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Starostové postižených obcí tornádem 
obdrželi kříže požehnané papežem 

Fantastický pocit čekal při premiéře 
na velické ochotníky - vyprodané hlediště

LUŽICE - Kříže vyrobené z 
trámů poničeného kostela v 
Moravské Nové Vsi, který se 
stal symbolem červnového tor-
náda, obdrželi starostové pěti 
obcí (Mikulčice, Lužice, Hodo-
nín, Hrušky a Moravská Nová 
Ves) postižených přírodním 
živlem.
V počtu sedmi kusů je požehnal 
koncem října ve Vatikánu sa-
motný papež František při ge-
nerální audienci v přítomnosti 
hejtmana Jihomoravského kra-
je Jana Grolicha. 
Jeden z křížů dostal papež da-
rem a zůstávající druhý zvažuje 
krajské vedení úřadu vydražit. 
Akt předání na Slovácku se 
uskutečnil v pátek 5. listopadu 
před obecním úřadem v Luži-
cích za účasti jihomoravského 
hejtmana.                                (av)

VELKÁ nad VELIČKOU - Snad se 
nedá v této době našemu titulku 
ani věřit, ale je to tak! Při úvod-
ním představení  místních diva-
delníků v premiéře po desítkách 
let obnovené hry s názvem „Jako 
pralidé“ diváci překvapili a vy-
prodali do posledního místečka 
sál kulturního domu. 
Navíc to bylo ještě ve všední, a to 
pracovní den 3. listopadu.
Odehraný veselý kus zavedl di-
váky do pestrobarevného světa 
pravěku. Tlupa pralidí nastolila 
otázku, zda je pro dosažení lepší 
budoucnosti důležitější zdravý 
rozum, technický pokrok nebo 
sexuální volnost.
„Zájem diváků byl velký a krásné 
ohlasy po divadle, což je vše ří-
kající. Několik dnů dopředu jsme 
měli kapacitu hlediště vyproda-
nou. Mám z toho radost,“ pro-
hlásila spokojeně Soňa Pachlová, 
vedoucí kulturního domu.
Jednalo se vůbec o první vystou-
pení Velického ochotnického 
spolku (VOSK), který chce svou 
činností navázat na své před-
chůdce, kteří ve Velké nad Velič-

kou působili až do konce 70. let. 
Divadelní hra „Jako pralidé“ byla 
dle dochovaných pramenů po-
slední hrou, kterou zde ochotníci 
v roce 1979 uvedli a symbolicky 
byla rovněž první hrou, kterou 
se uvedl obnovený ochotnický 
spolek.
„Poprvé jsme se zájemci o di-
vadelní činnost setkali koncem 
února loňského roku a postupně 
se vytříbil základ pro stávající 
soubor. V dnešních dnech čítá 15 
členů a řadu dalších osob, kteří 
se podílejí na přípravě předsta-
vení například při výrobě kulis 
či tvorbě propagačních materiá-
lů,“ představuje ochotníky jejich 
člen Lukáš Pachl.
Podle něho přípravu hry prová-
zelo mnoho těžkostí. Problema-
tické bylo získání scénáře hry, 
který nebyl k dispozici v elektro-
nické podobě a notového zápisu 
k písním. Členové souboru Jan 
Grabec a Adam Pšurný jej mu-
sely vytvořit a upravit podle zá-
znamu představení dostupného 
na internetu natočeného v deva-
desátých letech. 

Na velické ochotníky čekalo při své premiéře vyprodané hlediště, které bylo s jejich výkonem na 
prknech, která znamenají svět, hodně spokojené.

„Na tom modrotisku je to nádherný. I když teda bych raději měla to dřevo u nás v kostele v původním stavu a na svém místě,“ povzdech-
la si na facebooku Petra Truhlářová z Moravské Nové Vsi.                                                                                                                                         (Foto: fb)

„Zkoušení hry bylo několikrát 
dlouhodobě přerušeno z důvodu 
opatření, která měla zabránit ší-
ření epidemie COVID-19. Soubor 
byl nucen dvakrát zrušit pláno-
vanou premiéru hry, kdy tato 
měla poprvé proběhnout již na 
podzim roku 2020. V průběhu 
nácviku hry došlo k výměně na 
postu režisérky, když Martina 
Procházková odešla plnit ma-

teřské povinnosti a nahradila 
ji Štěpánka Minksová. Martina 
Procházková se následně k sou-
boru opět připojila, a dokonce 
zaskočila při představení 12. lis-
topadu ve Veselí nad Moravou za 
nemocnou kolegyni,“ říká Pachl.
Pro velký úspěch plánuje VOSK 
odehrát ještě jednu reprízu 
představení na domácích prk-
nech. 

„Do budoucna chceme pokračo-
vat ve své činnosti a každoročně 
uvést novou divadelní hru. Přes-
tože jsme soubor ještě mladý, 
cítíme, že jeho silnější stránka 
jsou komedie a tímto směrem 
se chceme rovněž ubírat ve své 
dramaturgii,“ dodává s určitým 
přáním Lukáš Pachl, který dělá 
ve Velké nad Veličkou obecního 
kronikáře.                                     (av)
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Budete na vánoce nakupovat dárky v obchodech nebo na internetu?

HODONÍN - Ekologicky a zá-
roveň eticky přistupuje měs-
to Hodonín k budoucí obnově 
příměstského lesa. Část kala-
mitně vytěženého dřeva se v 
podobě dřevěného mobiliáře 
vrátí zpět do modernizované-
ho lesoparku. Tomuto záměru 
dali radní města zelenou na 
svém jednání v polovině října. 
Současně již byla zahájena i 
první etapa výsadby lesa.
V důsledku řádění tornáda 
bylo v příměstském lese zni-
čeno přibližně 38 ha lesní 
plochy. Od této události až k 
1. říjnu těžaři z Lesů Horňác-
ko, s nimiž má město Hodonín 
uzavřenu rámcovou smlouvu, 
vytěžili a bezplatně uskladnili 

přibližně 6 125 m3 kalamit-
ního dřeva. Rada města záro-
veň schválila odprodej tohoto 
dřeva právě společnosti Lesy 
Horňácko, vyjma kvalitnější 
suroviny, která bude dále vyu-
žita přímo v modernizovaném 
lesoparku. 
„Část dřeva chceme využít na 
výrobu mobiliáře, chodníků, 
mostků, herních prvků či umě-
leckých objektů pro příměst-
ský les a zasažený intravilán. 
Dřevo je nutné co nejdříve od-
borně zpracovat, protože pod-
léhá rychlé degradaci,“ uvedla 
Tereza Kleinerová z oddělení 
odpadového hospodářství a 
zeleně.
Rada města odsouhlasila za-

dání těchto prací pile Za-
chotín, která zpracuje řezivo 
tak, aby budoucí práce se dře-
vem byla co nejjednodušší. 
Kromě ekologického a záro-
veň symbolického aspektu 
znamená návrat dřeva do lo-
kality, kde původně vyrostlo, 
především úsporu za dřevní 
materiál pro budoucí projek-
ty. Využito bude přibližně 350 
m3 dubu, 200 m3 borovice 
a 6 m3 akátu. Než se však ze 
dřeva stanou finální výrobky, 
bude to ještě nějakou dobu tr-
vat.
„Kvůli nevhodné době smý-
cení, tedy v plném vegetač-
ním období, je nutné nařezat 
kulatinu na tzv. prizmy, tedy 

polotovar, který musí nejprve 
přirozeně vyschnout. Teprve 
poté bude možné polotovary 
zpracovat na finální výrobky,“ 
doplnil k postupu prací Pavel 
Foltýn z oddělení odpadového 
hospodářství a zeleně.
Současně se pracuje také na 
první etapě zalesňování v lo-
kalitě Bažantnice. Lesy Hor-
ňácko již začaly s oplocením a 
výsadbou necelých 10 hekta-
rů lesního porostu, a to klasic-
kým lesnickým způsobem. Bě-
hem letošního podzimu a jara 
příštího roku plánují vysadit 
celkem 77 tisíc sazenic pře-
vážně dubů, s příměsí javoru, 
lípy a habru.                                                                                   

(pk, av)

BZENEC - Předposlední v 
roku, tentokrát mimořádné 
listopadové zastupitelstvo 
města, mělo jako v předchá-
zejících jednáních opět ruš-
nou atmosféru. Slovní jiskry 
létaly éterem v celém průbě-
hu čtyřhodinového zasedání z 
obou stran složeného zastupi-
telstva, z koalice i opozice. 
Mimo jiné se na tom podepsa-
lo také před měsícem konané 
referendum o osudu bzenec-
kého zámku, jehož konečné 
výsledky nemile překvapily 
současné vedení radnice, kte-
ré prosazovalo odprodej his-
torického objektu. Dlouholetý 
starosta Bzence Pavel Čejka 
přitom oficiálně prohlásil, že k 
lednu 2022 odstoupí on i celá 
rada z funkcí, dají přednost 
opozici a mládí.
 „Po 28 letech v komunální po-
litice jsem dospěl k názoru, že 
zdraví je přednější než urážky 
našich komunálních politiků a 
mladé generace na sociálních 
sítích. Jsem druhým nejdéle 
sloužícím komunálním politi-
kem ve Bzenci od roku 1848. 
Za odvedenou práci se nesty-
dím a jsem přesvědčen, že za 
námi je řada projektů, které 
město od roku 1995 realizo-
valo,“ prohlásil NOVÉMU SLO-
VÁCKU dosluhující starosta 
Pavel Čejka. Jeho posledním 

zklamáním byl právě výsledek 
referenda o bzeneckém zám-
ku. 
„Všichni kvalifikovaní lidé 
nám doporučovali, že je lépe 
nechat investovat zájemce a 
naše finanční prostředky vyu-
žít na další rozvoj a zvelebová-
ní města. Nechci být u něčeho, 
s čím bytostně nesouhlasím 
a nechci občanům vysvětlo-
vat, proč nejsou peníze na to 
či ono. Opoziční zastupitelé 
dostávají příležitost, aby je-
jich slibované záměry naplni-
ly anebo v opačném případě 
dokázali občanům, že na to 
neměli. Nerad odcházím de-
vět měsíců před komunální-
mi volbami, ale chci si ještě ve 
zdraví užít podzim života.
Místostarostové i členové 
rady mají shodný názor a tak 

po novém roce dáme funkce 
k dispozici,“ dodal zklamaně 
zatím stále první muž Bzence. 
„Občané Bzence v referendu 
jednoznačně rozhodli o zacho-
vání zámku v majetku města. 
Každý soudný komunální po-
litik, který naopak prosazoval 
prodej, by dle mého názoru 
odstoupení zvážil. Oznáme-
ný krok naší rady, tedy brzké 
uvolnění křesel radních, mís-
tostarosty a starosty při se-
trvání v zastupitelstvu jako 
takovém, za odstoupení v pra-
vém slova smyslu nepovažuji. 
Tito pánové budou mít nadále 
v zastupitelstvu svou většinu. 
Z mého pohledu se jedná spí-
še o politickou hru před blíží-
cími se volbami, než o údajné 
uznání odpovědnosti a ústup. 
Důkazem budiž to, že novým 
členem této dosluhující rady 
nebyl zvolen navrhovaný opo-
ziční zastupitel Miroslav Goli-
áš, ale vlastní koaliční partner 
za KSČM. Nebo nevole koalice 
hlasovat pro některé opozič-
ní návrhy vedoucí k opravám 
zámku,“ zareagoval našemu 
periodiku opoziční zastupitel 
Erik Ebringer.
Na zastupitelstvu byl mezi 
hrstkou diváků také býva-
lý krajský zastupitel Rudolf 
Bauer, který nevyzařoval spo-
kojeností jako většina přítom-

ných s průběhem a napjatou 
atmosférou. 
„Velkým překvapením nejen 
starosty a jeho spřízněných 
duší, ale taky organizátorů 
referenda byl fakt, že poměr 
hlasů byl víc jak devastují-
cí pro NE prodejce (tak bylo 
psáno na volebním lístku) a z 
toho se po vítězných invekti-
vách objevila jediná možnost, 
a to odstoupit, nejenom z po-
stů, ale i ukončením svého 
působení v orgánech města,“ 
tvrdí Bauer.
„Zde by nastala situace, že 
stávající vedení zatáhlo za 
záchrannou brzdu a jejich 
nadpoloviční většina i nadále 
bude tím, čemu se říká man-
dát bez portfeje, ale rozhodu-
jící a do voleb je ještě hodně 
daleko. Významným bylo vy-
hlášení, že vlk se nažral a koza 
zůstane celá panem místosta-
rostou o budoucí spolupráci, 
což zavání tak trochu alibis-
mem v dané věci, když návrh 
opozice na počátek financová-
ní opravy zamítli! Pak se na-
skýtá otázka, zda bude či ne-
bude pan starosta a spol. těmi, 
kteří s pokorou poražených 
budou konstruktivní a pode-
zření, že se budou jíst jater-
nice bez chleba se uvidí,“ míní 
bzenecký senior Rudolf Bauer.

(Antonín Vrba)

NOVÉ SLOVÁCKO 
Čtrnáctideník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko. 

Vychází každé druhé úterý.  
Vydává: NS PRESS s.r.o., nám. Bartolomějské 48, 698 01 Veselí nad Moravou. 

Registrováno Ministerstvem kultury ČR  
pod značkou MK ČR E19937 ISSN 1804-7203,  

REDAKCE: 695 01 HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 5, tel.: 606 057 815 
email: nslovacko.redakce@gmail.com

Kalamitní dřevo se v podobě mobiliáře 
 vrátí do hodonínského lesoparku

Rušno ve Bzenci - odstupují radní 
 včetně dlouholetého starosty Pavla Čejky

Zaznamenal: Tonda Vrba
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Marie Formano-
vá, OSVČ, Svato-
bořice-Mistřín    
Abych pravdu řekla, tak 
toho moc nenakupuji, 
protože dnešním mla-

dým se moc nezavděčíte, prý nejsem moderní, 
tak to řeším obálkami. To my jsme byli jinak 
vděční, ale taky tenkrát nebyly plné obchody 
jak teď. 

Blanka Srubian 
Jonásová, OSVČ, 
Svatobořice-Mi-
střín
Dárky budu nakupovat 
jedině přes internet. 

Hlavní důvod je, že mám strach z COVIDU-19. 
Navíc mi tenhle způsob vyhovuje, protože je po-
hodlnější a rychlejší. V klidu si vyberu co chci a 
případně mohu zboží vrátit,  když se mi nelíbí.

Josef Ševčík, 
tvůrce lidových 
ornamentů, 
Prušánky
Dárky jsou pro mne už 
moře let pasé.

Radmila Tesaří-
ková, Moravský 
Písek
Vánoce jsou jedny z 
nejkrásnějších svátků 
a proto si jej užíváme 

plnými doušky. Dcery vedu k rodinným tradicím, 
které každoročně dodržujeme a k tomu patří i 
nákup dárků. Nakupujeme převážně v obcho-
dech a na vánočních trzích. Důvod? Je velmi 
prostý. Vždy si nákup užijeme s úsměvem na 
tváři, k tomu svařák a pečený čaj nesmí chybět. 
Setkání s přáteli na krásných osvětlených náměs-
tích nás zahřeje u srdíčka. Děvčátka se vždy učila 
vánoce milovat, jako svátky klidu, radosti a ne 
jako nutnost úklidu a stresu. Vánoční atmosféru 
u stromečku ať už v obchodním centru nebo na 
trzích vám žádný e-shop nenahradí.

Pavla Voldánová, 
na mateřské do-
volené, Hodonín
Dárky budu shánět v 
obchodě i na netu.

Petra Šťastná, 
úřednice, Vaceno-
vice
Dárky jsem kupovala s 
předstihem na internetu 
a drobnosti dokoupím v 

obchodě.

Leoš Kovařík, 
pracovník Armá-
dy České republi-
ky, Ratíškovice
Ani v obchodě, ani na 
internetu. Vlastní výroba.

Petr Jetelina, 
radiologický 
asistent, Kyjov
Budu nakupovat určitě 
na internetu a pokud 
covidová situace dovolí, 

rád zajdu i do kamenného obchodu.

Martin Zlomek, 
spolumajitel 
firmy, Dolní 
Bojanovice
Nám nosí dárky Ježíšek!

Daniel Čmelík, 
místostarosta 
města, Kyjov
Někdy nakupuji na in-
ternetu, jindy v kamen-
ných prodejnách. Záleží 

na mnoha faktorech. Nejvíc na tom, co kupuji. 
Něco se přes internet prostě koupit nedá. Nebo 
alespoň za mě. Jsou věci, které potřebuji vidět 
na vlastní oči, abych si byl jistý tím, že jsou to 
pravé ořechové. Nejlepším příkladem je oblečení. 
Musím ale říct, že v posledních letech je pro mě 
důležité hlavně od koho. Snažím se nakupovat 
převážně od tuzemských firem. Tímto je podpořit 
a dát blízkým originální dárky. Například foto-
album z recyklovaného papíru a desek ze dřeva. 
Věřím, že takové dárky potěší nejvíc. Já vím, 
nejvíc ty vyrobené. Na to mi ale chybí zručnost. 
Nezbývá tedy než spoléhat na nápaditost.

Miroslava Zalu-
bilová, učitelka 
zpěvu na ZUŠ, 
Blatnička
Vánoční dárky, ale nejen 
ty vánoční, velmi ráda 

nakupuji. Mám ráda, když můžu dělat druhým 
radost a překvapovat je. Dávám přednost náku-
pům vánočních dárků v kamenných obchodech, 
protože mám ráda přímý kontakt s danou věcí, 
kterou se chystám koupit, vidím přesné barvy, 
materiál a podobně. Bohužel však nemám tolik 
volného času, abych si vánoční nákupy dárků 
mohla naplno užívat tak, jak bych chtěla, takže 
se stává, že stejně musím usednout k interneto-
vému obchodu, když nestihnu všechny koupit a 
trnout v jakém stavu mi zboží přijde a zda vůbec 
stihne přijít do Štědrého dne. 

Lucie Hajdová, 
fotografka, 
Kostelec
Letos jsem to nenechala 
na poslední chvíli, naku-
puju v obchodě a také 

na internetu. Už mám dárky pro psy a začínám 
vybírat něco pro lidi.

Lubomír Kylian, 
senior, Ježov
Určitě dárky budu na-
kupovat hlavně v ob-
chodech, e-shopy mají 
lákavé zboží, ale již se 

nám stalo, že v neporušeném balíku přišlo v 
originálním obalu poškozené zboží. Rád si proto 
dárek prohlédnu než ho koupím a daruji pod 
stromečkem. 

Téměř rovných třicet let sta-
rostoval ve Bzenci Pavel Čejka.

KYJOV – Zatímco během října 
bylo v Nemocnici Kyjov testová-
no na covid 1323 lidí, z toho PCR 
testy 905 osob, v měsíci listopa-
du zájem poklesl. Důvodem je 
zpoplatnění testů. Testy jsou od 
1. listopadu hrazeny z veřejného 
zdravotního pojištění pouze oso-
bám mladším 18 let, lidem očko-
vaným alespoň jednou dávkou 
vakcíny a také těm, kteří nemo-
hou být očkovaní ze zdravotních 
důvodů. Pokud vás pošle na test 
lékař nebo hygienická stanice, 
test bude pro vás rovněž zdarma.
V případě, že se rozhodnete otes-
tovat pouze pro vlastní potřebu 
bez další indikace, za provede-
ní antigenního testu zaplatíte v 
současné době 201 korun, PCR 

test stojí 814 korun. Současně 
se zkrátila doba platnosti u obou 
testů. U AG testu je to 24 hodin, 
tedy jeden den,   PCR test platí 72 
hodin,  tři dny. „Částku lze uhra-
dit buď hotově na místě nebo 
kartou na pokladně v budově 
ředitelství,“ doplňuje mluvčí ne-
mocnice Filip Zdražil. „Zájem o 
testování v posledních dnech 
mírně opadl, větší je zpravidla v 
pátek před víkendovými spole-
čenskými a kulturními akcemi. 
Nyní se provádí zhruba 50 až 70 
antigenních testů za den a 30 až 
110 PCR testů, zde záleží na tom, 
zda je krátký či dlouhý testovací 
den.“ Bližší informace k testování 
najdou zájemci na https://www.
nemkyj.cz/odberove-misto. 

Obavy z nové vlny covidu i place-
ní testů vyvolaly zvýšený zájem 
o očkování. Zdravotníci nemoc-
nice naočkují více než 200 lidí za 
den, z toho asi pětinu osob prv-
ní dávkou. Oblibu si získala jed-
norázová vakcína pro neregis-
trované, vakcína od společnosti 
Johnson & Johnson. Lidem, kteří 
se předem registrovali prostřed-
nictvím centrálního rezervační-
ho systému, zdravotníci aplikují  
vakcínu Pfizer-BioNTech. Očko-
vat se je možné v Nemocnici Ky-
jov v úterky, středy a čtvrtky,  v 
době od 7.15 do 15.30 hod.
K datu 10. 11. 2021 bylo v Ne-
mocnici Kyjov hospitalizováno 
21 covid pozitivních pacientů na 
standardních lůžkách a 4 osoby 

na ARO. S ohledem na tuto sku-
tečnost a horšící se epidemiolo-
gickou situaci dochází  v kyjov-
ské nemocnici k omezení výkonu 
odkladné péče. Opatření se týká 
oddělení chirurgie, ortopedie a 
urologie. „Omlouváme se našim 
pacientům, kterých se omezení 
dotkne a třeba jim odsune pláno-
vaný zákrok na pozdější termín,“ 
uvedlo vedení nemocnice na so-
ciálních sítích. „Musíme zajistit 
dostatečný počet lůžek pro covid 
pozitivní pacienty, kteří přibýva-
jí bohužel nejen na standardním 
oddělení, ale i na lůžkách inten-
zívní a resuscitační péče.“ V po-
dobné situaci je v současné době 
celá řada nemocnic po celé zemi. 

(bum)

KYJOV - V uplynulých dnech 
byla Nemocnice Kyjov externě 
hodnocena ohledně kvality a 
bezpečí poskytovaných zdravot-
ních služeb. „Audit hodnotil fun-
gování nemocnice optikou ně-
kolika kritérií: péče o pacienty, 

personální záležitosti, bezpečné 
prostředí pro pacienty i zaměst-
nance, řízení kvality,“ přiblížil 
mluvčí kyjovské nemocnice Fi-
lip Zdražil. Certifikát platí tři 
roky.  Po uplynutí této doby 
musí nemocnice doložit, že sys-

tém nejen udržuje, ale úroveň 
nastavené kvality se v uvede-
ných oblastech snaží průběžně 
zvyšovat. To se trvale daří, ne-
mocnice poprvé obhájila certifi-
kát v roce 2015.
„Opětné udělení akreditace pro-

kazuje, že Nemocnice Kyjov po-
skytuje vysoce odbornou péči, 
prostřednictvím kvalifikované-
ho personálu a současně dispo-
nuje kvalitním přístrojovým vy-
bavením,“ zhodnotil Zdražil.                                                                                               

(bum)

Testování na covid se samoplátcům prodraží. Zájem o očkování vzrostl

Nemocnice  obhájila certifikát kvality a bezpečí
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Kdyby chtěl někdo udělat přepis mých dávných dialogů s mojí 
babičkou Marií Lopraisovou z vracovského Čaganova, mohlo by 
to znít třeba nějak takhle: „Hanko, ná kde zas cáráš, poď hneď 
obědvat, už tě zháňám popáté!“ „Už idu, babi, a co máme?“ „No 
co, kel! Šak sem ti včera říkala, že dnes bude! Mamka je v práci, 
a já idu za chvílu na Přední díl do řepy, tož nemám na vaření čas! 
A ty ideš se mnú, tak se v ten neňúrej, pohni a poď, ať do veče-
ra eště neco uděláme.“ „Cooo, už zas kel? Brrrr, fuuuj, nechcu!“ 
„Nechceš? Nejez. Budeš do večera hladná!“ 
Bože, jak já jsem ho tehdy nenáviděla! Dušený vracovský kel. 
Když jsem viděla na stole u babičky tuhle zelenou hlávku, otřepa-
la jsem se pokaždé tak, že už se mnou nebyla až do oběda řeč. 
A že jsem těch řečí nadělala normálně plno! Odvážila jsem se k 
přípravě této v dětství tak nenáviděné zeleniny zase až po letech, 
až jsem sama měla malé děti. A celkem s úspěchem jsem pak du-
šenou kapustu připravovala s vařeným bramborem na zahuště-
ní, hromadou česneku a krajícem čerstvého chleba celou řadu let. 
Ovšem až do doby, než jsem si vzpomněla také na to, že moje 
babička připravovala z kapusty neboli kelu i jiný recept – totiž 
smažené kapustové karbanátky. Já do nich dnes přimíchám vždy 
ještě i hromadu strouhané nivy či nějakého tvrdého sýra, slaninu a 
voňavé koření, takže s bramborovou kaší je obvykle k nerozezná-
ní od masových karbanátků. 

Suroviny na 4 porce:
1 menší hlávka kapusty 
1 velká cibule 
20 dkg uzeného sýra (případně nivy, goudy nebo jakéhokoli tvr-
dého sýra)
15 dkg uzené slaniny, klobásky nebo uzeného masa
2 vajíčka 
4 stroužky česneku
Hladká mouka nebo strouhanka na zahuštění
Pórek a syrová paprika
Plátek másla nebo lžička olivového oleje
Sůl, pepř
Lžička grilovacího koření
Saturejka 
Libeček, petrželka nebo kerblík
Olej, hladká mouka, vajíčko a strouhanka na smažení 
Postup: Hlávku kapusty nejprve rozkrojte a vykrojte tvrdý střed. 
Poté rozeberte na listy a vložte do hrnce s vodou. Vodu osolte a 
přiveďte kapustu k varu. Jakmile listy malinko změknou, vypněte 
sporák, vodu slijte a nechte kapustu vychladnout. Poté jednotlivé 
listy nakrájejte nadrobno. Vložte uvařený kel do mísy, vyklepněte 
do ní dvě celá vejce, osolte, opepřete a nastrouhejte sýr. Přidejte 
také cibulku osmaženou na másle a prolisovaný česnek. Nakrájej-
te nadrobno slaninu a přidejte k směsi. Dochutit můžete také kou-
sek krájeného pórku, červenou syrovou paprikou, snítkou libečku 
nebo jinou zelenou natí. U placek ze zeleniny je důležité odhad-
nout konzistenci. Pokud budou placičky příliš jemné a těsto řídké, 
nekonzistentní, při smažení se rozpadnou. Naopak, bude-li těsto 
příliš husté, budou placičky po usmažení tuhé. Těsto tedy musí být 
tak akorát, aby se z něj po zahuštění moukou či strouhankou daly 
krásně vytvarovat bochánky. Pro nadlehčení směsi je také možné 
oddělit žloutky od bílků, a z bílků nejprve ušlehat tuhý sníh. Při-
pravte si také v této fázi suroviny na klasický trojobal, do strouhan-
ky můžete ještě přidat lžíci sezamového semínka, aby byl recept 
zdravější. Kapustové karbanátky pak jednotlivě obalte v hladké 
mouce, vajíčku zředěném kapkou mléka nebo vody a strouhance. 
Smažte dozlatova v rozpáleném oleji a nechte okapat na ubrous-
ku od přebytečného tuku. Jako příloha se k jakýmkoli zeleninovým 
plackám dobře hodí bramborová kaše a zeleninová obloha ze 
syrové zeleniny, případně nějaká dobrá domácí čalamáda, jejímž 
základem je zelí, papriky a rajčata. Přidat můžete jako chutný bo-
nus ještě i domácí tatarku. 

(Rh)

Poklady z babiččiny kuchyněKUŽELOV - Jediná oficiální 
pálenice se slivovicí ve vyhlá-
šeném regionu na Slovácku 
zažívá několik dnů nepřetržitý 
provoz pod kotlem. Pěstitelé, 
nejen místní ale i z okolí, nene-
chají dveře do objektu zavřené.   
„Letos oproti loňskému slabé-
mu roku cítíme zvýšený zájem 
pěstitelů o služby naší palír-
ny. Dá se říct, že je výjimečný 
na modré ovoce. Hlavně zde 
převažující odrůdy Durancie 
se letos urodilo bohatě. Plody 
nebyly vlivem sucha na konci 
sezony sice velké, ale cukerna-
tost je tradičně vysoká,“ infor-
muje NOVÉ SLOVÁCKO majitel 
palírny David Kozumplík.
„Z tradičních druhů ovoce le-
tos byla slabší úroda meruněk 
díky mrazíkům. Zato mirabe-
lek oproti loňskému roku, kdy 
nebyly vůbec žádné, se urodi-
lo, řekl bych dostatečně se za-

tím nejlepší aromatickou vůní 
oproti jiným rokům. Potěšilo 
nás i pár litrů oskerušovice a 
dřínovice, která vyniká nád-
herným specifickým  aroma, 
ale sběr je opravdu jen pro za-
nícené fanatiky,“ tvrdí při pra-

covním procesu zkušený pále-
ničářský odborník.
„Co je ale velká zajímavost, je 
pálenka z borůvek. Ta vůně 
vám prostě podlomí kolena. 
Chodíme kolem tanku s ko-
legou jako mlsní kocouři a 

chystáme pomalu první šarži 
k lahvování. Zanícení fandové 
ovocných destilátů v republice 
se mají letos rozhodně na co 
těšit,“ dodává David Kozumplík 
při nalévání do štamprle ke 
koštování lákavého vzorku.     
Palírna ovoce v Kuželově fun-
guje od poslední rekonstrukce 
třetím rokem, ale její historie 
spadá až k roku 1929, kdy byla 
poprvé zbudována v bývalé  le-
dovně Ševečkovi hospody.
Většinu roku jede v režimu li-
hovaru, kdy vyrábí vlastní pá-
lenky, které poté prodává pod 
svojí značkou Palírny U Větr-
ného Mlýna.  V půlce listopa-
du přechází každým rokem do 
režimu pěstitelského pálení a 
zpracovává především modré 
ovoce pěstitelů z okolí.
Sezona pálení pro pěstitele zde 
bude trvat s určitostí do února.

 (Text a foto: Tonda Vrba)

ŽAROŠICE - Již několik dnů 
„slouží“ obyvatelům v této zná-
mé poutní obci na Hanáckém 
Slovácku nový starosta. Devě-
tačtyřicetiletý Jiří Kacer na-
hradil kvůli zdravotnímu stavu 
odstoupeného Václava Vágne-
ra, který zde starostoval bez 
roku rovné tři volební období.
V komunální politice je od roku 
2010, kdy byl ve funkci radní-
ho, potom dvakrát místosta-
rostou.
Kacer byl nyní zvolen neuvol-
něným starostou a je zaměst-
nán v brněnské pobočce Vojen-
ského technického ústavu.   
„Někteří se mi smáli, že jsem 
posedlý uniformami, protože
v Žarošicích patřím k dobro-
volným hasičům. Ti jsou, pomi-
nu-li vysokou odbornou úro-
veň při všech druzích zásahů, 
největším a nejspolehlivějším 
organizovaným spolkem obce 
a už dlouhá léta platí, že pokud 
je v obci cokoliv potřeba udě-
lat, obrací se starosta na hasi-
če,“ řekl s úsměvem NOVÉMU 
SLOVÁCKU při představování 
první muž Žarošic. Do zastu-
pitelstva byl zvolen právě z ha-
sičské kandidátky.
Kromě jiného ho baví zpěv i ta-
nec, pro což jsou v Žarošicích 
ideální podmínky. Společně s 
manželkou vedou dětský fol-
klorní soubor Laštověnka. On 
sám zpívá v mužském sboru 
Žarošané a navíc zajíždí vypo-
máhat zpěvem také do muž-
ského sboru v Archlebově.
„Jelikož mé funkční období 
končí volbami, jsou mé plá-

ny časově značně ohraniče-
né. Chtěl bych sice kandidovat 
také v příštím volebním obdo-
bí, ale v politice není nikdy nic 
jisté. Každopádně je
v Žarošicích připraveno něko-
lik velkých investičních akcí, 
které se budou postupně rea-
lizovat bez ohledu na to, kdo 
zrovna bude starostou. Jsou 
to inženýrské sítě pro 5 ro-
dinných domů v části Oujezd-
ky, rekonstrukce zdravotního 
střediska a tím vytvoření or-
dinace dětského lékaře a pro-
stor pro fyzioterapeuta, re-
konstrukce chodníků v obci, 
sanace zasakovacího pásu v 
části Oujezdky a oprava celého 
prostoru kolem stánku na hřiš-
ti. Mezi další, které jsou zatím 
opravdu ve fázi plánování, pa-
tří rekonstrukce parkoviště u 
školy, kompletní rekonstrukce 
zabezpečení školy energiemi 
(topení, teplá voda, elektrika, 
fotovoltaika), rozšíření stáva-
jícího, případně vybudování 
nového parkoviště u hřbitova, 
celková oprava hřbitova, stav-
ba bytového domu na „Paráko-
vém“ a rekonstrukce kabin. Je 
toho opravdu hodně,“ nastínil 
Jiří Kacer svoje plány. 
Mnohé bude chtít stihnout ješ-
tě zrealizovat v příštím roce, 
protože Žarošice slaví 700 let 
od první doložené zmínky o 
obci, 160. výročí povýšení na 
městys a zároveň si škola při-
pomene 70 let od svého zalo-
žení. Slavnost se uskuteční  v 
sobotu 11. června 2022.   

(Antonín Vrba) 

Neobyčejně skvělá úroda na Horňácku je letos v modrém ovoci.
Pod kotlem kuželovské pálenice hoří kotel letos nepřetržitě

Veselané budou otvírat 17. listopadu zrekonstruované náměstí

Žarošice mají nového starostu Jiřího Kacera

Kapustové (kelové) karbanátky

Majitel horňácké pálenice David Kozumplík si na nedostatek prá-
ce určitě stěžovat nemůže.

Nově zvolený žarošský starosta Jiří Kacer je velkým příznivcem 
a aktivním podporovatelem místního folkloru, často je ho také 
vidět na veřejnosti vystrojeného do kroje.            (Foto: archiv JK)

VESELÍ nad MORAVOU - Vel-
kou slávu chystá veselská 
radnice na Státní svátek na 
náměstí Míru. U příležitos-
ti dokončení druhé etapy 
jeho rekonstrukce s novým 
dominantním prvkem v po-
době moderního krytého 
pódia zde proběhne bohatý 
kulturní program.

Již od 15 hodin budou ve 
středu 17. listopadu na ná-
městí otevřeny stánky se 
svařákem, kávou a pochu-
tinami. V 16 hodin může-
te potkat skvělé chůdaře 
z Long Vehicle Circus a vy-
zkoušet si žonglování s PO-
STRPOI. Tento v 18 hodin 
předvede skvělou fire a li-

ght show. Předtím ale ná-
městí rozezvučí legendár-
ní kapela Mňága a Žďorp. 
Dění završí velký ohňostroj. 
Určitým bonusem pro ná-
vštěvníky bude v průběhu 
dne zdarma promítání ně-
kolika filmů v nedalekém 
kině Morava.
Pomyslnou třešničkou na 

dortu má být v kulturním 
domě slavnostní koncert 
veselského big-bandu Od 
třicítek k funku. Zda se ale 
od 19:30 hodin nakonec 
koncert uskuteční, rozhod-
ne ještě epidemiologická 
situace, která se také na Ve-
selsku zhoršuje den ze dne.                                                                                           

(av)       
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Není pochyb o tom, že Justýn-
ka je extrémně šikovné a po-
hybově nadané dítě, nyní totiž 
získala již svůj druhý titul Mis-
tryně světa. Kdy se jí to poda-
řilo poprvé? Kolik jí bylo let? 
První titul Mistryně světa získa-
la Justýnka v kategorii do 7 let v 
roce 2019 v Řecku v Athénách.
Jak byste svou dcerku popsa-
la? Jaké je to dítě?
Je to takové to dítě, které by chtě-
lo vyzkoušet a stihnout úplně 
vše. Ve škole ji samozřejmě baví 
nejvíc ze všeho tělesná výchova, 
kromě toho, ale třeba i zpěv a v 
poslední době také anglický ja-
zyk. 
Po kom tohle zdědila? Je v tom- 
hle celá maminka? 
Myslím, že po mně, v tomhle mi 
totiž připomíná mě samotnou. 
Jak se k takovému sportu 
vlastně Justýnka dostala?
Již jako maličkou jsem ji ve třech 
a půl letech poprvé přivedla na 
trénink do Hodonína, neboť v 
jednom kuse doma cvičila. Sle-
dovala jsem úspěchy ze závodů, 
a proto jsem vybrala právě tam-
ní klub Graceful. Již ve 4 letech se 
zúčastnila jejího prvního závodu 
v Kutné Hoře, kdy v kostýmu ko-
čičky obsadila 3. místo. Z poháru 
měla obrovskou radost a tím se 
její touha po zdokonalení ještě 
více prohloubila. Velké úspěchy 
pak měla v kostýmu hastrmánka, 
kdy se zúčastnila také závodu, 
který uváděla Lucie Bílá. 
Měla s Lucií Bílou i nějaký zá-
žitek, na který dodnes vzpo-
míná? 
Ano, získala tam 1. místo a krás-
nou cenu od Lucie, která jí daro-
vala řetízek s andílkem. Má z něj 
velkou radost. Z tohoto závodu 
má dodnes krásný zážitek. Byla 
také nominována sportovním ta-
lentem roku 2019 ve Veselí nad 
Moravou. 
Kolika poháry a medailemi se 
může Justýnka už v tak útlém 
dětském věku pyšnit?
Justýnka si ze soutěží přivezla už 
celkem 10 pohárů a 15 medailí. 
Zpět k samotnému Mistrovství 
světa ve fitness v rumunské 
Bukurešti, kde Justýnka závo-
dila v kategorii 8 až 9 let. Pře-
cházela mu nějaká předkola? 
Ano, před Mistrovství světa se 

děvčata zúčastnila nominačního 
závodu na Slovensku, kde Jus-
týnka skončila na 5. místě. 
Kolik hodin týdně vlastně tré-
nuje, aby dosáhla co nejlep-
ších výsledků? Za tím vším asi 
nebude jen sportovní talent, 
že? 
Trénuje třikrát týdně hodinu 
a půl a občas i v sobotu. Plus k 
tomu nějaká soustředění a tré-
ninky navíc před závody. Již jsem 
zmínila, že dcerka trénuje v klu-
bu Graceful v Hodoníně na ZŠ 
Mírové náměstí. 
Dojíždění na tréninky mimo 
obec bývá vždycky pro dítě 
samotné i rodinu náročné, a 
to nejen finančně, ale také 
organizačně, časově. Jak to 
jako maminka, zaměstnaná 
ve zdravotnictví, zvládáte vše 
skloubit s péčí o rodinu?  
Dříve to bylo hodně náročné, 
jako každý začátek. Na mimo-
řádné tréninky, a i na některý 
trénink ji sice bere trenérka, 2x 
týdně ale Justýnku na trénink 
vozím já. Co se týká závodu jezdí 
děti také společně s trenérkami, 
neboť samotný závod už i tak je 
dost finančně náročný.
Je známo, že maminky udělají 
pro své děti cokoli na světě a 
asi tuším, co na takovou otáz-

ku odpovíte, nicméně nemrzí 
vás třeba někdy trošičku, že 
Justýnčině sportovnímu nadá-
ní je občas nutné podřídit i své 
koníčky, volný čas a prostor na 
relax?
Ne, ani v nejmenším. Mým koníč-
kem je starat se o rodinu, vést je 
ke krásným výsledkům ve škole, 
a proto stejně moc času na ko-
níčky nemám. 
Jak nejraději se svými dětmi 
relaxujete? 
Relaxem jsou víkendové výlety, v 
zimě lyžování a bruslení. Justýn-
ka teď jednou týdně chodí také 
do junáckého oddílu a se svým 
bratrem Lukášem ještě i na tenis. 
Co vše vlastně fitness u dětí 
rozvíjí? Mám pocit, že v Čes-
ku jde o poměrně nový sport. 
O jakou disciplínu se přesně 
jedná? 
Dětské fitness je skloubením 
několika pohybových aktivit, od 
gymnastiky, přes tanec a akroba-
cii až po aerobic. Je to sportovní 
disciplína, která má za cíl zvyšo-
vat nejen obratnost, ale celko-
vou tělesnou kondici dětí, tedy 
správné držení těla, motoriku, 
koordinaci pohybů, sílu, rychlost 
i pohybové dovednosti. 
Co takový sport, jako je fitness, 
u takto malých dětí konkrétně 

obnáší? Musí se třeba Justýn-
ka nějak speciálně už v takto 
útlém věku i stravovat, má ně-
jaký specifický režim dne? 
Trenérky vyžadují i domácí pří-
pravu. Snažíme se, ale trochu 
s tím bojujeme. Věřím, že po 
úspěchu v Rumunsku je Justýn-
ka hodně motivovaná a domácí 
trénování půjde snáze. Stravu se 
snažíme zdravě dodržovat, ale 
často se nám to nedaří, protože 
Justýnka má velmi ráda sladkos-
ti, což se jí přes covidovou pauzu, 
kdy tréninky více jak rok nebyly, 
odrazilo i na postavě. Už je ale 
zase všechno tak, jako předtím. 
Jaká je atmosfér takových 
závodů? Maminky to asi pro-
žívají hodně silně, možná 
i intenzivněji než samotné 
účastnice, ne? 
Na samotné mistrovství jezdí 
děti pouze s trenérkami. Atmo-
sféru a rozdíl závodu si děti v 
tomto věku myslím ještě tak ne-
uvědomují. Rodiče k dětem těs-
ně před závodem nesmí. U dětí 
probíhá před závodem příprava 
a rozcvičení s trenérem, který 
ví, kde má dítě slabiny a nedo-
statky. Je potřeba si to připome-
nout a soustředit se opravdu na 
samotný závod bez rozptýlení 
rodičů. 
Jakou měla vlastně Justýnka 
letos konkurenci? Kolik zá-
vodnic se účastnilo mistrov-
ství? 
V kategorii 8 až 9 let, ve které 
Justýnka závodila, byl kvůli váž-
né covidové situaci v Rumunsku 
pouze omezený počet, a to 6 
děvčat. Ani my jsme ještě měsíc 
před soutěží nevěděli, jestli děti 
vůbec pojedou. 
Jak mají maminky poznat na-
dané dítě už v útlém věku, aby 
„neprošvihly“ jejich talent? Je 
třeba všímat si jich v tomto 
smyslu už od batolecího věku, 
a jakmile to jde, začít je vést 
ke sportu a k tělesným aktivi-
tám?
Ano, je to tak, Justýnka vždy pa-
třila k těm živějším a veselým 
dětem. 
Jak jste to celé spolu doma 
prožívali, co na takový úspěch 
říká třeba babička? 
Když jsem se to dozvěděla, byla 
jsem tou nejšťastnější mamin-

kou na světě. A babička? Ta je, 
samozřejmě, také moc šťastná, 
že má její vnučka tak krásné 
úspěchy. Ta Justýnku za každý 
závod odmění nějakým dárkem, 
připraví jí nějakou hezkou od-
měnu. Nejšťastnější ale všichni 
jsme, když přijede v pořádku 
domů. 
Justýnka je ještě malá, ale 
přesto – má už třeba nějaké 
plány, jak chce s tímto spor-
tem naložit dál? Nechtěla by 
být třeba do budoucna tre-
nérkou fitness? (smích)
Justýnka je ještě malá, a tak kaž-
dou chvilku mění, čím by chtěla 

být. Jednou je to trenérkou, pak 
zase zubařkou a pak kadeřnicí. 
Někdy si už i teď tvoří sama se-
stavy a hraje si na trenérku. Tak 
kdoví.
Co jí na její úspěch řekly její 
kamarádky a spolužačky? 
Uvědomují si v tomto věku 
vůbec, čeho dosáhla? A uvě-
domuje si Justýnka sama, že 
je Mistryní světa? 
Myslím, že v tomto věku si svůj 
úspěch moc neuvědomuje, stej-
ně jako její kamarádky. Zkrátka, 
bere to jako něco, z čeho má jed-
noduše velkou radost. 

(Hana Raiskubová)

RATÍŠKOVICE - Je jí teprve osm, a už se může pyšnit ne-
jen deseti poháry a patnácti medailemi z nejrůznějších 
soutěží v dětském fitness, ale hlavně titulem Mistryně 
světa ve stejné soutěži v kategorii 8 až 9 let. Řeč je o JUS-
TÝNCE WALDHANSOVÉ, sympatické, usměvavé třeťačce 
ze Základní školy v Ratíškovicích, která svým pohybovým 
nadáním a projevem vytřela zrak už nejedné porotě a di-
vákům, kteří tento dynamický sport, zaměřený na rozvoj 
všech pohybových dovedností, obdivují a fandí mu. Když 

před pár dny odjížděla na soutěž do rumunské Bukurešti, 
měla už jedno podobné vítězství za sebou, a k tomu jednu 
zlatou medaili z mistrovství „v kapse“. Přesto, když pak 
porotci oznámili jméno vítězky, prožila si její maminka 
i napodruhé obrovský výbuch emocí, euforie a radosti. 
Neskutečně pyšný na svou sportovně nadanou sestřičku 
byl v ten moment také její bratr Lukáš, který na stejné 
škole chodí už do osmé třídy. A slzičky štěstí ukáply také 
její babičce. Tuhle blonďatou holčičku baví ve škole téměř 

všechno, nejvíc si ale užívá právě tělocvik. A čím to, že si 
doslova „omotává“ kolem prstu ty, kteří její výkony hod-
notí? Co ji pokaždé doslova žene na bednu vítězů? „Jus-
týnka je totiž velmi ctižádostivá a má v sobě obrovskou 
touhu vyhrát. Na podiu je pak díky tomu schopna před-
vést až neuvěřitelné výkony. A navíc se v této soutěži také 
hodnotí show a projev závodníka. A musím říct, že právě 
v tom moje dcerka velmi vyniká,“ říká maminka čerstvé 
Mistryně světa Waldhansová. 

„Justýnka chce vše vyzkoušet a stihnout. Stejně jako já,“ 
říká maminka čerstvé Mistryně světa v dětském fitness z Ratíškovic

Justýnka Waldhansová. Justýnka s vítězným pohárem Mistryně světa.

Justýnka při jedné ze svých soutěžních figur.
Justýnka Waldhansová se svojí milující maminkou. 

(Foto: archiv rodiny Waldhansové - 4x)
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VESELÍ NAD MORAVOU, BLATNI-
CE POD SV. ANTONÍNKEM - Jed-
ním z doprovodných progra-
mů blatnických Kateřinských 
hodů bude vernisáž obrazů 
veselského malíře Tomáše 
Bubláka. Vystaveny budou 
obrazy z jeho různých ma-
lířských období, ale těšit se 
můžeme i na novinky, které 
ztvárnil v našem kraji. Z blat-
nických motivů budou vysta-

veny obrazy - Válcový mlýn 
Františka Malého, Škopíkova 
búda, Náměstí, Antonínek a 
jiné. 
Výstavu uvede blatnický ro-
dák, uznávaný galerista a  ku-
rátor Vojtěch Petratur, který 
tak naváže na pořádané "Sa-
lony" v devadesátých letech. 
Podle Petratura se bude jed-
nat o jeho poslední vernisáž, 
kterou věnuje své rodné obci. 

Výstava se uskuteční v pátek 
19. listopadu od 17:00 hodin v 
blatnické obecní obřadní síni.
„Kde jinde bych se mohl s ak-
tivní kulturní činností rozlou-
čit, jak na domácí hroudě. Ne-
můžu to dělat věčně, mám už 
nějaké roky a zdraví není taky 
nejlepší,“ prohlásil NOVÉMU 
SLOVÁCKU  třiaosmdesátiletý 
„kulturní bard“ Vojta Petratur.                   

(av, ah)

KYJOV – Provokaci a úsměv 
slibuje výstava Miloslava Ino-
cence Černého s názvem Ná-
vrat idiota IV. Své koláže a 
trojrozměrné artefakty – non-
sensy („ne-smysly“)  před-
stavuje Černý veřejnosti od 
roku 2001, vždy s pětiletým 
odstupem. Letošní expozici si 
nadělil ke svému životnímu 
jubileu, sedmdesátým naro-
zeninám. Duchem stále mla-

dý pábitel, tedy člověk, který si 
rád domýšlí realitu, zkresluje 
ji, a hledá tak novost a krásu 
ve všednostech, si přezdívku 
Inocenc nechal před deseti lety 
při výměně občanského průka-
zu zapsat i do nového úředního 
dokladu. „Inocenc se jmenoval 
můj kmotr a z latiny to zname-
ná čistý, nevinný,“ vysvětluje 
výtvarník a učitel hudby, obda-
řený i dalšími talenty.

„Nonsensy jsou technické 
věci, mám rád staré předmě-
ty, baví mě je přetvářet, a tak 
jim vdechnout nový život,“ při-
bližuje Černý. Pozornosti ná-
vštěvníků tak neujde zdařilý 
vláček vyrobený ze zrezivělé 
formy na tlačenku nebo vozít-
ko, které vzniklo použitím sta-
ré  formy na pečení. Takových, 
často prapodivných předmětů 
má ve své sbírce celou řadu a 
společně s uměleckým ková-
řem Jaroslavem Válkem a ke-
ramikem Vladimírem Grošem  
je vystavoval v putovní výsta-
vě Nonsensů po celé republi-
ce. „S nimi jsem na jedné vlně,“ 
podotýká ke spoluautorům 
výstavy mystifikátor a pábitel 
Černý.
Jeho koláže, grafiky, olejomal-
by i texty boří náboženská, 
politická i sexuální tabu a vy-
smívají se korektnosti všeho 
druhu. Neušetří ani pohádky, 
klasiku J. Verna nebo lidové 
romány. „Moje koláže nema-
jí umělecké ambice, jde mi o 

vtip. Proto je i nerad prodá-
vám. Opakovaný vtip přestá-
vá být vtipem. Takže by ne-
měl být denně na očích. Já je 
doma schovávám v šuplících 
a vytahuji je jen příležitostně,“ 
vysvětluje autor. Asi čtvrtinu 
objektů vystavuje vůbec po-
prvé, protože na předešlých 
výstavách pro ně nebylo dost 
prostoru.
Součástí výstavy je i videopro-
jekce několikaminutové po-
hádky O perníkové chaloupce. 
„Inovovaný“ text čte vypravěč 
Milan Lovec Bílovský a zvuko-
vý doprovod vzniká na „pre-
parovaném“ klavíru, kdy je 
horní deska piana odklopena 
a  jeho struny  jsou podloženy 
gumovými hadičkami, želez-
nými vruty a dalšími „chřestít-
ky“. Na takto upravený klavír 
může společně hrát i více hu-
debníků. Ale zpět k textu po-
hádky. Jeníček a Mařenka šli 
do lesa na „malihuany“ a stará 
čarodějnice v perníkové cha-
loupce ukrývala varnu pervi-

UHERSKÝ BROD - V sobotu 6. 
listopadu se široká folklorní ro-
dina rozloučila ve farním kos-
tele na Masarykově náměstí v 
Uherském Brodě s Lubomírem 
Málkem - primášem, zpěvákem, 
dlouholetým uměleckým ve-
doucím souboru Olšava, sběra-
telem,  upravovatelem lidových 
písní nejen z Uherskobrodska, 
autorem mnoha folklorních po-
řadů a organizátorem.
Zemřel 30. října ve věku 76 let 
po delší nemoci. Za svého živo-
ta Lubomír Málek často zajížděl 
vystupovat mimo jiné i na růz-
ná místa Hodonínska, Kyjovska, 
Strážnicka, Veselska a Horňác-
ka, kde měl velké přátele, ob-
divovatele z řad muzikantů a 
zpěváků. 
NOVÉMU SLOVÁCKU se k jeho 
odcházející osobnosti vyznala 
trojice přítomných kamarádů 
při posledním rozloučení.   

„S Lubošem Málkem jsem se po-
tkal poprvé při nějakém hraní, 
ještě s muzikou Jožky Kubíka. 
Oba jsme byli mladí a protože 
jsme si hned sedli do noty, od té 
doby jsme se stali velkými ka-
marády. Luboš ovládal perfekt-
ně zpěvem i hraním hlavně pís-
ničky brodské  a kopaničárské, 
ale samozřejmě jako výborný 
primáš neměl problém s muzi-
kou zahrát i písničky z jiných re-
gionů, včetně horňáckých, které 
jsme si spolu při různých příle-
žitostech rádi zahráli a zazpíva-
li,“ zavzpomínal legendární hor-
ňácký primáš a zpěvák, „Majstr“ 
Martin Hrbáč.
„Těch setkání snad ani nebylo 
tolik, ale o to více přátelských. 
Luboš měl vždy podnikatel-
ského ducha a tah na bránu, a 
už počátkem devadesátých let 
připravil jako jeden z prvních 
natáčení v soukromém studiu, 

do něhož vtáhl i naši muziku a 
mužský sbor. Také naše dcery 
byly věkově přibližně stejně sta-
ré a brzy se sblížily, když nám 
Luboš nabídl uskutečnit společ-
né pořady v Brodě a v Kyjově. V 
roce 2003 jsme spolu dokonce 

prožili silvestrovské oslavy v 
kyjovském sklípku a manželé 
Málkovi spali u nás doma. Naše 
přátelství se přeneslo i na ostat-
ní muzikanty Olšavy, když jsme 
spolu křtili vydání knihy dopisů 
našeho otce a my zase na oplát-

ku mnohokrát hostovali u nich 
v Brodě. Byli jsme tam zváni 
vždy velmi srdečně a také jsme 
si toho velmi považovali. To 
přátelství vlastně přetrvává až 
do dnešních dnů, i po tom, co 
nás Luboš opustil. Život je ale 
bohužel takový, čas nezastavíš. 
Vzpomínky ale zůstanou a vy-
bavím-li si ty na Luboše, budou 
vždy příjemné a radostné. Byl to 
dobrý a obětavý kamarád a čest 
jeho památce,“ řekl Jiří Petrů, 
kyjovský cimbalista a zpěvák.
„Když se řekne jméno Lubomír 
Málek, tak mně naskočí obraz 
ze strážnického festivalu. Ne-
vím už, který to byl rok. Primáš, 
zpěvák a obrovská persona 
před cimbálem, ze které vy-
zařovalo přirozené muzikant-
ství. Prostě chlap, který věděl 
o čem zpívá, hraje a zároveň 
dokáže strhnout svou nesku-
tečnou energií jak muzikanty, 

tak i posluchače. Člověk zemi-
tý, přímý a neobyčejně přátel-
ský ke všem. Když jsem Luboše 
osobně poznal, tak jsem mlu-
vil s citlivým otcem dvou dcer, 
manželem a člověkem, který 
ctí řád a pořádek. Tento řád byl 
i v jeho rodině a také v muzi-
ce. Chtěl bych mu poděkovat za 
jeho písničku, kterou jsem měl 
možnost zpívat dlouhé roky ve 
VUS Ondráš – Jede forman do-
linů.  Právě teď, když na něho 
vzpomínám, tak mě napadá, že 
Luboš byl tím formanem, kte-
rý vezl k nám posluchačům a 
muzikantům krásné písničky 
a muziku. Vážený pane Luboši 
Málku, děkuji osudu za to, že 
jsem mohl být alespoň chvíli 
ve Vaší přítomnosti,“ uzavřel 
vzpomínky Jan Gajda mlad-
ší, primáš a zpěvák strážnické 
cimbálové muziky Danaj.

(Text a foto: Antonín Vrba) 

Uznávaný veselský galerista a kurátor 
Vojta Petratur se rozloučí doma  

Vzpomínky folkloristů z Hodonínska na zemřelého Lubomíra Málka



Lubomír Málek.

Horňácký primáš Martin Hrbáč a mladý kyjovský muzikant Jirka Petrů při posledním hraní brodské-
mu primášovi. 

Rozloučení s folklorní osobností se uskutečnilo ve farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie 
v Uherském Brodě.

Loučící se Vojta Petratur byl při vernisážích znám mimo jiné i svým svérázným vystupováním, což 
dokumentuje i tento snímek Zuzany Lipárové.

Terapie šokem v kyjovském muzeu

tinu. Ta byla policejními jed-
notkami odhalena, „tu starou 
blbaňu“ vzala „polycyjé“ do 
vazby a děti v pořádku dopra-
vila zpět k rodičům. Takže i v 
této zmodernizované pohádce  
naštěstí vše dobře dopadlo.
Podle jedné definice je pábi-
tel „člověk, který je navštíven 
inspirací a říká věty, o kterých 
rozumní lidé říkají, že jsou 
nerozumné, a dělá věci, kte-

ré slušní lidé nedělají, ztrácí 
hranice mezi realitou a fanta-
zií.“ Ne nadarmo se traduje, že 
je lepší raději jedenkrát vidět, 
než desetkrát slyšet. Pokud 
chcete osvěžit svou mysl ne-
spoutanou hravostí a nečeka-
nými, a někdy třeba až šoku-
jícími významy, zajděte si na 
výstavu. Potrvá do 26. listo-
padu. 
(Text a foto: Marie Budíková)

Pábitel Miloslav Inocenc Černý hraje na „Trůbafon“ z kradených 
mosazných trubek.
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ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HODONÍN, 
příspěvková organizace U Zoo 3529/1, 695 01 Hodonín www.zoo–hodonin.cz 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ • OBČERSTVENÍ • SUVENÝRY • KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

VEŘEJNÁ KRMENÍ ZVÍŘAT
Pavilon velkých kočkovitých šelem – tygři a lvi (úterý, čtvrtek, neděle ve 14:30 

hodin), pavilon primátů, opic a terárií (denně ve 14:45 hodin). 

Otevírací doba 
Duben – září: 9.00. – 19.00 denně 
Březen, říjen: 9.00 – 17.00 denně 

Listopad – únor: 9.00. – 16.00 denně 

Vstupné 
Dospělí: 140 Kč

Senioři, děti od 3 do 15 let, ZTP: 90 Kč
Děti do 3 let, senioři nad 70 let, ZTP/P: zdarma

Rodinné vstupné: 340 Kč

 

Obraz Jana Poláčka Muži ve stínu pouště. 

Zdeněk Poláček maluje na rohože vlastní výroby.

Jan Poláček.

Zdeněk Poláček.

KYJOV – Shodná příjmení, 
takřka stejný věk i adresa 
bydliště mohou být matoucí, 
příbuzní však nejsou. A ka-
ždý z nich maluje jinak. Jan 
Poláček a Zdeněk Poláček, 
dva amatérští malíři, vysta-
vují své olejomalby v Galerii 
Doma.  
Jan i Zdeněk vyrostli na stej-
ném  sídlišti v Kyjově, do-
konce v jednom činžovním 
domě a bydlí tam dosud. 
Znají se tedy od dětství. Jan 
Poláček (nar. 1964) se kres-
bou a malbou zabývá od 
mládí, výtvarná činnost ho 
baví a tvořivý proces mu při-
náší uvolnění a radost.  Zde-
něk (nar. 1966) nakreslil 
svůj první obraz v roce 2008. 
Zkušenější Jan mu v začát-
cích pomáhal, radil mu, jak 
se napíná plátno a v dalších 
základních věcech. Oba jsou 
samouci, žádnou výtvarnou 
školu či dílnu neabsolvovali. 
Rozměrné obrazy Jana Po-
láčka osloví diváka svou 
barevností i náměty, doko-
nale zvládnutou technikou 
figurativní kresby. Dosud 
vystavoval jenom zřídka, v 

devadesátých letech ve vý-
stavních prostorách kyjov-
ského domu kultury a poz-
ději v baru Soho. V Galerii 
Doma prezentuje své obrazy 
za posledních patnáct dvacet 
let, nejstarší je obraz Posled-
ní večeře, z devadesátých let. 
Měl rád malíře, grafika, ilust-
rátora a spisovatele Josefa 
Váchala, v mládí vstřebával 
různé vlivy, vyrůstal na su-
rrealismu a dadaismu. Jeho 
malby jsou realistické, v ži-
vých zářivých barvách. „Ab-
strakce je výsledkem dlou-
hého hledání v čase, možná 
se k ní jednou dostanu. Já 
myslím, že abstrakce je krás-
né věc...“ poznamenává malíř 
Jan Poláček.  
Zdeněk Poláček představil 
své olejomalby na plátně, ale 
především na pletených ro-
hožích, které si sám vyrábí. 
Pěstuje si i surovinu, tech-
nické konopí, pro které musí 
mít speciální povolení. K pří-
rodě má blízko a vidí jako 
omyl, že se lidé přestěhovali 
do betonových měst. Příroda 
je pro něj nevyčerpatelným 
zdrojem inspirace.

„Všechny moje obrazy mají 
reálný podklad, maluji, jak 
to vidím,“ říká, přesto jeho 
malby tíhnou k abstrakci. Má 
za sebou výstavu v Radnič-
ní galerii v Kyjově, v místní 
čajovně, v budově Městské 
knihovny Hodonín a také v 
galerii Vednevnoci v Hodo-
níně. Suterénní přednáškový 
sál veřejné knihovny v Kyjo-
vě zdobí jeho obraz kyjov-
ské radnice, který namaloval 
podle dobové fotografie. Sám 
se dříve focením zabýval po 
vzoru svého otce, který měl 
v činžovním domě temnou 
komoru. Tedy v době, kdy 
focení ještě nebylo pro kaž-
dého a fotograf musel mít to 
správné oko, aby neplýtval 
drahým filmem,  i příslušné 
znalosti a zařízení na vyvolá-
vání fotek.
Výstava přilákala pozornost 
a získala sympatie přícho-
zích. „Je to výborné,“ hod-
notil stručně pravidelný ná-
vštěvník vernisáží a sběratel 
umění Vlastik Janča z Kyjova. 
Obrazy si bude možné pro-
hlédnout do 25. listopadu.
(Text a foto: Marie Budíková)

Stejná jména, různé malby
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Předhodovému zpívání převažovali akorát krojovaní diváci
BLATNICE pod SV. ANTONÍN-
KEM - Pořadatelé ještě povo-
lených akcí si budou muset v 
těchto dnech, kdy pandemie 
COVIDU-19 nabírá postupně 
na síle, zvykat na menší účast 
diváků na těchto kulturních 
akcích. Přesvědčili se o tom 
taktéž v první listopadovou so-
botu i pod „horů“ Svatého An-
tonínka.  
Do příjemného prostředí zre-
konstruovaného kulturním 

domu zavítalo na tradiční 
folklorní Předhodové zpívá-
ní snaživým organizátorům z 
blatnického kulturního výboru 
a Mužského pěveckého sboru 
na třicet platících návštěvní-
ků. Na pozvánce nepomohla 
ani účast vyhlášené legendární 
slovácké cimbálovky Burčáci s 
primášem Fankem „Holmesem“ 
Ilíkem, která účinkuje na scéně 
nepřetržitě 52 let. Při pohledu 
do sálu převažovali krojova-

ní účastníci vedle sborů do-
mácích mužů a žen, dětského 
souboru Vavřínek a souboru 
Svodnica přespolní folkloristi, 
sbory mužů z Ostrožské Lhoty 
a žen z Uherského Ostrohu.
„Tak trochu jsme s tím počíta-
li, že účast na této akci nebu-
de velká, protože ta opatření 
kolem covidu jsou omezující, i 
když jsou nutná. Přesto to bylo 
určité zklamání, hlavně pro 
účinkující. Přesto jsme si se-

tkání užili a do nočních hodin 
jsme se všemi hosty zpívali 
na následné besedě u cimbá-
lu,“ okomentovala průběh NO-
VÉMU SLOVÁCKU Irena Janků, 
jedna z místních osobností, 
která se snaží udržovat lidové 
tradice se soubory Vavřínek a 
Svodnica. 
„Svodnica a DFS Vavřínek jsou 
na této akci jako domácí sou-
bory jedni z hlavních účinku-
jících a s obecním kulturním 

výborem spolupracují na vy-
tváření samotného programu. 
Mládež ze Svodnice je také 
součástí blatnické chasy, takže 
celkově se nám folklor a tradi-
ce v Blatnici prolínají,“ pozna-
menává Janků.
Osobně by si velmi přála, aby 
se naše životy vrátily do nor-
málu a aby mohly kulturní 
akce opět probíhat bez ome-
zení. Letošní Kateřinské hody 
s právem v Blatnici pod Sv. 

Antonínkem, které se budou 
skrz covidová opatření konat v 
omezeném rozsahu, připadají 
na následující víkend 19. - 21. 
listopadu a podle organizátorů 
budou takové komornější, spí-
še prý jen pro dědinu.
„Loňské hody byly zrušeny úpl-
ně, proto se chasa těšila, že si ty 
letošní hody užije. Ale bohužel 
se tak nestane ani letos,“ dodá-
vá smutně Janků. 

(Tonda Vrba)

Dětský soubor Vavřínek. Část zpěvulenek ze souboru Svodnica.                                                                    (Foto: Petr Blahynka - 2x)
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TÝDEN S VINAŘEM TÝDEN S VINAŘEM -- SIRKA? STOP! SIRKA? STOP! 2323

Zbyněk Kopeček 
Vinařský dům Dubňany  
www.vinarskydum.cz

Autor je vinař, držitel certifikátu SOMMELIER 
akreditovaného MŠ ČR a Mezinárodních  
degustátorských zkoušek dle norem EU

Začíná jedno z nejkrásněj-
ších období vinařů, chutnání 
mladých vín a pochůzky sir-
kových komisí. Pokud sirku 
u sebe zjistíte, není to žádná 
tragédie. A i když je letošní 
rok bohatý na kyseliny, kte-
ré sirku drží na uzdě, i tak se 
s ní můžete setkat. 

Odborně se nazývá „Reduk-
tivní aroma vína – sirka“. 
Sirku mají na svědomí níz-
komolekulární sirnaté slou-
čeniny. Důvodem vzniku 
bývají stresové podmínky v 
moštu, nedostatečná výživa 
kvasinek, vysoké dávky oxi-
du siřičitého nebo silně re-
duktivní podmínky kvašení 
bez přístupu vzduchu. Štych 
sirek smrdí po zkažených 
vejcích, po shnilém zelí atd. 
Nejvýznamnější škodlivou 
sloučeninou je těkavý siro-
vodík, který ve vůni právě 

připomíná zkažené vejce. 
Ten se tvoří počátkem kva-
šení, není tak nebezpečný 
jako sirovodík, vytvořený na 
konci kvašení. 

Na začátku kvasného pro-
cesu sirovodík uniká z kva-
sícího moštu společně s 
CO2. Ale na konci kvašení 
už sirovodík zůstává ve víně 

nebo kalech a je třeba ho 
odstranit. Provzdušněním 
vína sirku sice částečně od-
straníme, ale hrozí riziko, 
že při provzdušnění může 
dojít k vytvoření méně těka-
vých disulfidů. Jsou senzo-
ricky méně postřehnutelné 
a mají potenciál vrátit se do 
původního stavu merkapta-
nu čili lidově „smradlavého 
plynu“ a znovu vytvářet aro-
ma sirky. Právě z tohoto dů-
vodu se někdy musí proces 
větrání několikrát opakovat 
a víno pak oxidací zbyteč-
ně oslabujete. A pokud tuto 
operaci provádíte ve spo-
lečném prostoru se zdra-
vým vínem, můžete si sirku 
takzvaně „roztáhnout“ po 
celém sklepě. 

Spolehlivým lékem na sirku 
jsou preparáty na bázi mědi, 
které již po několika hodi-

nách reagují a váží na sebe 
H2S. V nabídce Vinařského 
domu Kopeček máme na 
tento problém velmi osvěd-
čený italský přípravek Ra-
mesol sirka stop. Balení 25 
ml nebo 200 ml můžete dáv-
kovat v závislosti na rozvi-
nutosti sirky v dávce 20 – 30 
ml/hl. Požadovanou dávku 
vmíchejte do celého objemu 
nápoje a sediment za něko-
lik dní odstraňte stočením 
nebo i filtrací, a víno za pár 
či více dní voní jako dřív.

Jak říká moje paní zubař-
ka: „Kdyby všechny nemoci 
a vady člověka šly tak léčit 
jako zuby“, tak já si dovoluji 
parafrázovat: „Kdyby všech-
ny nemoci a vady vína šli tak 
léčit jako sirka“.

Takže sirkové komise, do 
akce! 

REGION – Réva vinná velmi 
často v tuhých zimách trpí mra-
zem. Dřevo namrzá, což se pro-
jeví pozdním rašením a tedy 
i pozdějším nasazením květů, 
takže hlavně  hrozny pozdněj-
ších odrůd pak většinou nedo-
zrají. Účinným opatřením je 
obalit  hlavně mladé rostliny  
například bílou netkanou texti-
lií. Toto opatření je nutné pro-
vádět v okrajových oblastech 
pro pěstování vinné révy.
V listopadu je možno hubit i 

mšici krvavou, a to tak, že k pa-
tám stromů nasypeme pracho-
vé pálené vápno. V něm uhynou 
i larvy vlnatky krvavé, které se 
sem vracejí k přezimování. 
V tomto období odstraňujeme  
ze zahrad i staré  a nemocné 
stromy a keře. Zvláště  důsled-
ně je nutné likvidovat peckovi-
ny napadené virovou šarkou, 
jabloně u kterých se projevu-
je velmi zrádná fytoplazmová 
proliferace a maliník se znám-
kami fytoplazmové metlovi-

Rady
do

zahrady

Vinná réva tosti. Pozor, je nutné ze země 
odstraňovat  všechny, dokon-
ce  i drobné kořeny, z nichž 
by mohly vyrůst postižené 
odnože. V žádném případě do 
těchto míst pozemku nevysa-
zujeme několik roků stejné a 
podobné druhy porostů.
Po provedení podzimního dez-
infekčního postřiku některým 
z měďnatých fungicidů (kupri-
kol, champion, kocide) vyčistí-
me postřikovač a uložíme ho 
spolu s ochrannými prostřed-
ky do suché místnosti, kde 
teplota přes zimu neklesá pod 
bod mrazu. 

Průběžně můžeme sklízet ze-
leninu odolnější proti mrazům, 
jako je růžičková kapusta, ka-
deřávek a pórek. Některé dru-
hy zeleniny po prvních mra-
zech dokonce chuťově zjemní. 
Vytrvalé, choulostivější by-
linky a keře jako jsou napří-
klad šalvěj, rozmarýn, tymi-
án,  kadeřavá petržel a yzop, 
chráníme proti vymrznutí 
přihrnutím zeminy a lehkým 
vzdušným krytem z chvo-
jí, případně slámy nebo bílé 
netkané textilie.
Základem hnojení ovocných 
rostlin jsou organická hnojiva. 

Používáme zpravidla dobře 
uleželý nebo raději zkompos-
tovaný hnůj, který zarýváme 
přibližně  do hloubky 10 až 
15 cm na podzim buď po celé 
kultivované ploše pod stromy, 
nebo alespoň v pásech nebo v 
kolech pod korunami stromů, 
je-li zbývající plocha zatravně-
na. Hnojíme v dávce alespoň 
300 až 500 kg na jeden ar kaž- 
dé 3 až 4 roky. Na lehčích pů-
dách je však vhodnější hnojit 
obrok  s polovičními dávkami. 
Slabě rostoucí porosty hnojí-
me více.

(Petr Kumšta)

(Ilustrační foto)



HODONÍN – Ve čtvrtfinále Po-
háru SFČR hostil druholigista z 
Hodonína současný tabulkově 
sedmý ligový celek ze středních 
Čech, tým z bývalého okresního 
města Mělníku, který leží 30 ki-
lometrů severně od Prahy a je 
dnes obcí s rozšířenou působ-
ností, kde žije 19 579 obyvatel. 
Jinak se hrála v průběhu listopa-
du i druhá liga.

ČTVRTFINÁLE POHÁRU SFČR:
FC TANGO HODONÍN – SK 
OLYMPIK MĚLNÍK 3:6 (1:1)
Diváci (bohužel moc jich do haly 
TEZA v úterý večer nepřišlo!) vi-
děli zajímavé utkání, ve kterém 
se hosté ujali brzy vedení, když 
ještě na polovině TANGA ztratil 
míč málo důrazný Beneš a zku-
šený protivník trestal – 0:1. Ještě 
do poločasu ale TANGO srovna-
lo, když  Michalec našel Janulíka, 
který poslal míč do mělnické sí-
ťky po  jesličkách brankáři Janu 
Žežulkovi – 1:1.
O zápasu, ve kterém v domácím 
týmu exceloval výtečný gólman 
Parobek (již v první půli lapil li-
gistovi ze středních Čech mini-
málně tři tutovky!) a střelecký 
den měl autor hattricku, Janulík, 
nakonec rozhodly jen dvě minu-
ty na začátku druhého dějství 
(24. a 25.), když za 76 sekund 
lovil bezmocný Parobek kula-
tý nesmysl ze své svatyně hned 
třikrát. Navíc ještě v první půli 
pálil do břevna domácí Vanda a 
stejnou konstrukci branky Měl-
níku orazítkoval po přestávce ve 
30. minutě i střelec pohárového 
večera na jihu Moravy – domácí 
Janulík.
Za stavu 1:5 z pohledu Hodoní-
na by asi na domácí nevsadil ni-
kdo ani zlámanou grešli, ovšem 
borci kolem zkušeného kouče 
Bartyzala se neskutečně zvedli 
a zle zatápěli hostující defenzi-
vě. Domácí dali dva góly, navíc 
ve 34. minutě nedal penaltu Ťok 
(za stavu 2:5) a v podstatě od 30. 
minuty hráli na velký risk – bez 
gólmana, tedy s pěticí hráčů v 
poli. Vytvořili si několik čistých 
gólových šancí, ale v úterý večer 
neměli na své straně to potřebné 
sportovní štěstíčko a s letošním 
pohárem se tak bohužel museli 
rozloučit, i když se ctí.
STATISTIKA UTKÁNÍ:
Góly a nahrávky: 12. Tomáš Janu-
lík (Michalec), 33. Tomáš Janulík, 
35. Tomáš Janulík (Ťok) – 2. Do-
minik Šup (Šustr), 30. a 40. Do-
minik Šup, 24. a 24. Tomáš Prej-
sa, 25. Lukáš Lehner,
žluté karty: Roman Sopůšek – 
Dominik Šup,
rozhodovali: Luboš Rygl a Jan 
Kliner, delegátem na utkání byl 

Radek Venc, 
sledovalo necelých 50 fanoušků 
futsalu.
SESTAVA TÝMU FC TANGO HO-
DONÍN:
Aleš Parobek (Ján Jankovič) – Ri-
chard Michalec, Hynek Christo-
pher, Roman Sopůšek, Vojtěch 
Čech, Tomáš Janulík, Filip Vanda, 
David Beneš, Tomáš Ťok a Petr 
Bohun.
TRENÉŘI PO UTKÁNÍ:
„Začali jsme dobře, ale dostali 
jsme hloupou branku. Bylo vidět, 
že mužstvo z Mělníku je zkušené 
a sehrané. Nám se potom poda-
řilo vyrovnat, ale ve druhé půli 
jsme se trochu nechali rozhodit 
některými verdikty a výkonem 
jednoho rozhodčího (byl to Jan 
Kliner – pozn. red.) a během ne-
celých dvou minut jsme dostali 
tři góly a bylo v podstatě po zá-
pase. Začali jsme hrát power-
-play, dali jsme dvě branky a je 
škoda, že Tomáš Ťok nepromě-
nil penaltu. Bylo vidět, že naše 
hra bez brankáře soupeři nesedí, 
měli jsme tam několik šancí, ale 
častokrát jsme to špatně řešili. 
Jinak ale kluci zaslouží absoluto-
rium, vždyť jsme hráli proti zku-
šenému soupeři. Porážka samo-
zřejmě mrzí, ale nevidím to jako 
tragédii. Teď nás čeká důležitý 
boj ve druhé lize s ostravským 
Baníkem, který potřebujeme 
zvládnout,“ řekl do našeho dikta-
fonu kouč TANGA HODONÍN MI-
ROSLAV „BARY“ BARTYZAL.
„Do zápasu jsme dobře vstoupili, 
prvních 8-10 minut jsme hráli to, 
co jsme chtěli. Měli jsme vést 4:0 
nebo 5:0, jak ale domácí srovna-
li na 1:1, Hodonín se dostal na 
koně, my jsme si přestali věřit 
a měli jsme problémy dostat se 
pořádně do hry. V kabině jsme 
si řekli něco od plic, změnilo se 
to, předváděli jsme velmi dobrý 
futsal i s brankami, ale po sníže-
ní Hodonína na 2:5 se to zlomi-
lo. Měli jsme nakonec obrovské 
problémy to dohrát do vítězné-
ho konce. Musím říct, že TAN-
GO předvedlo velmi sympatický 
výkon a klobouk dolů před ním. 
Diváci, i když jich moc nepřišlo, 
se měli na co dívat a byl to pro 
ně určitě zajímavý futsal,“ řekl 
po výhře trenér Mělníku JAKUB 
NĚMEC.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD, 5. 
KOLO:
FC TANGO HODONÍN – FC BANÍK 
OSTRAVA 9:3 (3:2)
TANGO nastoupilo do pátečního 
duelu bez čtyř hráčů (chyběli Ri-
chard Michalec, Hynek Christo-
pher, David Beneš a Tomáš Ťok), 
ale i v improvizované sestavě 
předvedlo zejména po obrátce 
necelé stovce fanoušků precizní 

futsalové představení: ze strany 
domácích to byl prostě koncert 
na otevřené scéně, který byl do-
provázený často zaslouženým 
potleskem domácích příznivců!
Pokud byly obavy ze soupeře z 
krajského města severu Mora-
vy, tak ty trvaly v podstatě jen 
první poločas. To hosté hned 
v první minutě kopali penaltu 
(24 sekunda!), když gólman Ka-
rel Hanzlík fauloval ve výhodné 
pozici hostujícího Václava Potů-
čka a střelec Jakub Válek mířil 
přesně – 0:1. S domácími brzký 
úvodní gól tak trochu „zamával,“ 
nicméně ve čtvrté minutě skvěle 
našel Roman Sopůšek spoluhrá-
če Tomáše Janulíka, který lehce 
zavěsil – 1:1. Domácí ještě do 
přestávky dvakrát pokořili 49le-
tého gólmana Ostravy Martina 
Bortlíka, ovšem 46 sekund před 
pauzou si vybral slabší chvilku 
hodonínský brankář Hanzlík, 
takže Baníkovci se vlastně z ni-
čeho dostali opět do zápasu.
Důležité okamžiky se odehrá-
ly v hale TEZA v Hodoníně mezi 
22. - 26. minutou, kdy jsme viděli 
tři góly v síti Ostravy. Hned bran-
ka na 4:2 byla hodně pohledná, 
když střílel Tomáš Varmuža, aby 
jeho pokus vtipnou patičkou po-
sunul do ostravské brány Vojtěch 
Čech, ovšem líbila se i další bran-
ková paráda v podání TANGA: to 
po levé straně dravě pronikl Petr 
Bohun, aby po jeho přihrávce sla-
vil gólovou tečku Lukáš Křivák. 
Vůbec celý tým vítězů působil 
velmi dobrým dojmem, kluci se 
futsalem dobře bavili a k tomu 
často nabídli i nějaké „bonusy“ 
navíc, jako třeba kapitán týmu 
Roman Sopůšek, který ve 31. mi-
nutě si na malém prostoru udě-
lal z trojice hostujících hráčů sol-
né sloupy a je jen škoda, že jeho 
střelecký pokus neskončil bran-
kou, neboť to by byl určitě vhod-
ný tip pro TV NOVA na sportovní 
příspěvek Borec nakonec!    
STATISTIKA ZÁPASU:
Branky a nahrávky: 4. Tomáš Ja-
nulík (Sopůšek), 9. Tomáš Var-
muža, 17. Tomáš Janulík (Čech), 
22. Vojtěch Čech (Varmuža), 23. 
Lukáš Křivák (Bohun), 26. Mi-
chal Nechvátal (Křivák), 30. To-
máš Varmuža, 36. Filip Vanda 
(Janulík), 39. Petr Bohun (Janu-
lík) – 1. z penalty Jakub Válek, 20. 
a 33. Matyáš Blahuta, ŽK: Karel 
Hanzlík, Tomáš Janulík, Vojtěch 
Čech – Matyáš Blahuta, řídili: Jan 
Molík a Martin Štipčák, delegát 
Kamil Bednář, 96 diváků. 
ŘEKLI PO UTKÁNÍ:
„Očekávali jsme s Baníkem těžké 
utkání a začátek to potvrdil. Byl 
to vyrovnaný souboj, naštěstí 
přišly i branky, ale v závěru prv-
ní půle jsme dostali hloupý gól 
na 3:2. Ve druhém poločase jsme 
dali tři rychlé branky a pak jsme 
již samotný zápas měli až do 
konce pod naší kontrolou. Baník 
byl sice nebezpečný, ale své šan-
ce neproměnil. V našem týmu se 
dobře dnes zapojili mladí kluci a 
ukázali nám tak, že je s nimi po-
třeba do budoucna počítat,“ řekl 
kouč TANGA MIROSLAV „BARY“ 
BARTYZAL.
„Dnešní zápas, i s tou sestavou, 
kterou jsme látali, byl výborný. 
Body jsou, ale i výkon byl dob-
rý. Mně osobně se hrálo dobře, i 
když jsem byl unavený po práci 

na větříčku (Roman dělá střechy 
– izolace – pozn. red.), ale šlo to. A 
jestli chyběl Tomáš Ťok? Tak to je 
futsalová osobnost, ovšem mladí 
kluci ho dobře nahradili: běhali, 
byli důrazní, prostě spokojenost. 
A jaké máme ambice? Jdeme zá-
pas od zápasu, teď chceme na-
plno bodovat doma příští týden 
proti Modřicím, jinak případné 
vyšší cíle musí mít vedení klubu,“ 
hlásil spokojený kapitán TANGA 
ROMAN SOPŮŠEK.
„V prvním poločase rozhodly 
naše neproměněné šance a pak 
celkově naše individuální chyby. 
Bylo tam moc ztrát, nabídli jsme 
domácím brejky a oni nás z nich 
trestali. Jsme zklamaní, protože 
jsme sem jeli 2,5 hodiny a na-
konec si vezeme porážku o šest 
branek.  Jinak si myslím, že letos 
nemá druhá liga výraznějšího 
favorita, každý může porazit ka-
ždého a samotná soutěž je straš-
ně těžká,“ podíval se za zápasem 
kouč ostravského Baníku KAREL 
MURÍN.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD, 6. 
KOLO:
FC TANGO HODONÍN – FC ATRA-
PS MODŘICE 8:2 (2:1)
Ve čtvrtek večer přijel do haly 
TEZA v Hodoníně poslední tým 
druholigové skupiny Východ z 
Modřic, aby v rámci 6. kola se-
hrál souboj, jenž rozhodla v pod-
statě velmi vydařená pasáž ze 
strany velkého favorita na začát-
ku druhého poločasu.
Před samotným duelem přivítal 
místní hlasatel Petr Hruška vel-
mi srdečně bývalého hráče TAN-
GA, Tomáše Buršíka, který nyní 
hraje v Modřicích a nastoupil na 
hodonínské palubovce jako kapi-
tán hostů. 
Přitom první půle byla hodně 
rozpačitá, domácí si asi až pří-
liš byli vědomi svou rolí velké-
ho favorita, kterou ale v prvním 
dějství vůbec nedokázali napl-
nit. Z tribuny to vypadalo, že se 
hraje jen nějaký nevinný pouťo-
vý futsal, bez osobních kontaktů 
(pouze s jedinou ŽK!), ale přitom 
TANGO si už v této části druho-
ligového mače dokázalo vytvo-
řit čtyři zajímavé šance, ty však 
dvakrát David Beneš a jednou 
Petr Bohun s Romanem Sopůš-
kem nevyužili. Po úvodním gólu 
ze sálovky Tomáše Ťoka v čase 
14:12 přišly další branky až v po-
slední minutě první části - nejpr-
ve šokoval vyrovnávací brankou 
na 1:1 hostující Tomáš Krejčíř, na 

tu ale TANGO ihned zareagovalo, 
když po 35 sekundách vrátil ve-
dení domácímu týmu znovu Ťok, 
kterého parádně našel Bohun.
Konečně kvalitní futsal s častěj-
ší a hlavně přesnější koncovkou 
nabídli domácí až po přestávce, 
kdy už hosté evidentně nestíhali 
a často jen přihlíželi lavinovitým 
útokům vysokého favorita, kte-
rý na šest gólů potřeboval pou-
ze úsek mezi 22. - 27. minutou. 
Osmý gól, který padl v čase 26:37 
minut se zrodil po prudké stře-
le Beneše, kterou si posunul do 
vlastní branky dezorientovaný 
hráč Modřic Josef Koky.
Dělal jsem si poctivě i ve druhém 
poločase statistiku zmařených 
šancí TANGA, přičemž tentokrá-
te to číslo bylo oproti první půli 
daleko větší: v první poloča-
se zahodilo TANGO 4 šance, po 
obrátce to už bylo 11 gólových 
možností – 6x Ťok, 2x Beneš a 
Sopůšek a jednu šanci zmařil Mi-
chal Bidmon. 
Nyní patří TANGU druhá pozice 
(10 bodů), první je Vysoké Mýto, 
které má 13 bodů!
STATISTIKA UTKÁNÍ:
Branky a přihrávky: 15. Tomáš 
Ťok, 20. Tomáš Ťok (Bohun), 22. 
Roman Sopůšek (Ťok), 23. Petr 
Bohun, 24. Filip Vanda (Beneš), 
26. Michal Bidmon, 27. z penalty 
po faulu na Beneše Vojtěch Čech, 
27. vlastní Josefa Koky po střele 
Davida Beneše – 20. Tomáš Krej-
číř (Čermák), 39. Olexandr Dan-
ko, rozhodovali: Tomáš Markov-
ský a Patrik Smetana, delegátem 
byl Lubomír Rek, necelá stovka 
diváků.
ŘEKLI PO ZÁPASE:
„Čekali jsme, že přijede velmi 
houževnatý soupeř, což se potvr-
dilo hlavně v první půli. Ta byla 
velmi vyrovnaná, ale opět jsme si 
nechali dát hloupý gól na 1:1, ale 
naštěstí ještě do konce poločasu 
jsme stačili vrátit vedení na svo-
ji stranu. Rozhodlo se v podsta-
tě po přestávce, kdy jsme utekli 
soupeři na rozdíl čtyř branek a 
bylo vlastně po zápase. V závě-
ru už naše útočná snaha neby-
la moc znát, ale jsem spokojený 
s výhrou a s výkony některých 
hráčů. Teď jedeme dvakrát ven 
(do Vyškova a Olomouce), důle-
žité utkání nás ale bude čekat i v 
pátek 26. listopadu, kdy od 20:30 
hodin přivítáme doma vedoucí 
Vysoké Mýto,“ hlásil domácí lo-
divod MIROSLAV „BARY“ BAR-
TYZAL.
„Byl jsem v Brazílii, do Čes-
ka jsem se dostal před pár dny. 
Hned jsem začal pracovat s tý-
mem, je tady dobrý mančaft a 
vůbec skvělá parta. V první půli 
to ještě šlo, stačili jsme soupeři 
s krokem. Ve druhém poločase 
jsme měli ale málo času na brá-
nění, v závěru už byli naši hráči v 
obraně hodně unavení a vypadá 
to, že nás čeká hodně práce. Jinak 
chválím domácí, hráli fakt dobře,“ 
zhodnotil duel hostující kouč R. 
Ch. PUPO.
„První poločas byl docela vyrov-
naný, Modřice dobře bránily, my 
jsme se nemohli dostat do za-
končení. Druhá půle už byla jiná: 
hrálo se nahoru dolů, to nám 
vyhovovalo, proměnili jsme ně-
které šance a nakonec zaslouže-
ně vyhráli,“ řekl spokojený hráč 
TANGA PETR BOHUN.               (pol)
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HÁZENÁ ŽENY – MOL LIGA
REGION – Dalšími třemi 
koly pokračovala nejvyš-
ší házenkářská soutěž žen. 
Tým HK Hodonín se předsta-
vil dvakrát na palubovkách 
svých soupeřek, jednou 
naopak doma, kdy přivítal 
hodně slaboučkého nováč-
ka ze západní části našich 
východních sousedů – tým 
ze Stupavy.
9. kolo:
O první listopadové středě 
cestoval Hodonín do ostrav-
ské čtvrti Poruby, kde na 
něj čekal místní klub DHC 
Sokol Poruba. Ten vedl ve 
dvacáté minutě první půle 
již 12:4, aby si nakonec zak-
nihoval důležitou výhru 
rozdílem pěti gólů.
Nejvíce branek Poruby: Sil-
vie Polášková 9/3, Eliška De-
sortová 7, Hana Maiwaelde-
rová 6, branky za Hodonín: 
Michaela Smějová 9/4, Bára 
Krejčíková 4, Petra Jadamí-
ková 3, Kornelia Malecka 
3, Laura Víchová 2, Klaudia 
Cygan 2, Hedvika Nováko-
vá 2, ČK: Anežka Farářová, 
Silvie Polášková (obě POR.), 
rozhodovali: Mojmír Valá-
šek, Jaroslav Vychodil.
Výsledky tohoto kola:
DHC Sokol Poruba – HK HO-
DONÍN 30:25 (15:11), DHC 
Slavia Praha – KPR Ruch 
Chorzów 37:29 (22:14), HK 
Slovan Duslo Šaľa – DHK Ba-
ník Most 22:31 (13:13), DHK 
Zora Olomouc – MŠK Iuven-
ta Michalovce 25:25 (11:13), 
Sokol Písek – Handball PSG 
Zlín 32:32 (17:13), DHC Plzeň 

– HC DAC Dunajská Streda 
24:26 (17:12), AHT HC Tatran 
Stupava – Házená Kynžvart 
19:39 (9:21).
10. kolo:
Hodonín zaznamenal povin-
né vítězství nad nováčkem 
ze slovenské Stupavy, který 
zatím nezískal v MOL lize 
ani jeden bod!
Nejvíce gólů Stupavy: Hana 
Galková 4, za vítězky: Klau-
dia Cygan 8, Laura Víchová 
5, Nikola Kalinová 5/2, Mi-
chaela Smějová 4, Hedvika 
Nováková 4, Petra Jadamí-
ková 3, Šárka Pospíšilová 
2, Sára Drexlerová 1, Bára 
Krejčíková 1, rozhodovali: 
Michal Hanák, Luboš Pavlí-
ček.
Výsledky 10. kola:
HK HODONÍN – AHT HC Tat-
ran Stupava 33:14 (17:8), Zlín 

– DHC Plzeň 23:29 (14:13), Mi-
chalovce – Šaľa 39:23 (21:14), 
Most – Poruba 33:26 (18:11), 
Dunajská Streda – Zora Olo-
mouc 33:26 (17:13), Slavia 
Praha – Písek 26:25 (11:11).
11. kolo:
HK HODONÍN na palubovce 
silného nováčka neuspěl, 
když s týmem Kynžvartu 
padl po porážce 29:39 (12:19). 
Další známé výsledky z to-
hoto kola: 
Poruba – Michalovce 21:31 
(12:18), Písek – Chorzów 
36:30 (14:17).                              (pol) Jeden z důrazných osobních soubojů v brankovišti ostravského 

Baníku.                              (Foto: archiv klubu FC TANGO Hodonín – 2x)

Kapitán týmu FC TANGO Ho-
donín Roman Sopůšek (vlevo) 
v souboji s defenzivou Ostravy.

KRUTÁ PORÁŽKA V POHÁRU, CHUŤ SI ALE TANGO SPRAVILO VE 2. LIZE!

HÁZENÁ ŽENY
MOL LIGA



HODONÍN – V rámci našeho 
regionu bylo v pozornosti fot-
balových fanoušků jen dohrá-
vané 15. kolo v Krajském pře-
boru, ve kterém oba týmy z 
Hodonínska hrály doma. Baní-
kovci z Ratíškovic hostili Ivan-
čice, které si nakonec domů 
odvezly debakl 0.4. Méně se 
dařilo Vinařům z Mutěnic, kte-
ří doma uhráli jen plichtu v 
souboji s brněnskou Svratkou. 
Oba týmy tak přezimují ve dru-
hé polovině tabulky, což se ur-
čitě před startem této sezony 
neočekávalo. 
Do ochozů osmi stadionů si 
na jihu Moravy našlo cestu o 
prvním listopadovém víkendu 
celkem 1 220 diváků, což činí 
průměr 153 fanoušků na jed-
no utkání. Ti viděli celkem 29 
branek, takže střelci se v po-
sledním letošním vystoupení 
na jižní Moravě skutečně sna-
žili. 29 gólů znamená průměr 
3,6 branek na utkání a stojí za 
pozornost, že hned tři souboje 
skončily výsledkem 4:0!

FK MUTĚNICE – FC Svrat-
ka Brno 2:2 (1:1), branky: 27. 
David Bucňák, 72. Radim Ho-
lešinský – 21. Filip Svensson, 
55. Daniel Řeřucha, ŽK: Radim 
Holešinský, Marcel Čepil – Voj-
těch Chasák, Jakub Koutný, Da-
niel Řeřucha, Jan Huráb, řídili: 
Tomáš Mrkvica – Dárius Brezá-
ni a Roman Kučera, delegátem 
na zápase byl Milan Skočovský, 
100 diváků,
FK BANÍK RATÍŠKOVICE – FC 
Ivančice 4:0 (2:0), 20. a 44. Ro-
bert Knotek, 60. Robin Dobeš, 
87. David Sukup, ŽK: Robert 

Knotek – Milan Slavík, sudí: 
Martin Paulík – Jan Oujezdský 
a Radim Krbůšek, delegát: Jiří 
Novosák, 250,
SK Líšeň B – FC Sparta Brno 
4:0 (1:0), 29. a 68. Tomáš Bílek, 
55. a 89. Ondřej Horký, ŽK: 1:1, 
100,
TJ Tatran Rousínov – FC Mo-
ravský Krumlov 4:0 (3:0), 8. a 
35. Petr Líznar, 13. Tomáš Flo-
rian, 58. Miroslav Divácký, ŽK: 
2:2, ČK: v 68. minutě po druhé 
žluté Tomáš Florian (R.), 100,
FK SK Bosonohy – TJ Tatran 
Bohunice 0:2 (0:1), 2. Nikolas 
Burčík, 51. Martin Sus, ŽK: 1:3, 
250,
SK Krumvíř – FC Kuřim 3:1 
(2:0), 12. Jan Borovička, 38. 
vlastní (Vítězslav Bárta), 89. 
Luboš Košulič – 84. Vítězslav 
Bárta, ŽK: 2:2, 
200,
FC Dosta Bystrc-Kníničky – SK 
Olympia Ráječko 2:2 (2:0), 30. 
Tom Kratochvíl, 37. Jiří Bílý 
– 55. David Bednář z penal-
ty, 71. Jan Pokorný, ŽK: 3:3, 
ČK: 54. David Gec (DB), 100, 
FC Boskovice – MS Brno 3:0 
(1:0), 5. Antonín Preč, 86. Jan 
Novák, 90. Jiří Fadrný, ŽK: 1:1, 
120.
Ve středu 10. 11. 2021 ve-
čer od 18 hodin se na uměl-
ce v Dubňanech při umělém 
osvětlení dohrálo jediným zá-
pasem 13. kolo, ve kterém na-
stoupily dva týmy ze suterénu 
tabulky. Mutěnice a poslední 
MS Brno, která nakonec pře-
kvapivě dosáhla na jeden bod.
FK MUTĚNICE – MS Brno 2:2 
(2:1), góly: 23. a 31. Lukáš 
Koplík (obě z penalty) – 37. 
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Mutěnice si závěr podzimu zbytečně zkomplikovaly
KRAJSKÝ PŘEBOR - podzim 2021
1. Bohunice 15 11 3 1 34:12 36
2. Kuřim 15 10 2 3 41:23 32
3. Boskovice 15 10 2 3 31:15 32
4. Líšeň B 15 9 1 5 33:21 28
5. Rousínov 15 7 4 4 35:26 25
6. Sparta Brno 15 8 0 7 32:31 24
7. Ráječko 15 6 4 5 35:33 22
8. Ivančice 15 6 4 5 30:30 22
9. RATÍŠKOVICE 15 7 0 8 25:25 21
10. Krumvíř 15 6 1 8 22:29 19
11. Dosta Bystrc 15 4 6 5 22:21 18
12. Bosonohy 15 5 2 8 21:31 17
13. Svratka Brno 15 4 3 8 21:30 15
14. MUTĚNICE 15 2 5 8 17:29 11
15. Mor. Krumlov 15 2 3 10 13:35 9
16. MS Brno 15 2 2 11 14:35 8

1. A TŘÍDA-SKUPINA B  - podzim 2021
1. Lednice 13 11 0 2 38:13 33
2. VESELÍ n. MOR. 13 10 1 2 55:20 31
3. DUBŇANY 13 9 1 3 34:15 28
4. Vyškov B 13 8 1 4 38:17 25
5. Kohoutovice 13 8 1 4 33:22 25
6. MILOTICE 13 7 2 4 37:26 23
7. HR. LHOTA 13 6 2 5 34:28 20
8. Vel. Pavlovice 13 5 1 7 34:33 16
9. ROHATEC 13 3 5 5 21:24 14
10. Nikolčice 13 4 1 8 23:34 13
11. Valtice 13 4 1 8 22:38 13
12. Šlapanice 13 3 1 9 16:41 10
13. VACENOVICE 13 2 3 8 22:46 9
14. VELKÁ n. VEL. 13 1 0 12 11:61 3Z utkání 6. kola 1. B třídy (skupina C) mezi týmy Charvátské Nové Vsi a Šardic (konečný výsledek 3:1).

(Foto: Jaroslav Kicl)

Na snímku je družstvo stolního tenisu SKST PLUS Hodonín, které si ve francouzských Metách vy-
bojovalo postup mezi osm nejlepších týmů Evropy.         (Foto: facebook celku SKST PLUS Hodonín)

Dennis Kanabe z PK, 89. Jiří Pešta, ŽK: 
Lubomír Kupčík, Martin Schüller, Roman 
Weigl, David Bucňák – Martin Doležel, 
Ondřej Kubík, Jiří Pešta, Dominik Síleš, 
rozhodovali: Martin Půček – Tomáš Mrk-
vica a Dárius Brezáni, delegátem byl Ma-
rek Podaný, 23.    
Závěr podzimní části v Krajském pře-
boru obstaraly týmy Líšně B a MS Brno, 
které se utkaly v dohrávce 12. kola v so-

botu 13. 11. 2021.
VÝSLEDEK:
SK Líšeň B – SK MS Brno 3:0 (1:0), 3. Ri-
chard Dostálek, 68. Ondřej Horký, 79. 
Tomáš Bílek, ŽK: Jiří Pešta, Lukáš Gruber, 
Jan Velan a Lukáš Dufek (všichni MS), 
rozhodovali: David Šidlo – Petr Šenkýř 
a David Dadák, delegátem na utkání byl 
Radek Rabušic, 80.
Aby to bylo kompletní, máme tady ješ-

tě dohrávku 11. kola krajské 1. A třídy 
(skupina B),  ve které se utkal celek Vyš-
kov B a tým z Břeclavska.
VÝSLEDEK:
MFK Vyškov B – FK Valtice 2:0 (1:0), 23. 
Josef Lička, 50. z penalty Martin Lička, 
ŽK: David Kameník - Michal Rozsypal, 
soudcovali: Přemysl Kulíšek – Radek Bá-
bíček a Martin Adler, delegát Antonín 
Richtr, 50.                                                  (jop)

HODONÍN – Další výrazný 
úspěch si mohly připsat do 
své na úspěchy bohaté kro-
niky stolní tenistky z klubu 
SKST PLUS HODONÍN, které 
o prvním víkendu v listopa-
du 2021 ve francouzských 
Metách (město Mety leží v se-
verovýchodní Francii v regio-
nu Grand Est a má kolem 117 
000 obyvatel – pozn. red.) 
získaly ve skupině B ve dru-
hé fází bojů Ligy mistryň pro 
sezonu 2021/2022 důležité 
druhé místo a tím i postup 
dál, tedy konkrétně do čtvrt-
finále této významné evrop-
ské soutěže. 
Svěřenkyně náhradního kou-
če Ondřeje Lapčíka, který 
pracuje v klubu jako marke-
tingový manažer, zdolaly v 
prvním utkání v pátek Srbky 
z města Novi Sad 3:1, v sobo-
tu podlehly domácímu celku 
2:3 a tak se čekalo, jak si po-
vedou v nedělní rozhodující 
bitvě. To měly za soupeřky 
Španělky, které porazily na-
konec 3:1 a zaslouženě se tak 
radují ze čtvrtého postupu 
v řadě mezi osm nejlepších 
družstev Evropy!   
Týmu chyběl kouč Jaroslav 
Mikeska, který musel sou-
běžně s tímto třídenním tur-
najem ve Francii absolvovat 
jako trenér juniorek Česka  
mezinárodní turnaje na Slo-
vensku a v Maďarsku, ale 
byl v dokonalém obrazu, co 
se vlastně dělo ve Francii po 
celé tři dny.
„Všechny zápasy našeho týmu 
jsem viděl díky internetové 
televizi evropské asociace 
stolního tenisu. V podstatě to 
byl náš cíl, trochu jsme poku-
kovali i po konečném prvním 
místě, protože to garantuje v 

další fázi relativně slabší a tu-
díž hratelnější soupeře, ale ve 
vyrovnaném souboji s domá-
cími hráčkami jsme nakonec 
těsně prohráli,“ řekl NOVÉMU 
SLOVÁCKU trenér hodonín-
ských žen Jaroslav Mikeska, 
který už teď se těší na čtvrt-
finálové souboje. V nich si to 
hodonínská děvčata podle 
sobotního losu v belgickém 
městě Spa rozdají na dva zá-
pasy s celkem   .

1. hrací den – pátek 5. listopa-
du 2021:
TTC Novi Sad – SKST PLUS 
HODONÍN 1:3
Reka Bezeg – Sakura Mori 
(Japonsko) 0:3 (1:11, 5:11, 
4:11),
Tijana Jokic – Natalia Party-
ka (Polsko) 3:1 (7:11, 11:9, 
12:10, 11:7),
Aneta Maksuti – Tetyana Bi-
lenko (Ukrajina) 0:3 (2:11, 
8:11, 8:11),
Tijana Jokic – Sakura Mori 0:3 
(4:11, 4:11, 5:11),
Girbau-Vic TT – Metz TT 0:3.

2. hrací den – sobota 6. listo-
padu 2021:
Metz TT - SKST PLUS HODO-
NÍN 3:2
Adina Diaconu – Bilenko 3:0 
(15:13, 14:12, 11:7),
Dina Meshref – Mori 2:3 
(11:7, 11:9, 7:11, 3:11, 1:6),
Jiaduo WU – Partyka 1:3 
(5:11, 11:7, 7:11, 6:11),
Adina Diaconu – Mori 3:0 
(11:4, 15:13, 11:8),
Mariia Tailakova – Bilenko 
3:2 (11:5, 9:11, 11:6, 7:11, 
6:0),
Girbau-Vic TT – TTC Novi Sad 
1:3.

3. hrací den – neděle 7. listo-

padu 2021:
SKST PLUS HODONÍN – Gir-
bau-Vic TT 3:1
Partyka – Sofia-Xuan Zhang 
1:3 (7:11, 11:8, 8:11, 5:11),
Mori – Tamolwan Khetkhuan 
3:0 (11:8, 11:5, 11:7),
Bilenko – Charlotte Carey 3:0 
(11:5, 11:1, 11:9),
Mori – Sofia-Xuan Zhang 3:0 
(11:6, 11:9, 11:3),
Metz TT – TTC Novi Sad 3:0.

V sobotu 13. 11. 2021 se ve 
městě Spa v Belgii losovalo 
čtvrtfinále LM žen a Hodonín 
dostal relativně celkem dob-
rého soka – tým TTC Berlín, 
se kterým se utkal naposledy 
v ročníku 2018/2019. První 
zápas doma zvládl (3:1), hůře 
ale dopadl v Berlíně, kde padl 
0:3 a byl vyřazený.
A jak vidí letošní los kouč Ho-
donína Jaroslav Mikeska?
„V podstatě nebylo moc z 
čeho vybírat, protože tady 
už jsou všechny týmy kvalit-
ní. Trochu jsme s Berlínem 
počítali, ale spokojeni by-
chom byli i za Francouzsky 
z týmu Etival Clairefontaine 
ASRTT, za který hraje i naše 
Hana Matelová. Určitě jsme 
rádi, že jsme nedostali Polky 
z Tarnobrzegu, protože to je 
jednoznačně největší favorit 
celé Ligy mistryň. A co říct na 
adresu Berlína? Je to zkušený 
tým, který se opírá o Němku 
Ninu Mittelham, Holanďanku 
Britt Eerland a Číňanku, kte-
rá žije už delší dobu u našich 
západních sousedů – Xiaonu 
Shan. Oba zápasy by se měly 
odehrát v termínu od 12. - 23. 
ledna 2022 a už teď víme, že 
první utkání sehrajeme před 
našimi skvělými fanoušky!“  

(pol)

Stolní tenistky Hodonína jsou počtvrté za sebou ve čtvrtfinále!
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HODONÍN – Došlo i na druhý 
hokejový tým z Hodonína, který 
startuje v Krajské lize jihu Mo-
ravy a Zlína. Svěřenci kouče Mi-
chala Kuby nezvládli první de-
setiminutovku domácího špílu s 
týmem Uherského Ostrohu a po 
šesti výhrách si do kolonky po-
rážek připsali jedničku. Po do-
mácí porážce se mužstvo SHKM 
Hodonín dvakrát představilo na 
ledě svého protivníka – nejpr-
ve v nedaleké Břeclavi, o týden 
později na ledě Blanska. Protože 
SHKM Hodonín obě utkání zvlá-
dl, znovu se vrátil na první flek.
8. KOLO – KRAJSKÁ LIGA JIHU 
MORAVY A ZLÍNA:
SHKM HODONÍN – Hokej Uher-
ský Ostroh 2:5 (0:3, 2:1, 0:1)
Velký výpadek hned v úvodu zá-
pasu znamenal, že za kratší ko-
nec provazu tahali po většinu 
tohoto duelu domácí hokejisté, 
kteří prohrávali po devíti minu-
tách již 0:3 a bylo tak vlastně o 
osudu zápasu rozhodnuto.
STATISTIKA UTKÁNÍ:
Góly: 22. Tom Polák, 40. Petr 
Peš – 4. a 60. (při hře domácích 
bez brankáře) Vít Mika, 5. Filip 
Stránský, 9. Erik Juračka, 38. Lu-
káš Zalubil, vyloučení: 5:4, vyu-
žití: 0:2, 642 diváků – dosavadní 
nejvyšší návštěva v tomto roční-
ku na hodonínském kluzišti!

ŘEKLI PO UTKÁNÍ:
„Trošku nám dnes utekl začátek, 
nechali jsme se zbytečně vylu-
čovat, byli jsme nervózní a to 
nám svazovalo ruce. Než jsme 
se z toho vzpamatovali, bylo to 
již 0:3. Kdo dnes na tom zápa-
se byl, musel vidět, že se od nás 
trošku odklonilo štěstí. Byli jsme 
jasně lepší, soupeře jsme prak-
ticky čtyřicet minut nepustili z 
pásma. Kolikrát už nemohli ani 
bruslit. My jsme měli tolik šancí, 
že je to opravdu až neskutečné, 
co všechno dokážeme nepromě-
nit a naopak brankář soupeře 
chytit! Občas to vypadalo, že za 
hostujícím brankářem je plexi-
sklo. Bohužel jsme ho překonali 
jen dvakrát, jejich gólman podal 
vynikající výkon. V závěru za ne-
příznivého stavu 2:4 jsme museli 
zkusit power-play, při které jsme 
ale inkasovali pátou branku. 
Klukům nemůžu nic vytknout, 
všichni do jednoho totiž bojovali 
do poslední sekundy a za před-
vedou hru jsem jim poděkoval. 
Škoda, že jsme dnes nedokázali 
vyhrát, protože na zápas přišlo 
opravdu hodně fanoušků a kotel 
nás celý zápas hnal neuvěřitelně 
dopředu. Dneska jsme si neza-
sloužili prostě prohrát, ale i tak 
to někdy je,“ řekl pro web strán-
ky klubu SHKM Hodonín trenér 

domácích MICHAL KUBA.
„Bylo to naprosto vydřené vítěz-
ství celého týmu. Hodonín je v 
letošní sezoně favoritem na cel-
kové vítězství a je týmem, které-
ho je v Kraji škoda – letos se ho 
nepodaří porazit každému. Zvo-
lili jsme taktiku „Prešovského 
betonu“ a s podporou vynikají-
cího Šurdyho v bráně (Šurý) se 
tato taktika vyplatila. Dnes jsme 
nechtěli hrát hezký hokej, ale 
soustředit se hlavně na precizní 
obranu a čekat na nějakou přesi-
lovku, případně propad soupeře. 
I když byl soupeř lepším a kva-
litnějším na ledové ploše, téměř 
vše vyšlo, jak jsme si přáli a díky 
poctivosti a bojovnosti našeho 
týmu jsme zaslouženě vyhrá-
li,“ hlásil spokojený kouč hostů 
IVAN KLAUDA pro facebook klu-
bu z Uherského Ostrohu.
9. KOLO – KRAJSKÁ LIGA JIHU 
MORAVY A ZLÍNA:
HC Lvi Břeclav – SHKM HODO-
NÍN 3:8 (1:2, 1:3, 1:3)
Derby jihu Moravy mělo daného 
jasného favorita a to tým z města 
od řeky Moravy, který do 25 ki-
lometrů vzdálené Břeclavi přijel 
pro tři body, což se i potvrdilo. 
Hodonínští hokejisté tak ani v 
pátém vzájemném měření sil ne-
zaváhali a stále jim patří první 
pozice současné tabulky.

STATISTIKA UTKÁNÍ:
Góly a nahrávky: 20. Michal Ga-
briška (Svoboda), 38. Michal Ga-
briška (Svoboda, Topolanský), 
43. Michal Gabriška (Svoboda, 
Papp) – 9. Jiří Sedlák (Venclík), 
12. Petr Peš (Vaškovič), 24. Tom 
Polák (Charvát, Vyrůbalík), 30. 
Ľubomír Vaškovič (Peš, Polesný), 
33. Aleš Dufek (Crlík, Charvát), 
47. Michal Crlík, 51. Aleš Dufek 
(Charvát, Polák), 58. Jakub Sajdl 
(Směřička), vyloučení: 2:1, vyu-
žití: 0:1, 186.
ŘEKLI PO ZÁPASE:
„Dnešní zápas se nám vůbec ne-
vydařil. Naše hra byla bez pohy-
bu a bez chuti vyhrát či bojovat. 
Našlo se tam sice pár jedinců, 
kteří chtěli utkání vyhrát a sna-
žili se hru strhnout, ovšem ba-
víme se pouze o pár jedincích a 
hokej je přitom kolektivní sport, 
kdy je potřeba, aby pracovali 
všichni, nikoliv jen pár kluků! Po 
první třetině za stavu 1:2 jsme 
si řekli, že je potřeba přidat na 
bruslení a celkovém pohybu, ale 
druhá třetina probíhala, jako by-
chom si řekli „Pojďme prohrát!“ 
Naštěstí se nám podařilo ales-
poň snížit ke konci druhé části 
stav z 1:5 na 2:5. Ve třetí třetině 
jsme začali malinko bruslit a při-
dali na důrazu, snížili jsme stav 
na 3:5 a byli jsme zpět ve hře. Vy-

tvořili jsme si velké příležitosti 
na další snížení, ale nešťastným 
nahozením od modré jsme inka-
sovali šestou branku a mužstvo 
do konce utkání hrálo již ode-
vzdaně. Soupeř zaslouženě vy-
hrál a potvrdil roli favorita na 
postup do druhé ligy. Další věc, 
která mě dnes zamrzela je, že si 
na dnešní zápas našli cestu další 
fanoušci, ale my jsme předvedli 
špatný hokej. Pevně doufám a 
věřím, že na další utkání přijdou 
znovu a my budeme mít šanci 
fanouškům z Břeclavi ukázat, že 
kluci hokej umí hrát,“ řekl pro 
web hclvibreclav.cz trenér Břec-
lavi LUKÁŠ HÖKL.
„Derby je prestižní utkání jak 
mezi hráči, tak i mezi fanoušky. 
V těchto zápasech nikdy neplatí 
postavení v tabulce. Břeclav dob-
ře bruslí, hraje do těla a je hou-
ževnatá, nikdy nic nevzdá až do 
poslední minuty, což se ukázalo i 
dnes. Kluky jsme na takovou hru 
připravovali a myslím, že jsme se 
s tím popasovali dobře. Až tedy 
na pár chyb, kdy se necháváme 
strašně strhnout hrou a zapo-
mínáme na bránění. To ale vy-
plývá z našeho stylu hry, kdy se 
do útočné hry zapojuje všech pět 
hráčů, kteří se tlačí do zakonče-
ní. Dali jsme branky po krásných 
akcích a od začátku do konce 

jsme šli pro vítězství. Chtěl bych 
poděkovat našim fanouškům, 
kteří přijeli opět v hojném počtu 
a byli zase fantastičtí!“ prohlásil 
pro web hodonínského klubu 
trenér vítězů MICHAL KUBA.
10. KOLO – KRAJSKÁ LIGA JIHU 
MORAVY A ZLÍNA:
Dynamiters Blansko HK – SHKM 
HODONÍN 5:7 (2:3, 3:2, 0:2)
Jako na kolotoči! Po 9 minutách 
vedli hosté 2:0, ovšem v polovině 
dramatického duelu byl stav 5:3 
pro domácí. Hosté do konce dru-
hé třetiny dokázali srovnat na 
5:5, aby díky trefám Vaškoviče a 
Poláka ve třetím dějství si nako-
nec domů odvezli tři body, které 
je znovu vrátili na první místo 
tabulky.
Branky a nahrávky: 12. Marek 
Pilát (Malý, Kuběna), 19. Marek 
Pilát (Hanzlík), 21. Matouš Král 
(Šmahel), 24. Tomáš Müller (Jí-
lek), 31. Tomáš Jílek (Kubíček) 
– 8. Mario Konečný (Peš, Poles-
ný), 9. Tom Polák (Charvát), 19. 
Matěj Charvát (Dufek, Polák), 
39. Michal Crlík (Vaškovič, Du-
fek), 39. Jakub Sajdl (Peš, Vaško-
vič), 52. Ľubomír Vaškovič (Peš, 
Polesný), 53. Tom Polák (Dufek, 
Charvát), vyloučení: 3:3, navíc 
Tomáš Müller (BL.) 5+OK, využi-
tí: 1:1, 65.

(pol)

HODONÍN – Poslední zápasy 
hodonínských Drtičů již avizo-
valy zlepšení hry a pravidelnější 
bodový sběr do druholigové ta-
bulky, takže se dalo očekávat, že 
se snad jedná o blýskání se na 
lepší hokejové časy. Byly to však 
hodně špatné předpovědi, ne-
boť Drtiči se znovu vrátili k ode-
vzdávání potřebných bodů svým 
soupeřům a svými současný-
mi výkony vyhánějí další věrné 
příznivce ze „své“ haly v centru 
okresního města!
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD, 
13. KOLO:
HHK Velké Meziříčí – SHK HO-
DONÍN 5:4 SN (2:2, 1:2, 1:0 – 0:0 
– 1:0)
Hosté sice vedli uprostřed prv-
ního listopadového týdne na 
Vysočině dvakrát (1:0 a 4:3), 
přesto si nakonec odvezli domů 
na jih Moravy pouze jeden dru-
holigový bodík, když nezvládli 
samostatné nájezdy. V nich se 
do černého trefili pouze Matula 
a Miklík, o výhře domácích tak 
rozhodla až sedmá série nájezdů, 
ve které pokořil hodonínského 
gólmana Marka Micka střední 
útočník druhé lajny domácího 
celku David Křenek. Za zmínku 
stojí hattrick domácího hráče 
Ondřeje Malce, který na tři góly 
v síti protivníka potřeboval pou-
ze časový úsek mezi 11. - 23. mi-
nutou!
Stále poslední Hodonín si tak do 
tabulky zapsal devátý bod, když 
ve třetím souboji v řadě za se-
bou bodoval a na předposlední 
rezervu brněnské Komety ztrácí 
již jen pět druholigových bodů.
STATISTIKA ZÁPASU:
Branky a nahrávky: 11. Ondřej 
Malec (Juráň, Slabý), 20. Ondřej 
Malec (M. Juda), 23. Ondřej Ma-
lec, 52. David Křenek (Strnad, T. 
Střecha), rozhodující nájezd pro-
měnil David Křenek – 16. Vlasti-
mil Hefka (D. Janás, Giantsintov), 
18. Michal Janeček (Hefka, D. Ja-
nás), 32. David Janás (Janeček), 
39. Tomáš Komínek (Hefka), vy-
loučení: 5:3, využití: 2:2, rozho-
dovali: Daniel Reich – Jiří Roupec 
a Jaroslav Štěrba, 225 diváků.
„Do Velkého Meziříčí jsme ces-
tovali bez pěti zkušených hráčů, 
neboť nám chyběli brankář An-

dreas Kubáň a do pole pak Mi-
chal Romančík, Jan Fišera, Erik 
Hložánek a Dominik Hohl. Bo-
jovnost a nasazení stačilo jen na 
bod, možná jsme ale ze samot-
ného utkání mohli vytěžit i víc. 
Za stavu 4:3 pro nás přišlo bo-
hužel nešťastné vyloučení a gól 
v oslabení poslal utkání do pro-
dloužení. V něm branka nepadla 
a rozhodovaly tak samostatné 
nájezdy, ve kterých byli domácí 
šťastnější a proto berou o jeden 
bod víc. Mladíci v naší sestavě 
odehráli své, ale na víc to ne-
stačilo, bohužel dnes nám zku-
šenost chyběla. Jen doufáme, že 
se brzy vrátí všichni zranění či 
nemocní hráči,“ řekl pro oficiální 
webové stránky hodonínského 
klubu kouč Drtičů TIBOR JANÁS.
ZBÝVAJÍCÍ VÝSLEDKY TOHOTO 
KOLA:
HC Bobři Valašské Meziříčí – HC 
Slezan Opava 7:5 (3:2, 2:1, 2:2), 
275 diváků,
HC Nový Jičín – HC ISMM Kopřiv-
nice 5:0 (2:0, 1:0, 2:0), 459,
SKLH Žďár nad Sázavou – HC Ko-
meta Brno B 7:2 (0:1, 3:1, 4:0), 
630.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD, 
14. KOLO:
SHK HODONÍN – HK Nový Jičín 
3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Tak si troufnu říct, že ten „hodo-
nínský pacient“ je v těchto dnech 
a v podstatě i týdnech vážně ne-
mocný! Je jen problém, že stále 
se nenašel vhodný, ale hlavně 
potřebný lék.
Ukázal to i tento domácí duel, 
kdy hosté o třech bodech roz-
hodli až v poslední dvacetimi-
nutovce. Nejprve se trefil popr-
vé v sezoně za hostující Ďábly 
Kořenek, razítko na tři body pak 
přidal při hře Hodonína bez gó-
lmana v 59. minutě do prázdné 
branky Konečný. 
V dresu Drtičů se po pěti letech 
objevil znovu Ľubomír Škápik, 
který si obnovenou premiéru 
představoval určitě jinak. V sou-
boji s vedoucím týmem součas-
né tabulky tak domácí po třech 
zápasech nebrali ani bod a stále 
jim patří poslední příčka druho-
ligové tabulky.
STATISTIKA ZÁPASU:
Góly a přihrávky: 14. Tomáš 

Komínek (Matula), 23. Stani-
slav Balán, 40. Vlastimil Hefka 
(Janeček) – 2. Viktor Konečný 
(Lehečka, Maliník), 36. Roman 
Maliník (Kuboš), 39. Adam Flok 
(Gebauer), 56. Matěj Kořenek 
(Kuboš, Bordowski), 59. Viktor 
Konečný (Lehečka, Kuboš), vy-
loučení: 3:1, využití: 0:1, rozho-
dovali: Jiří Škach – Pavel Mikšík 
a Tomáš Kučera, 436.
„Gratuluji soupeři k výhře. Byli 
jsme vedoucímu týmu tabulky 
určitě rovnocenným protivní-
kem, bohužel to ale na body dnes 
nestačilo. V rozhodujících fázích 
zápasu se totiž ukázaly klid a jis-
tota Nového Jičína, který si závěr 
zápasu zkušeně pohlídal a proto 
si domů odváží všechny body. My 
máme úzký kádr – již čtvrté nebo 
páté utkání hrajeme jenom na 
tři pětky a dochází nám energie. 
Navíc k tomu v každém utkání 
doplácíme na nezodpovědnost 
některého hráče, dnes v případě 
Davida Janáse. Zápasy se rozho-
dují a ztrácejí právě v takových-
to momentech, kdy jsme lepším 
týmem a těmito blikanci utkání 
ztratíme,“ řekl pro web hodo-
nínského klubu zklamaný trenér 
Drtičů TIBOR JANÁS.
DALŠÍ VÝSLEDKY:
Opava – Velké Meziříčí 7:1 (4:0, 
2:0, 1:1), 247,
Kopřivnice - Žďár nad Sázavou 
2:4 (1:1, 0:2, 1:1), 631,
Kometa Brno B – Valašské Mezi-
říčí 3:1 (2:0, 0:0, 1:1), 298.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD, 
DOHRÁVKA 1. KOLA:
SHK HODONÍN – HC Bobři Valaš-
ské Meziříčí 2:7 (0:1, 1:3, 1:3)
Další marný boj Drtičů v této 
sezoně viděla ve středu 10. lis-
topadu 2021 na hodonínské po-
měry hodně slabá návštěva. I to 
je signál, že něco není v pořádku! 
Poražení drželi jakž-takž krok se 
soupeřem pouze v první třetině, 
pak už to byla jen záležitost hos-
tujícího týmu a s tím i další vel-
ké vrásky na čele hodonínských 
hráčů, funkcionářů a věrných fa-
noušků.
STATISTIKA DUELU:
Branky a nahrávky: 26. Martin 
Miklík (Komínek, Balán), 53. Mi-
chal Janeček (Giatsintov) – 8. Ši-
mon Jenáček (Kuchařík), 25. Ja-

kub Apolenář (Goiš, Finsterle), 
35. Jan Křivohlávek (Pořický), 
39. Filip Weintritt (Urbanec), 43. 
Jiří Goiš (Apolenář), 51. Jakub 
Ďurkáč (Kozubík), 56. Jakub Po-
řický (Křivohlávek), vyloučení: 
3:0, využití: 0:1, rozhodovali: Jan 
Grygera – Henrich Kráľ a Pavel 
Blažek, 343.
„V této dohrávce jsme dokázali 
držet se soupeřem krok jen do 
první branky. Poté jsme až do 
konce zápasu tahali za kratší ko-
nec a stále platí, že máme úzký 
kádr a bohužel nám dochází 
energie. Soupeř byl po hokejo-
vé stránce určitě level nad námi, 
snahu klukům ale upřít nelze. 
Bojovnost tam byla, ale na muž-
stvo, které má čtyři kompletní 
a výkonnostně vyrovnané pět-
ky, to však nestačí,“ řekl hodně 
zklamaně kouč Hodonína TIBOR 
JANÁS.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD, 
PŘEDEHRÁVKA 24. KOLA:
Kometa Brno B – Nový Jičín 6:3 
(4:2, 0:1, 2:0), 60 diváků – i ten-
to zápas se hrál ve středu 10. 11. 
2021.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD, 
15. KOLO:
SHK HODONÍN – HC Bobři Valaš-
ské Meziříčí 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
Teprve čtvrtý vítězný korálek 
si mohli dát na krk v této zatím 
hodně nepovedené sezoně ho-
donínští Drtiči, kteří o druhé lis-
topadové sobotě vydřeli doma 
nad Valachy důležitou výhru. 
Protože byla poctivě vybojovaná, 
chutná o to více. 
Poprvé se v dresu Hodonína 
představila posila mezi třemi 
tyčemi, Michal Kořének ze Zlína, 
který nejednou svými bravurní-
mi zákroky  svůj tým podržel a 
má výrazný podíl na tom, že mi-
mořádně důležité body zůstaly 
na jižní Moravě. Soupeř v samém 
závěru zkusil hru bez gólma-
na, ale ta nebyla úspěšná, takže 
velká radost nakonec panovala v 
domácím táboře.
STATISTIKA UTKÁNÍ:
Branky a nahrávky: 7. Tomáš Ko-
mínek (Balán, Škápik), 17. Da-
vid Dobša (Fišera), 48. Michal 
Romančík (Janás, Hefka) – 25. 
Tomáš Andris (Pořický, Kři-
vohlávek), 41. Jiří Goiš (Ďurkáč, 

Druhý hodonínský celek je v tabulce na první pozici!

Drtiči si sice zaknihovali čtvrtou výhru, ale stále jsou poslední!

Hodonínští Drtiči (tmavé dresy) se sice v poslední době konečně 
herně zvedli, přesto jim ale stále patří poslední příčka druholigo-
vé tabulky.                        (Ilustrační foto: archiv klubu SHK Hodonín)

2. LIGA - VÝCHOD
1. Nový Jičín 17 10 1 0 6 54:54 32
2. Val. Meziříčí 15 9 1 1 4 67:36 30
3. Žďár n. Sáz. 15 9 1 0 5 57:48 29
4. Opava 15 6 2 3 4 46:40 25
5. Kometa Brno B 16 6 0 2 8 48:51 20
6. Vel. Meziříčí 16 6 1 0 9 48:69 20
7. Kopřivnice 15 5 1 1 8 52:53 18
8. SHK HODONÍN 15 3 1 1 10 40:61 12

Weintritt), vyloučení: 7:4, využi-
tí: 1:1, rozhodovali: Tomáš Goňa 
– Matěj Bartoň a Martin Tvrdý, 
321.
„Druhé domácí utkání s týmem z 
Valašska mělo svou kvalitu, když 
oba celky hrály pohledný a brus-
livý hokej. Dnes jsme po dlouhé 
době nastoupili se čtyřmi for-
macemi, což bylo samozřejmě 
znát. Do sestavy se vrátili zku-
šení hráči a společně s mladými 
vytvořili vítězný mix. Od první 
minuty jsme šli probody, první 
třetinu jsme vyhráli 2:0. O pře-
stávce jsem kluky nabádal ke 
stále výbornému pohybu. Chtěli 
jsme se opřít o dobrou defenzi-
vu, za kterou stal i novic v bran-
kovišti Kořének, který podal 
výborný výkon. Bohužel jsme 
trošičku přestali hrát, což podle 
mě souvisí i s psychikou a stra-
chem o výsledek. Opět v závěru 
prostřední části došlo k situacím, 
kdy jsme obdrželi dva tresty a v 
té době se lámal pověstný chle-
ba. Třetinu jsme nakonec ustáli 
s jedním inkasovaným gólem. Ve 

třetí části jsme si ale už přesilo-
vou hru soupeře nepohlídali a 
inkasovali jsme branku na 2:2. 
Poté jsme zvýšili obrátky, soupe-
ře jsme dohrávali a vše tlačili k 
rozhodující trefě, která přišla po 
spolupráci Janáse a Romančíka, 
když druhý jmenovaný rozhodl 
střelou do vikýře. Utkání jsme 
pak již nepustili. Kluci zaslouží 
obrovskou pochvalu za srdíčko 
a bojovnost. Ukázali, že pokud 
bude tým kompletní, můžeme 
začít soupeře zlobit a brát jim 
bodíky. Vážím si výkonu celé-
ho týmu, podpořený výborným 
brankářem Kořénkem, který se 
ukázal  ve skvělém světle,“ hlá-
sil pro web klubu SHK Hodonín 
spokojený trenér Drtičů TIBOR 
JANÁS.
DALŠÍ VÝSLEDKY 15. KOLA:
Opava - Kometa Brno B 4:1 (1:0, 
2:0, 1:1), 258,
Kopřivnice – Velké Meziříčí 10:2 
(4:1, 4:0, 2:1), 486,
Nový Jičín - Žďár nad Sázavou 
0:3 (0:0, 0:1, 0:2), 442.

(jop)




