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Manželé Kubišovi z Hroznové Lhoty sklízejí  
květy z tisícovek růží

Lesníci se připravují na obří invazi chroustů  
na Bzenecku. Ve hře je i letecký postřik

Na mimořádně silné rojení 
chroustů v roce 2019 se už nyní 
s předstihem chystají Lesy České 
republiky na Hodonínsku. Podnik 
už dokonce vyjednává o případ-
ném leteckém postřiku zasaže-
ného území. Nejhorší situace je v 
lesích kolem Bzence. Právě tam 
se chrousti, jejichž larvy napadají 
kořeny a v dospělosti pak ničí celé 
lesní porosty, ve velkém rojili před 
třemi lety. Tehdy ale Kraj letecký 
postřik zamítl. 

Hodonínsko – Napadené koře-
ny, zlikvidované listy, a dokonce  
i kompletně zničené celé lesní po-
rosty. Takovou spoušť za sebou 
zanechávají nejprve larvy, později 
pak dospělí jedinci chrousta obec-
ného? Obří invazi právě tohoto 
škodlivého brouka očekávají už  
v příštím roce lesníci na Hodo-
nínsku, konkrétně na Bzenecku. 
Chrousti se přitom u Bzence ve 

Hroznová Lhota-Žně prá-
vě v této době probíhají  
v sadě růží jejichž sklízejí-
cími voňavých a několika 
barvami zářících květů jsou 
sběrači, pěstitelé Eva a Jan 
Kubišovi z Hroznové Lhoty. 
Pracovní nasazení bývá nej-
větší v délce čtrnácti dnů  
a právě nyní vrcholí.

Letní počasí jim sběr  
o několik dnů uspíšilo, ale 
díky tomu nejsou tisícov-
ky květů velikostně ideál-
ní. „Je sucho a chybí vláha, 
proto ty menší květy,“ říká 
na úvod naší návštěvy nad 
natrhaným plným košíkem 

čtyřletém cyklu momentálně na-
chází v půdě a jsou ve stadiu larvy, 
což je poslední vývojové stadium. 
Po přezimování larvy znovu obno-
vily svou aktivitu. „Do počátku léta 
budou podle Jouklové ještě po-
škozovat kořenový systém dřevin,“ 
přiblížila mluvčí Lesů České re-
publiky Eva Jouklová. Poté se pod-
le ní larvy zakuklí a přesně za rok 
bude začátkem května následovat 
hromadné chroustí rojení.

„K rojení v roce 2019 určitě do-
jde. Na základě hodnocení ponrav 
v půdních sondách bude navíc mi-
mořádně silné, silnější než v roce 
2015. Jednáme tedy s příslušnými 
orgány ochrany přírody o možnos-
ti leteckého zásahu. Momentálně 
se zpracovává expertní posudek 
o možných dopadech zásahu na 
životní prostředí,“ uvedla pro ČTK 
mluvčí Českých lesů Eva Jouklová. 
Ta také naznačila, že zatím to ale 

žlutých květů Jan Kubiš.
Jeho žena Eva má růže 

ráda a to se jim stalo zdá se 
i životním, s láskou dělají-
cím pracovním údělem.

„Před pětadvaceti lety si 
smyslela, že je chce pěsto-
vat. Místo jsme našli na ide-
álním jižním svahu, kde se 
daří růžím lépe jak trnkám,“ 
sděluje s úsměvem Kubiš.  

Rozloha sadu pojme na 
stodvacet vysokých keřů 
a okolí jejich rodinného 
domku také poznáte, že se 
nacházíte u neobyčejných 
pěstitelů této oblíbené kvě-
tiny.

vypadá, že úřady, přesněji řeče-
no Krajský úřad Jihomoravského 
kraje, záměr podniku zamítnou. 
Stejně jako v roce 2015, kdy se ve 
velkém chrousti u Bzence vylíhli 
naposledy. Pracovníci ochrany pří-
rody krajského úřadu poukazovali 
tehdy podle Jouklové především 
na to, že by postřiky hubily i chrá-
něný hmyz, který žije v okolí Bzen-
ce. Jedná se totiž o přírodně velmi 
cennou oblast, nazývanou Morav-
ská Sahara. S chrousty se přitom 
tato vzácná lokalita potýká už od 
svého zalesnění, tedy od 19. století. 
Než ji lesníci osázeli, byly v oblasti 
takzvaných vátých písků zazname-
nány kdysi dokonce písečné bouře. 
Náklady na aplikaci postřiku Lesy 
ČR vyčíslily v případě jeho ma-
ximálního plošného rozsahu na 
zhruba čtyři miliony korun. Pod-
le Jouklové by ale lesníci uvítali  
i možnost zasáhnout jen na části 

„Máme zde akorát jed-
nu odrůdu, sadovou růži  
v různých odstínech. Květy 
sbíráme skoro celá rodina 
obden v tomto náporovém 
čase.. Poté je dodáváme 
na zpracování do čejkovic-
ké firmy, která z nich vy-
rábí bylinné čaje a koře-
ní. Ta nás také navedla, že 
to máme pro ně pěstovat 
ve větším,“ dodává Jan Ku-
biš při trhání květů v sadě, 
který sousedí pár metrů od 
hroznolhotského školního 
zařízení. Růže vydrží kvést 
až do prvních mrazíků.

Text a foto: Antonín Vrba

území. "Zásah by byl cílený na list-
naté porosty v komplexu lesa mezi 
Strážnicí, Bzencem a Hodonínem, 
v součtu by se jednalo o několik set 
cíleně ošetřených hektarů. Postřik 
by se aplikoval z vrtulníku," uvedla 
mluvčí.

Letecké postřiky snížily podle 
ČTK populaci chroustů v této ob-
lasti v letech 1999 a 2003. V květ-
nu 2012 se k chroustím kalamitám 
z minulých let přidal ještě i masiv-
ní požár lesů Bzenecké Dúbravy, 
které zničil 165 hektarů lesa na 
Moravské Sahaře. Byl to přitom 
největší přírodní požár v novodo-
bé historii Česka. Jeho příčinu se 
nepodařilo zjistit. Právě obnovu 
této vzácné lokality přemnožení 
chrousti komplikují. Podle mluvčí 
Joukové některé tamní plochy už 
musely být zalesněny dokonce po-
několikáté.

Chroustí invaze a požáry ale ne-

jsou to jediné, co lesy na Moravě  
i v Čechách decimuje. Lesníci se to-
tiž momentálně potýkají na celém 
území republiky také s kůrovcovou 
kalamitou obřích rozměrů.  Jak pro 
Deník Právo uvedl Tomáš Pospíšil, 
který je pověřený vedením státní-
ho podniku Lesy České republiky, 
největší rozsah kalamitního stavu 
s kůrovcem je v oblastech s ne-
dostatkem srážek a spodní vody. 
Jde především o severovýchodní 
a střední Moravu. Zasažena je ale 
také Vysočina a část jižních až zá-
padních Čech. „Nedostatek vody 
se projevu¬je v první řadě tím, že 
stromy nejsou schopny vytvářet 
obran¬né látky, například prysky-
řici. A chybí-li obranné látky, ne-
jsou schopny tvořit si přirozenou 
imunitu a podléhají druhotným 
škůdcům. U smrku to jsou přede-
vším kůrovci, ale například i houba 
václavka,“ doplnil Pospíšil.  Rh
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Kyjov – Dvě ženy na foto-
grafii hledají kyjovští policis-
té. Obě kradly v obchodním 
domě Kaufland v Kyjově, kdy 
u prodejního pultu využily 
nepozornosti jedné ze zákaz-
nic a z jejího nákupního vo-
zíku jí ukradly kabelku. V ní 
měla žena i peněženku, osob-
ní doklady, platební kartu, 

Hodonínsko – Téměř mi-
lionová škoda a několik 
poškozených aut je vý-
sledkem dopravní nehody,  
k níž došlo v minulém týd-
nu na silnici I/55 u Lužic. 
Nehodu zavinil řidič kami-
onu, který se dostatečně 
nevěnoval řízení. „Řidič při 
jízdě narazil do jiného ka-
mionu, který byl odhozený 
vpřed a narazil do motorky 
a dalšího nákladního auta. 

klíče od auta a mobil. Škoda, 
kterou obě zlodějky způso-
bily, je zhruba šestnáct tisíc 
korun. Policie proto prosí při 
pátrání po dvou zlodějkách, 
které zachytila kamera, o po-
moc i veřejnost. Lidé se poli-
cistům mohou ozvat na 974 
633 500 nebo na lince 158.
 (iva)

Po nehodě zůstal zraněný 
jen řidič motorky, který byl 
převezen do nemocnice. 
Dechové zkoušky všech zú-
častněných byly negativní,“ 
uvedl hodonínský policej-
ní mluvčí Petr Zámečník. 
Předběžně odhadnutá ško-
da je jeden milion korun  
a po dobu odklízení neho-
dy museli řidiči jezdit ob-
jízdnou trasou. 

(iva, foto PČR)

Nepozorný řidič způsobil  
nehodu za milion korun  
a zranění motorkáře

Policie hledá dvě zlodějky  
z obchodu

Pěvecký sbor Carmina Vocum pozval 
do Kyjova své jmenovce

Kyjov - Tři smíšené pěvec-
ké sbory se shodným názvem 
Carmina Vocum  učinko-
valy v Kyjově.  Jeden přijel  
z Prahy, druhý ze Slovenska, 
z města Zlaté Moravce. Bylo 
to už jejich třetí setkání.

„To, že soubory mají stejný 
název jako ten kyjovský, není 
samozřejmě náhoda,“ potvr-
dil sbormistr Carmina Vocum 
Kyjov Mario Kudela. Kontakt 
na své „jmenovce“ nalezli na 
internetu a během násled-
ných let se ze seznámení vy-

Současné kradnutí májů na Slovácku se 
nelibí a je považováno vedle tradice i za 
možný vandalský čin

Kyjovsko - Snad nejpo-
stihnutějším regionem na 
Slovácku v novodobé tra-
dici při kradení nebo jen 
tak z recese, sřezávání mo-
torovou pilou tradičního 
symbolu měsíce května-
-máje, najdete na Kyjovsku. 
Při tomto „frajerském“ činu 
také dochází k určitému 
vandalismu a ohrožení živo-
ta či okolního majetku. Ještě 
v nedávné minulosti se mája 
stavěla, v závěru pokládala 
ručně a někde i v lidových 
krojích. Nyní už na mnoha 
místech zasahuje jeřábová 
technika. 

„Tuto “tradici” v dneš-
ní době neuznávám. Jsem 
velmi rád, že v obcích  
a v městech stavějí máje  
a to samozřejmě ručně. Sta-
vění v civilu beru, ale má to 
větší “kule” když se to staví 
v krojích tak jako my v Kyjo-
vě. Máj jako symbol oboha-
cuje krásu dědiny a města. 
Máj většinou kradou  lidé, 
kteří ani neví o této tradi-
ci nic a proto ho  likvidují 
tak, že  barbarsky uřežou 
motorovou pilou. Když už 
ukrást, tak pěkně vyko-
pat a celý odnést a postavit  
u své máje. Ale to se jim ne-
chce. Jen mají zájem máju 
poškodit a ohrozit bezpeč-
nost jako například nedáv-
no v Bukovanech a na jiných 

místech Slovácka. Kvůli kra-
dení potom vznikají takové 
monstra jako ostnatý drát, 
různé nevkusné konzole  
a další vymoženosti. V dneš-
ní přetechnizované době je 
třeba zachovat ukázku for-
telné práce místní chasy 
a nechat vyniknout krásu 
májí v těch obcích, kde tento 
zvyk zachovávají,“ řekl svůj 
názor Zdeněk Langášek, 
který dlouhá léta nechybí 
při těchto událostech v kro-
ji na Masarykově náměstí  
v Kyjově. 

Zřezané máje na zemi si 
povšimnul v Moravanech 
i další známý folklorista  
z Kyjovska, Jiří Petrů. „Sta-
vění ale i kradení máje je  
v tomto kraji tradice. Do-
mácí ji postaví a cizí kra-
dou. Dřív se mája po celý 
květen hlídala-pro chasu to 
byla příležitost zabavit se a 
upevnit kamarádské vzta-
hy. U máje se i přespáva-
lo a když se kradlo mělo to 
svá pravidla. Mája se muse-
la z jamy vyheverovat, což 
se dělalo jednak proto, aby 
hlídači neslyšeli  pilu a taky 
se to považovalo za tradiční 
umění. To už se dnes bohu-
žel nevidí a je to škoda. Už 
to nemá ten styl přijet s mo-
torovkou a říznou,“ pozna-
menal s nostalgií Jiří Petrů. 

Snad největší šok s uřeza-

nou májí zažili letos v Bu-
kovanech. Stát jím vydržela 
pouze jeden den a komentá-
ře místních byly také smut-
né.

„Přiznám se, že toto ne-
chápu. Protože máj stavíme 
v části obce, kde jsou v blíz-
kosti domky. Letos jsme sta-
věli s předstihem a přesto 
byl máj uřezaný. Zloději byli 
slyšet a paní, která vyhlédla 
ven uviděla jak utíkají se 
špičkou, kde byl turečák. Je 
to smutné a neberu to jako 
frajerství, že se to někomu 
ukradne. Bylo to však i dříve, 
jak potvrdili pamětníci. Le-
tos to bylo zřejmě normální 
pilkou. Jistě, vzít si motorov-
ku, to snad nelze komento-
vat!“ okomentovala zřezání 
Jana Šimečková, starostka 
Bukovan.

„Podle mě, tady v téhle 
"kauze", jde o více věcí do-
hromady. Je to ostuda stár-
ků a chasy? Myslím si, že tak 
jak folklor známe teď, tak už 
je to většinou jen náš koní-
ček. A jelikož v chase jsou 
buď pracující nebo studu-
jící, kteří jsou rozházení v 
dalekých městech a v rodné 
vesnici se objeví jen o víken-
dech, nelze tomu zabránit. 

Tudíž, že by to byla ostu-
da stárků či chasy, protože 
májku neuhlídali, se podle 
mě říct nedá,“ míní místní 
mládenec Martin Pelikán. 

„Ano, je to krásná tradice, 
postavit májku. Ale ti co ji 
shodí, by si měli uvědomit, 
že to dalo lidem práci, za-
řizování, peníze, organiza-
ci. Dělalo se to a dělat se to 
bude zase. Ať už ze závisti, 
ze zloby nebo prostě jen tak. 
Těžko říct co se lidem honí 
hlavou, když berou pilu do 
ruky,“ dodává bukovanský 
folklorista Martin Pelikán. 
Těžko říct co se lidem honí 
hlavou, když berou pilu do 
ruky

„Hrdinové“ se snaží „uká-
zat“ i u malých májek před 
rodinnými domky o čemž 
svědčí případ ze Žadovic.

„My jsme s manželem po-
stavili malou májku sym-
bolicky s dětmi a ubožáci, 
kteří si netroufají na vel-
ké máje, nám ji ukradli, ale 
kdyby celou, jenom špičku. 
Májka se dala vytáhnout 
rukama,“ uzavřela aktuál-
ní májové téma, Žadovjan-
ka, Helena Maňáková, žena 
známého místního vinaře.  
Antonín Vrba

vinula přátelská spolupráce. 
„Nejdříve jsme se spojili se 
sborem  z Prahy a před tře-
mi lety jsme poprvé společ-
ně zpívali  v našem hlavním 
městě,“ řekl Kudela. „Potom 
jsme oslovili kolegy ze Zla-
tých Moravců a loni jsme  
s pražským sborem navštívili 
společně Slovensko. Teď jsme 
na řadě my, pořádáme mezi-
národní koncert v Kyjově. Je 
nás dohromady asi devade-
sát zpěváků, takže závěrečná 
skladba Missa Festiva Johna 

§ ČERNÁ KRONIKA

Všechny tři sbory Carmina Vocum se sešly na scéně, aby za-
zpívaly Missa Festiva J. Leavitta. Foto: bum

V Kyjově šla máje k zemi tradičním ručním způsobem a se vší kro-
jovanou parádou.

V Domaníně použili letos trochu neobvyklého hlídače proti zlo-
dějům-techniku.

Leavitta zazní v tomto plném 
obsazení,“ dodal sbormistr 
před vystoupením. Hned po 
svém pátečním příjezdu sbo-
ry učinkovaly v rámci Noci 
kostelů v kostele Nanebevzetí 
panny Marie v Kyjově. 

Latinské slovní spojení 
CARMINA VOCUM  se překlá-
dá  jako „zpěvy písní". „Carmi-
na Vocum v Kyjově působí od 
roku 1999, takže příští rok to 
bude dvacet let, co se  tady v 
Kyjově  snažíme povznést kul-
turu sborového zpěvu.  Přede 
mnou na tomto poli působili 
pan Máčel a pan Březina, ved-
li sbory mužské a ženské, já 
řídím pro změnu sbor smíše-
ný,“ doplnil Mario Kudela. 

Na koncertu zazněly na-
příklad skladby J. S. Bacha, P. 
I. Čajkovského, A. Dvořáka,  
A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, 
kyjovský sbor uvedl Nella 
Fantasia od  současníka Ennia  
Morricone. Pražský sbor Car-
mina Vocum  zazpíval v úpra-
vě i  lidové písně – slovenskou, 

moravskou, srbskou i japon-
skou. 

„Považuji to za velmi dobrý 
nápad,“ řekl jeden z návštěv-
níků koncertu, „takovou akci 
zorganizovat. Sbory jsou si 
svým repertoárem i provede-
ním blízké, přesto je ale kaž-
dý z nich originální. Některé 
skladby jsem znal, jiné byly 
pro mne nové,“ zmínil mi-
lovník hudby. „Oslovily mne 
například temperamentní ži-
dovské zpěvy Šalom alejchem 
v podání sboru ze  Zlatých 
Moravců a závěrečná mše Mi-
ssa Festiva ve společném pro-
vedení všech tří souborů zně-
la  impozantně. Jsem rád, že 
jsem přišel, i když  mi čas so-
botního večera moc nevyho-
voval. Pozvánku jsem obdržel 
osobně den předtím na Noci 
kostelů.  Myslím, že je škoda, 
že akce neměla větší propaga-
ci, tak hodnotný program by 
si zasloužil větší účast,“ uza-
vřel  spokojený návštěvník 
hudební události.  bum
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I tito lidé potřebují svou šanci
Kyjovská resocializační 

komunita Krok pro závis-
lé slaví 19 let své existen-
ce. Dne 9. června se sejdou  
v komunitě vzácní hos-
té, současní a bývalí klienti 
spolu s jejich rodinami, aby 
oslavili svou životní změnu. 
Podobně jako klienti i my 
pracovníci hodnotíme, co se 
nám v Kroku podařilo.

Na první místo patří práce 
s klienty a jejich rodinami. 
Tedy práce s rodinou a ro-
dinná terapie. K tomu patří 
adiktologická poradna, léčba 
závislostí, terapeutická ko-
munita a program následné 
péče. V komunitě vedeme 
klienty ke zdravému život-
nímu stylu, který je založený 
na abstinenci, nové hrdosti 
na sebe, k čestnosti, upřím-
nosti a pokoře. Učíme klien-
ty žít naplněný, kvalitní život. 
Zdokonalují se v pracovních 
dovednostech, zlepšují se ve 
všech oblastech svého života, 

stávají se zodpovědnými, sa-
mostatnými jedinci.

Stavíme na starých zná-
mých pojmech z „dávno-
věku“: držet slovo, prav-
domluvnost, úcta, respekt, 
pokora, věrnost, vděčnost  
a další, které vracíme do ži-
vota. Snažíme se najít s kli-
enty ten užitečný kvalitní 
úhel pohledu, který vytváří  
v životě rovnováhu a spoko-
jenost se sebou. Právě zamě-
ření na rodinu nás vede ke 
klientům, kteří jsou přede-
vším z Jihomoravského kra-
je, také však ze sousedních 
krajů. Můžeme tak nabízet 
komplexní pomoc jak klien-
tům, tak jejich rodinám. Díky 
práci na sobě dokážou opus-
tit bolest, strach, stud a vy-
stavět nové hodnoty, nasta-
vit pravidla a hranice. Klienti  
k nám přicházejí s různou 
sociální problematikou, u 
které sledujeme v posled-
ních letech nárůst. Často 

Napsali jste nám

Poklady z babiččiny 
kuchyně

Fazolová polévka  
s majoránkou a noky

Naše babičky uměly ne-
jen excelentní nadýchané 
kynuté Honzovy buchty  
s povidly a mákem, šlíšky  
a pěry z bramborového těs-
ta nebo třeba patenty peče-
né na plotně, po kterých se 
sliny sbíhají, jen si na tenhle 
skutečný poklad z babičči-
ny kuchyně člověk vzpo-
mene. Vařily také výtečné 
husté luštěninové polévky. 
Takové, že v nich stála lží-
ce. Kolikrát totiž nebyl čas 
vyvařovat, protože se hned 
brzy ráno muselo na pole, 
pak poklidit prase, které 
měl tenkrát každý doma  
v chlívku. Přebrat naklíčené 
brambory a uvařit večer hr-
nec, aby bylo pašíkovi ráno 
co dát do koryta, vyprat  
a taky trochu poklidit 
doma. A tak se musel oběd 
sem tam trochu „ošidit“  
a polévka musela všechny 
zasytit. U nás doma se vaři-
la často polévka ze suchých 
bílých fazolí. Moje babič-
ka ji uměla nejlíp na světě. 
Možná proto, že ji vařila  
z fazolí, které každý rok sa-
dila a pěstovala na Paděl-
kách nad Vracovem. Stejně 
tak měla vysazenou ma-
joránku, která po usušení 
voněla tak omamně, že se 

tomu ta dnešní, kupova-
ná, nemůže vůbec rovnat. 
Vzpomínám si, jak jsem 
jako děcko seděla za stolem, 
nohy mi visely ve vzduchu 
a přebírala tu babiččinu bí-
lou fazoli, kterou mi vysy-
pala do misky ještě před-
tím, než skončila ve velkém 
hrnci a pak na talíři v té 
její úžasné fazolačce. Jed-
nu tu fazoli jsem si strčila 
do nosu – byly mi tak čtyři –  
a babička měla co dělat, aby 
mi ji z nosu vytáhla. Sotva 
se jí to povedlo, šup, a už 
jsem ji tam měla znovu. Do-
stala jsem jich pak tenkrát 
nepočítaně, ale bylo proč. 
Asi se opravdu bála. Po-
každé si na tuhle historku 
z dětství vzpomenu, když 
drolím v dlaních majorán-
ku do babiččiny fazolové 
polévky. Přidávala do ní po-
každé kůži z domácí slani-
ny, kterou jsme měli ze za-
bíjačky, aby polévka krásně 
voněla a taky líp šmakovala 
a „lezla do krku“. Fazolová 
polévka u nás doma nikdy 
nevydržela do druhého dne. 
Každý si totiž i několikrát 
přidal-tak byla dobrá. 

Nikdy na tu chuť a majo-
ránkovou vůni nezapome-
nu...

Vinaři z Bzence a Mutěnic uspěli na 
prestižní Wine Challenge v Londýně.

Hned šest stříbrných a tři-
náct bronzových medailí si  
z 34. ročníku prestižní mezi-
národní vinařské soutěže In-
ternational Wine Challenge 
v Londýně odvezli moravští 
a čeští vinaři. Uspěla také tři 
vinařství z Hodonínska. Ved-
le velkých hráčů na vinném 
trhu, jako jsou Zámecké vi-
nařství Bzenec nebo Château 
Bzenec, se odborné porotě lí-
bila dokonce tři vína z Vinař-
ství Štěpánek z Mutěnic. 

Získat hned tři medai-
le z elitní vinařské soutěže  
v Londýně, to už je pořádný 
úspěch! Své o tom ví jedna-
tel jednoho z nejúspěšněj-
ších vinařství letošního roč-
níku soutěže Petr Štěpánek 
z mutěnického rodinného 
Vinařství Štěpánek. Ten si za 
svůj Hibernal pozdní sběr 
2017, Muškát moravský po-
zdní sběr 2017 a Hibernal ve 
výběru z hroznů 2017 veze  

z prestižní International 
Wine Challenge bronz dokon-
ce třikrát!

„Je to náš největší letošní 
úspěch a jsme z něj nadše-
ní. Překvapilo nás to hodně, 
do soutěže jsme totiž poslali 
pět vzorků a hned tři získaly 
bronzové medaile,“ má radost 
medailemi čerstvě ověnčený 
mutěnický vinař Petr Štěpá-
nek. Jeho veleúspěšný Hiber-
nal pozdní sběr 2017 přitom 
oslnil nedávno také porotu  
v Paříži a v Bruselu, kde zís-
kal dokonce stříbro. „Jedná se  
o víno, které jsme letos popr-
vé vyráběli z hroznů z vlast-
ních vinic, konkrétně toto je 
z trati Úlehlé v Mutěnicích. 
Hrozny na něj jsme sbírali 
až téměř v listopadu a měly 
cukernatost 25. Vůně i chuť 
tohoto Hibernalu je plná, 
ovocná a květnatá,“ přiblížil 
úspěšný vinař z Hodonínska, 
který hospodaří na 11 hek-

tarech a ročně vyrobí 100 
tisíc lahví vín. Prioritou při 
výrobě vín oceněného rodin-
ného vinařství je vinná réva 
té nejvyšší kvality. Zaměřují 
se přitom na výrobu unikát-
ních bílých a růžových vín  
s nižším obsahem alkoholu  
a vyšším obsahem zbytkové-
ho cukru a snaží se vyzdvih-
nout jedinečnost regionu. „To 
vše dotváří nezaměnitelný 
charakter našich autentic-
kých vín,“ dodal Štěpánek. 
Přihlásit se do takové mezi-
národní soutěže není přitom 
levná záležitost. Jen pro před-
stavu – zaslání jednoho vzor-
ku stojí 100 euro. 

Uspět mezi vinařskou elitou 
z celého světa se z Hodonín-
ska podařilo vedle největší-
ho vinařství v republice Bo-
hemia Sektu také známému 
Zámeckému vinařství Bzenec 
a Château Bzenec. Medailo-
vá vína umí na jihu Moravy  
i v Mikulově a Znojmě, ale 
také v Tvrdonicích či v Bulha-
rech na Břeclavsku.  

Česká republika získala  
k devatenácti medailím ještě 
navíc i devatenáct diplomů 
„Commended“. Stříbrnou me-
daili si letos odváží Rodinné 
vinařství Vican za Veltlínské 
zelené 2017 a za Pálavu 2017, 
vinařství Mikrosvín Mikulov 
za Veltlínské zelené Traditi-
onal line 2016, Znovín Znoj-
mo za Veltlínské zelené 2017, 
Vinselekt Michlovský za Ru-
landské šedé pozdní sběr 
2015 a Vinařství Čech za Tra-
mín červený 2017.

„Hodnocení se koná kaž-

doročně po dobu čtyř týdnů 
v sálech, které tvoří součást 
ikonického kriketového hři-
ště v jižním Londýně – Oval 
Cricket Ground. V průběhu 
soutěže je každé medailové 
víno hodnocené třemi nezá-
vislými komisemi a nejméně 
deseti různými degustátory. 
Oceněná vína pak získávají 
„trophy“, zlatou, stříbrnou či 
bronzovou medaili a diplom 
zvaný „commended“,“ uvedl 
Pavel Krška z Národního vi-
nařského centra ve Valticích. 

Přibližně 30 hodnotících 
komisí čítající každá čtyři až 
pět degustátorů posuzuje 
denně okolo deseti sérií vín 
o celkovém počtu padesáti až 
šedesáti zorků.  Předsedou 
komise, tzv. Panel Chair, bývá 
většinou hodnotitel s titulem 
Master of Wine. V hodnotící 
komisi prestižní londýnské 
soutěže zasedali letos také 
zástupci za Českou republiku, 
a to Helena Baker a Zdeněk 

Karafiát. Rh

Recept:
15 dkg suché bílé fazole 
(mohou být i barevné) 
2 brambory
Mrkev, petržel, celer
Cibule i se slupkou

Na zásmažku:
sádlo + cibule a 2 lžíce 
hladké mouky

Na dochucení: 
Čerstvý libeček a petržel-
ka
Majoránka 
Sůl

Na noky: 
Polohrubá mouka - 20 
dkg, 1 celé vejce, sůl, voda

Postup: 
Fazole den předem namočí-

me asi v litru vody a necháme 
přes noc nabobtnat, aby při 
vaření rychleji změkly. Potom 
je ve stejné vodě dáme vařit 
spolu s kouskem kůže z domá-
cího špeku – polévka pak krás-
ně voní. Po chvilce přidáme 
očištěnou kořenovou zeleninu 
a dva brambory nakrájené na 
osminky. Do hrnce dáme také 
celou cibuli i se slupkou a snít-
ku čerstvého libečku. Po zhru-
ba hodině a půl vaření by fazo-
le mohly být měkké. V malém 
kastrolku si připravíme zás-
mažku. Rozpálíme sádlo a vlo-
žíme do něj cibuli nakrájenou 

na kostičky. Až cibule zrůžoví, 
zaprášíme moukou a vše spo-
lečně ještě osmahneme. Poté 
zalijeme asi deci studené vody, 
dobře rozmícháme a vlijeme 
do vařící polévky. Provaříme 
asi 20 minut. Pak do polévky 
zavaříme noky. Ty si připra-
víme z polohrubé mouky, ce-
lého vejce, soli a trošky vody. 
Vše důkladně rozmícháme  
a lžící tvoříme nočky, které 
po jednom vkládáme do vaří-
cí polévky. Promícháme ode 
dna, aby se nepřilepily. S noky 
už pak polévku vaříme jen pár 
minut, aby se nerozplizly. Na-
konec přidáme to nejdůleži-
tější-hrstku majoránky. Aby se 
koření krásně rozvonělo, pro-
mneme jej ještě předtím mezi 
prsty. Na talíři pak dozdobíme 
fazolovou polévku ještě na-
sekaným čerstvým libečkem  
a také drobně nakrájenou pe-
trželkou, aby si čerstvé bylin-
ky uchovaly vitamíny a další 
cenné látky. 

Naše babičky dobře věděly, 
že majoránka, kterou hojně 
přidávaly do polévek, povzbu-
zuje chuť do jídla, podporuje 
tvorbu žaludečních šťáv a pů-
sobí proti nadýmání. Třeba ta-
kový čaj z majoránky používa-
ly dokonce při bolestech hlavy 
nebo nachlazení.  Rh

se setkáváme se zvýšeným 
podílem kriminality, klienti 
řeší dluhovou problemati-
ku a různé právní otázky. To 
vše však klienti s naší pomo-
cí zodpovědně řeší, staví se 
problémům, které jim jejich 
minulostní způsob života 
přináší, čelem. Jsme nablízku 
i bývalým klientům po ukon-
čení komunity a jejich rodi-
nám - když potřebují radu 
či pomoc, oporu pro jejich 
další úspěšné fungování, pro 
udržení abstinence. Za důle-
žité vnímám i to, že se s nimi 
nadále setkáváme, vidíme 
jejich úspěchy, jejich nové 
a šťastné rodiny. Jsou inspi-
rací a vzorem pro současné 
klienty, kteří jsou na cestě ke 
své změně. Na začátku klien-
ti potřebují setkání s prav-
dou o sobě, o svém fungování 
a uvěřit, že svůj život můžou 
změnit. Potřebují svou šanci. 
Myslím, že my v Kroku umí-
me zkušenosti z jedné služby 

využít ve prospěch našeho 
jiného programu, odbornost 
a zkušenosti pracovníků si 
vzájemně předávat. Těší nás, 
že více než polovina stálých 
zaměstnanců je v organi-
zaci déle než deset let. Daří 
se nám využít tento skvělý 
potenciál pracovníků a po-
tenciál organizace a vznikají 
nové, či přesahové projekty 
pro klienty, pro organizaci, 
pro děti a mládež v prevenci, 
pro přírodu. A co je pojivem 
toho všeho? Osobní zájem, 
abychom šli dopředu sami  
i s klienty, aby nás to bavilo  
a abychom byli společně 
spokojení s výsledky. A tak 
děkujeme za další rok úspěš-
né existence, děkujeme všem 
klientům za důvěru, děku-
jeme všem poskytovatelům 
dotací, dárcům a sympati-
zantům, kteří nás podporují 
v naší činnosti.

Mgr. Hana Čamlíková
Ředitelka KROK KYJOV, z.ú.

Foto: Archiv Zámecké vinařství Bzenec

International Wine 
Challenge je uznávána 
jako jedna z nejlépe hod-
nocených soutěží vín na 
světě.  Všechna vína se po-
suzují nejen anonymně, ale 
každé z nich ještě i s důra-
zem na projev a ryzost jeho 
stylu, odrůdy či odrůd, místa 
původu a ročníku. Společ-
nou prezentaci moravských  
a českých vín organizačně 
zajišťovalo Národní vinař-
ské centrum za finanční 
podpory Vinařského fondu.
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ANKETA Mykolog Václav Koplík radí
Začátek léta? „Vyrazte do lesa  
na výtečnou muchomůrku růžovku,  
křemenáče i dubáky!“

Růst hub na začátku léta je 
podle mykologů tak trochu 
sázka do loterie. Po Medardo-
vi, který připadá na 8. června, 
si totiž houby dělají, co chtě-
jí. Alespoň podle uznávané-
ho amatérského mykologa  
z Ratíškovic Václava Koplí-
ka. „Zatímco některý rok 
přijde po tomto datu spíše 
útlum, jindy bývá naopak mi-
mořádná úroda,“ říká. Záleží 
totiž na počasí. Když je do-
statek vláhy a teplo, dají se  
z lesa vynášet už v červnu ne-
jen křemenáče neboli janky, 
ale také dubáky, hřiby ková-
ře či koloděje. A také výteč-
né a kulinářsky velmi ceněné 
muchomůrky růžovky. „Jsou 
považované za jedny z nej-
chutnějších hub vůbec. A už 
v těchto dnech je na Hodonín-
sku houbaři nacházejí,“ láká 
s košíkem do lesů Koplík. Ale 
pozor! Začátek léta je také 
obdobím, kdy v lese číhá celá 
řada hub, jejichž požití by 
mohlo mít fatální následky. 
Včetně nejnebezpečnější hou-
by Evropských lesů-prudce 
jedovaté muchomůrky zelené. 

Ta pravá sezóna hub sice 
ještě nezačala, přesto se už 
objevuje v lesích celá řada 
chutných jedlých hub. Na 
co všechno mohou houbaři  
v těchto dnech narazit?

Nejen pozorní, ale i náhodní 
houbaři mohou v tomto ob-
dobí objevovat hřiby kováře, 
dubáky a koloděje. Ve větším 
množství, než by se v červnu 
dalo běžně čekat, bývají už  
v lesích k mání také hřiby smr-
kové, lišky či březové křeme-
náče. Křemenáč březový, kte-
rému se na Moravě říká janek 
či janíček, je jedlá, velmi chut-
ná houba z čeledi hřibovitých. 

Kde se obvykle křemenáč 
nejčastěji vyskytuje?

Najdeme jej nejčastěji právě 
pod břízami nebo v březových 
hájích, ale také v remízcích  
a pod osikami. Vyskytuje se 
na mokrých i suchých půdách, 
ale i na rašeliništích.  V tomto 
období se ale objevují dokon-
ce i typicky podzimní druhy 

hub, třeba průzkumníci v po-
době pozdních čirůvek a vác-
lavek. 

 
V lesích už roste i oblíbená 

muchomůrka růžovka. Co se 
z této houby, která je považo-
vaná za jednu z nejchutněj-
ších hub vůbec, dá v kuchyni 
připravit?

Muchomůrka růžovka ne-
boli masák je přezdívaná jako 
perla kuchyně. Hodí se skoro 
na všechno, jen na sušení bych 
ji nedoporučoval, protože se 
láme. Stejně jako bedla je rů-
žovka vynikající jen popráše-
ná moukou, osolená a ores-
tovaná na sádle. Má jemnou 
chuť připomínající rybí maso. 
Velice chutná je i na řízky, mla-
dé kloboučky se zase dají plnit 
třeba masovou směsí. Kuře na 
rožni nadité masáky je také 
skvělá delikatesa. Dá se z nich 
připravit i polévka a la dršť-
kovka.

Dá se růžovka použít i do 
sladkokyselého nálevu? 

Spousta houbařů a gurmá-
nů nad ni nemá a její použití v 
kuchyni je skutečně všestran-
né. Do sladkokyselého nálevu 
bych ale doporučil jen ty úpl-
ně zavřené, tzv. "granáty".

Hrozí u růžovky záměna  
s nějakou jedovatou houbou?

Ano, nezkušení houbaři by 
si ji mohli splést s muchomůr-
kou tygrovanou a také s mu-
chomůrkou šedivou, která je 
ale jedlá.

Dá se masák bezpečně roze-
znat?

Je to jediná muchomůrka, 
jejíž dužina mění barvu. Na 
řezu je bílá, poraněním růžoví 
nebo až červená. Občas může 
i zapáchat po zatuchlině. Má 
nasládlou chuť. 

Za typicky prázdninovou 
houbu se ale považují i lišky, 
na Moravě kuřátka...

AAno, ty ve výčtu prázd-
ninových hub nesmí chybět. 
Tato houba se v minulosti  
z lesů vyvážela po vagónech. 

Zlepšují vám tropické jarní dny 
vaši náladu a zdraví?

Ivana Šťastná, dětská sestra, 
Kyjov
Rozhodně. 
Je to tím, 
že můžu 
trávit víc 
času ven-
ku. Hodně 
spor tu j i , 

sluníčko miluji a to vše mě úžasně 
nabíjí energií.

Renáta Holešínská, OSVČ, Milotice
Jestli zlep-
šují? To se 
říct nedá, 
ale moje tělo 
teplo a slu-
níčko vnímá 
p o z i t i v n ě  
a ví, že se 

blíží léto, které mám ráda ze všech 
období nejvíce. Na druhou stra-
nu mám pocit, že to dusno venku 
dělá dusnou náladu mezi lidmi, což 
opravdu nemusím. A proto jsem 
ráda, že je teplo a já můžu ven k 
vodě.

Připravil Tonda Vrba

Radek Bartošík, provozní vedou-
cí, Veselí nad Moravou
Jako správný hospodský mám 

z těchto 
k r á s n ý c h 
slunečných 
dnů upřím-
ně obrov-
skou ra-
dost.

V důsledku sušších let se pak 
kuřátka vytratila, ale pokud 
zaprší, jejich krásně oranžová 
barva se pěkně vyjímá v koší-
ku. Někteří odborníci dělí na 
lišky obecné a bledé. Obecné 
najdeme v jehličnatých lesích, 
kdežto masitější a robustnější 
bledé v lesích listnatých. 

Rozporuplnou houbou čas-
ného léta je hřib žlutomasý 
neboli babka. Sbírat nebo 
nesbírat? 

Faktem je, že je poměrně 
měkká a je také snadno na-
padána druhotnými plísněmi. 
Proto se ke sběru doporučují 
jen velmi mladé plodnice, pro 
kuchyňskou úpravu jsou bab-
ky nejlepší ve směsi. 

Minimálně o level výš stojí 
ale v žebříčku chutnosti hřib 
sametový, je to tak? 

Ten je totiž pevnější a odol-
nější, avšak také méně hojný. 
Mnohem kvalitnější houbou 
je klouzek. Klouzky jsou vět-
šinou houby pozdního léta, 
ale výborný klouzek sličný  
i trochu méně kvalitní klouzek 
slizký najdeme výhradně pod 
modříny už od půlky června  
i v červenci.

Časné léto je také časem ho-
lubinek. Jaké druhy teď mů-
žeme v lese najít?

Holubinka namodralá patří 
mezi nejrannější druhy, stej-
ně jako bukovka. Vynikající 
už i podle názvu je holubinka 
mandlová, mnoho fajnšme-
krů nedá dopustit ani na na-

zelenalou, která se vyznaču-
je políčkovitě rozpraskaným 
kloboučkem. Velice podobný 
kozákům je hřib žlučník. Ros-
te v lesích všeho druhu, někdy 
masově. Pozor na něj! Jediná 
plodnice dokáže znehodnotit 
veškeré kuchařčino snažení.

 
Do houbových polévek jsou 

oblíbené také tzv. máslenky...
Mezi spontánně sbírané 

houby patří i hřib plstnatý ne-
boli máslenka. Roste většinou 
pod duby v listnatých lesích, a 
také v teplejších oblastech. Za-
tímco hřib osmahlý lze najít v 
jehličnatých lesích a v pahor-
katinách.

Za pár týdnů začíná období 
dovolených. Na co třeba vyra-
zit do houbařského ráje Čes-
ké Kanady?

Třeba na hřiby koloděje 
nebo hřiby kováře. Říká se mu 
také hřib rudonohý nebo mod-
rák, v lidovém názvosloví také 
cikán, luháč nebo máčkový 
hříbek. Syrový nebo nedova-
řený může ovšem způsobovat 
trávicí potíže, proto je nutná 
delší tepelná úprava. Hřib ko-
vář patří k nejrozšířenějším 
barevným hřibům. Vyskytuje 
se od nížin až do hor, kde ros-
te v jehličnatých, smíšených  
i listnatých lesích. Dobře snáší 
kyselé půdy. Najít ho můžete 
pod smrkem, řidčeji pak pod 
jedlí, borovicí, dubem, bukem 
a dalšími listnáči, a to od květ-
na až do října.

Na co si dát v období časné-
ho léta v lese pozor? 

Velmi aktuální je nyní ne-
bezpečí otrav z jedovatých 
hub, které v červnu a začát-
kem léta číhají na nepozorné 
houbaře. Hlavně v listnatých 
lesích na Jižní Moravě, ale  
i v borových lesích začíná to-
tiž právě v tomto období hoj-
ně růst nejjedovatější a nej-
nebezpečnější houba Evropy 
muchomůrka zelená. Tu by 
měl každý houbař bezpod-
mínečně znát, jinak ohrožuje 
nejen svůj život, ale i životy 
všech, kteří pokrm z této hou-
by budou konzumovat. I přes 
veškerý lékařský pokrok si 

tato houba každoročně vybírá 
tu nevyšší daň-lidské životy. Je 
prudce jedovatá..

Jak se otrava projevuje?
Bohužel, příznaky se objeví 

až v době, kdy jsou již nevrat-
ně zasaženy životně důležité 
vnitřní orgány, především já-
tra. 

S čím si ji amatérští houbaři 
nejčastěji pletou?

Se žampiony a dalšími dru-
hy jedlých hub. Pozor i na 
smrtelně jedovatou mucho-
můrku jízlivou. I ta si oblíbila 
vyšší polohy a smrkové či jeh-
ličnaté lesy.

Rh

Jindřich Patík, tiskař, Kyjov
Rozhodně zlepšuje. I když to ko-

likrát peče už 
od rána, je to 
pořád lepší, než 
vstávat do zimy 
a tmy. Samo-
zřejmě vysoké 
teploty dokážou 

být úmorné, ale ty pak často stří-
dají bouřky, které parádně pro-
čistí vzduch. Co se zdraví týče, 
rozhodně tohle počasí přímo 
vybízí ke sportu a pokud platí 
"sportem ku zdraví", pak mě to-
hle počasí ovlivňuje pozitivně.

Věnceslav Hlaváč, strojvedoucí 
metra, Moravany

Kdyby to bylo 
ojedinělé, tak 
ano, ale mám 
obavy, co bude 
dál. Protože, 
jestliže se to 
bude opakovat, 

že neprší a jen občas přijdou 
přívalové deště, tak nevím, co 
budou naši potomci dělat bez 
vody.

Andrea Missbachová, mistryně 
světa na vysokém kole, Ždánice

S a m o z ř e j m ě , 
že mi zlep-
šují náladu  
i zdraví. Nejlé-
pe se to užívá  
u vody s pořád-
ně vychlaze-

ným drinkem!  Bohužel realita 
je trochu jiná, štěstí že mám 
pracovní průpravu a hodně 
velké teplo vydržím. Přiznám, 
jsem také jenom člověk a když 
jsem jela z práce domů (35min 
busem) nechtělo se mi věřit, 
ze topí! Tak to je i na zralou, 
zdravou děvčicu moc! Bylo to 
docela o zdraví a o náladě ani 
nemluvě. Každopádně hodně 
pijte, větrejte, buďte na sebe 
opatrní a užívejte krásných 
dnů.

ŘEKNĚTE TO DO VRBY

. . . do Tondy Vrby

Muchomůrka růžovka různého stáří
autor: Karelj – Volné dílo Wikimedia

MaT

Jaroslav Pavlica, řidič kamionu, 
Lipov
Pokud jsem 
doma, tak mi 
horka vůbec 
nevadí a nála-
du určitě zlepší, 
ale protože jsem 

většinu týdne za volantem, tak se 
dobrá nálada vytrácí s nájezdem 
na D1. Když tam vidím ty "fa-
chmany" jejichž nejdůležitější 
prací je najít kvalitní stín, čímž 
se opravy prodlužují a prodra-
žují a kolony narůstají, tak do-
cházím i o zbytky dobré nálady. 
To pak člověku „zlepší“ náladu 
každá policejní kontrola, proto-
že vidí, že není v práci sám. Už 
se těším na zimu, až si zase užiji 
s českými silničáři.

Dušan Fikr, pracovník vězeňské 
služby, Břeclav-
No, nezlepšu-
jí. Teda pokud 
není člověk 
na bazénu či 
někde u vody  

a pohledem na hezké tělo či po-
stavu svého náprotivku se ko-
chá a kochá a kochá. Když to je 
ještě s pohárem či skleničkou 
dobrého moku, tak je to pak ráj 
na zemi.

Jaroslav Bulant, pracovník v chla-
dírnách, Dambořice

Ani ne, jelikož 
pracuji jako 
chlaďař, tak 
mám vice prá-
ce!
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KULTURNÍ  
A INFORMAČNÍ 
 SERVIS

ČEJKOVICE - �9.6. Víkend otevřených zahrad v Sonnentoru

HRUBÁ VRBKA - �9.6. Oslavy 130 let od založení SDH Hrubá 
Vrbka

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM - � 9.6. Cesta kolem světa

DUBŇANY - �9.6. Pod dubem za dubem

BZENEC - � 9.-10.6. Oslavy 90ti let kopané TJ Slovan Bzenec  
� 10.6. Vystoupení Míši Růžičkové

LUŽICE - � 9.6. Wine race Lužice

HOVORANY - � 9.6. Pouť rodin

KYJOV - � 9.6. IV. ročník otevřených sklepů Kyjovska

SKORONICE - � 9.6. Otevřené sklepy

VACENOVICE - � 10.6. Vacenovická pouť

ŽDÁNICE - � 9.6. Zpívání ženských sborů

ŽERAVICE - � Oslavy 120 let od založení SDH Žeravice

TVAROŽNÁ LHOTA - � 9.6. Lhota vaří

MORAVSKÝ PÍSEK - � 9.6 Pohádkový les

LOUKA - � 8.6. Projekt Louka

HODONÍN – � 8.3. – 10.6. Babičko, dědečku, pojďte si hrát! 
(sál Evropa) � do 17.6. FLÁMSKÉ A HOLANDSKÉ MALÍŘSTVÍ 16. a 
18. století ze sbírek AJG Hluboká nad Vlt. MARTIN ZÁLEŠÁK – výběr  
z malířské tvorby VERONIKA VLKOVÁ – Voňavá košilka/Ilustrace

VESELÍ NAD MORAVOU - � 9.3. – 1.6. Dušan Zeman – Oleje   
� 6.5. – 1.6. Radek Pilař - Dětem

MIKULČICE - � do 13.6. Člověk a víra (výstava fotografií)   

STRÁŽNICE - � 29.3. – 30.9. Výstava modrotisku � do 18. 5. 
Návraty do Strážnice 

KYJOV - � 7.5. – 8.7. Gymnázium – Vstava ke 120. výročí 
kyjovského gymnázia

BZENEC - � do 14. 6.  The Tap Tap načerno – výstava černého 
humoru

VŘESOVICE - � do 30.6. Mnozí nedoletěli

DUBŇANY - �  do 30.6. prodejní výstava Cesta

AKCE

VÝSTAVY
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Kyjovský škopek, to je košt piva 
s bohatým kulturním programem...

Kyjov - Už druhý ročník 
Kyjovského škopku uspořá-
dalo Městské kulturní stře-
disko v Kyjově. Organizáto-
ři   předpokládali, že bude 
přinejmenším stejně vyda-
řený jako ročník premiérový 
a slibovali si ještě vyšší ná-
vštěvnost. A nepřepočítali 
se...

Loni přišlo na tento „Fes-
tival poctivého piva, dobré-
ho jídla, skvělého programu 
i nevšední zábavy“, jak zní 
oficiální slogan této akce,  
asi 1400 lidí. „Letos jsem se 
posunuli na číslo 1 600,“ in-
formovala Andrea Něničko-
vá z programového oddělení 

městského kulturního stře-
diska.  „Vloni si návštěvníci 
akci moc pochvalovali, tak-
že letos  s sebou vzali nej-
spíše své přátele,“ dodává 
Něničková.

Pořadatelé lákali na na-
bídku až třiceti druhů piv, 
na stánky s  nejrůznějšími 
pochutinami, na zábavné 
atrakce, netradiční sou-
těže a zajímavý hudební 
program. Akce proběhla  
v sobotu 26. května na pro-
stranství za kulturním do-
mem pod obřím stanem. Na 
programu byly čtyři soutě-
že: soutěž v pití piva na čas, 
pivní štafeta, pojídání kned-

Pohodové odpoledne u dobrého piva si přijeli vychutnat 
lidé ze širokého okolí. 

Hudební vystoupení kapely Šroti z Dolních Bojanovic. Soutěž v pojídání knedlíků se těšila zájmu přítomných. Stolní lidský fotbal si s chutí zahráli dospělí i děti.
Foto: Marie Budíková a archiv MKS Kyjov.

líků a lidský stolní fotbal. 
„O soutěže byl velký zájem 
jak ze strany soutěžících 
tak  fanoušků, kteří nadšeně 
povzbuzovali. Panovala vý-
borná nálada,“ pochvaluje si 
Něničková. 

Návštěvníci si mohli také 
prohlédnout nebo přímo 
vyzkoušet vystavené motor-
ky. Děti si užily nafukovací 
skákací pirátskou loď nebo 
utvořily týmy a zahrály si 
lidský stolní fotbal.  K pivu 
se hodí rocková muzika, a 
tak pořadatelé vybrali ka-
pely v rámci tohoto žánru 
tak, aby program byl pestrý 
a každý si přišel na své.  Na 

pódiu se předvedla napří-
klad kapela Šroti z Dolních 
Bojanovic,  hudební skupina 
Šufa z Kyjova, Bigbíty Rock 
z Kostelce nebo Premier ze 
Zlína.

„Chtěli jsme uspořádat pro 
občany Kyjova i okolí košt 
piva s bohatým kulturním 
programem,“ shrnuje  Zde-
něk Kunz z městského kul-
turního střediska. „Dostalo 
se k nám mnoho kladných 
ohlasů, které nás podporu-
jí v myšlence zorganizovat 
příští rok další ročník,“ za-
končila s úsměvem progra-
mová pracovnice Andrea 
Něničková. bum

Hasiči z Louky věnují opět výdělek 
z gulášové akce kyjovské nemocnici

Louka - V příjemném 
prostředí přírodního 
areálu Pod Hájem pro-
běhl čtvrtý ročník Koš-
tu gulášů. Organizuje ho 
místní aktivní sbor dob-
rovolných hasičů, jehož 
členové věnují výtěžek z 
prodaných porcí na dob-
ročinné účely. První dva 
roky koštu putoval fi-
nanční dar Klinice dětské 
onkologii v Brně. Letos, 
tak jako loni, bude zisk 
darován dětskému oddě-
lení Nemocnice Kyjov na 
nákup potřebných lůžko-
vin. 

„Hlavní podmínkou bylo 
vaření nad otevřeným 
ohněm a množství mi-
nimálně 20 litrů guláše. 
Týmy mezi sebou nema-
jí žádnou rivalitu, vždyť 
jde o dobročinnou věc a 
spíše naopak si ochut-
návají své guláše navzá-
jem a diskutují o různých 
způsobech vaření. Při za-
placení vstupného získal 
návštěvník hlasovací lís-
tek, kde si mohl napsat 
číslo týmu, od kterého 
mu nejvíce chutnal guláš,“ 
informuje o pravidlech 
gurmánského „klání“ Eva 

Dřímalová, jedna z pořa-
datelek. Po sečtení byl 
vyhlášen vítěz v kategorii 
diváckého hlasování-tým 
STAVOŠI.

Druhou kategorii tvo-
řilo hodnocení gulášů od 
nestranné poroty. V le-
tošním roce se vítězství 
dočkal tým STAVOŠI, na 
druhém místě skončil 
Hudecký guláš a krásné 
třetí místo obsadil Kančí 
guláš. O doplňkovou zá-
věrečnou zábavu k tanci 
a poslechu se postarala 
Dechová hudba Blatnička. 

(av)
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Ve Vlkoši si připomenuli 770 let od vzniku obce

Vlkoš - Poslední květno-
vý víkend měl pro občany 
a pozvané hosty slavnost-
ní ráz, když si připomenu-
li 770 let od první zmínky 
o obci. Oslavy byly zahá-

jeny již v pátek 25. květ-
na duchovním setkáním  
v místním kostele při re-
publikové akci Nocí koste-
lů. Ukončeny byly v neděli 
na stejném místě.

Foto: Antonín Vrba

„Navázali jsme tak na dří-
vější oslavy konané k vý-
ročí 750 a 760 let. Jednou 
za deset let si připomíná-
me vznik obce a je to pří-
ležitost k setkání obyvatel, 

rodáků a kamarádů. Je to 
prezentace obce, co se za 
dané období událo a také 
příležitost zavzpomínat, 
jak to bylo kdysi,“ sdělil 
Novému Slovácku Milan 
Sluka, starosta Vlkoše.

U příležitosti tohoto vý-
ročí udělilo zastupitelstvo 
Čestné občanství obce 
Vlkoš dvou osobnostem 
MUDr. Jiřímu Dunděrovi  
z Kyjova a Miroslavu Vít-
kovi ze Zlína, za podporu 
dění v obci Vlkoš a připo-
mínání historie pro mla-
dou generaci.

„Pan Miroslav Vítek je na-
ším rodákem a oceněn byl 
za historický i společenský 
přínos celé rodiny mlyná-
ře Vítka pro obec,“ doplnil 
starosta Sluka.

V sobotním odpoledni 
pokračovaly oslavy na so-
kolovně Vernisáží výstavy 

s názvem „Vlkoš“. Na ní se 
představili výtvarníci, kte-
ří jsou rodáky nebo oby-
vateli obce. Celá výstava 
byla doplněna fotogra-
fiemi z historie a součas-
ného obecního dění. Byly  
k nahlédnutí i zajímavé do-
kumenty, zápisy z kroniky  
a trofeje mysliveckého 
spolku. Velkou zásluhu měl 
v její přípravě místostaros-
ta Vlkoše Jiří Flora, který je 
sám nadšeným dokumen-
taristou v obci.

Hlavním programem 
oslav bylo vystoupení 
dětí ze základní a mateř-
ské školy, Schóly, sesku-
pení Občas, Klubu seniorů  
a paní Podráské. V par-
ném odpoledni se v areálu 
u fotbalového hřiště děti 
předvedly asi šestistovce 
diváků, jak je paní učitelky 
na vystoupení připravily, 

Schóla a paní Podráská do-
plnily odpoledne zpěvem, 
seskupení Občas předved-
lo své verbířské umění  
a místní seniorky, čilé ma-
žoretky, ukázaly, že ještě 
nepatří do „starého železa“. 
Na příjemné a velmi vyda-
řené odpoledne navázalo 
vystoupení dechové hudby 
Vlkošáci.

Návštěvníci oslav mohli 
také navštívit Military mu-
zeum generála S. J. Ingra 
nebo zhlédnout výstavu 
poštovních holubů a ukáz-
ky výcviku psů kynologic-
kého klubu. K vidění byla 
i ukázka činnosti místních 
lukostřelců a nechyběla vi-
notéka místních vinařů.

V neděli byly oslavy za-
končeny v kostele mší sva-
tou slouženou za 770 let 
života obce. 

(av)
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TÝDEN S VINAŘEM - NA MAMUTA JEDINĚ OPILÝ, ANEB NĚCO Z HISTORIE 23

Víno, vinařství, vinař-
ská kultura, historie, eti-
keta a vůbec vše, co s tím-
to ušlechtilým mokem má 
co dočinění, je je mým celo-
životním koníčkem a mno-
ho let i živobytím. A to ži-
vobytím sice těžkým, ale 
neskutečně přínosným  
a naštěstí nikdy nekon-
čícím. Laikovi se může 
zdát ta opakující se čin-
nost až depresivní, ale kdo 
vinaří, ví jaké to je, když 
už je na spadnutí nový 
ročník, zejména zdá-li 
se býti krásným. Už aby se 

TAJENKA: "JO A ŘÍKAL PROČ?" "NO ŘÍKAL,ŽE MALUJÍ HOSPODU."

LUŠTĚTE S NOVÝM SLOVÁCKEM
KŘÍŽOVKA S VTIPEM:     MANŽEL PŘIJDE DOMŮ A ŽENA MU ŘÍKÁ: "BYL TU MÍŠA A ŘÍKAL, ŽE Z CHYTÁNÍ RYB NIC NEBUDE.",... (dokončení v tajence).

koštoval a pak ještě v zimě 
do vinice, postříhat jak ří-
káme na Moravě a vlastně 
založit úrodu dalšího roku. 

Hrozny jsou součás-
tí jídelníčku člověka od 
samého počátku jeho exi-
stence. Už lovci mamu-
tů museli museli být ex-
trémně odvážní. No 
nakonec, zkuste jít na ma-
muta střízlivý... Proto se 
před samotným lovem po-
silnili ať už nakvašenými 
bobulemi révy nebo zkva-
šeným lektvarem z jiného 
ovoce či rostliny. A hned 

se jim zdál mamut menší 
a mírnější. Díky této době 
také muži geneticky sne-
sou víc alkoholu než ženy. 
Pijí totiž o několik tisíc let 
déle. Zatímco ženy udržo-
vali oheň a starali se o děti. 
Ještě že v současnosti už to 
tak není... Dokonce název 

„gvino“ tedy dnes víno, 
pochází z biblických kra-
jin Arménie a Gruzie, tedy 
místa vylodění Noema  
a jeho archy. 

V českých zemích se 
traduje, že víno dovezl do 
českých zemí král Karel 
IV. Ale my, skromní Mo-
ravané víme, že díky řím-
ským legiím bylo víno pěs-
továno v oblastech okolo 
Pálavy už v 1 století naše-
ho letopočtu. V době velko-
moravské říše byla Morava 
už poměrně slušně osáze-
na révou vinnou.

Bohužel, jak šly staletí, 
různé vlivy, nálady, vál-
ky a národy, tak se měnila 
i popularita výroby vína 

a výsadba vinic. Snad po-
slední velkou ránu pro vi-
nohradnictví v celé Evropě 
byla kalamita peronospory 
a zejména mšičky révoka-
zu dovlečené z Ameriky  
v 19 století. Tato kalamita 
měla obrovský vliv na trhy 
z vínem, ceny a i na hledá-
ní ideálních poloh pro nové 
vinice. 

Jen pro zajímavost, před 
touto kalamitou měly čes-
ké země asi 75 tisíc hekta-
rů vinic. Hrozny se sbíraly  
i na úpatí Jeseníků. Dnes 
máme celkem pouze  
18 tisíc hektarů. Ale za to 
na těch nejkvalitnějších 
polohách. 

Mám velké štěstí, že 

žiji zrovna tady, v oblasti 
s tak obrovskou kulturní 
tradicí, kdy i naše povaha 
je vínu podobná a vlastně 
celý kraj, ať si to uvědo-
mujeme či nikoliv je vínem 
silně ovlivněný. Písněmi, 
tanci i chováním. Nebo 
snad ovíněný? Občas vy-
pěníme jak burčák ale po 
zchlazení se uklidníme  
a pomalu přestaneme prs-
kat.. A taky čím jsme starší 
tím jsme lepší... 

Dnes už naštěstí nemu-
síme jíst zkvašené bobul-
ky ze země, ale víno, které 
už musí mít určitou úro-
veň. A o tom jsou články 
Rádce pěstitele (tedy neje-
nom o tom).
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Zůstalo nám  
v bloku... 

Náš tip
Kopaná – 1.A třída, skupina B, 25. kolo

FK Baník Dubňany – FK Baník Ratíškovice
Neděle 10. června 2018 – výkop je v 16:30

Stadion – DubňanySPORT
NOVÉ SLOVÁCKO

Hodonínští veslaři bojovali na dvou frontách

HODONÍN – Nervozita, 
málo vody a sevřené pěsti 
– to byl nedávný průvodní 
jev na „Vesláku“ v Hodo-
níně, protože se chystala  
v tomto městě meziná-
rodní Veslařská regata 
2018. Navíc si funkcioná-
ři z klubu VK (Veslařský 
klub) Hodonín připomně-
li již 111 let od založení 
této sportovní organizace  
a právě stále velmi po-
pulární regata patří ka-
ždoročně k největším 
veslařským událostem to-
hoto oddílu na jižní Mo-
ravě. Myšlenky všech fa-
noušků hodonínského 
veslování se ale současně upínaly  
i k jinému místu Evropy,  
a to do země Galského ko-
houta (Francie), kde se ve 
stejném termínu konalo 
mistrovství Evropy juni-
orů a po dlouhé době tam 
měl právě VK Hodonín 
své zastoupení. HODO-
NÍNSKÁ REGATA 2018  
V ČÍSLECH Na letošní 
veslařský závod s velkým 
Z se sjelo celkem osm-
náct klubů z celé České re-
publiky a ze zahraničí, při-
čemž 450 závodníků tak 
za dva slunné dny odjelo 
celkem úctyhodných 260 
závodů. Po sedmnáct ho-
din tak zápolili na řece 
Moravě žáci až po katego-
rii MASTERS (Veteráni). 
Na závody dohlížely tři mo-
torové čluny, které musely 
celkem pětkrát zasahovat, 
když se nepozorné posád-
ky překlopily. Jinak se sa-
motná regata obešla bez 
větších karambolů. Pří-
tomní zdravotníci zaevi-
dovali jednu zlomenou 
ruku, pár odřenin, které 

k tomuto sportu patří a 
taktéž odstraňovali sedm-
náct klíšťat. Za domácí VK 
Hodonín nastoupilo do 
těchto závodů na čtyřicet 
veslařů a veslařek, při-
tom jsme mohli vidět jak 
zkušené a vodou ostříle-
né borce, tak i úplné začá-
tečníky. V celkovém hod-
nocení klubů byl pořadatel 
– VK Hodonín – na třetím 
místě, když na druhou 
pozici se dostali závodní-
ci z Jindřichova Hradce 
a první skončila tradičně 
silně obsazená Olomouc, 
která se tak těšila z putov-
ního poháru starosty měs-
ta Hodonín Milana Lúčky  
a obhájila znovu tak i loň-
ské prvenství. 

PŘEHLED VÍTĚZŮ  
Z DOMÁCÍHO KLUBU 
VK HODONÍN: 

Patrik Madarás, 
Šimon Foltýn, 
Šimon Hýbner, 
Antonín Baldrián, 
Lea Hýbnerová, 
Barbora Mlýnková, 
Veronika Brázdová, 
Adam Kouřil, 
Jakub Čech, 
Filip Mlýnek, 
Nikolas Dvorský, 
Martin Slavík, 
Šimon Hýbner, 
Šimon Foltýn, 
Daniel Kouřil, 
Patrik Madarás, 
Juraj Kříž, 
Karla Knötigová, 
Lea Hýbnerová – Břec-

lav/Hodonín, 
Adéla Polášková, 
Barbora Mlýnková – 

BV/HO,
Lucie Graciasová, 
Adéla Mráková, 
Natálie Zálešáková, 

Gabriela Snopková – 
BV/HO, 

Michaela Čachotská, Ve-
ronika Brázdová, 

Adéla Polášková, 
Barbora Mlýnková, 
Adéla Černá, 
Klára  Kohoutová, 
Eva Klímová – BV/HO/

Třeboň, 
Veronika Brázdová 
Veronika Brovjaková ve 

společenství s ČVK Brno 
na osmě žen, 

Blanka Koutná, 
Lea Hýbnerová, 
Simona Kohoutová, 
Lucie Mašková – HO/

Třeboň,
Lenka Bernátková, 
Radka Vašťáková, 
Michaela Tomaštíková, 
Jitka Mašátová – HO/

Uherské Hradiště/Slavia 
Praha, 

Jarmila Myslíková, 
Jan Brázda, 
Šimon Foltýn, 
Daniel Kouřil, 
Michal Caletka, 
Antonín Baldrián, 
Ondřej Horniak, 
David Konečný, 
Michal Pavelka, 
Adam Kouřil, 
Jakub Čech, 
Asim Hameed,  osma 

MIX MASTERS 
VAŠEK BALDRIÁN 

DOSÁHL VE FRAN-
CII NA TITUL MISTRA 
EVROPY V PÁROVÉ 
ČTYŘCE 

Nedaleko přístavu Dun-
kerk, známého především 
z bojů ve druhé světové 
válce velkou bitvou během 
německé invaze v roce 
1940, se v severofrancouz-
ském městě Gravelines 
odehrála další velká bit-

V dnešním čísle týdení-
ku NOVÉ SLOVÁCKO bych 
se pozastavil nad návště-
vami na našich fotbalo-
vých stadionech. Tvrdím, 
že pokud se o něco hra-
je (buď o postup do vyš-
ší soutěže nebo případně 
o záchranu), tak fanoušek 
si čas a cestu do fotbalo-
vého stánku najde. Uve-
du z prvního letošního 
červnového víkendu jas-
né důkazy: v neděli před 
polednem jsem sledoval 
derby Hodonínska v 1.A 
třídě (skupina B) mezi 
domácím Kyjovem a hosty 
z Dubňan. Oba týmy patří 
k bývalým fotbalovým vel-
mocím v rámci našeho re-
gionu a za ty roky se toho 
samozřejmě moc změni-
lo. Byl jsem ale šokova-
ný, když místní hlasatel, 
známý fotbalový funkci-
onář a kyjovský sekretář 
Rostislav Řihák, oznámil, 
že toto utkání sleduje 96 
platících diváků! A to pro-
sím královské město Ky-
jov je druhým největším 
na Hodonínsku, ale toto 
číslo bylo doslova alarmu-
jící. Odpoledne jsem na-
vštívil derby na Podluží 
ve Starém Poddvorově, 
kam přijeli borci ze sou-
sedních Dolních Bojano-
vic a místní pokladník si 
mnul ruce, protože na 
šlágr 24. kola Okresní ligy 
Hodonínska přišlo kolem 
pěti stovek fotbalu lač-
ných příznivců. To je ale 
prosím VELKÝ ROZDÍL!!! 
A do třetice ještě jedna ví-
kendová záležitost: ve tře-
tí C třídě se hrálo v neděli 
odpoledne o první místo 
v Petrově, kam přijel „B“ 
tým z Hroznové Lhoty. 
Domácím stačilo vyhrát 
a mohli tak slavit postup 
mezi okresní elitu, ov-
šem duel skončil nakonec 
bez branek. Zápas o vše 
sledovalo 333 diváků (!)  
a tak až poslední kolo  
v této skupině rozhod-
ne, kdo nakonec bude tím 
šťastnějším... (jop)

Dnes čtěte
Finále Okresního 
poháru v kopané 
vyhráli fotbalisté 
ze Vnorov
strana 10

Derby Podluží 
ve Starém 
Poddvorově 
sledovalo kolem 
500 diváků
strana 11

Medailisté VK Hodonín z letošní hodonínské veslařské regaty 
spolu s předsedou klubu Filipem Švrčkem (v popředí).

Foto: archiv VK Hodonín 

Na snímku je nový mistr Evropy v kategorii juniorů, Hodoňan Václav Baldrián, druhý zprava. 
Foto: webové stránky VK Hodonín

va, a to naštěstí jen spor-
tovní, protože právě tady 
se konalo mistrovství Ev-
ropy juniorů ve veslová-
ní, kde měl zastoupení  
i VK Hodonín. Ve Francii 
se tak představili závod-
níci ze čtyřiatřiceti zemí, 
což je zatím nejvíce v do-
savadní historii MEJ. Čes-
ko přivezlo na sever Fran-
cie celkem devět posádek 
a v počtu medailí obsadi-
lo celkové třetí místo za 
Itálií a Rumunskem. Prá-
vě Hodoňané Václav Bal-
drián s Tomášem Hujňá-
kem poměřili svoje síly  
s těmi nejlepšími posád-
kami na starém kontinen-
tu a rádi konstatujeme, že 
USPĚLI. Tomáš byl celkově 
pátý na dvojskifu spolu se 
svým parťákem Jakubem 
Kynclem, Vašek se dokon-
ce stal novým evropským 
králem na párové čtyř-
ce spolu s Tomášem Šiš-
mou, Radimem Hladíkem 
a veslovodem Markem 
Řehořkem. V cíli odsunu-
li svěřenci Jana Navrátila 
na druhé místo loď z Ru-
munska. Tím to ale zdale-
ka nekončí, protože když 
uspěli v Evropě, proč to 
nezkusit a je tu výzva po-
kusit se dobýt i svět! Vý-
kon právě párové čtyřky 

je tak nejlepší pozvánkou 
na nastávající juniorské 
Mistrovství světa, které 
se letos pojede ve dnech  
8. - 12. srpna v Česku na 
kanále v Račicích. Zepta-
li jsme se na hodnoce-
ní celého podniku oso-
by nejpovolanější, tedy  
FILIPA ŠVRČKA, který je 
jednak předsedou hodonín-
ského klubu, ale na regatě 
samotné plnil i roli mode-
rátora, když po dva dny do-
provázel svým hlasem tyto 
závody. „Opět musím po 
roce poděkovat všem, kteří 
se podíleli na přípravě této 
akce. Musím se sám za sebe 
přiznat, že to bylo vyčerpá-
vající: dohlížet na organiza-
ci, aby vše klapalo jak má, 
řešit různé situace a do toho 
ještě stíhat komentovat sa-
motné závody. Přitom jsem 
celou dobu sledoval z tele-
vize čerstvé zprávy z Fran-
cie. Jsem nadšený z výsled-
ků a zároveň cítím, jak se 
nám úsilí, které do klubu vy-
nakládáme, začíná vracet  
i v té vrcholově-sportovní 
části. Jsem rád, že máme 
hodně dětí v přípravkách 
a přibyli další mladí ves-
laři, ale přece jen všichni 
víme, že to co táhne, jsou 
především úspěchy.“ 

(pol + FiD)
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Sportovní pozvánky
STŘEDA 6. ČERVNA
� Kopaná 
▫MSFL – 3. liga, dohrávka 17. kola: FK Mohelnice – FK Hodonín, výkop 
je v 18:00 hodin

PÁTEK 8. ČERVNA 
� Kopaná
▫Krajská 1.A třída – skupina B, 25. kolo: SK Rakvice 1932 – FC Kordár-
na Velká nad Veličkou, hraje se od 18:00,
▫3.C třída na Hodonínsku – 12. kolo: TJ Horňácko Hrubá Vrbka –
TJ Sokol Tvarožná Lhota, výkop je v 16:30

SOBOTA 9. ČERVNA
� Atletika
▫ 14. závod Moravsko-Slovenského Běžeckého Poháru (MSBP) 2018 
– je to 30. Záhorácký maratón a 15. polmaratón, který se poběží na 
trati Senica-Šaštín-Stráže, start v 10:15 od sportovní haly v Senici na 
Továrenské ulici, pořádají: Město Senica, Město Šaštín- Stráže a Obec 
Borský Mikuláš
►Kopaná

▫Oslavy 90 let fotbalu ve Bzenci: Internacionálové TJ Slovan Bzenec – 
SIGI-TEAM, hraje se od 16:00, 
▫MSFL – 3. liga: 29. kolo (poslední v tomto soutěžním ročníku), FK Ho-

donín – SK Uničov, stadion „U Červených domků“ v Hodoníně, výkop 
je v 17:00, 
▫Divize D: 29. kolo, TJ Slovan Bzenec – Fotbalový klub Šumperk, hraje 
se od 13:00, ▫Krajská 1.A třída (skupina B) – 25. kolo, TJ Dražovice – 
FK Milotice, 16:30, 
▫Okresní liga na Hodonínsku – 25. kolo, TJ Mikulčice A – TJ Sokol Nen-
kovice, 16:30, FK Šardice – TJ Sokol Dambořice, utkání začíná v 
16:30, 
▫3.A třída Hodonínska – 12. kolo: TJ Moravia Násedlovice – SK Vace-
novice B, 16:30, TJ Slavoj Rohatec B – SK Čejč, 16:30, TJ Podlužan 
Prušánky – TJ Mikulčice B, 16:30, 
▫3.B třída hodonínského regionu – 25. kolo: TJ Sokol Vřesovice – TJ 
Sokol Bohuslavice, 16:30, TJ Sokol Žádovice – FK Domanín, 16:30, FK 
Sokol Lovčice – TJ KOVO Ždánice B, 16:30, 
▫3.C třída Hodonínska – 12. kolo, SK Agro Vnorovy B – TJ Sokol Hroz-
nová Lhota B, 16:30

NEDĚLE 10. ČERVNA
►Kopaná 

▫Druhý den oslav 90 let fotbalu ve Bzenci: začátek obstarají mlad-
ší žáci – TJ Slovan Bzenec versus TJ Jiskra Staré Město, 9:00, ukon-
čení bude kategorií U11: TJ Slovan Bzenec – Sparta Brno, hraje se od 
12:30,

▫Krajský přebor – 29. kolo: FK Mutěnice – FC Dosta Bystrc- Kníničky, 
hraje se od 16:30, FC Veselí nad Moravou – FK SK Bosonohy, 16:30,
▫Krajská 1.A třída – skupina B, 25. kolo: FK Blatnice pod Svatým An-
tonínkem – TJ Slavoj Velké Pavlovice, 16:30, TJ Slavoj Rohatec – FC 
Kyjov 1919, 16:30, FK Baník Dubňany – FK Baník Ratíškovice, 16:30, 
MFK Vyškov B – TJ Sokol Hroznová Lhota, 16:30, 
▫Krajská 1.B třída – skupina C, 25. kolo: TJ Sokol Kněždub – FC Pá-
lava Mikulov, 16:30, SK Vacenovice – SK Kozojídky, 16:30, TJ Jiskra 
Strážnice – FK Hovorany, 16:30, TJ Sokol Křepice – SK Uhřice, 16:30, 
▫Okresní přebor Hodonínska – 25. kolo: SK Žarošice – FC Lipov, vý-
kop je dopoledne v 10:15, SK Spartak Svatobořice-Mistřín – TJ Starý 
Poddvorov, 16:30, SK Dolní Bojanovice – TJ Sokol Radějov, 16:30, SK 
Kostelec – TJ KOVO Ždánice A, 16:30, TJ Družba Bukovany – SK Agro 
Vnorovy A, hraje se odpoledne od 16:30, 
▫3.A třída Hodonínska – 12. kolo: TJ Sokol Vlkoš – FC NESYT Hodo-
nín, 16:30, FK Milotice B – TJ Baník Lužice, 16:30, FC Vracov – 1.FC 
Čejkovice, 16:30,
▫3.B třída na Hodonínsku – 12. kolo: TJ Sokol Louka – TJ Sokol Tě-
mice, výkop je dopoledne v 10:15, FC Moravský Písek – FC Kordárna 
Velká nad Veličkou B, 16:30, FK Nová Lhota – TJ KEN Veselí nad 
Moravou, 16:30, TJ Sokol Petrov – FK Suchov, začátek tohoto zápasu 
je v 16:30 hodin

Lídr 3.C třídy z Petrova (bílé dresy) sice statečně bojoval, ale na účastníka Okresní ligy 
z Hodonínska (Vnorovy A) to nestačilo.

Na snímku přebírá kapitán vítězů, Josef Bittner ze Vnorov, od šéfa OFS Hodonín Petra 
Kotáska pohár pro vítěze letošního ročníku VEGA CUPU spolu s obálkou, ve které byla 
finanční částka 40 000 korun. Foto: JAKO (2x)

 HROZNOVÁ LHOTA – 
Za ideálního fotbalové-
ho počasí a na útulném 
stadionu fotbalové klubu  
z TJ Sokol Hroznová Lhota 
jsme byli svědky středeční 
bitvy o nejlepší letošní ho-
donínský tým v rámci VEGA 
CUPU – Okresního poháru, 
který se hrál znovu pod zá-
štitou Okresního fotbalové-
ho svazu (OFS) v Hodoníně. 
Pro štědrost hlavního spon-
zora akce, podnikatele Pavla 
Holešinského, tak mohl před-
seda OFS Hodonín Petr Kotá-
sek předat finalistům obál-
ky, ve kterých bylo 40 000 
Kč (pro vítěze) a 20 000 Kč 
(pro poraženého). 

Oceněné týmy navíc do-
staly poháry a medaile, při-
čemž vítěz si navíc vybojoval 
automaticky právo startovat 
v Krajské poháru v dalším 
ročníku, který pořádá Jiho-
moravský krajský fotbalový 
svaz (JmKFS) Brno. 
OKRESNÍ POHÁR – VEGA 
CUP, FINÁLE: 
TJ SOKOL PETROV – SK 
AGRO VNOROVY A 
0:2 (0:0) 

Favoritem byl určitě „hos-
tující tým,“ kterému zatím 
patří druhá příčka Okresní 
ligy Hodonínska, ovšem Pe-

trov určitě nepřijel na kva-
litně připravený zelený pa-
žit hřiště v Hroznové Lhotě  
v roli otloukánka. Tým 
kouče Dušana Javornické-
ho měl v letošním ročníku 
Okresního poháru hodně 
dobrou bilanci, když ve čty-
řech předchozích zápasech 
vždy naplno bodoval, přičemž 
brankář Petrova – zkuše-
ný 39letý Miroslav Čermák 
– inkasoval pouze jednou,  
a to až ve čtvrtém souboji 
proti „B“ týmu z Velké nad Ve-
ličkou při výhře 2:1, kdy ho 
překonal ve 29. minutě Denis 
Lipár! Skóre tak měl Petrov 
vysoce aktivní (15:1), ovšem 
finálový soupeř už byl nad 
jeho síly. Rozhodnutí o vítězi 
přinesla již první část slušně 
vedeného zápasu (ten tro-
chu kazila skupinka mladých 
fandů z Petrova, která po ce-
lou dobu dávala o sobě vědět 
díky házejícím petardám), 
ve které se favorit ze Vnorov 
dvakrát gólově prosadil. Oba 
góly padly po akcích na pravé 
straně hřiště: v prvním pří-
padě si s dobrou možností 
lehce poradil Michal Kočiš, o 
čtvrthodinku později jej na-
podobil spoluhráč Radim Vy-
skočil. 

Po přestávce vítězové ubra-

li z plynového pedálu, takže 
se jenom čekalo, zda se lídro-
vi 3.C třídy z Petrova podaří 
dát kontaktní branku a zápas 
tak relativně zdramatizuje. To 
se však nestalo, takže 

„Znorovjané“ v pohodě do-
kráčely za jistou výhrou. Oba 
týmy musíme pochválit za 
slušnou hru, navíc se hrálo za 
úmorného vedra, takže pro 
hráče, které fotbal neživí, to 
bylo hodně náročné, ale ob-
jektivní fanoušek ve sportov-
ním areálu v Hroznové Lhotě 
to dokázal ocenit. 

Podle Zápisu o utkání byl 
„domácím týmem“ tým Pet-
rova, který bojuje v této se-
zoně o postup do Okresní 
ligy a před sebou má zřej-
mě rozhodující duel již  
o prvním červnovém ví-
kendu, kdy na svém hřišti 
přivítá druhý celek tabul-
ky – TJ Sokol Hroznová Lho-
ta B (více najdete na straně 
11 – Fotbalové reportáže  
z našeho regionu). 
STATISTIKA ZÁPASU: 
Góly: 21. Michal Kočiš, 33. 
Radim Vyskočil, ŽK: 1:0 (60. 
Tomáš  Grabec), rozhodova-
li: Tomáš Knotek – Miroslav 
Chromek a Bohumil Čikl, 
čtvrtým arbitrem byl Marek 
Rybecký, sledovalo na 500 

Pohár pro vítěze letošního ročníku Okresního VEGA CUPU 
brali fotbalisté Vnorov

náramně spokojených příz-
nivců okresní kopané (ženy  
a mládež do 15 let měly vstup 
zdarma). 
SESTAVY: 
TJ SOKOL PETROV: 
Miroslav Čermák – Tomáš 
Lončík, Josef Faltýnek, Tomáš 
Grabec, Mirek Macháček – Mi-
chal Palkovič, Daniel Janeček, 
Petr Krša, Zdeněk Machá-
ček – Pavel Šantavý, Tomáš 
Zlomek (náhradníci: Libor 
Šantavý, Martin Kundrata, 
Radek Kříž, Lukáš Mikulka  
a Hynek Faltýnek). SK AGRO 
VNOROVY A: 
David Zubatý – Jan Grabec, Jo-
sef Herodes, Pavel Janda, Jo-
sef Bittner – Radim Vyskočil, 
Marek Janoušek, Jiří Motyčka, 
Filip Žák – Martin Ježek, Mi-
chal Kočiš (připraveni dále 
byli: Milan Tomeček, Dominik 
Zachar, Filip Pavlíček a Zde-
něk Rybka). 
ŘEKLI PO FINÁLOVÉM 
UTKÁNÍ 

„V semifinále tohoto pohá-
ru jsme narazili na Šardice, 
které byly velkým favoritem. 
My jsme po devadesáti mi-
nutách hráli s nimi 1:1, takže  
o finálovou účast musely 
rozhodovat penalty, ve kte-
rých jsme byli úspěšnější. 
Finále bylo ošidné, proto-
že se hraje na jedno utkání  
a tak Petrov neměl v pod-
statě co ztratit. Jsme rádi, 

že jsme to nakonec zvládli.  
O finanční částce, kterou 
jsme za prvenství dostali, se 
ještě s klukama a vedením 
pobavíme. Teď se ještě mu-
síme soustředit na poslední 
tři zápasy v Okresní lize, kde 
nám zatím patří druhé místo. 
Věřím, že se nám tato pozice 
podaří udržet až do konce,  
a pokud by nastala situace, že 
by mohl postupovat do první 
B třídy i druhý celek z hodo-
nínského Okresního přebo-
ru, určitě bychom se tomu  
u nás ve Vnorovech nebráni-
li,“ prozradil týdeníku NOVÉ 
SLOVÁCKO hrající asistent 
trenéra SK Agro Vnorovy 
A MAREK JANOUŠEK. 

„Vnorovy byly jednoznačně 
nejlepším soupeřem, kterého 
jsme v poháru potkali. Bohu-
žel jsme dnes zaspali začátek, 
když první poločas byl trošku 
horší a my jsme dvakrát in-
kasovali. Ve druhé půli jsme 
hru již vyrovnali, ale chybělo 
tomu dát kontaktní branku. 
Proč jsem ve čtyřech zápa-
sech Okresního VEGA CUPU 
jen jednou inkasoval? Přiklá-
dám tomu celou výbornou 
práci naší obrany a skvělý ko-
lektivní výkon. A co uděláme  
s finanční částkou dvacet ti-
síc korun? Už jsme se o tom 
bavili: půlku dostane klub, 
půlku si veme kabina mužů. 
Oslavy ale zatím nebudou 

moc bujaré, neboť hned  
v neděli nás čeká v základní 
třídě důležitý souboj o prv-
ní místo, který jednoznačně 
vnímáme jako vrchol této se-
zony,“ řekl po souboji brankář 
Petrova MIROSLAV ČER-
MÁK. 

„Kluci si výhru zaslouži-
li, zejména za výkon v první 
půli, který byl super. Dru-
há část byla z naší strany již 
slabší, ale Petrov neskóro-
val, takže prvenství patří 
po právu nám. Petrov byl 
nepří jemným soupeřem,  
v defenzivě se mu celkem 
dařilo, horší to bylo ale smě-
rem dopředu, kde toho moc 
nevymyslel. Celému našemu 
týmu chci poděkovat, stejně 
jako našim věrným fanouš-
kům. Dlouhodobě hrajeme 
výborný fotbal, ale máme 
tak trochu i smůlu: loni byly 
s námi ve skupině Kozojídky, 
letos to jsou Šardice, tak si 
říkám, že by  nemuselo být 
vůbec špatné, kdybychom z 
okresu postupovali do 1.B tří-
dy ze druhého místa. U nás je 
nyní spokojenost – je tady vi-
dět výborná práce Marka Ja-
nouška, hodnotím kladně pří-
stup všech hráčů a jsme rádi, 
že za námi stojí místní rad-
nice se starostou Antonínem 
Gazárkem,“ hlásil po finálové 
výhře spokojený kouč Vnorov 
MIROSLAV ČAJKA. (pol)
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Hodonín remizoval –  
potřebuje pro jistotu 
záchrany ještě dva body

BLAHOPŘEJEME!

HODONÍN – Naftaři z Ho-
donína uhráli cennou plichtu 
na hřišti Hlučína, stále ale 
nemohou říct, že jsou defi-
nitivně zachráněni. Kyjov 
doma v neděli před obědem 
padl v derby Hodonínska 
s týmem Dubňan výrazně 
0:5 a jak po utkání řekl kouč 
domácích Miroslav Čada,  
v klubu od nové sezony již 
na tomto postu nebude. Dal-
ší zajímavý šlágr se hrál na 
Podluží ve Starém Poddvoro-
vě, který nakonec vybojoval 
nejtěsnější výhru nad Dolní-
mi Bojanovicemi ve výborné 
atmosféře a za účasti téměř 
pěti stovek fanoušků (ženy 
a mládež do 15 let má vstup 
zdarma) v poměru 2:1. 
MSFL – 3. LIGA, 28. 
KOLO: FC HLUČÍN – FK 
HODONÍN 2:2 (1:1) 
V sobotu Naftaři dvakrát 
prohrávali, ale vždy dokázali 
vyrovnat a i proto si odvezli 
jeden třetiligový bod. Aby ale 
mohli slavit definitivní zá-
chranu v této soutěži, musí 
ve zbývajících dvou zápasech 
(venku v Mohelnici a doma 
s Uničovem) získat ales-
poň dva body. Ocenili jsme 
šťastnou ruku a nebojácnost 
hodonínského kouče Tomá-
še Polácha, který se nebál po-
slat na zelený pažit ve druhé 
půli 19letého dorostence 
Gabča, který v 72. minutě vy-
střídal Žáka. A právě tento 
mladík se o sedm minut poz-
ději gólově prosadil, když 
nekompromisně napálil míč 
po zemi ke vzdálenější tyči 
a srovnal tak na konečných 
2:2. Hodonínský brankář 
Lupač inkasoval v tomto 
souboji již po třinácti minu-
tách (to ho propálil prudkou 
ranou z úhlu do šibenice ke 
vzdálenější tyči domácí Má-
lek – pozn. red.) a protože to 
bylo až ve čtvrtém duelu za 
sebou, kdy dostal branku, byl 
překonaný po dlouhých 283 
minutách. Hosté postrádali 
zraněné obránce Michala Su-
chého, Josefa Heska a zálož-
níka Lukáše Křivánka. 
STATISTIKA ZÁPASU: 
Góly: 
13. Jaroslav Málek, 54. Martin 
Foltyn – 32. Zdeněk Šturma 
po rohovém kopu, 79. Da-
vid Gabčo, žluté karty: 2:3 

Fotbalové tabulky

1.	 Prostějov	 20	 4	 4	 73:31	 64
2.	 Vel.	Meziříčí	 19	 2	 7	 71:43	 59
3.	 Líšeň	 16	 5	 7	 62:41	 53
4.	 Kroměříž	 14	 5	 9	 53:44	 47
5.	 Hlučín	 13	 6	 9	 51:38	 45
6.	 Hulín	 12	 5	 11	 63:55	 41
7.	 Uničov	 10	 9	 9	 59:40	 39
8.	 Vyškov	 10	 7	 11	 45:48	 37
9.	 HODONÍN	 10	 7	 11	 47:51	 37
10.	Petřkovice	 11	 3	 14	 43:45	 36
11.	Rýmařov	 10	 6	 12	 44:56	 36
12.	Uh.	Brod	 10	 5	 13	 30:42	 35
13.	Val.	Meziříčí	 11	 2	 15	 41:65	 35
14.	Otrokovice	 8	 9	 11	 38:55	 33
15.	HFK	Olomouc	 5	 4	 19	 34:70	 19
16.	Mohelnice	 3	 5	 20	 34:64	 14

1.	 Lanžhot	 20	 6	 2	 74:19	 66
2.	 Bohunice	 15	 9	 4	 65:33	 54
3.	 Ráječko	 16	 6	 6	 65:34	 54
4.	 Dosta	Bystrc	 16	 6	 6	 59:42	 54
5.	 MUTĚNICE	 13	 8	 7	 54:30	 47
6.	 Sparta	Brno	 12	 9	 7	 58:49	 45
7.	 Boskovice	 12	 7	 9	 53:48	 43
8.	 Svratka	Brno	11	 8	 9	 64:49	 41
9.	 Bosonohy	 10	 5	 13	 50:56	 35
10.	Vojkovice	 10	 4	 14	 48:65	 34
11.	Mor.	Krumlov	8	 7	 13	 43:62	 31
12.	Rousínov	 10	 1	 17	 45:66	 31
13.	Ivančice	 7	 6	 15	 42:54	 27
14.	MS	Brno	 7	 4	 17	 34:76	 25
15.	VESELÍ	N.	M.	 6	 3	 19	 41:74	 21
16.	Bučovice	 3	 7	 18	 16:54	 16

1.	 Rajhrad	 18	 3	 3	 69:36	 57

2.	 VACENOVICE	 14	 5	 5	 44:25	 47

3.	 KOZOJÍDKY	 14	 2	 8	 60:40	 44

4.	 Valtice	 13	 5	 6	 52:45	 44

5.	 Ch.	N.	Ves	 12	 6	 6	 47:33	 42

6.	 KNĚŽDUB	 10	 6	 8	 63:44	 36

7.	 Nikolčice	 11	 2	 11	52:53	 35

8.	 V.	Bílovice	 10	 3	 11	42:36	 33

9.	 STRÁŽNICE	 7	 8	 9	 45:45	 29

10.	UHŘICE	 8	 4	 12	42:48	 28

11.	Mikulov	 7	 4	 13	39:48	 25

12.	Břeclav	B	 7	 3	 14	44:58	 24

13.	HOVORANY	 6	 3	 15	36:81	 21

14.	Křepice	 3	 2	 19	22:65	 11

1.	 Milotice	B	 15	2	 4	 67:33	 47

2.	 Mikulčice	B	 14	4	 3	 50:18	 46

3.	 Násedlovice	 12	5	 4	 48:29	 41

4.	 Lužice	 13	0	 8	 48:34	 39

5.	 NESYT	HO	 9	 3	 9	 41:49	 30

6.	 Vracov	 8	 3	 10	 46:45	 27

7.	 Rohatec	B	 8	 2	 11	 36:48	 26

8.	 Čejkovice	 7	 4	 10	 36:41	 25

9.	 Vacenovice	B	 8	 1	 12	 28:38	 25

10.	Vlkoš	 5	 5	 11	 35:52	 20

11.	Čejč	 4	 5	 12	 21:41	 17

12.	Prušánky	 4	 4	 13	 30:58	 16

1.	 Vrchovina	 20	 3	 4	 60:26	 63
2.	 Žďár	n.	Sáz.	 16	 4	 6	 57:31	 52
3.	 Rosice	 13	 9	 4	 65:24	 48
4.	 Šumperk	 14	 4	 8	 51:29	 46
5.	 Tasovice	 13	 4	 9	 47:45	 43
6.	 Stará	Říše	 12	 4	 10	 40:33	 40
7.	 BZENEC	 12	 3	 11	 63:54	 39
8.	 Ždírec	nad	D.	 10	 6	 10	 25:31	 36
9.	 Polná	 11	 2	 13	 52:53	 35
10.	Břeclav	 9	 5	 12	 35:38	 32
11.	Blansko	 7	 9	 10	 29:36	 30
12.	Velká	Bíteš	 8	 4	 13	 33:46	 28
13.	Strání	 7	 3	 16	 36:54	 24
14.	Havl.	Brod	 6	 5	 15	 33:72	 23
15.	Třebíč	 1	 7	 18	 24:78	 10
Ze	soutěže	odstoupil	AFK	TIŠNOV!

1.	 Krumvíř	 21	 2	 1	 79:25	 65

2.	 HR.	LHOTA	 16	 2	 6	 82:31	 50

3.	 Vyškov	B	 14	 4	 6	 41:30	 46

4.	 DUBŇANY	 11	 8	 5	 48:23	 41

5.	 Lednice	 12	 5	 7	 60:48	 41

6.	 RATÍŠKOVICE	12	 4	 8	 46:42	 40

7.	 Rakvice	 12	3	 9	 59:50	 39

8.	 VELKÁ	N.	VEL.	 9	 10	 5	 40:40	 37

9.	 MILOTICE	 9	 5	 10	48:60	 32

10.	V.	Pavlovice	 8	 4	 12	48:59	 28

11.	ROHATEC	 6	 4	 14	50:65	 22

12.	KYJOV	 5	 4	 15	 46:69	 19

13.	Dražovice	 3	 2	 19	 22:71	 11

14.	BLATNICE	 1	 1	 22	 26:82	 4

1.	 Šardice	 17	6	 1	 83:25	 57

2.	 Vnorovy	A	 12	9	 3	 51:30	 45

3.	 Ždánice	A	 13	2	 9	 51:44	 41

4.	 Svatobořice	 11	4	 9	 52:38	 37

5.	 Nenkovice	 11	4	 9	 41:53	 37

6.	 Dambořice	 9	 7	 8	 54:44	 34

7.	 Žarošice	 10	4	 10	37:36	 34

8.	 St.	Poddvorov	 10	4	 10	38:42	 34

9.	 D.	Bojanovice	 10	3	 11	51:44	 33

10.	Lipov	 9	 3	 12	48:52	 30

11.	Radějov	 7	 3	 14	45:61	 24

12.	Mikulčice	A	 6	 5	 13	42:49	 23

13.	Bukovany	 5	 7	 12	41:77	 22

14.	Kostelec	 5	 5	 14	32:71	 20

1.	 Ježov	 21	1	 1	 91:22	 64

2.	 Sobůlky	 15	3	 4	 91:26	 48

3.	 Vřesovice	 15	2	 5	 91:45	 47

4.	 Moravany	 13	2	 7	 51:37	 41

5.	 Žeravice	 12	2	 8	 62:45	 38

6.	 Želetice	 11	1	 10	59:58	 34

7.	 Věteřov	 9	 2	 11	51:62	 29

8.	 Domanín	 8	 3	 11	34:50	 27

9.	 Bohuslavice	 8	 1	 13	47:60	 25

10.	Žádovice	 7	 2	 13	43:51	 23

11.	Ždánice	B	 6	 4	 12	38:57	 22

12.	Archlebov	 6	 3	 13	34:62	 21

13.	Lovčice	 0	 0	 23	11:128	 0

1.	 Petrov	 17	3	 1	 78:14	 54

2.	 Hr.	Lhota	B	 16	3	 2	 96:30	 51

3.	 Suchov	 12	4	 5	 62:34	 40

4.	 Mor.	Písek	 12	4	 5	 55:42	 40

5.	 KEN	Veselí	 9	 3	 9	 46:33	 30

6.	 Hr.	Vrbka	 9	 2	 10	41:55	 29

7.	 Těmice	 7	 7	 7	 38:36	 28

8.	 Velká	n.	Vel.	B	8	 3	 10	63:43	 27

9.	 Vnorovy	B	 6	 2	 13	34:55	 20

10.	Tv.	Lhota	 5	 4	 12	36:56	 19

11.	Louka	 5	 4	 12	28:66	 19

12.	Nová	Lhota	 0	 1	 20	15:128	 1

(HO: 59. Opina, 74. Novotný 
a 83. Mareš), rozhodovali: 
Petr Dorušák – Roman Páral  
a Jiří Macrineanu, delegátem 
na utkání byl Jiří Malinovský, 
dělbu bodů vidělo 147 divá-
ků.
SESTAVA FK HODONÍN: 
Michal Lupač – Mane Cvijović, 
Tomáš Dekleva, Tomáš No-
votný, Petr Fojtík – Filip Žák 
(72. David Gabčo), Ondřej 
Paděra, Tomáš Mareš, Martin 
Opina (65. Pavlo Dovhanyuk) 
– Zdeněk Šturma – Radek Sa-
sín (88. Petr Kyselka). 
DALŠÍ VÝSLEDKY 28. 
KOLA: 
Uničov – Petřkovice 0:2 (0:1), 
205 diváků, HFK Olomouc – 
Mohelnice 2:1 (1:1), 92, Rý-
mařov – Líšeň 2:0 (0:0), 290, 
Uherský Brod – Vyškov 3:1 
(1:1), 225, Valašské Meziříčí 
– Hulín 0:0, 120, Otrokovice – 
Kroměříž 3:1 (1:0), 178, Pro-
stějov – Velké Meziříčí 2:0 
(1:0), 790. 
DIVIZE D – DOHRÁVKA 
18. KOLA: TJ SLOVAN 
BZENEC – FC ŽĎAS ŽĎÁR 
NAD SÁZAVOU 6:1 (4:1) 
Domácí borci si zřejmě divo-
ké výsledky oblíbili – viz. vý-
hry nad Stráním (6:0), Ždír-
cem nad Doubravou (5:1) a 
nebo Polnou (8:2). K tomu 
přidali i jasnou výhru ve 
středeční dohrávce nad dru-
hým celkem divizní tabulky, 
což se nečekalo. Nenastoupil 
nejlepší kanonýr divize D, 
Bzenčan Petr Kasala (zatím 
má na kontě 24  branek), 
přesto necelá stovka diváků 
viděla gólové hody. Platilo i 
ve Bzenci, že první vyhrání 
z kapsy vyhání, neboť hosté 
vedli 1:0, ale v dalším průbě-
hu pálili ostrými pouze do-
mácí hráči. 
STATISTIKA ZÁPASU: 
Branky: 
35. a 41. David Šmahaj, 
37. a 84. Tomáš Reška, 21. 
Adam Paták, 72. Dominik 
Pelikán – 17. Jan Nedvěd, ŽK: 
3:2 (u vítězů: Adam Paták, 
Lukáš Mlýnek a Michal Pet-
rucha), řídil Vítězslav Buček, 
90 diváků. O víkendu se hrálo 
řádné 28. kolo. BZENEC měl 
volno, protože jeho soupeř 
(AFK TIŠNOV) v polovině se-
zony odhlásil konec činnosti 
A týmu mužů v této soutěži! 

VÝSLEDKY 28. KOLA: 
Ždírec nad Doubravou – Blan-
sko 0:0, 200, Strání – Rosice 
1:1 (0:0), 296, Šumperk – Ha-
vlíčkův Brod 4:1 (4:1), 100, 
Polná – Velká Bíteš 0:3 (0:2), 
147, Vrchovina (Nové Měs-
to na Moravě) – Třebíč 6:1 
(2:1), 412, Žďár nad Sáza-
vou – Tasovice 2:2 (1:2), 180, 
Břeclav – Stará Říše 1:2 (1:0), 
60. 
KRAJSKÝ PŘEBOR – 28. 
KOLO: 
Mutěnice sice do poločasu 
prohrávaly v Bučovicích 0:1 
(45. Ondřej Holásek), ovšem 
po přestávce nepříznivý vý-
sledek otočily a připsaly si 
dvanáctou výhru v sezoně 
v poměru 3:1. Góly vítězů: 
58. Jiří Maršálek, 79. Roman 
Weigl a 88. Hynek Maršá-
lek, ŽK: 4:0, ČK: 1:0 (domácí 
brankář Martin Hanák v 79. 
minutě po druhé žluté). Ve-
selané prohráli vysoko 1:4 
(0:2) v brněnské čtvrti Bys-
trc, když jejich jedinou bran-
ku dal až za stavu 4:0 pro do-
mácí v 68. minutě David Joch. 
VÝSLEDKY 28. KOLA: 
Dosta Bystrc – Veselí nad 
Moravou 4:1 (2:0), Ráječ-
ko – Sparta Brno 2:2 (1:1), 
Lanžhot – Ivančice 6:2 
(4:1), Svratka Brno – Morav-
ský Krumlov 4:4 (2:3), Boso-
nohy – Vojkovice 1:2 (1:1), 
Rousínov – MS Brno 0:3 
(0:2), Bohunice – Boskovice 
1:1 (1:1). 
1.A TŘÍDA – SKUPINA B, 
24. KOLO: FC KYJOV 1919 
– FK BANÍK DUBŇANY 0:5 
(0:4) 
Domácí sice měli v úvodu dva 
závary před brankou Dali-
bora Zemana, ovšem skóre 
se měnilo na opačné stra-
ně. Kyjovský kapitán Zde-
něk Bartoň ztratil zbytečně 
balon, hostující Sviták do-
stal zajímavou nabídku na 
střelu a favorit z Dubňan se 
ve čtrnácté minutě dostal do 
vedení – 0:1. O dvě minuty 
později postupoval domácí 
Lukáš Klimeš sám na branká-
ře Zemana, ale v rozhodují-
cí chvíli poslal míč jen do vy-
bíhajícího strážce dubňanské 
svatyně. Ve 20. minutě pálil 
pohotově domácí Marek Ingr, 
na gólmana soupeře si ale 
nepřišel. O minutu později 

fauloval domácí Adam Kůřil 
ve vápně Tomáše Pochylého 
a na světě byla penalta: tu 
s přehledem proměnil Hla-
váč (0:2) a protože v dalších 
šesti minutách se hosté zno-
vu gólově prosadili, bylo  
o výsledku rozhodnuto. Na-
víc dvacet minut před kon-
cem střídající Silný chytře 
přehodil brankáře Pavla Ge-
bharta a uzavřel tak branko-
vý účet tohoto derby Hodo-
nínska, které vidělo pouhých 
96 platících diváků! 
STATISTIKA UTKÁNÍ: 
Branky: 
14. Dušan Sviták, 21. z pe-
nalty Patrik Hlaváč, 25. Fi-
lip Chaloupka, 27. Tomáš Po-
chylý, 70. Luděk Silný, střely 
na branku: 7:10, mimo: 4:7, 
rohy: 4:3, rozhodovali: Fran-
tišek Chabiča – Jakub Šmíd 
a Jan Vrbka.  „Dnešní utkání 
bohužel rozhodlo prvních 25 
minut, kdy měl soupeř čtyři 
tutovky a všechny proměnil. 
My jsme se taktéž dostali 
do několika gólových situa-
cí, ale nebyli jsme ani jednou 
úspěšní. Ve druhé půli jsme 
již byli bezzubí. Jinak já jako 
hlavní trenér tady po této se-
zoně končím, tým by měl pře-
vzít současný předseda oddí-
lu Darek Opatřil. Já zůstanu 
u mládeže a myslím si, že po-
kud se stávající kádr neposílí, 
bude to špatně,“ myslí si kouč 
Kyjova MIROSLAV ČADA. 
„Když se venku vyhraje 
5:0, je to krásné. Ale za-
čátek nebyl tak jednodu-
chý, to nás dvakrát podržel 
gólman Zeman. Pak jsme 

do poločasu dali čtyři góly  
a bylo rozhodnuto. Výhru 
jsme věnovali bývalému fot-
balistovi Františku Kordulovi, 
který právě dnes slaví osm-
desátiny! Čekal jsem, že nás 
Kyjov více potrápí,“ hlásil po 
jasné výhře dubňanský kouč 
MILAN BIDMON. 
DALŠÍ VÝSLEDKY: 
Velká nad Veličkou – Dražo-
vice 3:1 (1:1), Blatnice pod 
Svatým Antonínkem – Roha-
tec 1:3 (1:2), Milotice – Vy-
škov B 2:0 (1:0), Velké Pav-
lovice – Hroznová Lhota 0:4 
(0:1), Ratíškovice – Krumvíř 
0:1 (0:0), Lednice – Rakvice 
3:3 (3:1). 
1.B TŘÍDA – SKUPINA C, 
24. KOLO: 
Velké Bílovice – Kněždub 
3:1 (1:1), Hovorany – Břec-
lav B 3:1 (1:1), Vacenovice 
– Strážnice 2:1 (1:0), Kozojíd-
ky – Uhřice 4:0 (4:0), Valtice 
– Křepice 4:3 (1:1), Mikulov 
– Rajhrad 0:1 (0:1), Charvát-
ská Nová Ves – Nikolčice 6:3 
(3:1). 
OKRESNÍ LIGA – 24. 
KOLO: TJ STARÝ POD-
DVOROV – SK DOLNÍ BO-
JANOVICE 2:1 (0:0) 
První půle derby na Podluží 
byla nezáživná, kromě gólů 
chyběla tomu šťáva. Obraz 
hry se změnil po přestáv-
ce, kdy s brankami se do-
stavila na hřiště fotbalovost  
a herní nasazení z obou stran, 
což takové derby potřebuje 
jako sůl! Loni na podzim vy-
hrály doma Dolní Bojanovice 
1:0, takže nejbližší soused 
jim měl co vracet. Přesný 

výsledek tohoto duelu trefil 
prezident domácího oddí-
lu Miroslav Hřebačka, který 
tak prokázal skvělé tipérské 
znalosti. Vynikající fotbalové 
počasí a téměř 500 diváků 
– co víc si přát! Branky: 47.  
a 54. Lukáš Kašík – 48. Jakub 
Siwiec, ŽK: 1:1, rozhodova-
li: Petr Zálešák – Jiří Jahoda  
a laik Jaroslav Majzlík. 
DALŠÍ VÝSLEDKY: 
Radějov – Kostelec 2:1 (0:1), 
Vnorovy A – Ždánice A 2:4 
(1:1), Dambořice – Svatobo-
řice-Mistřín 4:3 (2:1), Bu-
kovany – Žarošice 3:3 (3:0), 
Lipov – Mikulčice A 1:0 
(0:0), Nenkovice – Šardice 
0:7 (0:0). 
3.A TŘÍDA – 22. KOLO: 
Čejč – Milotice B 1:2 (0:2), 
Čejkovice – Prušánky 4:2 
(3:0), Lužice – Vracov 3:2 
(0:0), Mikulčice B – Vlkoš 9:0 
(4:0), NESYT HO – Násed-
lovice 3:3 (1:2), Rohatec B – 
Vacenovice B 2:0 (1:0). 
3.B TŘÍDA – 24. KOLO: 
Domanín – Věteřov 5:2 (0:1), 
Bohuslavice – Žádovice 1:0 
(0:0), Archlebov – Vřesovice 
2:3 (1:2), Ježov – Žeravice 5:1 
(2:0), Moravany – Lovčice 
10:0 (6:0), Sobůlky – Želetice 
6:3 (4:3). 
3.C TŘÍDA – 22. KOLO: 
Petrov – Hroznová Lhota B 
0:0, Těmice – Moravský Písek 
2:2 (2:0), Tvarožná Lhota 
– Louka 1:0 (0:0), Suchov – 
Hrubá Vrbka 7:2 (2:1), Velká 
nad Veličkou B – Nová Lhota 
5:0 (2:0), KEN Veselí nad
Moravou – Vnorovy B 1:1 
(1:1). (pol)

MSFL – 3. LIGA KRAJSKÝ PŘEBOR 1.B TŘÍDA –  SKU-
PINA C

3.A TŘÍDADIVIZE D 1.A TŘÍDA –  SKU-
PINA B

OKRESNÍ PŘEBOR 3.B TŘÍDA 3.C TŘÍDA

V neděli 3. června osla-
vil krásných 80 let 
ratíškovický rodák 
a fotbalová legen-
da, pan FRANTIŠEK 

KORDULA z Dubňan, 
známý pod přezdív-

kou Fajza. Svou fotbalo-
v o u kariéru začínal v Ratíško-
vicích, kde se stal coby dorostenec mistrem 
republiky a to mu otevřelo cestu do pražské 
Dukly. Byl obávaným kanonýrem a na vojně 
prožil nezapomenutelné zážitky. S fotbalem 
se dostal i do Ameriky a natrvalo se mu v pa-
měti usadil start proti slavnému brazilskému 
klubu ze Santosu, za který hrál tehdy nejlepší 
fotbalista světa Pelé. V roce 1968 odešel hrát 
do Baníku Dubňany, kde později i trénoval. 
„Byl jsem tehdy jeho spoluhráčem a dlouho-
letým kapitánem Dubňan. Vždy jsme obdi-
vovali jeho zásadovost a čestné jednání jak 
ve sportu, tak i v soukromí. Na hřišti byl ale 
jiný člověk – to neznal bratra, protože nesná-
šel porážky. Vzpomínám, že jsme mu připra-
vili množství legrácek a schválností, ale vždy 

nás dokázal srovnat. Mám ale i jednu 
zajímavou příhodu: Vždy před zápa-
sem měl v ruce svůj notes a ve druhé 
papírky se sestavami. Stál přede mnou 
jako kapitánem a vysvětloval taktiku 
na zápas. V týmu jsme měli spoluhráče, 
kteří jako správní vinaři občas slavili  
WWa když některý nemohl hrát, tak 
kouč Fajza jen bezmocně bouchal 
s lístečkami, neboť žena mu říkala 
- „Pojď Františku spát, je již ráno půl 
třetí!“ prozradil jeho bývalý spolu-
hráč Petr Vyškovský z Hodonína. Tak 
svůj fotbal tento oslavenec milo-
val. Nyní ho můžete pravidelně vi-
dět na zápasech fotbalistů Hodonína  
a Dubňan a jinak volný čas věnuje další 
své velké lásce, a to účinkování v Mu-
žáckém sboru v Dubňanech. Jménem 
výboru TJ Baník Dubňany, bývalých spo-
luhráčů, kamarádů a příznivců kopané 
přejeme oslavenci do dalších let hodně 
zdraví, rodinné spokojenosti a ať se do-
žije oslav 100 let kopané v Dubňanech. 
K blahopřání se připojuje i redakce tý-
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Aby první svaté přijímání nebylo zároveň posledním...

Region - Významný okamžik 
v duchovním životě dítěte, nebo 
spíše jenom  tradice, splněné 
přání babičky, památeční foto-
grafování ve svátečních šatech 
a  rodinná oslava se slavnost-
ním  obědem? První svaté při-
jímání může být tím i oním… 
nebo dokonce vším dohromady. 

Ve farnostech našeho regionu je 
tato událost v těchto dnech ak-
tuální.

V Kyjově přistoupilo v neděli 
27. května k prvnímu svatému 
přijímání 14 dětí, z toho 8 dí-
vek a 6 chlapců. V rámci výuky 
náboženství se děti kateche-
ticky na tento okamžik připra-

vovaly celý školní rok. Dva mě-
síce předem se navíc scházely  
o středách na faře. „Šlo nám 
také o to, aby se děti zapoji-
ly do činnosti farnosti, někte-
ří chlapci ministrují, děvča-
ta zpívají ve scholičce … aby 
děti  nejenom přijímaly to, co 
církev poskytuje, ale samy 

přispěly svým dílem tomu-
to společenství,“ uvedl děkan  
z kyjovské farnosti P. Vladimír 
Mrázek. 

Dlouhodobější průměrný 
počet dětí přistupujících kaž-
doročně k prvnímu svatému 
přijímání je v kyjovské farnosti 
asi dvacet. „Loni to bylo 23 dětí, 
před pěti lety 11 dětí a před de-
seti lety 26 dětí,“ listuje děkan  
krasopisně psanými záznamy 
ve farní knize. „Bolestí je, že po-
lovinu dětí ztrácíme velmi rych-
le. Někteří měli už v tomto roce 
potíže s účastí na nedělní mši 
svaté, rodina na to nebyla zvyk-
lá. Takže někdy je to opravdu 
pouhá tradice a svaté přijímá-
ní nevede k ničemu hlubšímu  
a vyššímu, stává se jenom 
něčím vnějškovým… Je to 
velká škoda, že rok práce  
a  duchovní formace dětí vyústí 
jenom právě do tohoto jednoho 
svátečního okamžiku – a dál už 
se třeba  nic neděje...“ povzdechl 
si kyjovský děkan. 

V Hodoníně se slavnostní 
mše spojená s prvním sva-
tým přijímáním dětí usku-
teční 10. června. Jak infor-
moval děkan  P.  Josef Zouhar, 
tato událost se letos týká  

Na fotografii je 42 dětí, které přistoupily 21.5.2018 k prvnímu svatému přijímání 
ve farním kostele Svatých andělů strážných ve Veselí nad Moravu. Vlevo je veselský 
kaplan P. Roman Vlk, který děti připravoval. Většina dětí je podle místní tradice 
oblečena v krojích. Foto: Zbyněk Šišpera

11 třeťáků, šesti chlap-
ců a pěti dívek. Děti se na 
ni  připravují ve výuce ná-
boženství už od první třídy.  
O pátcích je jim věnována 
dětská mše. Dlouhodobě-
ji se stav prvokomunikantů  
v této farnosti pohybuje mezi  
9 a 15 dětmi. „Asi 50 procent  
z nich se dále aktivně účastní na  
životě farnosti,“ doplnil děkan. 

Ve Veselí nad Moravou 21. 
května přistoupilo poprvé ke 
stolu Páně 42 dětí, z toho 24 
chlapců a 18 dívek. „Tak vy-
soký počet dětí jsme tu na-
posledy měli před patnác-
ti lety,“ konstatoval kaplan 
P. Roman Vlk, který děti  
k  k přijetí Ježíše v Eucharistii 
připravoval. „Vyučování nábo-
ženství probíhá jak na zdejší 
církevní základní škole, tak i na 
státní škole. Dětí ze státní ško-
ly bylo tentokrát o něco více,“ 
informoval. Příprava na tento 
slavnostní okamžik by podle 
něj  měla ideálně probíhat už 
od narození dítěte, kdy rodiče 
při jeho křtu slibují, že dítě bu-
dou vychovávat v katolické víře. 
„I když se mladý člověk třeba 
na nějakou dobu vzdálí nábo-
ženskému životu, stává se, že 

se i po letech vrátí u příležitosti 
přípravy k biřmování nebo na 
manželství,“ dodává s optimi-
smem P. Vlk. 

„Moc jsme se na tuhle chví-
li těšili, bylo to krásné a do-
jemné. Tuhle slavnost dítě, 
člověk, prožívá jen jednou 
v životě,“ řekla  po sváteční 
mši maminka z Kyjova. „Otec 
Tomasz má krásný vztah  
k dětem, moc mu děkujeme za 
to, jak celou přípravu vedl,“ po-
chválila kněze Tomasze Žur-
ka z kyjovské farnosti. „Syn 
prožíval přípravu v klidu,  dva 
týdny před slavností psali na 
faře velký test, dostal jednič-
ku. Jenom v sobotu začal být  
nervozní, nemohl usnout, ale 
v neděli to zvládl bravurně... 
V sobotu týden předtím byl  
v kostele pro děti i rodiče finální 
nácvik, to bylo důležité a údaj-
ně všude to tak není. Mše byla 
sváteční, dojemná, měla jsem 
co dělat, abych nebrečela, ob-
zvlášť při pohledu na děti,  když  
četly přímluvy, společně se  
u oltáře  drželi všichni za ruce  
i s Otcem Tomaszem – a mod-
lili se...“ shrnula svoje zážitky  
z emotivní události žena. 

(bum)


