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KYJOV – Za jak dlouho se 
podaří srovnat rozjitřenou 
atmosféru v největším zdra-
votnickém zařízení v okre-
se, Nemocnici Kyjov? To je 
otázka, kterou si zřejmě kla-
de nejeden její zaměstnanec 
či pacient poté, co v minulém 
týdnu vyvrcholil tlak, který 
z různých stran volal po oka-
mžitém odvolání šéfa špitálu 
Josefa Pejchla, jeho rezigna-
cí. Kontroverzní ředitel, jak 
ale sám řekl, se rozhodl odejít 
zcela nezávisle na všech těchto 
okolnostech. Oznámil, že vše, 
co měl, splnil, a proto kývl na 
jinou nabídku. 
V oficiálním prohlášení Pejchl 

uvedl,  že  se  na  opuštění  křesla 
ředitele nemocnice dohodl s kraj-
ským  radním  zodpovědným  za 
oblast  zdravotnictví  Oldřichem 
Ryšavým  k  poslednímu  led-
nu  příštího  roku.  „Zpráva  mne 
nepřekvapila,  naopak,  očekával 
jsem ji. Je to logický krok, který, 
jak doufám, přispěje ke zklidnění 
rozjitřené  atmosféry  v  kyjovské 
nemocnici,“ reagoval na rozhod-
nutí  Josefa  Pejchla  z  minulého 
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týdne  jihomoravský  hejtman 
Michal Hašek a poukázal tak na 
gradující odpor vůči osobě kon-
troverzního  ředitele,  kdy  petici 
za jeho odvolání podepsalo více 
než  sedm  tisíc  tři  sta  lidí  nejen 
z Kyjovska, ale i ostatních částí 
regionu. Sám ředitel Pejchl při-
tom své rozhodnutí oficiálně ale 
okomentoval tak, že dostal jinou 
nabídku.  „Splnil  jsem  všechny 
úkoly,  které  jsme  si  na  začátku 
spolupráce  s  krajem  vytýčili. 
Od  léta  jsem  měl  dvě  nabíd-
ky  na  změnu  pracoviště,  kte-
ré  jsem s ohledem na  slib kraji 
odmítl,“  konstatoval  ke  svému 
odchodu  Pejchl  a  pokračoval: 
„Nemocnici  se  již podařilo  sta-
bilizovat,  dotáhnout  rozdělané 
projekty a ukončit některé audi-
ty. Proto jsem požádal kraj, aby 
mě uvolnil do mé nové práce,“ 
uvedl  dosluhující  ředitel  Pejchl 
s tím, že má nyní v plánu vybrat 
si  dovolenou  a  více  se  věno-
vat  rodině,  kterou  kvůli  práci 
v kyjovské nemocnici zanedbá-
val.  Zároveň  přitom  upozornil, 
že  jeho  rozhodnutí,  vzdát  se 
funkce ředitele, v žádném přípa-

dě nesouvisí se zmiňovanou peti-
cí ani dopisy kyjovského starosty 
Františka  Lukla,  který  v  minu-
lých dnech na hlavu ředitele kri-
tikou  rozhodně  nešetřil  a  vyzý-
val jej k okamžité rezignaci. „Je 
celkem jedno, do jaké vaty bude 
Pejchlův  odchod  zabalen.  Ti, 
kdo  s  ním měli  něco  k  dočině-
ní  ví,  že  jeho  slova  nemají  pří-
liš  velkou  váhu,“  vyjádřila  se 
na  webu  Občané  za  nemocnici 
Kyjov  k  odchodu  ředitele  jed-
na  ze  zakladatelek  občanského 
sdružení, sestra z oddělení ARO,  
Monika  Hálková.  Podle  ní  teď 
špitálníky  čeká  velká  spousta 
práce.  „Musíme  se  vypořádat 
s  působením  téměř  odejítého 
vedení, postavit se čelem k pro-
blémům,  které  vyplavaly  na 
povrch a které způsobili  jednot-
livci,  musíme  se  vrátit  k  tomu, 
co zde bylo přerušeno a zrušeno, 
vybudovat důvěru mezi zaměst-
nanci  i  pacienty,  pokračovat 
v krocích, které udrží nemocnici 
nejen nad vodou ale konkurenci 
schopnou  a  pacientům  otevře-
nou,“ uvedla Hálková. 

Pokračování na str. 3

Hašek: musíme najít manažera, 
který bude nemocnici rozvíjet!

VESELÍ NAD MORAVOU 
– Nic se nezměnilo, Veselský 
zámek se postupně  promě-
ní v hotel, ale čtyřhvězdičko-
vý, nikoliv v pětihvězdičko-
vý. Tuto informaci potvrdila 
přímo Eva Hamašová – Prvá, 
jednatelka společnosti Wessels, 
která historický objekt vlast-
ní. Hamašová při své nedávné 
krátké návštěvě města přitom 
prozradila i informace spojené 
se zahájením stavebních prací.
Vlastníci  zámku  tak  ani  v 

nejmenším  neupustili  od  svého 
plánu proměnit chátrající stavbu 
v  luxusní  hotel.  „Podle  původ-
ního  návrhu  jsme  plánovali 
vytvořit  čtyřhvězdičkový  hotel, 
ovšem  poté  nás  architekt  Sou-
kup  přesvědčoval  o  pětihvěz-
dičkové variantě. Nakonec  jsme 
se  rozhodli  vrátit  k  původnímu 
záměru, neboť jsem přesvědčena 
o tom, že v tomto regionu uživit 
pětihvězdičkový hotel  je nereál-
né,“ uvedla Hamašová. 
Důležitým prvkem, který vlast-

níky zámku zpomalil, bylo vydá-
ní územního rozhodnutí. „Územ-
ní řízení nás zbrzdilo o celý rok, 

ale  to  je život. Proto však  je  již 
nyní jasné, že původně plánova-
ný termín otevření hotelu, v pro-
sinci 2012 je nereálný,“ vysvětli-
la jednatelka.
V  posledních  měsících  ale 

jednání  nabírají  jinou  dynami-
ku  .  „Před pár dny  jsme  jednali 
celý den v Bratislavě o rozpočtu, 
kde jsme konstatovali, že je nut-
né projekt  dostat  zpět  na  zem a 
nepohybovat  se  až  do  takových 
přílišných šířek jak by tomu bylo 
v  případě  pětihvězdičkového 
hotelu.  Ještě  budeme  mít  další 
jednání,  na  kterém  padne  defi-
nitivní  rozhodnutí, v  jakém roz-
sahu  se může  rozjet  zpracování 
projektu pro stavební povolení,“ 
doplnila  Hamašová.  „Čtyř  nebo 
pětihvězdičkový hotel, to je jed-
no. Důležité je, že se s chátrající 
budovou konečně začne něco dít. 
Myslím si, že Veselí má turistům 
co  nabídnout,  ať  už  je  to Baťův 
kanál  nebo  například  folklór-
ní  festival  Štěpy.  Pokud  bude 
zámek  opravený,  rozhodně  to 
turismu  jen  prospěje,“  podělila 
se o svůj názor jedna z místních 
Alena Vránová. 

Mezitím  ovšem  majitelům 
zámku  vyvstaly  nečekané  oba-
vy  spojené  se  záměrem  sou-
kromého  podnikatele  vytvořit 
ve Veselí  třetí  vodní  elektrárnu, 
která má být umístěna pod  těmi 
stávajícími.  „Musím  se  přiznat, 
že máme  obavu  o  stabilitu  pra-
vého břehu v  těsném sousedství 
zámku, z vlivu vibrací na statiku 
zámku  způsobených  samotnou 
stavbou,  jakož  i  hladinou  hlu-
ku  způsobenou  provozem  nové 
elektrárny. Nejsme v  jádru proti 
budování elektrárny, ale potřebu-
jeme mít stoprocentní jistotu, že 
to neublíží zámku. A ani posled-
ně zpracovaný posudek, kterého 
zadavatelem bylo město  a který 
se  zmiňuje  o  podemílání  pravé-
ho  břehu,  naše  obavy  nerozptý-
lil.  Toto  je  nutné  ještě  dořešit 
předtím,  než  elektrárna  dostane 
územní rozhodnutí,“ uvedla jed-
natelka společnosti Wessels.
První  viditelné  změny  mají 

občané  Veselí  přitom  vidět  již 
v  příštím  roce,  kdy  se má  začít 
s  přestavbou  budovy  galerie  v 
zámeckém parku. 

Pokračování na str. 2

Veselský zámek bude ne pěti ale 
čtyřhvězdičkový hotel, říká Hamašová

Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2012 

přeje redakce Nového Slovácka

HODONÍN - Přesto, že v tomto ročním období zavítá do hodo-
nínské zoologické zahrady maximálně pár desítek lidí, o uplynu-
lé neděli tomu bylo zcela jinak. Důvod byl přitom prostý. Živý 
betlém. 
Betlém  je  totiž pojem, který neodmyslitelně patří k Vánocům. A 

hodonínská zoologická zahrada, spolu se Základní uměleckou ško-
lou, se jej jednoduše rozhodla oživit. A to symbolicky, poslední nedě-
li před Štědrým dnem.
Akce, která má už patnáctiletou tradici, se přitom v areálu hodo-

nínské zoologické zahrady uskutečnila už počtvrté.  „Myslím si,  že 
pro konání  takové akce je  tu  ideální prostředí. Poprvé, před čtyřmi 
lety, přišlo kolem tří stovek návštěvníků. Pak se to už drželo kolem 
sto padesáti,  což  je však v podobném počasí hodně,” sdělila k  tra-
dici živého betlému tisková mluvčí hodonínské zoologické zahrady 
Bohuna Mikulicová.
S živým betlémem začala v Základní umělecké škole Jitka Janíko-

vá, která pak tradici předala Marii Hanákové. „Není to jen akce, kdy 
postavíme děti na jedno místo. Probíráme také o čem celá legenda je, 
mluvíme o příběhu Marie a Josefa,” řekla Hanáková.
Za celé odpoledne se děti předvedly celkem čtyřikrát a pokaždé 

přilákaly  spousty  přihlížejících. A  ti  nebyli  jen  z Hodonína,  ale  i 
širokého okolí. „Bylo to jednoduché a krásné. Vánoční atmosféru to 
rozhodně navodilo,” zhodnotila Blanka Pospíšilová, která zoo nav-
štívila spolu se svými dětmi, které byly z živého betlému podobně 
nadšené. A to i přesto, že místo klasiky devíti dětí, se letos v kos-
týmech biblických postav ukázalo jen sedm. „Dvě děvčata nedora-
zila, což mě docela mrzí,” krčila rameny Hanáková, podle které  i 
přesto akce u přihlížejících sklidila úspěch.

Text a foto Michaela Munzarová

V hodonínské zoo ožily betlémské postavy
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DUBŇANY, HODONÍN – Pověstným očistcem na zemi si v minu-
lých měsících musela projít žena, kterou fyzicky i psychicky týral 
její dvaačtyřicetiletý manžel. Tyrana od návalů vzteku a napadá-
ní své ženy přitom neodradila ani skutečnost, že byl strážci záko-
na vykázán ze společného domu. Proto za maření úředního roz-
hodnutí skončil ve vazbě a hrozí mu až tři roky vězení.  
Případ týrání manželky svým protějškem dostal spád v červnu letoš-

ního roku, kdy dvaačtyřicetiletého muže policisté obvinili z trestného 
činu  týrání osoby žijící ve společném obydlí. „Týraná žena musela 
snášet jeho výlevy zlosti, fyzické napadání, osočování a ponižování. 
Jeho zlost se stále zvyšovala, a tak manželka podala žádost o rozvod 
jejich manželství,“ popsal sled událostí hodonínský policejní mluvčí 
Petr Zámečník s tím, že ale ani podáním žádosti o rozvod celá věc 
neskončila. „Žena stále musela čelit výhrůžkám a žárlivým scénám 
svého manžela. Agresivní muž  ji psychicky  týral například neustá-
lými  nadávkami,  vypínáním  energií  v  domě,  prohlížením  soukro-
mých věcí a čtením textových zpráv v mobilním telefonu,“ vyjme-
noval pachatelovy prohřešky Zámečník, podle kterého tak na základě 
všech těchto událostí oběť domácího násilí utrpěla psychickou újmu 
na zdraví  s nutností  ambulantní  léčby a když napadené ženě došla 
trpělivost,  přivolala  policisty.  „Ti  tyrana  na  deset  dnů  vykázali  ze 
společného obydlí a zahájili proti němu trestní stíhání. O jeho vyká-
zání ze společného obydlí se postaral později také soud. Ten mu naří-
dil, že na dobu jednoho roku nesmí vstupovat do domu a jeho bez-
prostředního  okolí  a  jakýmkoli  způsobem kontaktovat  poškozenou 
ženu,“ upozornil mluvčí hodonínské policie Zámečník a pokračoval: 
„Tohoto nařízení se ale muž nedržel, opakovaně se vracel a vstupoval 
na dvůr rodinného domu. Dubňanští policisté jej při jednom takovém 
vstupu v minulém týdnu zadrželi a obvinili z trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí, za který mu hrozí další tři roky odnětí 
svobody,“ informoval k případu Zámečník a dodal, že policisté pak 
cestou státního zástupce podali u soudu návrh na vzetí obviněného 
muže do vazby. „Tomuto návrhu soudce vyhověl a  tak byl domácí 
tyran eskortován do vazební věznice, kde si pobude až do vynese-
ní  rozsudku,“ uzavřel okresní policejní mluvčí.             Petr Fridrich

HODONÍN – Už téměř rok 
mají hodonínští policisté k dis-
pozici speciální výslechovou 
místnost, která usnadňuje prá-
ci nejenom jim samotným, ale 
především svědkům a obětem 
trestných činů při usvědčování 
pachatelů. Pracoviště důvěrně 
známé z nejrůznějších krimi-
nálních filmů vybavené vel-
kým, z jedné strany neprůhled-
ným sklem, se přitom dočkalo 
další modernizace.  
Součástí  speciální  výslechové 

místnosti, kterou policisté využí-
vají  od  ledna  letošního  roku,  je 

například i dětský koutek a stráž-
ci zákona  tak díky  tomu mohou 
v  příjemnějším  prostředí  praco-
vat i s mladými oběťmi trestných 
činů.  A  právě  na  modernizaci 
speciální, takto vybavené, výsle-
chovky  se  policistům  podařilo 
získat  další  dotaci.  „Projekt  na 
dovybavení  dětské  výslechové 
místnosti  jsme  na  město  Hodo-
nín  podávali  už  začátkem  roku, 
kdy jsme žádali o dotaci ve výši 
čtyřicíti tisíc korun,“ připomněla 
hodonínská  preventistka  Radka 
Polášková s tím, že snaha nako-
nec  sklidila  ovoce  a  projekt  byl 

schválen.  Společně  s  městem 
Hodonínem  se  přitom  na  dota-
ci  podílí  i  ministerstvo  vnitra. 
„Speciální  výslechová  místnost 
s  dětským  koutkem  svědkům 
nebo  obětem  trestné  činnosti 
svým  prostředím  neprohlubuje 
již prožitý traumatický zážitek,“ 
upozornila na důležitost  takové-
ho pracoviště policistka Poláško-
vá a pokračovala ve výčtu věcí, 
které za získanou dotaci podařilo 
pořídit a zmodernizovat. „Za tyto 
prostředky se například vyměni-
ly obyčejné vstupní dveře za pro-
tihlukové tak, aby výslech nebyl 

rušen nejrůznějšími zvuky z při-
lehlé chodby. Bylo také zabudo-
váno  další  osvětlení,  aby  v  pří-
padě  rekognice,  tedy  označení 
pachatele svědkem přes polopro-
pustné zrcadlo, bylo jeho rozpo-
znání co nejzřetelnější a pořízeny 
byly také nové hračky pro děti,“ 
vyjmenovala  Polášková.  Podle 
ní  se pak z dotace  investovalo  i 
do  technického  zázemí,  kdy  se 
pořídilo nové hovorové zařízení 
mezi oběma místnostmi, které se 
využije právě v případech  reko-
gnice pachatele.   

Petr Fridrich

NOVÁ LHOTA – Případ ze soudku označeného jako kuriózní 
šetří od minulého týdne veselští policisté. Obrátil se na ně totiž 
chovatel ovcí s tím, že se mu hned několik přežvýkavců ztratilo 
přímo z pastviny. Pachatel, který zřejmě dostal neřízenou chuť 
na maso těchto sudokopytníků, si přitom za krádež může vykole-
dovat až dva roky pobytu v zamřížované cele.    
Ovce  se  ztratily  z  oplocené  pastviny  v  katastru  horňácké  Nové 

Lhoty. „Neznámý pachatel během několika posledních měsíců odci-
zil celkem šestnáct ovcí. Tím majiteli zvířat vznikla škoda přesahující 
třicet tisíc korun,“ informoval k poněkud netradičnímu případu krá-
deže hospodářských zvířat hodonínský policejní mluvčí Petr Zámeč-
ník  a  zároveň  ujistil,  že  po  pachateli  i  osudu  ovcí  strážci  zákona 
intenzivně pátrají. „V případě dopadení pachatele mu bude sděleno 
obvinění z trestného činu krádeže a mohl by tak být odsouzen až na 
dva roky odnětí svobody,“ upozornil Zámečník.                       (pf)

Speciální výslechová místnost se po roce dočkala modernizace

za psychické a fyzické napadání  
své manželky hrozí tyranovi 
až tři roky strávené za mřížemi

Chovateli zmizelo ze stáda několik 
ovcí, případ už řeší policisté

Pokračování ze str. 1
Návrh  rekonstrukce  budovy 

uvažuje  v  přízemí  s  výstavní 
síní, v níž bude stálá výstava o 
historii zámku, výstupů z arche-
ologického  průzkumu,  projek-
tu  obnovy  zámku  a  jeho  okolí. 
„Chceme  tam  umístit  i  kousky 
původního  zámeckého  mobi-
liáře.  V  levé  části  pak  vznikne 
kavárna,“  doplnila  Hamašová 
– Prvá. 
V  patře  pak  podle  ní  vznik-

nou  v  první  fázi  dvě  kanceláře 

sloužící majitelům zámku k jed-
náním a jeden apartmán. Pozdě-
ji, až bude zámek rekonstruován 
v  hotel  se  kanceláře  promění  v 
další dva pokoje určené na uby-
tování.  Jelikož  práce  na  zámku 
mají  na  rekonstrukci  budovy 
galerie navazovat, je zatím před-
časné mluvit o přesném zahájení 
termínu jeho proměny.
Jedna  věc  přesto  jednatelku 

mrzí.  „Podcenili  jsme  infor-
movanost  obyvatel  a  návštěv-
níků  Veselí  při  oslavách  750 

let  města.  Měli  jsme  připravit 
odborný  výklad  o  stavu,  který 
lidé vidí, proč je v podstatě jen 
nepořádek  na  nádvoří.  Archeo-
logický  průzkum  realizovaný  v 
průběhu  dvou  let  přinesl  obje-
vy,  ze  kterých  se  to  nejcenněj-
ší  odneslo  kvůli  konzervování 
a  dalšímu  zpracování  nálezů  a 
zůstávající  dřevěné  časti  bylo 
nutné  opět  zasypat,  aby  se  na 
vzduchu nezničily,“  zdůvodnila 
Hamanová a pokračovala: „Pro-
to  toho  nebylo  moc  vidět.  Do 

samotné  budovy  zámku  nebylo 
možné  veřejnost  pustit  z  bez-
pečnostních  důvodů  a  lidé  se 
tak  ani  nedozvěděli,  že  zámek 
je  již  do  jisté  míry  připraven 
na  zahájení  stavebních  prací,“ 
uvedla  Hamašová,  která  proto 
nyní chce daleko více než dosud 
věnovat  pozornost  informacím, 
které    budou  poskytovány  pro-
střednictvím nově připravované 
internetové  stránky  společnosti 
Wessels..

Text a foto Hynek Zdeněk

MUTĚNICE – O skutečnosti, že alkohol a řízení dopravního pro-
středku, kolem počínaje a čtyřkolkou konče, nejde dohromady se 
před pár dny přesvědčil právě jeden z vyznavačů čtyřkolek. Toho 
policejní hlídka načapala v areálu mutěnických vinných sklepů s 
téměř jednou a půl promile za řídítky. 
V  odhalování  řidičů  pod  vlivem  alkoholu  či  jiných  omamných 

látek patří dubňanští policisté k jedněm z nejlepších v regionu. Dal-
ší čárku do své statistiky si připsali právě polapením opilého čtyři-
atřicetiletého  čtyřkolkáře.  „Při  kontrolní  činnosti  v  oblasti  vinných 
sklepů  v  Mutěnicích  policisté  muže  vyzvali  k  provedení  dechové 
zkoušky a  ta ukázala, že  je pod vlivem alkoholu. Na displeji měři-
cího  přístroje  se  objevila  hodnota  jedna  a  čtyři  desetiny  promile,“ 
uvedl k případu hodonínský policejní mluvčí Petr Zámečník s  tím, 
že proviněný muž s naměřenými hodnotami souhlasil a k pití alko-
holu se doznal. „Zasahující policisté mu také na místě zadrželi řidič-
ský průkaz. Nyní mu hrozí  trestní stíhání pro ohrožení pod vlivem 
návykové látky a mohl by být odsouzen až na jeden rok odnětí svo-
body,“ konstatoval policista Zámečník.                                    (pf)  

HODONÍN - Štědrý den bude 
už za pár dní a nákupní horeč-
ka tak graduje. V menší či 
větší míře dopadla snad na 
většinu lidí. Kromě prodava-
ček však mají plné ruce práce 
také pracovníci bezpečnostní 
služby a policisté. Počet krá-
deží v obchodech právě v tom-
to období geometrickou řadou 
narůstá.
Předvánoční  shon  a  nakupo-

vání je v plném proudu a přináší 
nejen vysoké tržby prodejců, ale 
také vyšší počet těch, kteří dárky 
chtějí pořídit levně, přesněji úpl-
ně zadarmo. A není jich málo.
S  krádežemi  se  nejen  super-

markety,  ale  i  malí  obchodníci, 
sice  setkávají  od  jara  do  zimy, 
ovšem v období adventu, a často 
i  po Novém  roce,  se  počet  zlo-
dějů  znatelně  zvyšuje.  Někteří 
prostě  chtějí  ušetřit  na  dárcích, 
jiní  využívají  zmatku  a  prode-

jen  plných  nákupních  vozíků 
a  zákazníků  k  tomu,  aby  si  z 
nákupu  odnesli  něco  navíc.  „Je 
to  samozřejmě  otázka  toho,  jak 
často  detektiv  v  supermarketu 
někoho zachytí, a to je každý den 
jiné.  Před  Vánoci  to  může  být 
silnější,“  podotkl  Jindřich  Vaší-
ček,  velitel městských  strážníků 
v Hodoníně. 
Zmínění detektivové však ne-

jsou  ve  všech  obchodech,  často 
tak  musí  případné  zloděje  hlí-
dat  samotné  prodavačky.  Tak 
je  tomu  i  v drogerii  v blízkosti 
světelné  křižovatky,  kde  však 
předvánoční  záchyt  lapky  letos 
ještě  neměli.  „Musím  říct,  že 
tento rok  jsme se před svátky s 
žádnou krádeží nesetkali. Snaží-
me se takové lidi odlákat, pořád 
chodíme  po  prodejně  a  kontro-
lujeme,“ sdělila vedoucí droge-
rie. Dodala však, že v minulých 
letech se před svátky s častými 

krádežemi  ona  a  její  kolegyně 
setkávaly.
O  tom,  že  zloději  nejdou  v 

obchodních domech po určitém 
druhu  zboží  promluvil  i  člen 
bezpečnostní  služby  v  super-
marketu  poblíž  autobusové-
ho  nádraží.  „Takoví  lidé  berou 
všechno,  nevybírají  si.  Před 
Vánoci se krade hodně například 
alkohol  či  kosmetika.  Naopak 
po svátcích  přijde babička, kte-
rá  nikdy  nic  nevzala  a  ukradne 
věc za pár korun. Prostě nakou-
pila  dárky  vnoučatům  a  nemá 
peníze  na  nákup,“  zhodnotil 
hlídač,  který  kontroluje  i  jed-
nu z drogerií ve městě. Potvrdil 
také to, že kradou takoví lidé, do 
kterých by to člověk neřekl. „Je 
jedno jestli sem vejde bezdomo-
vec nebo boháč. Pamatuji  si na 
zákaznici, která přijela v luxus-
ním autě a v kožichu a ukradla 
v drogerii kosmetiku, za kterou 

by  zaplatila  asi  dvě  stovky,“ 
dodal.  „Výjezdy  máme  hlavně 
do  supermarketů,  ale  jezdíme  i 
do  menších  prodejen.  V  tomto 
období  je  to  navíc  silnější,  pro-
tože  zákazníci  jsou  neopatrní  a 
často si nechávají kabelky a jiné 
osobní věci v košíku. Častěji než 
krádeže zboží řešíme právě tyhle 
případy,“  okomentoval  Vašíček 
chování lidí, kteří si nedávají na 
své věci pozor. A to i přesto, že v 
mnoha obchodních domech čas-
to  upozorňují  zákazníky,  aby  si 
právě dávali pozor na své věci.
Na  svou  neopatrnost  doplati-

la  minulý  víkend  i  zákaznice  v 
nákupním  centru  v  Hodoníně. 
„Zloděj  využil  její  nepozornos-
ti a z košíku odcizil kabelku  i  s 
jejím obsahem. Hodnota odcize-
ných  věcí  přesáhla  čtrnáct  tisíc 
korun,“  uvedl  mluvčí  hodonín-
ské policie Petr Zámečník.

Michaela Munzarová

Předvánoční blázinec láká zloděje, a ti kradou všechno!

Veselský zámek bude ne pěti ale 
čtyřhvězdičkový hotel, říká Hamašová

Na proměně se nic nemění! Jednatelka společnosti Wessels Eva Hamašová – Prvá potvrdila, že se zámek promění ve čtyřhvězdičkový hotel. Nyní se na jednáních 
dolaďuje definitivní rozsah a podoba projektu.

Policisté načapali opilého čtyřkolkáře, 
tomu hrozí až roční odpočinek
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Hašek: musíme najít manažera, 
který bude nemocnici rozvíjet!
Pokračování ze str. 1
Podle  slov  jihomoravského 

hejtmana Haška bude nyní klíčo-
vé zajištění poskytování kvalitní 
zdravotní péče pacientům. Vede-
ní kraje přitom chce neprodleně 
začít hledat nového ředitele, kte-
rý bude mít navíc za úkol kromě 
vyrovnaného  rozpočtu  nemoc-
nice  a  jejího  dalšího  rozvoje, 
uklidnit  právě  vztahy  s  veřej-
ností  a  zaměstnanci.  „Nemocni-
ce  Kyjov  je  páteřní  nemocnicí 
Jihomoravského kraje a musíme 
najít manažera, který nemocnici 
bude dále  rozvíjet a modernizo-
vat  ve  prospěch  pacientů,“  pro-
hlásil hejtman Hašek. Dosluhují-
cí  ředitel Pejchl  je přitom podle 
svých  slov  připraven  veškerou 
agendu  předat  svému  nástupci. 
Některé rozdělané věci by se ale 
podle něj měly dokončit. „Splnil 
jsem vše,  co  jsme si na začátku 
spolupráce  s  krajem  domluvili. 
Nyní je potřeba připravené změ-

ny  dotáhnout,“  řekl  Pejchl,  kte-
rý si stojí za svým, že  jeho roz-
hodnutí nemá nic společného ani 
s aktivitami sdružení Občané za 
nemocnici Kyjov ani s politikou. 
„Vždy  jsem  se  snažil  být  apoli-
tický a vyhnout  se  tomu, aby si 
tu  kdokoliv  dělal  na  nemocnici 
svou  politickou  kampaň,“  zdů-
raznil  Pejchl  a  poukázal  na  to, 
že kyjovský starosta Lukl o jeho 
chystaném odchodu věděl a tuto 
informaci  zneužil  v  otevřeném 
dopise. „Ten dopis pana starosty 
Lukla byl opravdu trapný. Když 
někdo  vyhrožuje  odstoupením, 
tak nikdy odstoupit nechce. Bylo 
to  teatrální  gesto,  které  uka-
zuje,  jak  moc  některým  lidem 
spojených  s  bývalým  vedením 
vadí  rozkrývání  zdejších  kauz 
a  nepořádku,“  reagoval  Pejchl 
na  nedávné  písemné  prohlášení 
starosty  Lukla,  že  buď  odstou-
pí ředitel nemocnice nebo se on 
vzdá vedení úřadu. Proti tomuto 

tvrzení se ale starosta ostře ohra-
dil.  „Pan  Pejchl  žil  v  poslední 
době  stále  více  ve  „svém  svě-
tě“.  Světě  klamů,  přetvářek  a 
fantazie. Za rok svého působení 
v  Kyjově  nepoznal  naši  menta-
litu,  když  totiž  něco  Kyjovják 
řekne,  myslí  to  vážně,  se  vše-
mi  důsledky.  Pan  Pejchl  toho 
hodně namluvil, ale realita byla 
zcela  jiná.  Celé  jeho  angažmá 
dokresluje jeho skandální výrok 
„dělal  jsem  jen  černou  práci“. 
To si opravdu za rámeček nedá! 
Nikde  jsem  neměl  a  nemám 
zájem  jakoukoliv  spornou 
záležitost zametat pod koberec,“ 
reagoval starosta Lukl s tím, že 
ředitel Pejchl ani jedno ze svých 
tvrzení  nebyl  nikdy  schopen 
doložit  žádným důkazem.  „Pan 
Pejch  například  tvrdí,  že  jsem 
se s ním odmítl osobně setkat a 
záměrně  se mu vyhýbal,  což  je 
naprostá lež! Taky jeho tvrzení, 
že  chci  vše  zamést  pod  kobe-

rec a pouze lobuji za soukromé 
zájmy  ve  spojení  s  některými 
bývalými  členy  managemen-
tu  zdejší  nemocnice  je  pouhou 
fabulací.  Už  jednou  jsem  pro-
to pana Pejchla veřejně vyzval, 
ať  doloží  toto  své  lživé  tvrzení 
a  nehorázné  nařčení mé  osoby, 
které  se  dá  podřadit  pod  skut-
kovou  podstatu,  a  to  zneužití 
pravomoci  veřejného  činitele,“ 
dodal  starosta  Lukl,  podle  kte-
rého  odchodem  ředitele  Pejchla 
zvítězí  nejen  zdravý  rozum,  ale 
hlavně  nemocnice,  její  zaměst-
nanci  a  všichni  pacienti.  Josef 
Pejchl,  kterému  jeho  odpůrci 
kladou za vinu personální devas-
taci  nemocnice,  kdy v důsledku 
jeho jednání odešlo několik zku-
šených  lékařů,  a  tím  se  snížila 
kvalita  poskytované  péče,  vedl 
kyjovskou nemocnici od listopa-
du  loňského  roku, kdy vystřídal 
tehdejšího ředitele Igora Kalixe. 

Petr Fridrich

HODONÍN – Sedm a půl mili-
onu korun. Taková je částka, 
kterou v příštích dvou letech 
spolkne společný česko-slo-
venský projekt, do kterého 
se zapojila taky hodonínská 
zoologická zahrada. Projekt 
nazvaný Živý les pro budoucí 
generace si klade za cíl zkvalit-
ňovat životní prostředí napří-
klad odstraňováním černých 
skládek.
Projektu  z  operačního  pro-

gramu  přeshraniční  spolupráce 
Slovenské  a  České  republiky 
se  v  prvopočátku  ujalo  sloven-
ské město Handlová a to se pak 
se žádostí o pomoc při zajištění 
zahraničního  partnera  obrátilo 
právě  na  představitele  Hodo-
nína.  „Hodonínská  zoologic-
ká  zahrada  už má  zkušenosti  z 

realizace  podobného  projektu 
ve  spolupráci  se  Zoo  Bojnice, 
jehož  výsledkem  bylo  vybudo-
vání  kompletního  informační-
ho systému v areálu obou part-
nerských  zoo.  Proto  když  nám 
město  Hodonín  předalo  žádost 
z  Handlové,  bez  váhání  jsme 
nabídku  přijali,“  uvedl  k  pro-
jektu  přeshraniční  spolupráce 
zoolog  hodonínské  zoologické 
zahrady Jaroslav Hyjánek s tím, 
že  hlavním  cílem  tohoto  pro-
jektu je zkvalitňování životního 
prostředí  formou  odstraňová-
ní  nelegálních  skládek  odpadu 
ve městě  a  jeho  okolí,  ale  také 
zvyšování  environmentálního 
povědomí dětí a mládeže včetně 
jejich výměnných pobytů. 
Kromě hodonínské zoologické 

zahrady pak na výzvu slovenské 

Handlové zareagovalo  i Středis-
ko volného času Hodonín a město 
Břeclav. „Všichni partneři se pak 
sešli  na  společném  jednání,  aby 
se dohodli na koncepci projektu, 
který společně se žádostí o dota-
ci adresovali Ministerstvu polno-
hospodárstva  a  rozvoja  vidieka 
SR. Zoo Hodonín přitom vzhle-
dem ke svým zkušenostem byla 
zvolena  jako  hlavní  přeshranič-
ní  partner,“  informovala mluvčí 
hodonínské  zoologické  zahrady 
Bohuna  Mikulicová,  podle  kte-
ré by měl projekt za sedm a půl 
milionu korun, z něhož samotná 
Zoo Hodonín ukousne dva milio-
ny tři sta tisíc korun,  odstartovat 
od května příštího roku a ukonče-
ný bude po dalších dvou letech. 
„Zatímco Středisko volného času 
a město Břeclav se budou podílet 

na  likvidaci  černých  skládek  a 
realizovat výměnné pobyty, akti-
vitou  navíc  ze  strany  zoo  bude 
zlepšení  odpadového  hospodář-
ství  s  podstatnými  environmen-
tálními prvky v areálu zoo. Bude 
se  tak například    jednat o umís-
tění odpadkových košů na třídě-
ný a smíšený odpad, informační 
tabule  o  významu  a  smyslu  tří-
dění  odpadu,  pořízení  svozové-
ho elektromobilu a také společné 
pořádání Dne Země,“ vysvětlila 
mluvčí  zoo.  „Součástí  společ-
ného  projektu  bude  i  vytvoře-
ní  webové  aplikace,  která  bude 
sloužit  k  informovanosti  obča-
nů  o  stavu  životního  prostředí 
na Hodonínsku, Břeclavsku a na 
Slovensku  v  okrese  Handlová,“ 
doplnil zoolog Hyjánek. 

Petr Fridrich

zoo se zapojí do česko-slovenského projetku za sedm milionů

JIHLAVA, STRÁŽNICE – 
S fenomenálním výsledkem se 
vrátily z neoficiálního mistrov-
ství České republiky mladých 
módních návrhářů studentky 
strážnické oděvní školy. Již 
posedmé v řadě totiž zvítězi-
ly v absolutním pořadí všech 
tuzemských středních škol 
a znovu vylepšily český rekord 
v počtu celkových vítězství.
Když před čtrnácti dny poprvé 

prezentovala  strážnická  oděv-
ní  škola  své  soutěžní  mode-
ly  v  tamním  kulturním  domě, 
sklidila  velký  aplaus  a  redakce 
Nového  Slovácka  předpovídala, 
že tyto kolekce mají šanci uspět 
i  v  celostátním  měřítku.  To  se 
nyní potvrdilo. Na Mladém mód-
ním tvůrci, který se konal minu-
lý  týden  v  úterý  v  Jihlavě  totiž 
Strážničanky  většinou  prohrá-
valy  pouze  se  svými  spolužač-
kami. 
„V silné konkurenci dvou desí-

tek škol z celé republiky se v jed-
notlivých  kategoriích  kolekce 
našich žáků umístily čtyřikrát na 
prvním  místě,  čtyřikrát  na  dru-
hém místě a  jedenkrát na  třetím 
místě,“  sdělila  ředitelka  školy 
Petra Fialová.
Vítězství  přivezly  Veroni-

ka  Valušková  za  kolekci  Stopy 

VESELÍ NAD MORAVOU – Do nových prostor na náměstí Míru 
budou poprvé směřovat fyzické a právnické osoby z Veselska, 
Horňácka a Strážnicka, které budou podávat své daňové přizná-
ní. Po téměř dvaceti letech se totiž úředníci konečně dočkali vlast-
ní budovy, slavnostně ji v pondělí otevřel jihomoravský hejtman 
Michal Hašek.
„Dispozičně  budova  vyhovuje  požadavkům  finančního  úřadu  a 

je dimenzována pro pětačtyřicet zaměstnanců. V prvním podlaží  je 
umístěna podatelna a pokladna, oddělení registrace a evidence daní a 
jsou zde kanceláře zaměstnanců zabezpečujících agendu vymáhání,“ 
podala krátký popis zřejmě nejvíce navštěvovaných míst úřadu jeho 
ředitelka Marcela Tuhá.
Ve druhém podlaží je umístěno oddělení majetkových daní a ostat-

ních agend a oddělení vyměřovací a vymáhací. Ředitel, sekretariát, 
kontrolní  oddělení  a  zasedací místnost  pro  čtyřicet  osob  pak mají 
kanceláře ve třetím podlaží a ve čtvrtém se nachází archiv a technické 
zázemí. „Jsem rád, že vybudováním nové administrativní budovy se 
nejen zlepšily podmínky na pracovišti pro desítky jeho zaměstnanců, 
ale především pro klienty z Veselska, Strážnicka a Horňácka,“ uvedl 
při otevření budovy hejtman Hašek.
Finanční úřad ve Veselí slouží nejen pro občany města, ale  i pro 

dvaadvacet  okolních  obcí,  tedy  klienty  z  oblasti  Veselska,  Hor-
ňácka  a Strážnicka,  čítajících  zhruba  tisíc  právnických osob,  sedm 
tisíc  fyzických  osob  a  pro  devatenáct  a  půl  tisíce  poplatníků  daně 
z nemovitostí.                                                              (zde)

Strážničanky nemají v republice konkurenci
módy,  s  níž  startovala  ve Volné 
mladé  tvorbě,  Tereza  Trňáková 
s Lareina dela Selva v kategorii 
Rio de Janeiro, Lucie Matušková 
se  svou Spoutanou  růží  v Mód-
ních  doplňcích  a Monika Hrbá-
ková  s  kolekcí  Bulvár  soutěžící 
v  kategorii  EKO  –  ze  starého 
nové.
Strážnická  oděvní  škola,  kte-

rá obdržela zlatý diplom kvality 
od Asociace textilního, oděvního 
a  kožedělného  průmyslu  navíc 
zároveň uspěla i na dalším šam-
pionátu. „V prestižním Mistrov-
ství  republiky  aranžérů  juniorů, 
které se konalo v Českých Budě-
jovicích  obsadili  naši  soutěžící 
druhé místo v kategorii Dárkové 
balení  s  tématem  Dárkový  koš, 
druhé místo  v  kategorii  Úprava 
stolu  pro  dvě  osoby  s  tématem 
Silvestrovská párty a druhé mís-
to  v  kategorii  nazvané  Kresba 
na  téma  Zátiší,“  doplnila  výčet 
úspěchů Fialová.
Kvalitu  práce  strážnické  školy 

podtrhují i výsledky únorové sou-
těže  mladých  módních  návrhářů 
na  největších  středoevropských 
veletrzích  módy,  které  se  kona-
ly  v  Brně.  Bývalý  student  ško-
ly  Libor  Komosný  totiž  skončil 
mezi finalisty na druhém místě.

Text a foto Hynek Zdeněk

Úředníky najdou na náměstí

Bulvár Moniky Hrbákové uspěl na neoficiálním Mistrovství České republiky mla-
dých módních návrhářů v Jihlavě. Studentka strážnické oděvní školy s tímto 
modelem dominovala v kategorii EKO – ze starého nové. Foto: zde

VESELÍ NAD MORAVOU – Na elektronické aukce nedá dopus-
tit radnice ve Veselí nad Moravou. Letos díky první z nich ušetři-
la osm set tisíc korun za elektřinu a v příštím roce se bude úspo-
ra pohybovat už v milionech. Město totiž vyzkoušelo i aukci na 
plyn a představitelé radnice neskrývali překvapení s dosaženým 
výsledkem.
„Když  byla  úspěšná  aukce  na  dodávku  elektřiny  tak  jsme  se  po 

určitých diskusích rozhodli vyzkoušet i aukci na dodávku plynu. Stá-
vající smlouvu jsme proto vypověděli a přihlásili jsme se do elektro-
nické aukce,“ vysvětlil místostarosta Veselí Petr Kolář.
Aukce se zúčastnily tři společnosti, které se dlouho přetahovaly o 

cenu. „Kolega, který tady se mnou seděl a sledoval pohyb nabídek 
řekl, že je to ještě dramatičtější než Velká pardubická. Začínalo se na 
částce dvaadvacet milionů a dvě stě jedenapadesát tisíc korun a pak 
se to měnilo neuvěřitelným množstvím příhozů. Jeden z dodavatelů 
snížil megawatthodinu o korunu a konečná částka tak klesla třeba o 
pět tisíc korun. Současný dodavatel snížil cenu naráz o dvě stě tisíc 
a pak o sto padesát tisíc a přesto mu to nestačilo,“ poukázal na dra-
matický průběh aukce starosta Miloš Kozumplík. V okamžiku kdy to 
totiž již vypadalo, že naskočila poslední nabídka, vstoupila do aukce 
čtvrtá společnost, která až do té doby nebyla vůbec přihlášena, nabíd-
la nejnižší částku a zvítězila.
„Ve srovnání s rokem 2010, který je už uzavřený, jsme dosáhli na 

cenu, díky které uspoříme přibližně dvanáct procent nákladů. V reál-
ných číslech se jedná o částku dva miliony a téměř tři sta tisíc korun,“ 
doplnil místostarosta Kolář.
Jak  se  bude  s  úsporou  naloženo  přitom  rozhodne  dozorčí  rada. 

Varianty jsou podle Koláře dvě. Tou první bude, že se úspora promít-
ne do cen energií domácností, které spadají pod Vesbyt, tou druhou, 
že se prostředky využijí na další důležité investice spojené s rozvo-
jem tepla kolem Panského dvora.
Veselí zvažuje ještě možnost využít elektronickou aukci na dodáv-

ku kancelářského materiálu. Zatím však  ještě není  jisté zda  ji doo-
pravdy  využije  či  zůstane  jen  u  myšlenky.V  každém  případě  už 
nyní  radnice  hodnotí  elektronické  aukce  jako  nejefektivnější  způ-
sob zadávání zakázek.                                        Hynek Zdeněk

Ve Veselí ušetří na plynu miliony

Vážení čtenáři, 
téměř před rokem jste si mohli 
v novinových stáncích poprvé koupit 
týdeník Nové Slovácko. Od té doby 
už uplynula spousta vody, země-
koule se mnohokrát otočila kolem 
své osy a naše nezávislé regionální 
noviny vám přinesly spoustu infor-
mací. Byly to zprávy dobré i ty méně 
dobré a někdy třeba taky humorné. 
Všechny ale měly jedno společné, 
a to předat vám odpovídající obrá-
zek o důležitém dění, lidech či tra-
dicích v našem regionu. Nyní držíte 
v ruce poslední letošní vydání týde-
níku Nové Slovácko, a proto se vám 
všem, kteří jste toto čistě regionální 
periodikum sledovali, ať už s želez-
nou pravidelností či nepravidelností, sluší za přízeň poděkovat! Stále 
stoupající zájem nás v redakci zároveň utvrzuje v tom, že cesta, kterou 
jsme se vydali, je správná, a proto v ní rozhodně budeme pokračovat 
i v roce nastávajícím. Náš cíl je přitom jasný, zlepšovat se a přinášet 
vám nejdůležitější zprávy o dění u nás, na tom našem malebném Slo-
vácku. První takový přísun informací pro vás chystáme už na třetího 
ledna roku s dvanáctkou na konci! Mezi tím si dopřejte vánoční svát-
ky bez zbytečného shonu a konzumu tak, aby byly skutečně vánoční a 
nový rok v každém vašem kroku lepší a lepší než byly ty předchozí. A 
nezapomeňte, celá naše redakce se na vás, naše čtenáře, znovu těší už 
v úterý, třetího ledna roku 2012!              Petr Fridrich, šéfredaktor



Magdalena Mičková, žákyně 
ZŠ, Kuželov

Je škoda, že 
Vánoce jsou už 
jenom o dár-
cích... Dříve 
to tak nebylo a 
bylo to hezčí, 
rodina byla pěk-
ně pospolu. A 

jinak, když už jsem to vzpomně-
la, nemám ráda čekání na dárky! 
Je to strašně nekonečné. Vánoce 
miluji a není na nich nic nega-
tivního!

Tomio Okamura, podnikatel v 
cestovním ruchu, Praha

Já je naopak mám 
hrozně rád, pro-
tože je to jediný 
okamžik, kdy se 
schází celá naše 
rodina dohro-
mady. Pravda je, 

že moc neholduji pečení a vaře-
ní, takže přicházím vždycky dvě 
hodinky před štědrovečerní veče-
ří. Ten okamžik, kdy jsme spolu si 
skutečně užívám. 

Miro Dudík, primáš, Bratislava
Na vánocích 
mám rád úplně 
všechno! (dlouhý 
smích)

Zdeněk Bína, ředitel Charity, 
Strážnice

Nelíbí se mi na 
nich jejich sou-
časná komerci-
onalizace. Tyto 
svátky narození 
Páně mají být 
svátky radosti, 

pokoje a rodiny. Nyní jsou ale 
synonymem shonu a konzumu.

Libor Brožík, taneční mistr, 
Hodonín

Ze současných  
Vánoc se vytrá-
cí ten duch, kdy 
šlo o to, aby se 
sešla rodina, aby 
se měli všich-
ni rádi, aby si 

popřáli. V mnohých případech, 
když to vidím v těch hypermar-
ketech, tak je to doslova honba 

za „žrádlem“. Všichni blázní, 
musí ukázat, že na to mají i když 
na to nemají. Když nedám dár-
ky za deset tisíc, tak to není ono 
a přitom mnohdy by stačilo dát 
úplnou maličkost. Lidi budou 
rádi, že si na ně někdo vzpo-
mněl. Takže byl bych radši kdy-
by si lidi připomenuli Vánoce v 
tom původním duchu, aby to byly 
Vánoce o pohodě, o klidu, ne o 
honbě za něčím, vaření, nakupo-
vání…

Světlana Kozáková, šéfová 
animace v zábavním parku, 
Malorka

Nelíbí se mi na 
Vánocích, že 
někdy lidé mají 
pocit, že jsou tyto 
svátky povinné, 
že se musí bavit, 
že musí být šťast-

ní, radostí zářící. O to více jsou 
potom nešťastní, mají traumata a 
jsou smutnější.

Josef Váňa, legendární žokej, 
Praha

I když mám Váno-
ce rád a většina 
lidí si těchto svát-
ků užívá, u nás to 
je jako každý jiný 
den, pracovně. 
Jsme stáj, kde 
máme sedmdesát 

koní a na vánoční svátky se man-
čaft rozdělí na dvě oddělení. Já s 
rodinou musím zaskakovat za ty 
lidi, kteří mají volno. Prakticky 
vánoční svátky u nás jsou o velmi 
intenzivním pracovním nasazení 
(smích).

Jaroslav Olin Nejezchleba, 
rockový violoncellista, Praha

Mně se nelíbí ty 
narvané obcho-
dy. Já se to 
snažím obejít a 
spíše chodím do 
takových men-

ších krámečků, kde nás netýrají 
ani koledami. Nelíbí se mi když 
jsou lidi nervózní a hlavně když 
jim jde jenom o ty dárky. Já mám 
strašně rád, když si v rodinném 
kruhu posedím, pokecám a pove-
de se nálada, která k Vánocům 
patří. Klid, pohoda, jaksi i to roz-
jímání. Myslím, že tak to má byt.

Připravil Tonda Vrba

4 / 20. 12. 2011 / nové slovácko / anketa / zpravodajství*
* ANKETA

I když jsou Vánoce považovány za nejkrásnější 
svátky v roce, najdete i nějaký negativní pohled 
na toto vyvrcholení roku?

Sdělte to do vrby
Tonda Vrba to prozradí

V oblíbené kulinářské show televize Prima se nedávno představili také tři zástupci z našeho regionu. Zleva Zuzana Zuga-
rová z Hodonína a Roman Pech a Marie Hrbáčková z Tvarožné Lhoty. Další dva soutěžící byli z Brněnska. O čtyřiceti-
tisícovou výhru se nakonec rozdělili zástupci Tvarožné Lhoty.                                                  Foto archiv Tv Prima

HODONÍN – Hned trojí 
zastoupení z okresu Hodonín 
měla nedávno odvysílaná oblí-
bená kulinářská televizní show. 
Zatímco, první dva soutěžící, 
kteří byli shodně z Tvarožné 
Lhoty, si nakonec vyvařili stej-
ný počet bodů a tím i první mís-
to a podělili se tak o čtyřicet tisíc 
korun, třetí ze zástupců Slo-
vácka mezi pětkou soutěžících 
na výhru nedosáhl. Byla jím 
teprve dvaadvacetiletá Zuza-
na Zugarová z Hodonína. Ta 
ale i přesto byla s účastí v pri-
máckém pořadu Prostřeno nad 
míru spokojená. Jak sma říká, 
natáčení pro ni bylo příležitostí 
potkat nové lidi. A klidně by se 
prý přihlásila znovu. Ne každý 
má přitom odvahu předvést se 
v kuchyni před kamerou. 

n Prozraďte, přemýšlela jste 
dlouho nad tím, že se přihlásí-
te do této oblíbené kulinářské 
soutěže?
Musím říce, že ne! Prostě jsem 

seděla  doma  a  sledovala  tento 
pořad.  Napadlo  mě  podívat  se 
na  internet,  jakým  způsobem  se 
můžu  přihlásit.  Našla  jsem  for-
mulář, poslala jej a ani si nemys-
lela, že se někdo ozve. Hned dru-
hý  den mi  však  přišel  email,  že 
jsem je zaujala a že zaregistrovali 
mou přihlášku. Už za dva  týdny 
mi  pak  volali,  že  přijedou  nato-
čit  rozhovor  a  podepsat  smlou-
vu. Vybíralo  se  z několika  lidí  z 
jižní Moravy. Vše bylo v  takové 
rychlosti, že  jsem se nestihla ani 
pořádně nadechnout...

n Jak vůbec vypadá natáčení 
takového pořadu? 
Není  to  tak,  že  si  sedneme  ke 

stolu  a  jíme.  Jestliže  něco  nesedí 
kameramanům,  režisérovi  nebo 
zvukaři, prostě se to musí takzvaně 
zahrát znovu. Vše musí být správ-
ně. Není to jen o soutěži ve vaření, 
ale o celém okolí. Někdy to bylo 
opravdu  dost  náročné. Malý  být, 
málo místa. I u nás doma jsme to 
museli celé přeskládat.

n Držela se vás během natá-
čení nervozita?
Na  začátku  ano. Ale  nervózní 

jsem  byla  jen  dokud  neotevřel 
první  hostitel,  kterým  byl  Petr, 
dveře.  Chvíli  přetrvával  pocit 
nejistoty,  ten  ale  pak opadl.  Petr 
tomu  hodně  pomohl,  staral  se  o 
zábavu. Ačkoli mu k tomu ten den 
možná trochu dopomohl alkohol, 
ale po zbytek týdne zabavil taky.

n Jak tedy vypadal celý ten 
natáčecí den?
Se  štábem  jsem  měla  sraz  v 

devět hodin ráno u obchodu, kde 
jsme  nakoupili.  Pak  jsme  točili 
příchody, odchody, vizitku moji a 
vizitku mého bytu. Ten se musel 
celý  přizpůsobit  kvůli  světlům  a 
postavení kamer. Samozřejmě na 
vaření  je  časový  limit,  je  přesně 
stanoveno,  kdy  se  má  začínat  a 
kdy se má končit. Já začala poz-
ději a pak nic nestíhala!

n Dalo vám hodně práce 
vymyslet menu?
To,  že  budu  vařit,  jsem  se 

dozvěděla šest dní před začátkem 
natáčení. Takže moc času přiroze-
ně nebylo.

n Je vůbec možné menu na 
poslední chvíli změnit?
Ne,  to  opravdu  nejde.  Před 

začátkem  natáčení  musíte  menu 
odevzdat  a  dále  už  je  měnit 
nemůžete.  Klidně  se  tak  může 

stát, že celý týden jíte jako přilo-
hu například jen brambory.

n Zkoušela jste si před ost-
rým vařením něco nanečisto?
Jenom  buchtu,  která  se  jme-

nuje orgasmus. Pekla  jsem  ji ale 
proto, že měl na ni manžel chuť. 
Povedla se mi, ale při natáčení se 
mi trochu připekla. Pak mi ostat-
ní  říkali,  že  chutná  jako medov-
ník. Ale  je  fakt,  že  v  ten den  se 
mi pokazilo tolik moc věcí, že za 
celou dobu, co vařím, se mi toho 
asi  tolik  nestalo.  I  moje  domácí 
knedlíky. Vařit  jsem  je  nechtěla, 
ale kluci mě přemlouvali, ať to as-
poň zkusím. Bylo mi jasné, že je 
hloupost riskovat něco napoprvé. 
Prostě jsem měla dát hned na stůl 
kupovaný  a  neztrácet  čas  s  těmi 
nepovedenými  koulemi.  (říká  a 
hlasitě se směje).

n Prozraďte, může se při 
vaření soutěžící spolehnout 
například na kuchařku nebo 
musí vše udělat z hlavy? 
Vím,  že  je  zakázaný  internet, 

jestli  se ale může použít kuchař-
ka, to nevím. Určitě lze mít však 
recept napsaný na papíře.

n Je dané, kolik musí mít 
večeře chodů?
Menu musí  mít  minimálně  tři 

chody. Vždycky je ale na každém, 
co  si  k  jídlu  při  přípravě  menu 
zvolí.

n A jak je to se zábavou? 
Může soutěžící vymyslet a 
navrhnout cokoliv nebo platí 
ze strany televize nějaká ome-
zení? 
To  opravdu  nevím.  Já  měla 

vymyšlenou  zábavu  schválenou, 
takže  nějaká  omezení mi  nejsou 
známa.

n Byli jste parta pěti lidí. Jak 
jste spolu vycházeli?
Kolektiv  byl  fajn.  Jisté  potíže 

jsme  měli  s  Mirkem,  který  mi 
nějak  neseděl  už  od  pondělního 
šmějdění po bytě. Vůbec jsme si 
neměli  co  říct. A  já  taky  zřejmě 
nebyla  jeho  oblíbenkyní. Ovšem 
já neměla potřebu ho pomlouvat 
před kamerou, to on ale ano. Pro-
to jsem se docela pobavila, když 
jsem  ho  pak  slyšela  v  televizi. 
Předpokládala  jsem,  že  když  jej 
budu  tolerovat,  bude  tolerovat  i 
on mě. Ale všichni bychom měli 
mít v nejbliších dnech sraz, tak se 
na ně těším.

n Když mluvíte o šmejdění. 
Nevadilo vám, že se hrabou cizí 
lidé ve vašich věcech?
Obavu jsem měla. Ale naštěstí 

jsme se sešli takoví všichni nor-
mální, kteří neměli potřebu ote-
vírat  někomu  šuplíky  či  jinak 
narušovat  soukromí  toho druhé-
ho. Za to jsem byla opravdu moc 
ráda!

n Takže by se dalo říct, že s 
celkovým průběhem soutěže a 
natáčení jste byla spokojená?
Celé natáčení bylo hodně časo-

vě náročné. Točíte rozhovory, pak 
jdete na večeři. Tam jsme byli tře-
ba od čtyř hodin a končili někdy 
i  v  deset.  Soutěž  však  rozhodně 
splnila  mé  očekávání.  Potkala 
jsem nové lidi, a to nejen soupe-
ře, ale i kluky ze štábu, kteří byli 
moc fajn. Ten týden byl takovým 
odběhnutím od reality.

n Vzpomněla jste štáb, nabá-
dá soutěžící například k tomu, 
aby byli na adresu svých pro-
tihráčů ostřejší a občas něco z 
uvařeného jídla i záměrně zkri-
tizovali? 
Kritizovat  se  prostě  musí! 

Nemůžete  vše  pochválit  a  pak 
soupeře  obodovat  třeba  jen  šest-
kou.  Když  si  na  nic  nestěžuje-
te, měli byste dát desítku. Nikdo 
nás do ničeho nenutil, ale  takhle 
nám  to  bylo  řečeno  před  začát-
kem natáčení. Možná proto jsme 
všichni kritizovali.

n Je to skutečně tak, že jedi-
nou odměnou pro soutěžící je 
ona
čtyřicetitisícová  prémie  nebo 

každý  za  start  v  soutěži  dostane 
alespoň nějakou částku? 
Odměnou je jen ona zmiňova-

ná částka čtyřicíti tisíc pro vítěze, 
jinak  každý  soutěžící  má  malý 
příspěvek na potraviny.

n A potraviny jste musela 
nakupovat v předem určeném 
obchodě?
Mělo by se nakupovat v Lidlu, 

který  je  asi  hlavním  sponzorem 
pořadu.  A  jak  už  jsem  zmínila, 
každý  soutežící má malý příspě-
vek na jídlo a je jen na něm, kolik 
utratí.  Mně  například  nezbylo 
vůbec nic.

n Co když soutěžící uvaří 
jídla moc, vyhazuje se, nebo si 
dají třeba i členové natáčecího 
štábu?
Pokud něco zbylo dal si i štáb, 

samozřejmě. Taky byli po celém 
dni hladní a my nebyli žádní tyra-
ni. (dlouhý smích) 

n Myslíte, že byste si vyzkou-
šela podobnou soutěž znovu?
Zkusila  bych  ji  podruhé  jen  z 

toho důvodu, že už vím jak na to! 
Rozhodně bych  to měla víc pro-
myšlené  a  nebyla  by  to  taková 
„hurá“ akce jako teď.

Text a foto Michaela Munzarová

zugarová: Během natáčení primáckého Prostřeno 
jsem si na týden odběhla od reality
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RŮZNÉ

l oRIENTálNÍ; aj. tance – vystoupení, 

plesy, soukr. a fir. akce. Tel: 604 637 389

l Živá hudba nebo disco,; svatby, osla-

vy, ozvučení. Tel: 608 858 088

l Prodá se bývalý areál; stavební firmy v 

Ježově. Tel: 605 863 305

PRoNAjMu

l PRoSToRY K PRoNájMu na náměs-

tí ve vracově, 130 m2, terasa 50 m2, 1. 

patro. Možnosti využití jako:  bYT: 4+1 

+ veškeré soc. zařízení + terasa 50 m2, 

nebo bYT: 2+1 + terasa 50 m2 + prostory 

k podnikání (prodejna, kanceláře, apod...) 

nebo CElÝ PRoSToR K PoDNIKáNÍ. 

Tel. 606 057 820

l Pronajmu RD 3+1; v centru Veselí nad 

Moravou. Tel: 604 905 800

BYTY

PRoDáM

l Prodám byt 2+1; v OV v Bažantnici v 

ul. Jilemnického (až za křižovatkou s ul. 

Křičkova), byt je po rekonstrukci, taktéž 

dům. Cena 1.000.000 Kč. Tel: 721 161 

363, 602 413 634

l Prodám byt 3+KK; v OV, Ježov. Garáž, 

klim., satel., internet, po rekonstrukci. RK 

nevolat. Tel: 737 315 913

l Prodám zděný byt 1+1; v Morkovi-

cích u Kroměříže, plastová okna, plovoucí 

podlahy,zrekonstruovaná koupelna, nízké 

provozní náklady, cena 690.000 Kč. Infor-

mace na tel: 776 010 996. Byt volný ih-

ned.

PRoNAjMu

l PRoSToRY K PRoNájMu na náměs-

tí ve vracově, 130 m2, terasa 50 m2, 1. 

patro. Možnosti využití jako:  bYT: 4+1 

+ veškeré soc. zařízení + terasa 50 m2, 

nebo bYT: 2+1 + terasa 50 m2 + prostory 

k podnikání (prodejna, kanceláře, apod...) 

nebo CElÝ PRoSToR K PoDNIKáNÍ. 

Tel. 606 057 820 

l Pronajmu byt 2+1 v Kyjově, pěkný, 

úsporný, dlouhodobě. Info na tel: 605 

734 352

l Pronajmu byt 3+ kk; v Dubňanech. 

Tel: 607 171 600

l Pronajmu byt 1+1 na ul. Družstevní v 

Hodoníně; po částečné rekonstrukci, byt je 

nezařízený. Platba měsíc předem podmínkou. 

Nájem celkově 6.000 kč. tel.: 606 631 903

AUTO-MOTO

PRoDáM

l Prodám FAbII sedan; červená barva, 

06/2007, výbava, 31000 Km, perfektní stav. 

Tel: 603 886 794, cena dohodou

l Prodám Renault Megane clasik,; stř. 

metal., RV 1997, zim. a let. pneu s disky, taž-

né zař., cena 35.000 Kč. Tel: 606 531 620

 l Prodám Ford Focus 1.6 16v, kombi,; 

stříbrná met., r.v. 2000, naj.120 t. km, klima, 

2 x airbag, ABS, ESP, centrální zamykání, 

dělená zadní sedadla, el. přední okna, imo-

bilizér, nastavitelnývolant, hagusy, originál 

autorádio, po výměně rozvodů, velmi dobrý 

stav. Cena 65.000 Kč, tel.:723 807 110

*
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www.lpzvuk.cz
Ozvučení 

kulturních, společen-
ských a sportovních akcí

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

603 501 896

* řÁDKOVÁ INZERcE

AuTovRAKovIšTě vRACov
• vydáváme doklad o likvidaci 

• výkup autovraků 
• likvidace a odvoz ZDARMA

Prodej nových a použitých autodílů

Tel. 731 888 888, 731 999 999
vrakovistevracov@seznam.cz

11006

VRAKOVIŠTĚ
VACENOVICE
OdtAh AutOVrAků

s dOkLAdEM O LIkVIdACI 
- ZdArMA!!!

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

www.smelc.wz.cz
NOVě: dezinfekce klimatizací, 

PNEusErVIs
11107

Váš inzertní poradce - plošná inzerce:

tel.: 606 057 818

PRODEJ

l větší koloběžka; 1200 Kč, AKU EX-

TOL 18V jako nová 800 Kč, dvojklec na 

drobné ptactvo + stolek 1200 Kč, televize 

SAMSUNG plně funkční 400 Kč, stroj na 

cvičení simulace běhu na lyžích 500 Kč, 

TOTAL GYM 1500 Kč. Tel: 736 643 126 

l Světlo na octavie I.; pravé 1000 Kč, 

posilovací lavice na jednoručky 2000 Kč, 

držák kol na Hagusy 2 ks 400 Kč. Tel: 725 

360 342

l Prodám dvě pružinové matrace; 

90x200 cm. Cena za obě 3000 Kč. Tel: 603 

763 786 po 12 hod.

l Prodám pilinová kamna.; Tel: 721 093 

733

l Prodám starší počítačovou sesta-

vu; určenou na hraní her. Procesor AMD/

XP 1600+, pevný disk 40 GB, RAM 1 

GB DDR 2,grafika Atiradeon 9000/128 

MB VGA/DVI,zvuková karta 5.1, 2x CD/

DVD vypalovačka monitor 19“ CRT-

plochý,klávesnice+myš. Cena 5900,- Kč. 

Telefon 774 501 509.

l Prodám čtyři kusy dřevěných sudů o 

obsahu 500 litrů. Tel: 606 879 001 

NEMOVITOSTI

PRoDáM

l Prodám garáž; ve Strážnici na Oře-

chovce, cena dohodou. Tel: 732 415 318

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

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

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

Plošnou i řádkovou inzerci do týdeníku 
NOVé SLOVáCKO můžete podat 

také ve sběrnách:

u  PAjA bzenec, školní a kancelářské potřeby
 nám. Svobody 321, Bzenec, tel. 518 384 158, info@pajabzenec.cz

KouPÍM

l Pokud už vám doma překáží starší 

motorka typu jawa,; ČZ apod. odkoupím 

ji od Vás. Stačí poslat sms nebo zavolat na 

telefonní číslo 724 680 868.

SLUŽBY

l Zhubněte; trvale a zdravě! www.hubne-

te.cz/sto

l Čištění koberců; a čal. nábytku. Tel: 

776 289 310

l Malby, nátěry.; Tel: 608 726 527

l Autodoprava; FORD TRANSIT. Tel: 

606 951 581

l Do týdne vypálím.; Tel: 606 882 022 

l Překladatelka; z angličtiny, PhDr., nabí-

zí překlady dokumentů, spisů, zpráv. smluv 

a také bakalářských či diplomových  prací z 

A do  Č a z Č do A. Mám kulaté razítko. Tel: 

725 362198, 721715289 , večer.

l Provedu zednické; zapravení oken, 

práce na klíč. Tel: 737 878 374 

l opravy, čištění, zkoušky; plynových 

kotlů, topidel, ohřívačů vody, výměny spo-

ráků. Vojtíšek tel: 604 934 019

VOLNÁ MÍSTA

l Hledám; 2 organizačně schopné spolu-

pracovníky do kanceláře v Hodoníně. Tel: 

731 145 594 Martincová

ZVÍřATA

l Prodám štěňátka; Maltézáčků bez PP, 

stáří 8 týdnů. Cena 2.500 Kč. Tel: 721 242 

270 

PROSTORy K PRONáJMu 
Na náměstí ve Vracově

130 m2, terasa 50 m2, 1. patro

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

 tel. 606 057 820
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§ SOUDILI SE PřED 100 LETY

Sporů,  ve  kterých  se  jedna-
lo  o  přiznání  otcovství,  je 

uloženo  v  soudních  spisech 
skutečně  nepřeberné  množství. 
Většinou  se  v  nich muži  snažili 
popřít svůj vztah s matkami hned 
od  počátku.  Tento  případ  je  tak 
trochu výjimkou.
Dne 30. září 1895 se u okresní-
ho soudu v Kyjově konalo líčení, 
ve  kterém  se  domáhala  Barbo-
ra  Medková  přiznání  otcovství 
pro  jejího  syna. Za otce označil 
Albína  Pištěka,  rolnického  syna 
z Jestřabic.
Žalovaný  u  soudu  jakékoliv 
otcovství rezolutně popřel a tvr-
dil, že v kritické době, tedy mezi 
šestým až desátým měsícem před 
porodem s Barborou Medkovou 
žádný tělesný poměr neměl.
Matka  dítěte  tvrdila  opak  a  své 
tvrzení  byla  ochotna  podpořit 
přísahou a také si přivedla svěd-
kyně.

Nejprve  u  soudu  vypovídala 
Františka  Nováková,  sestřenice 
Medkové.  „Žalovaný  přišel  o 
všech  svatých  1894  k Medkové 
do bytu, když  jsem tam byla na 
návštěvě a řekl, že své otcovství 
nepopírá a ví, že je s ním těhot-
ná.“
Následně  vypovídala  i  Marie 
Šafaříková,  kterou  soud  označil 
za  bezvadnou  svědkyni,  neboť 
neměla s žádným z aktérů soud-
ního  líčení  žádný  příbuzenský 
vztah.
Šafaříková  uvedla:  „Domlouva-
la  jsem Albínovi,  aby  si Barbo-
ru Medkovou vzal, když ji učinil 
nešťastnou.  Řekl mi,  že  se  Bar-
bory neodpírá a že ví, že je dítě 
jeho,“ podala důkaz svědkyně.
Soudce poté pronesl: „Jest pro-
kázáno  výpověďmi,  že  žalova-
ný s žalobkyní  tělesně obcoval 
a  jak  je  známo  bez  tělesné-
ho  obcování  by  bylo  zplození 

nemožným,“  uvedl  logickou 
větu soudce.
Poté  následoval  verdikt,  podle 
kterého  měl  Albín  až  do  šesté-
ho  roku  dítěte  přispívat  na  jeho 
výživu  deset  krejcarů  a  od  šes-
tého roku až do čtrnáctého roku 
patnáct krejcarů denně.
Soudce  ovšem  nechal  ještě  ve 

verdiktu  pootevřená  vrátka. 
„Pokud by žalobkyně do tří dnů 
od  vynesení  rozsudku  nesložila 
přísahu  o  tělesném  obcování  s 
Albínem  v  kritické  době,  nena-
bude tento verdikt právního zře-
tele.“

Hynek Zdeněk 
(Soudní agenda Kyjov)

Nejdřív přiznal, pak ale zapíral

BLAhOPřÁNÍ

Milá maminko, babičko a prababičko 
FRANTIŠKO DOHNÁLKOVÁ 
z Dubňan, která oslavíš dne 22. prosince 
své krásné  85  narozeniny. 
Dávno už, co jste nám s taťkou vyprávě-
li pohádky, foukali odřená kolena a učili 
poznávat svět. Děkujeme za vše. 
Přejeme ti do dalších let hodně zdraví, 
štěstí a ať tvé oči stále září. 

Dcera Ludmila, synové Jožka a Vašek 
s rodinami, vnuci, pravnuci, kamarádky.

VESELÍ NAD MORAVOU – Až nečekaně chápavé zastu-
pitele mají obyvatelé města Veselí nad Moravou. Radnice s 
ohledem na pokračující krizi krátí výdaje jak se dá, tentokrát 
navrhla sáhnout na odměny zastupitelům a radním a ti, světe 
div se, souhlasili bez připomínek.
„Město musí  s  ohledem na  ekonomický vývoj  situace  hledat 

úspory ve všech směrech. Navrhl jsem proto zastupitelům, aby-
chom  na  tuto  situaci  reagovali  dočasným  snížením  odměn  za 
vykonávání fukce zastupitele na polovinu, a to na období prvního 
pololetí roku 2012,“ uvedl místostarosta města Petr Kolář.
Před samotným hlasováním měli zastupitelé  jen několik věc-

ných dotazů k tomuto kroku, proti snížení svého příjmu se však 
neozval žádný. „Rozhodně mne to potěšilo, stejně jako výsledek 
hlasování,  ve  kterém  dvacet  zastupitelů  tento  návrh  podpořilo, 
jeden se zdržel a proti nebyl nikdo. Díky tomuto kroku ušetříme 
přibližně dvě stě tisíc korun, což z hlediska rozpočtu sice nehra-
je velkou roli, nicméně to má symbolický aspekt, kdy je třeba si 
uvědomit, že šetřit musí všichni,“ je přesvědčen Kolář.
K  naprosto  stejnému  kroku  přitom  přikročili  i  radní  města, 

kde  hlasování  o  snížení  odměn  na  polovinu  skončilo  dokonce 
zcela jednohlasným ano.                                              (zde)

zastupitelé Veselí nad moravou
se zřekli poloviny odměn!
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VESELÍ NAD MORAVOU - V měsíci listopadu prošel úspěšně  inspekcí kvality denní stacionář 
Zdislava. Lidem pokročilejšího věku zde nabízí přiměřenou péči, když se o ně nemá kdo z blízkých 
postarat a zajišťuje jim kontakt s jejich vrstevníky.  
„Cílem této služby je podporovat soběstačnost seniora při zvládání běžných úkonů a zaktivnit jeho 

všední dny. Usnadňuje se tak tím život nejen jemu, ale i jeho rodinným příslušníkům. Osobám osamě-
lým nabízíme přirozený sociální kontakt se svými vrstevníky,“ řekla vedoucí denního stacionáře Zdi-
slava Lenka Rajsiglová. „Naše služba umožňuje procvičovat jemnou motoriku a paměť, popovídat si, 
zahrát si společenské hry, navštěvovat výstavy a jiné společenské akce pro ně zajímavé nebo se jenom 
procházet za doprovodu a podpory našich pracovnic po okolí. Součástí je i podání oběda či svačinky,“ 
dodává Rajsiglová. Podle potřeby mohou ve Veselí nad Moravou zajistit i dopravu z místa bydliště do 
stacionáře a zpět. Program je přizpůsobený psychickým a fyzickým schopnostem každého zájemce. Jiné 
služby nebo další případné požadavky je pak možné domluvit dodatečně.    Text a foto Antonín Vrba

Stacionář obstál při inspekci kvality

Každoročně vyrábí ve veselském stacionáři s klienty sezónní výrobky a dekorace. Nyní tak pracují na nejrůznějších vánoč-
ních výzdobách a adventních věncích.

ŠARDICE – Před nedávnem 
se zúčastnila skupinka ze Šar-
dic poznávacího zájezdu do 
sídla Evropského parlamentu 
ve francouzském Štrasburku. 
Členové folklorního souboru 
Šardičan Svatoslav Valda, Petr 
Lhota, Marie Stávková, Josef 
Silák, Josef Šnajdr, vedoucí 
divadelního spolku Ochotníci 
ze Šardic, a Lenka Cápková, 
vedoucí Šardičánku, a dlou-
holetá cimbalistka cimbálové 
muziky Denica ale i starostka 
obce Blažena Galiová obdrželi 
pozvání přímo od europoslance 
Edvarda Kožušníka. 
Návštěvu  ze  Slovácka  zauja-

la  nejen  historie  vzniku  Evrop-
ské unie, ale seznámila se  také s 
filozofií  Evropského  parlamen-
tu  a  názory  samotného  poslance 
Kožušníka. „Veškerý pobyt, uby-
tování v hotelech a doprava auto-
busy byla zdarma, vše hradil pan 
poslanec v  rámci projektu Parla-
ment EU, jehož cílem je seznámit 
co největší počet obyvatel s fun-
gováním  a  činností  evropského 
parlamentu,“ prozradila k nedáv-
né  návštěvě  šardická  starostka 
Blažena  Galiová.  „Samozřejmě, 
že se nám líbila architektura sídla 
Evropského parlamentu ve Štras-
burku,  který  je  hlavním městem 
Alsaska, vnitřní prosklené prosto-
ry s liánami, obrovská schodiště, 

nádherný  sál  pro  více  než  sem 
set třicet poslanců a celé moderní 
černo-šedé  provedení  interiéru,“ 
popsala své dojmy starostka Gali-
ová  s  tím,  že méně  už  expedice 
ze  Slovácka  obdivovala  sociál-
ní zázemí, obzvláště  toalety   pro 
dámy,  protože se tam stály velké 
fronty.  „Nesmíme  zapomenout, 
že zde  bylo mnoho skupin z celé 
Evropy.  Bylo k vidění také hod-
ně skupinek mladých lidí, převáž-
ně studentů. Nás starších věkem a 
důchodců tam bylo také dost, ale 
řekla bych, že právě studentů roz-
hodně nejvíc. Viděli  jsme  i další 
autobus z České republiky, s tou-
to skupinou  jsme se ale nesetka-
li,“ vzpomněla na nedávnou misi 

starostka  Galiová.  „Hodně  nás 
zaujalo, že poslanci tvoří skupiny 
podle  své  politické  příslušnosti, 
nikoliv podle státní   příslušnosti. 
Každý europoslanec sedí na svém 
místě podle příslušnosti ke skupi-
ně, a to buď vlevo, vpravo nebo ve 
středu. Každého svého poslance si 
můžete navíc vyhledat podle čís-
la, které má umístěno před sebou 
na stole. V prostorách parlamentu 
je možno získat podrobnou map-
ku zasedacího pořádku poslanců, 
seřazeného podle abecedy, a také 
podle politické příslušnosti. Naše 
republika  má  v  parlamentu  cel-
kem dvaadvacet poslanců,“ doda-
la  k  návštěvě  sídla  Evropského 
parlamentu Blažena Galiová.

Antonín Vrba

Šardičtí se byli podívat, jak to 
chodí v Evropském parlamentu

Výprava ze Šardic před časem navštívila sídlo Evropského parlamentu ve fran-
couzském Štrasburku.                                                     Foto archiv obce

BLATNICE POD. SV. ANT. - O 
téměř čtyři hektary vinic ubude 
v Blatnici pod svatým Antonín-
kem méně, tedy minimálně na 
několik let. Poté by na obecních 
pozemcích měla vzniknout vini-
ce nová, která však bude repre-
zentována úplně jinou odrů-
dou.
„Stávající vinice  je  již přestár-

lá  a  navíc  nebyla  již  na  počátku 
vysazena v ideální lokalitě, bude 
proto  vyklučena,“  uvedl  staros-
ta  Blatnice  pod  sv.  Antonínkem 
Vladimír Hanák.
Vinici využívá největší vinařská 

společnost v obci Blatel, která již 

spřádá plány, jak po jejím vyklu-
čení  postupovat.  „Je  možné,  že 
vinici posuneme o kousek dál, ale 
taky ji možná ponecháme na při-
bližně  stejném místě.  V  každém 
případě  ji  budeme  vysazovat  až 
za  několik  let,  protože  půda  si 
bude muset na nějaký čas odpo-
činout,“  uvedl  technolog Blatelu 
Antonín Křápek.
Již nyní je ovšem jisté, že stá-

vající  odrůdy  budou  nahrazeny. 
„Byla tam modrá vína, konkrétně 
Svatovavřinecké,  Zweigeltrebe  a 
Frankovka. Ty určitě  už vysazo-
vat  nebudeme,  protože  poptáv-
ka  je směřována  jednoznačně po 

bílých vínech. S největší pravdě-
podobností tak vysadíme Ruland-
ské šedé,“ prozradil Křápek.
Pokles  zájmu  o  červená  vína 

sledují vinaři i v ostatních částech 
Evropy. Ročně se ve světě vyrobí 
přibližně šestatřicet miliard lahví 
vína,  přičemž  ta  moravská  patří 
mezi kvalitní. Pozor je ovšem nut-
né si dát například na vína z Číny. 
V  lednu  letošního  roku  tam pro-
pukl  obrovský  skandál  poté  co 
vyšlo  najevo,  že  víno  v  lahvích 
tvořilo maximálně jen dvacet pro-
cent obsahu, zbytek byla slazená 
voda, barviva a aróma. 

Hynek Zdeněk

V Blatnici zřejmě bílé víno nahradí červené

STARÝ PODDVOROV - V roce 
2009 se Starý Poddvorov stal na 
čtyři dny místem, kde se setka-
lo sedmadvacet zemí Evropy. 
Přesněji deset zástupců z kaž-
dé členské země Evropské unie. 
Obec Starý Poddvorov je totiž 
od roku 2002 členem Evropské 
charty venkovských obcí, což je 
sdružení, kde má každá země 
Evropské unie zastoupenu jed-
nu obec. U nás je to právě Sta-
rý Poddvorov, jehož zástupci se 
před časem vypravili na Maltu. 
Setkání  ve  Starém  Poddvo-

rově  mělo  tenkrát  velký  úspěch 
a  podle  slov  předsedy  komise 
pro  vztahy  se  zahraničím Tomá-
še  Kuchaře  nasadilo  pomyslnou 
laťku hodně vysoko. Za dva roky 
mají poddvorovští přitom v plánu 
podobnou akci zopakovat. Tento-
krát  by  však  chtěli  zorganizovat 
malé  setkání.  Na  tom  se  oproti 
velkému potká třeba jen pět nebo 
šest států. „Velký meeting je spíše 
o setkávání  lidí, protože účastní-
ků  jsou  tam skoro  tři  stovky. To 
malý meeting má spíše pracovní 
charakter  a  vždycky  něco  řeší,” 
porovnala  velké  a  malé  setkání 
místostarostka  Starého  Poddvo-
rova Miroslava Hajdová.
A právě tohoto malého setkání 

se zastupitelstvo obce zúčastnilo i 
před časem, a to v Maltské repub-
lice, přesněji v Naduru. 

„Tady  se  řešil  demografický 
vývoj  v  obcích.  V  Naduru,  na 
ostrově Gozo,  řešili  co dělat pro 
to, aby si tam udrželi své obyvate-
le. Protože tam jak jednou přijde-
te o práci, tak už si ji nenajdete,” 
okomentovala  setkání  na  Maltě 
starostka obce Drahoslava Vesel-
ská.
O tom, že Charta není jen ofi-

ciální  setkávání  mluvil  i  Tomáš 
Kuchař. „Máme na sebe kontakty 
a jsme ve spojení. Společně jsme 
běželi  třeba půlmaratón. Letos  u 
nás na dětských hodech byl dět-
ský soubor ze Slovinska, na příští 
rok  jsme  pozvali  zase  Maďary,” 
uvedl.
Mottem  charty  je  přitom  citát 

„Lidé  se  navzájem  potkávají  a 
poznávají”.  Z  toho  důvodu  jsou 
lidé vždy ubytovaní u rodin, aby 
poznali kulturu, kuchyni a celko-
vě to, jak se v dané zemi žije.
„Malťani  byli  neuvěřitelně 

pohostinní.  S  tímto  nebývá  pro-
blém. Problém je spíše na velkém 
setkání. A to s ubytováním. Musí-
me  totiž umístit  někam skoro  tři 
stovky lidí,” podotkl Kuchař.
Zajímavostí na Maltě bylo pod-

le něj například to, že mají malin-
ké  domy  a  obrovský  prostor  za 
ním. „Tam totiž platí daň ze šířky 
baráku,”  dodal Kuchař  s  tím,  že 
u  nich  neviděl  ani  ohřívač  teplé 
vody. Mají  na  střeše,  kam  se  dá 

vždycky vyjít, nádrž, kde si ohří-
vají vodu. Mezinárodní setkávání 
lidí  je  pro  všechny  velký  záži-
tek.  A  jazyková  bariéra  nehraje 
žádnou  roli.  „Když  někdo  chce, 
vždycky se nějak domluví. I přes 
to,  že  neumí  druhým  jazykem 
ani  slovo,”  zakončil  s  úsměvem 
Kuchař.   Michaela Munzarová VESELÍ NAD MORAVOU 

– Ačkoliv to vypadalo jako defi-
nitivní věc, ulice Chaloupky v 
městské části Milokošť se nako-
nec nebude přejmenovávat na 
Podplukovníka Váverky, ale 
bude znít stručněji, a to Váver-
kova. Název byl kompromisním 
řešením. 
Jak se totiž ukázalo, určitá část 

obyvatel Milokoště hrdinu druhé 
světové  války  včetně  hodnosti  v 
názvu ulice nechtěla. Potoční, U 
hřiště  a  podobné  návrhy  názvů 
žádali někteří obyvatelé Milokoš-
tě  pro  stávající  ulici  Chaloupky, 
která  se  musí  nuceně  přejmeno-
vat, aby byla v souladu se záko-

Poddvorovští zastupitelé se vypravili na ostrov gozo

nový název dal milokošťanům zabrat, 
nakonec se ulice bude jmenovat Váverkova

Zástupci Starého Poddvorova se před časem zúčastnili neformálního setkání na Maltě, na ostrově Gozo. 

nem.  Ten  totiž  stanovil,  že  od 
příštího  roku  bude  v  jedné  obci 
vždy jen jedna ulice téhož jména.
Osadní výbor od počátku pro-

sazoval v názvu jméno válečného 
hrdiny. „Zcela  jednoznačně  jsme 
se dohodli, že budeme chtít název 
Podplukovníka Váverky, a to vše-
mi  sedmi  hlasy  členů  osadního 
výboru,“  uvedl  předseda  osad-
ního výboru Ludvík Luža, podle 
kterého tak mělo zůstat i pro další 
generace v paměti jméno rodáka, 
který v období druhé světové vál-
ky  nasazoval  svůj  život  za  vlast 
v řadách anglického královského 
letectva. „Druhá skupina obyvatel 
byla  však  v  této  věci  rezervova-

nější a chtěla jiný název. Nakonec 
tak došlo ke kompromisu a nový 
název  bude  Váverkova,“  uve-
dl  starosta  Veselí  nad  Moravou 
Miloš Kozumplík.
Nový název posvětili na svém 

pondělním  zasedání  i  zastupite-
lé města, a tak začne platit již od 
příštího  roku.  Obyvatele  zmíně-
né ulice nyní čeká administrativ-
ní  běhání  související  s  výměnou 
dokumentů  a  také  upozornění 
všech  institucí  a  známých  kvůli 
adresní  poště.  Výměnu  dokladů 
zajistí  radnice  a  pro  obyvatele 
zmíněné  ulice  ji  poskytne  zcela 
zdarma.

Hynek Zdeněk
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kyJOv: Městská knihovna: 
Akce na měsíc leden 2012 
u středa 11. 1. - přednáška Z. 
Zamazala „Hlubinná psycho-
logie“, 17.00 hodin, studovna 
- čítárna, vstup volný u Pondělí 
16. 1. - přednáška Karla Reidla 
(produkty STRALIFE) „nervový 
a hormonální systém“, 18.00 
hodin, studovna - čítárna, vstup 
70,-Kč u středa 18. 1. - před-
náška Ing. Vinci Lászla „tAO 
cviky“, 17.00 hodin, studovna - 
čítárna, vstup 50,- Kč u středa 
25. 1. - přednáška J. A. Zentri-
cha „s bylinkami do nového 
roku“, 16.30 hodin, studovna 
- čítárna, vstup volný u kultur-
ní dům: u 20.12. (Út) v 19:30 
h Aneta langerová – vystoupí 
v rámci turné Pár Míst. Aneta s 
akustickou kytarou zahraje za 
doprovodu piána a smyčcového 
tria. V úpravách zazní např. pís-
ně Vzpomínka, Jsem, Vysoké 
napětí, ale i méně známé tře-
ba Poplach a samozřejmě hity 
Voda živá… Jako host turné se 
představí letošní andělský objev 
roku skupina Republic of Two, 
která právě vydala své nové al-
bum The End of War. Akce se 
uskuteční v divadelním sále DK. 
vstupné 300 Kč u 23.12. (PÁ) v 
17:00 h zpívání u vánočního 
stromu – na náměstí zazpívá 
mužský a ženský sbor Slovác-
kého souboru Kyjov za dopro-
vodu členů DH Žadovjáci a Tet-
ky z Kyjova. Pořádá Slovácký 
soubor Kyjov. u 25.12. (ne) 
ve 20:00 h vánoční beseda 
u cimbálu s CM Jury Petrů 
– hostem večera bude Jaroslav 
Čajka, kapelník cimbálové muzi-
ky Moravia, který letos slaví své 
jubileum, 70 let. Sólista a kla-
rinetista Jaroslav Čajka, dlou-
holetý ředitel ZUŠ ve Strážni-
ci. Jako profesionální hudebník 
působil v Ústřední hudbě MV v 
Praze, byl členem Slovenského 
ľudového uměleckého kolektí-
vu. Virtuózně ovládá také hru 
na tárogató a dřevěnou obdo-
bu sopransaxofonu. Beseda 
se koná v estrádním sále DK. 
vstupné 110 Kč u 31.12. (sO) 
ve 14:00 h Guláš párty aneb 
kyjov se loučí s rokem 2011 
a vítá rok 2012 – více v sekci 
„Významná akce – tip měsíce“. 
u Radniční galerie: u 15.12. 
(čt) v 17:00 h vernisáž výsta-
vy Josefa Fantury: Folklorní 
motivy (fotografie) – výstava 
potrvá do 8.1. (NE).u vlasti-
vědné muzeum: u 140 let 
kyjovského sokola, do 31.12. 
u Galerie ve škole při zŠ J. 
A. komenského a zŠ Újezd 
kyjov: FROtÁŽe – Miroslava 
bravence, jedná se o jubilej-
ní výstavu při příležitosti 20 let 
výstavnictví v naší galerii.

vRACOv: 22.12. (čt) v 18.00 
vánoční koncert zuŠ ve spo-
lupráci s Masarykovou základní 
školou v kinosále KD u 23.12. 
(PÁ) v 17.00 zpívání u vánoč-
ního stromu se souborem pís-
ní a tanců Vracovjan před rad-
nicí u 30.12. (PÁ) vystoupení 
souboru lipina s hostem: 
dětský soubor Lipinka, v kino-
sále KD

 VÝSTAVY
dOlní bOJAnOviCe: Foto-
kroužek a Obec dolní boja-
novice vás zve na vánoční 
výstavu v Obecním domě, 
Vystavují: Akad. mal. Karel 
Novák (obrazy), Josef Fantu-
ra (fotografie), Martin Lekavý 
a Jan Kučera (řezby), Vladisla-

 AKcE
dOlní bOJAnOviCe: decho-
vá hudba Mistříňanka vás 
všechny srdečně zve na 
vánoční koncert, který se 
bude konat ve středu 21. pro-
since v Obecním domě. Před-
prodej vstupenek probíhá na 
elektro KVART a na Obecním 
úřadě v Dolních Bojanovicích. 
Cena vstupenky v předprodeji 
je 90 Kč, na místě 120 Kč. 

dubŇAny: u Restaurace 
u Chytilů: kulinářské akce 
v restauraci u Chytilů. v 
restauraci u Chytilů pořádá-
me kulinářskou akci s neo-
mezenou konzumací. Každou 
neděli od 11.00 do 15.00 hodin 
pořádáme akci „všechno co 
můžeš sníst“ (all you can eat) 
kde můžete za jednorázový 
poplatek 129,- Kč neomezeně 
konzumovat 8 druhů pokrmů a 
polévku. Menu se mění každou 
neděli. V ceně nejsou zahrnuty 
nápoje. tato kulinářská akce 
pokračuje každou neděli. 
Rezervace míst na tel: 518 
365 146

HOdOnín: Městská knihov-
na Hodonín: Akce na měsíc 
leden 2012: u výstavy: in 
– fúze Od 7. ledna – do 4. 
února, Galerie vednevno-
ci. Obrazy jsou skupinovým 
dílem šesti lidí, kteří hledáním 
vzájemného soužití na jednom 
plátně rozehrávají zajímavou 
paletu souvislostí vlastních 
obrazů. vernisáž výstavy se 
uskuteční ve čtvrtek 12. led-
na v 18:00 hodin. u lubor 
drgáč – vinohrady. Od 2. 
ledna – do 29. února, výstav-
ní sál. Výstava malby a grafiky 
mutěnického malíře. vernisáž 
výstavy se koná v úterý 10. 
ledna v 17:00 hodin. u Pavel 
Hanák – legendy rocku. Od 
3. ledna – do 27. ledna, ves-
tibul knihovny. Výstava lino-
rytů a dřevořezů. u zlatá stu-
ha. Od 17. ledna – 29. února, 
předsálí 1. patro. Reprodukce 
dětských ilustrací nominova-
ných na ocenění IBBY Zlatá 
stuha 2010. u Akce: čaj o 
třetí. středa 4. ledna v 15:00 
hodin, zasedací místnost. 
Pravidelné setkání seniorů na 
téma Zdraví nám přináší včelí 
produkty u Robert nesvad-
ba – bible – nástroj moci: 
pravda o zneužití bible. čtvr-
tek 12. ledna v 17:00 hodin, 
přednáškový sál. Pravidel-
ných cyklus přednášek o bib-
li. u Jaroslav Jurčák – Můj 
šťastný život. čtvrtek 19. led-
na v 19:00 hodin, přednáško-
vý sál. Knihu vzpomínek ak. 
sochaře J. Jurčáka pokřtí univ. 
prof. Jaroslav Šesták, M.ENG.
Ph.D., Dr .Sc. u iva Matyášo-
vá – zrcadla a jejich význam 
v oblasti Feng-shui. Úte-
rý 24. ledna v 17:00 hodin, 
přednáškový sál. Přednáška 
se zaměřením, jak si pomocí 
zrcadel vytvořit harmonické a 
prosperující prostředí doma i na 
pracovišti. u zOO HOdOnín: 
22. a 23. 12., vždy od 16.00 do 
19..00 - vÁnOční večeRní 
PROHlídky zOO. Možnost 
objednat si průvodce na tel. 
724 024 096. u Oldies party - 
dJ luděk Ptáček, kavárna DK 
Horní Valy - neděle 25., pondělí 
26. 12., sobota 31. 12. - sil-
vestR zač.ve 20.hod.

va Lekavá (perokresby) a žáci 
ZUŠ Dolní Bojanovice. 

HOdOnín: u vinohrady, 
dobré víno dáváte… tradič-
ní vinohradnictví a vinařství 
na Hodonínsku Potrvá do 
31. 3. 2012. Otevírací doba: 1. 
10.- 30. 4.: ÚT-PÁ 9.00-12.00 
/ 13.00-16.00. Regionální cen-
trum, Masarykovo nám. 27. 
vstup zdarma u Galerie kap-
lička, tyršova ul.: umělecká 
díla bývalých členů svuM (J. 
Konečný, B. Saňa, J. Blažek, 
K. Novák aj.). Vystavená díla 
jsou prodejná.

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

ŽdÁniCe: vrbasovo muzeum: 
do 31. 3. 2012 budou možné 
prohlídky po předchozí doho-
dě na tel. 725 920 846 nebo 
od út - pá v každou celou 
hodinu (v 9, 10, 11, 12, 13, 14 
a v 15 hodin). zámecká vila: 4. 
12. - 14. 12. vánoční výstava 
(malované perníky, dřevořezby, 
vánoční pohlednice, obrázky z 
modlitebních knížek) - výstava 
bude přístupna : po - pá od 9 
- 16 hodin , so, ne od 13 - 17 
hodin

 ExPOZIcE
bOHuslAviCe: ARt mlýn 
bohuslavice: u Ateliér Mont-
parnasse věteřov 63 - vánoč-
ní výstava (obrazy, ikony, 
betlémy, dřevěné a jiné origi-
nální předměty). Pátek, sobo-
ta a neděle, 16-18.12., 13 - 16 
hodin. Předvánoční setkání: 
sobota 17.12. ve 14 hodin. 

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

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

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

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

Hluk: Muzeum na tvrzi: 
stálá expozice archeologie 
a národopisu v bývalé vod-
ní tvrzi. Otevřeno: do 31.8, 
vždy so,ne 14 - 18 hodin, na 
požádání celoročně tel. 776 
016 242

HOdOnín: Galerie kaplič-
ka, tyršova ul.: Prezentace 
a prodej současného výtvar-
ného umění – obrazů, grafi-
ky, skla, keramiky. Otevřeno 
út–pá 10–12, 13–17, so 9–11, 
vstup volný. u Masarykovo 
muzeum, Zámecké nám. 9: 
Stálá expozice: T. G. Masa-
ryk a rodný kraj. Otevřeno: 
út–pá 8–12, 13–16.30, so–ne 
13–18. u Muzeum naftového 
dobývání a geologie, Kasáren-
ská 1022: Počátky průzkumu 
ropy a zemního plynu na 
rakousko-českém pomezí, 
otevřeno po–pá 9.00–15.00, 
so–ne 13.00–15.00, doporuče-
no telef. ověření: 732 628 735. 

KULTURNÍ A INfORMAČNÍ SERVIS
o solná štola – jeskyně, 
v předsálí expozice o vzni-
ku solí a evaporitů, polských 
dolech a léčivých účincích 
solí na lidský organismus. 
Otvírací doba solné jeskyně: 
po–pá 10–20 hod., so–ne 13–
17 hod. Obj. tel. 732 628 735. 

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

MikulčiCe: expozice velko-
moravské Mikulčice. Tel. 518 
357 293, mail: info@mikulcice-
valy.info. Informace o otevíra-
cí době a programech: www.
mikulcice-valy.info. Exteriéry 
areálu mikulčického hradiště 
přístupny trvale.

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

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

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

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

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

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

ŽeletiCe: Muzeum obce (ve 
škole): nejstarší dochova-
né dokumenty vztahující se 
k obci, rozsáhlá fotodoku-
mentace, sbírka starých knih, 
náboženské literatury, tisko-
vin,.. exponáty místních oby-
vatel, používané jejich předky 
v domácnosti, hospodářství,.. 
staré fotografie. Muzeum ote-
vřeno při slavnostních příležitos-
tech a příležitostných výstavách 
nebo po domluvě na obecním 
úřadě.

ŽdÁniCe: vrbasovo muze-
um: do 31. 3. 2012 budou 
možné prohlídky po před-
chozí dohodě na tel. 725 920 
846 nebo od út - pá v každou 
celou hodinu (v 9, 10, 11, 12, 
13, 14 a v 15 hodin).
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BLATNICE POD SV. ANTO-
NÍNKEM – Pořádně těsno bylo 
v sobotním podvečeru v obřadní 
síni Obecního úřadu v Blatnici 
pod Svatým Antonínkem. Ver-
nisáž fotografií Filipa Fojtíka, 
na které představil své debu-
tové CD Jan Ombre Blahynka, 
přilákala davy lidí. 
„Kdyby bylo na mně, tak bych 

žádnou výstavu nedělala, protože 
si myslím, že na to má Filip ješ-
tě dost času. Vždyť je mu teprve 
devatenáct. Opakovaně na nás ale 
tlačil  starosta  Blatnice  Vladimír 
Hanák, a tak jsme do toho nako-
nec  šli.  Sehnal  totiž  i  sponzora. 
Výrobu všech  fotek  zaplatila  fir-

ma Blatinie,“ jakoby se omlouva-
la matka mladého fotografa Len-
ka Fojtíková. 
Jinak  ale  vše  vidí  starosta. 

„Myslím, že to byl skvělý nápad 
představit společně tyto dva talen-
tované  umělce  na  počátku  jejich 
kariéry.  Z  ohlasů  spokojených 
návštěvníků  vidím,  že  se  nám 
záměr podařil,“ řekl po vernisáži 
starosta Vladimír Hanák. 
Podle  Barbory  Lungové  z 

Fakulty výtvarného umění VUT v 
Brně, která výstavu zahájila, je z 
vystavených  fotek velmi zajíma-
vý především cyklus Stáří. Autor 
ho rozdělil do dvou částí. V první 
jsou zachyceni lidé doma ve svém 

prostředí  a  druhá  dokumentuje 
sklonek  života  v  domovech  pro 
seniory. Tři z vystavených sním-
ků  letos  získaly  ocenění  v  pres-
tižní  soutěži  Czech  Press  Photo 
v kategorii Canon Junior Awards, 
která  je určená mladých fotogra-
fům do devatenácti let.
„Ty  fotky mají  duši.  Z  někte-

rých na mě jde až hrůza, jsou nad-
časové  a naprosto vypovídající,“ 
podělil se o dojmy známý milov-
ník  výtvarného  umění  Vojtěch 
Petratur.  „Mým vzorem  je  skvě-
lý fotograf Jindřich Štreit. A jaké 
mám pocity ze své první výstavy? 
Jsem hlavně rád, že přišla spousta 
kamarádů  a  dobrých  známých,“ 

Písničkář a fotograf sklidili úspěch svěřil  se  Filip  Fojtík.  Poté  upo-
zornil, že jedna z největších výher 
ale pro něj je, že může od počát-
ku  listopadu  fotit  pro  brněnskou 
redakci MF Dnes. 
Síla  vernisáže  byla  umocně-

na  krásnými  písněmi  v  podání 
Jana  Ombre  Blahynky.  „Honzu 
si  pamatuji  ještě  jako  šestiletého 
kluka,  kdy  se  účastnil  folkové 
soutěže Brána  v  Podkopné Lho-
tě.  Už  tehdy  jsem  poznal,  že  je 
to velký talent,“ prozradil jeden z 
kmotrů CD a organizátor Brány i 
Porty Vlastimil Stuška z Rusavy. 
Honzův zbrusu nový nosič byl na 
vernisáži  k  dostání.  Kdo  si  CD 
zakoupil, tak určitě neprohloupil, 
protože  je  na  něm dvanáct  krás-
ných písní, jejichž je autorem. 

Text a foto Petr Hájek

Filip Fojtík v rozhovoru s Barborou Lungovou z Fakulty výtvarného umění VUT v Brně, která jeho fotky představila.

Při vernisáži bylo „pokřtěno“ debutové CD Jana Ombre Blahynky (vlevo), jehož kmotry byli Vlastimil Stuška (vpravo) a Jiří 
Kotača (uprostřed). CD bylo zkropeno nejen blatnickým vínem, ale také vodou z Antonínka.

Podle Vojtěcha Petratura (na snímku) mají fotografie Filipa Fojtíka duši, jsou nad-
časové a z některých snímků z cyklu Stáří jde až mráz po zádech. 

HODONÍN - Změna. To bylo 
letos hlavní slovo při pořádá-
ní tradičního Malého vánoční-
ho jarmarku. Stánky, které na 
pěší zóně u hlavní světelné kři-
žovatky v Hodoníně každý rok 
nabízejí ať více či méně vánoč-
ní zboží, stály na stejném místě 
sice i letošní rok, ovšem s tím 
rozdílem, že příchozí si mohli 
nejen nakoupit, ale zpříjemnit 
si den vánočním programem.
Malý vánoční jarmark byl běž-

ně  v  režii  zaměstnanců  Domu 
kultury  a  hodonínské  radnice. 
Pár  dnů  před  svátečními  dny 
nabízeli nejen drobní řemeslníci, 
ale i mateřské či základní školy, 
své  výrobky.  Letošní  rok  však 
Středisko  volného  času  přišlo  s 
novinkou. Kterou byl doprovod-
ný  program  na  pódiu.  „Jarmark 
byl každý rok a pořádal jej Dům 
kultury a město. Ovšem končíval 
v sobotu v poledne. My jsme se 
letos  rozhodli,  že  akci  oživíme 
a  natáhneme  i  do  odpoledních 
hodin,” objasnila ředitelka hodo-
nínského střediska volného času 
Šárka Látalová.
Mimo vystoupení dětí z mateř-

ských  školek  tak  vystoupily  v 
sobotu  odpoledne  také  soubory 
právě ze Střediska volného času. 
„Máme to zorganizované tak, že 
na  pódiu  je  Ježíšek,  který  kaž-
dou  půlhodinu  rozbalí  vánoční 
dárek.  Jímž  je  nějaké vystoupe-
ní,” dodala k sobotnímu progra-
mu jarmarku Látalová.
Součástí  předvánočního  pro-

gramu pak byly také dílničky pro 
děti.
Vánoční jarmark přilákal nejen 

místní, ale i Slováky. „Celé dopo-
ledne  jsem běhala po nákupech. 
Tak teď jsem přišla nasát  trochu 

tu  vánoční  atmosféru.  Zatím 
čekám až začne program, ale líbí 
se mi tu,” řekla jedna z návštěv-
nic  Elena  Krýgerová,  která  do 
Hodonína přijela ze Skalice.
Ve  stáncích  si  mohli  kolem-

jdoucí  zakoupit  cokoliv.  Prádlo, 
svíčky, bižuterii či vánoční ozdo-
by.  Nechyběl  samozřejmě  ani 
stánek s perníkem, kde krom tra-
dičních  perníkových  srdcí  byly 
na prodej také vánoční. „Perníky 
se docela prodávají. Místní, kte-

ří jdou kolem, si většinou koupí 
klasické srdce. Ti, co  jsem však 
odněkud  přijeli  a  chtějí  si  užít 
atmosféru raději sáhnou po těch 
vánočních,”  zhodnotila  zájem 
prodavačka  Žaneta  Kučerová, 
která  si  zazvonila  i  na  vánoční 
zvon,  stojící  uprostřed  celého 
dění. „Pro sebe si nic nepřeji. Mě 
stačí  že  budou  všichni  spokoje-
ní  a  zdraví,” dodala  s úsměvem 
Kučerová.

Text a foto Michaela Munzarová

Pěší zónu v Hodoníně rozezněly 
koledy i zvon přání

Foto: Vánoční ozdoby nemohly na jarmarku rozhodně chybět. V Hodoníně je 
nabízel Rostislav Rychtera.

VELKÁ NAD VELIČKOU - Desítky diváků si 
nenechaly před několika dny ujít podívanou, 
kdy v bývalé cihelně u Javorníka padl k zemi 
rukou střelmistra šestapadesát metrů vysoký 
komín. Přitom podobný, ale podstatně vyš-
ší, komín byl stejným způsobem zlikvidován 
také v devadesátých letech minulého století 
ve velické Kordárně. Na celém Horňácku se 
tak podobná a navíc také nefunkční stavba už 
nenajde.  
O historii komína z cihelny u Javorníka přitom 

kolují mezi místními různé nepodložené spekula-
ce. Dokonce  se mluví o  tom,  že ho v  roce 1870 
nechal společně s cihelnou postavit strážnický hra-
bě Magnis. Archivní dokumenty o počátku stav-
by se však do dnešní doby nepodařilo nikde najít. 
Jisté však je, že za svou dobu sloužil komín hned 
několika majitelům, nejdéle to pak bylo Hodonín-

Komín postavený za hraběte magnise padl k zemi 
ským cihelnám. Po revoluci se pak v cihelně vystří-
dali hned čtyři majitelé. Za působení tohoto posled-
ního, podnikatele  z Hrubé Vrbky, přestala  cihelna 
definitivně fungovat. „V době provozu se zde děla-
lo až dvanáct tisíc kusů javornických voštin, jak se 
říkalo vypalovaným děrovaným cihlám. V čerstvé 
paměti ještě mám, když přijeli do cihelny zájemci 
ze Slovenska a nabízeli nám spolupráci na pět  let 
s  tím, že budou z cihelny odebírat veškeré výrob-
ky. Majitel, ale požadoval záruku deset let a tak se 
uzavřely dveře  cihelny na vždycky,“  zavzpomínal 
Jan Morávek  z  Javorníka,  který  v  bývalé  cihelně 
pracoval od  roku 1984  šest  let.  „Jsem přesvědčen 
o tom, že kdyby to tehdejší první novodobý majitel 
nechal Hodonínským cihelnám, tak provozovna se 
čtyřmi pecemi vyrábí do dneška. I když by se tře-
ba nejelo na plný provoz. Zájem o cihly totiž stále 
je,“  doplnil  bývalý  zaměstnanec.   Antonín Vrba

PRAHA - Charitativní záměr mělo dvoudenní 
umělecké turné ženského sboru Tetky z Kyjo-
va společně se zpěváky z Horňácka a hudeckým 
triem ve složení Martin Hrbáč, Petr Tománek a 
Jura Petrů v naší metropoli, stověžaté Praze. 
S  lidovými  koledami  z Kyjovska  a Horňácka  se 

všichni představili nejprve v soukromé televizi Met-
ropol, poté na Staroměstském náměstí u příležitosti 
konání  tradičních Vánočních  trhů. Druhý den kole-
dovali  turistům  na  nádvoří  Pražského  hradu  a  pro 
všechny  pak  určitým vrcholem  a  velkým  zážitkem 
bylo zpívání v chrámu svatého Víta. Krojované náv-
štěvě  ze  Slovácka  se  dostalo  také  pocty,  že  mohli 
zavítat do podzemí katedrály a nahlédnout do hrobky 
českých králů, což se hned tak každému nepoštěstí.
Koledování  po  Praze  pak  vyslanci  ze  Slovácka 

zakončili  účinkováním  na  okraji města  v  domově 
seniorů před objektivy televizních kamer. „Na Sta-
roměstské  náměstí  jezdíme  vystupovat  už  devá-
tým  rokem  a  pokaždé  si  odnášíme  nezapomenu-
telné  zážitky. Snad nejvíce  si  užíváme  toho,  když 
jdeme v krojích po Praze a kde je jaký Betlém, tak 
se zastavíme a začneme zpívat. V momentě máme 
kolem sebe desítky lidí, kteří vás poslouchají, chtějí 
se s vámi fotografovat,“ sdělila pocity z předvánoč-
ní návštěvy „matičky“ měst  jedna z „tetek“ Květa 
Štěpánová z Ježova.                                          (av)

Horňácké a kyjovské koledy zněly o víkendu 
svatovítským chrámem i Staroměstským náměstím
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HODONÍN – Je čtvrtek, divá-
ci, kteří přišli na divadelní 
představení Dezertér z Volšan, 
se pomalu ale jistě hrnou do 
hodonínského kulturního 
domu. Za třicet minut se má 
hrát a hlavní hrdina, Oldřich 
Navrátil, také teprve přichází. 
I přesto, že jej čas tlačí, si dělá 
tento sympatický a milý herec 
čas a povídá. O divadle, filmu 
i o tom, jak mu manželka tele-
fonuje z nákupu, protože neví 
co koupit…

n Jak byste popsal postavu, 
kterou v této hře ztvárňujete?
Hraji  majitele  domu,  kte-

rý  strašně  chlastá  a  není  sám 
se  sebou  moc  spokojený.  Jeho 
příbuzní  by  se  jej  rádi  zbavili 
a  jednou  se  opije  tak,  že  spad-
ne a vypadá  jak mrtvola. A oni 
ho  chtějí  pohřbít.  On  to  však 
ve  svém  opileckém  spánku 
vyslechne,  tak  uteče  na  flám, 
zase  se  ožere.  A  takhle  to  jde 
pořád dokola.

n Takže takový veselý 
život…
To  ano!  Je  to  taková  docela 

jednoduchá  věc,  napsal  ji  Emil 
Artur  Longen.  Je  to  taková  ta 
hospodská,  oni  s  Jaroslavem 
Haškem chodili po hospodách a 
hráli ji jen ve dvou. Je to taková 
taškařice,  že  od  toho  rozhodně 
nečekejte žádného Othella.

n Prozraďte, jaké role více 
hrajete?
Já  to  nerozlišuji.  Dělám  to, 

co je mi přiřazeno a vždycky se 
snažím dělat to co nejlíp.

n A máte nějakou, se kterou 
se nejvíce ztotožňujete? Která 
vám připomíná třeba váš osob-
ní život?

S každou rolí se musíte ztotož-
nit. I když se říká, že by se člověk 
neměl s rolí tak úplně spojit, tak 
já se vždycky snažím přiblížit se 
jí  co nejvíc. Protože když  se na 
tu postavu koukáte skrz prsty, jde 
to na  tom vidět. Kdežto když  jí 
žijete, je to opravdu vidět!

n Je nějaká postava, ve kte-
ré vidíte sám sebe?
To  by  měl  zhodnotit  někdo 

jiný, mě samotnému to nejde. Já 
jsem se nejvíc viděl, a myslím si, 
že to je na tom i nejvíc poznat, v 

postavě starého Bajzy v Bylo nás 
pět. To je taková moje povaha.

n Jak je to s vámi, preferuje-
te divadelní či filmové role?
No, jak bych to řekl? Filmová-

ní, to je relativně snadná práce za 
dobré peníze. A divadlo je velká 
dřina  a  ne  moc  dobře  placená. 
Nicméně  herci  dávají  přednost 
divadlu, protože ten přímý styk s 
divákem je o něčem jiném. A to 
je to herectví.

n Teď zabrousím od divadla 

k pohybu. Prý nejste velký pří-
znivec sportu…
To není pravda! Já jsem velký 

příznivec  pohybu,  ale  ne  bez-
účelného.  Po  člověku  by  mělo 
něco zůstat. Když budu běhat po 
pásu  nebo  zvedat  činky,  tak  po 
mě  zůstane  velké  nic. Ale  když 
například zalijete zahradu, zasa-
díte česnek a ten další rok sklidí-
te, tak po vás něco zůstane.

n Takže, jak se spousta žen 
pohybuje po nákupních cent-
rech, vy se stejným způsobem 
hýbete na zahrádce?
A to já zas taky rád, strašně rád 

nakupuji!

n To jste teda ale nepříliš 
častý „výjev“ mezi muži…
To jo, pravda, ale já fakt zbož-

ňuji nakupování.

n Odhalte nám, co nejraději 
nakupujete?
Všechno.  Já  nekupuji  třeba 

oblečení, boty a tak. Protože mě 
to  samotného  nezajímá.  V  pod-
statě v tom tkví ta moje otužilost, 
protože já jsem líný se oblíkat. 

n V tomhle jste opravdu 
do Hodonína přijel? (Je pro-
sinec a Oldřich Navrátil vedle 
mě sedí v kraťasech a tričku 
– pozn. red.)
No ano, takhle já chodím celý 

rok.  Takže  oblečení  to  ne,  to  já 
nenakupuji. Zato ale rád nakupu-
ji  třeba  jídlo,  protože  velmi  rád 
jím!

n Řekněte, co máte nejradě-
ji?
Všechno. Když  je něco dobře 

uvařené,  tak  sním cokoliv. Teda 
kromě peciválků, ty nemám rád. 
To  jsou  takové  pečené  bochán-
ky pomatlané povidly a mletým 

makem. Takové suché  jídlo,  tak 
na  zadušení.  To  nám  u  nás  ve 
škole dělali každý týden. Tak to 
ne,  to  fakt  nemusím.  Ale  jinak 
sním všechno.

n Takže oblíbenou kuchyni 
nemáte?
Italská má  svoje,  francouzská 

taky.  Čínská  kuchyně  je  taky 
úžasná. Na všem si pochutnám.

n Vaříte si?
Ano, vařím!

n Rád nakupujete i vaříte… 
To  jo.  Ale  zas  nejsem  kutil. 

Vyměnit  žárovku  nebo  pověsit 
obraz  je pro mě velký problém. 
Ale  naštěstí  jsem  se  teď  znovu 
oženil.  A  moje  nová  žena  sice 
ne  moc  ráda  vaří,  ale  je  kutil-
ka.  Takže  ona  má  ty  šroubová-
ky  a  kladiva  a  já  zas  vařečky  a 
kuchyň.

n A nakupuje vaše žena?
No, ona ani moc neumí naku-

povat. Když jde na nákup tak mi 
volá, jestli má vzít to či ono, pro-
tože já už mám přehled, mám to 
přesně zmapované, co kde mají a 
co je kde výhodné.

n Máte raději velké hyper-
markety nebo malé prodejny?
No,  raději  ty  velké.  Jo  když 

chci  třeba  nějaký  speciální  sýr, 
tak  si  zajdu  do  specializované 
prodejny. Ale to víte, tam člověk 
nemůže chodit moc často. Přece 
jen dát  tisícovku za kilo  sýra  je 
dost. Oni  si  lidi myslí,  že  herci 
jsou bohatí, ale nejsou.

n Za chvilku musíte na 
jeviště, začne představení. Rok 
2011 se chýlí ke svému konci, 
jak byste jej zhodnotil?
Já se jedenáctého jedenáctý dva 

tisíce  jedenáct  oženil.  Takže  pro 
mě to byl rozhodně dobrý rok!

n Šest jedniček v datumu. 
Někdy numerologové říkají, že 
stejná čísla nejsou až tak příz-
nivá, jak se může zdát. Věříte 
na to?
Ne to vůbec.

n A magické datum svatby byl 
váš nápad nebo vaší ženy?
Ničí.  Ale  byl  to  jediný  mož-

ný volný termín. Protože já jsem 
pořád  někde  pryč.  Až  pak  nám 
došlo, když jsme nemohli sehnat 
radnici,  že  je  takové  kouzelné 
datum. Všude bylo plno, všichni 
se chtěli brát ten den.

n Takže svatba byla na rad-
nici…
Jojo.  Normální  klasika.  Dva 

svědci,  nic  velkolepého.  To  já 
nemám moc rád ty velké obřady. 
Potom večírek, ten už velkolepý 
byl. Ten rád mám. Sejdou se přá-
telé a večírek byl podařený.

n Co třeba předsevzetí? 
Dáváte si?
To  já  taky  neumím.  Já  jsem 

svého času přestal kouřit, tak už 
nevím co bych si dal za předse-
vzetí.  To  že  přestanu  pít  se  mi 
nechce  dávat.  Já  piji  rád.  Teda 
ne že bych chlastal, to ne, to ani 
není možné při  tom fofru, který 
máme. Ale  když  je  zkrátka  pří-
ležitost  s  dobrými  lidmi,  tak  si 
rád sklenku dám!

n A nakonec, když už mlu-
víte o pití, jste v kraji vína, 
ochutnal jste už nějaký ten 
vzoreček?
Zatím ne! To my  až  po před-

stavení.  Hrajeme  samozřejmě 
střízliví. Když to jde. (směje se)

Text a foto Michaela Munzarová

HODONÍN - V roce 1999 uspo-
řádalo Masarykovo muzeum 
v Hodoníně výstavu betlémů, 
která byla věnována význam-
nému řezbáři Františku 
Gajdovi ze Strážnice. Od té 
doby každé čtyři roky Masary-
kovo muzeum přichází s další-
mi výstavami tohoto neodmys-
litelného symbolu Vánoc.
„Vždycky  se  snažíme  přib-

lížit  nějaký  region. První  výsta-
va byla vlastně ze Strážnice, při 
druhé v roce 2003, jsme se snaži-
li  přiblížit  zase  sever  Moravy. 
To  jsme měli  půjčené  exponáty 
z Frýdku Místku a Ostravy. Třetí 
výstava  poukazovala  na  Valaš-
sko, ale zároveň byla pojata exo-
ticky. Měly  jsme  půjčené  betlé-
my například z Peru nebo Afriky. 
No,  a  teď  vystavujeme  betlémy 
z obou stran řeky Moravy. Takže 
tam  jsou  naše  betlémy  spolu 
s  těmi  slovenskými. A  nejenom 
ze západu Slovenska, ale pokou-
šeli jsme se sehnat vlastně z celé-
ho,”  seznámil  s  výstavou  její 
kurátor Tomáš Grónský.
Aby  se  na  výstavě  objevily 

i  exponáty  ze  Slovenské  repub-
liky,  spolupracovalo  Masary-
kovo  muzeum  s  Etnografickým 
muzeem  v  Martine.  „Tam  mají 
spousty  takových  historických 
betlému,”  dodal  Grónský,  který 
zároveň využil také databázi řez-
bářů. „Ta vznikla díky  tomu, že 
už dva roky pobírá grant financo-
vání ministerstva  kultury. A my 

se  právě  zaměřili  na  řezbáře  ze 
Slovácka. Potom nám tedy přišlo 
logické uspořádat nějakou ucele-
nou výstavu děl těchto lidí,” při-
blížil Grónský  vznik  celé  expo-
zice.
Ze  Slovenské  republiky  je 

vystaveno kolem třiceti betlémů, 
celkem  je  jich  pak  pětasedmde-
sát. Tvůrců  je kolem padesátky. 
Nejstarší betlém je přitom z roku 
1870.
Přesto,  že  jde  především 

o  spojení  práce  řezbářů,  mimo 
dřevěných  kousků  si  návštěvní-
ci  mohou  prohlédnout  betlémy 
z mnoha jiných materiálů. Napří-
klad z drátů, kukuřičného šustí či  
netradiční  betlém  malovaný  na 
kámen. Zajímavostí je také malá 
svatá rodina ve skořápce od oře-
chu, která vzešla z rukou Ludmi-
ly  Kočišové,  jejíž  betlémy  jsou 
na  hodonínské  zámečku  v  hoj-
ném počtu. „Spolupracovali jsme 
s  panem  Chovančíkem,  který 
dodal  sedmdesát  bodových  svě-
tel. Aby byl celkový dojem pří-
jemný, dalo velkou práci je nain-
stalovat. Dle mého je to důležitá 
věc.  Protože  jakékoliv  dílo,  ať 
je  samo o  sobě krásné, když  jej 
špatně  nainstalujete,  výsledný 
dojem je bohužel pak velmi čas-
to slabý,” řekl Grónský.
Možnost  shlédnout  celou 

výstavu  mají  přitom  zájemci 
až  do  patnáctého  ledna  příštího 
roku.

Text a foto Michaela Munzarová

z nákupu hned do kuchyně. i takový je herec Oldřich navrátil

Oldřich Navrátil v roli opilce, o kterém si pozůstalí myslí, že utekl z Volšan, doko-
nale rozesmál diváky.

na zámečku jsou vystaveny betlémy, 
ze dřeva, perníku i ve skořápce od ořechu
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Blíží  se  svát-

ky vánoční, doba 
půstu,  ale  i  hoj-

nosti  a veselí. Protože  jsem  také 
sommelier,   budu psát o  tom, co 
je  vhodné  podávat  k  štědrove-
černí tabuli a z čeho. Víno, nápoj 
starodávný a vzácný. V nábožen-
ské liturgii nepostradatelný. Bude 
nás provázet  téměř celou štědro-
večerní tabulí a nemusí se klasic-
ky  soustředit  jen  na  jeden  druh, 
na  jednu lahev. Po štědrodenním 
půstu je třeba připravit aperitivem 
tělo na pořádný náklad jídla. Jsme 
na Moravě, můžete použít kvalit-
ní vínovici či koňak. Pokud je na 
dámy  silný,  nalijte  šampaňské 
neboli sekt. Ten se  může výbor-
ně  hodit  po  celou  dobu  stolová-
ní  u  slavnostní  tabule.  Já  bych 
doporučoval něco suššího, určitě 

má mít jemné a vytrvalé perlení. 
Všimněte si toho. Nalévejte jej do 
vysokých  úzkých  sklenic  nazý-
vaných  také  píšťaly.  Aperitivek 
nám povzbudil  chuť k  jídlu, dej-
me se  tedy do toho.   I když vět-
šinu  roku  předkrmy  z  časových 
či jiných důvodů nejíme, udělejte 
si na štědrý večer na ně čas. Nej-
lepší je lehký studený zeleninový 
salát s rybím či kuřecím masem. 
Tady ještě můžete dopít sekt. Pak 
už přijde polévka. Znám několik 
tradičních druhů vánočních polé-
vek,  od    česnekové,  po  luštěni-
novou,  různé  vývary  atd.  Mělo 
by  platit,  že  polévka  není  silná 
ani hutná. Po polévce můžete mít 
doušek  lehkého bílého vína  typu 
Muller  Thurgau    nebo  Ryzlink. 
Kyselinky  stáhnou v ústech    tuk 
a sůl z polévky, a připraví nás na 

hem  kyselinek 
a  příjemnou  
vůní,  ne  však 
až  příliš  výraz-
né.  Doporučuji  
André,  Fran-
kovku,  Vavři-
nec či Zweigel-
trebe.    Určitě 
ne vína bariko-
vaná.   No a po 
vydatném  jídle 
je nutný dezert.  
Ať  už  budete 

pojídat vánoční cukroví, či  štěd-
rovečerní dort s brusinkami,  zapí-
jejte je malými doušky mazlivých 
sladkých  vín.    Slámové,  ledové, 
botrytické  výběry…  Vše  dobře  
vychlazené,  a  nalité  do menších 
skleniček.  Takové  sladké  pusin-
ky  Vám jen znásobí  chuťové vje-

my   a  tím  i  finále za    slavnostní 
tabulí. Nezapomeňte mít na stole 
i  karafu  plnou  studené  neperlivé 
vody a v ní třeba pár lístků máty 
a  kolečko  citronu.  To  na  žízeň. 
Všechny typy vín i sektů nabízí-
me ve Vinařském domě v Dubňa-
nech. Od několika výrobců, mno-
ho typů.  A pokud se Vám zdá, že 
vína je otevřeno až moc, uvidíte, 
že u  rozbalování dárků či  sledo-
vání  televize  zmizí všechny  roz-
pité lahve jako nic.                      

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

Autor je vinař, držitel certifikátu 

SOMMELIER akreditovaného MŠ ČR 

a Mezinárodních degustátorských 

zkoušek dle norem EU. 

brut,  ochlazený  na  9OC,  podaný 
samozřejmě  v  chladícím  kbelí-
ku.  Je  škoda  krásný  sekt  nechat 
zteplat  a  přijít  o  bublinky.  Sekt 
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vrchol večera  -  kapra.  Vynikající 
je kupříkladu ve vinném těstíčku 
s    parmazánem.  I  k    takto  upra-
vené  rybě  můžete  mít  klasický 
bramborový  salát.  Poměrně  tuč-
ná sladkovodní ryba, kterou kapr 
určitě je, potřebuje k sobě červené 
víno lehčího typu s vyšším obsa-

* LUšTěTE S NOVÝM SLOVÁcKEM

TAjENKA:  ...  Redakce přeje všem hodně zdraví, štěstí a pohody v nastávajícím roce.
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*
Dnes čtěte
u Famózní forma 
veselských Panenek 
na pokračování.

u Druhý ročník 
Memoriálu Mikuláše 
Zimy v kopané vidě-
la hala v Lužicích.

u Turnaj fotba-
lových přípravek 
vyhrál Kyjov, 
Nesyt byl třetí.

u Dnes tipuje:
Libor Galko.

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

lední hokej, 2. liga
SHK Hodonín

- Jindřichův Hradec
středa 4. 1. 2012 - 18.00
Zimní stadion TeZa Hodonín

mládežnický 
hokej

ELIOD Liga - mladší dorost 19. 
kolo Orlová – Hodonín 3:7 (0:0, 
2:1, 1:6) Helísek 4, Crlík, Prčík, 
Lidák. 
Žákovská liga 6. a 8. tříd – 21. 
kolo  6.  třída  Vsetín  -  Hodonín 
3:3  (1:1,  2:2,  0:0)  Čajkovič  2, 
Kováč,  8.  třída  Vsetín  -  Hodo-
nín 6:7 (1:1, 2:2, 3:4) Růžička 3, 
Lacka, Šeliga, Michalička, Din-
ga. 
Žákovská liga 5. a 7. tříd – 18. 
kolo 5. třída Znojmo II - Hodonín 
1:11 (0:2, 0:6, 1:3) T. Pospíšil 3, 
Rybnikár 3, L. Pospíšil, Kučeřík, 
Matěj,  Zapletal, Weber,  7.  třída 
WEV Vídeň - Hodonín 5:2 (1:1, 
2:1, 2:0) Bílek, Pavka.
Žákovská liga 5. a 7. tříd – 17. 
kolo  5.  třída  Hodonín  -  Kome-
ta  Brno  4:3  (1:1,  2:2,  1:0)  T. 
Pospíšil  2,  L.  Pospíšil, Doležal. 
Krajská liga 4. tříd  – 10. kolo 
Kometa Brno - Hodonín 5:4 (3:0, 
1:2, 1:2) Kašpárek 2, Toman, F. Trs.   
Turnaj číslo 5 - minihokej 2. tříd 
KOMETA  GROUP  BRNO  B  - 
HODONÍN A 3:1, gól za HO: S. 
Netopil, BLANSKO - HODONÍN 
A 0:4, branky za vítěze: Kunov-
ský 2, Zlámal, Podolinský.    (jop) 

SKLH ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
– SHK HODONÍN 5:3 (3:1, 
0:1, 2:1)
REGION – Až v desátém 
utkání v řadě poznali Drtiči z 
Hodonína, že v hokeji bývají i 
porážky. Pro tu s pořadovým 
číslem 5 si přijeli na Vysočinu, 
kde ve středu 14. prosince v 
rámci 28. kola Druhé hokejové 
ligy nestačili na domácí Plame-
ny, i když od osmé minuty šli 
v zápase do jednobrankového 
vedení.

I. TŘETINA:
První  střelu  na  bránu  vyslal 

hodonínský  kanonýr  Jurásek, 
gólman Sláma byl  ale na místě. 
Na konci první minuty se dostali 
do zakončení i domácí bojovníci, 
když pokus Kunstmüllera po tvr-
dém příklepu jen olízl horní tyč-
ku branky, kterou hájil Peksa. Do 
dalšího  zakončení  se  pak  dostal 
Ježek,  ale gólman Drtičů použil 
svůj beton, takže bylo po domácí 
radosti. Tu měli naopak v osmé 
minutě hosté (7:53), kdy při pře-
silovce  využil  herní  situace  dva 
na dva útočník Branislav Rehuš a 
střelou přes beka Krejnuse poslal 
svůj tým do vedení – 0:1. Vedení 
hostů  však  vydrželo  necelé  čty-
ři minuty,  když Plameny ve 12. 
minutě během pouhých 21 vteřin 
vývoj  zápasu  otočily  díky  dvě-
ma  rychlým  brankám.  Nejprve 
Martin  Sobotka  vybídl  Kočana, 
ale  domácí  útočník  číhající  u 
pravé  tyčky  puk  nejprve minul, 
při  odskočení  do  výšky  však 
překvapil  Peksu,  když  přesným 
zásahem  ze  vzduchu  vyrovnal 
– 1:1. Po následné akci v třetině 
Hodonína  bylo  již  2:1.  Martin 
Sobotka  nadvakrát  bekhendem 
prostřelil  hodonínského  bran-

káře,  a  potvrdil  tak,  že  hokej  je 
právem  nejrychlejší  kolektivní 
hra této planety. V této fázi sou-
boje střídala akce akci, diváci se 
hokejem parádně bavili. Domácí 
udeřili v 15. minutě při vlastním 
oslabení  (na  lavici  hanby  pykal 
Krejnus),  když  Kočan  posunul 
touš  rybičkou  do  středního  pás-
ma, následně jej dojel, našel spo-
luhráče  Mana,  který  zamířil  do 
horního růžku – 3:1.

II. TŘETINA:
V  této  části  dramatické  podí-

vané úřadoval sudí Stolín, který 
udělil  celkem  na  obou  stranách 
jedenáct  dvouminutových  tres-
tů, čímž hodně utrpěla plynulost 
hry.  Jak  využít  početní  výho-
dy,  ukázali  jasně  Drtiči  v  čase 
36:53.  Dostali  totiž  na  dvanáct 
sekund  výhodu  hry  pět  na  tři  a 
po vyhraném buly za šest sekund 
se již měnilo skóre. Do výhodné 
pozice  před  odkrytou  branku  si 
najel lišák Jurásek, a hned bylo v 
hostujícím táboře veseleji – 3:2. 
V  poslední  minutě  druhé  části 
se  dostal  dvakrát  do  zakončení 
Man, jednička v brance Drtičů si 
však počínala spolehlivě.

III. TŘETINA:
K.O. mohl inkasovat favorit z 

jihu Moravy  ve  45. minutě,  ale 
samostatný únik Dítěte zlikvido-
val Peksa. Naopak o chvíli poz-
ději  měl  vyrovnání  na  hokejce 
Jurásek,  ale  ve  výhodné  pozici 
minul  domácí  branku.  V  čase 
46:31  se  dočkali  domácí,  když 
od modré pálil Pleva, aby černou 
pryž  poslal  bekhendem  do  sítě 
Man, kterému nahrával Kočan – 
4:2. Domácí se z nadějného vede-
ní  radovali  pouze minutu,  když 
jejich  rozehrávku  od  mantinelu 
zachytil v útočném pásmu Rehuš 

a  mezi  rozhozenými  domácími 
obránci našel Kubu, který zblíz-
ka  překonal  Slámu  –  4:3.  Pla-
meny  mohly  přidat  pojistku  v 
50. minutě, když hrály sto vteřin 
dvojnásobnou přesilovku, kterou 
ale  vůbec  nezvládly.  V  největší 
šanci se objevil Ježek, Peksa ale 
vytáhl  skvělý  zákrok,  stejně  si 
počínal i pět minut před závěreč-
nou sirénou, kdy musel odvracet 
dvě  šance  Plachého.  Pak  se  již 
musel předvést brankář na opač-
né  straně  kluziště,  tedy  domácí 
Sláma. Domácí se ubránili tlaku 
Drtičů  a  naopak  sami  v  posled-
ní  minutě  při  hře  bez  brankáře 
potvrdili  svoji  výhru  –  puk  do 
prázdné branky poslal 28 sekund 
před koncem Bukáček – 5:3.
Připomínáme,  že  Drtiči  pro-

hráli  naposledy  na  ledě  Pelhři-
mova 6. listopadu v poměru 1:5.

STATISTIKA ZÁPASU:
Góly a asistence: 12. Jan Kočan 

(Martin  Sobotka),  12.  Mar-
tin  Sobotka  (Kunstmüller),  15. 
Jiří  Man  (Kočan),  47.  Jiří  Man 
(Kočan,  Pleva),  60.  Miroslav 
Bukáček  (Kunstmüller,  Ježek) 
– 8. Branislav Rehuš (Hlavačka, 
Sajdl), 37. Zdeněk Jurásek (Hla-
vačka, Kocák), 48. Michal Kuba 
(Rehuš), vyloučení: 10:12, navíc 
Pokorný OT 10 minut a Peš (oba 
HO)  OT  10  minut  a  do  konce 
utkání,  využití:  0:2,  v  oslabení: 
1:0,  diváci:  523,  rozhodovali: 
Stolín – Klouda, Křivohlavý.

Trenéři po utkání
Petr Kuchyňa, Žďár nad 

Sázavou: „Takový hokej se divá-
kům musel líbit. Jsem rád, že se 
nám zápas takto povedl, protože 
jsme měli našim fanouškům co 
vracet. Po předcházejících výko-
nem jsme si totiž tvrdší kritiku 

zasloužili. Znovu se ukázalo, že 
Hodonín hraje venku jinak než 
doma, ale tím nesnižuji jeho 
výkon. Především v útočné fázi 
byl soupeř nebezpečný, i když 
tolik příležitostí zase neměl. 
Jsem rád, že se to přiklonilo na 
naší stranu. Přesilovku pět na tři 
sehráli hosté parádně, bylo to o 
vyhraném buly.“

Libor Žilka, Hodonín: „Roz-
hodla první třetina. Sice jsme 
vedli, ale domácí zápas hned 
otočili. Ve druhé části jsme se 
kontaktním gólem po oddecho-
vém čase dostali do hry, ale už 
jsme neměli sílu, abychom zápas 
zlomili. Kluci už toho mají plné 
zuby. Pořád hrajeme na třináct, 
čtrnáct hráčů, souží nás zraně-
ní a nemoci, takže se už těšíme 
na vánoční pauzu. Dnes jsme 
tahali za kratší konec, už dlouho 
jsme vyhrávali, jednou ta prohra 
musela přijít. K výhře soupeři 
gratuluji. Byl to slušný hokej. Z 
naší strany mě mrzí hodně vylou-
čených, hodně diskutujeme s 
rozhodčími, a to je samozřejmě 
špatné.“  
(s použitím web stránek hokejzr.cz 

zpracoval jop)

DALŠÍ VÝSLEDKY 28. KOLA 
DRUHÉ HOKEJOVÉ LIGY:

HC Lvi Chotěboř – HC 
Lvi Břeclav 2:4 (1:1,  1:2,  0:1), 
branky  a  asistence:  14.  Posmyk 
(Prachař,  Stoklasa),  25.  Stokla-
sa  (Prachař,  Hospodka)  –  18. 
Popolanský  (Miroslav  Barus), 
25.  Papp  (Popolanský),  39. 
Směřička  (Miroslav  Barus),  42. 
Dlapa,  vyloučení:  3:4,  navíc 
Posmyk  (CHOT.) OT 10 minut, 
využití: 1:1, v oslabení: 0:1, stře-
ly na branku: 26:48, rozhodova-

li:  Veinfurter  –  Tasch,  Potůček, 
diváci: 160,

NED Hockey Nymburk – 
KLH Vajgar Jindřichův Hra-
dec 6:2 (4:0,  2:0,  0:2),  góly  a 
přihrávky:  9.  Vaľko  (Sem),  14. 
Václav  Dvořák  (Knesl),  18. 
Vaľko, 20. Tregl (Němeček), 26. 
Šimek  (Vaľko,  Sem),  39.  Vác-
lav Dvořák  (Toma, Drak)  –  55. 
Marek Dvořák (Voříšek, Chmel), 
60. Markulinec (Skokan, Heršá-
lek), vyloučení: 5:4, využití: 0:0, 
v oslabení: 1:1,  řídili: Horňáček 
– Rybáček, Marek, diváci: 200,

HC BAK Trutnov – TJ SC 
Kolín 4:3 (2:2, 1:1, 1:0), branky 
a přihrávky: 4. Chytráček (Lušti-
nec, Veselý), 19. Chochola (Fořt, 
Šimoníček), 35. Luštinec z trest-
ného střílení, 45. Březina (Bláha, 
Kuna) – 18. Morkes, 18. Herwig 
(Ježek),  32.  Cerk  (Hanzl,  Pro-
cházka),  vyloučení:  4:4,  navíc 
Luštinec  (TRUT.)  10  minut, 
využití: 2:0, v oslabení: 0:0, řídi-
li: Nečas – Daněk, Hanzlík, divá-
ci: 250,

Spartak Pelhřimov – TJ Srš-
ni Kutná Hora 3:1 (0:1,  2:0, 
1:0), góly a přihrávky: 21. Marek 
Hadrava  (Hrbatý),  37.  Jelínek 
(Suk, Adam), 60. Kubát (Martin 
Hadrava) – 2. Tugarinov (Kubiš-
ta), vyloučení: 5:6, využití: 1:0, v 
oslabení: 0:0, rozhodovali: Held 
– Musil, Pospíšil, diváci: 351.
V  předehrávce  31.  kola  hrál 

včera  večer  SHK  Hodonín  der-
by-zápas  na  břeclavském  ledě 
proti  domácím  Lvům  .  Protože 
utkání  se  hrálo  od  18.00  hodin, 
zápas skončil po uzávěrce toho-
to  čísla,  ale  čtenáři  podrobnos-
ti  k  jižanskému  derby  najdou 
v  příštím  čísle,  které  vychází 
3.  ledna  2012.                          (jop)

Plameny zastavily vítězné tažení hodonínských Drtičů

      
Tabulka 2. liga střed 

 1. Hodonín 20 1 0 0 5 120:58 62 
 2. Technika 13 5 0 2 6 115:73 51 
 3. Kolín 13 2 0 4 8 92:77 47 
 4. J. Hradec 13 1 0 1 11 98:78 42 
 5. Nymburk 12 1 1 2 11 106:93 41 
 6. Pelhřimov 13 1 0 0 13 92:96 41 
 7. Břeclav 11 2 1 1 11 83:81 39 
 8. Žďár n. S. 11 1 0 3 11 86:90 38 
 9. Trutnov 12 0 0 1 13 89:111 37 
 10. Chotěboř 7 1 0 3 17 60:133 26 
 11. K. Hora 2 3 0 1 21 79:130 13

REGIION – O třetím prosinco-
vém víkendu se hrálo ve Druhé 
hokejové lize, skupina Střed, 
29. kolo. To přineslo obrovské 
překvapení v Brně, kde místní 
Technika v roli velkého favo-
rita nedokázala zdolat tým z 
Vysočiny, který přijel do kraj-
ského města pouze s dvanácti 
hráči! Zklamali i Lvi z Břec-
lavi, jenž v domácím stánku 
tahali za kratší konec provazu 
a nakonec v sobotu prohráli s 
celkem Nymburku po samo-
statných nájezdech. Volný los 
měli Drtiči z Hodonína, kte-
ří si stále drží na čele tabulky 
dostatečný náskok.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS 
29. KOLA:

HC LVI BŘECLAV – NED 
HOCKEY NYMBURK 5:6 
po  samostatných  nájezdech 
(3:2,  0:0,  2:3  –  0:0,  0:1),  bran-
ky  a  nahrávky:  1.  Popolanský 
(Barus), 11. Popolanský (Barus), 

11. Lechner (Směřička, Truhlář), 
42. Bolfík (Novák), 52. Popolan-
ský (Směřička) – 9. Šimek (Tre-
gl), 17. Sirotek (Toma), 45. Kne-
sl (Toma, Sirotek), 55. Němeček 

(Sem), 58. Toma (Martinec), roz-
hodující  nájezd  proměnil  Siro-
tek, vyloučení: 6:7, využití: 1:2, 
v oslabení: 0:0, střely na branku: 
34:42, řídili: R. Volf – J. Lošťák, 
M. Maťašovský, diváci: 326,

VSK TECHNIKA BRNO – 
HC LVI CHOTĚBOŘ 1:3 (0:0, 
1:2,  0:1),  góly  a  asistence:  36. 

Brzobohatý  –  23.  Prachař  (Sto-
klasa,  Blažek),  26.  Janda  (Sto-
klasa, Prachař), 53. Blažek (Sto-
klasa, Posmyk), střely na branku: 
53:17, diváci: 100,

TJ SRŠNI KUTNÁ HORA – 
SKLH ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
4:3 po prodloužení (1:1,  1:2, 
1:0  –  1:0),  branky  a  nahrávky: 
20.  Heřmanský  (Bílek,  Kubiš-
ta), 23. Tugarinov (Kubišta, Heř-
manský),  59.  Kubišta  (Tugari-
nov, Pomichálek), 64. Tugarinov 
(Nakládal) – 16. Martin Sobotka 

(Dítě), 25. Ježek (Krejnus, Dítě), 
29. Ježek (Bukáček), vyloučení: 
4:6, navíc Kotlík (ŽNS) 10 minut 
OT, využití: 1:0, v oslabení: 1:0, 
střely  na  branku:  25:28,  rozho-
dovali: Nečas – Daněk, Hantlík, 
diváci: 195,

KLH VAJGAR JINDŘI-
CHŮV HRADEC – HC BAK 
TRUTNOV 11:1 (5:0,  3:0, 
3:1),  góly  a  nahrávky:  2.  Voří-
šek  (Josef  Mazanec),  5.  Dvo-
řák  (Kupec,  Kocar),  6.  Měrka 
(Záhora),  14.  Voříšek  (Kubeš, 
Josef Mazanec),  20. Milotinský 
(Kocar, Voříšek),  29. Procházka 
(Kupec, Kocar), 33. Měrka (Sko-
kan, Záhora), 34. Kupec (Kocar, 
Procházka), 46. Skokan (Měrka, 
Dvořák),  49.  Záhora  (Heršálek, 
David Mazanec), 55. Milotinský 
(Voříšek,  Josef  Mazanec)  –  60. 
Březina  (Bláha, Rejzek),  vylou-
čení:  7:7,  navíc  Antonín  2+2 
minuty a Karlík (oba TRUT.) 10 
minut OT, využití: 3:1, v oslabe-
ní: 0:0,  střely na branku: 44:34, 

řídili: Němec – Dančišin, Matěj-
ček, diváci: 588,

SC KOLÍNŠTÍ KOZLOVÉ 
KOLÍN – SPARTAK PEL-
HŘIMOV 5:1 (3:0,  0:1,  2:0), 
branky  a  asistence:  4. Mejzr,  9. 
Kubát  (Skokan, Procházka),  14. 
Skokan  (Nedbal,  Kubát),  47. 
Pospíšil  (Morkes,  Mejzr),  49. 
Kubát  (Skokan,  Nedbal)  –  32. 
Havel  (Siřiště),  vyloučení:  5:5, 
využití: 2:0, v oslabení: 0:0, řídi-
li:  J.  Vláčil  –  K.  Andrejsek,  P. 
Marek, diváci: 580.         (jop)

Tým Chotěboři pouze s dvanáctkou statečných senzačně 
vyhrál na ledě druhé Techniky Brno, Drtiči měli volný los

CHCETE BÝT
na TĚCHTO 

SPORTOVnÍCH 
STRanÁCH?
Tipy, informace, zprávy 

a fotografie z působení vašeho 
oddílu můžete předávat

osobně: 
Redakce nové slovácko, 

Masarykovo nám. 257, Hodonín  
(obchodní dům iRO)

nebo e-mailem: 
sport@nove-slovacko.eu

nebo telefonicky: 
606 057 815
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VESELÍ NAD MORAVOU 
- Neskutečný podzim mají za 
sebou házenkářské mistry-
ně České republiky, hráčky 
veselského Brittermu. Úspěš-
ně reprezentovaly tuzemskou 
házenou na evropské scéně, 
v domácím poháru postoupily 
již do semifinále a nyní vedou 
s dvoubodovým náskokem i 
společnou česko-slovenskou 
soutěž. V čele Interligy nebyly 
hráčky Veselí po podzimní čás-
ti ještě nikdy v historii!

HK BRITTERM VESELÍ 
NAD MORAVOU – SOKOL 
PORUBA 34:24  (16:11) 
Veselanky  vstoupily  do  utkání 
s  viditelným  cílem  získat  oba 
body  a  rychle  se  díky  Tereze 
Chmelařové  ujaly  vedení.  Ost-
ravský klub, který přijela na  jih 
Moravy podpořit asi dvacetičlen-
ná  výprava  příznivců,  se  držel 
přibližně  do  9.  minuty  zápasu 
(4:3).
Vzápětí  Jarmila  Kočí  uplat-

nila  své  zkušenosti  a  zvýšila 
na  5:3.  Poruba  poté  rozehráva-
la  postupný  útok,  rozehrávku  jí 
ovšem  vystihla  Lenka  Fleková, 
která  sprintem  přes  celé  hřiš-
tě  zvýšila  na  6:3.  Když  o  další 
půlminutu později rozvlnila síť i 
Zuzana Drotárová, vybral si hos-
tující  kouč  Jan  Benadík  odde-
chový čas. Od  tohoto okamžiku 
si  domácí  hráčky držely  čtyř  až 
pětibrankový náskok, který byl i 
na konci prvního poločasu. 
Do druhé půle udělal hostují-

cí  kouč  změnu  v  sestavě,  když 
reprezentační  brankářku  Dolá-
kovou  nahradila  Roháčková. 
Veselanky  to  však  nezastavilo. 

Nejprve  Tereza  Chmelařová  a 
vzápětí  Jitka  Tomečková  totiž 
zvýšily  po  rychlých  útocích 
již  na  18:11.  Poruba  dokáza-
la  korigovat  jen  v  okamžicích, 
kdy domácí celek hrál v počet-
ním oslabení nebo z nařízených 
sedmimetrových  hodů.  Ve  44. 
minutě  byl  stav  23:18.  Násle-
dovala  pětiminutovka,  kdy hrál 
domácí  tým  v  plném  počtu, 
Britterm  navýšil  své  vedení  až 
na  27:18  a  o  vítězi  již  nikdo  v 
hale nemohl pochybovat. 
Veselanky  poté  zvýšily  své 

vedení  až  na  jedenáct  branek  a 
za  aplausu  stojící  haly  dovedly 
zápas  k  jednoznačnému  vítěz-
ství.  Hráčky  Brittermu  podaly 
vynikající  kolektivní  výkon,  ve 
kterém  navíc  zářila  brankářka 
Lenka  Černá,  která  se  zřejmě 
stala  noční  můrou  ostravských 
hráček. 
Veselanky  potvrdily,  že  jsou 

nyní nejlepším týmem bývalého 
Československa.  V  posledních 
deseti dnech se utkaly výhradně 
s týmy z elitní čtveřice. V Micha-
lovcích zvítězily o deset branek, 
Šaľu zdolaly o šest a svého nej-
většího  tuzemského  protivníka 
Porubu o deset gólů.
Hlasy trenérů po zápase

Jan Benadík (Poruba): „Klo-
bouk dolů před tím, co předvedla 
brankářka Lenka Černá. Oprav-
du hluboce smekám. V tom byl 
v utkání propastný rozdíl. Soupeř 
nás donutil udělat velké množství 
technických chyb. Gratuluji mu 
k zaslouženému vítězství.“

Peter Sabadka (Veselí nad 
Moravou): „Poruba je velmi 
silný tým a vzbuzoval respekt. 
Navíc jsme neměli příliš času 

na přípravu, neboť jsme v sobo-
tu hráli těžký zápas se Šaľou. 
Hráčky si však na rytmus zvyk-
ly a podaly opět výborný výkon. 
Chvílemi to připomínalo až exhi-
bici. Tento tým je tvořen hráčka-
mi, které chtějí, a to je strašně 
moc důležité. Musím je opravdu 
pochválit.“

SESTAVA A BRANKY 
VESELÍ NAD MORAVOU: 
Černá, Zvoničová, Benedíková 

– Rajnohová, Kratochvílová, Dro-
tárová 2, Jandásková, Vinklárko-
vá, Viniatynska, Tomečková 7/2, 
Chmelařová 6, Fleková 7/1, Kočí 
4, Súkenníková 5, Nevařilová 3.  
Branky  Poruby:  Dubajová  9/5, 
Tóthová 5, Chrenková a Mrózko-
vá po 3, Hrbková a Vítková po 2.  
Sedmičky: 4/3 – 6/4, vyloučení: 
5:2,  rozhodčí:  Horáček,  Novot-
ný, diváci: 350.

Další zápasy dohrávaného 
1. kola:
JINDŘICHŮV HRADEC – 
ZLÍN 29:31 (14:15)
Nejlepší  střelkyně  Jindřichova 
Hradce: Krupicová 9/4, Bubení-
ková 6, Kohoutová 5
Nejlepší střelkyně Zlína: Pozna-
rová  7/2,  Šviráková  6,  Budayo-
vá 6
Sedmimetrové  hody:  5/4  -  2/2, 
vyloučení: 4 - 3, rozhodčí: Kos-
mák, Bubeníček, diváků: 160.
PÍSEK – SENEC 44:19 (24:9)
Nejlepší  střelkyně  Písku:  Luzu-
mová  10,  Stellnerová  8, Borov-
ská 8
Nejlepší  střelkyně Sence:  Štetá-
ková  4,  Štefíková  4,  Kurčinová 
3, Palková 3
Sedmimetrové  hody:  0  -  4/1, 
vyloučení: 1 - 0,  rozhodčí: Brů-
na, Vostatek, diváků: 250.
OLOMOUC – SLAVIA PRA-
HA 42:29 (22:11)
Nejlepší  střelkyně  Olomou-
ce:  Fabíková  8,  Růžičková  8/1, 
Kelarová 7
Nejlepší  střelkyně  Slavie:  Kutl-
vašrová 7/3, Knedlíková 5
Sedmimetrové  hody:  2/2  -  6/3, 
vyloučení: 4 - 3, rozhodčí: Kavu-
lič, Skružný, diváků: 450.
MOST – MICHALOVCE 
25:25 (11:15)
Nejlepší  střelkyně  Mostu:  Mar-
tínková 6, Beňušková 4, Schere-
rová 4
Nejlepší  střelkyně  Michalovců: 
Tobiášová 9, Hollá 7, Wollinge-
rová 3
Sedmimetrové  hody:  2/1  –  2/1, 

vyloučení:  0  -  5,  rozhodčí: 
Hanák, Novák, diváků: 650.
Utkání  Nitra/Sereď  –  Partizán-
ske bylo odloženo, Slovan Duslo 
Šaľa měla volný los.
 
Tabulka Interligy

1. veselí n. M. 11 10 0 1 321 : 244 20 
2. Šaľa 12 9 0 3 327 : 269 18 
3. Michalovce 12 8 1 3 353 : 306 17 
4. Poruba 11 8 0 3 357 : 306 16 
5. Partizánske 11 7 1 3 287 : 255 15 
6. Zlín 12 7 0 5 351 : 312 14 
7. Písek 11 5 1 5 345 : 322 11 
8. Olomouc 12 5 1 6 341 : 322 11 
9. Most 12 4 2 6 322 : 320 10 
10. Slav. Praha 12 4 0 8 349 : 383 8 
11. Senec 11 2 0 9 244 : 375  4 
12. J. Hradec 12 1 1 10 270 : 353 3 
13. Nitra 9 0 1 8 207 : 317 1

Kapitánka Veselí 
v české televizi

Sedmadvacátého prosince 
si nenechte ujít pořad České 
televize Time - out, neboť v 
něm bude odpovídat na dotazy 
televizních diváků rychlonohé 
křídlo HK Britterm Veselí nad 
Moravou Tereza Chmelařová. 
Otázky jí můžete volat v prů-
běhu pořadu či je posílat již 
nyní na elektronickou adresu: 
timeout@ceskatelevize.cz

Text a foto Hynek Zdeněk

Veselanky nadělily Porubě pořádnou nadílku a dominují celé interlize

Pavla Nevařilová ohrožovala z postu pivotu neustále branku hostů, do statistik 
se zapsala třemi brankami. 

Jedinou smolařkou v domácím dresu se stala mladičká Monika Rajnohová. Ta v zápase několikrát překonala hostující 
brankářky, ale míč se vždy odrazil od tyče.

Výborného výsledku dosáhly házenkářské starší žákyně z Veselí 
nad Moravou. Na domácím silně obsazeném mezinárodním tur-
naji vybojovaly cenné druhé místo. 
To nejlepší co je v kategorii starších žákyň v republice k vidění, si 

dalo dostavení o víkendu ve veselské sportovní hale. Do deseti týmů 
doplnily turnaj celky Bratislavy a Trenčína.
„Turnaj jsme rozlosovali do dvou pětičlenných skupin, ve kterých 

hrál každý celek s každým na dvakrát osmnáct minut. Poté se utkaly 
první dva týmy z každé skupiny ve finálové části, v níž se započítával 
výsledek z úvodní skupiny,“ uvedla k turnaji jeho organizátorka Jitka 
Klimešová. Turnaj byl určen pro děvčata narozená v  letech 1997 a 
1998. S věkově mladším týmem přijela z Horňácka Velká nad Velič-
kou, která na turnaji sbírala zkušenosti.
Domácí celek se musel vypořádat s tím, že mu vypadla těsně před 

turnajem ze soupisky druhá nejlepší střelkyně Středomoravské ligy 
Řezáčová, která  si  zlomila  ruku. Nejlepší  střelkyní  turnaje  se  stala 
odchovankyně klubu z Velké nad Veličkou, hájící  barvy domácího 
týmu, Jana Šustková s 54 přesnými zásahy. 

Z výsledků: VESELÍ NAD MORAVOU – Bratislava B 28:4,  - 
Slavia Praha 13:10,  - Trenčín 14:16,  - Písek 18:11,  - Zlín 22:11,  - 
Uherské Hradiště 14:20.

SESTAVA A BRANKY VESELÍ NAD MORAVOU:
 Mikesková, Žáková – Šustková 54, Smetková 19, A. Klimešová 

9, Lukšíková 8, Hlaváčková 7, K. Klimešová 5, Bystřická 3, Klem-
pířová 2, Števlíková.

Výsledky VELKÉ NAD VELIČKOU: –  Bratislava  A  8:17, 
- Uherské Hradiště  5:22,  - Zlín  4:16,  - Háje  14:22,  - Bratislava B 
9:12 a 13:15.                                                                     (zde)

Starší žákyně získaly stříbro

milan Kocourek z Kroměříže byl nejrychlejším závodníkem 
populárního silničního běhu Skalica – Holíč – Hodonín
REGION – Celkem 341 vytr-
valců proběhlo v sobotu cílem 
na náměstí T. G. Masaryka v 
Hodoníně, kteří se zúčastnili 
21. ročníku populárního běžec-
kého silničního závodu Skalica 
– Holíč – Hodonín. Byla to třetí 
největší účast v historii tohoto 
závodu – rekord mají zatím 
pořadatelé z roku 2000, kdy se 
na jih Moravy přihlásilo 360 
atletů. 
Letos startovali běžci ze sedmi 

evropských  států  (ČR,  Sloven-
sko,  Maďarsko,  Polsko,  Ukraji-
na, Bělorusko a Rakousko) a na 
startovním  poli  se  tak  objevilo 
několik favoritů. Právem se tudíž 
očekával útok na traťový rekord, 
který  drží  z  roku  2007  polský 
běžec  Jakub  Burghart  (38:06 
minuty), ten však odolal.
Suverénně  si  počínal  český 

reprezentant  Milan  Kocourek 
(AK  Kroměříž),  který  týden 
dozadu obsadil v krosu na ME 
osmnáctou příčku, v Hodoníně 

byl  ale  nejrychlejší  díky  času 
38:51.  S  odstupem  300  metrů 
vrcholil boj o další umístění na 
bedně,  a  bylo  to  hodně  vyrov-
nané.  Druhý  skončil  Maďar 
Lázslo  Toth  (39:35),  o  pou-
hé  tři  sekundy  zaostal  za  ním 
třetí  Ukrajinec  Witaliy  Shafar 
a  čtvrtý  byl  Sandor  Szabó 
(Maďarsko).  Ve  startovní  listi-
ně  se  objevil  například  i  sou-
časný ministr zahraničních věcí 
Slovenska  Mikuláš  Dzurinda 
(skončil  na  27.  místě  časem 
59:39),  dále  náměstek  hejtma-
na  JmKraje  Stanislav  Juránek 
(za  čas  1:10:42 mu  patřila  47. 
pozice)  nebo  David  Helísek  z 
Radějova, jinak ligový fotbalis-
ta DAC Dunajská Streda, který 
trať  dlouhou  více  jak  dvanáct 
kilometrů zvládl za 55:29.
V  ženské  kategorii  chybě-

la  favoritka  Petra  Kamínko-
vá  (AK Olomouc),  která měla 
velké  horečky  a  den  před 
závodem  se  pořadatelům  tele-

fonicky  omluvila.  Pro  prven-
ství  si  tak  doběhla  závodnice 
Aleksandra  Duliba  z  Bělorus-
ka  časem  46:53,  druhá  skon-
čila  Katarína  Berešová  (TJ 
Obal Servis Košice – 47:41) a 
pomyslný bronz zůstal pro Ag-
nes Kissovou z Maďarska, kte-
rá sobotní závod zvládla v čase 
48:54 minuty.
Nejstarším  závodníkem  21. 

ročníku  se  stal  Jiří Soukup  (84) 
z  Hradce  Králové,  který  úsek 
12,6 kilometrů zaběhl za 2:03:26 
hodiny.

Řekli po závodě
Milan Kocourek, jasný vítěz: 

„Z vítězství mám radost, ale na 
druhé straně je to jen obyčejný 
silniční závod, tedy žádná vysoká 
soutěž. Až na nepříjemný protiví-
tr bylo počasí celkem dobré. Déšť 
jsem nevnímal a chlad je pro mě 

lepší než vedro. Čekal jsem více 
od Poláka Burgharta.“

Katarína Berešová, dru-
há v cíli: „Běželo se mi těžko. 
V poslední době se totiž více 
věnuji studiu inženýrství na 
vysoké škole, takže na trénin-
ky moc času nezbývá. Beru to 
jako odreagování od školních 
povinností. Momentálně rege-
neruji po maratonu. Přípravu 
na novou sezonu začnu opět 
za měsíc. Proto jsem dnes žád-
né rekordy ani honit nechtěla. 
Běloruska po dvou kilometrech 
trochu zrychlila a jelikož jsem 
nastavená na pomalejší mara-
tonské tempo, tak nemám žád-
nou rychlost. Běžela jsem svůj 
stereotyp. Jsem ráda, že nás 
jako v minulých letech netrá-
pil sníh ani mráz. Žádná krize 
nebyla.“                           (jop)

Slovenská šampionka Katarína Bere-
šová letos skončila druhá. Foto gas 2x

Slovenský ministr Mikuláš Dzurinda 
přijel do Hodonína po sedmi letech.
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STRÁŽNICE - Nedávno se 
uskutečnil v Poker Klubu Flop 
ve Strážnici finálový pokerový 
turnaj  roční pokerové série 
– Slovácké pokerové tour, a to 
třetí Mistrovství  Slovácka se 
startovným 2700 korun. 
Při  tomto  finálovém  turnaji 

o  titul  Mistra  Slovácka  2011  a 
exkluzivní náramek pro vítěze + 
30 minut  pronájmu  vozu  Ferra-
ri 430 se i za menší účasti osm-

nácti  hráčů  hrál  výborný  poker, 
což se za nejvyšší startovné roku 
dalo  očekávat.  Jak  to  již  bývá, 
ve  vyrovnaném  startovním  poli 
nejlepších  hráčů  regionu  roz-
hodovalo  i  trochu  štěstíčko,  a 
toho měl tento večer o trochu víc 
Kryštof Půček z Vracova, který v 
zásadní hře s Davidem Dolákem 
v posledních pěti hráčích turnaje 
o  celkové vedení  v  turnaji  ustál 
svůj all in (sázka o vše) s kartami 

6,2 do soupeřových karet 9,9, kdy 
Dolák jeho all in dorovnal a dvě 
šestky  na  flopu  (  flop=první  tři 
společné vyložené karty na stůl) 
tak poslaly Doláka ven z turnaje. 
Kryštof Půček pak turnaj v klidu 
dohrál a stal se tak třetím, a mož-
ná i posledním držitelem náram-
ku pro Mistra Slovácka  v poke-
ru, protože na klubové úrovni od 
1.1.2012 poker v ČR končí díky 
politickému rozhodnutí, že poker 
je  hazard  a  ne  dovednostní  hra, 
a proto  se bude hrát  jen v kasi-
nech.  

CELKOVÉ VÝSLEDKY 
PRVNÍCH DEVÍTI HRÁČŮ:
1.  Kryštof  Půček    (19  800 

korun), 2. Jakub Riška  (13 200 
korun), 3. Peter Urbánek ( 8 200 
korun),  4.  Ondřej  Zýbal  (6  000 
korun),  5. David Dolák    (3 900 
korun), 6. David Souček (3 900 
korun),  7.  Petr Jamný , 8. Lukáš 
Pivečka  a 9. Ivan Pavlis.

OČIMA PETRA JAMNÉHO:
Již  tři měsíce  jsem majitelem 

členského  průkazu  české  poke-

rové asociace, který mě opravňu-
je  startovat na  turnajích pořáda-
ných touto asociací. K dnešnímu 
dni  je  registrováno  přes  4000 
členů.  Musím  se  smát,  když  si 
představím, že místo reprezenta-
ce naší republiky na mistrovství 
světa  v  pokeru,  jakou  nedávno 

REGION – O první prosincové 
sobotě byl posledním turnajem 
v tomto roce pro přípravku 
Nesytu Hodonín Vánoční tur-
naj mladších přípravek, který 
pořádal brněnský fotbalový 
klub SK Líšeň, a který se konal 
v tělocvičně ZŠ Holzova za 
účasti sedmi týmů. Výborně si 
vedl i druhý zástupce z Hodo-
nínska, mladíci z oddílu FC 
Kyjov 1919, kteří nakonec ten-
to turnaj po zásluze vyhráli.
V  úvodním  utkání  čekal  na 

hodonínské  naděje  z  klubu  FC 
Nesyt  Hodonín  tradiční  rival 
1.  FC  Kyjov  1919,  kterému 
Nesyt  uštědřil  rozhodující  úder 
v  posledních  vteřinách,  kdy  se 
z  nařízeného  trestného  kopu 
nemýlil  brankář  Denis  Slovák 
–  1:0.  Ve  druhém  utkání  Nesyt 
smolně prohrál i přes jasnou pře-
vahu s ČSFA Malacky 0:2 a poté 
ve velmi vypjatém utkání sehrál 
nerozhodnou partii s domácím A 
týmem Líšně 1:1, když se gólo-
vě  prosadil  Sebastian  Papež. 
Čtvrtým soupeřem byl SK Líšeň 
„B“,  a  i  když hodonínští mladí-

ci vyhráli 3:0 nebyl to výkon, na 
který  by  mohli  být  hrdí.  Zápas 
byl totiž přímo festivalem nepro-
měněných  šancí,  které  kluci  z 
Nesytu zahazovali  jako na běží-
cím  páse.  S  ohledem  na  vývoj 
turnaje  se  již  vědělo,  že  pokud 
chce  získat  Hodonín  medaile, 
tak  nesmí  ve  dvou  následují-
cích utkáních prohrát a ve skrytu 
duše doufat v zaváhání favoritů. 
Studenou  sprchu  však  připravili 
hodonínským  hráčům  v  úvodu 
utkání  Kohoutovice,  které  dva-
krát  skórovaly, a  to nikdo neče-
kal.  Teprve  po  přeskupení  for-
mací  začal  hrát Nesyt  co  umí  a 
brankami  Jana  Ochodnického  a 
Sebastiana  Papeže  srovnal  prů-
běžný stav. Od tohoto okamžiku 
chytili mladíci z Nesytu pověst-
né štěstíčko pořádně za pačesy a 
začali makat, což mělo za výsle-
dek vítěznou Papežovu hlavičku 
v  poslední  akci  zápasu: Nesyt  - 
Kohoutovice 3:2. Poslední utká-
ní  na  turnaji  tak  bylo  přímým 
soubojem  o  třetí  místo,  a  tak  i 
když Nesyt Spartu Brno přehrá-
val  a  vstřelil  Martinem  Megou 

gól, nemuselo je mrzet srovnání 
skóre soupeřem v úplném závě-
ru,  protože  výsledek  utkání  1:1 
jim  zajistil  konečné  třetí  mís-
to. To byl v hodně vyrovnaném 
turnaji  nakonec  pěkný  úspěch. 
Kromě  pro  nemoc  omluveného 
Lukáše Pijáčka nastoupili všich-
ni  hráči,  kteří  si  za  svou  snahu 
odvezli  z  Líšně  tolik  vytoužené 
medaile. 
SESTAVA FC NESYT HODO-
NÍN:
Denis Slovák - Samuel Netopil, 

Daniel Netopil, Sebastian Papež, 
Adam  Kuja,  Ondřej  Charvát, 
Dominik  Maťátko,  Jan  Ochod-
nický, František Pěnča,Vladislav 
Hradil,  Martin  Slavík,  Martin 
Pavlů a Martin Mega. 
Hodonínsko  reprezentoval 

výtečně  tým  i  FC  Kyjov  1919, 
který nakonec celý turnaj vyhrál 
a těšil se i z individuálního oce-
nění.  Nejlepším  brankářem  na 
turnaji vyhlásili pořadatelé Mar-
cela  Sušánka,  hráčem  Matyáše 
Konečného  a  střelcem  Tomá-
še  Krista,  autora  osmi  branek  - 
všichni FC Kyjov 1919!

VÝSLEDKY KYJOVA:
FC KYJOV 1919 – FC NESYT 

HODONÍN  0:1,  -  SK  LÍŠEŇ 
„A“ 3:1 (Krist 2, Konečný), - SK 
LÍŠEŇ „B“ 6:1 (Krist 2, Stříž 2, 
Nenička, Konečný),  -  TATRAN 
KOHOUTOVICE  4:0  (Krist  2, 

Konečný,  Večeřa),  -  SPARTA 
BRNO  1:0  (Varmuža)  a  ČSFA 
MALACKY  4:1  (Krist  2,  Var-
muža, Konečný).

CELKOVÉ POŘADÍ:
1. FC KYJOV 1919   15  

2. SK LÍŠEŇ „A“    13
3. NESYT HODONÍN   11
4. SPARTA BRNO   8
5. ČSFA MALACKY   6
6. T. KOHOUTOVICE   4
7. SK LÍŠEŇ „B“    3

(jop) 

TURnaJ VYHRÁL KYJOV, PŘÍPRaVKa FC nESYT HODOnÍn VEzE 
z BRnĚnSKÉ LÍŠnĚ BROnzOVÉ mEDaiLE

Na snímku jsou tři nejlepší: Vlevo Peter Urbánek, uprostřed vítěz Kryštof Půček a vpravo druhý Jakub Riška.      Foto 2x Pj

Třetím miSTREm  SLOVÁCKa 2011 v pokeru se stal Kryštof Půček z Vracova

předvedl Martin Stazsko z Třin-
ce,  bych  jel  na mistrovství  svě-
ta  v  hracích  automatech  nebo 
ruletě.  Právě  v  tomto  vidím  tu 
absurditu  rozhodnutí  naší  poli-
tické  elity.  Snad  ale  nastane 
obrat  k  lepšímu.  Asociace  totiž 
chystá  turnaj za 1 korunu, který 

sama udá a celou věc chce řešit 
až  u Ústavnímu soudu, který by 
měl  rozhodnout,  jako  v  jiných 
civilizovaných  zemích  Evropy, 
že  poker  je  dovednostní  hra  a 
ne hazard, což by znamenalo, že 
poker bude mimo nový „skvělý“  
loterijní zákon.                      (jop)

Na snímku přípravka FC Nesyt Hodonín.                                                                                                             Foto NH

LUŽICE – V sobotu se konal v 
lužické hale halový fotbal fot-
balových rozhodčích z Moravy 
a Slovenska, který byl zároveň 
i druhým ročníkem Memoriá-
lu Mikuláše Zimy, který pořá-
dal jeho bratr Igor Zima, jinak 
krajský rozhodčí.
V  loňském  prvním  ročníku  se 

dařilo výběru sudích OFS Hodo-
nín,  kteří  však  letos  obsadili  až 
šestou příčku z osmi přihlášených 
celků.  Nejlepší  formu  na  jedno-
denním  klání  vykazovali  hráči, 
hájící  barvy  MěFS  Brno-město, 
kteří  v  pěti  vystoupeních  pouze 
dvakrát  inkasovali  při  celkovém 
skóre  10:2  a  tak  se  zaslouženě 
těšili z prvenství na turnaji. Toho 
se  zúčastnilo  osm  fotbalových 
kolektivů,  které  byly  rozděleny 

do dvou  skupin. Hrálo  se  jeden-
krát 18 minut.
VÝSLEDKOVÝ SERVIS:
OFS HODONÍN – OFS BLAN-
SKO  2:3  (za  HO  skórovali: 
Luboš  Drozdy  a  Jiří  Tománek), 
-  OFS  ZNOJMO  3:3  (za  domá-
cí: Zbyněk Zima 2, Jakub Zima), 
- OFS BRNO-VENKOV 2:3 (za 
poražené:  Milan  Stávek,  Petr 
Mayer), OFS BŘECLAV – OFS 
VYŠKOV  2:1,  -  OFZ  SENI-
CA  2:2,  -  BRNO  –  MĚSTO 
0:1,  BRNO  – MĚSTO  –  SENI-
CA  3:0,  -  VYŠKOV  2:1,  ZNO-
JMO  –  BRNO-  VENKOV  0:3, 
-  BLANSKO  1:2,  BLANSKO 
– BRNO-VENKOV 1:2 a VYŠ-
KOV – SENICA 1:5.
ZÁPASY O UMÍSTĚNÍ:
O  7.  -  8.  MÍSTO:  VYŠKOV  – 

ZNOJMO 1:1, na pokutové kopy 
1:2,
O  5.  -  6.  MÍSTO:  BŘECLAV 
– HODONÍN 1:1 (gól HO Luboš 
Drozdy), na p.k. 3:1,
O 3.  - 4. MÍSTO: BLANSKO – 
BRNO-VENKOV 3:4.
V  semifinále  nastoupily  Brno-
město proti Blansku (3:1) a Brno-
venkov  se  Senicí,  která  vyhrá-
la na p.k. 2:1, když po osmnácti 
minutách přítomní diváci branku 
neviděli (0:0).
Samotné  finále  bylo  velmi  dra-
matické  a  o  výsledku  nakonec 
rozhodla jediná přesná trefa.
VÝSLEDEK FINÁLE:
BRNO-MĚSTO – SENICA 1:0.
V týmu OFS Hodonín byla až 

moc  znát  absence  několika  hrá-
čů  (trenéru  Igorovi  Zimovi  chy-

běli  Michal  Gasnárek,  František 
Tichánek  nebo  Jaroslav  Daniel), 
takže domácí výběr dosáhl nako-
nec až na šesté místo.
V Lužicích jsme mohli vidět na 

palubovce  místní  haly  hned  pět 
prvoligových rozhodčích, kteří na 
tuto akci  rádi  jezdí, a už nyní se 
těší na třetí ročník. Jako fotbalisté 
se  tak po hřišti proháněli: Robin 
Hájek,  Miroslav  Zelinka,  Radek 
Kocián,  Ondřej  Pelikán  a  Ema-
nuel  Marek.  Pořadatelé  vyhlási-
li  a  cenami  odměnili  i  nejlepší. 
Nejlepším  hráčem  se  stal  Luboš 
Drozdy  (Hodonín),  střelcem 
Tomáš Novotný (Blansko), bran-
kářem Peter Tokoš (Senica) a nej-
starším  hráčem  Josef Hrubý  (55 
– Břeclav). Nechyběla  ani  osob-
nost turnaje, kterou se stal Zdeněk 

Kolesa ze Znojma, jinak zkušený 
funkcionář a delegát.
Všechny zápasy odřídila trojice 

Josef Čápek,  Josef Vašek  a  Igor 
Zima.

SESTAVA VÝBĚRU OFS 
HODONÍN:
Zdeněk Dvořák – Ivan Šerfözö, 

Jiří  Tománek,  Miroslav  Mon-
ček,  Jakub  Zima,  Zbyněk  Zima, 
Milan  Stávek,  Petr  Malík,  Petr 
Mayer,  Luboš  Drozdy.  Trenér: 
Igor Zima.

Řekl po turnaji
Igor Zima, ředitel této spor-

tovní akce: „Druhý ročník jsme 
herně nezvládli, ale bereme to 
sportovně, protože ne každý den 
je posvícení. Pro nás je však 
především důležité, že se tady 
můžeme každoročně sejít s kolegy 

- rozhodčími a uctít tak památ-
ku a vzpomínku na mého bratra 
Mikuláše. Jsem strašně rád, že 
se sejdeme, zahrajeme si fotbal, 
posedíme, pokecáme a zhodno-
tíme právě skončený rok v tom-
to předvánočním čase. O tento 
turnaj je eminentní zájem, pro-
tože má velmi dobrou úroveň. Já 
bohužel z finančních i časových 
důvodů musím další zájemce již 
odmítat. Připomínám, že tento 
turnaj se hraje o putovní pohár 
předsedy KRD (komise rozhod-
čích a delegátů)  Zdeňka Hulcké-
ho a pod patronací předsedy OFS 
Hodonín Petra Kotáska, kterým 
velmi děkuji za finanční podpo-
ru, neboť bez té by podobnou akci 
nešlo vůbec pořádat. Už teď se 
moc těším na příští ročník.“  (jop)   

Prvenství brali nakonec zaslouženě arbitři z Brna-města, 
domácí výběr tentokráte zaostal - skončil až šestý



JITKA TOMEČKOVá, házenkářka 
klubu HK Britterm Veselí nad 
Moravou

1. Rok 2011 se mi hodnotí moc 
dobře.  S  klubem  jsme  vyhrály 
titul Mistra ČR a na to budeme 
ještě dlouho vzpomínat, protože 
cesta k němu nebyla vůbec jed-
noduchá. V osobním životě jsem 
taky  spokojená,  i  když  práce  a 
házená  vyplňují  můj  veškerý 
volný čas a tím pádem šidím své 
nejbližší.  Tímto  jim  chci  podě-
kovat za podporu!
2. Vánoce  strávím v  rodinném 
kruhu. Plánuju si udělat pohodu 
a podívat se na nějaké pohádky. 
Ale  tohle  plánuju  každý  rok  a 
stejně to nějak nevychází. Mož-
ná  až  někdy  v  budoucnu,  až 
budu mít  děti.  Silvestra  oslaví-
me s přáteli.
3. Do  roku  2012  přeju  všem 
hlavně hodně zdraví, protože to 
je  nejdůležitější.  Také  si  přeju, 
aby  se  týmu  veselských  Pane-
nek  dařilo  minimálně  stejně 
jako v podzimní části a doufám, 
že  si  opět  zahrajeme  finále  o 
Mistra ČR.

RADEK BIČAN, manažer házen-
kářského klubu HK Hodonín

1. Po  sportovní  stránce  jsem 
určitě spokojený, protože všech-
ny týmy nám hrají a což je pod-
statné,  děvčata  mají  zájem. 
Hlavně mě  těší obsazení u nej-
mladších  kategorií,  kde  máme 
děvčat opravdu hodně.
2. Vánoce a Silvestra budu trá-
vit v Hodoníně.
3. Moc si přeji, aby stejnou pozor-
nost  jak  věnuje  Město  Hodonín 
mladým chlapcům – fotbalistům, 
věnovalo i házenkářkám – děvča-
tům z HK Hodonín. 

JANA GAJOŠOVá, předsedkyně 
SHK Hodonín

1. Tento  rok  byl  z  finanční-
ho hlediska obtížnější než  roky 
předchozí, protože zhoršující se 
ekonomická situace našich part-
nerů  nás  přinutila  hledat  nové 
možnosti  a  způsoby  financová-
ní  ledního  hokeje  v  Hodoníně. 
Bylo  to  obtížné  pro  celý  reali-
zační tým. Museli jsme nejenom 
omezit zdroje, ale  také výrazně 
i náklady. Podařil  se nám změ-
nit  přístup  realizačního  týmu 
k  využívání  mladých  místních 
odchovanců do „A“ týmu mužů 
a  dosavadní  výsledky  nám 
potvrdily,  že  jdeme  správnou 
cestou.
2. Konec roku bych chtěla pro-
žít v rodinném kruhu a odpoči-
nout si od každodenního shonu 
ve  společnosti  lidí,  které  mám 
ráda.
3. Do nového roku si přeji, aby 
v  rodině  bylo  vše  v  pořádku  a 
aby se hokej v Hodoníně líbil co 
nejvíce fanouškům a byl dosta-
tečně finančně zabezpečený.

FRANTIŠEK ONDRůŠEK, fotbalo-
vý trenér FC Kyjov 1919

1. Po  sportovní  stránce  hod-
notím  rok  2011  velmi  kladně. 
V první divizní sezoně s Hodo-
nínem bylo skvělé páté místo a 
následně  se  podařilo  do  týmu 
zapracovat s úspěchem i mladé, 
nadějné hráče. A co se týče mé 
životní stránky, tak i zde byl ten-
to rok úspěšný.
2. Vánoce  –  to  bude  klasika, 
jako  každoročně  v  rodinném 
kruhu. Na to si nedám sáhnout. 
Silvestr  taktéž  tradiční,  tedy ve 

společnosti přátel.
3. Člověk si klade stále nějaký 
cíl. Měl by se snažit být úspěšný 
v  každé  činnosti,  kterou  dělá  a 
ani já nejsem výjimka. Za úspě-
chem se snažím jít tvrdě a zod-
povědně.
¨
PAVEL BÍLA, atletický funkci-
onář, řídící Moravsko-Sloven-
ského Běžeckého Poháru 2011

1. Rok  2011  hodnotím  jako 
velice náročný jak po sportovní, 
tak  i  osobní  stránce  a  již  bych 
nechtěl,  aby  další  roky  byly 
podobné.
2. Na  Vánoce  budu  nejprve  s 
rodinou a pak v Kyjově na Ště-
pánském  běhu.  Silvestr  bude 
pracovní. Budu na běhu v Senici 
a po jeho skončení čeká na mě do 
noci zpracování všech výsledků 
pro naše webové stránky.
3. Do  roku  2012  mám  jediné 
přání.  Chtěl  bych,  abych  byl 
povahově přístupnější ostatním, 
to  je  ale  asi  moc  velké  přání, 
které se zřejmě nesplní.

JAN ŠNAJDR, předseda fotbalo-
vého oddílu FC Nesyt Hodonín

1. Pokus  se  tohoto  roku  týká, 
tak maximální spokojenost může 
být  s  naší  základnou.  U  žákyň 
nebyl žádný úspěch, navíc jsme 
museli v létě holky pro nedosta-
tek  hráček  odhlásit  ze  soutěže. 
Ženy  na  jaře  dosáhly  na  druhé 
místo  ve  druhé  lize,  což  bylo 
vynikající, ale po podzimu jsou 
zatím  páté.  Přes  zimu  chceme 
dát tým dohromady a věřím, že 
jaro bude opět úspěšné.
2. Je jasné, že Vánoce a Silves-

tra budu slavit v rodinném kru-
hu. Během svátků se u nás sje-
de  celá  rodina  a  tak  si  budeme 
společně užívat nejkrásnější dny 
v roce.
3. Pokud se týče plánů do nastá-
vajícího  roku,  tak  všem  bych 
přál  hlavně  hodně  zdraví,  pro-
tože  od  toho  se  vše  další  odví-
jí. Jak pracovní, tak i sportovní, 
případně osobní specifická přá-
ní již nemám.

JOSEF FOLTÝN, předseda fotba-
lového klubu RSM Hodonín

1. Tento rok byl určitě fotbalo-
vě úspěšný pro celou naši repub-
liku. Teď jde jenom o to, doká-
zat  dosažené  úspěchy  zúročit  i 
na mezinárodním poli. Mám na 
mysli  nejen  u  reprezentace,  ale 
i  na  klubové  úrovni.  Samot-
ná  ekonomická  stránka  mno-
hých  klubů  u  nás  je  ale  v  sou-
časné  době  na  pováženou  a  do 
budoucna můžeme být svědky i 
hodně černých scénářů a výhle-
dů pro některé kluby. Pro mě je 
obrovským  zklamáním  Zbro-
jovka  Brno.  To  je  totiž  ztráta 
moravského optimismu a pokud 
se nebude dařit Zbrojovce, bude 
to  špatné  pro  celou  fotbalovou 
Moravu. Mrzí mě,  že  nezvládá-
me přechod mladých  talentů do 
mužského fotbalu. Stále se  totiž 
nedaří zhodnotit kvality mládež-
nických center, ve kterých působí 
jako  profesionálové  trenéři  nej-
vyšších trenérských licencí. Já si 
hodně slibuji od juniorek, což je 
přestupní stanice mladých hráčů 
na  cestě  do  velkého  fotbalu.  U 
nás dost často totiž rychle vzlét-
ne  fotbalová  hvězda,  předčasně 
odejde na lukrativní angažmá do 
zahraničního klubu, ale tady vět-
šinou  leští  lavičku náhradníků a 
je tak po velkém talentu. Jinak v 
Hodoníně  jsme  konečně  vybo-
jovali  dlouholetou  bitvu  a  díky 
spojení samotného města Hodo-
nín se silnými sponzory
máme  tak  vytvořeny  veškeré 
předpoklady  pro  další  úspěchy 
hodonínské kopané a snad jsme 
přesvědčili  ty  nevěřící  Tomá-
še, kteří se nám obrazně snažili 
jenom házet klacky pod nohy, že 
fotbal děláme pro naši mládež a 
fanoušky, nikoliv pro nás.
2. Na  Vánoce  tradičně  nikde 
nejezdím,  zůstávám  doma.  To 
stejné  bude  i  v  posledním  dnu 
roku, tedy na Silvestra.
3. Moc  si  přeji,  aby nám eko-
nomická  krize  neubrala  elánu 
do  života  a  postavili  jsme  se 
pevně  na  zem.  Myslím  si,  že 
toho  zlého  již  bylo  dost  a  tak 
chci, aby nyní přicházely jen ty 
dobré věci.                  (jop)
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REGION - Plavci Slovanu Hodonín svou účastí na Krajských 
přeborech a Mistrovství republiky úspěšně zakončili plaveckou 
sezonu 2011. Největšího úspěchu dosáhl jedenáctiletý Tomáš 
Kasík (na snímku uprostřed), který na republikových přeborech 
ve dnech 10. - 11. prosince vybojoval dvě stříbrné medaile v závo-
dech na 200 metrů a 100 metrů prsa a jednu bronzovou na 100 
metrů motýlek. Dále ještě přidal čtvrté místo v 200 metrů polo-
hový závod a páté místo v 800 metrů volný způsob. Tím se zařadil 
mezi nejúspěšnější závodníky celého mistrovství.
Úspěšně reprezentovaly na republikovém přeboru i desetiletá děv-

čata. Zejména Adéla Benešová svým sedmým místem na 400 met-
rů volný způsob. Ale ani Kristýna Tajblová se v silné konkurenci v 
prsařských distancích vůbec neztratila.
Mezi třináctiletými úspěšně zabojoval i Martin Šivel, kterému na 

mistrovství republiky dvakrát těsně uniklo umístění v první desítce.
Za zmínku stojí  i  zisk čtyřech zlatých medailí Lucie Zubalíkové 

na Krajských přeborech, neboť pro devítileté žačky je Krajský pře-
bor nejvyšší soutěžní úrovní.                                            (jop)

Okresní liga
 1. Sok. Hodonín A 9 1 1 133:65 39
 2. Slov. Hodonín C 9 0 2 137:61 38
 3. SKST Hodonín E 9 0 2 122:76 38
 4. Lužice A 8 1 2 110:88 36
 5. Kyjov A 7 0 4 113:85 32
 6. Vacenovice A 6 1 4 114:84 30
 7. Vracov C 4 1 6 89:109 24
 8. Strážnice C 4 0 7 88:110 22
 9. Ratíškovice A 3 1 7 92:106 21
 10. Čejč A 2 2 7 82:116 19
 11. Rohatec B 1 0 10 64:134 14
 12. Vlkoš A 0 1 10 44:154 12

Okresní přebor
 1. Dubňany C 10 0 1 128:70 41
 2. Vacenovice B 9 0 2 122:76 38
 3. SKST Hodonín F 9 0 2 118:80 38
 4. Vracov D 6 1 4 104:94 30
 5. Ježov A 5 1 5 98:100 27
 6. Lužice B 5 0 6 106:92 26
 7. Slovan Hodonín D 5 0 6 98:100 26
 8. Kyjov B 4 1 6 92:106 24
 9. Vnorovy A 3 3 5 91:107 23
 10. Mikulčice B 3 1 7 88:110 21
 11. Veselí n.M. A 1 2 8 60:138 16
 12. Bzenec A 1 1 9 83:115 15

Okresní soutěž
 1. Čeložnice A 11 0 0 144:54 44
 2. Čejč B 9 0 2 114:84 38
 3. Rohatec C 7 1 3 119:79 33
 4. Slov. Hodonín E 6 1 4 110:88 30
 5. Ježov B 5 2 4 94:104 28
 6. Ratíškovice B 5 0 6 109:89 26
 7. M.Písek A 4 1 6 87:111 24
 8. Josefov A 4 1 6 107:91 24
 9. SKST Hodonín G 4 0 7 82:116 23
 10. Vracov E 3 2 6 90:108 22
 11. Vlkoš B 1 2 8 75:123 16
 12. Domanín A 1 2 8 57:141 15

Okresní základ
 1. Dubňany D 9 0 1 127:53 37
 2. Kyjov C 8 2 0 122:58 36
 3. Mikulčice C 8 1 1 111:69 35
 4. Veselí n.M. B 7 0 3 107:73 31
 5. Bzenec B 6 0 4 101:79 28
 6. Vacenovice C 5 0 5 101:79 25
 7. Slov. Hodonín F 4 1 5 102:78 23
 8. Lužice C 3 0 7 83:97 19
 9. Rohatec D 1 1 8 46:134 14
 10. Ratíškovice C 1 0 9 71:109 13
 11. Čeložnice B 0 1 9 19:161 11

STARŠÍ ŽÁKYNĚ - Středomo-
ravská liga, skupina B 

 1. Olomouc 9 0 1 280:142 18

 2. Veselí n. M. 8 1 1 236:114 17

 3. Zlín „B“ 6 1 3 182:113 13

 4. HK Hodonín 4 0 6 173:188 8

 5. Kunovice 2 0 8 105:208 4

 6. Velká n. V. 0 0 10 94:305 0

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ - Středomo-
ravská liga, skupina B

 1. Veselí n. M. 7 0 1 129:56 14

 2. Velká n. V. 6 0 2 134:76 12

 3. HK Hodonín 4 0 4 82:107 8

 4. Zlín „B“ 3 0 5 72:90 6

 5. Kunovice 0 0 8 59:147 0

MLADŠÍ ŽÁKYNĚ 
- Jihomoravská liga

 1. Ivančice 7 0 1 141:67 14
 2. Třebíč 5 0 3 116:84 10
 3. HK Hodonín 3 1 4 76:88 7
 4. Bohunice 3 0 5 65:111 6
 5. Měnín 1 1 6 65:113 3

1. LIGA, SKUPINA MORAVA 
- mladší dorostenky

 1  Olomouc  10  0  0  378 : 162  20
 2  Zlín  9  0  1  268 : 204  18
 3  Veselí n. M.  8  0  2  318 : 229  16 
 4  Vel. Meziříčí  6  0  4  333 : 284  12
 5  Otrokovice  5  1  4  283 : 267  11 
 6  Poruba  4  1  5  273 : 280  9 
 7  J.Hradec dor.  4  0  6  243 : 258  8
 8  Karviná  2  2  6  173 : 260  6 
 9  HK Hodonín  3  0  7  222 : 313  6 
 10  Bohunice  2  0  8  199 : 281  4 
 11  Kunovice  0  0  10  134 : 286  0

Hodně úspěšný plavec Tomáš Kasík 

Tabulky Okresní soutěže stolního tenisu – podzimní část

Tabulky házené – podzimní část

* ANKETA
REGION – Starý rok (2011) si pomalu podává ruce s rokem novým (2012), a to je 
ideální doba na malé hodnocení. Sportovní redakce našeho (a vašeho) týdeníku Nové 
Slovácko proto oslovila v závěru starého roku několik sportovců, trenérů a funkcio-
nářů sportovních klubů na Hodonínsku, kterým jsme položili tři stejné otázky.

1. rok 2011 je pomalu na svém konci. Jak ho hodnotíte z pohledu  
 sportovního, případně osobního. 
2.  kde a jak budete trávit největší svátky roku – Vánoce,    
 a silvestra?
3.  s jakým přáním budete vstupovat do roku 2012 a co si od   
 něj slibujete?
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* TAKOVÍ JSME BYLI ... aneb Jak se u nás kdysi sportovalo

!  Žhavé tipy od Libora galka
ÚTERÝ, 20. PROSINCE:

u Házená, ženy – semifinále Českého poháru, DHK Zora 

Olomouc – HK Britterm Veselí nad Moravou, 18.00 hodin 

(druhé  semifinále  se hraje 21. prosince a nastoupí v něm 

DHC Sokol Poruba a HC Zlín): samotné finále se hraje ve 

čtvrtek  29.12.  od  18.00  hodin  v  Lovosicích  za  asistence 

kamer sportovního kanálu ČT 4 Sport.

STŘEDA, 21. PROSINCE:

u Lední hokej, Druhá hokejová  liga,  skupina Střed, 30. 

kolo, SHK Hodonín – TJ Sršni Kutná Hora, zimní stadion 

TEZA Hodonín, začátek zápasu je v 18.00 hodin.

NEDĚLE, 25. PROSINCE:

u Halový fotbal, 12. ročník Kyjovské ligy (IFL – Indoor 

Football  League),  6.  kolo,  hala  v  Kyjově,  Nový  Svět  – 

Zweigeltrebe, 13.00 hodin, Ocelit – Kapacity, 14.15 hodin, 

Parma  –  Kuci  vopálený,  15.30  hodin,  Admira  –  Beastie 

Boys, 16.45 hodin.

PONDĚLÍ, 26. PROSINCE:

u Atletika, 32. závod Moravsko-Slovenského Běžeckého 

Poháru 2011 (MSBP 2011), Štěpánský běh v Kyjově, muži 

a  ženy  poběží  5,5  kilometru,  start  hlavního  závodu  je  v 

10.30 hodin, start první dětské kategorie je v 10.00 hodin.

SOBOTA, 31. PROSINCE:

u Atletika,  33.  závod  Moravsko-Slovenského  Běžec-

kého  Poháru  2011  (MSBP  2011),  Silvestrovský  běh 

–  Senica  (SR),  muži  a  ženy  budou  běžet  5,4  kilometry, 

start  hlavního  závodu  je  v  10.50  hodin,  start  první  dět-

ské  kategorie  v  10.00  hodin.                                                  (jop) 

Sportovní pozvánky

Kam s turisty o víkendu

Poslední turistické akce v roce 2011

Na snímku jsou fotbalisté Tj baník Dubňany v civilu před posledním mistrovském utkání v Krajském přeboru v sezoně 1973-74. 
Zleva stojící: František Kordula – trenér, Vojtěch Kryštof, Ivo Helleší, Jan Ščevík †, Petr Vyškovský, František Skřivánek, Josef Vaculík, Štefan Földváry, Václav 
Podéšť, Miroslav Houzar, Jan Harca. Zleva klečící: Josef Filipovič, Ladislav Hoch, Jan Boris, Václav Duroň, Zdeněk Králík.       Foto: archív klubu Tj baník Dubňany

LIBOR GALKO (48) z Hodonína je býva-
lý hokejový levý obránce hodonínského 
Baníku, který se mezi muži objevil již ve 
svých 17ti letech. Na vojně hrál za Litomě-
řice 1.NHL, stejnou soutěž okusil po dobu 
čtyř let i v Ústí nad Labem a dva roky válel 
za DS Olomouc, kde se potkal i s hodonín-
ským odchovancem Janem Srncem. Ve 
druhé sezoně na Hané postoupil s Olo-
moucí do extraligy a tady se na to vážou výborné vzpomínky, 
neboť potkal zde řadu výborných hráčů, například Jiřího Dopi-
tu, Jiřího Vykoukala, Miroslava Venkrbce či Jiřího Hudlera star-
šího. Dalších pět sezon odehrál v Baníku Hodonín, kde se před 
vynikajícími hodonínskými fanoušky hrávalo vesměs uprostřed 
tabulky. Určitě mu v paměti zůstane souboj s ex-ligovým Moto-
rem České Budějovice s gólmany Turkem a Gulou, který Drtiči 
senzačně vyhráli 5:0. I v Hodoníně potkal řadu skvělých hoke-
jistů, jako třeba Miloše Říhu, Karla Buřiče, Miroslava Kořeného 
či brankáře Romana Čechmánka, který podával v Baníku vyni-
kající výkony. Hrával i s obráncem Tiborem Janásem, se kterým 
později usedli i na lavičku Drtičů coby trenéři.
Po zániku hokeje v Hodoníně obouval brusle jednu sezonu v Prostě-
jově (1.NHL) a další dva roky pak působil ve druhé lize v brněnských 
klubech Rondo a Ytong. Hokejovou kariéru zakončil vynikající brus-
lař ve druhé rakouské lize v klubu Immunno Vídeň, kde pobyl jednu 
sezonu. Libor Galko zůstal u sportu i nyní, několikrát týdně hraje tenis 
na amatérské úrovni. Má rád, když se plní to, na čem se obě strany 
vzájemně domluví, naopak nemá rád, když se snaží někdo z něho udě-
lat blbce. Z jídel má rád steak, nepohrdne návštěvou pravé moravské 
zabíjačky, nemusí rajskou omáčku. Je ženatý, manželka Kateřina (46 
– dříve hrála  za Litoměřice závodně  tenis), dcera Nikola  (21),  jenž 
studuje soukromou vysokou školu v Hodoníně. V civilu se živí jako 
obchodník firmy Pórobeton Ostrava, která vyrábí stavení materiál.

1. HC PSG Zlín – Bílí Tygři Liberec, Lední hokej, česká extraliga, 
33. kolo, hraje se ve čtvrtek 22. prosince od 17.30 hodin:
„Zlín měl v poslední době několik herních výpadků a proto bude chtít 
doma naplno bodovat. Přál bych výhru Beranům.“                         Tip: 1
2. HC Kometa Group Brno – HC ČSOB Pojišťovna Pardubice, 
Lední hokej, česká extraliga, 33. kolo, hraje se ve čtvrtek 22. pro-
since od 18.00 hodin:
„Jako  Moravák  přeji  samozřejmě  výhru  Kometě  už  jenom  z  toho 
důvodu,  že  jsem  proti  ní  několik  zápasů  v  1.NHL  odehrál.  Věřím 
domácím, proto dávám jedničku.“                                       Tip: 1
3. SHK Hodonín – Sršni Kutná Hora, Lední hokej, 2. liga, skupi-
na Střed, 30. kolo, hraje se ve středu 21. prosince od 18.00 hodin:
„V  této  sezoně  jsem  pro  pracovní  zaneprázdnění  ještě  na  Drtičích 
nebyl, ale jejich výsledky sleduji na internetu. V tomto utkání půjde 
jenom o skóre, otázkou tedy bude, kolik dá Hodonín branek.“   Tip: 1
4. HC BAK Trutnov – HC Lvi Břeclav, Lední hokej, 2. liga, skupi-
na Střed, 30. kolo, hraje se ve středu 21. prosince od 18.00 hodin:
„Utkání bude hodně vyrovnané. Doufám, že mladý břeclavský  tým 
bude venku bodovat a domů se bude vracet v dobré náladě.“      Tip:2
5. Udinese – Juventus Turín, Kopaná, 1. italská liga, 1. kolo, hraje 
se ve středu 21. prosince od 18.00 hodin:
„Toto  je  šlágr,  když  nastoupí  doma  druhý  celek  proti  vedoucímu 
Juventusu. Očekávám, že to bude vyrovnané utkání na vysoké úrov-
ni, kde zřejmě nepadne mnoho branek. Díky kvalitní  italské defen-
zívě bych to viděl na remízu.“                                               Tip: 0
6. Tottenham Hotspur – Chelsea Londýn, Kopaná, 1. anglická 
liga, 17. kolo, hraje se ve čtvrtek 22. prosince od 21.00 hodin:
„Anglickou  ligu  samozřejmě  sleduji  a  fandím  týmům,  kde  hrají 
čeští  fotbalisté.  Věřím,  že  Petr  Čech  dobře  zachytá  a  „jeho“  Chel-
sea u „Kohoutů“ uspěje.“                                                                        Tip: 2 (jop) 

Členové Klubu českých turistů Hodonín 
udělají v závěru letošního roku účinná 
opatření proti přibývajícím kilogramům 
a vůbec proti pohodlnosti všeobecně. 
Ve sváteční pondělí 26. prosince přijali 
pozvání KČT Kyjov a vydají se na tradič-
ní „Štěpánský pochod“ do Čeložnic.
Sraz zájemců bude na autobusovém nádraží 
v Hodoníně v 6:20 hodin a odjezd autobusu do Kyjova přes Vaceno-
vice je jízdním řádem stanoven na 6:30 hodin. Možnost přistoupit 
též na zastávkách u restaurace Morava, lázní a v Ratíškovicích.
Z kyjovského autobusového nádraží povede trasa na začátek žluté 
TZT u železniční stanice a dále přes Jasnou horu a přes obec Čelož-
nice do místní chatové osady, kde v rekreačním zařízení Pastviny 
bude centrum pochodu. Zde účastníci po registraci a úhradě startov-
ného 20 Kč jako odměnu obdrží diplom, drobný suvenýr a pamětní 
razítko. Po roce budou mít možnost si opět pohovořit s kamarády a 
podle chuti se občerstvit.
Zpáteční  cesta  do Kyjova  bude  nastoupena  tak,  aby  bylo možné 
se do Hodonína vrátit  autobusy s odjezdem ve 14:46 nebo 15:30 
hodin. Srdečně zve a další informace na telefonu 721 736 548 podá 
vedoucí akce V. Chorá.

Na pátek 30. prosince je připraven autobusový zájezd na „Před-
silvestrovský výstup na Brdo“. Brdo je nejvyšší hora Chřibů s 
výškou 585 metrů. Zde se již řadu roků scházejí turisté z okresů 
Uherské Hradiště, Zlín, Kroměříž, Vyškov, Hodonín i odjinud. 
Nad pohárkem něčeho dobrého pro zahřátí pak hodnotí právě 
skončený turistický rok a spřádají plány na rok následující.
Sraz účastníků bude v 7:45 hodin u autoservisu Chaloupka na Dvo-
řákově  ulici  v  Hodoníně  a  odjezd  autobusem  v  8:00  hodin  přes 
Ratíškovice,  Dubňany,  Kyjov  a  Střílky  k  motorestu  Samota  ve 
Chřibech.
Odsud bude nastoupena túra po lesní cestě na vrchol Brdo v délce 
asi 7 a půl kilometru. Upozorňujeme na možnost značně nepřízni-
vého počasí a tomu je nutno přizpůsobit výstroj. Nezapomeňte na 
dostatek teplého nápoje. Sestup z vrcholu bude zahájen přibližně ve 
13 hodin. Celková délka pěší chůze je asi 15 km. Odjezd autobusu 
zpět do Hodonína je stanoven na 16 hodin.
KČT Hodonín přijímá přihlášky na tento zájezd do čtvrtka 22. pro-
since  v Knihkupectví   Zdeňky Dvořákové  na Národní  třídě  21  v 
Hodoníně. Cena zájezdu pro členy KČT    je 150 Kč, pro nečleny 
200 Kč.
Další informace na telefonu 603 793 014 podá a na výpravu do zim-
ních hor srdečně zve vedoucí akce Květoslav Pašek.

Neodvolatelně poslední akcí roku 2011 bude silvestrovský výlet 
na svatý Hostýn v noci ze 31. prosince na 1. ledna. Nabízí se 
opravdu mimořádný způsob, jak přivítat příchod roku 2012. 
České dráhy za tímto účelem vypravují zvláštní vlak s odjezdem ve 
20:11 hodin a příjezdem do Bystřice pod Hostýnem ve 22:22 hodin. 
Od  nádraží  v  Bystřici  pod  Hostýnem  budou  vedeny  mimořádné 
autobusy na Hostýn, kde o půlnoci začíná novoroční mše svatá v 
bazilice Nanebevzetí panny Marie. Po mši cesta opět autobusy na 
nádraží a odjezd zvláštního vlaku ve 2:50 s příjezdem do Hodonína 
v 5:04 hodin. Informace na telefonu 732 289 434 podá a srdečně 
zve M. Kordulová. 

Klub českých turistů (KČT) Hodonín všem svým členům i ostat-
ním příznivcům pohybu v přírodě přeje hezké prožití vánočních 
svátků a do roku 2012 mnoho energie a mnoho krásných kilomet-
rů zdolaných jakýmkoliv způsobem v naší vlasti i v zahraničí. 

(KČT)

VESELÉ PROŽITÍ 
SVÁTKŮ VÁNOČNÍcH 

A  DO NOVÉHO ROKU 2012 
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, 

OSOBNÍcH 
a SPORTOVNÍcH ÚSPĚcHŮ 

PŘEJE VŠEM ČTENÁŘŮM 
sportovní redakce 

týdeníku NOVÉ SLOVÁcKO
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Přejeme našim zákazníkům 
krásné Vánoce 

a šťastný nový rok 2012
11256

11271

Oddělení laboratorní medicíny 
pracoviště hematologie 

a transfuzní služby nemocnice tGM Hodonín, p.o. 

OZNAMuJE dárCůM krVE, 
že ve dnech 2. a 3. ledna 2012

se odběry 
z technických důvodů nekonají.

MUDr. L. J. Merlíček
všeobecná lékařská praxe
Seifertova 3985/1A, Hodonín
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Přejeme všem hodně 
zdraví, štěstí a pohody

11272

www.nove-slovacko.eu
ŘádKOVOu iNzerCi můžeTe zadáVaT i PO iNTerNeTu

PROSTORy K PRONáJMu 
Na náměstí ve Vracově

130 m2, terasa 50 m2, 1. patro

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

 tel. 606 057 820

Stravování 

GOOD FOOD 
Hana Hájková ze Strážnice

přeje svým odběratelům 
krásné svátky vánoční 

a 
šťastný Nový rok

a ať vám s námi chutná po celý rok 2012
11273

11045


