečení spolu s ministerstvem 
práce a sociálních věcí zpracovává 
metodický manuál pro svá praco-
viště k realizaci rozhod.

JUDr. Antonín Těšík
právník svazu

(Seminář ke změkčení záko-
na o starobních důchodech 
horníků se chystá 10. 11. 2008  
v 15 hodin v šardické Orlovně.)

Úprava zákona o starobním důchodu horníků

Moulin rouge brno 
přijme dívky nad 18 let, 

jako servírky, tanečnice a společnice. 
Vysoký výdělek. Ubytování zajištěno. 
tel.: 604 234 234, mail:brno@thebigapple.cz
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Zatímco známý mimozemšťan E.T. se vrátil 
domů, jeho dlouho utajovaný brácha zůstal na 

zemi, zatoulal se k nám na Slovácko a prostřed-
nictvím čtyř muzikantů hraje rockovou muziku. 
Hodonínsko-rohatecká kapela E.Tův brácha objíž-
dí regionální pódia první sezonu. Netradiční název, 
jak už tomu u podobných partiček bývá, vznikl 
zcela spontánně. „Jednoho dlouhého večera jsme 
s bráchou Ondřejem a jeho přítelkyní hráli Scrab-
ble. Ondrovi na konci hry zůstala v zásobníku pís-
mena E, T, Ů, V. Najednou se mi začal strašně smát 
a křičel, že jsem E.tův brácha, zažilo se nám to 
natolik, že z toho vznikl název kapely,“ prozradil 
baskytarista a kapelník Michal Sukup. 

Mladí rockeři hrají podle svých slov to, co se jim 
líbí. V repertoáru mají zatím asi dvacítku převza-
tých skladeb od kapel, jako Guns and Roses, Black 
Sabbath nebo Rasmus. „Nesnažíme se známé pec-
ky pouze kopírovat, dáváme jim náš osobitý zvuk. 
Do budoucna určitě plánujeme nazkoušet a pozdě-

ji také nahrát vlastní skladby. Původně jsme chtěli 
zamířit do studia už teď v zimě, kdy nebývá tolik 
koncertů. Neočekávaně se nám však sešlo několik 
nabídek, takže to na čas musíme odložit,“ vysvětlil 
muzikant.  

Nejčastějším útočištěm mladé kapely jsou 
Ratíškovice. Koncertovali ale také ve sloven-
ských Gbelích nebo na motorkářské svatbě v Dol-
ních Bojanovicích, kde si novomanželé na jejich 
písničku dokonce zatančili sólo. Při vystoupení 
v Hovoranech však museli z pódia utíkat, ješ-
tě než stihli zahrát první akordy. „Byl příjemný 
podvečer, před námi v pohodě odehrála jiná kape-
la. Měli jsme vše připravené, naladěné nástroje, 
když vtom přišel vítr a ohromná průtrž mračen. 
Než jsme stihli všechno posklízet, byli jsme mok-
ří do niti. Technika, stejně jako my, to ale naštěs-
tí přežila,“ vzpomíná druhý kytarista Jiří Šupa.  
Webové stránky kapely: http://www.etuvbracha.
zaridi.to/                                LUDĚK DURĎÁK

E.tův brácha objíždí pódia první sezonu

Muzikanti dbají na rockový zjev. Zleva: Tomáš Výlet (bicí), Ondřej Sukup (kytara), Michal Sukup (baskytara, zpěv), Jiří 
Šupa (doprovodná kytara).                                                                                                             Foto archiv kapely
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Naše osmisměrka, sudoku, křížovka

Chlubí se známá známé: Tak jsem ti na dovolené zhubla pět kilo a nevytáhla přitom paty z hotelu! To není možné, diví se  kamarádka, a kde jsi byla? 
(odpověď v tajence)

MURPHyHo ZáKoNy: 
AMATÉŘI, BIOMAT, ČAMRDA, DOCTOR, MINULÝ, MOUNTAIN, NABALENÁ, 
OBROVSKÝ, OKÁZALÉ, SUDIČI, ŠTRÚDL, TÁBOŘIT, ZÁŠTNÝ.

SUDoKU
ŘEŠENí: Doplňte do tabulky číslice od 1 do 9 tak, aby se ve čtvercovém poli ani 
v dlouhých řádcích a sloupcích žádná neopakovala. 

Radost je nepřímo úměrná ocenění.

takoví jsme byli - pamatujete?

Kresba Jagr

Foto Antonín Vrba

Lidové muzeum ve Skoronicích.

znáte region? Víte, kde to je?

Povídka pro volný čas 

V pondělí večer za mnú došla naša divoška Čiki. A prý, Matýsku, 

bolí mě břúško a je ně špatně. – To máš z teho, že všecko sežereš! 

Podivaj sa na mě. Já papkám enom to, co ně dajú do misky. Sem tam 

něco oblíznu, ale enom trošku. Zato ty si 

jak vysavač a pojíš šecko, na co dojdeš. 

Udělal sem jí kázání, ale bylo ně jí líto. 

V noci mě zbudilo pobíhání a lamento-

vání Bélešky. Brblala téj chudince, co 

že to zaséj sežrala, a uklúzala jak divá. 

Párkrát s ňú byla aj venku a zaséj čis-

tila. Ráno nám Béleška naplnila misky 

a šla do práce. Ale Čikinka sa vůbec do 

jídla nehrnúla a ani ně nekradla granu-

le, jak to má ve zvyku. Enom ležela a ani 

mě neotravovala. Dyž došla Béleška, tož 

zaséj mosela uklúzat. Ale venku Čiki divo-

čila, a tož Béleška usúdila, že to nebude 

tak zlé. Viděla, že pije vodu a myslela si, 

že to bude dobré. Enomže večér už Čiki 

nepila a smutně sa dívala. To začala Bé-

leška jančit a hneď nekde volala. Potém 

s Bélešem sedli do auta a jeli pryč. Dlúho sem čekál, kdy dojedú. Bylo 

ně doma samému smutno. No a dyž dojeli, tož bez Čikinky. Matýsku, 

Čikinku máme v nemocnici pro psíky, hladila mě Béleška a do mojé-

ho kožúška kapaly krokodýlí slze. No, aspoň mě nikdo v noci nebude 

utlačovat, pomyslél sem si. Ale spat sem nemohl. Furt ně tá rošťanda 

chyběla. To samé Béleška. Mohla sa v posteli rozvalovat jak chtěla, 

ale furt sa enem vrtěla a hekala. A co teprve ráno, dyž všecí odešli 

do práce. To bylo smutno. Občas na tú divošku hudruju, že mňa ani 

vyspat nenechá, ale bez ní to néni ono. Těšíl sem sa, že Béleš do-

jde z práce a že Čikinku dovezú. Furt sem naváďal Bélešku, ať už 

volá do nemocnice, ale ona říkala, že má volat až po třetí hodině. 

Potém ně řekla: Už je jí lepší, ale eště nám ju nedajú, možná zitra. 

Ve štvrtek sem byl zaséj jak tělo bez duše a čekál na tři hodiny. Dyž 

Béleška položila telefón, zářila jak sluníčko na hnoju a povykovala: 

„Jedém pro Čikinku!“ Nemohla sa dočkat, až donde Béleš z práce. 

To mu to ale trvalo! No, dyž tú rošťandu dovézli, to bylo vítání. Mosel 

sem si ju pořádně olízat, protože nějak divně smrděla. Ale hlavně, že 

byla doma. Enom tlapičku měla zavázanú. Béleška ně vysvětlila, že 

mosí jít eště v pátek na chvilku do nemocnice a tam jí dajú výživu.V 

pátek sem měl hrozný strach, že si ju v téj nemocnici zaséj nechajú. 

Ale naštěstí ju dovézli dom. Eště jí Béleška cpe tabletky a vaří enom 

rýžu, ale už je to zaséj tá divoká Čikinka. Enom ju furt mosíme hlí-

dat, aby zase někde něco nesežrala.                Váš Matýsek od bélešú

béleščin kocúr a nemocná čiki

„prý, kolik roste hub! tři hodiny chodím po lesu 
a nikde ani prašivka.“

TAJENKA: No v Egyptě na záchodě.

ZŠ Petrov, 5. třída, ročník 1997/98.                                                                                        Foto archiv
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Tel./fax: 519 34 62 09  • www.klenoty-oplustil.cz • VELKé BÍLOVICE

VYBERTE SI ŠPERK 
NEBO HODINKY

k SOuTěž k SOuTěž k SOuTěž k

V celoroční soutěži týdeníku NAŠE Slovácko 
a Klenotnictví - hodinářství Opluštil můžete získat 

 
každý týden zveřejníme jednu soutěžní otázku. jedno kolo sestává 
z devíti otázek. Zapojit se můžete kdykoliv. Na závěr každého kola 
vylosujeme ze všech správných odpovědí jednoho výherce poukazu. 

5. kolo, otázka č. 3
Břeclavsko sousedí mimo jiné s:

 A) Kuthohorskem        B) Jesenickem       C) Hodonínskem 
 
SMS ve tvaru NASE(mezera)OPLUSTIL(mezera)A, B nebo C
zašlete na číslo 900 06 09 nejpozději v pondělí do 24.00 hod. 

Cena jedné SMS je 9 Kč včetně DPH. Službu poskytuje Erika, a.s., Na Příkopě 9-11, Praha 1.
Vítěze 5. kola zveřejníme dne 16. prosince 2008

5x POuKaZ V HODNOTě 5 000 Kč

neJlevněJŠí 
internet v hodoníně

2 Mbit od 250 kč bez DPH

(žádná omezení na data)
tel. +420 739 432 332-3

e-mail: info@fcn.cz,  www.fcn.cz
583

948

JOSEF TRUMPEŠ

Léto se blíží, tak neváhejte a opatřete Vaše střešní okna tou nejmodernější 
zastiňující technikou. Teď nově v širších barevných variantách.

Odbornou montáž doplňků i kompletního systému VELUX Vám provede certifikovaná firma: 

trumpeš Josef tel. 777025867, www.sadrokartony-trumpes.cz, Josef.trumpes@seznam.cz
1298
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Štafetový běh Skvělá forma Pojďte s námi 
HC Britterm – HC olomouc 
interliga házené (7. kolo)

• sobota 1. listopadu (18.00) 
• hala Peklo 

sHK Hodonín – HC Přerov 
lední hokej 2. liga (15. kolo)

 • neděle 2. listopadu (17.00)
 • Zs teZA

HODONÍN - Hokejbalis-
té týmu Rigum Hodonín se 
konečně zbavili nováčkov-
ské kletby, když během super 
úspěšného víkendu dokázali 
porazit zdatné celky z Kladna. 
Po dvou zasloužených výhrách 
se tak dokázali přiblížit ke 
svým hlavním soupeřům v boji 
o záchranu. 

Na jih Moravy dorazili obzvláš-
tě silní soupeři - první z nich 
v roli aktuálního lídra soutěže a 
druhý v roli obhájce posledního 
mistrovského titulu. Nebylo tedy 
divu, že případné body visely 
hodně vysoko a zajistit se daly 
jen při ideální souhře okolností. 
To se ale nakonec podařilo záslu-
hou enormní bojovnosti i stopro-
centním splněním taktických 
pokynů. Mistrovskou Habešov-
nu tým Rigumu zdolal poměrem 
3:2, o den později se s porážkou 
3:1 musel smířit i  vedoucí tým 
tabulky KEB Kladno.    

HBC Rigum Hodonín - 
HBC Habešovna Gladiators 
3:2 (1:1,1:0,1:1), banky: 04:37 
Uříčář (Konrády) (PP), 19:08 
Hladký (Tóth) (SH), 34:26 Mah-
dal (Hofrichter) (PP) - 10:45 
Střeska (Zeman) (PP), 42:17 

Wittmayer (Tóth) (PP). Střely: 
30:21, vyloučení: 8:7, využi-
tí: 2:2, v oslabení: 1:0, diváci: 
92. Rozhodčí: Boháček, Hort.  
HBC Rigum Hodonín - TJ HBC 
KEB Kladno 3:1 (0:1,2:0,1:0. 
Branky: 22:44 Helešic (Hlad-
ký, Hanuš) (PP), 26:56 Jankovič 
(Hladký, Hanuš), 36:09 Navrátil 
(Tóth, Kadlčák) - 05:28 Rejthar 
(Sýkora) (PP). Střely: 27:18, 
vyloučení: 7:10, využití: 1:1, 
diváci: 77. Rozhodčí: Bohá-
ček, Hrazdíra.                  (em) 

Sestava Hodonína: Šimara J. 
- Hanuš D., Konrády M., Pavelka 
M., Rucki R., Rzesotto J., Uřičář 
P. - Helešic D., Hladký M., Hof-
richter T., Hübl T., Kadlčák M., 
Mahdal D., Navrátil M., Tóth 
M., Věchet M.  

	 1.	 Most	 8	 1	 0	 1	 39:16	 26	
	 2.	 Kladno	 7	 1	 0	 2	 48:17	 23	
	 3.	 Hr.	Král.	 5	 0	 3	 2	 31:23		 18	
	 4.	 Plzeň	 4	 1	 3	 2	 28:21	 17	
	 5.	 Ústí	n.	L.	 3	 1	 4	 2	 25:25	 15	
	 6.	 Habešovna	4	 1	 0	 5	 32:27	 14	
	 7.	 Park	Pr.	 4	 1	 0	 5	 22:28	 14	
	 8.	 Vlašim	 4	 0	 1	 5	 31:34	 13	
	 9.	 Letohrad		 3	 1	 0	 6	 33:38	 11	
	10.	 Dobřany	 3	 1	 0	 6	 19:46	 11	
	11.	 Opava	 2	 0	 2	 6	 11:24	 8	
	12.	 Hodonín	 2	 0	 1	 7	 17:37	 7	Hodonínský	brankář	Jan	Šimara	se	vynikajícími	zákroky	zasloužil	o	dvě	premiérové	výhry	Rigumu	Hodonín	v	nejvyšší	hokejbalové	soutěži.			 Foto Eduard Mezera

MUTĚNICE – Pravděpodob-
ným vrcholem fotbalového 
roku 2008 na Hodonínsku 
bude nadcházející čtvrteč-
ní duel ve fotbalovém areálu 
Pod Bůdama v Mutěnicích.  
V něm se v rámci čtvrté-
ho kola Poháru ČMFS utká 
třetiligový tým FK Mutěni-
ce s prvoligovým celkem FC 
Baník Ostrava. 

Utkání hrané 30. října od 
14.30 a řízené trojicí rozhodčích 

Kocián – Večeřa, Dobrovol-
ný bude opravdovým svátkem 
všech příznivců kopané, zvláš-
tě když se vinaři před časem 
dokázali skvěle postavit papí-
rovému favoritu z Českých 
Budějovic. Ostravský Baník i 
s kanonýrem Svěrkošem napo-
sledy vyhrál utkání ve Zlíně a 
v tabulce Gambrinus ligy zau-
jímá pátou příčku.            (em)  

VESELÍ NAD MORAVOU 
– Škoda, že už je konec pod-
zimní části sezony. Alespoň pro 
druholigové veselské národní 
házenkáře. Stejně jako minu-
lý týden v utkání proti celku 
Albrechtiček, také o víkendu 
dokázali národkáři bodovat a 

výrazně si tak vylepšili pozici 
pro jarní záchranářské boje. 

SKNH Veselí nad Moravou 
– Opatovice nad Labem 23:19 
(11:9)

Sestava a branky domácího 
týmu: Nejezchleba, Pejša – Vác-
lavík, Matuška, Vaďura, Floder, 

Bauer, Menšík, Šafář 2, Malova-
ný 3, Fišer 4, Fojtík 14. 

Proti favoritovi se domácí bor-
ci ujali vedení hned od začátku 
utkání. Veselané velmi dobře 
zahráli jak v útočné, tak i obran-
né fázi. Navíc se jim podařilo eli-
minovat nejlepšího střelce hostí 
Zdeňka Bittnera, který se jinak 
pyšní nevídaným průměrem tři-
nácti branek na zápas. 

SKNH Veselí nad Moravou 
– Autonot Jihlava 17:15 (13:8)

Sestava a branky Veselanů: 
Nejezchleba, Šemora – Matuška, 
Floder, Václavík, Vaďura, Bauer, 
Menšík, Malovaný 2, Fišer 2, Ši-
mek 2, Fojtík 5, Šafář 6. 

PETR FRIDRICH 

	 1.	 Vítkovice	 9	 0	 2	 202:154	 18	
	 2.	 Studénka	 8		 0	 3	 222:171	 16	
	 3.	 Opatovice	 7	 1	 3	 	214:191	 15	
	 4.	 Albrechtičky	 7	 0	 4	 158:151	 14	
	 5.	 Brno	 5	 0	 6	 186:168	 10	
	 6.	 Jihlava	 5	 0	 6	 162:172	 10	
	 7.	 Krčín	B	 5	 0	 6	 169:193	 10	
	 8.	 Rokytnice	 5	 0	 6	 181:203	 10	
	 9.	 Podh.	Újezd	 4	 1	 6	 210:227	 9	
	10.	 Ostopovice	 3	 1	 7	 186:218	 7	
	11.	 Pustějov	 3	 1	 7	 201:218	 7	
 12. Veselí n. M. 3 0 8 194:223  6

HODONÍN – Plným bodovým 
ziskem a upevněním druhého 
tabulkového postu se po dvou 
zápasech minulého týdne pyš-
ní hokejisté SHK Hodonín. Ve 
středu senzačně uspěli na ledě 
vedoucí Opavy, když si dokon-
ce gólman Holeš připsal prv-
ní čisté konto v rámci svého 
slováckého angažmá, zatímco  
v neděli o něj přišel až v závě-
ru zápasu. I tak ale byla hala 
TEZA opět na nohou. 

HC Slezan Opava - SHK 
Hodonín 0:2 (0:2, 0:0, 0:0), 
branky a nahrávky: 14. Vaně-
ček (Hoza), 17. Zábranský. Roz-
hodčí: Kusý - Fiala V., Mráka-

va. Vyloučení: 7:9 - navíc Hrtús 
(SHK) 10 minut. Využití: 0:1.  
V oslabení: 0:0. Diváci: 430. 
Střely na branku: 38:40. 

SHK Hodonín - HC Nový 
Jičín  5:1 (1:0, 3:0, 1:1), branky 
a nahrávky: 14. Pokorný (Protiv-
ný), 30. Zábranský (Peš, Hučko), 
31. Zábranský (Peš), 37. Jurásek 
(Čárský), 56. Peš - 56. Sluštík 
(Macháček). Rozhodčí: Klimec-
ký - Goňa, Obadal. Vyloučení: 
8:8. Využití: 3:1. V oslabení: 1:0. 
Diváci: 1779. Střely na branku: 
41:39. 

Sestava Hodonína: Holeš 
(Hubačka) - Pokorný, Ševela, 
Podešva, Hučko, Protivný, Vej-
var - Čárský, Jurásek, Hrtús - 

Peš, Zábranský, Matušek - Hoza, 
Surový, Vaněček         (em)

	 1.	 Val.Meziř.	 10	 0	 0	 1	 2	 69:40	31	
	 2.	 Hodonín	 10	 0	 0	 1	 2	 46:31	31	
	 3.	 Orlová	 7	 3	 0	 0	 3	 51:42	27	
	 4.	 Opava	 7	 2	 0	 1	 3	 53:36	26
	 5.	 Uničov	 6	 1	 0	 2	 4	 48:40	22	
	 6.	 N.	Jičín	 5	 2	 0	 2	 4	 43:43	21	
	 7.	 Přerov	 6	 1	 0	 1	 5	 47:51	21	
	 8.	 Šternberk	 6	 1	 0	 0	 6	 49:55	20	
	 9.	 Tech.	Brno	 6	 0	 0	 1	 6	 54:48	19
	10.	 Šumperk	 6	 0	 0	 1	 6	 41:35	19	
	11.	 Žďár	 5	 2	 0	 0	 6	 43:53	19	
	12.	 Vsetín	 5	 1	 0	 1	 6	 47:38	18
	13.	 Pelhřimov	 4	 0	 0	 1	 8	 43:58	13	
	14.	 Vel.	Meziř.	 3	 1	 0	 1	 8	 46:54	12	
	15.	 Břeclav	 2	 1	 0	 1	 9	 35:51	 9	
	16.	 Prostějov	 1	 0	 0	 1	 11	25:65	 4

Hokejbalisté Rigumu Hodonín se konečně zbavili nováčkovské kletby

mutěnice čeká pohárový duel s ostravou Drtiči vyhráli na ledě vedoucí opavy
a pak doma deklasovali nový jičín

Veselští národkáři uzavřeli podzim výhrami

Veselský	 kanonýr	Pavel	Fojtík	 se	 v	 sobotním	 zápase	proti	 celku	 východočes-
kých	Opatovic	nad	Labem	blýskl	čtrnácti	brankami.     Foto Eduard Mezera

Kapitán	Petr	Pokorný	má	zaslouženou	radost	z	výkonů	svého	týmu.	On	sám	hraje	ve	skvělé	pohodě	a	v	nedělním	zápa-
se	s	Novým	Jičínem	se	postaral	o	vedoucí	branku.																																																															Foto Eduard Mezera
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HODONÍN – Dalším kolem 
pokračovaly boje v žákovské 
hokejové lize.  

Výsledky ŽHL: 9. třída: SK 
Horácká Slávia Třebíč – SHKM 
Hodonín 5:1 (Janota), 8. tří-
da: SK Horácká Slavia Třebíč 
– SHKM Hodonín 3:2 (Bureš, 
Lamač), 7. třída: SHKM Hodo-
nín - SK Horácká Slavia Třebíč 
3:4 (Hložánek E. 3), 6. třída: 
SHKM Hodonín - SK Horácká 
Slavia Třebíč 6:1 (Stanislav 2, 
Polák, Bolfík, Helísek, Balaštík), 
5. třída: HC Havlíčkův Brod 
- SHKM Hodonín 3:5 (Dufek 
2, Michalička 2, Schenel), 4. 
třída: HC Havlíčkův Brod – 
SHKM Hodonín 6:1 (Smetko-
vá), dorost: VSK Technika Brno 
– SHKM Hodonín 3:0. (red) 

HODONÍN – O víkendu 
pokračoval kolotoč hokejbalo-
vé OHbL, bohužel jedno utká-
ní se nedohrálo. 

Výsledky OHbL: HBC Rigum 
Hodonín B - HBK Vlci Hodo-
nín A 7:2 (2:0, 3:0, 2:1): bran-
ky: Jurenka R. 2x, Hlavačka Z., 
Vaňhara, Hlavačka L.2x, Mohy-
la - Zvařič, Kukol, HBK Kyjov - 
HBC Snipers Dolní Bojanovice 
9:0 (1:0, 7:0, 1:0), branky: Hé-
sek 2x, Majda, Vymyslický 2x, 
Vaculka, Lukáč P., Písečný, Vintr 
R., SK Sudoměřice - SK CSKA 
Hodonín, utkání nedohráno 
(v řešení DK).  Zápasy na příš-
tí víkend: sobota 1. 11., 14.00: 
Sokol Veselí nad Moravou - SK 
Sudoměřice (hř. Vnorovy). (red) 

HODONÍN - Okresní tenisový 
svaz Hodonín uspořádá i letos 
zimní okruh Ligy rekreantů  
(neregistrovaní hráči) v teni-
su. Soutěže se mohou zúčast-
nit i hráči z jiných okresů, než 
jen z  okresu Hodonín, napří-
klad z Břeclavi, Uh. Hradiště, 
Vyškova či Zlína. Stejně jako  
v minulém ročníku se opět jed-
ná o okruh čtyř turnajů, kte-
ré budou jednotlivě bodová-
ny, s vyvrcholením na turnaji 
MASTERS, kterého se zúčast-
ní osm nejlepších hráčů.

Turnaje se budou hrát systé-
mem ve skupinách, pak následu-
je vyřazovací část a budou vždy 
bodovány dle počtu zúčastně-
ných hráčů. Do každého turnaje 
se bude nasazovat dle aktuálního 
žebříčku a soutěž se uskuteční v 
tenisové hale TCP Kyjov v Bor-
šově - Za humny se třemi antu-
kovými dvorci. Prezentace: od 
8:30, míče DUNLOP, přihláš-
ky: na tel 777 067 535 nebo na 
e-mailu: tcpkyjov@centrum.cz, 
vklad (startovné): 400 Kč (na 
jeden turnaj), ceny:  poháry za 
1., 2. a 3. místo, Masters vítěz 
putovní pohár, hrací den je sobo-
ta. Termíny jednotlivých turnajů: 
8. 11. 2008, 6. 12. 2008, 10. 1. 
2009 a 7. 2. 2009, turnaj Masters 
4. 4. 2009, bližší informace: 777 
067 535 (Oldřich Pintera).

RATÍŠKOVICE - Hodonín-
ští kuželkáři v probíhajícím 
soutěžním ročníku zatím vel-
mi dobře plní náročnou roli 
nováčka druholigové soutěže a 
naposledy se „doma“ dokonce 
představili v přímém souboji o 
čelo tabulky. Zápas zvládli na 
výbornou, přestože stále musí 
spoléhat na podporu fanouš-
ků pod střechou ratíškovické 
kuželny.     

Borci ze Slovácka svými dosa-
vadními výkony mile potvrzu-
jí, že ve vyšší třídě rozhodně 
nemíní hrát druhé housle a jsou 
zatím největším překvapením 
dvanáctičlenné skupiny B. Tým 
KC Hodonín ve složení Klečka, 
Kříž, Ševela, Něnička, Myši-
na, Vodák a Rychlovský si hned 
v úvodu sezony úspěšně troufl na 
celek Zábřehu na Moravě, který 
loni spadl z první ligy a neskrývá 
ambice na návrat. Na výbornou 
dopadl také sobotní duel s prů-
běžně druhým Spartakem Kutná 
Hora, který Hodoňané vyhrá-
li přesvědčivým poměrem 8:0, 
takže výkonnostní cíl vybojo-
vat během dvou roků první ligu, 
není vůbec přehnaný.    (em)

KOPŘIVNICE – Hned tři tituly mistrů České republiky v kate-

gorii mladších žáků (1995-1996) vybojovali minulou sobotu mladí 

zápasníci Sokola Hodonín při Středisku volného času na přeboru  

v  Kopřivnici, přičemž ohromný úspěch potvrdili vítězstvím v sou-

těži družstev, do které nastoupilo 15 týmů z Čech a Moravy. 

Ozdobou víkendové sportovní akce byla účast olympijského 

vítěze a mistra světa v zápase Vítězslava Máchy, jenž osobně mla-

dé zápasníky dekoroval na stupních vítězů. Při pozdější besedě 

s hodonínskými medailisty zavzpomínal na boje na hodonínských 

žíněnkách a popřál jim a celému oddílu zápasu ještě mnoho dal-

ších úspěchů ve sportovní činnosti.

Titul mistra České republiky získali Michal Balák ve váze  

40 kg, Štěpán Antoš ve váze 57 kg a Jaroslav Kocián ve váze 

70 kg. Na čtvrtém místě se umístil Tomáš Domanský ve váze  

44 kg. Jmenovaní mistři ČR tak vybojovali prvenství jak v zápa-

se řeckořímském (začátkem října), tak i ve volném stylu. Úspěš-

nost hodonínských zápasníků v letošním roce je vynikající, 

neboť se mohou pochlubit ziskem 14 mistrovských titulů v kate-

goriích mladších žáků, žáků, kadetů a juniorů.             (red)

PÍSEK – Po dvou letech 
veselské házenkářky koneč-
ně zlomily prokletí a uspěly  
v interligovém souboji na půdě 
jihočeského Písku. 

HC Písek – HC Britterm Vese-
lí n. M: 25:29 (10:15)

Sestava a branky Veselí: Čer-
ná, D. Zvoničová - Kratochvílo-
vá, Velanová, Lukášová, Horá-
ková, Dorotíková, G. Zvoničová 
3, Štěrbová 5/1, Handlová 6/1, 

Viniatynská 5, Chmelařová 2, 
Fleková 4, Kočí 4. 7 m: 5/4:4/2, 
vyloučení 4:6, rozhodčí: Macho, 
Hájek, diváků 225.

Trenér Zerzáň dal v brance 
přednost Zvoničové a zpočátku 
Veselanky měly zápas ve své režii, 
ale neproměňování šancí dostalo 
do hry domácí celek. Naštěstí se 
ve druhém poločase koncovka 
zlepšila a po výhře se tým Britter-
mu udržel na páté příčce tabulky. 

Výsledky mládežnické háze-
né: 

SK HC Veselí n. M. - DHK 
Zora Olomouc 18:20 (11:12), 
branky: Ježková Hana 5, Bíl-
ková Jana, Jurasová Patricie 3, 
Doležalová Aneta 1, Jagošová 
Eliška 4, Šmahajová Kristýna 
4, Sedlářová Veronika, Jago-
šová Lucie 1, Nejezchlebová 
Vanda  a Pauříková Vladimí-
ra.                                (red)

STARÝ PODDVOROV - V so- 
botu se ve Starém Poddvoro-
vě v hospodě na fotbalovém 
hřišti uskutečnil druhý turnaj 
letošního Slováckého okruhu  
v mariáši. 

Obě úvodní akce Slováckého 
okruhu měly shodný počet účast-
níků - 36 a oba měly i stejného 

vítěze - Dušana Hocha z Dubňan. 
Výsledky ze Starého Poddvo-
rova: 1. Hoch Dušan (Dubňa-
ny) 12 bodů a 176 Kč, 2. Horá-
ček Roman (Svatobořice) 11 bodů 
a 100 Kč, 3. Žůrek Luboš (Kyjov) 
9 bodů a 40 Kč, 4. Hlaváč Jindřich 
(Čejč) 8 bodů a 97 Kč, 5. Dufek 
Ladislav (Kyjov) 8 bodů a 97 Kč. 

Další turnaj se uskuteční v sobotu 
8. listopadu v penzionu Na mlý-
ně v Ostrožské Nové Vsi a stá-
le jsou zváni zájemci o tuto hru. 
Přihlášky se přijímají v den tur-
naje u pořadatelů, zahájení hry 
ve 13.00. Pokud se potřebujete 
na něco zeptat, stačí poslat dotaz 
na adresu slomau@seznam.cz      (red)

REGION – O víkendu pokra-
čovaly v rámci kraje i regionu 
boje na modrých stolech. 

Výsledky 2 a 3. kola kraj-
ských soutěží stolního tenisu: 
divize muži: ČSAD Hodonín C 
– Průkopník Brno A 9:9, Slo-
van Hodonín A – Tišnov B 2:16, 
Mikulčice A – ČKD Blansko A 
7:11, Vracov B – Hustopeče B 
8:10, Dubňany A – Hlubočany 
A 11:7, ČSAD Hodonín C – Sla-
tina A 8:10, Slovan Hodonín A 
– ČKD Blansko A 5:13, Mikulči-
ce A – Tišnov B 7:11, Vracov B 
– Hlubočany A 11:7, Dubňany A 
– Hustopeče B 11:7, krajská sou-
těž I. třídy: Slovan Hodonín B 
– Slavkov B 15:3, ČSAD Hodo-
nín D – Otnice A 14:4, Strážni-
ce B – Hustopeče C 13:5, Slo-
van Hodonín B – Otnice A 16:2, 
ČSAD Hodonín D – Slavkov B 
7:11, Strážnice B – Lanžhot A 
1:17, krajská soutěž  II. třídy: 
Sokol Hodonín A – Znojmo C 
10:8, ČSAD Hodonín E – Hostě-

radice A 8:10, Lužice A – Stráž-
nice C 13:5, Lanžhot B – Vracov 
C 7:11, Vranovce A – Ratíško-
vice A 11:7, Kobylí A – Slovan 
Hodonín C 6:12, Sokol Hodo-
nín A – Hostěradice A 13:5, 
ČSAD Hodonín E – Znojmo C 
8:10, Lužice A – Vracov C 10:8, 
Lanžhot B – Strážnice C 9:9, 
Vranovce A – Slovan Hodonín C 
11:7, Kobylí A – Ratíškovice A 
5:13, výsledky okresních sou-
těží stolního tenisu (4. kolo), 
okresní liga: Vlkoš A – Dub-
ňany B 7:11, Kyjov B – Slovan 
Hodonín D 11:7, Ratíškovice B – 
Ježov A 9:9, Lužice B – Strážnice 
D 9:9, ČSAD Hodonín F – Kyjov 
A 11:7, Vacenovice A – Rohatec 
A 12:6, okresní přebor skupina 
A: Mikulčice B – Vacenovice B 
12:6, Čejč A – ČSAD Hodonín G 
15:3, Slovan Hodonín F – Jose-
fov A 6:12, Sokol Hodonín B 
– Lužice C 6:12, Rohatec B – 
Ratíškovice C 18:0, Dubňany C 
– Slovan Hodonín E 6:12, okres-

ní přebor skupina B:  Ježov 
B – Vracov D 6:12, Bzenec B 
– Domanín A 6:12, Veselí n. M. 
B – Vlkoš B 14:4, Strážnice E – 
Kyjov C 9:9, Vnorovy A – Bze-
nec A 10:8, M. Písek A – Veselí 
n. M. A 6:12, okresní soutěž sku-
pina A: Čejč C – Mikulčice C 
14:4, Ratíškovice D – Lužice D 
9:9, ČSAD Hodonín H – Sokol 
Hodonín C 7:11, Dubňany D – 
Čejč B nehráno,  okresní soutěž 
skupina B: Bzenec C – ČSAD 
Hodonín I 0:18, Ježov C – Vace-
novice C 18:0, Domanín B – 
Veselí n. M. C 12:6, Vracov E 
– Čeložnice A 10:8.           (red)

  

Okresní liga  

	 1.	 Dubňany	B	 4	 0	 0	 49:23	 16

	 2.	 ČSAD	H.	F	 4	 0	 0	 47:25	 16

	 3.	 Vacenovice	A	3	 0	 1	 49:23	 13

	 4.	 Kyjov	B	 2	 2	 0	 39:33	 12

	 5.	 Kyjov	A	 2	 0	 2	 41:31	 10

	 6.	 Rohatec	A	 2	 0	 2	 36:36	 10

	 7.	 Ježov	A	 1	 2	 1	 40:32	 9

	 8.	 Ratíškov.	B	 1	 1	 2	 31:41	 8

	 9.	 Sl.	Hod.	D	 1	 0	 3	 29:43	 7
	10.	 Strážnice	D	 0	 2	 2	 31:41	 6
	11.	 Lužice	B	 0	 1	 3	 25:47	 5

	12.	 Vlkoš	A	 0	 0	 4	 15:57	 4

Okresní přebor sk. A 
	 1.	 Čejč	A	 4	 0	 0	 63:9	 16

	 2.	 Dubňany	C	 3	 0	 1	 49:23	 13

	 3.	 Sl.	Hod.	E	 3	 0	 1	 42:30	 13

	 4.	 ČSAD	H.	G	 3	 0	 1	 36:36	 13

	 5.	 Vacenov.	B	 2	 0	 2	 38:34	 10

	 6.	 Sok.	Hod.	B	 2	 0	 2	 35:37	 10

	 7.	 Lužice	C	 2	 0	 2	 30:42	 10

	 8.	 Mikulčice	B	 2	 0	 2	 30:42	 10

	 9.	 Rohatec	B	 1	 0	 3	 37:35	 7

	10.	 Josefov	A	 1	 0	 3	 32:40	 7

	11.	 Sl.	Hod.	F	 1	 0	 3	 31:41	 7

	12.	 Ratíškov.	C	 0	 0	 4	 	9:63	 4

Okresní přebor sk. B
	 1.	 Veselí	n.M.	B	3	 1	 0	 49:23	 14

	 2.	 Vracov	D	 3	 1	 0	 46:26	 14

	 3.	 Ježov	B	 3	 0	 1	 45:27	 13

	 4.	 Vnorovy	A	 3	 0	 1	 44:28	 13

	 5.	 Veselí	n.M.	A	2	 1	 1	 44:28	 11

	 6.	 Bzenec	A	 2	 0	 2	 48:24	 10

	 7.	 Domanín	A	 2	 0	 2	 36:36	 10

	 8.	 Kyjov	C	 1	 2	 1	 37:35	 9

	 9.	 Vlkoš	B	 1	 0	 3	 26:46	 7

	10.	 M.	Písek	A	 1	 0	 3	 21:51	 7

	11.	 Strážnice	F	 0	 1	 3	 19:53	 5

	12.	 Bzenec	B	 0	 0	 4	 17:55	 4

Okresní soutěž sk. A
	 1.	 Čejč	C	 3	 0	 1	 48:24	 13

	 2.	 Sok.	Hod.	C	 3	 0	 1	 43:29	 13

	 3.	 Rohatec	C	 2	 0	 1	 39:15	 9

	 4.	 ČSAD	H.	H	 2	 0	 1	 35:19	 9

	 5.	 Čejč	B	 2	 0	 1	 33:21	 9

	 6.	 Mikulčice	C	 1	 0	 2	 24:30	 6

	 7.		Dubňany	D	 1	 0	 1	 17:19	 5

	 8.		Ratíškov.	D	 0	 1	 3	 21:51	 5

	 9.	 Lužice	D	 0	 1	 3	 10:62	 5

Okresní soutěž sk. B 
	 1.	 Domanín	B	 4	 0	 0	 63:9	 16

	 2.	 Ježov	C	 3	 0	 1	 56:16	 13

	 3.	 ČSAD	H.	I	 3	 0	 1	 48:24	 13

	 4.	 Veselí	n.M.	C	2	 0	 2	 39:33	 10

	 5.		Vracov	E	 2	 0	 2	 25:47	 10

	 6.	 Bzenec	C	 1	 0	 3	 24:48	 7

	 7.	 Vacenov.	C	 1	 0	 3	 15:57	 7

	 8.	 Čeložnice	A	 0	 0	 4	 18:54	 4

nový ročník slováckého okruhu v mariáši 
pokračoval soutěží ve starém Poddvorově

Veselanky po dvou letech uspěly v PískuÚspěšné zápasníky Sokola Hodonín 
dekoroval olympijský vítěz Mácha

Kuželkáři KC Hodonín překvapivě vévodí druholigové soutěži 

Zdeněk	 Klečka	 (vpravo)	 svým	 výkonem	 v	 ratíškovické	 kuželně	 přispěl	 ke	 skalpu	 družstva	 Kutné	 Hory,	 po	 kterém	 se	 Hodonín	 pevně	 usadil	 na	 čele	 dru-
holigové	skupiny	B.                                                                                                                          Foto Eduard Mezera

Chystá se nový 
ročník tenisové OLR

Kyjov vysoko rozdrtil
Dolní Bojanovice  

Výsledky 
hokejové ŽHL

Výsledky krajských a regionálních soutěží ve stolním tenisu

	 1.	 Hodonín	 4	 1	 0	 3322	 9
	 2.	 Kut.	Hora	 4	 0	 1	 3234	 8
	 3.	 Třebíč	 3	 1	 1	 3273	 7
	 4.	 Val.	Meziř.	 3	 0	 2	 3266	 6
	 5.	 Zábřeh	 3	 0	 2	 3301	 6
	 6.	 Rychnov		 3	 0	 2	 3314	 6
	 7.	 Přemyslov.	 2	 1	 2	 3229	 5
	 8.	 Blansko	 1	 2	 2	 3281	 4
	 9.	 MS	Brno	B	 2	 0	 3	 3269	 4
	10.	 Šumperk	 1	 0	 4	 3314	 2
	11.	 Olomouc	 1	 0	 4	 3235	 2
	12.	 Rýmařov	 0	 1	 4	 3191	 1
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Mediální partner akce

taneční festival vtipně připomněl historii města Hodonína 
Mezinárodní soutěž přilákala 180 tanečních dvojic a přes tři stovky spokojených diváků 
HODONÍN - Město Hodonín opět žilo tancem, když se v tradič-
ním termínu uskutečnila celodenní soutěž Tanečního festivalu 
pro začínající i zkušené závodníky. I devátý ročník stále popu-
lárnější taneční soutěže se přitom nesl ve znamení kulatých oslav 
založení města Hodonína. Po příchodu do předsálí kulturního 
domu vítali návštěvníky pořadatelé v nádherných dobových kos-
týmech, pódium zdobily historické hradby a protagonisty celého 
soutěžního dne zase uváděl na parket dobový šašek s rolničkami 
i dlouhými střevíci. 

„Vedení radnice nás požádalo, zda bychom mohli soutěž přizpůso-
bit letošním oslavám 780. výročí založení města Hodonína. Zamys-
leli jsme se nad tím a nakonec vzešel z několika návrhů motiv připo-
mínající zakoupení hodonínského panství Štěpánem Lotrinským své 
choti Marii Terezii,“ vysvětlil nápaditou novinku hlavní organizátor 
festivalu Stanislav Chovančík v roli Štěpána Lotrinského. Ten při-
pomněl, že historické kostýmy si členové tanečního klubu zapůjčili 
v brněnském národním divadle a využili i domácích zdrojů z nově 
založeného Vodního království. Neobvyklý, těsný a hlavně nepoho-
dlný šat s nadšením přijal i dlouholetý moderátor tanečního festivalu 
Milan Šatan, prozradil ale, že paruku odložil hned po úvodním pro-
slovu. 

Vedle diváků si soutěž v Hodoníně pochvaluje i stále více taneční-
ků, a tak opět narostla startovní listina. Sobotní celodenní program v 
režii 180 tanečních párů tak zhlédlo přes tři sta spokojených diváků. 
Už v dopolední juniorské kategorii měl horké želízko v ohni i pořá-
dající oddíl TK Classic při Středisku volného času, přičemž mladá 
nadějná dvojice Dominik Ševčík – Karolína Bajajová splnila oče-
kávání do puntíku. Skvělou tečkou za krásou, elegancí,  náročnými 
sportovními výkony a nabitým tanečním dnem byla večerní meziná-
rodní pohárová soutěž s účastí špičkových českých párů. V kategorii 
latina přitom vyhrála po boku Marka Kypúse hodonínská odchovan-
kyně Klára Chovančíková.  

Stranu připravil, text a foto: 
EDUARD MEZERA, foto IVO CENCINGER 2x   

Na	pódiu	kulturního	domu	vyrostly	zdi	improvizovaného	zámečku,	ze	kterého	přicházely	taneční	páry	v	doprovodu	šaška	(Radim	Vaško,	člen	divadelního	spolku	
Svatopluk),	a	na	kterém	ceremoniář	(Milan	Šatan,	vlevo),	Marie	Terezie	(Šárka	Látalová)	a	Štěpán	Lotrinský		(Stanislav	Chovančík,	vpravo)	dekorovali	nejúspěšnější	
závodníky.	

O	skvělou	zábavu	se	postaral	i	Elvis	Presley	v	podání	Juraje	Prstka	z	Bratislavy.	 Dekorování	mladých	nadějí.	

Na	parketu	své	umění	předvedlo	180	párů	několika	kategorií.		

Mladá	taneční	dvojice	Dominik	Ševčík	–	Karolína	Bajajová	(TK	Classic	při	SVČ	Hodo-
nín)	splnila	očekávání	pořadatelů	a	vyhrála	v	latině	kategorie	junior	I.	D	a	II.	D.	

Hodonínský	pár	Petr	Trávníček	–	Barbora	Látalová	obsadil	výborné	druhé	místo	
v	soutěži	latinskoamerických	tanců.	

Vítězné páry v jednotlivých kategoriích 
Junior I.D Stt.: Lukáš	Blažo	-	Pavlína	Gašparíková	(KTŠ	Tyrnávia	Trnava)	SK
Junior I.C Stt.: Michal	Bureš	-	Barbora	Píchalová	(TK	Henzély	Swing)	ČR
Junior I.C Lat.: Michal	Bureš	-	Barbora	Píchalová	(TK	Henzély	Swing)	ČR
Junior II.D Stt: Brian	Brestovanský	(TK	M-Dance	Hlohovec)	SK
Junior II.C Stt: Martin	Velfl	-	Eliška	Úlehlová	(TK	Fortuna	Zlín)	ČR
Junior II.C Lat: Marek	Vávra	-	Tereza	Večerková	(TK	Orel	Telnice)	ČR
Dospělí D Lat:	Pavel	Pacas	-	Nela	Janovská	(TK	Orel	Telnice)	ČR
Dospělí D Stt:	Lukáš	Jaša	-	Andrea	Dubová	(KST	Swing	Kroměříž)	ČR
Dospělí C Lat: Vít	Spurný	-	Lucie	Dřevíkovská	(TK	Olymp	Olomouc)	ČR
Dospělí C Stt:	Roman	Šudoma	-	Kamila	Rajsiglová	(TK	TŠ	Starlet	Brno)	ČR
Dospělí B Stt: Vincenzo	Petrillo	-	Amelie	Svobodová	(TK	Sparta	Praha)	ČR
Pohárová dospělí B,A,M Stt. O putovní pohár starosty města Hodoní-
na: 1.	místo:	Petr	Zabystrzan	-	Monika	Mihaliková	(Elán	Třinec)

Výsledky hodonínských párů
Junior I. D. Lat.: 1.	místo	Dominik	Ševčík	–Karolína	Bajajová	
Junior II.D Lat.: 2.	místo	Dominik	Ševčík	–	Karolína	Bajajová
Dospělí B. Lat.:	1.	místo	Šimon	Galečka	-	Nikola	Budínková,		2.	místo:	Petr	
Trávníček	-	Barbora	Látalová	(věkem	ještě	kat.	mládež)
Pohárová dospělí B,A,M Lat. O putovní pohár starosty města Hodo-
nína: 1.	místo	Marek	Kypús	-	Klára	Chovančíková,	7.	místo	Šimon	Galečka	
-	Nikola	Budínková,	8.	místo:	Petr	Trávníček	-	Barbora	Látalová
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Po fotbalových trávnících 
našeho regionu dobrovolně 
běhají desítky rozhodčích. 
Ačkoliv se při řízení zápa-
sů snaží sebevíc, vždy jsou 
v očích hráčů i diváků těmi 
špatnými. Není proto divu, 
že mužů v černém rapidně 
ubývá, a málokterý z nich se 
propracuje do vyšších pater 
české kopané. Devětatřiceti-
letý ANTONÍN KORDULA 
z Ratíškovic to ale dokázal, 
a několik sezon v roli asistenta 
rozhoduje prvoligové zápasy, 
přičemž posledních pět roků 
úspěšně zvládá i roli meziná-
rodního rozhodčího, zapsa-
ného na listině FIFA. Anto-
nín Kordula, který je v rámci 
Hodonínska vůbec prvním 
a doposud jediným arbitrem 
se zahraniční působností, nám 
poskytl následující rozhovor. 

EDUARD MEZERA 

n Dovolím si tipovat, že vaší 
dráze prestižního fotbalového 
rozhodčího předcházela fotba-
lová kariéra...

Ano, zhruba v sedmi letech 
jsem začal hrát kopanou v kate-
gorii základna v rodném Hodoní-
ně, a to po boku později mnohem 
úspěšnějších hráčů, jakými byli 
Karel Kulyk, Igor Matušek či 
Petr Šimeček. O tři roky 
později se naše 
rodina přestěho-
vala do Ratíško-
vic, takže i já jsem 
dres Sigmy vymě-
nil za dres Baní-
ku. V Ratíškovi-
cích jsem pak na postu stopera 
či předstopera hrál až do čtyřia-
dvaceti let, s výjimkou vojenské 
prezenční služby.
n Proč jste s fotbalem skončil 

v tak brzké době, vždyť vzhle-
dem ke své vysoké postavě jste 
musel být platným hráčem?

Ono se toho nakupilo víc. Po 
návratu z vojny jsme měl nějaká 
vleklá zranění a s nimi i dlou-
hé tréninkové výpadky, takže 
výkony nebyly zrovna nic moc, 
a nebylo to ani na základní kádr. 
Hlavně jsem ale nebyl povahově 
tím potřebně drzým a sebevědo-
mým, a tak naopak jako hodný 
a nemluvný zadák jsem to nikam 
daleko nedotáhl.  
n Ve které soutěži jste půso-

bil, a se kterými známými hrá-
či? 

Za mého působení byl nej-
vyšší soutěží krajský přebor, 
ten měl ale kvalitativně daleko 
vyšší úroveň, než dnes. Před 
narukováním na vojnu do Staré 
Boleslavi  jsem hrával s takový-
mi plejery, jako Petr Kotásek, 
Pavel Mačuda, Pavel Vacula či 
Petr Zemánek. 

n Kdy jste se začal vážně 
ohlížet po píšťalce?

Bylo to v roce 1993 a tím, kdo 
mě přesvědčil, abych to zku-
sil, byl můj strýc Josef Kordula, 
tehdy již dlouholetý a uznáva-
ný rozhodčí kopané na krajské 
úrovni. Začal jsem od okresu 
a vždy zhruba po roce a půl jsem 
postupoval do vyšší třídy. Do 
toho roku 1993 jsem se ale o roz-
hodčí vůbec nezajímal a přiznám 
se, že si ani ty zkušené, kteří 
dnes třeba dělají delegáty, ze své 

Po hřišti běhá dvaadvacet grázlíků a rozhodčí je musí všechny převyšovat, 
říká s úsměvem mezinárodní  rozhodčí  Antonín  Kordula

hráčské kariéry nepamatuji. Prv-
ním, koho jsem si kromě strejdy 
Jožky uvědomil jako rozhodčího 
v mých letech, byl Petr Marada, 
který se později stal mým vel-
kým kamarádem, a se kterým 
byla moje kariéra hodně spjatá. 
Petr se mi stal příkladem a právě 
on mně ukázal, že s jistou dáv-
kou pracovitosti a houževnatos-
ti se dá proklestit až do té první 
ligy. Absolvovali jsme spolu ško-
lení, semináře, testy a vždy mi 
dokázal poradit, zatímco ostatní 
tvrdili, že bez nějaké podpory na 
vyšších místech či protekce se na 
české výsluní nedá dostat.   
n Dnes tedy jako kmenový 

rozhodčí OFS Hodonín půso-
bíte v nejvyšší české soutěži 
a současně jste i na listině roz-
hodčích UEFA. Kdy jste se 
začal specializovat na funkci 
asistenta hlavního rozhodčí-
ho?

Od okresu až po moravsko-  
slezskou ligu rozhodčí nemají 
specializaci, ta vznikne až postu-
pem do druhé ligy, kde už se roz-
hodčí dostane do určité škatulky 
– buď mu to jde dobře na hřišti 
mezi hráči nebo na lajně. Mně se 
dařilo více na tom druhém postu, 
a to i díky tomu, že mám 

asi vzhledem k výš-
ce dobrý rozhled.   
n Jaký je vlast-

ně rozdíl mezi pra-
cí asistentů rozhod-

čího s označením AR1 
a AR2?
Dnes má asistent daleko 

více povinností, než když jsem 
začínal, ale když se to řekne ve 
zkratce, tak si oba hlídají pohyb 
a dráhu míče, rohy, auty, kopy 
od branky, vhazování, ofsajdy, 
připravené střídání, dodržování 
vzdálenosti 9,15 m, nesportovní 
chování či jiné situace a přestup-
ky, které mohou vidět lépe než 
hlavní rozhodčí, dále pak pohyb 
i chování brankáře a dráhu míče 
při provádění pokutového kopu. 

Asistent AR1 se pohybuje na 
straně hráčských lavic, a tak si 
navíc všímá i chování náhradní-
ků, trenéra či členů realizačního 
týmu, stejně tak sleduje i rozcvi-
čování náhradníků nebo práci 
lékaře či mužů s nosítky. 
n Jak probíhá příprava roz-

hodčích na zápas?
Na první a druhou ligu jez-

dím v den utkání, když je ale 
špatné počasí nebo hrozí napří-
klad nějaká zácpa na dálnici, 
tak raději cestuji o den dříve. 
Hodinu a čtvrt před zápasem 
je oficiální porada, kde si spo-
lu s pořadateli řekneme, co nás 
čeká a jaká úskalí by zápas mohl 
přinést. Ještě důkladnější je pak 
organizace zápasů na evropské 
úrovni. Tam cestuji tři dny před 
utkáním a vždy business třídou, 

aby byla jistota, že se do mís-
ta konání dostavím za každou 
cenu. I ubytování je většinou ve 
špičkových hotelích, stejně jako 
veškerý další servis. První den 
je společenský večírek za účasti 
pořadatelů a členů UEFA, kde se 
vzájemně představíme a pobaví-
me o fotbalu. Druhý den ráno již 
následuje takzvaný brífink, kde 
si za účasti všech důležitých 
osob řekneme vše nutné k utká-
ní od dopravy na stadion až po 
zpáteční odjezd. 
n Co může být zvláštního na 

dopravě na stadion?
Organizace utkání má pev-

né profesionální zásady a nesmí 
se podcenit vůbec nic. Cestuje-
me tak za asistence policejních 
vozů, mnohdy nad námi letí ještě 
i vrtulník. Například v italském 

Palermu při utkání Palermo versus 
Newcastle z toho vrtulníku dokon-
ce čouhaly i hlavně kulometů. 
n Setkal jste se s nějakou 

snahou zastrašit rozhodčí?
Ne a myslím, že vzhledem 

k těm bezpečnostním opatřením 
by se to ani nepodařilo. Jednou 
jsme ale neodřídili zápas v liba-
nonském Bejrútu, protože tam 
zrovna spáchali atentát na před-
sedu vlády a nikdo nebyl scho-
pen zajistit všem aktérům utkání 
bezpečnost. 

n Které delegace, respektive 
jakého zápasu, si ve své kariéře 
ceníte nejvíce? 

Pro každého rozhodčího je 
snem odřídit zápas Ligy mis-
trů, a to se mi podařilo v souboji 
týmů Steaua Bukurešť - Dyna-
mo Kyjev. Měl jsem ale to štěs-
tí spolurozhodovat i utkání, kde 
hrály týmy jako Bayern Mni-
chov, Sampdoria Janov, Aston 
Villa, Newcastle United, Paler-
mo, Bolton, Panathinaikos Até-
ny, Osasuna Pamplona a další. 
A samozřejmě své specifikum 
mají i zápasy národních týmů. 
Když například slyšíte zpívat 
plný stadion německou a ang-
lickou hymnu, tak vám opravdu 
běhá mráz po zádech.
n Jsou hráči světové extra-

třídy hodně protřelí a zkouší to 
na vás? 

Samozřejmě se fotbalem živí 
a pro úspěch jsou schopni udě-
lat cokoliv. S trochou nadsázky 
tvrdím, že po hřišti běhá dva-
advacet grázlíků a rozhodčí je 
musí všechny převyšovat. Ale 
na druhé straně jsou mezi hráči 
opravdové osobnosti, které vám 
po utkání podají ruku a poděkují 
za odvedený výkon. Za všech-
ny mohu jmenovat Ukrajince 
Ševčenka, Němce Olivera Kahna 
nebo Itala Lucu Toniho.     
n Jakým jazykem se rozhod-

čí a pořadatelé domlouvají?
Úřední řečí je angličtina, ale 

často se mluví i rusky, vzhledem 
k sílící roli ruského fotbalu. 
n Jak je o české rozhodčí 

postaráno v otázce odbornosti 
a fyzické připravenosti? 

Jezdíme pravidelně na semi-
náře i školení, kde podstupuje-
me i vědomostní testy. Komi-
se rozhodčích, respektive její 
pověřený člen Radek Rabušic, 
si nás permanentně hlídá i po 
fyzické stránce, takže mě občas 
můžete zahlédnout na hřiš-
ti doma v Ratíškovicích nebo 
v zimě na mutěnické umělé trá-
vě, jak pobíhám a honím kon-
dičku. 
n Rozhodčí jsou neustále 

pod tlakem médií, máte zastání 
aspoň u své svazové komise? 

Po známé úplatkářské aféře, 
která smetla řadu lidí, si sou-
časná komise rozhodčích v čele 
s Luďkem Macelou váží naší 
práce a stojí za námi. Zároveň po 
nás ale žádá profesionálně odve-
dené výkony.

Antonín	Kordula	z	Ratíškovic	díky	své	profesi	mezinárodního	rozhodčího	procestoval	více	než	dvě	desítky	evropských	zemí.			Foto archiv Antonína Korduly 4x

Antonín	Kordula	s	kolegy	Radkem	Příhodou	(uprostřed)	a	Patrikem	Filípkem	během	nedávného	derby	pražských	S	v	Praze	na	Letné.	S	trojicí	rozhodčích	pózují	
fotografům	i	oba	kapitáni	Petr	Voříšek	(vlevo)	a	Erich	Brabec	(vpravo).

Aby to zkusil, ho přesvědčil
strýc a uznávaný rozhodčí

Snem každého rozhodčího 
je odřídit zápas Ligy mistrů
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05.59	 Studio 6
08.30	 Bratr a sestra
09.00	 Televarieté
10.25	 Pozvání na zámek
11.45	 Film o seriálu
 Zdivočelá země III.
12.00	 Zprávy
12.30	 Sama doma
13.30	 Rodina, škola a já
13.50	McLeodovy dcery VII
 (9/32)
14.35	 Soudkyně Amy II
 (2/22)
15.20	 Simpsonovi XVII
 (22/22)
15.45	 Já a moje rodina
 (9/26)
16.00	 Futuroskop
16.30	 Kouzelná školka
17.00	 AZ-kvíz
17.30	 Pod pokličkou
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Události v regionech
18.25	 Černé ovce
18.40	 Živé srdce Evropy.
 Rabštejnská Lhota
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.40	 Branky, body, vteřiny
19.55	 Předpověď počasí
19.58	 Sportka a Šance
20.00	 Pošta pro tebe
21.00	 Příběhy slavných -
 Josef Vinklář
21.55	Máte slovo
22.45	 Losování Sportky a
 Šance
22.50	 POKR
23.20	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
23.25	 Kriminální román
 (2/2)
00.55	McLeodovy dcery VII

05.59	 Dobré ráno
08.30	 Panorama
09.10	 Babylon
09.35	 Památky na prodej
09.55	 Tajnosti Marcela
 Duchampa
10.50	 Na plovárně s
 Johnem McLaughlinem
11.15	 AZ-kvíz
11.50	 Kluci v akci
12.15	 Černé ovce
12.35	 Reportéři ČT
13.20	 Věříš si?
13.45	 Záhady Toma
 Wizarda
14.00	 Zmrzlina - věčná vášeň
14.55	 Zkáza Benátek
15.10	 Přežít! (7/10)
16.05	 Rodina, škola a já
16.20	 Diagnóza
16.40	 Domácí lékař aneb
 Nic není jen tak
16.50	 JÁDRO
16.55	 Zoom
17.20	 PORT
17.45	Muzeum dřevěných
 hraček
18.00	 Nemám práci
18.25	 Příběhy domů
18.45	 Chcete mě?
19.00	 Zprávy v českém
 znakovém jazyce
19.10	 Pique-nique I. (9/12)
19.35	 Simpsonovi XVII
20.00	 Ta naše povaha
 česká
20.30	 Divoké dítě
21.50	 Posuďte sami
22.30	 Události, komentáře
23.05	 Branky, body, vteřiny
23.10	 Z Jihlavy do hlavy
23.20	 Dokumentární klub.
 Masakr na střední
 škole Columbine
00.10	 Zlomené květiny
01.50	 Divadlo žije!

05.59	 Snídaně s Novou
08.35	 Pohotovost XIII (20)
09.30	Myšák Stuart Little 2
10.55	 Ulice (257, 258)
12.20	 Sue Thomasová.
 Agentka FBI III (5)
13.10	 Dva z Queensu VI
13.40	 Raymonda má každý
 rád VIII (17)
14.10	 Gilmorova děvčata VI
15.10	 Hvězdná brána II (11)
16.05	 Zákon a pořádek.
 Zločinné úmysly II
17.00	 Odpolední Televizní
 noviny
17.35	 Kriminálka Las Vegas
18.30	 Ulice (1045, 1046)
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Soukromé pasti (8)
21.25	 Přísně tajné
22.05	 Na vlastní oči
22.50	 Plastická chirurgie
 s.r.o. III (13)
23.50	 Námořní vyšetřovací
 služba (8)
00.40	 Novashopping
01.10	 Podivná realita

07.35	 Fresh Prince II
08.05	 Přátelé VII (23)
08.30	Malcolm v nesnázích
09.00	 Panelák (5)
09.45	 Sedmé nebe IX (12)
10.45	 Na čem záleží (8)
11.25	 To je vražda, napsala
12.30	 Chůva k pohledání IV
13.05	 Policie - New York
14.05	 Chameleon I (22)
15.05	Will & Grace IV (9)
15.35	 Drzá Jordan I (22)
16.35	 Komisař Rex VII (1)
17.40	Minuty regionu
18.00	 5 proti 5

18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé VII (24)
19.55	 Počasí
20.00	 Hádej, kdo jsem!
21.20	 TOP STAR magazín
22.25	Myšlenky zločince III
23.25	 Vždycky vyhrát
01.45	 Volejte Věštce

07.40	 FOKUS - zdraví
08.09	 Domácí mistři
08.10	 Kačerov (13/30)
08.40	 Táraninky
08.50	 Excentriks (5/26)
09.15	 Excentriks (6/26)
09.45	Měsíční svit IV.
10.40	 Vášně (41/42)
11.25	 Duel
12.00	 Krátké zprávy
12.10	 Dámský magazín STV
13.00	 Obchod se štěstím
13.35	 Don Matteo (2/96)
14.25	 Špiónky (2/40)
15.10	 Policajti z přístavu V.
16.00	 Krátké zprávy
16.10	 FOKUS - peníze
16.40	 Síla lásky II. (321/357)
18.19	 Domácí mistři
18.20	 Večerníček
18.35	 5 proti 5
19.14	 Jak vidím euro
19.15	 Slovensko DNES
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.52	 100 otázek o Euru -
 Co bude v poštovní
 zásilce NBS?
19.55	 Branky body vteřiny
20.00	 Dr. House I. (9/21)
20.55	 Reportéři
21.30	 Obchod se štěstím
22.05	 Lékářské omyly a
 vítězství (5/16)
22.35	 Bratři a sestry II.
23.20	 Vášnivě zamilovaná
01.05	 Hrdinové války (1/2)

07.45	 Živé panorama
08.15	 Ranní zprávy
08.25	 Ranní magazín
09.40	 Ranní zprávy
09.50	 Pláňka
10.20	Magická osmička
11.20	 Regionální deník
12.10	 Živé panorama
12.50	 Koňaři světa (8/20)
13.15	Můj dům - můj hrad
13.45	 Komu roste lípa
14.10	 Jsi v obraze?
14.35	 5 minut po dvanácté
15.35	 Bratislavský chodec
16.15	 Test magazín
16.20	 Diagnóza (114)
16.45	Maďarský magazín
17.15	 Regionální deník
18.00	 Vodní svět (6/6)
18.30	 Elixír
19.00	 (Ne)celebrity
19.10	 Zprávy - Hírek
19.15	 Večerníček
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Keno 10
20.05	 Juraj Kubánka
21.05	 Křídla Mira Sanigy
21.30	 Zprávy a komentáře
21.55	 Slovensko DNES
22.05	 Důvěrné sféry
23.05	Medové týdny
00.30	 Události ČT
01.05	 Záznam ze zasedání
 NR SR

06.00	 Teleráno (P)
08.50	 La Tormenta
10.50	Matčina spravedlnost
12.30	 Odpadlík I. (18/22)
13.25	Monk I. (3/13)
14.20	 Beze stopy III. (5/23)
15.10	 Cikánské srdce
17.00	 Televizní noviny

17.20	 Počasí
17.30	 Reflex
17.55	 Komisař Rex IV.
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny
19.20	 DNES
19.45	 Počasí dnes
19.50	 Sportovní noviny
20.00	Modré z nebe 
21.30	 Soukromé pasti.
 Tatínkovo děvčátko
22.45	 DC Sniper - 23 dní
 strachu
00.35	 Lovci lidí (7/13)
01.30	 Beavis a Butt-head
 dobývají Ameriku
02.55	 Palba

07.40	 Soudní síň
08.35	 Pálí vám to?
09.20	 Válka slov
10.00	Medicopter 117 (37)
11.00	 Policajt z L.A. (1/22)
12.00	 C.S.I.. Kriminálka Las
 Vegas (23/23)
13.00	 Lži mé matky
15.00	Medicopter 117 (37)
16.00	 Policajt z L.A. (1/22)
17.00	 PRVNÍ Noviny
17.30	 PROMI Noviny
17.55	 NEJLEPŠÍ POČASÍ
18.00	 Soudní síň
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
19.59	 Slovensko má PLUS
20.00	 Panelák (136)
20.45	 C.S.I.. Kriminálka Las
 Vegas VIII. (2)
21.45	 Kosti III. (8)
22.45	Mafstory
23.45	 Střepiny
00.30	 Noční kino. Hon na
 žháře
02.10	 KRIMI Noviny
02.35	 C.S.I.. Kriminálka Las
 Vegas VIII.

06.20	 Hřiště 7
08.30	 Kouzelná školka
09.00	 Dispečer (9/9)
10.00	 Láďo, ty jsi
 princezna!
11.05	 Slavnostní
 shromáždění k 90.
 výročí vzniku
 Československé
 republiky
11.40	 T. G. Masaryk a vznik
 ČSR
12.00	 Zprávy
12.05	 Defilé vojenských
 hudeb 2008
13.00	 Vojenská přehlídka k
 90. výročí vzniku
 Československé
 republiky
15.00	Minuty dvacátého
 století
15.05	 Jak si zasloužit
 princeznu
16.15	 Zpívánky
16.25	 Noční jezdci
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Zprávy
18.05	 O velkém nosu
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.40	 Branky, body, vteřiny
19.55	 Předpověď počasí
20.00	 Předávání státních
 vyznamenání
 prezidentem
 republiky 
20.55	 Volejte Lucii! - Večer
 Konta Bariéry
22.10	 Hřbitov pro cizince
23.30	 Zprávy
23.35	 Branky, body, vteřiny
23.40	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
23.45	 Za tím vším je láska

01.25	 Bolkoviny
02.15	 Chcete mě?
02.30	 Na cestě po Skotské
 vysočině
02.55	 Gustav Brom
 představuje
03.40	 Zajímavosti z regionů
04.05	 Zajímavosti z regionů
04.30	 Zajímavosti z regionů

07.05	 Kolem republiky
08.30	 Panorama
09.10	 Hrdý národ
09.40	 Kosmopolis
10.05	 Kouzlo Afriky
10.30	Mezi námi zvířaty
10.55	 Lapidárium
11.10	 Všechny ty zázračné
 děti...
12.10	 Film o seriálu
 Zdivočelá země III.
12.25	 Zelňačka
14.00	Modlitba za domov
15.30	 Toulavá kamera
15.55	Mnichov 1938
16.20	 Tajnosti Marcela
 Duchampa
17.10	 Hledači času
17.25	 Utajená řeč peněz
 (7/13)
17.45	 Dvaasedmdesát jmen
 české historie (18/72)
18.00	 Babylon
18.25	 Den zrození
19.00	 Koncert ze
 Staroměstského náměstí
20.00	 Dvořákova Praha
 2008
21.20	 Dvořákova Praha
21.50	 Z Jihlavy do hlavy
22.00	 Ve stopách Jana
 Nepomuka Neumanna
22.55	 Notes
23.40	 Tenkrát byl Bůh příliš
 vysoko (1/2)
00.20	 Tenkrát byl Bůh příliš
 vysoko... a

 neodpovídal (2/2)
01.00	 Anabáze
01.40	 Salon Kitty
02.25	 Sváteční slovo
 velvyslance a
 diplomata Pavla
 Jajtnera
02.30	 Základy
02.55	 Cesty víry
03.20	 Křesťanský magazín
03.30	 Q
04.00	 168 hodin
04.25	 U nás v Evropě
04.35	Mnichov 1938

07.05	 Poplach v oblacích
08.30	 Za humny je drak
10.25	 Lhář, lhář
12.05	 Světáci
14.15	 Krásná pokojská
16.25	 Obecná škola
18.30	 Ulice (1043, 1044)
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Ordinace v růžové
 zahradě 2 (61)
21.20	 Kriminálka Miami V
22.15	 Sejměte Cartera!
00.20	 Taxík II (18)
01.10	 Novashopping
01.40	 Rady ptáka
 Loskutáka
02.25	 Občanské judo

07.20	 Všichni mají rádi
 Willyho Wuffa
09.15	 Bubliňák
10.55	 Zachraňte Willyho!
13.15	 Divocí tuláci
15.55	 Hooper
18.00	 5 proti 5
18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé VII (23)
19.55	 Počasí
20.00	 Velmi křehké vztahy

21.20	 Hledá se táta
22.25	Muži na stromech II
23.25	 Sběratelé kostí II (3)
00.25	 Případ pro dva V (59)
01.35	 Volejte Věštce

07.40	 FOKUS - Slovenská
 televize
08.09	 Domácí mistři
08.10	 Aladin (34/65)
08.35	 Táraninky
08.45	 Excentriks (3/26)
09.15	 Excentriks (4/26)
09.40	Měsíční svit IV. (9/14)
10.35	 Vášně (40/42)
11.25	 Duel
12.00	 Krátké zprávy
12.10	 Dámský magazín STV
13.00	 Obchod se štěstím
 (21)
13.30	 Don Matteo (1/96)
14.25	 Špiónky (1/40)
15.10	 Policajti z přístavu V.
 (6/32)
16.00	 Krátké zprávy
16.10	 FOKUS - zdraví
16.40	 Síla lásky II. (319/357)
17.30	 Síla lásky II. (320/357)
18.19	 Domácí mistři
18.20	 Večerníček
18.35	 5 proti 5
19.14	 Jak vidím euro
19.15	 Slovensko DNES
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.52	 100 otázek o Euru
19.55	 Branky body vteřiny
20.00	 Drišlákoviny
21.30	 Obchod se štěstím
 (22)
22.05	 Zoufalé manželky III.
 (9/23)
22.50	 Nevěra
00.25	 Poslední kulka (2/2)
02.00	 Krátké zprávy
02.10	 Síla lásky II. (319/357)

07.45	 Živé panorama
08.15	 Ranní zprávy
08.25	 Ranní magazín
09.40	 Ranní zprávy
09.50	 Fimfárum (4/5)
10.20	Megastavby I. (3/11)
11.10	 Regionální deník
11.55	 Živé panorama
12.35	 Poklady živočišné
 říše (2/6)
13.00	 VAT
13.25	 Kukuřice střapatá
14.10	 Případy detektiva
 Kulmena
14.50	 Zlaté hity
15.35	 Umění 08
16.15	 Sportovní ozvěny
16.40	 Euro - jednotná měna
16.45	 Národní magazín
17.15	 Regionální deník
18.00	 Koňaři světa (8/20)
18.30	Můj dům - můj hrad
19.00	 (Ne)celebrity
19.10	 Zprávy - Hírek
19.15	 Večerníček
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Keno 10
20.00	Magická osmička
20.55	 Test magazín
21.05	 Diagnóza (114)
21.30	 Zprávy a komentáře
21.55	 Slovensko DNES
22.05	 Filmový klub
23.30	 Události ČT
00.05	 Záznam ze zasedání
 NR SR

06.00	 Teleráno
08.55	 La Tormenta
11.00	 Joshua
12.40	 Odpadlík I. (17/22)
13.30	Monk I. (2/13)
14.20	 Beze stopy III. (4/23)
15.15	 Cikánské srdce

17.00	 Televizní noviny
17.20	 Počasí
17.30	 Reflex
17.55	 Komisař Rex IV.
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny
19.20	 DNES
19.45	 Počasí dnes
19.50	 Sportovní noviny
20.00	 Ordinace v růžové
 zahradě II. (52.)
21.25	 Přítelkyně 
22.05	 Na střeše 
22.55	 SEDM s r.o. 
23.40	 Flirtování s katastrofou
01.30	 Intacto
03.20	 Frasier XI. (5-6/24)

07.40	 Soudní síň
08.35	 Pálí vám to?
09.20	 Válka slov
10.00	Medicopter 117 (36)
11.00	 Policajt z L.A. II.
12.00	 C.S.I.. Kriminálka Las
 Vegas (22)
13.00	 Každých devět vteřin
15.00	Medicopter 117 (36)
16.00	 Policajt z L.A. II.
17.00	 PRVNÍ Noviny
17.30	 PROMI Noviny
17.55	 NEJLEPŠÍ POČASÍ
18.00	 Soudní síň
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
19.59	 Slovensko má PLUS
20.00	 VEČERNÍ PROMI
 Noviny
20.15	 C.S.I.. Kriminálka
 Miami III. (20)
21.20	 Panelák (135)
22.00	 SHARK II. (5)
22.55	 De Facto
23.35	 Noční kino. Mesiáš 4.
 Mučitel
03.00	 C.S.I.. Kriminálka
 Miami III.
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čtvrtek 30. října

pátek 31. října

05.59	 Studio 6
08.30	 Kouzelná školka
09.00	 Hle Praha, pane
 Pařížane
10.00	 Komik
11.40	 George Gershwin
 Rhapsody in Blue
12.00	 Zprávy
12.30	 Sama doma
13.30	 Rodina, škola a já
13.50	McLeodovy dcery VII
 (10/32)
14.35	 Soudkyně Amy II
 (3/22)
15.20	 Svět zázraků.
 Pashmina (1/4)
15.40	 Šikulové
16.00	Medúza
16.30	 Kouzelná školka
17.00	 AZ-kvíz
17.25	 Stop
17.30	 Zahrada je hra
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Události v regionech
18.25	 Černé ovce
18.40	 Živé srdce Evropy.
 Sekavec písečný
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.40	 Branky, body, vteřiny
19.55	 Předpověď počasí
20.00	 Kočár nejsvětější
 svátosti
21.10	 Černá sanitka (9/15)
21.40	 Na stopě
22.05	 Podle práva (35/42)
22.30	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
22.35	 Deadwood (9/12)
23.35	 Básníci Evropy
00.05	 Bolkoviny
00.55	 ...hlavně, když kape
01.10	McLeodovy dcery VII

05.59	 Dobré ráno
08.30	 Panorama
09.10	 Nemám práci
09.35	Mustafa Kemal
 Atatürk
10.30	 Kuchařská
 pohotovost
11.00	Móda - Extravagance
 - Manýry
11.25	 AZ-kvíz
12.00	 Pod pokličkou
12.30	 Černé ovce
12.45	 Přidej se
13.00	 Nedej se
13.15	 Bludiště
13.45	 Chcete mě?
14.00	 Království divočiny.
 Legendy světa zvířat
14.30	 Interpelace poslanců
 na předsedu vlády
16.00	 Exit 316 - Mise
16.20	 Paralympijský
 magazín
16.40	 Bezpečná nemocnice
16.55	 Buly
19.30	 Zprávy v českém
 znakovém jazyce
19.40	 Film o seriálu
 Zdivočelá země III.
20.00	 Efekt přihlížejícího
21.00	 Historie.cs
21.55	 Krásný ztráty
22.20	 Divnopis - Oskořínek
22.30	 Události, komentáře
23.05	 Branky, body, vteřiny
23.10	 Československý
 filmový týdeník
23.20	 Špatná výchova
01.05	Masakr na střední
 škole Columbine
01.55	 Concentus Moraviae
 2008
03.00	 Ceny Ministerstva
 kultury 2008
03.55	 Divnopis - Oskořínek
04.00	 Padesátiletý BROLN

05.59	 Snídaně s Novou
08.35	 Pohotovost XIII (21)
09.35	 Nováček
11.35	 Ulice (259)
12.20	 Sue Thomasová.
 Agentka FBI III (6)
13.15	 Dva z Queensu VI
13.40	 Raymonda má každý
 rád VIII (18)
14.10	 Gilmorova děvčata VI
15.10	 Hvězdná brána II (12)
16.05	 Zákon a pořádek.
 Zločinné úmysly II
17.00	 Odpolední Televizní
 noviny
17.35	 Kriminálka Las Vegas
18.25	 Ulice (1047, 1048)
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Ordinace v růžové
 zahradě 2 (62)
21.25	 Comeback (9)
22.00	 Kriminálka Las Vegas
22.55	 Legenda o Červeném
 draku
00.35	 Námořní vyšetřovací
 služba (9)
01.20	 Novashopping
01.50	 Tajní operátoři

07.35	Will & Grace IV (9)
08.05	 Přátelé VII (24)
08.30	Malcolm v nesnázích
09.00	 Panelák (6)
09.45	 Sedmé nebe IX (13)
10.45	 Na čem záleží (9)
11.25	 To je vražda, napsala
12.30	 Chůva k pohledání IV
13.05	 Policie - New York
14.05	 Chameleon II (1)
15.05	Will & Grace IV (10)
15.35	 Drzá Jordan I (23)
16.35	 Komisař Rex VII (2)
17.40	Minuty regionu

18.00	 5 proti 5
18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé VIII (1)
19.55	 Počasí
20.00	 Velmi křehké vztahy
21.20	 Jste to, co jíte
22.25	 Zoufalé manželky IV
23.25	 Sběratelé kostí II (4)
00.25	 Případ pro dva V (60)
01.35	 Volejte Věštce

07.40	 FOKUS - peníze
08.10	 Země zvířat
08.15	 Kačerov (14/30)
08.45	 Domácí mistři
08.50	 George, král džungle
10.25	 Excentriks (7/26)
10.55	 Excentriks (8/26)
11.25	 Duel
12.00	 Krátké zprávy
12.10	 Dámský magazín STV
12.55	 Obchod se štěstím
13.30	 Don Matteo (3/96)
14.25	 Špiónky (3/40)
15.10	 Policajti z přístavu V.
16.00	 Krátké zprávy
16.10	 FOKUS - práce a rodina
16.40	 Síla lásky II. (323/357)
17.30	 Síla lásky II. (324/357)
18.19	 Domácí mistři
18.20	 Večerníček
18.35	 5 proti 5
19.14	 Jak vidím euro
19.15	 Slovensko DNES
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.52	 100 otázek o Euru
19.55	 Branky body vteřiny
20.00	 Detektiv Poirot.
 Bonboniéra
21.10	 SOS vás baví
21.30	 Obchod se štěstím
22.05	 Radost ze života
22.35	 Život po životě II (3/8)
23.30	 Gang policajtů
01.20	 Hrdinové války (2/2)

07.45	 Živé panorama
08.15	 Ranní zprávy
08.25	 Ranní magazín
09.45	 Ranní zprávy
09.55	 Pět zrn
10.35	 Věda zítřka (3/18)
11.20	 Regionální deník
12.10	 Živé panorama
12.35	 Vodní svět (6/6)
13.05	 Elixír
13.30	 Krůpěje potu a krása
14.00	 HITMÁNIE
14.45	 Klik
15.00	 Důvěrné sféry
16.00	 Slovo
16.05	 Svědectví
16.25	 Profesionál
16.30	 Policie
16.45	 Halali
17.15	 Regionální deník
18.00	 Velké záhady
18.30	 Eurovzdělávání a
 eurověda
18.45	 Sociální zápisník
19.00	 (Ne)celebrity
19.10	 Zprávy - Hírek
19.15	 Večerníček
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Keno 10
20.00	 Zápisník medvědů
20.55	 Rodina
21.30	 Zprávy a komentáře
21.55	 Slovensko DNES
22.05	 Večer na téma..
00.05	 Halali
00.35	 Události ČT
01.10	 Záznam ze zasedání
 NR SR

06.00	 Teleráno
08.50	 La Tormenta
10.45	 Komisař Rex IV.
12.35	 Odpadlík I. (19/22)

13.25	Monk I. (4/13)
14.15	 Beze stopy III. (6/23)
15.10	 Cikánské srdce
17.00	 Televizní noviny
17.20	 Počasí
17.30	 Reflex
17.55	 Komisař Rex IV.
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny (P)
19.20	 DNES
19.45	 Počasí dnes
19.50	 Sportovní noviny
20.00	 Ordinace v růžové
 zahradě II. (53.)
21.30	 Vražda na tvých rukách
23.55	 Souboj se zločinem
00.50	 Hřiště snů
02.45	 112

07.40	 Soudní síň
08.35	 Pálí vám to?
09.20	 Válka slov
10.00	Medicopter 117 (38)
11.00	 Policajt z L.A. (2)
12.00	 C.S.I.. Kriminálka Las
 Vegas II. (1/23)
13.00	 Ve jménu mé dcery
15.00	Medicopter 117 (38)
16.00	 Policajt z L.A. (2)
17.00	 PRVNÍ Noviny
17.30	 PROMI Noviny
17.55	 NEJLEPŠÍ POČASÍ
18.00	 Soudní síň
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
19.59	 Slovensko má PLUS
20.00	 VEČERNÍ PROMI
 Noviny
20.15	 C.S.I.. Kriminálka
 Miami III. (21)
21.20	 Panelák (137)
22.00	Mafstory
23.00	 Střepiny
23.45	 Odplata
01.35	 PRVNÍ Noviny
02.00	 KRIMI Noviny
02.30	 Noviny

05.59	 Studio 6
08.30	 Kouzelná školka
09.00	 Za ranních červánků
10.20	 Příště u Vás ze Dvora
 Králové
11.00	 Barvy života
12.00	 Zprávy
12.30	 Sama doma
13.30	 Rodina, škola a já
13.50	McLeodovy dcery VII
14.35	 Haf! (1/62)
15.00	 Tom, nejlepší přítel
15.25	 Taylor má trable
15.50	 Svět Elmo (25/56)
16.05	 Babar (12/26)
16.30	 Bludiště
17.00	 AZ-kvíz
17.30	 Bydlení je hra
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Události v regionech
18.25	 Případ pro
 ombudsmana
18.40	 Živé srdce Evropy.
 Klokočovská lípa
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.40	 Branky, body, vteřiny
19.50	 Losování
 Euromiliony
19.55	 Předpověď počasí
20.00	 Nemocnice na kraji
 města - nové osudy
21.05	 13. komnata Šárky
 Ullrichové
21.35	 Uvolněte se, prosím
22.25	 Sex ve městě II
22.55	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
23.00	 Blondýnka ve spícím
 lese (2/2)
00.30	 Losování Euromiliony
00.35	McLeodovy dcery VII

05.59	 Dobré ráno
08.30	 Panorama
09.10	 Na stopě
09.35	 Podle práva (35/42)
10.05	 Psí život
10.35	 Vzkaz Vojtěcha Cepla
11.00	 Příběhy domů
11.20	 Krásy evropského
 pobřeží. Valčík hrází
11.25	 AZ-kvíz
12.00	 Zahrada je hra
12.30	 Černé ovce
12.45	 Ta naše povaha česká
13.15	 Game Page
13.30	 Já a moje rodina
13.45	 Futuroskop
14.10	 Šikulové
14.30	Medúza
15.00	 Film o seriálu
 Nemocnice na kraji města
15.15	 Sportovci světa
16.05	 Svět zázraků
16.25	 Kvarteto
16.50	 Kam s ní (5/6)
17.05	 Francie s ozvěnou
 domova (9/16)
17.25	 Přidej se
17.40	 Nedej se
18.00	 Kosmopolis
18.30	 Ještě jsem tady
19.00	 Zprávy v českém
 znakovém jazyce
19.10	Magazín Ligy mistrů
19.35	 Haf! (1/62)
20.00	 Zázračná planeta.
 Životní cyklus (2/3)
21.00	 Kancl (5/14)
21.30	 ČT Live - Věra Špinarová
22.30	 Události, komentáře
23.05	 Branky, body, vteřiny
23.10	 Gorodok (3/20)
23.35	 Zuřivý Jan Rejžek
 hovoří o sobě a jiných
00.30	Musicblok
00.55	 Habermannův mlýn

05.59	 Snídaně s Novou
08.35	 Pohotovost XIII (22)
09.30	 Julie Lescautová V
11.30	 Ulice (260)
12.20	 Sue Thomasová.
 Agentka FBI III (7)
13.10	 Dva z Queensu VI
13.40	 Raymonda má každý
 rád VIII (19)
14.10	 Gilmorova děvčata VI
15.10	 Hvězdná brána II (13)
16.05	 Zákon a pořádek.
 Zločinné úmysly II
17.00	 Odpolední Televizní
 noviny
17.35	 Kriminálka New York
18.30	 Ulice (1049, 1050)
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Vrchní, prchni
21.55	 Elektra
23.45	 Halloween. Zmrtvýchvstání
01.25	 Novashopping
01.55	 Tabu

07.35	Will & Grace IV (10)
08.05	 Přátelé VIII (1)
08.30	Malcolm v nesnázích
09.00	 Panelák (7)
09.45	 Sedmé nebe IX (14)
10.45	 Na čem záleží (10)
11.25	 To je vražda, napsala
12.30	 Chůva k pohledání IV
13.05	 Policie - New York
14.05	 Chameleon II (2)
15.05	Will & Grace IV (11)
15.35	 Drzá Jordan II (1)
16.35	 Komisař    
 Rex VII (3)
17.40	Minuty regionu
18.00	 5 proti 5
18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé VIII (2)

19.55	 Počasí
20.00	 Hádej, kdo jsem!
21.20	 Billy Elliot
23.40	Mrazivá vášeň
02.10	 Volejte Věštce
03.55	 Kriminálka Kolín IV

07.40	 FOKUS - práce a rodina
08.10	 Země zvířat
08.15	Mateřské znamínko
08.50	 Domácí mistři
08.55	Můj syn Jack
10.35	 Excentriks (9/26)
11.00	 Excentriks (10/26)
11.25	 Duel
12.00	 Krátké zprávy
12.10	 Dámský magazín STV
12.55	 Obchod se štěstím
13.35	 Don Matteo (4/96)
14.25	 Špiónky (4/40)
15.10	 Policajti z přístavu V.
16.00	 Krátké zprávy
16.10	 FOKUS - právo
16.40	 Síla lásky II. (325/357)
17.30	 Síla lásky II. (326/357)
18.19	 Domácí mistři
18.20	 Večerníček
18.35	 5 proti 5
19.14	 Jak vidím euro
19.15	 Slovensko DNES
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.52	 100 otázek o Euru
19.55	 Branky body vteřiny
20.00	 Takoví jsme byli
21.30	 Obchod se štěstím
22.10	 Vražedná posedlost
23.40	 Hráčka
01.10	 Hvězdná loď
 Galactica II. (16/20)
01.55	 Krátké zprávy
02.05	 Síla lásky II. (325/357)
02.55	 Síla lásky II. (326/357)
03.45	 Slovensko DNES
03.55	 Zprávy STV
04.20	 Branky body vteřiny
04.25	 Excentriks (9/26)

07.45	 Živé panorama
08.15	 Ranní zprávy
08.25	 Ranní magazín
09.40	 Ranní zprávy
09.55	 Fidlibum
10.30	 Zápisník medvědů
11.25	 Regionální deník
12.10	 Živé panorama
12.50	 Velké záhady
13.15	 Větrem ošlehané,
 deštěm omývané
13.45	 Večer na téma..
15.55	 Rodina
16.25	 Církevní dějiny.
 Reformace na Slovensku
16.55	 Naše Evropa
17.25	 Dizajn (10/17)
17.55	 Sváteční slovo na
 památku reformace
18.00	 Bohoslužby při
 příležitosti památky
 reformace
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Keno 10
20.00	 Operace Sunrise
20.55	 GEN.sk
21.10	 Československý
 filmový týdeník
21.30	 Zprávy a komentáře
21.50	 Slovensko DNES
22.00	Medicína
23.05	 Noční filmový klub
00.40	 Příběhy z hrobky (3/3)
01.30	 Události ČT
02.05	 Záznam ze zasedání
 NR SR

06.00	 Teleráno
08.30	 La Tormenta
10.30	 Komisař Rex IV.
 (5/18)
12.25	 Odpadlík I. (20/22)
13.20	Monk I. (5/13)

14.15	 Beze stopy III. (7/23)
15.10	 Cikánské srdce
17.00	 Televizní noviny
17.20	 Počasí
17.30	 Reflex
17.55	 Komisař Rex IV.
 (6/18)
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny
19.20	 DNES
19.45	 Počasí dnes
19.50	 Sportovní noviny
20.00	 I moudrý chybuje
21.30	 Taxi 4
23.10	 Nepřemožitelné zlo
01.15	 Timecop 2
02.40	 Nepřemožitelné zlo
04.40	 TELEVIZNÍ Noviny

 

07.40	 Soudní síň
08.35	 Pálí vám to?
09.20	 Válka slov
10.00	Medicopter 117 (39)
11.00	 Policajt z L.A. (3)
12.00	 C.S.I.. Kriminálka Las
 Vegas II. (2)
13.00	 Zázrak
15.00	Medicopter 117 (39)
16.00	 Policajt z L.A. (3)
17.00	 PRVNÍ Noviny
17.30	 PROMI Noviny
17.55	 NEJLEPŠÍ    
 POČASÍ
18.00	 Soudní síň
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
19.59	 Slovensko    
 má PLUS
20.00	 Panelák (138)
20.45	 Film týdne. Ztracené
23.35	 Noční kino. Podsvětí
01.40	 Ozvěna smrti
03.00	 Srdcová sedma
04.35	 Lovkyně    
 tajemství II.



29. října 2008      televizní program (28. 10. – 4. 11. 2008) strana vii

sobota 1. listopadu

neděle 2. listopadu

07.50	 U nás na farmě (9/26)
08.05	Maruška
08.35	 Potkan 007
09.45	 Případy detektiva
 Packala
10.15	 Snít můžeme   
 vždycky
11.45	 Film o filmu. Malé
 oslavy
12.00	 Zprávy
12.05	 Z metropole, Týden v
 regionech
12.35	 Auto Moto    
 Styl
13.05	 Království divočiny.
 Legendy světa zvířat
 (13/13)
13.35	 Po stopách
13.50	 Dobrá rada    
 nad zlato
14.20	Móda - Extravagance
 - Manýry
14.45	 Okouzlení VIII (50/54)
15.40	 Honba za láskou
17.10	 Film o seriálu
 Zdivočelá země III.
17.25	 Kuchařská
 pohotovost
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Zprávy
18.05	 Etiketa
18.15	 Psí    
 život
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.40	 Branky, body, vteřiny
19.55	 Předpověď počasí
20.00	 StarDance III...když
 hvězdy tančí
21.25	 Talentovaný pan
 Ripley
23.40	 Zprávy
23.45	 Branky, body, vteřiny

23.50	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
23.55	 Pravda zabíjí
02.00	Muž v pozadí (2/4)
03.15	 13. komnata Šárky
 Ullrichové
03.45	 Pošta pro tebe
04.40	 Náš člověk na
 Seychellách

07.50	 Panorama
08.30	 Zázračná planeta.
 Životní cyklus (2/3)
09.25	 Folklorní    
 magazín
09.50	 Náš venkov
10.10	 ...a tuhle znáte?
10.40	 Osudy hvězd
11.00	 Všichni svatí z
 Locarna
12.00	 Haf! (2/62)
12.25	 Pětka    
 v Pomeranči
13.15	 Game Page
13.40	 Sabotáž
14.05	 Green Day. Live
15.00	 Kinobox
15.30	 Zvláštní zbraně 2.
 světové války (2/2)
16.20	 Kamera na cestách.
 Senegal
17.10	 Cornwall hýčkaný
 golfským proudem
18.00	 O češtině
18.15	 Po Královské cestě s
 profesorem
 Františkem
 Dvořákem
18.30	 Kultura.cz
18.50	 Postřehy    
 odjinud
19.00	 Povídání    
 o opeře
19.30	 Haf! (2/62)
20.00	 Bratři Karamazovi.
 Vzkříšení
22.05	 Divadlo žije!

22.30	 Artmix
23.25	 Noc s Andělem
00.55	 Pixies. Acoustic
01.50	 Sešli se...
02.50	 Na plný pecky
03.30	 ČT Live - Pavel
 Sedláček
04.25	 Grotesky
04.35	 Ladí neladí

07.55	 Báječní lidé (12)
08.50	 Eso
10.05	 Křupan
12.00	 Volejte Novu
12.30	 Tři chlapi    
 v chalupě
14.10	Měsíc    
 v ohrožení
16.00	 Jak svět přichází o
 básníky
17.50	 Babicovy dobroty
18.30	 Koření
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Stealth. Přísně tajná
 mise
22.30	 Proroctví z temnot
00.50	 Python 2
02.25	 Novashopping
02.55	 Volejte Novu
03.25	 DO-RE-MI
04.25	 Lenssen & spol. IV
 (56, 57)

08.00	 Přátelé VIII (2)
08.35	 Autosalon
09.30	M*A*S*H (205)
09.55	M*A*S*H (206)
10.35	 Hunter V (13)
11.35	 Angelin tým (9)
12.30	 Policejní vyjednavači
 (10)

13.30	 Vraždy v Midsomeru I
15.40	 Premier League Live!
16.00	 Chelsea FC –
 Sunderland AFC
18.05	 5 proti 5 - Souboj
 týmů
18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé VIII (3)
19.55	 Počasí
20.00	 Ray
23.15	Mortal Kombat - Boj
 na život a na smrt
01.20	 Volejte Věštce
03.05	 Dvojí nasazení (9)

08.00	 Byl jednou jeden
 život (6/26)
08.30	 Fidlibumova    
 listárna
08.55	 Superchvaty
09.25	 Jsi v obraze?
09.55	 Hádej, kdo nás
 pozval?
10.35	 Ztracené    
 město (3/13)
11.00	 South Beach (1/8)
11.45	 Planeta Země shora
 (3/8)
12.35	 Grid
13.05	 Klik
13.20	 Eurovirtuál
13.40	 Pro pár    
 dolarů navíc
15.25	 Camp rock
17.00	 Zlaté hity
17.50	 Postav dům, zasaď
 strom
18.20	 Večerníček
18.30	 5 proti 5 - Hvězdný
 speciál
19.23	 Počasí
19.29	 Jak vidím euro
19.30	 Zprávy STV
19.50	 100 otázek o Euru
19.55	 Branky body vteřiny

20.00	 Pošta pro tebe
21.40	 Bídníci
00.30	 Skutečný příběh.
 Rainbow Warrior
02.10	 Takoví jsme byli
03.20	 Radost    
 ze života
03.50	 Zprávy STV
04.10	 Branky body vteřiny
04.20	 Planeta Země shora
 (3/8)

07.35	 Živé panorama
08.15	 Extr@ English (9/30)
08.40	 Operace Sunrise
09.35	 Den Karla Machaty
09.50	Medicína
10.55	 Cesty naděje
11.20	 Elixír
11.50	 GEN.sk
12.05	 5 minut po dvanácté
13.05	 Chart one
13.50	 Děti z Beslanu
14.50	 Půltón
15.20	 Kapura
16.10	 Farmářské    
 revue
16.25	 Pařížský autosalón
 2008
16.55	 Formule 1    
 kvalifikace
18.10	 Hokej Slovnaft
 extraliga
18.50	 Večerníček
20.40	 Keno 10
20.45	 Sváteční slovo
20.55	 Andělé strážní
21.25	 Svědectví
 pronásledovaná pro
 víru
22.00	 Kino na Dvojce
23.35	 Dokument o Farö
 1979
01.15	 Grid
01.45	 Události ČT
02.20	 Zprávy STV

07.55	 Trable, trable, tuplem
 trable
09.45	 Přátelé IX. (16-17/24)
10.45	 Addamsova rodina
12.45	 Slovensko má talent
14.10	 Taxi 4
16.00	 Hledání Země
 Nezemě
18.00	 Na střeše
18.50	 Počasí
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny
19.25	 Sportovní    
 noviny
19.30	 Smetánka (od 12 let)
20.00	 Gladiátor
23.20	 Kontraband
01.00	 Vrána
02.45	 Gladiátor

07.50	 Legenda o Tarzanovi
08.20	 Pohádková jízda
08.50	 Blízko smrti (7, 8)
10.50	 Jak jsem    
 poznal vaši
 matku I. (7, 8)
11.45	Malý unavený Joe
14.15	 Dr. Dolittle
16.00	 Piráti (1/4)
18.20	 Jak se staví sen
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
19.59	 Slovensko má PLUS
20.00	 Filmové hity.
 Ochránce
22.15	 Filmové hity. Švéd
00.25	 Noční kino. Anatomie
 2
02.15	 Cena a smrt
03.45	 Jak jsem poznal vaší
 matku I.
04.30	 Kocour

07.30	 Hřiště 7
09.45	 Kalendárium
10.00	 Toulavá kamera
10.30	 Objektiv
11.00	 Cirkus Humberto
 (9/12)
12.00	 Otázky Václava
 Moravce
13.00	 Zprávy
13.05	 Jak se ševcem šili
 čerti
14.15	 Cesty víry
14.35	 Křesťanský magazín
14.50	 Sváteční slovo
 evangelického faráře
 Miloše Rejchrta
14.55	 Pán a sluha
16.20	 Zatopené osudy
16.40	 Divnopis - Sány
16.50	 Kouzlo Afriky
17.15	 Památky na prodej
17.35	 Čétéčko
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Zprávy
18.05	 Arabela (5/39)
18.40	 Zpívánky
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.35	 Branky, body, vteřiny
19.50	 Předpověď počasí
19.55	 Sportka a Šance
20.00	 Hop nebo trop (4/4)
21.20	 168 hodin
21.50	 StarDance III...kolem
 dokola
21.55	 Zprávy
22.00	 Branky, body, vteřiny
22.05	 Losování Sportky a
 Šance
22.10	 Foylova válka IV
23.45	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion

23.50	 Canterburské
 povídky (1/6)
00.45	 Svět umění.
 Hollywood a Bible
01.45	 Uvolněte se, prosím
02.25	 Básníci Evropy
02.55	 Krásy evropského
 pobřeží. Mys Wrath
03.00	 Otázky Václava
 Moravce
04.00	 Otázky Václava
 Moravce 2. část

07.50	 Panorama
08.30	 Exit 316 - Mise
08.50	 Hledání ztraceného
 času
09.15	 Čtenářský deník...
 Eva Kantůrková. Pán
 věže
09.30	 Knižní svět
10.00	 Bohoslužba za
 zemřelé
11.00	Mýty a fakta historie.
 Zlatá horečka (1/2)
12.05	 Konec velké epochy
13.25	 Základy
13.50	 Svět umění.
 Hollywood a Bible
14.50	 Rošťáci
16.45	 Veselý rozvod
18.30	 Kultura.cz
19.00	 Povídání o opeře
19.25	 F. Kreisler. Vídeňské
 capriccio
19.35	 Simpsonovi XVIII
 (12/22)
20.00	 Houby, houby,
 houby...
20.55	 Šel pan Lada na
 houby
21.40	 Pod pokličkou
22.00	 Na plovárně s
 Raymondem
 Ceulemansem
22.25	 Ještě žiju s věšákem,

 plácačkou a čepicí
00.00	Mstislav Rostropovič
00.55	 StarDance III...když
 hvězdy tančí
02.10	 Simpsonovi XVIII
 (12/22)
02.35	 Cornwall hýčkaný
 golfským proudem
03.20	 Kamera na cestách.
 Senegal
04.10	 Zatopené osudy
04.30	 Krásný ztráty

07.35	 Jen počkej, zajíci!   
 (1, 2)
08.05	 Tajuplný ostrov (1/2)
09.50	 Superpolda
12.05	Malý pitaval z
 velkého města (14)
13.10	 Hotel snů. Seychely
15.05	Muži v černém
17.00	 Odpolední Televizní
 noviny
17.30	 VC Brazílie
19.45	 Televizní noviny
20.20	 Pojišťovna štěstí IV
 (9)
21.35	 Střepiny
22.05	 Ztraceni IV (10)
23.00	 VC Brazílie
23.15	 24	hodin IV (23)
00.05	 Polda
01.45	 Námořní vyšetřovací
 služba (10)
02.35	 Novashopping
03.05	 Střepiny
04.20	 Lenssen & spol. IV
 (58, 59)
05.10	 Novashopping
05.25	 Novashopping

08.00	 Hitlerovi muži I (2)
09.15	 Svět 2008

09.50	 Pod bílými plachtami.
 Štěstí na horizontu
11.50	 Receptář nápadů
13.00	 Nedělní partie
13.45	 Únos dítěte
15.45	 Sledování
18.00	 Jak se staví sen
18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé VIII (4)
19.55	 Počasí
20.00	 Ber nebo neber
21.20	 Pustit žilou
22.05	 Spravedlnost (7)
23.05	 Smrtící rána
01.10	 Volejte Věštce
02.55	 Žena v taláru (9)
04.30	 Nedělní partie

08.00	 Byl jednou jeden
 život (7/26)
08.30	 Elá hop
09.00	 Góóól
09.30	 Případy detektiva
 Kulmena
10.15	 HITMÁNIE
11.00	 Svět v obrazech
11.35	 Peníze
11.55	 Za 5 minut 12
13.05	 Velká divočina na
 severu (2/3)
14.00	 James Bond.
 Goldfinger
15.55	 Pošta pro tebe
17.20	 Proměna
17.50	 Extra
18.19	 Domácí mistři
18.20	 Večerníček
18.30	 Černá nebo bílá
19.23	 Počasí
19.29	 Jak vidím euro
19.30	 Zprávy STV
19.50	 100 otázek o Euru
19.55	 Branky body vteřiny
20.00	 Nemocnice na kraji
 města IV. - Nové
 osudy (6/13)

21.25	 Tenkrát na východě
23.20	 Dvojitý zásah
01.05	 Inspektor Morse
 31/33. Smrt je mým
 sousedem
02.45	 KINOHIT

07.35	 Živé panorama
08.15	 Farmářské revue
08.30	Můj dům - můj hrad
09.00	 Kapura
09.40	 Československý
 filmový týdeník
09.55	 V tichu minulosti
10.20	 A Světlo věčné nechť
 jim svítí...
10.30	 O Jankovi klíčníkovi
11.40	 Žijící kameny (8/13)
12.10	 Andělé strážní
12.40	 Smrt Pavla Duchaje
13.30	 Folklorní festivaly
14.45	 Slovo
14.55	 Orientace
15.25	 Corgoň liga
17.40	 Formule 1 hlavní
 závod
20.00	 Keno 10
20.10	 Na křižovatce sk. + cz
21.50	 Umění 08
22.20	 Odpískáno
23.20	Magazín    
 ligy mistrů
23.45	 Ten sportovní život
01.55	 Události ČT
02.30	 Zprávy STV

07.05	 Strážný anděl
08.50	 Vysloužilí lvi
10.50	 Čarodějky VIII. 
12.40	 Ze zákulisí Markízy
13.00	 Na tělo (P)
13.35	 Lampárna
14.20	 Sebechlebští
 hudebníci
15.45	 Old Shatterhand

18.10	 Srdeční    
 záležitosti
18.50	 Počasí
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny
19.25	 Sportovní noviny
19.30	 PROMINENTI
20.00	 Slovensko má talent
22.15	 Slovensko má talent -
 rozhodnutí 
22.55	 Spy Game
01.25	Mafiánky
03.20	 Plavčík
04.40	 PROMINENTI

08.00	 Království surikat
 (1,2/13)
09.00	 Zrození pro zabíjení
10.00	 Lovci predátorů
11.00	 Střepiny PLUS
11.30	 Panelák magazín
12.30	 Autosalón
12.50	 Šeherezáda
17.00	 PRVNÍ Noviny
17.25	 NEJLEPŠÍ POČASÍ
17.40	 Zvířecí klinika
18.20	 Nové    
 bydlení
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
19.59	 Slovensko má PLUS
20.00	 C.S.I.. Kriminálka
 Miami VI. (8)
21.00	 C.S.I.. Kriminálka
 New York IV. (7)
22.00	 Prison Break. Útěk z
 vězení III. (7, 8)
00.00	 C.S.I.. Kriminálka
 Miami VI.
00.55	 C.S.I.. Kriminálka
 New York IV.
01.40	 Prison Break. Útěk z
 vězení III.
03.10	 Lovci predátorů
04.00	 Jericho
04.35	 Varování
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05.59	 Studio 6
08.30	 Sezame, pojď si hrát
09.00	 Pán a sluha
10.25	 Boj o život na zahrádce
11.15	 Tajemství divočiny.
 Sněžný balet
11.40	 Po stopách
12.00	 Zprávy
12.30	 Sama doma
13.30	 Rodina, škola a já
13.50	McLeodovy dcery VII
14.35	 Soudkyně Amy II
15.20	 StarDance III... kolem
 dokola
15.25	 Haf! (3/62)
15.50	 Věříš si?
16.15	 Záhady Toma
 Wizarda
16.30	 Kouzelná školka
17.00	 AZ-kvíz
17.30	 Kluci v akci
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Události v regionech
18.25	 Černé ovce
18.40	 Živé srdce Evropy
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.40	 Branky, body, vteřiny
19.55	 Předpověď počasí
20.00	 Zdivočelá země III.
21.00	 Na cestě po
 Ázerbájdžánu
21.25	 StarDance III...kolem
 dokola
21.35	 Reportéři ČT
22.15	 V zajetí železné
 opony (33/41)
22.30	 Veronica Guerin
00.05	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
00.10	 Politické spektrum
00.40	 Sex ve městě II
01.05	McLeodovy dcery VII

05.59	 Dobré ráno
08.30	 Panorama
09.10	 Televizní klub
 neslyšících -T-
09.40	 Kalendárium
09.55	 Kinobox
10.25	 Kultura.cz
10.45	 Kultura.cz
11.10	 Čétéčko
11.25	 AZ-kvíz
12.00	 Bydlení je hra
12.30	 Případ pro
 ombudsmana
12.45	 Artmix
13.40	 Krásy evropského
 pobřeží. Moře whisky
13.45	 The Lost Secret
14.00	 Potkan 007
15.10	 Zvláštní zbraně 2.
 světové války (2/2)
16.00	 Dobrodružství vědy a
 techniky
16.30	 FC Baník Ostrava -
 AC Sparta Praha
19.25	 Zprávy v českém
 znakovém jazyce
19.35	 Haf! (3/62)
20.00	 Komunismus:
 historie jedné iluze
 (1/3)
20.55	 Vzkaz Ivana Medka
21.25	 Šumná města
21.50	 Krásy evropského
 pobřeží. Léto ve
 Walesu
22.00	 V odborné péči (5/43)
22.30	 Události, komentáře
23.05	 Branky, body, vteřiny
23.10	 Q
23.40	Musicblok
00.05	 Fokus ČT24
00.30	 Swannova láska
02.20	 Knižní svět
02.45	 Čtenářský deník...
 Eva Kantůrková. Pán
 věže

05.59	 Snídaně s Novou
08.35	 Pohotovost XIII (23)
09.30	 Hora hrdinů
11.30	 Ulice (261)
12.20	 Sue Thomasová.
 Agentka FBI III (8)
13.15	 Dva z Queensu VI
13.40	 Raymonda má každý
 rád VIII (20)
14.10	 Gilmorova děvčata VI
15.05	 Hvězdná brána II (14)
16.05	 Zákon a pořádek.
 Zločinné úmysly III
17.00	 Odpolední Televizní
 noviny
17.35	 Kriminálka New York
18.30	 Ulice (1051, 1052)
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Kriminálka Anděl (10)
21.20	 Víkend
21.55	 Dr. House IV (10)
22.55	 Nebezpečné hry 3
00.35	 Námořní vyšetřovací
 služba (11)

07.35	Will & Grace IV (11)
08.05	 Přátelé VIII (4)
08.30	Malcolm v nesnázích
09.00	 Panelák (8)
09.45	 Sedmé nebe IX (15)
10.45	 Na čem záleží (11)
11.25	 To je vražda, napsala
12.30	 Chůva k pohledání IV
13.05	 Policie - New York
14.05	 Chameleon II (3)
15.05	Will & Grace IV (12)
15.35	 Drzá Jordan II (2)
16.35	 Komisař Rex VII (4)
17.40	Minuty regionu
18.00	 5 proti 5
18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé VIII (5)
19.55	 Počasí

20.00	 Ošklivka Katka (49)
21.20	 Nic než pravda
22.25	 Closer III (9)
23.25	 Hledá se táta
00.30	 Invaze (22)
01.25	 Volejte Věštce

07.40	 FOKUS - právo
08.10	 Země zvířat
08.15	 Aladin (35/65)
08.35	 Domácí mistři
08.45	 Excentriks (11/26)
09.05	 Excentriks (12/26)
09.35	 Nemocnice na kraji
10.40	 Vášně (42/42)
11.30	 Duel
12.00	 Krátké zprávy
12.10	 Dámský magazín STV
12.55	 Obchod se štěstím
13.30	 Don Matteo (5/96)
14.30	 Špiónky (5/40)
15.15	 Policajti z přístavu V.
16.00	 Krátké zprávy
16.10	 FOKUS - Slovenská
 televize
16.40	 Síla lásky II. (327/357)
17.30	 Síla lásky II. (328/357)
18.19	 Domácí mistři
18.20	 Večerníček
18.35	 5 proti 5
19.14	 Jak vidím euro
19.15	 Slovensko DNES
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.52	 100 otázek o Euru
19.55	 Branky body vteřiny
20.00	 Sváko Ragan (3/3)
21.30	 Obchod se štěstím
22.05	 Chirurgové IV. (10/17)
22.50	 KINOHIT
23.15	 Zákon a
 pořádek.Speciální
 jednotka III. (2/22)
00.00	 Test magazín
00.10	 Zločin a trest na
 předměstí

07.45	 Živé panorama
08.15	 Ranní magazín
09.50	 Země zvířat
10.00	 Elá hop
10.25	 Táraninky
10.40	 Germinie
12.00	 Živé panorama
12.25	 Žijící kameny (8/13)
12.55	 Orientace
13.20	 Nést svůj kříž
13.45	 Hádej, kdo nás
 pozval?
14.25	 Eurovirtuál
14.35	 Grid
15.05	Magazín ligy mistrů
15.40	 Odpískáno
16.35	 Euro - jednotná měna
16.45	 Romský magazín - So
 Vakeres
17.15	 Regionální deník
18.00	 Poklady živočišné
 říše (3/6)
18.30	 Sportovní ozvěny
19.00	 (Ne)celebrity
19.10	 Zprávy - Hírek
19.15	 Večerníček
19.30	 Zprávy STV
19.50	 Keno 10
20.00	Megastavby I. (4/11)
20.55	 VAT
21.30	 Zprávy a komentáře
21.55	 Slovensko DNES
22.05	 Eurokino
23.35	 Naše Evropa
00.05	 Andělé strážní
00.30	 Cesty naděje
01.00	 Euro - jednotná měna
01.05	 Romský magazín - So
 Vakeres
01.30	 Události ČT

06.00	 Teleráno (P)
08.15	 La Tormenta

10.15	 Old Shatterhand
12.20	 Odpadlík I. (21/22)
13.15	Monk I. (6/13)
14.10	 Beze stopy III. (8/23)
15.00	 Cikánské srdce
17.00	 Televizní noviny 
17.20	 Počasí 
17.30	 Reflex 
17.55	 Komisař Rex IV.
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny 
19.20	 DNES 
19.45	 Počasí dnes 
19.50	 Sportovní noviny 
20.00	 Pojišťovna štěstí IV.
21.15	 Kobra 11 XII. (9/10)
22.10	 Palba  )
22.45	 112 
23.25	 Okovy moci
01.20	 Na mou čest

07.40	 Soudní síň
08.35	 Pálí vám to?
09.20	 Válka slov
10.00	Medicopter 117 (40)
11.00	 Policajt z L.A. (4)
12.00	 C.S.I.. Kriminálka Las
 Vegas II. (3)
13.00	 Špinavá válka
15.00	Medicopter 117 (40)
16.00	 Policajt z L.A. (4)
17.00	 PRVNÍ Noviny
17.30	 PROMI Noviny
17.55	 NEJLEPŠÍ POČASÍ
18.00	 Soudní síň
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
19.59	 Slovensko má PLUS
20.00	 Panelák (139)
20.45	 Kutyil s.r.o. (10)
21.35	 Profesionálové (10)
22.30	Webmaster
23.30	 Speciální komando II.
01.30	 Kriminální sekce -
 devátá úroveň (8)
02.15	 Autosalón

05.59	 Studio 6
08.30	 Kouzelná školka
09.00	 TVŠ. Zrychlený čas
09.20	 Příběhy z přírody
09.35	 Ohlédnutí
09.40	 Halabalašou
10.30	My dva a čas
10.55	Melodie, které se
 vracejí s Yvettou
 Simonovou
11.20	 Vánoční stromek
 Yvetty Simonové
12.00	 Zprávy
12.30	 Sama doma
13.30	 Rodina, škola a já
13.50	McLeodovy dcery VII
14.35	 Soudkyně Amy II
15.20	 StarDance III...kolem
 dokola
15.25	 Haf! (4/62)
15.50	 Věda je zábava III
16.15	 Tykadlo
16.30	 Kouzelná školka
17.00	 AZ-kvíz
17.30	 Chalupa je hra
17.55	 Předpověď počasí
17.57	Minuta z přírody
18.00	 Události v regionech
18.25	 Černé ovce
18.40	 Živé srdce Evropy
18.45	 Večerníček
18.55	 Šťastných deset a
 Šance milion
19.00	 Události
19.40	 Branky, body, vteřiny
19.55	 Předpověď počasí
20.00	 Taxík
20.35	 Po stopách hvězd
21.05	 Všechnopárty
21.50	 StarDance III...kolem
 dokola
21.55	 Černá sanitka (10/15)
22.25	 Retro
22.55	 Losování Šťastných
 deset a Šance milion
23.00	 Rushmore
00.30	McLeodovy dcery VII

05.59	 Dobré ráno
08.30	 Panorama
09.10	 Kosmopolis
09.40	Mýty a fakta historie.
 Zlatá horečka (1/2)
10.40	 168 hodin
11.10	 Černé ovce
11.25	 AZ-kvíz
12.00	 Kluci v akci
12.25	 Dobrá rada nad zlato
13.00	 Hřiště 7
15.10	 Toulavá kamera
15.40	 Kouzlo Afriky
16.05	Max Ernst (1/2)
17.05	 Hledači času
17.20	 Utajená řeč peněz
 (8/13)
17.40	 Dvaasedmdesát jmen
 české historie (19/72)
18.00	 Klíč
18.30	 Babylon
18.55	 Zprávy v českém
 znakovém jazyce
19.05	 Adult English Zone
 (26/26)
19.30	 Haf! (4/62)
20.00	 Singles
20.25	 Liga mistrů
23.45	 Sešli se...
00.35	 Houby, houby,
 houby...
01.35	 Šel pan Lada na
 houby
02.20	 Pod pokličkou
02.35	 Komunismus:
 historie jedné iluze
 (1/3)
03.30	 Po Královské cestě s
 profesorem
 Františkem Dvořákem
03.45	 Sváteční slovo
 evangelického faráře
 Miloše Rejchrta
03.50	 Základy
04.15	 Cesty víry
04.35	 Křesťanský magazín

05.59	 Snídaně s Novou
08.35	 North Shore (1)
09.30	 Buď otcem mého
 dítěte
11.25	 Ulice (262)
12.15	 Sue Thomasová.
 Agentka FBI III (9)
13.10	 Dva z Queensu VI
13.40	 Raymonda má každý
 rád VIII (21)
14.10	 Gilmorova děvčata VI
15.05	 Hvězdná brána II (15)
16.05	 Zákon a pořádek.
 Zločinné úmysly III
17.00	 Odpolední Televizní
 noviny
17.35	 Kriminálka New York
18.30	 Ulice (1053, 1054)
19.30	 Televizní noviny
20.00	 Ordinace v růžové
 zahradě 2 (63)
21.20	 Kriminálka Miami V
22.15	 112
22.55	 Výkupné
01.15	 Námořní vyšetřovací
 služba (12)
02.00	 Novashopping
02.30	 DO-RE-MI

07.35	Will & Grace IV (12)
08.05	 Přátelé VIII (5)
08.30	Malcolm v nesnázích
09.00	 Panelák (9)
09.45	 Sedmé nebe IX (16)
10.45	 Na čem záleží (12)
11.25	 To je vražda, napsala
12.30	 Chůva k pohledání IV
13.05	 Policie - New York
14.05	 Chameleon II (4)
15.05	Will & Grace IV (13)
15.35	 Drzá Jordan II (3)
16.35	 Komisař Rex VII (5)
17.40	Minuty regionu

18.00	 5 proti 5
18.55	 Zprávy TV
19.30	 Přátelé VIII (6)
19.55	 Počasí
20.00	 Velmi křehké vztahy
 III (19)
21.20	 Hledá se táta
22.25	Muži na stromech II
23.25	 Sběratelé kostí II (5)
00.25	 Případ pro dva V (61)
01.35	 Volejte Věštce

07.40	 FOKUS - Slovenská
 televize
08.10	 Země zvířat
08.15	 Aladin (36/65)
08.40	 Domácí mistři
08.45	Měsíční svit IV.
09.35	Made in America
11.25	 Duel
12.00	 Krátké zprávy
12.10	 Dámský magazín STV
13.00	 Obchod se štěstím
13.30	 Don Matteo (6/96)
14.30	 Špiónky (6/40)
15.15	 Policajti z přístavu V.
16.00	 Krátké zprávy
16.10	 FOKUS - zdraví
16.40	 Síla lásky II. (329/357)
17.30	 Síla lásky II. (330/357)
18.19	 Domácí mistři
18.20	 Večerníček
18.35	 5 proti 5
19.14	 Jak vidím euro
19.15	 Slovensko DNES
19.23	 Počasí
19.30	 Zprávy STV
19.52	 100 otázek o Euru
19.55	 Branky body vteřiny
20.00	 Drišlákoviny
21.30	 Obchod se štěstím
22.05	 Zoufalé manželky III.
 (10/23)
22.50	 Skutečný příběh.
 Vzpoura
01.20	 Pasadena (1/13)

07.45	 Živé panorama
08.15	 Ranní magazín
09.50	 Země zvířat
10.00	 Fimfárum (5/5)
10.35	Megastavby I. (4/11)
11.25	 Regionální deník
12.10	 Živé panorama
12.35	 Poklady živočišné
 říše (3/6)
13.05	 VAT
13.30	Malířka Oravy-
 Medvecká Mária
13.55	 Případy detektiva
 Kulmena
14.40	 Zlaté hity
15.25	 Umění 08
15.50	 Sportovní ozvěny
16.20	 Národní magazín
16.50	 Revitalizuj... a dům
 chytí druhý dech
17.20	 Slovensko-Česko
19.55	 Keno 10
20.05	 Věda zítřka (4/18)
20.55	 Test magazín
21.05	 Diagnóza (115)
21.30	 Zprávy a komentáře
21.55	 Slovensko DNES
22.05	 Filmový klub
23.35	 Liga mistrů - sestřihy
00.55	 Národní magazín
01.20	 Události ČT
02.00	 Zprávy STV
02.20	 Slovensko DNES
02.30	 Zprávy a komentáře

06.00	 Teleráno (P)
08.40	 La Tormenta
10.35	 Jenifer
12.25	 Odpadlík I. (22/22)
13.20	Monk I. (7/13)
14.15	 Beze stopy III. (9/23)
15.10	 Cikánské srdce 
17.00	 Televizní noviny (P)
17.20	 Počasí (P)

17.30	 Reflex (od 15 let) (P)
17.55	 Komisař Rex IV.
19.00	 TELEVIZNÍ Noviny (P)
19.20	 DNES (P)
19.45	 Počasí dnes (P)
19.50	 Sportovní noviny (P)
20.00	 Ordinace v růžové
 zahradě II. (54.)
21.25	 Přítelkyně
22.05	 Na střeše
22.55	 SEDM s r.o.
23.40	 Posedlost
01.40	 Skrytá tvář ošetřovatelky

07.40	 Soudní síň
08.35	 Pálí vám to?
09.20	 Válka slov
10.00	Medicopter 117 (41)
11.00	 Policajt z L.A. (5)
12.00	 C.S.I.. Kriminálka Las
 Vegas II. (4)
13.00	 Blue Moon
15.00	Medicopter 117 (41)
16.00	 Policajt z L.A. (5)
17.00	 PRVNÍ Noviny
17.30	 PROMI Noviny
17.55	 NEJLEPŠÍ POČASÍ
18.00	 Soudní síň
19.00	 KRIMI Noviny
19.30	 Noviny
19.55	 SPORT
19.59	 Slovensko má PLUS
20.00	 VEČERNÍ PROMI
 Noviny
20.15	 C.S.I.. Kriminálka
 Miami III. (22/22)
21.20	 Panelák (140)
22.00	 SHARK II. (6)
22.55	 De Facto
23.35	 Noční kino. Obvyklí
 podezřelí
01.50	 KRIMI Noviny
02.15	 SHARK II. (6)
02.55	 C.S.I.. Kriminálka
 Miami III. (22/22)
03.40	 Jericho
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Jako asistent rozhodčího na listině UEFA už se Antonín Kordula seznámil i s legendárním fotbalistou a současným předsedou UEFA Michelem Platinim.  

„Radiokomunikátor je velmi porspěšná věc, i když umí i zazlobit,“ říká Antonín 
Kordula o moderním doplňku rozhodčích.  

Fotbal v jiných evropských zemích má mnohonásobně 
vyšší kulturu, u nás se hledají spíše jeho negativa
n Jste zastáncem profesio-

nalizace rozhodčích? 
Je to hodně složité téma, pro-

tože ani ve světě není příliš pro-
fesionálů. Navíc někteří naši 
současní špičkoví arbitři pracují 
v čele významných firem či na 
postu ředitelů bank a je otázkou, 
zda by své povolání chtěli kvůli 
fotbalu opustit. 
n S fotbalem jste projezdil 

takřka celou Evropu a věnuje-
te mu spoustu času. Znamená 
to, že je pro vás hlavním zdro-
jem příjmů?  

To nikoliv. Být fotbalovým 
rozhodčím je na téhle úrovni 
krásné hobby. Stačí jedna vel-
ká chyba při utkání nebo zra-
nění a rozhodčí není třeba dva 
měsíce obsazován. V Česku má 
tedy každý prvoligový sudí své 
zaměstnání  a já na tom nejsem 
jinak.
n Prozradíte, kde pracuje-

te?
Moje povolání by se ani neda-

lo utajit, jelikož pracuji doma 
v Ratíškovicích jako jeden ze 
dvou obecních strážníků. Své-
ho zaměstnání si velmi vážím, 
už i proto, že vedení obce v čele 
se starostou Josefem Uhlíkem 
podporuje mé fotbalové aktivity 
a umožňuje mi různě měnit smě-
ny podle potřeby. Proto bych jim 
chtěl touto cestou poděkovat.    
n Vaše kariéra v roli rozhod-

čího trvá šestnáct roků a roz-
hodně není jednoduchá. Čelil 
jste někdy nějaké inzultaci či 
jinému ataku ze strany hráčů 
a diváků?

Přímo inzultaci jsem ještě 
neabsolvoval a doufám, že už se 
toho ani nedočkám. Jinak polití 
pivem, tref kelímkem, zapalo-
vačem či jinými drobnými před-
měty, už bylo několikrát. Jednou 
jen kousek ode mě explodoval 
dělbuch, což mě na dost dlou-
ho téměř ohlušilo, a zažil jsem 
i snahu trefit mě takovou tou 
plastovou přenoskou na pivo. 
To už bylo příliš a vběhl jsem do 

hřiště a praporkem signalizoval 
incident hlavnímu rozhodčímu. 
Lidé, kteří tohle dělají, si vůbec 
neuvědomují, jak z té výšky 
a dálky mohou ublížit, v tom lep-
ším případě pak poškodit domácí 
klub tučnou pokutou. 
n Vnímáte během zápasu 

urážky diváků?
Většinou ne, protože se 

výhradně soustřeďuji na svoje 
povinnosti.
n  A cizojazyčné urážky už 

také znáte? 
Ty vůbec, protože se tak čas-

to či hromadně ani nevyskytu-
jí. Vůbec se mi zdá, že fotbal 
v jiných evropských zemích má 
mnohonásobně vyšší kulturu než 
u nás. Lidé se tam chodí fotba-
lem bavit a zajímají je branky 
a pohledné fotbalové momenty. 
Stejně tak média se hlavně věnu-
jí krásným gólům a zdařilým 
akcím, zatímco u nás se první na-
jde chyba na rozhodčích a pak se 
přejde na bouřliváka Řepku. 
n Myslíte si také, že je stále 

nejlepším obráncem Gambri-
nus ligy? 

To rozhodně ne, ale určitě patří 
do první pětice, ovšem ta upře-
nost na jeho osobou je vážně pře-
hnaná. Podobné zákroky předvá-
dí i řada jiných hráčů, o těch se 
ale nemluví.     

n Přesně před třemi týdny 
jste v Praze na Letné absol-
voval slavné derby Sparta 
– Slavia. Co pro vás zname-
ná delegace na tento prestiž-
ní duel? 

Je to pro mě pořád velká 
pocta, přestože to bylo již moje 
třetí derby. Tento zápas má vždy 
ohromný náboj a je opravdovým 
svátkem českého fotbalu. Probí-
rá se už dlouho dopředu a pak se 
ještě dlouho po něm hodnotí, při-
tom v samotném průběhu utkání 

panuje nepopsatelná atmosféra. 
Zvláště letos, kdy se Spartě pří-
liš nedaří a naopak Slavia je se 
Šmicrem neobyčejně sebevědo-
má, bylo z letenských ochozů 
cítit neobyčejné napětí i očeká-
vání. 
n Vy osobně jste šlágr podzi-

mu zvládl bezchybně. Připra-
voval jste se na něj jinak než 
na ostatní utkání Gambrinus 
ligy?    

Snad jen psychicky, protože 
udělat nějakou hrubku prá-
vě v takovém střetnutí, může 
mít pro rozhodčího dalekosáh-
lé důsledky. Ale Spartu i Slavii 
jsem spolurozhodoval už několi-
krát, takže tyto týmy znám dost 
dobře. Pročetl jsme si důkladně 
sestavy a složení obranných řad, 
což je pro mě nejdůležitější. 
n Český národ se dělí na 

sparťany a slávisty. Kam se 
řadíte vy?

Já nikam, a to říkám, aniž 
bych se snad chtěl této odpovědi 
vyhnout kvůli pozici rozhodčího. 
Mě nikdy tyto dva kluby nijak 
nepřitahovaly a spíše fandím 
moravským klubům, přičemž je 
mi opět jedno, zda je to Brno, 
Zlín či Ostrava. 
n A mezi světovými kluby 

máte svého favorita?
Býval jsem velkým příznivcem 

anglického Liverpoolu a dokon-
ce jsem nosil jeho odznáček, ale 
už i z toho jsem vyrostl. Postu-
pem času člověk jaksi opouští 
svá privilegia a snaží se na fotbal 
dívat kompaktně. 
n Koho považujete za nej-

větší osobnost naší nejvyšší 
soutěže?

Jednoznačně Vladimíra Šmic-
ra, který právě v derby ukázal, že 
ještě může být ozdobou naší ligy. 
Je to velmi sympatický a navíc 
vždy usměvavý hráč, který potvr-
zuje, že prošel velkým fotbalem 
v těch  nejvyspělejších zemích.
n Máte svůj oblíbený i neo-

blíbený stadion? 
Oblíbený je každý, který 

má plné tribuny, protože fot-
bal bez diváků nemá atmosféru. 
Vyloženě neoblíbeným stánkem 
pro mě byl stadion v Blšanech, 
kde to bylo takové nemastné  
neslané, a i diváci patřili spíše 
k té horší části českých fanouš-
ků. Z evropských fotbalových 
chrámů se mi nejvíce líbí Allianz 
aréna v Mnichově. 
n Ve které evropské zemi je 

nejlepší fotbalové prostředí?
Španělsko, Anglie a Itálie 

jsou rájem fotbalu, ale myslím, 
že jedničkou je v současnosti 
Německo. Po mistrovství svě-
ta má krásné stadiony i skvělou 
infrastrukturu. 

n Už i naše prvoligové roz-
hodčí za uchem zdobí akční 
anténka s mikrofonem. Jak 
hodnotíte její zavedení? 

Radiokomunikátor, jak se ten-
to přístroj přesně jmenuje, zcela 
jednoznačně usnadňuje naši prá-
ci a dovoluje okamžitě reagovat 
na dotazy hlavního rozhodčího. 
Například, když si není něčím 
jist nebo něco nemohl z mno-
ha příčin vidět, či když naopak 
my čároví asistenti máme nějaký 
poznatek. Skládá se z přijímače 
se sluchátkem a mikrofonem, 
vzadu na zádech pak máme při-
pevněnou vysílačku s bateriemi. 
Trojice rozhodčích komuniku-
je okamžitě, neustále a vzájem-
ně mezi sebou, čtvrtý rozhod-
čí u hráčských lavic pak mezi 
nás může vstoupit tehdy, když 
zmáčkne zvláštní tlačítko.
n Stalo se někdy, že komuni-

kátor selhal? 
Ano, přestože celá sada je 

poměrně drahou záležitos-
tí v hodnotě zhruba sto dvaceti 
tisíc korun. Je ale zároveň vel-
mi křehká, takže vlivem pohybu 
se občas nějaký drátek ukroutí 
nebo sluchátko občas jen šumí. 

To jsou ale výjimečné případy, 
i když například během zápa-
su v moskevských Lužnikách 
nefungovala ani jedna sada, snad 
tam měli nějaké rušičky...    
n Jak vaši vytíženost snáší 

manželka Kamila?
Musím konstatovat, že velmi 

trpělivě a s velkou podporou. Už 
si prostě za ty roky bez společně 
prožitých víkendů zvykla a dou-
fám, že i zjistila, že to naše spo-
lečné odříkání mělo smysl, a že 
jsem to někam dotáhl. Zrovna 
tak i moji synové, dvanáctile-
tý Adam a šestnáctiletý Tonda, 
kteří se doma v Ratíškovicích 
úspěšně věnují fotbalu. 
n Chtěl byste, aby se třeba 

později vydali ve vašich soud-
covských šlépějích?

Bude to výhradně jejich roz-
hodnutí a já je do toho rozhodně 
nebudu pobízet, i když osobně 
svého rozhodnutí vůbec nelituji. 
Vím ale moc dobře, jaké odříkání 
by museli podstoupit, a jaký tlak 
museli snášet.    
n Ve volném čase upřednost-

ňujete rodinu, čím se ale odre-
agováváte od psychicky nároč-
né práce sudího?

Pohybu mám zatím víc než 
dost, takže s výjimkou tenisu 
téměř nesportuji. Spíše jsem rád, 
když se jen tak natáhnu u televi-
ze na pohovku nebo si vyrazím 
do lesa zaběhat se psem.  
n Za pět let pravděpodob-

ně opustíte mezinárodní scé-
nu a pár roků poté i nejvyšší 
tuzemskou soutěž. Hodláte 
pokračovat v práci rozhodčího 
a vrátit se třeba do nižších sou-
těží v rámci Jihomoravského 
kraje?

To rozhodně ne a vůbec ne 
kvůli tomu, že bych snad měl 
nos nahoru nebo se toho bál. Ale 
myslím si, že taková kariéra se 
má ukončit na vrcholu a pak je 
třeba se zase začít naplno věno-
vat buď své profesi nebo něčemu 
jinému. Už i z toho důvodu, že 
toho odříkání od  rodiny či běž-
ného životního stylu, bylo víc 
než dost. 
n Budete mít spoustu zkuše-

ností s mezinárodním puncem, 
neláká vás práce mezinárodní-
ho delegáta či svazového činov-
níka například v komisi roz-
hodčích ČMFS? 

Na tuhle otázku je ještě moc 
brzy. Je pravda, že pracuji 
v komisi rozhodčích Jm KFS, 

a moc mě to baví. Je ale  velký 
rozdíl pracovat a snášet tlaky 
v profesionálních soutěžích. Ve 
vrcholném fotbale se točí hodně 
peněz a funkcionáři některých 
oddílů vám to dokážou hlavně 
přes média pořádně okořenit.
n Nabízí se i ukázková role 

vzorného člena výkonného 
výboru OFS Hodonín, jenž 
osobně řídí zápasy na regio-
nální úrovni, je vzorem a osob-
ností pro hráče či diváky a při-
tom i tím nejlepším příkladem 
a rádcem mladým kolegům 
s píšťalkou a praporkem...

Zní to sice krásně, ale to taky 
nebude můj případ. Když to bude 
třeba a někdo to po mně bude 
chtít, tak rozhodně rád pora-
dím či pomůžu, stejně jako se 
nestraním svazové práce. Urči-
tě ale nebudu na hřišti překážet 
mladým klukům v jejich dráze 
rozhodčího. Oni se musí otrkat 
v nejnižších soutěžích a postup-
nými kroky stoupat vzhůru. 
n Zhruba dva roky jste čle-

nem výkonného výboru OFS 
Hodonín. Jak hodnotíte jeho 
práci?

Asi nejsem tím pravým, kdo 
by měl hodnotit, ale mohu říci, 
že se zatím plní představy, se 
kterými jsem do svazu kandi-
doval. Myslím, že velmi dobrou 
práci odvádí předseda svazu Petr 
Kotásek, který jako bývalý hráč 
a úspěšný klubový funkcionář 
rozumí fotbalu i lidem kolem 
něj. Má respekt, umí naslouchat 
a určitě by své schopnosti vel-
mi dobře uplatnil i na krajské či 
republikové úrovni. 

Co se týká práce samotné, tak 
stále hůře získáváme zájemce 
do funkcí okresních fotbalových 
rozhodčích.    
n Tím, co jste o sobě pro-

zradil, se možná nechá někdo 
zviklat... 

Byl bych rád, protože bez 
rozhodčích nemůže existovat 
kopaná a bez kvalitních roz-
hodčích zase nemůže existo-
vat kopaná, která baví hráče 
i diváky. Je to náročná a zdlou-
havá cesta, která si žádá kus 
odvahy, ale rozhodně stojí za 
to a dokáže i přinést jisté ohod-
nocení, nové zážitky i přátele. 
V nejnižších soutěžích rozho-
dování hodně bolí jak fyzicky, 
tak i psychicky, s postupem do 
vyšších tříd se to ale zlepšuje 
a rozhodčí získává na vážnosti. 

Derby Sparta – Slavia, 
to je stále velká pocta

Radiokomunikátor 
občas umí selhat
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ZNOJMO, MUTĚNICE • Po 
výprasku z předchozího kola, 
kdy na vlastním pažitu dostali 
mutěničtí fotbalisté od mladíků 
z olomoucké rezervy potupnou 
čtyřku, si Vinaři své fanoušky 
zase alespoň trošku udobřili. O 
víkendu totiž na horké znojem-
ské půdě dokázali urvat cenný 
bod za remízu.  

Znojmo – FK Mutěnice 2:2 
(1:0), branky hostů: Adamec, 
Obal. 

Sestava hostujícího celku: 
Kaniš – Vavruša (Červínek), 
Bílek, Číž, Jašíček, Helísek, 
Pacl (Martinelli), Brychta, Šev-

čík, Adamec, Obal.  Trenér Peter 
Vlček. 

Daleko za očekáváním příz-
nivců zatím zůstavají v letošní 
třetiligové sezoně výkony fotba-
listů Mutěnic. V trochu lepším 
světle se však Vinaři ukázali na 
horké znojemské půdě. Favorit 
z čela tabulky šel sice do vedení 
v pětadvacáté minutě hry, když 
se za Kanišova záda trefil zadák 
Yonov, hosté se přesto snažili a 
dál bojovali. Do konce první čás-
ti hry se jim ale vyrovnat nepo-
dařilo. Naopak, čtyři minuty po 
změně stran přidal další branku 
do sítě Vinařů Mička. Vrátit do 

zápasu se hostům povedlo díky 
trefě Adamce ze šedesáté minu-
tě hry.  Poté se bojovalo o každý 
metr hřiště. Když už se poma-
lu schylovalo k závěrečnému 
hvizdu, zmrazil vítěznou radost 
znojemských hráčů mutěnický 
kapitán Obal, který svou trefou 
zajistil pro hosty alespoň bod. 
Nutno říci, že zasloužený. 

Další výsledky: Frýdek-Mís-
tek – Zábřeh 2:1, Ostrava B 
– Slovácko B 4:1, Olomouc B – 
Bystrc 0:1, Hlučín – Brno B 1:0, 
Uničov – Zlín B 4:1, Kroměříž 
– Jihlava B 0:1, Blansko – Břec-
lav 1:1.    PETR FRIDRICH

 1. Hlučín 9 2 2 21:12 29
 2. Znojmo 8 2 3 26:15 26
 3. Jihlava B 7 3 3 15:14 24
 4. Bystrc 7 2 4 18:14 23
 5. Kroměříž 6 4 3 17:12 22
 6. Ostrava B 6 2 5 16:12 20
 7. Frýdek 6 2 5 19:16 20
 8. Uničov 5 4 4 15:11 19
 9. Olomouc B 5 2 6 22:21 17
 10. Blansko 3 6 4 21:20 15
 11. Zlín B 3 6 4 17:17 15
 12. Mutěnice 3 5 5 16:18 14
 13. Břeclav 4 2 7 10:19 14
 14. Slovácko B 3 3 7 9:17 12
 15. Zábřeh 2 3 8 8:22 9
 16. Brno B 1 4 8 5:15 7

RÁJEC, ŠARDICE • Povinné 
tři body přivezli šardičtí fot-
balisté z rájeckého pažitu a po 
třinácti kolech si tak stále drží 
před dotírajícím Hulínem čelo 
divizní tabulky. 

Rájec-Jestřebí – Šardice 0:2 
(0:0), branky: Zapletal, Spazier. 

Sestava Šardic: Štěpán – 
Spazier, Burša, Sukup, Zapletal 
(Janík), Kopčil, Dorotík, Švrček 
(Špaček), Štěpanovský, Macháň 
(Malušek), Holub. Trenér Franti-
šek Ondrůšek. 

Favorizovaní hosté na svého 
soupeře vlétli hned od úvodního 

hvizdu sudího Fridrichovského, 
když už v páté minutě pořád-
ně zazvonili na břevno rájecké 
branky. Postupem času se ale hra 
vyrovnala a domácí borci byli 
Železářům naprosto vyrovnaným 
soupeřem. Asi po dvaceti minu-
tách hry mohli jít dokonce do 
vedení, jedovku Haničince ale s 
vypětím všech sil vytáhl alespoň 
na roh brankář Štěpán. Hostujícím 
celkem tato šance domácích dost 
otřásla a začali hrát opatrně. Supeř 
byl naopak aktivní a lépe kombi-
noval. Do druhého dějství nastou-
pili Šardičané s mnohem větším 
odhodláním, což se jim vyplatilo 

zhruba po osmi minutách hry. Do 
černého se trefil Zapletal. Železá-
ři se poté uklidnili a produkovali 
pohlednou kopanou. Další trefu a 
definitivní klid vnesl do jejich řad 
dobře hrající zadák Spazier. Pře-
stože hosté pak měli ještě něko-
lik dalších slibných příležitostí, 
dotlačit balon za dobře chytající-
ho domácího gólmana se jim už 
nepodařilo.   

Další výsledky: Koni-
ce – Velké Meziříčí 1:2, Žďár 
nad Sázavou – Třebíč 2:3, Ždí-
rec – Otrokovice 3:3, Mohel-
nice – Rousínov 0:1, Vyškov 
– Líšeň 1:1, Hulín – Boskovice 

1:0, Napajedla – Protivanov 3:1. 
PETR FRIDRICH 
 1. Šardice 9 3 1 25:7 30
 2. Hulín 8 4 1 26:7 28
 3. Líšeň 8 2 3 25:12 26
 4. Třebíč 7 4 2 16:10 25
 5. Vyškov 7 3 3 21:15 24
 6. Konice 7 2 4 21:20 23
 7. Žďár 6 2 5 23:21 20
 8. V. Meziříčí 5 1 7 19:23 16
 9. Rousínov 4 3 6 15:19 15
 10. Ždírec 4 3 6 14:20 15
 11. Boskovice 3 4 6 12:23 13
 12. Otrokovice 3 3 7 17:18 12
 13. Rájec 3 3 7 9:18 12
 14. Napajedla 2 5 6 11:19 11
 15. Protivanov 3 1 9 9:19 10
 16. Mohelnice 2 3 8 12:24 9

REGION – Žádovický forvard Miroslav 
Čada se stal katem radějovického týmu, 
když svoji natěšenost i soustředěnost na duel 
pravdy potvrdil dvěma trefami do černého.   

 
Žádovice – Radějov 2:1 (0:0), Mir. Čada 

2 – Gajda
Hovorany – Ježov 4:3 (2:1), Zd. Šurýn 2, 

Josef Šurýn, Lad. Holeček – Robin Habáň 2, 
David Exel

Svatobořice – Mikulčice 1:0 (0:0), Koch
Uhřice – Kozojídky 3:1 (1:1), Tomáš Vali-

hrach, Trnovský, Zálešák – M. Petrucha
Starý Poddvorov – Tvarožná Lhota 3:1 

(3:1), Pavel Bařina, Mir. Vránek, Tomáš Cupal 
– Roman Kašný

Žarošice – Vnorovy 3:1 (3:0), T. Chromý, 
Frýbort, J. Chromý – Tomeček

Dambořice- Moravany 1:1 (0:1), Milan 
Dobeš – Petr Vlachovský.

 1. St. Poddvorov 9 3 0 20:6 30
 2. Moravany 7 3 2 25:11 24
 3. Svatobořice 6 2 4 20:17 20
 4. Žarošice 5 4 3 27:23 19
 5. Dambořice 4 6 2 14:8 18
 6. Hovorny 5 3 4 18:14 18
 7. Ježov 4 3 5 20:17 15
 8. Uhřice 4 3 5 16:21 15
 9. Tv. Lhota 5 0 7 17:24 15
 10. Vnorovy 4 2 6 20:20 14
 11. Mikulčice 4 1 7 19:18 13
 12. Kozojídky 4 1 7 16:24 13
 13. Radějov 4 0 8 12:26 12
 14. Žádovice 3 1 8 11:26 10

Dolní Bojanovice – Ždánice 
1:2 (0:0), Josef Pospíšil – Lukáš 
Rybka, Pavel Galia

Prušánky – Strážovice 3:0 
(3:0), Petr, Michal Kankia, 
Mazuch 

Terezín – Svatobořice B 2:0 
(2:0), Ševela, Kučera

Kostelec – Násedlovice 2:3 
(1:1), Dušan Horák, Ingr – 
Konečný, Dobeš, Střeštík

Bohuslavice – Lovčice 4:0 
(2:0), Krýsa 2, Riedl 2

Milotice B – Želetice 1:2 
(1:0), Kundrata – Kolaja, Jakeš 

Nenkovice – Sobůlky 0:5 

(0:3), Rudolf Jelínek 3, Tomáš 
Kobliha, Leoš Spurný.

 1. Sobůlky 10 1 1 36:10 31

 2. Ždánice 10 0 2 36:16 30

 3. Strážovice 8 3 1 33:9 27

 4. Dol. Boj. 7 2 3 25:13 23

 5. Prušánky 5 3 4 29:16 18

 6. Kostelec 5 3 4 19:14 18

 7. Nenkovice 6 0 6 25:27 18

 8. Želetice 6 0 6 24:29 18

 9. Milotice B 3 4 5 17:18 13

 10. Násedlovice 3 2 7 15:29 11

 11. Terezín 3 2 7 18:33 11

 12. Lovčice 2 3 7 9:29 9

 13. Bohuslavice 2 1 9 14:39 7

 14. Svatobořice B 1 2 9 17:35 5

Nová Lhota B – Nesyt Hodo-
nín 1:1 (0:0), Slovák – Flajzar

Lipov – Bzenec B 5:1 (4:0), 
Kučera 2, vlastní, Mlýnek, 
Mikéska – Janás

Petrov – Sudoměřice 0:3 
(0:1), Salčák, Žvanut, Novotný

Strážnice – KEN Veselí 1:3 

(1:0), Zd. Čech – Petr Páč 2, 
Pavel Hanzelka

Žeravice – Velká B 1:2 (1:0), 
Hýbl – Jurena, Bárta

Nová Lhota – Suchov 1:4 
(1:3), Marek Štipčák – Filip Šte-
faník 2, Roman Havlík, Richard 
Pinkava

Domanín – Lužice 0:2 (0:0), 
Hastoň, Šimčík.
 1. Lipov 9 2 1 42:15 29
 2. Sudoměřice 8 3 1 39:7 27
 3. Hr. Lhota B 8 2 2 23:12 26
 4. Bzenec B 7 1 4 28:21 22
 5. Lužice 6 2 4 25:17 20
 6. Petrov 6 1 5 23:17 19

 7. Strážnice 5 3 4 27:18 18
 8. Suchov 5 1 6 16:25 16
 9. Domanín 4 3 5 21:24 15
 10. Velká B 4 2 6 19:32 14
 11. Veselí 4 1 7 15:20 13
 12. Hodonín 4 1 7 16:27 13
 13. Žeravice 1 1 10 13:41 4
 14. N. Lhota 1 1 10 7:38 4

HODONÍN – Fotbalistky hodonínského Nesytu prohrály domácí 
souboj s celkem Nových Sadů.  

FC Nesyt Hodonín - Nové Sady 0:1 (0:1), branka: Hekelová, 
sestava Hodonína: Lokajová, Vašková, Dřímalová, Bílíková, Šťast-
ná, Koplíková, Vacenovská, Gerstbergerová, Podrazilová, Blaho-
vá (85 Smejkalová), Lamáčková.                                         (red) 

Bukovany- Mor. Písek 0:5 
(0:2), Jan Školař 2, Radim Vrá-
na, Libor Karlík, Filip Červenka

Lipov B – Ratíškovice B 2:1 
(0:1), Švehlík, Ondruš – Vymys-
lický 

Vřesovice – Dubňany B 2:4 
(1:0), Libor Putna, Štěpán Žáček 
– Michal Horký, Josef Kunčar, 
Tomáš Vagner, Milan Dohnálek

Čejč – Věteřov 1:0 (0:0), Lud-
vík Pintera

Archlebov – Hr. Vrbka 1:1 
(1:1), Jar. Vojtíšek – Vl. Cambal.
 1. M. Písek 8 0 2 33:9 24
 2. Čejč 6 0 3 19:12 18
 3. Ratíškovice 5 2 2 23:9 17
 4. Věteřov 5 2 2 16:12 17
 5. Hr. Vrbka 4 2 3 12:12 14
 6. Vnorovy B 4 1 4 21:18 13
 7. Dubňany B 3 2 4 13:19 11
 8. Lipov B 3 1 6 15:24 10
 9. Archlebov 2 3 4 15:22 9
 10. Bukovany 2 2 6 16:34 8
 11. Vřesovice 1 1 7 21:33 4

1. FC Kyjov – Podluží 1:2 
(0:0), Velecký- Bečka, Hojdysz 

TJ Kordárna Velká – Ráječ-
ko 0:2 (0:2), Baďura, Pokoj. 

FK Baník Ratíškovice – 
Moravský Krumlov 2:2 (2:2), 
Homola, T. Kotásek – Zelníček, 
Procházka.

Další výsledky: Bavory – 
Hrušovany 2:1 (1:0), Ferreira 
Flavio Lima 2 – Černý, Mikulov 
– Sparta Brno 0:1 (0:0), Sedlák, 
Bohunice – Ivančice 2:3 (1:1), 
Tonev, Beneš – Čožík 2, Hobík, 
Rosice – Kuřim 1:1 (0:0), Gam-
ba – vlastní, Tasovice – Židenice 
1:1 (0:1), Dítě – Látal.

 1. Ráječko 8 4 1 27:14 28

 2. Rosice 8 2 3 22:14 26

 3. Tasovice 7 4 2 18:12 25

 4. Židenice 7 3 3 20:14 24

 5. Podluží 7 3 3 20:16 24

 6. Bavory 5 5 3 18:12 20

 7. Ivančice 6 1 6 21:17 19

 8. Ratíškovice 5 2 6 19:22 17

 9. Sp. Brno 5 2 6 14:18 17

 10. Velká 5 2 6 19:25 17

 11. Bohunice 5 1 7 23:24 16

 12. M. Krumlov 4 4 5 18:21 16

 13. Kuřim 3 5 5 18:19 14

 14. Kyjov 3 4 6 15:16 13

 15. Mikulov 2 2 9 8:19 8

 16. Hrušovany 1 2 10 12:29 5

Ivanovice n. H. - Kostice 0:1 
(0:1), Herák

Veselí – Vacenovice 1:1 (0:1), 
Šebesta – Příkazský

Šlapanice – Velké Pavlovice 
1:1 (1:1), Šamšula – Pilarčík

Břeclav B – Dubňany 3:2 
(3:1), Ivančic 3 – Křižan, Kun-
drata 

Rohatec – Vracov 3:1 (2:1), 
Mikéska, Rosypálek, Snášel – 
Loprais 

Slavkov – Tvrdonice 0:0
Šardice B – Bučovice 1:0 

(1:0), Bulva.

 1. Šardice B 9 1 2 27:9 28

 2. Tvrdonice 6 4 2 17:7 22

 3. Rohatec 7 1 4 25:23 22

 4. Ivanovice  6 3 3 30:15 21

 5. Vracov 5 4 3 13:12 19

 6. Kostice 5 3 4 19:15 18

 7. Vacenovice 5 3 4 16:12 18

 8. Veselí 5 3 4 18:23 18

 9. Bučovice 4 3 5 17:15 15

 10. Břeclav B 5 0 7 18:22 15

 11. Šlapanice 3 4 5 16:20 13

 12. V. Pavlovice 4 1 7 13:23 13

 13. Slavkov 2 4 6 14:23 10

 14. Dubňany 0 2 10 8:32 2

Mutěnice B – Velké Bílovice 
2:0 (0:0), Krejčiřík, Vlček

Hlohovec – Bzenec 3:2 (2:2), 
Knoflíček 2, Koryčánek – Mič-
ka, Karlín

Lanžhot – Lednice 0:1 (0:0), 
Fóbl

Hroznová Lhota – Bořetice 
1:2 (0:1), Schwarzbier – Gehr, 
Filo 

Vlkoš – Doubravník 4:0, 
Hlaváč, Žandovský, Novák, Pro-
cházka 

Kněždub – Podivín 4:0 (0:0), 
Grabec, Bíla, Němeček 2

Blatnice – Milotice 1:2 (0:1), 
Cileček – Hofr, Kundrata.

 1. Lednice 7 3 2 32:21 24

 2. Milotice 6 5 1 22:14 23

 3. Bzenec 7 1 4 35:21 22

 4. Bořetice 7 1 4 23:16 22

 5. Lanžhot 6 3 3 27:16 21

 6. Podivín 6 2 4 25:16 20

 7. Mutěnice B 6 0 6 20:24 18

 8. V. Bílovice 5 2 5 26:24 17

 9. Kněždub 4 3 5 20:18 15

 10. Vlkoš 4 3 5 22:21 15

 11. Hlohovec 4 2 6 20:22 14

 12. Hrozn. Lhota 3 5 4 14:22 14

 13. Blatnice 2 3 7 12:25 9

 14. Doubravník 0 1 11 10:48 1

Fotbalisté Starého Poddvorova upevnili svoji vedoucí pozici v okresním přeboru.                          Foto Eduard Mezera

Mutěnice urvaly na horké znojemské půdě bod

Šardice na rájeckém pažitu nezaváhaly a přivezly tři body 

Sobůlky v Nenkovicích jasně potvrdily roli lídra soutěže

Vedoucí Lipov s týmem hodonínského Nesytu jen remizoval

Starý Poddvorov odehrál skvělý první poločas

Veselí remizovalo s Vacenovicemi,
Rohatec doma porazil Vracov

Vlkoš si hravě poradil s posledním  

Kyjov i Velká doma 
opět odevzdaly body

Fotbalistky Hodonína prohrály

Moravský Písek vyučoval
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Změny termínů: IV.muži: 
14.kolo: Bukovany – Lipov 
B: NE. 2.11.2008 v 13:30 
hod. III.B dor. 11.kolo: Bze-
nec B – Strážnice : NE. 
2.11.08 v 11.15 hod. hř. 
Těmice Nesehrané utkání 
OP př. sk. C Bzenec – 
Vnorovy se odehraje dne 
30.10.08 v 16.00 hod. na 

hřišti v Bzenci STK před-
volává na svoje zasedání 
dne 30.10.2008 v 15.00 
hod. HR utkání OP dor. 
KEN Veselí – Petrov : 
. Jiřího Pokoráka, HP 
utkání p.Poláška Květo-
slava, VD obou družstev 
Pavla Šťůrala a Dušana 
Javornického a hráče 

Petrova Tomáše Lončíka. 
Poplatky a pokuty STK: 
Bzenec 300,- Kč dle RS 
OFS čl. 3/3 Bukovany 
300,- Kč dle RS OFS čl. 
3/3 Žarošice 200,- Kč 
dle RS OFS čl. 11/13 
nehl. výsledku žáků 
4xŽK 100,- Kč Mikulči-
ce, Bzenec, Ratíškovice 

B 5xŽK 200,- Kč Petrov, 
Ždánice DK Petrov dor.
Tomáš Lončík 2 SU PO 
do 31.5.09 Kostelec dor.
Jan Lochman 2 SU PO 
do 31.5.09 Žádovice Jan 
Hégr 1 SU PO do 31.5.09 
R.Straka Lumír zastave-
na činnost rozhodčího od 
27.10.2008 dle DŘ: III/10 

Zpráva OFS Hodonín č. 14

OP muži HR AR-1 AR-2 DS Pozn. 
2.11.2008 13:30 A1A1301 Agro 
Vnorovy A - S. Dambořice Jurčík 
Zima Z. 2.11.2008 13:30 A1A1302 
Sokol Tv. Lhota - SK Žaroši-
ce Štěpánek Vonend 2.11.2008 
10:00 A1A1303 SK Kozojídky 
- Dr.St.Poddvorov Štěpánek Svo-
boda Straka Švejcar 2.11.2008 
13:30 A1A1304 Baník Mikulči-
ce - SK Uhřice Vajdík 2.11.2008 
13:30 A1A1305 Vlast Ježov - 
Sp.SvatobořiceA Kolář Rambou-
sek 2.11.2008 13:30 A1A1306 
Sokol Radějov - Zemas Hovorany 
Daniel 2.11.2008 13:30 A1A1307 
Sl.Moravany - Sokol Žádovice 
Rathouský Svoboda Trnka III.A 
muži 2.11.2008 13:30 A2A1301 
Sokol Želetice - Sokol Nenkovice 
Zima M. Zima J. 2.11.2008 13:30 
A2A1302 Sokol Lovčice - Agro 
Milotice B Rybecký 2.11.2008 
13:30 A2A1303 Mor.Násedlovice - 
S.Bohuslavice Hlavinka 1.11.2008 
13:30 A2A1304 Sp.SvatobořiceB - 
SK Kostelec Lačňák Kolář 2.11.2008 
13:30 A2A1305 Sokol Strážovice 
- Sokol Terezín Pyclík 2.11.2008 
13:30 A2A1306 Kovo Ždánice - 
Podl. Prušánky Kašík 2.11.2008 
13:30 A2A1307 Sokol Sobůlky 
- D. Bojanovice Hodonský Hlavá-
ček Kopřiva III.B muži 2.11.2008 
13:30 A2B1301 FK Suchov - Sokol 
Domanín del. 2.11.2008 10:00 
A2B1302 Velká n.Vel. B - FK Nová 
Lhota del. Javorník 2.11.2008 

13:30 A2B1303 KEN Veselí n.M - 
Sokol Žeravice Jahoda 2.11.2008 
13:30 A2B1304 SK Sudoměřice - 
Jiskra Strážnice Lorenc 2.11.2008 
13:30 A2B1305 Sl. Bzenec B 
- Sokol Petrov Miléř 
Mayer P. Mezihorák 
Těmice 2.11.2008 
13:30 A2B1306 Nesyt 
Hodonín - Sokol Lipov 
Pokorák 2.11.2008 
13:30 A2B1307 Baník 
Lužice - S. Hr.Lhota 
B Štipčák IV.muži 
2.11.2008 13:30 
A3A1301 Hr.Vrbka 
- Agro Vnorovy Svo-
boda 2.11.2008 13:30 
A3A1302 S.Věteřov 
- S.Archlebov Malík 
1.11.2008 13:30 A3A1303 FK 
Dubňany B - Sokol Čejč Jurčík 
2.11.2008 10:15 A3A1304 Ratíš-
kovice B - S.Vřesovice Jaho-
da 2.11.2008 A3A1305 .volno 
- Sokol Lipov B XXX 2.11.2008 
A3A1307 volno. - volno XXX OP 
dor 2.11.2008 11:15 C1A1301 
Agro Vnorovy - Dr.Blatnice Jur-
čík 2.11.2008 10:45 C1A1302 FC 
Vracov - Sokol Kněždub Mayer P. 
2.11.2008 11:15 C1A1303 KEN 
Veselí n.M. - Dr.St.Poddvorov 
Jahoda 2.11.2008 11:15 C1A1304 
B. Mikulčice - Sokol Hr. Lhota 
Vajdík 2.11.2008 11:00 C1A1305 
Sl.Bzenec A - Sokol Petrov Zima Z. 
Bzenec 2.11.2008 11:15 C1A1306 

Dr.Bukovany - FC Mor.Písek Hla-
váček 2.11.2008 11:15 C1A1307 
Agro Milotice - Velká n. Vel Zima I. 
III.A dor. 11.kolo 1.11.2008 13:30 
C2A1101 Sokol Lovčice - S.Sobůlky 

Daniel 2.11.2008 
10:45 C2A1102 
S.Věteřov - SK Žaro-
šice Malík 2.11.2008 
C2A1103 volno 
- Bohuslavice XXX 
2.11.2008 C2A1104 
volno. - Sokol Kos-
telec XXX 2.11.2008 
11:15 C2A1105 Kovo 
Ždánice - Svatoboři-
ce Kašík 12.10.2008 
12:45 C2A1106 
Sl.Moravany - Podl.
Prušánky XXX III.B 

dor. 11.kolo 2.11.2008 C2B1101 
volno. - .volno XXX 2.11.2008 
C2B1102 volno. - Sokol Vlkoš XXX 
2.11.2008 11:15 C2B1103 Vlast 
Ježov - Žeravice Kolář 2.11.2008 
10:45 C2B1104 Sl.Bzenec B - 
Strážnice Miléř Syrovín 1.11.2008 
C2B1105 St.Poddvorov B - volno 
XXX 2.11.2008 11:15 C2B1106 
Baník Lužice - Sokol Lipov Štip-
čák OS A žáci 11.kolo 2.11.2008 
11:00 E2A1101 Sokol Želetice 
- D.Bojanovice Zima J. 2.11.2008 
11:00 E2A1102 Násedlovice - SK 
Žarošice Hlavinka 1.11.2008 12:30 
E2A1103 Mikulčice - Sokol Čejč 
Kašík 2.11.2008 10:00 E2A1104 
volno - SK Uhřice XXX 1.11.2008 

Obsazení rozhodčích na 13. kolo NE. 2. 11. 2008
14:00 E2A1105 Dr.St.Poddvorov 
- Sokol Terezín Štípský 2.11.2008 
E2A1106 volno - S. Dambořice 
XXX OS B žáci 11.kolo 2.11.2008 
E2B1101 Bohuslavice - volno 
XXX 1.11.2008 14:30 E2B1102 
S.Věteřov - A.Milotice Kašík 
1.11.2008 E2B1103 B.Lužice 
- volno XXX 1.11.2008 11:15 
E2B1104 Bukovany - Kostelec 
Gožďál 2.11.2008 11:30 E2B1105 
N.Hodonín-žačky - Vacenovi-
ce Pokorák 2.11.2008 10:00 
E2B1106 Sl.Moravany - Sokol 
Vlkoš Pyclík OS C žáci 11.kolo 
1.11.2008 11:30 E2C1101 FC Vra-
cov - Dr.Blatnice Kýr 2.11.2008 
E2C1102 KEN Veselí - volno 
XXX 1.11.2008 13:30 E2C1103 
Mor. Písek - S.Žeravice Svobo-
da 2.11.2008 E2C1104 volno. 
- S.Lipov XXX 2.11.2008 11:00 
E2C1105 S.Radějov - S.Petrov 
Daniel 2.11.2008 11:00 E2C1106 
S.Domanín - A.Vnorovy Rambou-
sek Obsazení vyšších soutěží: 
AR2 1.11.2008 13:30 Bzenec 
Lanžhot Vajdík 1.11.2008 10:00 
Šardice B Boskovice Štěpánek 
1.11.2008 12:15 Šardice B Bos-
kovice Štěpánek 1.11.2008 11:15 
Veselí n. Mor. Svratka Brno Hlavá-
ček 1.11.2008 13:30 Veselí n. Mor. 
Svratka Brno Hlaváček 1.11.2008 
11:15 Kyjov Sparta Brno B Štipčák 
1.11.2008 13:30 Kyjov Sparta Brno 
B Štipčák 1.11.2008 14:00 Hodonín 
FC Brno B Mayer P. Zima J. 

Naše fotbalová pozvánka
SOBOtA 1. 11. 14.00

I. A třída, skupina B: Vracov – Slavkov. 
I. B třída, skupina C: Bzenec – Lanžhot. 
III. třída, skupina A: Svatobořice B – Kostelec. 
III. třída, skupina B: Bzenec B – Petrov (hřiště Těmice). 
IV. třída: Dubňany B – Čejč. 

NEdělE 2. 11. 14.00

MSFl: Mutěnice – Frýdek-Místek. 
divize: Šardice – Konice. 
I. A třída, skupina B: Dubňany – Rohatec, Vacenovice – Šlapanice. 
I. B třída, skupina C: Milotice – Mutěnice B. 
Okresní přebor: Mikulčice – Uhřice, Ježov – Svatobořice, Vnorovy – Dambo-
řice, Tvarožná Lhota – Žarošice, Moravany – Žádovice, Radějov – Hovorany, 
Kozojídky – Starý Poddvorov (10.00). 
III. třída, skupina A: Lovčice – Milotice B, Želetice – Nenkovice, Sobůlky 
– Dolní Bojanovice, Ždánice – Prušánky, Strážovice – Terezín, Násedlovice 
– Bohuslavice.  
III. třída, skupina B: Nesyt Hodonín – Lipov, KEN Veselí nad Moravou – Žera-
vice, Suchov – Domanín, Sudoměřice – Strážnice, Lužice – Hroznová Lhota B, 
Velká nad Veličkou B – Nová Lhota (10.00, hřiště Javorník). 
IV. třída: Bukovany – Moravský Písek, Hrubá Vrbka – Vnorovy, Věteřov 
– Archlebov, Ratíškovice B – Vřesovice (10.15). 

 TabuLky MLádežNickýcH regioNáLNícH FoTbaLoVýcH SouTěží

MSDL starší
 1. Ostrava B 9 4 0 37:11 31

 2. Vítkovice 8 1 4 39:21 25

 3. Sig. Olom. B 7 3 3 27:17 24

 4. Frýdek 7 3 3 22:14 24

 5. Kroměříž 6 4 3 24:14 22

 6. Jihlava B 6 3 4 38:22 21

 7. Slovácko B 6 2 5 24:20 20

 8. Třinec 6 1 6 24:18 19

 9. Zlín B 5 3 5 21:18 18

 10. Sp. Brno 5 3 5 17:20 18

 11. FC Brno B 4 5 4 20:26 17

 12. Šardice 4 3 6 17:33 15

 13. Opava B 3 3 7 26:30 12

 14. Znojmo 3 2 8 13:29 11

 15. Karviná 2 4 7 21:29 10

 16. Vyškov 1 0 12 8:56 3

MSDL mladší
 1. Sig. Olom. B 10 1 2 40:18 31

 2. Slovácko B 9 1 3 34:13 28

 3. Ostrava B 8 1 4 29:18 25

 4. Třinec 6 3 4 27:17 21

 5. Sp. Brno 6 3 4 26:22 21

 6. Kroměříž 6 2 5 23:17 20

 7. Vyškov 6 1 6 20:20 19

 8. FC Brno B 5 3 5 25:21 18

 9. Opava B 5 2 6 17:21 17

 10. Jihlava B 4 4 5 20:18 16

 11. Vítkovice 4 4 5 23:23 16

 12. Zlín B 5 1 7 14:26 16

 13. Karviná 3 4 6 21:27 13

 14. Frýdek 3 4 6 12:25 13

 15. Šardice 3 1 9 6:26 10

 16. Znojmo 3 1 9 11:36 10

KP starší
 1. Sp. Brno B 6 4 2 34:17 22

 2. Sv. Brno 7 1 4 27:15 22

 3. Kyjov 7 1 4 29:27 22

 4. Šardice B 5 5 2 23:30 20

 5. Boskovice 6 2 4 27:29 20

 6. Veselí 5 4 3 20:14 19

 7. M. Krumlov 5 2 5 29:20 17

 8. Znojmo B 5 1 6 23:22 16

 9. Kuřim 5 1 6 31:31 16

 10. Slatina 4 4 4 15:20 16

 11. Blansko 4 2 6 19:24 14

 12. Rousínov 4 1 7 19:30 13

 13. Břeclav B 3 2 7 20:35 11

 14. Miroslav 2 2 8 20:32 8

KP mladší
 1. Sp. Brno B 10 1 1 40:11 31

 2. Znojmo B 9 1 2 37:11 28

 3. Šardice B 8 1 3 31:17 25

 4. Blansko 6 4 2 28:13 22

 5. Veselí 6 4 2 24:18 22

 6. Miroslav 6 2 4 25:21 20

 7. Kyjov 6 1 5 21:14 19

 8. Boskovice 4 3 5 15:19 15

 9. M. Krumlov 4 3 5 17:18 15

 10. Břeclav B 3 3 6 16:33 12

 11. Rousínov 3 1 8 12:41 10

 12. Sv. Brno 2 1 9 12:32 7

 13. Slatina 1 3 8 14:28 6

 14. Kuřim 2 0 10 9:25 6

I. třída sk. C
 1. Ratíškovice 8 3 1 39:16 27

 2. Dubňany 8 2 2 32:9 26

 3. Mutěnice 8 2 2 32:13 26

 4. Rohatec 8 1 2 50:15 25

 5. Bučovice 8 1 3 44:18 25

 6. Dol. Boj. 7 2 3 28:13 23

 7. V. Bílovice 5 0 7 34:30 15

 8. Vacenovice 3 5 4 19:21 14

 9. V. Pavlovice 4 2 6 23:27 14

 10. Slavkov 4 1 7 18:45 13

 11. Podluží 3 1 7 20:29 10

 12. Dambořice 3 0 9 20:25 9

 13. Hovorany 2 3 7 11:32 9

 14. Kostice 0 1 11 6:83 1

OP
 1. Velká 10 1 1 53:10 31

 2. Bzenec 10 1 1 30:9 31

 3. Vnorovy 9 1 2 53:16 28

 4. Milotice 8 2 2 42:12 26

 5. Petrov 8 1 3 35:16 25

 6. Blatnice 5 2 5 27:33 17

 7. Veselí 4 3 5 26:24 15

Výsledky dorosteneckých soutěží
 8. Mikulčice 4 2 6 21:31 14

 9. St. Poddvorov 4 1 7 19:31 13

 10. Vracov 4 0 8 24:52 12

 11. Hr. Lhota 3 1 8 22:33 10

 12. Bukovany 3 0 9 16:51 9

 13. Kněždub 2 2 8 16:40 8

 14. M. Písek 1 1 10 19:45 4

III. třída sk. A
 1. Žarošice 7 0 1 35:4 21

 2. Kostelec 6 0 3 35:16 18

 3. Ždánice 5 1 2 31:9 16

 4. Moravany 5 0 4 25:27 15

 5. Svatobořice 4 1 3 31:14 13

 6. Věteřov 4 1 3 34:22 13

 7. Prušánky 4 0 5 38:27 12

 8. Sobůlky 3 1 4 17:18 10

 9. Lovčice 1 0 7 8:57 3

 10. Bohuslavice 1 0 8 8:68 3

III. třída sk. B
 1. Vlkoš 6 0 1 29:7 18

 2. Strážnice 5 0 1 34:7 15

 3. Bzenec B 3 3 0 11:6 12

 4. Lipov 3 0 3 28:15 9

 5. Ježov 2 0 4 8:13 6

 6. Lužice 1 2 3 11:16 5

 7. St. Poddvorov 1 1 5 16:40 4

 8. Žeravice 0 2 4 4:37 2

MSDL starší: Šardice – Ostra-
va B 0:2 (0:0), MSDL mladší: 
Šardice – Ostrava B 0:1 (0:0), 
KP starší: Břeclav B – Veselí 
0:3, Lovecký, Řičica, Vardan, 
Miroslav – Šardice B 2:3, Cho-
vanec, Janda – Matušina, Lamá-
čel, Šturna, Boskovice – Kyjov 
2:4 (0:3), KP mladší: Břeclav B 
– Veselí 2:2, Kruták 2 – Brumla, 
Krahulec, Miroslav – Šardice B 
0:3, Zoubek 2, Bédi, Boskovice 
– Kyjov 3:0 (0:0).

I. třída sk. C
Dol. Bojanovice – Vel. Bílovice 
0:1, Osička, Hovorany – Vaceno-
vice 1:1, Lupač – Šťastný, Ratíš-
kovice – Vel. Pavlovice 2:0, Kor-
dula 2, Kostice – Dubňany 0:6, 
Pluháček 2, Šrutka 2, Kozák, 
Lím, Rohatec – Mutěnice 0:3, 
Holešínský 2, Čepil, Slavkov – 
Podluží 2:0, Drobný 2, Damboři-
ce – Bučovice 0:1, Volec.

Okresní přebor
Velká – Bukovany 6:0 (1:0), 
Kučera 2, Kurečka, Mikés-
ka, Mir. Kohůt, Pavlinec, Mor. 
Písek – Bzenec 1:4 (1:2), Jurá-
sek – Lefner 2, Ebringer, Šik, 
Petrov – Mikulčice 4:2 (1:1), 
Lukáš Bíla 2, Petr Krša, Tomáš 

Zlomek – Tomáš Kalužík, David 
Bečica, Hr. Lhota – KEN Vese-
lí 2:2 (0:1), Bartošek 2 – Kehm, 
vlastní, St. Poddvorov – Vracov 
2:0 (1:0), Michal Burián, Ludvík 
Blažek, Kněždub – Vnorovy 1:7 
(0:0), Neumann – Jiří Třináctý 
2, Jan Třináctý 2, Řičica, Vaj-
dík, Bittner, Blatnice – Milotice 
0:4 (0:1), Štěpán Novák 2, Petr 
Holub, vlastní.

III. třída sk. A
Prušánky – Ždánice 1:6 (0:1), 
Budín - Klíč 2, Kludák, Kotík, 
Kordula, Prygl, Bohuslavice 
– Věteřov 2:15 (0:6), Lukáš Str-
miska 2 – Milan Pančocha 3, 
Denis Sedlář 3, Pavel Potáček 2, 
Michal Viktorín 2, Vl. Moudrý, 
Dušan Slavík, Petr Doležal, Petr 
Potáček, Luděk Uhýrek, Sobůl-
ky – Moravany 3:0 (1:0), Měsí-
ček, Němec, Chromý.

III. třída sk. B
Lipov – St. Poddvorov 16:0 
(8:0), Roman Jagoš 7, Petr Jagoš 
2, Milan Petrucha 2, Jakub Stra-
chota 2, Michal Petrucha, Lukáš 
Kučera, Dominik Maňák, Stráž-
nice – Ježov 4:1 (4:0), Petr Šišák 
2, David Helísek, Libor Můčka 
– Lukáš Valenta.

Sportbar
Hodonín, nám. 17. listopadu 5 (za sochou T.G.M.)

Kyjov, Masarykovo nám. 17 (vedle Komerční banky)

Veselí nad Moravou, Masarykova 132

Zveme všechny příznivce sportu 
ke sledování sportovních pořadů 

na velkoplošné projekci.
Aktuální nabídka zápasů k dispozici v baru.

pro zákazníky baru 
internet zdarma!!

pLzeŇ 12 o - 23 kč

OteVřenO denně 

Od 8.00 hod.
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Ohlédnutí za víkendovým sportem můžete sledovat 
i na internetových stránkách Televize Slovácko
REGION – Kabelová televi-
ze Slovácko od začátku října 
zařadila do svého 
bohatého progra-
mu i zbrusu nový 
pořad o sportov-
ním dění v našem 
slováckém regio-
nu s názvem Magazín sport, na 
jehož přípravě se podílí i týde-
ník NAŠE.  

Magazín je možné sledovat buď 
přímo v síti UPC, Forcable a 

Self Service nebo 
prostřednictvím 
webového portálu. 
Ještě dostupnější 
je on-line maga-
zín na internetu  

s touto adresou:
 http://www.jdp.cz/televize-
slovacko/magazin-sport.php

kam za sportem

Výsledky oficiálních soutěží, 

stejně jako pozvánky 

na sportovní akce pořádané 

v našem regionu a jeho 

blízkém okolí, můžete posílat 

ve formátu 

WORd.doc nebo t602 

na adresu: 

sport@naseslovacko.cz  

Kontakty na naši 
sportovní redakci

• adresa: sportovní redakce týdeníku NašE
nám. 17. listopadu, 695 01 Hodonín, 

• telefon: 518 324 551 • fax: 518 341 974
• mobil: 774 551 124, 

• e-mail: sport@naseslovacko.cz 

Pořádáte zajímavou sportovní akci a chcete o ní informovat 
prostřednictvím týdeníku nAŠe 

nebo televize Slovácko?
Pak volejte 

minimálně dva týdny 
před termínem akce 

na tel. č. 774 551 124 
sportovní redaktor 

Eduard Mezera • sport@naseslovacko.cz

rozvrh bruslení veřejnosti 
na ZS TeZa v Hodoníně o prázdninách
středa 29. 10.: 9.30–11.00,

sobota 1. 11.: 15.15 – 16.15

neděle 2. 11.: 14.00 – 15.30  

Podrobnější rozpis ledu naleznete na www.teza-hodonin.cz

ČtVRtEk 30. 10. 
Fotbal (pohár ČMFS): FK Mutěnice – FC Baník Ostrava (14.30, hř. v Mutě-
nicích) 

PátEk 31. 10. 
Futsal (2. liga): Bulldogs Hodonín – Havlíčkův Brod (20.00, hala Lipová) 

SOBOtA 1. 11.
Házená (interliga): HC Britterm Veselí – HC Olomouc (18.00, hala Peklo)

NEdělE 2. 11. 
Hokej (2. liga): SHK Hodonín – HC Přerov (17.00, hala TEZA)

HODONÍN - V sobotu 25. října se uskutečnila další Nordic Walking 
akce, tentokrát v krásné přírodní scenérii podzimních Bílých Karpat. 
Všichni účastníci si vyzkoušeli, že Nordic Walking doopravdy pat-
ří mezi celoroční aktivity, když si užili i pravého sychravého poča-
sí, a to na patnáctikilometrové trati vedené náročným kopcovitým 
terénem. Cestu přitom ztěžovaly i mlha a drobný déšť.           (red)

Nadšenci s hůlkami zavítali 
do bílých karpat

Češi a Slováci po sobě pálili v rámci řízené mise, 
která byla poslední akcí této letní sezony
HODONÍN - Na samém jihu Slovácka došlo k ozbrojenému stře-
tu Čechů a Slováků. Naštěstí řízenou formou, jelikož v hodonín-
ském paintballparku na Pánově se s letní sezonou loučili vyzna-
vači střelby barevnými kuličkami.   

Když se do válečného konfliktu Čechů a Slováků přimíchají ještě 
Moraváci, tak to opravdu stojí za to, zvláště pokud jde o bitvu v pravých 
bunkrech, zákopech či borovém hájku. V sobotu naposledy svištěly 
vzduchem v hojnějším počtu, neboť s úspěšnou sezonou se loučilo přes 
stovku vyznavačů akčního sportu z obou břehů řeky Moravy. Válečný 
konflikt probíhal dle předem stanovených pravidel a nesnažili se ho uha-
sit ani ochránci lidských práv, ani ochránci přírody. Slovenských váleč-
níků letos dorazilo o něco méně, a tak poslední bitvu roku 2008 beze 
ztrát na životech vyhrála jednoznačně českomoravská armáda. (em)

Členové slovenské armády (vlevo) se houfně vzdávali, o což se zasloužila i speciální vyzbroj českomoravské armády (vpravo).

Akce na hodonínském Pánově přilákala přes stovku paintballových nadšenců.                                                                                           Foto Eduard Mezera 3x 

Štafetový běh vyhráli žáci ZŠ v Lužicích
HRUŠKy - Podlužácká obec Hrušky se minulý pátek opět sta-
la centrem české atletiky. Tradiční štafetový běh o pohár Boba 
Zháňala se totiž těší pozornosti jak začínajících talentů, tak i es 
světové extratřídy. 

Jubilejní desátý ročník soutěže žáků základních škol měl jedinou 
drobnou kaňku na kráse, když rodákovi z nedalekého Moravského 
Žižkova a startérovi závodu Bohumíru Zháňalovi napoprvé selha-
la pistole. Jinak měl závod na počest tohoto někdejšího vynikající-
ho československého překážkáře skvělou úroveň. Čestné úvodní 
kolo po trase středem obce absolvoval na svém vysokém kole Josef 
Zimovčák, který k vyhoupnutí do jeho sedla přiměl i olympijskou 
vítězku Barboru Špotákovou, jež později v roli hlavního hosta závo-
du dekorovala nejúspěšnější závodníky. 

V samotné štafetě nebyla nouze o pády a dramatické okamžiky 
a  nakonec se v nejlepší formě předvedli žáci ze základní školy  
v Lužicích, kteří za sebou těsně nechali druhý Moravský Žižkov a 
celkově třetí družstvo z Moravské Nové Vsi. Další pořadí: 4. Mikul-
čice, 5. Lanžhot, 6. Kostice – Tvrdonice, 7. Hrušky, 8. Prušánky, 9. 
Starý Poddvorov, 10. Valtice.                                                  (em) Do štafety se zapojili žáci z prvního až čtvrtého ročníku základní školy. 

Barbora Špotáková si vyzkoušela 
vysoké kolo Josefa Zimovčáka. 

Bohumír Zháňal, někdejší československý rekordman v překážkovém běhu, osobně odstartoval jubilejní X. ročník závodu. 
Foto Eduard Mezera 3x
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