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Děje se u vás něco 
zajímavého?

Napište nám na email:
nslovacko.redakce@gmail.com

pokojný adventní čas 
přeje redakce

Paní Zima udeřila a na mnoha místech Slovácka pokryla 
přírodu v čase začínajícího adventu sněhová nadílka 

Snímek  z Velké nad Veličkou - centra Horňácka, ze soboty 27. 11. 2021.                                                                                                                                                                                           (Foto: AV)

Náš fotoreport z jednich posledních slováckých hodů 
v sezoně 2021 – z Kyjova, Blatnice pod Sv. Antonínkem a Mutěnic

KYJOV - Zpěvák kyjovského 
mužského sboru Milan Pokorák 
„hodoval“ v kroji pošestatřicáté
Zdejší podzimní hody v krá-
lovském městě bývají pokaždé 
určitým vyvrcholením folklor-
ního dění. Pořadatelem bývá 
Městské kulturní středisko 
Kyjov, Slovácký soubor Kyjov a 
město Kyjov. V početném stavu 
krojovaných kráčel v průvodu 
ulicemi i zpěvák kyjovského 
mužského sboru Milan Poko-
rák, který patří k pravidelným 
účastníkům a počtem se blíží 
k rovné čtyřicítce. Určitou za-
jímavostí bylo, že z jednoho 
domu stárkovala dvojice souro-
zenců Michalčíkových.
„Velice mě potěšilo, že se po 
loňském pouze symbolickém 
připomenutí letos mohly konat 
naše slavné Martinský hody v 

Kyjově v plné parádě.  Díky cha-
se Slováckého souboru Kyjov, 
stárkovským párům (Roman 
Tauš a Veronika Michalčíková, 
Matěj Michalčík a Marie Sed-
lářová - poznámka autora pří-
spěvku), jejich rodičům a všem 
dalším obětavcům jsme mohli 
pokračovat v udržování této 
vzácné tradice. Zase jsme si vy-
chutnali osobní setkání s přáteli 
a společně prožili krásné chvíle 
při písničce a tanci. Pro mě to 
byly v pořadí už 36té Kyjovský 
hody v kroji a moc jsem si jich 
užil. Věřím, že stejně tak všichni 
další hojní krojovaní účastníci 
i přítomní civilisté,“ řekl nám 
už hodový krojovaný veterán, 
bývalý dlouholetý vedoucí Slo-
váckého souboru Kyjov, Milan 
Pokorák.

(Text a foto: AV)Stárkovští rodičové Michálkovi byli rovněž vystrojeni do svátečních krojů a při tanci si to pěkně užívali.

Martinský hody v Kyjově - 12. až 14. listopadu

BLATNICE POD SVATÝM AN-
TONÍNKEM - Kateřinské hody 
s právem v Blatnici pod Sv. An-
tonínkem – 19. až 21. listopa-
du
„Venkovní“ hody zachránily si-
tuaci, ale chyběli stárci 
Přesto vše nakonec dopadlo 
dobře, i když neproběhla plá-
novaná zábava v kulturním 
domě. Přítomným v sobot-
ním odpoledni před obecním 
úřadem se líbilo taneční vy-
stoupení chasy za doprovodu 
Horňácké cimbálové muziky 
Marka Potěšila, nacvičené 
místní folkloristkou Lenkou 
Cíchovou. Při nedělní hodové 
mši bylo v kostele osm krojo-

vaných párů.
„Na začátku listopadu jsme 
společně s vedoucí kulturní 
komise svolaly „bojovou“ po-
radu s hodovou chasou. V té 
době už měli tančení nacviče-
né a také měli chuť se do ho-
dových příprav zapojit. A to 
jsme jim přece nemohli udělat 
- zrušit hody. Ale obcházet na-
řízení, to také není cesta. Tak 
jsme zorganizovali hody "ven-
kovní". Těm předcházela pá-
teční vernisáž obrazů a plastik 
umělců z Ostrožska a Vesel-
ska,“ poznamenala blatnická 
starostka Svatava Blahynková.

(Text a foto: AV)
(Pokračování na straně 7.)

Na vernisáži výstavy v blatnické obřadní síni se představila po dlouhých letech i domácí cimbálová muzika s primášem Janem Valáškem, která začne opět s aktivní 
činností.  

Kateřinské hody s právem v Blatnici pod Sv. Antonínkem – 19. až 21. listopadu

ZPRAVODAJSTVÍ
Červená středa jako 
připomínka pronásledovaných
STRANA 2

ZPRAVODAJSTVÍ 
Nemocnice Kyjov vyhlásila 
stav hromadného postižení 
osob
STRANA 2

ZPRAVODAJSTVÍ
Nad nebezpečnou silnicí  
u Hodonína už visí lávka
STRANA 3

ZPRAVODAJSTVÍ
Oblíbenou cyklostezku 
propojili s Boršovem
STRANA 3

ROZHOVOR
S výzdobou vánoc nám poradí 
florista Pavel Slinták
STRANA 4

ZPRAVODAJSTVÍ
V hodonínské ZOO 
se narodilo mládě 
vzácného Adaxe Núbijského 
STRANA 5

ZPRAVODAJSTVÍ
Veselské náměstí Míru 
má být živoucím srdcem 
společenských akcí
STRANA 6

RADY DO ZAHRADY
Vápnění
STRANA 8

SPORT
Futsal - Tři výhry v řadě posu-
nuly Tango na první místo
STRANA 9

SPORT
Druhý ročník vřesovického 
pochodu přivítal více jak 200 
turistů
STRANA 10

SPORT
Lední hokej - 2. liga a Krajská 
liga
STRANA 11



    N K ETA 
ŘEKNĚTE TO DO VRBY ŘEKNĚTE TO DO VRBY 
. . . do Tondy Vrby. . . do Tondy Vrby

A
Chytáte se o adventu na trhy nebo do kostela?

KYJOV - Hořící svíce v červe-
ných obalech  se staly symbo-
ly utrpení pronásledovaných 
křesťanů po celém světě. Ve 
středu 24. listopadu 2021 je 
zapalovali věřící u  misijního 
kříže před kostelem na náměs-
tí v Kyjově už čtvrtým rokem. 
Solidaritu s lidmi pronásledo-
vanými kvůli svému nábožen-
skému přesvědčení vyjádřili i 
na dalších místech regionu a 
celé země. Starší generace mají 
dosud v živé paměti útlak a ši-
kanu komunistických úřadů, 
které zažívaly pro svou víru v 
naší zemi v době totality.  

(Text a foto: bum)

KYJOV - Do hodně nepříjemné 
situace se dostala největší ne-
mocnice na Hodonínsku - Ky-
jovská. V současné probíhající 
koronavirové vlně si zároveň 
drží v Jihomoravském kraji ne-
chvalný primát, že ředitel za-
řízení Lubomír Wenzl musel 
jako první z nemocnic od 23. 
listopadu 2021 vyhlásit stav 
hromadného postižení osob.
„V praxi to znamená, že už se 
nemocnice téměř dostala do 
stavu, v němž se o pacienty na 
oddělení ARO, kteří potřebu-
jí plicní ventilaci, tedy vysoce 
specializovanou péči, nemůže 
postarat zdravotník erudova-

ný v daném oboru,“ prohlásil 
mluvčí Nemocnice Kyjov Filip 
Zdražil.
„Nyní je u nás hospitalizováno 
s COVIDEM-19 36 pacientů na 
standardních lůžkách, 2 paci-
enti na JIP interního oddělení a 
11 pacientů na oddělení ARO,“ 
upřesnil koncem minulého 
týdne NOVÉMU SLOVÁCKU 
Zdražil.
Stav hromadného postižení je 
mimořádnou událostí, při níž 
zdravotnické zařízení kvůli ne-
dostatku zdrojů už neposkytu-
je zdravotní péči odpovídající 
běžnému standardu v ČR. 

(av)

NOVÉ SLOVÁCKO 
Čtrnáctideník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko. 
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Červená středa jako připomínka pronásledovaných

Nemocnice Kyjov vyhlásila stav hromadného postižení osob 



2 /  30. 11. 2021 / NOVÉ SLOVÁCKO / ANKETA / ZPRAVODAJSTVÍ

Petr Flašar, zaměstnanec přístavu, Petrov
Každý rok se rád zúčastňuji vánočních trhů. Není to tak o tom, že bych horlivě nakupoval, i když vždyc-
ky se nějaká ta drobnost koupí - třeba před dvěma lety v Olomouci nádherný odlévaný zvoneček se 
Svatým Václavem pro našeho vnoučka Václava. Ale co na trzích miluji, je korzování s horkým svařáčkem 
či grogem a potkávání se s přáteli a užívání si té příjemné předvánoční atmosféry.

Sára Urbanová, výtvarník - pedagog, Strážovice
Taková základní otázka mě vzhledem k poslední době zaskočila. Už se asi začínáme učit nic moc 
dopředu neplánovat. Určitě budeme chodit do lesa a co se týká trhů, zavítáme do obce Lovčice, kde si 
tuhle tradiční akci nehodlají nechat ujít a řešení je geniální - stánky budou rozmístěny po celé vesnici 
a zaznačeny v mapce. Jesličky v kostele snad zvládneme taky.

Andrea Něničková, programová pracovnice v KD, Vlkoš
Vzhledem ke složitosti situace, kdy ze dne na den měníme už několikrát změněné podmínky kulturních 
akcí, nemám ani čas myslet na to, jestli budu trávit advent návštěvou trhů. Určitě budu na tom našem 
kyjovském, samozřejmě pracovně.

Josef Panák, řidič, Rohatec
Na trhy se těším každý rok a letos tomu nebude snad jinak. Doufám, že momentální situace nějak 
razantně vánoční trhy nijak neomezí a budeme si moct s dětmi užit tu pravou adventní atmosféru.

Božena Hyráková, dělnice, Ostrožská Lhota
Nedokážu si představit vánoce bez oblíbené tlačenice na vánočním trhu. Člověk nasává atmosféru 
vnějškem i vnitřkem (svařák, ale s mírou). Krásný čas, na který se moc těším a stříhám metr. Vánoce 
a vše s tím spojeno patří k nejkrásnějším dnům, které v roce máme. Hlavně doufám, že ten další 
rok bude lepší.

Zdeněk Zlomek, opravář jízdních kol, Velká nad Veličkou
Advent. Už pár let nechodím na různé akce, spojované s příchodem spasitele. Svařák, něco na chuť 
beru, ale jde podle mého hlavně o prodejní trhy. To nemluvím o reklamách v televizi a v Hypermar-
ketech už od začátku podzimu.

Tereza Krpálková, studentka, Mutěnice
Na trhy určitě do Uherského Hradiště a do Hodonína. Do kostela se nechystám.

Marie Cíchová, žena v domácnosti, Chicago, USA, rodačka z Blatnice pod 
Sv. Antonínkem
My se chystáme do kostela, trhy moc neřešíme. Těšíme se na naši akci v České misi, na vázání 
adventních věnců.

Radim Šťastný, místostarosta obce, Ratíškovice
Můžeme-li se žduchat vozíky v Kauflandu, můžeme se i pod adventním nebem jarmakovat, je to 
zdravější. Avizované vánoční svátky jako svátky míru a klidu jsou ve skutečnosti upoceným pachtěním 
a nákupním maratonovým závodem. Kostel je dozajista oním místem zklidnění a i hledáním sebe 
samotného.

Veronika Řiháková, OSVČ, Dolní Bojanovice
Pokud to bude možné a situace to dovolí, půjdeme jak na adventní trhy, tak do kostela, jako každý rok.

Václav Hučík, emeritní prezident ČAP, Blatnička
Trhy jdou naprosto mimo mne. Abych tam něco prodával a nechal se buzerovat nějakými orgány, tak z 
toho už mě kapitalismus vyléčil. Abych si tam šel něco koupit, tak na to nemám peníze a chodit smutně 
mezi stánky v předvánočním čase... Zato kostel, to jo, na Štědrý večer nebo na Silvestra na půlnoční 
když mohu, tak jdu. Mám rád tyto křesťanské svátky, melodie a vůni jehličí a dýmu z dohasínajících 
svíček. Zde na jižní Moravě máme od Dušiček až do Hromnic krásně nastrojené hřbitovy, a to všechno 
když se spojí, tak je to pro mne neuvěřitelná nostalgie. Rodiče mě vychovali v křesťanských hodnotách. 
Je škoda, že zmizely vánoční tradice z naší obce. Chodili jsme za všemi holkami v dědině po koledě, 
na Štěpána, na Nový rok, na Velikonoce. Já bych šel i dnes, ale už není nikdo, kdo by se ke mně 
připojil a v některých domech by ani neodemkli, dělali by, že nejsou doma. U těchto zvítězil Santa a 
na našeho Ježíška křičí „Hallóóó ween!“

Jakub Eifler, letec, Vracov
O adventu se na trhy nechystáme. Rádi navštěvujeme program „Radujme se, veselme se“ na Stráž-
nickém skanzenu. To už patří k naší tradici Vánoc po dlouhých 16 let. Vynechali jsme jen dvakrát a 
to kvůli nemocem dětí. Do kostela občas chodíme na půlnoční mši. Dáli pán Bůh letos zdraví, vyrazili 
bychom právě na půlnoční mši.

Ludmila Kacrová, úřednice, Vacenovice
Několik let jezdíme s rodinou na vánoční trhy do Uherského Hradiště, které patří k nejkrásnějším. Do 
kostela se také chystám, vždyť Vánoce jsou přece o příchodu Ježíška. Doufám, že mi dnešní epidemio-
logická situace dovolí tyto moje tradice neporušit.

Antonín Tesařík, poslanec PČR, Hodonín 
Vánoce jsou a pro mne vždy budou především oslavou narození Ježíše Krista a vrcholem adventní 
doby, kdy se lidé se svými rodinami připravují odedávna na příchod Spasitele. Jsou také obdobím 
radosti, svátkem rodiny, kdy ne všechny z nich mají možnost adventní a sváteční dny trávit společně, 
šťastně a ve zdraví. Rozhodně dávám přednost prožitku nádherné adventní atmosféry v kostele, kdy 
se také zároveň v duchu setkávám se svými rodiči, kteří již nežijí, mládím, oživuji si vzpomínky na 
dětství a chřupavý sníh pod nohama, když jsem jako chlapec ztichlým ránem kráčel ministrovat na 
roráty. Vánoční trhy, pokud letos vůbec v nějaké podobě budou, určitě potom také s vnoučaty a rodinou 
nevynechám, ale jsou pro mne zarámováním celkové atmosféry Vánoc, v jejichž středu je narození 
Ježíška. Přeji všem lidem dobré vůle o Adventu v srdcích pokoj, hodně lásky a zdraví, ty se koupit 
na trhu nedají.

ANKETA SE PŘIPRAVOVALA JEŠTĚ PŘED VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU V ČESKU, KTERÝ PLATÍ  
OD PÁTKU 26. LISTOPADU 2021!

Svíce u misijního kříže v Kyjově. 

Ilustrační foto z archivu Nemocnice Kyjov.

KYJOV – Celé generace chodi-
ly kolem ní, aniž by znaly její 
symboliku. Řeč je o lípě, kte-
rou v roce1968 na zeleném 
prostranství za prodejnou 
potravin na sídlišti Za Stadio-
nem vysadil 2. kyjovský oddíl 

skautů pod vedením  Eduarda 
Krumpolce jako symbol svo-
body, naděje a demokracie. 
Ústředí Junáka tehdy vyhlási-
lo celostátní akci  pro všech-
na junácká střediska v  ČSSR: 
zasadit 28. října „stromy svo-
body“ k 50. výročí vzniku re-
publiky. Tato akce měla v celé 
republice velký ohlas.  
Skupina kyjovských skautů 
zasadila víc než osm stromků  

u paty nadjezdu k nemocnici, 
u Kyjovky směrem k sídlišti 
Švabinského a ještě na dalších 
místech. Dnes tam rostou bo-
rovice.  „Samozřejmě komu-
nisti věděli, že to byla skaut-
ská akce, a tak během týdne 

byly pryč všechny vysázené 
stromky, které jsme přivezli z 
Chřibů. Tehdejší normalizáto-
ři je vytrhali. Někde to vydrže-
lo, tady v Kyjově ne… Eduard 
Krumpolc, skautským jmé-
nem Kryštof, si tenkrát sehnal 
už vzrostlejší sazenici a se 
svým oddílem stromek vysa-
dil až odpoledne na sídlišti Za 
Stadionem. Protože my jsme 
výsadbu prováděli již dopole-

dne, unikl jeho oddíl bdělé ko-
munistické pozornosti, takže 
ta lípa tam doteď stojí,“ vyprá-
ví pamětník. 
Příběh památného stromu vy-
slechl před pár lety člen ky-
jovského skautského oddílu 
Jakub Novák, tehdy student 
kyjovského gymnázia, který 
si vzal věc za svou a jednal 
se zástupci města o označení 
stromu a připomenutí jeho 
symboliky.  Jeho snaha přines-
la ovoce: Letos 28. října byla 
Lípa republiky na sídlišti Za 
Stadionem opatřena pamětní 
deskou. „Sešlo se nás v ten-
to den u lípy několik starších 
skautů a zavzpomínali jsme i 
na ty, kteří se už účastnit to-
hoto malého ceremoniálu ne-
mohli,“ dodává osmaosmdesá-
tiletý skaut Evžen Řezáč.  
Skautský oddíl bratra Eduarda 
Krumpolce se tehdy scházel 
na faře, většina členů v kos-
tele ministrovala. Ing. Eduard 
Krumpolc CSc. byl všestranně 
nadaný. S technickým vzdělá-
ním se nespokojil, vystudoval 
také teologii, byl tajně vysvě-
cen na kněze. Po roce 1989 
dokončil studium ve Vatikánu 

a získal doktorát z teologie. 
„Jeho pravou rukou byl kon-
cem šedesátých let šestnácti-
letý Svatopluk Krajtl, student 
gymnázia.  Protože Junák byl 
v té době už ilegální, stal se  
Svaťa, skautským jménem Ur-
sus,vedoucím skupinky pod 
záštitou kyjovského Soko-
la. Tento dorostenecký oddíl 
dosahoval pod jeho vedením 
dobrých výsledků. Hlavně 
děvčata byla úspěšná ve spor-
tovní disciplíně orientačního 
běhu, celostátně se umísťo-
vala na prvních příčkách. To 
bylo pro udržení organizace 
velké plus. Jeho syn Mgr. On-
dřej Krajtl vede v Kyjově v 
současné době oddíl skautů 
pod hlavičkou YMCA. Jsou to 
skauti, kteří se výrazněji hlá-
sí ke křesťanským hodnotám,“ 
přibližuje skaut. 
Až půjdete v Kyjově kolem 
mateřské školky Za Stadio-
nem, všimněte si tohoto ne-
nápadného stromu, dnes již 
53 roků starého. V době, kdy 
bude republika slavit 150 let 
své existence, lípa dosáhne 
rovných sta let. 

(Marie Budíková)

Lípa svobody už nebude zapomenuta

Zaznamenal: Tonda Vrba



Sázení „Lípy republiky“ 28. 10. 1968 v Kyjově na začátku nadjez-
du k nemocnici. V popředí sází dívčí oddíl Kyjov s vedoucí sestrou 
Chaloupkovou, v pozadí chlapecký 1. oddíl s vůdcem střediska br. 
Bartošem.„Lípa republiky“ se více jak po půlstoletí dočkala pamětní desky. 

Se střediskovým praporem br. Jakub Novák (iniciátor tabulky 
„Lípy republiky“), dále vůdce střediska Petr Mateleško (a zcela 
vpravo „Lípa republiky“).                         (Foto: archiv E. Řezáče - 3x)
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Čím si pořádně spravit náladu, když dny jsou čím dál kratší, slu-
níčka i energie málo, ráno krusta na okenních sklech u auta, a 
nejen naoko už to vypadá, že se blíží Vánoce? Čím dobít ba-
terky v době předvánočního shonu, hektického nakupování dár-
ků, pečení patnácti druhů cukroví a smýčení pavučin po celém 
domě? Upečte si lahodný bůček v medové krustě! Tento vykostě-
ný, poměrně mastný kus masa z břicha prasete je oblíbený nejen 
v české, ale také v čínské, hispánské, dánské, korejské, a dokonce 
i thajské kuchyni, známé především využitím všemožných druhů 
zeleniny. Pamatujte ale na to, že na 100 gramovou porci připadá 
v případě pečeného bůčku kvůli vysokému obsahu tuku více než 
500 kalorií. 

Suroviny pro 4 osoby (doba přípravy cca 1,5 hodiny)
1 kg vepřového bůčku
Na medovou marinádu: 
5 lžic oleje (pro zdravější verzi může být olivový)
5 lžic medu
2 lžíce polotučné hořčice
palice česneku
2 polévkové lžíce pepře
1 lžíce grilovacího koření
1 lžíce mleté červené papriky
2 čajové lžičky soli

Postup přípravy: 
Bůček i s kůží vcelku očistěte, opláchněte, osušte a kůži nařežte 
ostrým nožem asi 2 cm hluboko tak, aby vzniklo mřížkování. Není 
to dobré jen pro efekt, kůžička se tak pořádně propeče a bude 
křupavá, navíc se dostane marináda i do masa, a to bude chut-
nější a křehčí. Bůček ze všech stran pořádně nasolte. Maso nechte 
odležet v ledničce. Mezitím si v malé misce připravte marinádu 
na medovou krustu. Našlehejte med s olejem do hladké směsi a 
přidejte do ní hořčici, pepř, mletou červenou papriku a grilova-
cí koření. Rovněž tak přidejte prolisovaný česnek, čím více, tím 
lépe. Maso ze všech stran pořádně prolijte marinádou, nešetřete 
ani v záhybech, které vznikly nařezáním částí masa s kůží. Takto 
naložené maso vložte do pekáče a nechte pár hodin naležet v 
ledničce. Pokud jej necháte odpočívat v marinádě přes noc, vý-
sledek bude ještě mnohem lepší. Česnek nemusíte lisovat, může 
být i nakrájený na plátky. Na druhý den rozehřejte troubu na 200 
stupňů Celsia, maso podlijte trochou vody, aby se nepřipalovalo, 
přikryjte poklicí a dejte na hodinu péct. Jakmile se voda začne 
odpařovat a maso připékat, pokaždé lehce podlijte trochou vody. 
Když je maso téměř měkké, což je asi po hodině pečení, polici od-
klopte a dopečte ještě na mírnější teplotu zhruba půl hodiny od-
kryté, dokud bůček nezezlátne. Mezitím potírejte zbytkem mari-
nády, aby se maso hezky nasáklo a vytvořila se křupavá kůžička 
a krusta. Na zbylých 10 minut můžete teplotu zase přidat. Tento 
způsob pečení má svůj důvod, maso se pak přímo rozplývá na ja-
zyku. Upečený bůček nakrájejte na kousky či plátky a podávejte 
ještě teplé. Jako příloha se k němu hodí nejen pečené nebo šťou-
chané brambory, ale také cuketové či kedlubnové zelí s knedlí-
kem či noky, špenát nebo čerstvý chléb. Bůček je možné podlévat 
při pečení také pivem a přisypat k němu při pečení na vůni a chuť 
ještě i trochu kmínu. Pokud milujete maso pečené s cibulí, můžete 
ještě alespoň dvě přidat. Bůček pečte vždy kůží nahoru. A pokud 
nejste na českou klasiku, ale rádi byste bůček vyzkoušeli, upečte 
jej na čínský způsob, s jasmínovou rýží, jarní cibulkou a sezamem. 
Vložte jej minimálně několik hodin denně do marinády ze sójové 
a rybí omáčky, třtinového cukru, najemno nasekaného česneku a 
na kostičky nakrájené cibule. V tomto případě ovšem bůček ne-
pečte vcelku, ale nakrájejte jej před marinováním a pečením na 
plátky. Hotovým bůčkem obložte na misce uvařenou jasmínovou 
rýži a bohatě zasypte sezamovým semínkem. 

(Rh) 

Poklady z babiččiny kuchyně
KYJOV - Od začátku listopadu 
slouží nová část stezky pro cyk-
listy, která propojila místní část 
Kyjova Boršov s frekventovanou 
cyklostezkou z Kyjova-Nětčic 
do Bohuslavic. Úsek s asfalto-
vým povrchem je dlouhý více 
než 700 metrů. Jak informoval 
mluvčí města Kyjova Filip Zdra-
žil, náklady na vybudování nové 
cesty činily asi 4 miliony korun. 
Stavba byla spolufinancována 
Evropským fondem pro regio-
nální rozvoj ve výši více než 3 
miliony korun. Zbývající částku 
město uhradilo ze svého roz-
počtu. 
Na začátku cyklistické cesty z 

Boršova je vybudováno dřevě-
né zastřešené posezení k odpo-
činku. Nová trasa je využívána k 
procházkám, kondičnímu běhu 
a samozřejmě k cyklistice. Ro-
diče malých dětí získali prostor, 
na kterém mohou své ratoles-
ti bezpečně učit nejenom jízdě 
na kole, ale také na odrážed-
lech,trojkolkách,koloběžkách 
a podobných „dopravních pro-
středcích“. Oficiální veřejnou 
kolaudaci cyklostezky město 
plánuje na jaro příštího roku. 
Bude spojena nejen s občerstve-
ním a doprovodným kulturním 
programem, ale také s dětskými 
závody.             (Text a foto: bum)

BRNO, HODONÍN - Město Ho-
donín obdrželo certifikát audi-
tu Family friendly community 
na další tříleté období. Slav-
nostní předávání certifikátů se 
uskutečnilo v brněnském VIDA 
centru.
Předmětem auditu je zjišťo-
vání, jak obce naplňují pro 
rodinná opatření a jak je pod-
porují, poukázat na nedostat-
ky ve službách a pomoci zvý-
šit atraktivitu obce jako místa 
vhodného pro rodiny, děti, se-
niory a zaměstnavatele. 
Projektem do dnešního dne 
prošlo 28 obcí a městských 
části kraje, přičemž celý pro-
ces probíhá na základě osvěd-
čeného know-how převzaté-
ho z Rakouska. Slavnostního 
předávání certifikátů v brněn-
ském VIDA centru se proto 
kromě krajské radní pro so-
ciální politiku Jany Leitnero-
vé zúčastnila i koordinátorka 

auditu v Rakousku Cornelia 
Sijaric. 
„Zapojení do auditu dokazu-
je, že obcím v Jihomoravském 
kraji záleží na tom, aby se ro-
diny u nich cítily dobře, aby 
se jim dobře žilo, zajímají se 
o potřeby těch, kteří žijí samy, 
nebo těch, kteří se starají nebo 
v budoucnosti budou starat o 
někoho blízkého,“ řekla Jana 
Leitnerová.
Certifikát pro město Hodonín 
převzala Michaela Klepáčová z 
odboru sociálních věcí a škol-
ství. 
„Naše město se zapojuje do 
projektu už od roku 2016. 
Udělení plného certifikátu nás 
těší. Je oceněním naší práce, i 
potvrzením správnosti ces-
ty ke zlepšování vzájemných 
vztahů a vytváření prostředí, 
ve kterém se dobře žije všem 
generacím,“ uvedla Klepáčová.                                                                        

(jh, av)

Oblíbenou cyklostezku propojili s Boršovem

Hodonín je městem přátelským rodinám

Bůček pečený na medu

Nový úsek cyklostezky je dlouhý více než 700 metrů. 

HODONÍN - O třetím listopa-
dovém víkendu stavbaři nad 
frekventovanou silnicí I/55 
nedaleko od zoologické za-
hrady vztyčili na pilíře dřevě-
nou konstrukci lávky. Má po-
skytnou bezpečnost chodcům, 
návštěvníkům okolního lesa, 
běžcům a cyklistům. 
V minulosti v těchto místech 
docházelo k častým doprav-
ním nehodám, z nichž některé 
skončily i tragicky.
Hodně diskutovaným téma-
tem byl požadavek Ředitelství 
silnic a dálnic, aby lávka byla 
kvůli plánovanému vybudo-
vání dálnice D55 pouze stav-
bou dočasnou.

„Na tento požadavek reago-
valo město již při zadání pro-
jektové dokumentace. Jakmile 
se silnice první třídy změní v 
dálnici, bude lávka přemos-
ťovat Starou Moravu. Celková 
délka lávky včetně navazují-
cích úseků bude měřit přibliž-
ně 251 metrů, přičemž samot-
né přemostění bude měřit 55 
a půl metru. Lávka bude širo-
ká 3,80 metru. Součástí stav-
by za 26,7 milionu korun jsou 
kromě dřevěné konstrukce 
také dva nosníky a navazují-
cí komunikace,“ informoval 
mluvčí Hodonína Josef Hor-
níček.                                              

(av)

Nad nebezpečnou silnicí u Hodonína už visí lávka

Přemostění frekventované silnice u Hodonína bylo potřeba. 
(Foto: jh)

Vedoucí odboru sociálních věci krajského úřadu Petr Horehleď 
blahopřeje Michaele Klepáčové z Města Hodonín.

Společné foto oceněných účastníků, kde jsou i starostové z Hodonínska, Kyjovska a Veselska.                         (Foto: zdroj: www.affc.cz - 2x)

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o.



4 /  30. 11. 2021 / NOVÉ SLOVÁCKO / ROZHOVOR 

Začíná advent, lidé si právě v 
těchto dnech zdobí své domy 
a byty, a to nejen v interiérech, 
ale také okenní parapety a 
dveřní vstupy. Jaké jsou vů-
bec letošní trendy v adventní 
a vánoční výzdobě? A kdo je 
vlastně určuje?
Určujícím trendem je barva. Ta 
se mění nebo spíše cyklicky ob-
měňuje. Barevné trendy letoš-
ních Vánoc jsou růžová, různé 
odstíny šedé, kombinace černo-
-bílá. My v našem zahradnictví 
se snažíme každý rok o nějaké 
trendové věci zpestřit náš sorti-
ment, ale jinak dle přání zákaz-
níka nejoblíbenější barvy jsou 
fialová, červená, zlatá, stříbrná, 
modrá a samozřejmě bílá. 
Kdo vlastně trendy na aktuál-
ní rok určuje?
Vánoční trendy si určují sami 
floristé dle vlastní inspirace.
Jaké další barvy a detaily le-
tos dominují adventním vě-
nečkům a vánočním svícnům?  
Kromě již zmíněných letos do-
minují barvy hnědá, růžová a 
bílá.
Pozorujete v posledních le-
tech nějaký trend v tom, zda 
si více lidí vyrábí advent-
ní věnce a vánoční svícny a 
aranžmá doma, nebo to ne-
chávají právě na floristech a 
zahradnictvích, zkrátka na 
profesionálech?
Je to různé dle typu zákazní-
ka, většinou mladé maminky si 
u nás koupí věneček namotaný 
na zeleno a poté doma s dětmi 
dozdobí. 
Jaké by se měly dodržovat zá-
sady a postupy při výrobě a 
výzdobě adventního věnce? 
Nebo je to na fantazii a krea-
tivitě každého?
Každá floristická disciplína má 
své zásady a pak už se to odví-
jí od kreativity. Adventní věnec 
má čtyři svíčky, pokud je to sví-
cen na stůl nebo na hrob může 
tam být jedna až čtyři svíčky. 
Pokud zdobím, začínám velký-
mi věcmi, jako jsou květy a po-
dobně, postupně snižuji veli-
kosti a tvary. Je to jako v přírodě, 
dominantní velký květ a kolem 
spousta malých.
Adventní věnec má svou 
prastarou symboliku, stej-
ně jako čtyři svíce, které se 
na něj do kruhu upevňují. Ne 
každý ji ale zná. Jaká je tedy 
symbolika tohoto nejtypičtěj-
šího adventního aranžmá?
Advent znamená příchod, kdy 

lidstvo čekalo na příchod Spa-
sitele. Pro věřící je čtyři týdny 
trvající advent dobou zbožného 
rozjímání a příprav na svátky, 
kdy by se také měli postit. 
Jak to ve vašem zahradnictví 
vypadá právě v těchto dnech? 
Je pravda, že zahradníci v ob-
dobí kolem Dušiček, Adventu 
a Vánoc téměř nespí?
Ano, období kolem Dušiček a 
Adventu je pro nás časově ná-
ročné. S přípravami začínáme 
již v srpnu, kdy se sbírá na poli 
sušina (statice, tatarika), která 
se nechá usušit, navázat a poté 
nakolkovat. Některé druhy se 
stříkají barvou, na Vánoce se 
zase bělí. Šišky se namáčí do 
barvy, dále se bělí vrbové proutí, 
zlatí jehnědy. Je toho samozřej-
mě mnohem víc, jen v kostce 
jsem nakousl ty nejdůležitější 
věci.
Materiál je tedy potřeba začít 
řešit dlouho dopředu. Musí se 
nachystat dostatečné množ-
ství jmelí, ozdob, suchých i 
živých květů a další přízdoby. 
Co to obnáší konkrétně u vás? 
Jak se na období adventu a 
Vánoc chystáte vy?
Jak už jsem zmínil, chystáme 
se v předstihu a první adventní 
neděli už musí být všechno při-
pravené a pak už se jen dolaďují 

věci, zdobí se a aranžuje.
Vy si asi tu poklidnou předvá-
noční atmosféru moc neužijete. 
Těšíte se každý rok, až to celé 
skončí? V případě zahradníků 
je to ale asi až opravdu těsně 
před Štědrým dnem, že?  
Ano, máte pravdu. My končíme 

až těsně před Vánocemi, ale ne-
můžu říct, že si tu vánoční at-
mosféru neužijeme, ba přímo 
naopak. Jsme rodinné zahrad-
nictví, které je na trhu již přes 
sto let. Ctíme tradice a zároveň 
se nebráníme novým trendům. 
Symbol rodiny je pro nás důle-
žitý a v tom duchu vychovává-

me naše děti, které snad v téhle 
filozofii budou pokračovat. At-
mosféra kolem adventu vás po-
hltí, a to je strašně fajn, že se o 
to můžete podělit s ostatními.
Dávají lidé v poslední době 
přednost spíše živým vazbám, 
nebo sahají ke klasice, která 
tak rychle neopadá, nezvad-
ne? Přece jen taková vazba, 
svícen nebo věnec není dnes 
úplně nejlevnější záležitost.  
Co se týče adventních věnečků 
tak převažuje živá vazba z chvo-
jí. Lidé upřednostňují věnečky z 

nobilisky, smrku, túje, krušpán-
ku atd. Jsou sice dražší, ale pro-
voní tím celý byt a navodí vám 
to krásnou vánoční atmosféru. 
Pokud máte umělý stromek, tak 
je aspoň dobré mít část vánoční 
výzdoby ze živých větviček.
Pokud tedy zvolím živou vá-
noční dekoraci nebo svícen, 
jak o ně pečovat, aby vydrželi 
co nejdéle? Je dobré je rosit a 
podobně?
Péče není již tak důležitá, dů-
ležitá je volba materiálu, který 
daný zahradník zvolí. Věnce z 
nobilisky vám neopadají, jen za-
schnou, pokud zvolíte smrk, je 
lepší aranžmá ve florexové puc-
ce, která je nasáklá vodou a mů-
žete během adventu jen dolévat. 
Co se týče túje, tak ta je někde 
mezi, ta zaschne. Chvíli vydrží a 
pak opadá, podobně je na tom i 
krušpánek.
Liší se nějak výrazně zimní 
vazby od těch, které si lidé ob-
jednávají na nejrůznější osla-
vy v průběhu zbytku roku? 
Zásadní je asi použití základ-
ního materiálu, v zimě je to 
víceméně chvojí, je to tak? 
Ano, je podstatný rozdíl při 

zpracování chvojí na jaro, kdy 
je strom v rozpuku, nebo v zimě, 
když už je zazimovaný a nemá 
žádné mladé přírůstky, a nehro-
zí nakvétání jako třeba u tisu. 
Co se týče přízdob, jednoznačně 
Vánoce rovná se flitry a bělení.
Pokud by se chtěl letos do vá-
noční výzdoby pustit i úplný 
začátečník, co by si měl při-
pravit a nakoupit, aby mohl 
tvořit? Doporučujete třeba i 
tavnou pistoli, nebo je to zby-
tečné?
Začal bych tím, co budu zdobit, 
jaké si zvolím věci, sušinu, exo-
tiku nebo látkové flitrové květy 
a přízdoby. Sice spousta věcí je 
již v zápichu, ale i tak je potřeba 
tavná pistole. Jen jedna důležitá 
poznámka, co se týče bezpeč-
nosti. U adventních věnců je dů-
ležité použít bodce pod svíčky 
a silně hořlavé věci nearanžo-
vat přímo u svíček. A pokud se 
tomu nevyhnete, tak alespoň 
kontrola během hoření.
Mají Češi v oblibě i něco méně 
tradičního, jako je třeba ce-
smína, nebo vyžadují tu sta-
rou dobrou klasiku – jmelí, 
smrkové a jedlové věnečky, 
červenou barvu?
V tomhle jsme tradiční. Jedno-
značně jmelí, ale už nemusí být 
zelené, trendy je měděná, stří-
brná a zlatá. Jedlové a smrko-
vé věnečky zůstávají. Červenou 
barvu střídá bílá.
Proč by v žádné domácnos-
ti nemělo chybět o Vánocích 
zavěšené právě jmelí? Jaká je 
jeho symbolika?

U nás doma jmelí chybět nesmí. 
Což samozřejmě jako zahrad-
ník beru jako prioritu číslo 1. A 
proč? Jmelí bylo totiž v minulos-
ti spojováno s řadou pověr. Za 
posvátné jej považovaly již staří 
Keltové. Jmelí si zavěšovali do 
domů, aby je chránilo před zlý-
mi duchy a čarodějnicemi. Vě-
řilo se také na kouzlo lepivých 
bobulí, jež mají moc vyvolat a 
udržet lásku.
Proto ty polibky pod jmelím?
Ano, přesně tak. 
Co vše připadá na Vánoce v 
úvahu jako výzdoba? Věnce 
na stůl mohou doplnit ad-
ventní věnce na dveře. Co ješ-
tě vytvoří krásnou vánoční at-
mosféru?
Těch věcí, kterými si lze vyzdo-
bit dům v adventním a vánoč-
ním čase, je skutečně celá řada. 
V prvé řadě jsou to adventní 
věnce na položení na stůl. Dále 
pak závěsné věnečky do pro-
storu, adventní parter, advent-
ní kalendář, závěsné girlan-
dy, truhlíky na balkon nebo za 
okna. Malý vánoční stromeček 
má různé techniky zdobení jako 
je vázání, vypichování, skobič-
kování nebo lepení. Stejně tak 
existují na trhu nejrůznější vá-
noční svíčky na stůl či na hroby. 
A v neposlední řadě jsou to růz-
né vánoční vazby aranžované 
do florexu nebo do misek, vá-
noční koule a hvězdy. A to jsem 
popsal jen okrajově. Technik a 
materiálu je na trhu opravdu 
spousta. 

(Hana Raiskubová)

BZENEC - Je tady znovu nejkrásnější období roku, v neděli za-
čal adventní čas a Vánoce již po roce opět klepou na dveře. 
Není snad domácnost, která by si právě v této době nezdobila 
svůj dům či byt adventními věnci, aranžmá z chvojí, vánoční-
mi svícny nebo alespoň nekoupila nějakou tu vánoční svíčku 
na stůl. Ne každý je tak zručný, že si adventní výzdobu doká-
že vyrobit sám, a na řadu tak přichází v těchto dnech přede-

vším floristé a zahradníci. Ti nabízejí věnce k dozdobení i již 
hotové, které stačí už jen postavit na stůl. Dušičkový čas je 
pro floristy, tedy květinové aranžéry, stejně jako ten vánoční, 
nejnáročnějším obdobím roku. Jak jsou na tom ale Češi prá-
vě s trendy, co se Vánoc týká? „I když je každý rok jiná móda 
ve zdobení a barevnosti, jsme v tomhle tradiční. Jednoznač-
ně ve výzdobě vede jmelí, ale už nemusí být zelené, trendy je 

měděná, stříbrná a zlatá. Jedlové a smrkové věnečky zůstá-
vají. Červenou barvu ovšem střídá bílá,“ říká PAVEL SLINTÁK, 
který má teď plné ruce práce s výrobou věnců a aranžmá v 
Zahradnictví U Hušků v Bzenci. Jaká je ale vůbec symbolika 
oblíbeného adventního věnce, na kterém už hoří první svíč-
ka? A proč by v žádné domácnosti nemělo o Vánocích chybět 
zavěšené jmelí? 

Jaké jsou barvy letošních Vánoc? „Hnědá, růžová a bílá,“ 
radí florista a zahradník Pavel Slinták

Florista Pavel Slinták zaujatý tvorbou adventních věnců.

V zahradnictví U Hušků vznikají nádherné vánoční výzdoby.

Zajímavé řešení adventního věnce.

Stačí položit na vánoční stůl.

Ukázka bělení šišek, které jsou následně použity pro vánoční 
výzdobu.

(Foto: archiv zahradnictví U Hušků - 5x)



5 / 30. 11. 2021 / NOVÉ SLOVÁCKO / ZPRAVODAJSTVÍ



VELKÁ nad VELIČKOU - Mezi 
nejznámější a nejuznávanější 
horňácké sólové lidové zpěvá-
ky patří svým tenorovým hla-
sem bezesporu Martin Zálešák, 
rodák z Kuželova, žijící od roku 
1970 v centru regionu. Zatím-
co v ten den, na svátek Marti-
na, pomyslně přijížděl svatý 
Martin na bílém koni, z domu 
Martina Zálešáka na velickém 
náměstí se ozýval sborový 
zpěv několika místních žen a 
mužů. Přišli mu poblahopřát k 
jmeninám a především k jeho 
významnému životnímu jubi-
leu - osmdesátinám. Přestože 
momentálně prochází těžkou 
životní zkouškou, zdravotními 
potížemi, je připoután na in-
validní vozík a společně s gra-
tulanty už nemohl popěvovat, 
hovořit, pousmál se, z očí mu 
vyzařovala radost a poděko-
vání.  
Martin Zálešák spolupracoval 
s celou řadou slováckých cim-
bálových muzik a folklorních 
souborů od padesátých let mi-
nulého století. Začínal se sou-
borem Prespolan ve Veselí nad 
Moravou, poté se strážnickým 
Danajem a muzikou Slávka Vo-
lavého, dále s Horňáckou cim-
bálovou muzikou Jarka Miš-
keříka a Martinem Hrbáčem, 
souborem Velička a s celou řa-
dou dalších.
Během studií na Vysoké škole 
zemědělské v Brně byl členem 
tamního Slováckého krúžku 
a zpíval s Moravskou cimbá-
lovou muzikou Antonína Jan-
číka. Účinkoval s horňáckými 
kapelami Jožky Peška a Jožky 
Kubíka III. a spolupracoval s 
muzikami jiných regionů, na-

příklad s cimbálovkami Viléma 
Zahradníka z Uherského Hra-
diště, ostravským Technikem 
nebo Brněnským rozhlasovým 
orchestrem lidových nástrojů. 
Ve Velké nad Veličkou dirigoval 
několik let mužský sbor a pře-
devším od roku 1966 byl sólis-
tou Horňácké cimbálové muzi-
ky Martina Hrbáče.
„Martin paří k představitelům 
kuželovské tenorové líhně, jak 
výstižně vyjádřil na obalu naší 

LP desky z roku 1987 cimbali-
sta Jan Rokyta. Je to vynikající 
zpěvák s velkou znalostí hor-
ňáckých táhlých, sedláckých či 
verbuňků. Já jsem měl to štěstí, 
že vystupoval při koncertech 
mojí muziky, že se podílel při 
natáčení v rozhlase či v televizi, 
při nahrávkách cédéček. Neza-
pomenutelné jsou jeho výstu-
py, kde neměl Martin žádný 
problém si zazpívat, vyjádře-
ně v muzikantské řeči, v hor-

ním grýfu, neboli tón vrchní C,“ 
okomentoval NOVÉMU SLO-
VÁCKU oslavencovi pěvecké 
kvality „Majstr“, primáš a zpě-
vák Martin Hrbáč.
Známý, a už také legendární 
folklorista-tanečník, kuželov-
ský rodák a Martinův kama-
rád od studentských let, Jan 
Pavlík se na adresu jubilanta 
vyjádřil: „Společně jsme pro-
žívali léta slávy starší gene-
race kuželovských zpěváků 
a občas u vrbeckých cigáňů 
jsme se chodili pod vedením 
mého strýčka Františka Okén-
ky učit horňácké tance a tré-
novat sborový zpěv. Nebylo to 
jednoduché, protože naše ta-
nečnice byly starší a tak jsme 
museli stůj co stůj trému pře-
konávat. Martinovi nelze opo-
menout aktivity o Horňáckých 
slavnostech ve Velké nad Ve-
ličkou, nebo u větrného mlý-
na v Kuželově. Čas neúpros-
ně kráčí dál, oslábl nám hlas, 
výrazně se v poslední době 
zhoršily Martinovi zdravotní 
problémy a tak si již potajem-
ně prozpěvujeme tam, kde nás 
nikdo „nepočúvá,“ povzdechl 
si nám při vzpomínce „doch-
tor“ Pavlík, žijící v Bohuslavi-
cích u Kyjova.
„Můj otec Jan hrál mimo jiné 
na trubku v Ňorkově muzi-
ce. Pečlivě jsem sledoval jeho 
zpěv i taneční výkony horňác-
kých legend a díky tomu jsem 
se brzy začal uplatňovat jako 
sólista zpěvák i tanečník,“ pro-
hlásil Martin Zálešák před ně-
kolika lety pro Slovácký deník. 
Jeho zpěv zachycuje také ně-
kolik alb (Vyšívané písničky, 
nahrávky muziky Martina Hr-

báče, Nepretvárená hudba a 
další). Nejen pro své pěvecké 
a taneční umění, ale i pro svo-
ji kamarádskou povahu byl a 
stále je velice oblíbený člověk.
Prejeme Ti Martinku hodně 

zdravíčka, keré teďkaj moc 
potrebuješ! 
S přáním všeho nejlepšího se 
připojuje také kolektiv NOVÉ-
HO SLOVÁCKA!

(Tonda Vrba, mp)

KYJOV  – Zasadit strom na něčí 
počest se v posledních letech 
stalo oblíbeným a všeobecně 
prospěšným gestem. Kyjovská 
Alej života kolem cyklostezky 
z Nětčic do Bohuslavic se v lis-
topadu  rozrostla o 26 nových 
javorů. Již tradičně je vysadili 
rodiče dětí, které se narodily v 
letošním roce. Stromořadí nyní 
tvoří  asi 150 dřevin. Výsadbu 
podpořil grantový program 
ŠKODA Stromky.
Silný příběh se váže ke Stro-
mu lásky, který  při podzimní 
výsadbě do aleje přibyl. Tento 
javor s červenými listy vysa-
dila Lenka Kryštofová z Prahy 
na památku svého zesnulého 
manžela, ale i pro všechny, kte-
ří milují nebo milovali. Její muž 
Antonín Jiří Kryštof byl těžce 
postižený, avšak svůj  úděl nesl 
statečně.
„Myšlenka na výsadbu Stromu 

lásky mne napadla, když mne 
obklopoval smutek ze ztráty 
milovaného manžela Toníčka, 
který celý svůj život rozdával 
lidem dobro, lásku a naději. 
Ráda bych Toníčkovo posel-
ství šířila dál a projekt Stromů 
lásky se stal vyjádřením této 
myšlenky," uvedla Lenka Kryš-
tofová. Dosud vysadila třináct 
Stromů lásky v jedenácti měs-
tech republiky, v Praze, Brně, 
Vyškově, Karlových Varech, 
Plzni, Kutné Hoře, v Litoměři-
cích a dalších místech.
Paní Lenka vydala také knížku 
Krása života, kde jsou originál-
ní kresby Antonína Jiřího Kryš-
tofa doplněny jeho krátkými 
úvahami na téma štěstí, naděje, 
lásky a Boha. „Myšlenky mají tu 
výhodu, že je můžete číst mno-
hokrát, a někdy vás může oslo-
vit jiný význam pro porozumě-
ní, smysl textu dosud skrytý. 

Toníček miloval krásu jedno-
duchého života, rád se smál, ve 
své podstatě byl nesmírně po-
korným a skromným člověkem," 
vzpomíná paní Lenka. 
Antonín Jiří Kryštof ke své 
tvorbě v roce 2014 pro Ra-
kovnický deník řekl: „Myšlen-
ky, které píši, mně samy při-
cházejí. Buď je píši sám, nebo 
je diktuji, což je vzhledem k 
mému onemocnění častější. 
Ale nestěžuji si. Pro někoho 
jsou to myšlenky jednoduché, 
ale poučné. Já jsem rád, že jim 
lidé rozumí a nacházejí v nich 
životní inspiraci stejně jako v 
mých kresbách." 
Antonín vždycky maloval rád 
a když vážně onemocněl, na-
cházel ve výtvarné tvorbě smy-
sl svého života. „Snažím se 
jedním tahem nebo několika 
tahy vyjádřit to, co cítím nebo 
vidím ve své fantazii. Ke své 

práci mám klid a pokoj v duši. 
Mám rád ticho a klid. To je můj 
svět, ve kterém mohu dát naje-
vo formou kreseb a myšlenek 
celý svůj život.  Pro mne je to 
takový pocit uspokojení, když 
někdo mým myšlenkám nebo 
kresbám porozumí," řekl před 
lety pro regionální tisk. Cituj-
me alespoň jeden moudrý po-
střeh autora: „Přát dobro a po-
máhat dobru může každý. A to 
je to nejkrásnější na světě."
„Jsem nesmírně potěšena, že 
Strom lásky je součástí nád-
herné aleje, která poroste s 
narozenými dětmi. Líbí se mi 
představa, že sem tyto děti mo-
hou v budoucnu přijít se svými 
láskami," řekla Lenka Kryš-
tofová, která je odhodlaná ve 
výsadbě Stromů lásky i vydá-
vání publikací s tvorbou svého 
manžela pokračovat. 

(Marie Budíková)

Strom lásky vysadila nejen na manželovu památku 

Podzimní výsadba Aleje života.                    (Foto: archiv L. Kryštofové)

Osmdesáté narozeniny oslavil známý horňácký zpěvák Martin Zálešák při milované písničce

Horňácký zpěvák Martin Zálešák.

Martin Zálešák s Horňáckou cimbálovou muzikou Martina Hrbá-
če při vystoupení na Kopaničářských slavnostech ve Starém Hro-
zenkově.                                                                (Foto: Mirek Potyka - 2x)

Osmdesátník Martin Zálešák s rodinou v den jeho svátku a naro-
zenin.                                                                            (Foto: Antonín Vrba)

HODONÍNSKÁ ZOO SE RADUJE Z NAROZENÍ VZÁCNÉHO ADAXE NÚBIJSKÉHO
HODONÍN - Hodonínská zoologická zahrada se může 
pochlubit novým přírůstkem, samečkem Adaxe nú-
bijského (Addax nasomaculatus), který se narodil v 
sobotu 6. listopadu v ranních hodinách. „Porod pro-
běhl rychle a bez komplikací, a mláděti se daří dobře,“ 
popisuje zooložka Lenka Štursová a dodává, že ma-
lou antilopu budou moci návštěvníci v nadcházejících 
dnech vidět ve výběhu. Zatím ale tráví většinu času 
uvnitř stáje kvůli nízkým venkovním teplotám. Mládě 
v nejbližších dnech čeká čipování nezbytné pro iden-
tifikaci jedince.
Současné stádo adaxů čítá čtyři kusy, dvě samice a dvě 
mláďata. Kromě čerstvě narozeného samečka je dal-
ším mládětem samička narozená letos na jaře. Otec 

obou mláďat musel být z důvodu úrazu utracen ještě 
dříve, než se poslední mládě stačilo narodit. 
Historie chovu tohoto kriticky ohroženého druhu 
pouštní antilopy v hodonínské zoo sahá až do devade-
sátých let minulého století. Za tu dobu zde byla odcho-
vána řada mláďat. Dva odrostlí jedinci z roku 2016 a 
2018 odešli před dvěma lety na doporučení koordiná-
tora chovu tohoto druhu do polské Zoo Opole.
Z dalších letošních mláďat stojí za zmínku prvoodcho-
vy nandua pampového, arassariho hnědouchého či 
zoborožce šedolícího. Úspěšné odchovy zoo letos za-
znamenala také u zeber Chapmannových, gibonů lar, 
přímorožců arabských či sitatung západoafrických. 

(Marie Blahová) (Foto: archiv ZOO Hodonín)
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Část spokojených Kuželovských zpěvulek (vpravo umělecká a or-
ganizační vedoucí sboru Klára Kostelanská).

Petr Kolář - starosta města Veselí nad Moravou. Oslava byla opravdu velkolepá.

Dívčí sbor Kuželovské zpěvulky při uvedení nového cédéčka s HCM 
Romana Sokola.

Nechyběla ani živá hudba v podání přední české hudební skupiny. Nikdo si tuto show nechtěl nechat ujít.

KUŽELOV - Mezi už folklor-
ní pěvecké sborové stálice na 
Horňácku patří také výborný 
mladý kolektiv děvčat  z obce 
„pode větrným mlýnem“ říka-
jící si „Kuželovské zpěvulky“. 
Před pěti lety jim vyšel prv-
ní hudební nosič. Na nedávné 
Martinské hody, při besedě u 
cimbálu s horňáckými muzi-
kami Romana Sokola a Marka 
Potěšila, pokřtily v místním 
kulturním zařízení svoje druhé 
cédéčko s názvem V Kužełově 
sú děvčata…
„Nahrávku jsme si přály nadě-
lit u příležitosti našeho 10. vý-
ročí vzniku a chtěly jsme tím 
zároveň poděkovat především 
našim rodičům, prarodičům a 
všem, kteří nás k folkloru ved-
li a nejen to, ale celý život nás 
podporují,“ sdělila NOVÉMU 
SLOVÁCKU umělecká a organi-
zační vedoucí sboru Klára Kos-
telanská.

Na cédéčku je jedenáct  pís-
niček z horňáckého regionu - 
sedlácké, balady, verbuňk, táh-
le a jedna sada z moravských 
Kopanic, ze Strání. 
Vedle výše uvedených muzik z 
nahrávky uslyšíte řadu hostů, 
přátelů, se kterými Kuželov-
ské zpěvulky nejčastěji a rády 
vystupují v programech. Pat-
ří mezi ně kuželovský mužský 
sbor se svými sólisty, zpěváci 
Martin Prachař a Richard Hála. 
„Písničky jsme vybíraly, aby 
byly znělé a v posluchači pro-
budily radost. Některé jsou 
známé, a ty méně jsme vytáh-
ly ze starých sešitů a pamětí 
starých Kuželovjanů,“ dodala k 
novince zpěvulka Klára Koste-
lanská.
Vydavatel CD je brněnské In-
dies Scope a lze ho objednat 
na e-mailové adrese: indies@
indies.eu

(Text a foto: Tonda Vrba)

VESELÍ nad MORAVOU - Stát-
ní svátek 17. listopadu 2021 si 
vybrali organizátoři z radnice a 
Veselského kulturního centra 
ke slavnostnímu otevření ná-
městí Míru. Stavební práce na 
této etapě výstavby začaly v říj-
nu před dvěma lety.
„Jsem rád, že je náš významný 
svátek propojen s otevřením 
další etapy, tentokrát centrální 
etapy, kompletní rekonstrukce 
tohoto náměstí. Mám oprav-
dovou radost, že se dobré dílo 
podařilo a to pod vedením zku-
šeného architekta Tomáše Ve-
lehradského, který je autorem 

celého konceptu, moderního 
urbanisticky, moderního ar-
chitektonicky, jehož výrazem 
je nadstřešené pódium," sdělil 
NOVÉMU SLOVÁCKU u vzhle-
dově nezvyklého moderního 
nadstřešeného pódia veselský 
starosta Petr Kolář. 
„Celé náměstí dotváří obraz 
našeho města, mělo by se stát 
určitým živoucím srdcem, kte-
ré uskuteční konání společen-
ských, kulturních a sportov-
ních akcí. Všechno co je zde 
vybudováno, by mělo být záze-
mím, doplnil Kolář.

(Text a foto: AV)

Kuželovské zpěvulky mají k „10“ hudební novinku

Veselské náměstí Míru má být živoucím srdcem společenských akcí
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Náš fotoreport z jedněch posledních slováckých hodů 
v sezoně 2021 – z Kyjova, Blatnice pod Sv. Antonínkem a Mutěnic

MUTĚNICE - Stárka chytla co-
vida, na zábavu se přišla v kroji 
podívat skoro stoletá stařenka
Téměř bez velkého omezení 
uspořádala chasa za pomoci 
obce tradiční několikadenní 
hodové veselí. Krojovaný prů-
vod za doprovodu dechové 
hudby Túfaranka se nachodil 
v neděli k vyzvedávání dvou 
krojovaných párů hodně, prak-
ticky z jedné strany rozlehlé 
obce na druhou. Kvůli covidu 
musela druhá stárka Kateři-
na Burianová nakonec zůstat 
doma a dva roky příprav tak 
šly u ní vniveč. Přesto si aspoň 

krojovaná s tatínkem na chvil-
ku zatancovala před domem u 
dveří sólo. Velkou pozornost a 
respekt si získala Liduška Br-
záková (96), prababička stárky 
Terky Krpálkové, která přišla v 
tak úctyhodném věku v kroji 
na večerní zábavu.
„Tenkrát se konaly hody v ne-
děli a v pondělí. Také chodilo 
více krojovaných včetně na-
strojených starších lidí. Stejně 
to vypadalo i v kostele při ne-
dělní hodové mši. Dneska to 
není žádná sláva, ale je to dáno 
dobou,“ zavzpomínala čilá pa-
mětnice Liduška. 

„Hody se nám povedly, ale pří-
pravy na ně byly horší, protože 
jsme stále nevěděli, zda budou 
či nebudou. Nakonec jsme se 
domluvili na radnici, kde nám 
starosta řekl, že nás podrží, ať 
se rozhodne jakkoliv. Přestože 
byla celková účast hodařů o 
dost menší než bývá, všichni 
jsme si je užili, i když byly o 
den kratší než jsme zvyklí, tak 
o to víc intenzivně,“ doplnila 
její pravnučka, stárka Terka. 
Mutěnskou stárkovskou dvo-
jici tvořili mládenci Jaroslav 
Knedlík a Kristián Esterka.

(Text a foto: AV)První nedělní tanečky začaly v Mutěnicích na seřadišti u místního hřbitova.

Usměvavým mutěňským děvčatům jejich krásný sváteční kroj hodně slušel.

KYJOV - Účastníci kyjovských Martinských hodů se schází v sobotu pokaždé pár metrů od Vlastivědného muzea.  Při tónech tradiční 
dechovky Žadovjáci si zaverbovali stárci Roman Tauš a Matěj Michalčík (vpravo).

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM - Horňácká cimbálová mu-
zika Marka Potěšila v sobotu odpoledne muzicírovala na place 
mezi obecním úřadem a kostelem.

KYJOV - Pro povolení hodů zavítali stárci na radnici, kde je přivítal 
s „hodovými radními“ i starosta města František Lukl (pátý zleva).

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM - Před horňáckou kapelou 
bylo netradičně více vidět sličná děvčata.

KYJOV - Nezbytné sólo před domem stárky a dvojice putuje zved-
nutím chasy k nebesům, kde na ně čeká vínko a vzájemný polibek. 

Krojovaný průvod doprovázelo na tuto pandemickou dobu hodně místních lidí.

(Pokračování ze strany 1.)

Kateřinské hody v Mutěnicích - 20. až 24. listopadu
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Vína se ve sklepě krásně čistí, 
vypadá to kvalitativně na skvě-
lý ročník. Ale! Jak muž jsem v 
mnoha sklepích postřehl, že 
některé typy vín čekají v době 
školení komplikace. 
O sirce už tady několikrát byla 
řeč a bohužel i letos je sirka po-
měrně častým jevem, takže jen 
ve stručnosti – sirku poznáte 
jako charakteristický zápach 
po zkažených vejcích. Spolehli-
vým lékem na ni jsou prepará-
ty na bázi mědi, které již po ně-
kolika hodinách reagují a váží 
na sebe H2S. V nabídce Vinař-
ského domu Kopeček máme na 
tento problém velmi osvědče-
ný italský přípravek Ramesol 
sirka stop. Balení 25 ml nebo 
200 ml můžete použít podle 
intenzity vady v dávce 20 – 30 
ml/hl, v závislosti na rozvinu-
tosti sirky. Sediment za několik 
dní odstraňte stočením nebo i 
filtrací, a víno za pár či více dní 
voní jako dřív.
Ale vína trpí i jinými problé-
my. Například vysoké hořči-
ny a trpkost. Taková vína mají 
svíravou a nepříjemnou chuť. 
Tyto příznaky jdou výrazně 
snížit přípravkem FitHill Pro-
teina P. Díky přírodním extra-

hovaným látkám dokáže FitHill 
výrazně upravit chuť směrem 
k příjemným tónům. 
Těkavky a svíravé tóny doká-
žou nejen červená vína úplně 
zničit. Vína působí tence, ky-
selý odér je ve vůni a v chu-
ti a pálí na patře. Na zmírně-
ní těchto nepříjemných tónů 
máme nově v nabídce Pure 
Hill Speciál. Ten nejen zlepšu-
je senzorické vlastnosti vína, 
chrání před oxidací, zlepšuje 
filtrovatelnost vína, ale hlavně 
odstraňuje třísloviny a polyfe-
noly. 
Podobně jako Clarito Hill, který 
umí zlepšit stav zoxidovaných 
vín u bílých a růžových vín, u 
červených odstraní třísloviny a 
zjemní kyselé tóny v chuti. 
Kdo pracuje s kaly, tvoří větší 
vína a zdravé kvasnice pomocí 
batonáže implantuje do vína, 
tomu doporučuji přípravek 
Rapidase Hill Batonáž. Pomů-
že vám optimalizovat proces 
míchání na kvasnicích tím, že 
pomáhá uvolňovat manopro-
teiny a další prospěšné koloidy, 
obsažené v mrtvých kvasinko-
vých buňkách. Proces je pak 
vyváženější a nehrozí nežá-
doucí problémy. 

Pokud se vám zdá, že víno 
nemá to správné tělo, že je 
útlejší a na hraně oxidace, do-
poručuji FermiTan Harvest 
Hill, moderní a hlavně přírod-
ní materiál extrahovaný z líst-
ků zeleného čaje. Tedy žádná 
chemie. Zvýší ve víně odolnost 
proti oxidaci, zvýrazní kom-
plexní aroma a tělnatost vína. 
A když už jsme u zvýšení sen-
zorických a aromatických kva-

lit hotových vín, doporučuji 
použít kvalitní taniny. Myslím 
tím opravdu legendární a kva-
litní taniny, jako je Premium 
UVA, Premium Tostato, Premi-
um Limusin, který je výborný i 
do bílých vín a do zralých čer-
vených Premium UVA. 
Celá řada těchto TOP světových 
taninů je vyzkoušená, a pokud 
se při jejich aplikaci budete ří-
dit návodem, docílíte výrazné-

ho zvýšení kvality vína. Potíž 
dříve byla v tom, že výrobce 
nabízel tyto špičkové taniny 
pouze v půl kilovém balení a 
výše, takže nejlevnější vyšel na 
4 000 Kč a výš. Abychom na-
bídli tyto jedinečné pomocní-
ky i malým vinařstvím, začali 
jsme je přebalovat i do malých, 
10ti gramových obalů. Při do-
poručeném dávkování stačí 
toto balení na 200 litrů vína. 
Novou řadu přípravků Hill, kte-
ré jsem dnes tak trochu před-
stavil, otvíráme nové možnos-
ti napravení problematických 
vín. Na vypálení je vždycky 
času dost..
Pokud byste se o nejen těch-
to, ale i dalších kvalitních pří-
pravcích chtěli dozvědět více, 
neváhejte nás navštívit ve Vi-
nařském domě v Dubňanech. 
Rádi vám vše ukážeme a vy-
světlíme. A jestli to chcete vě-
dět hned, není nic jednodušší-
ho, než otevřít v počítači či na 
mobilu internetový prohlížeč 
a jít na náš web www.vinars-
kydum.cz Je tam veškerý náš 
sortiment, včetně podrobných 
údajů, návodů, článků, tipů, tri-
ků a všeho dalšího, co jde dnes 
na internetu najít.

REGION – Nejvyšší nároky na 
vápnění mají peckoviny, menší 
jádroviny a z drobného ovoce 
pak rybíz a angrešt, nejmen-
ší nároky mají ostatní druhy 
drobného ovoce, zejména ja-
hodník. Pokud je půda pro pec-
koviny neutrální (pH7)  a pro 
ostatní druhy ovoce jen mírně 
kyselá, postačí vápnit přibliž-
ně jednou za 8 let. Na kyselých 
půdách vápníme zpravidla 
jednou za 3 až 5 let. Vápníme 
nejlépe na podzim za suchého 
počasí při rytí a to tak, aby se 
vápno dostalo do celého pro-

filu ryté půdy. Na těžkých pů-
dách používáme spíše rychleji 
působící pálené vápno, na leh-
kých půdách pomaleji účinku-
jící mletý vápenec.  
V posledních letech byly do 
Státní odrůdové knihy zapsány 
zajímavé ranější pološvestky:
Amátka – zraje přibližně 25 
dnů před odrůdou Domácí vel-
koplodou. Tato odrůda vznikla 
křížením a následnou selekcí 
Čačanské lepotice a Gabrovské. 
Stromy mají střední intenzitu 
růstu, koruny vytvářejí středně 
husté. Plody dosahují nadprů-

Rady
do

zahrady

Vápnění měrné velikosti. Základní bar-
va slupky plodů je fialovomod-
rá. Dužnina žlutavě zelená, 
středně tuhá až tuhá, středně 
šťavnatá, sladce navinulá až 
navinule sladká, středně aro-
matická. Plodnost je vysoká a 
pravidelná. Není náročná na 
stanoviště a lze ji proto pěs-
tovat ve všech lokalitách. Její 
plody jsou kvalitní a lze je vyu-
žít pro univerzální použití. Co 
se týče odolnosti na šarku, je k 
této viróze tolerantní. 
Stáňa – řadí se mezi středně 
rané pološvestky, dozrává při-
bližně 15 dnů před odrůdou 
Domácí velkoplodou. Vznikla 
křížením odrůd  Stenley a Ga-

brovská. Vzrůstnost stromů je 
střední intenzity, koruny tvoří 
řídké až středně husté. Plody 
jsou menší až střední velikosti. 
Základní barva slupky plodu je 
fialovomodrá. Dužnina žlutavě 
zelené barvy, je středně tuhá 
až tuhá, nadprůměrně šťavna-
tá, navinule sladká až sladká, 
více aromatická, velmi dobré 
chuti. Plodnost této odrůdy je 
středně vysoká a pravidelná. 
Předností jsou minimální ná-
roky na stanoviště  a univer-
zální využití velmi kvalitních 
plodů. Zejména ve vlhčích le-
tech, při velké úrodě a větší 
hustotě korun se může vyskyt-
nout vyšší citlivost na monilii 

plodů. Vůči virové šarce je to-
lerantní. 
Prosinec je ideálním obdobím 
pro výsevy muškátů. Pokud 
stihneme výsevy ještě před 
Vánocemi, můžeme se kve-
toucími rostlinami chlubit již 
zjara. Vyséváme do speciálně 
připraveného substrátu, který 
musí být velmi jemný. Nejčas-
tější chybou, které se zahrád-
káři dopouštějí, je hloubka vý-
sevu. Poměrně velké semeno 
muškátu vyséváme do hloub-
ky pouze asi 2 až 3 mm. Seme-
na klíčí při teplotě kolem 20 °C 
dosti rychle, většinou do 5 dnů 
po zasetí.

(Petr Kumšta)



LUŽICE – Ve sportovní hale v Lu-
žicích se odehrál v sobotu 20. 
listopadu 2021 1. ročník ROBIN 
CUPU v malé kopané, kterého se 
zúčastnilo šest družstev – pět z 
Hodonínska a jedno z Břeclavska. 
Hrálo se 1x18 minut, všechny zá-
pasy zvládla bez potíží dvojice 
zkušených hodonínských arbitrů 
– Igor Zima a Bohumil Čikl.
Pořadatelé z TJ Sokol Čejkovice 
vyhlásili v odpoledních hodinách 
nejlepší: mezi střelci vynikal osmi 
gólový Josef Bittner z týmu Ca-
ramba,  mezi brankáři si primát 
zasloužil Aleš Pazderka (TJ Sokol 
Čejkovice), jako hráč byl ohodno-
cený nejlépe Jan Beker (Ždánice) 
a   osobností turnaje byl zvole-
ný Martin Hřebačka z Moravské 

Nové Vsi.
Celkovým vítězem se stal celek 
Caramba (kombinovaný z hrá-
čů Vnorov a Veselí nad Moravou), 
který zdolal TJ Sokol Čejkovice 5:0, 
Drink Team (Svatobořice-Mistřín/
Šardice) 6:1, Ždánice 6:0, Dubňa-
ny/Mutěnice 8:3 a jen těsně 3:2 
Moravskou Novou Ves. 
Druhé místo si odnesli z tohoto vy-
dařeného jednodenního klání hrá-
či ze Ždánic (výsledky: Čejkovice 
2:0, Drink Team 4:1, Dubňany/
Mutěnice 2:2, Mor. N. Ves 4:4 a Ca-
ramba 0:6) a třetí skončil zástupce 
ze sousedního okresu – Moravská 
Nová Ves, která podlehla Čejkovi-
cím 1:3 a Carambě 2:3, remizovala 
se Ždánicemi 4:4 a porazila Drink 
Team 2:0 a Dubňany/Mutěnice 2:1. 

KONEČNÁ TABULKA 1. ROČNÍKU:
1.Caramba 5 5 0 0 28:6 15
2.Ždánice 5 2 2 1 12:13 8
3.Mor. N. Ves 5 2 1 2 11:11 7
4.Dub./Mut. 5 2 1 2 14:15 7
5.Čejkovice 5 2 0 3 7:14 6
6.Drink Team 5 0 0 5 5:18 0

„Igora (Zimu) si strašně vážím 
jako člověka, protože má výraz-
ný podíl na úspěšnosti 1. ročníku 
ROBIN CUPU v malé kopané, kte-
rý jsme za TJ Sokol Čejkovice po-
řádali jako vzpomínku na našeho 
bývalého člena a dva roky zpět 
i kapitána týmu malé kopané v 
družstvu Čejkovic Robina Fojtíka, 
který tragicky zahynul ve věku 
29 let dne 18. září tohoto roku. 
Možnost pořádat tento turnaj mi 

nabídl právě Igor, který Robina 
dobře znal z předchozích spor-
tovních akcí. Byl u toho i souhlas 
jeho otce Jiřího, který turnaj na-
vštívil spolu s přítelkyní Robina a 
byl rád, že tímto způsobem jsme 
si na jeho syna vzpomněli. Robin 
byl výborný hráč, který se vypra-
coval v přirozenou autoritu a tak 
se stal kapitánem mužstva. Je to 
hodně čerstvé, takže jsme z toho 
stále nějak špatní, protože Robin 
byl fakt dobrý kamarád, který prá-
vem patřil do rodiny TJ Sokol Čej-
kovice. Za pořadatelský tým můžu 
slíbit, že do budoucna chceme v 
této turnajové tradici pokračovat. 
Za dnešní 1. ročník chci poděkovat 
všem zúčastněným, po celý den 
tady panovala dobrá atmosféra a 

nebyl žádný problém, za což jsem 
samozřejmě rád,“ řekl jednatel TJ 
Sokol Čejkovice JAN STRMEŇ.
„Týmy jsem dával horko-těžko 
dohromady, protože se postup-
ně omluvila hodonínská mužstva 
NESYT, Litrpůl, Moravanka a Sta-
vební firma PLUS! Musel jsem 
zaimprovizovat, ale šest týmů 
nakonec do Lužic přijelo. Hrá-
lo se vždy 1x18 minut hrubého 
času, systémem každý s každým. 
Myslím si, že samotný turnaj měl 
nakonec vynikající úroveň a byla 
to skvělá vzpomínka na dobrého 
kamaráda Robina Fojtíka z Čej-
kovic,“ řekl NOVÉMU SLOVÁCKU 
spolupořadatel akce IGOR ZIMA 
z Hodonína.

(jop)

HODONÍN - Hodonínští futsalisté 
vycestovali ve středu do Vyškova 
k dohrávce čtvrtého kola a velmi 
dobře věděli, že je čeká hodně ne-
příjemný soupeř. V dalším druho-
ligovém klání pak cestovalo TAN-
GO do Olomouce, kde do poločasu 
vedlo 4:2, ovšem pět minut před 
koncem prohrávalo 4:7, aby na-
konec v posledních sekundách ur-
valo všechny body! Skvělou formu 
potvrdil Hodonín i v boji o první 
příčku doma s Vysokým Mýtem.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD, DO-
HRÁVKA 4. KOLA:
SK Amor Kloboučky Vyškov – FC 
TANGO HODONÍN 3:5 (1:4)
Domácí tak trochu zlobili hlav-
ně v prvních minutách druhého 
dějství, i když v tom čase prohrá-
vali s jedním z favoritů na koneč-
né prvenství již 1:4. Na druhou 
stranu je třeba ale konstatovat, že 
Vyškov si nějaké větší šance nevy-
pracoval a pokud se přece jenom 
dostal do ohrožení branky Karla 
Hanzlíka, vesměs skončila jeho 
snaha na pevné zdi, kterou před-
stavoval hodonínský brankář. 
Hosté přijeli již s uzdraveným 
koučem po karanténě Stefano-
sem Chadzidisem, který je zná-
mý svým emocionálním vedením 
každého zápasu a tak své „oveč-
ky“ špičkově připravil i na tento 
duel. Pro nemoc naopak chyběli 
u hostujícího celku Lukáš Křivák, 
Hynek Christopher (15. listopa-
du 2021 měl důvod k oslavě, ne-
boť v tento den si připomněl své 
19. narozeniny – DODATEČNĚ MU 
PŘEJE I REDAKCE NOVÉHO SLO-
VÁCKA VŠE NEJLEPŠÍ!), Tomáš 
Janulík, Richard Michalec a Marek 
Buc.
Na začátku druhé minuty (čas 
1:08 minut) si domácí dali vlast-
ní branku, ovšem v šesté minutě 
se jim podařilo vyrovnat na 1:1. 
TANGO mělo hru jasně pod kont-
rolou, když po inkasovaném gólu 
přišla velmi rychlá odpověď – po 
17 sekundách se gólově prosadil 
Petr Bohun a vrátil hostům vedení 
na jejich stranu. V 17. minutě byl 
poměr kumulovaných faulů 5:1 a i 
to o něčem svědčí. Ve druhé dese-
timinutovce prvního poločasu se 
ještě dvakrát mezi střelce zapsal 
Roman Sopůšek (druhý gól dal z 
10 metrového kopu v čase, kdy na 
světelné tabuli svítilo 19:43 mi-
nut) a navíc do tyče branky Vyško-
va mířili Sopůšek a Vojtěch Čech.
Po přestávce bojovní domácí vý-
sledek nečekaně zdramatizova-

li, ovšem TANGO tento zápas za-
stihlo v maximální pohodě a tak 
nebyl důvod na nějakou paniku. 
Ve 39. minutě viděli domácí ČK 
(Rozehnal) a nabídnutou přesi-
lovku přetavil v pojistkový a tím 
uklidňující gól za pouhých třináct 
sekund (!) technicky vybavený 
Čech.
STATISTIKA ZÁPASU:
Branky: 6. a 29. Lukáš Obruča, 35. 
Matěj Rozehnal – 12. a 20. Roman 
Sopůšek (druhý gól z 10 metrové-
ho kopu), 2. vlastní (Tomáš Hor-
váth), 6. Petr Bohun, 40. Vojtěch 
Čech, ŽK: Michal Handlíř, Jiří Peš-
ta, Matěj Rozehnal – Karel Han-
zlík, Roman Sopůšek, ČK: Matěj 
Rozehnal (VY) ve 39. minutě, roz-
hodovali: Lukáš Jurča a Jan Molík, 
delegátem na utkání byl Oldřich 
Závojský, 230 diváků.
ŘEKLI PO UTKÁNÍ:
„Domácí fanoušci byli naší hrou v 
prvním poločase totálně zaskoče-
ni – vše se v podstatě v této fázi 
hry odehrávalo jen na polovině 
soupeře a kdybychom po prvních 
dvaceti minutách vedli 8:1, nikdo 
ze soudných diváků by se nemohl 
divit! Kluci odvedli skvělý výkon, 
vyhráli jsme naprosto zaslouženě,“ 
řekl den po výhře ve Vyškově šéf 
klubu FC TANGO HODONÍN JIŘÍ 
„JURA“ ŠTĚRBA.
„Apeloval jsem na kluky, že to je 
takové malé derby, které bude 
zřejmě hodně vyhecované. A to se 
tak i stalo. Soupeř dohrával každý 
souboj na krev, na což jsme reago-
vali aktivní hrou od první sekun-
dy: to kluci splnili beze zbytku a 
tak si troufnu říct, že za posled-
ní roky ODEHRÁLO TANGO PO-
LOČAS SNŮ! Byl to z naší strany 
neskutečný výkon. Po přestávce 
domácí nastoupili s tím, že ne-
mají v podstatě co ztratit. Neměli 
sice šance, ale dali nám laciné dvě 
branky, my jsme si naopak vytvo-
řili super příležitosti, byli jsme 
úspěšní ale až v poslední minutě 
tohoto souboje. Jsem určitě za 
herní výkon spokojený, přičemž 
naše vítězství je naprosto zaslou-
žené,“ zhodnotil duel kouč hostů 
STEFANOS CHADZIDIS.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD, 7. 
KOLO:
SK UP Olomouc – FC TANGO HO-
DONÍN 7:8 (2:4)
O třetí listopadové neděli cesto-
vali futsalisté Hodonína na Hanou, 
kde na ně čekal velmi nepříjemný 
soupeř, který podle kouče TAN-
GA Chadzidise patří po stránce 

technické a kondiční k nejlepším 
týmům v současné druhé lize, 
skupina Východ.
Bylo to jako na pověstné hou-
pačce: hosté z jihu Moravy vedli 
do poločasu 4:2, ovšem silně ne-
zvládli časový úsek mezi 21. - 35. 
minutou, když vysokoškoláci z 
Olomouce jim nasázeli v řadě pět 
branek a zdálo se, že je rozhodnu-
to. Tady je ale potřeba vyzvednout 
odvahu hostující lavičky, která od 
29. minuty sáhla ke hře bez bran-
káře, což bylo za stavu 4:5. Na za-
čátku 31. minuty dali domácí gól 
na 6:4 a ve 35. minutě dokonce již 
„utekli“ na rozdíl tří branek – na 
světelné olomoucké tabuli totiž 
svítil výsledek 7:4. Neskutečným 
způsobem nakopl TANGO gól z 
kopačky Čecha, který v čase 35:28 
snižoval na 5:7 a začal gólový kon-
cert hostů, kteří nejenže vyrovna-
li, ale 20 sekund před závěrečnou 
sirénou dokonce díky velkému 
důrazu Čecha dali nakonec i vítěz-
nou branku!
STATISTIKA UTKÁNÍ:
Góly a nahrávky: 3. Petr Brázdil 
(Lošťák), 11. Nikolas Tilkeridis 
(Zapletal), 21. David Lošťák (Ja-
nečka), 24. David Lošťák (Til-
keridis), 26. Nikolas Tilkeridis 
(Lošťák), 31. Nikolas Tilkeridis 
(Janečka), 35. David Lošťák (Bráz-
dil) – 5. Petr Bohun (Buc),
11. Roman Sopůšek, 19. Tomáš 
Ťok (Parobek), 20. Petr Bohun 
(Sopůšek), 36. Vojtěch Čech (Var-
muža), 38. Roman Sopůšek (Ťok), 
39. Tomáš Ťok (Sopůšek), 40. Voj-
těch Čech (Sopůšek), ŽK: Radek 
Janečka, Petr Brázdil – Roman So-
půšek, rozhodovali: Tomáš Slani-
na a Martin Kabeláč, 80.  
ŘEKLI PO ZÁPASE:
„Podle mě to byl náš nejhorší vý-
kon v této sezoně, ve kterém nás 
domácí trestali hlavně z brejků. 
První půle nebyla podle našich 
představ, i když jsme o dva góly 
vedli. Ve druhém poločase jsme 
dostali za sebou pět gólů, což by 
se nám stávat nemělo. Připadalo 
mi, jako bychom měli na palubov-
ce žáčky, a ne zkušené futsalisty!
Hra bez gólmana, ke které jsme se 
rozhodli od 29. minuty, byla ris-
kem, ale za stavu 4:7 jsme mohli 
jedině získat. Velkým signálem k 
našemu obratu byl gól na 5:7, kte-
rý dal Vojta Čech. Jinak samotný 
průběh zápasu byl pro mě šokem 
– musíme se z něj poučit, nakonec 
jsme sice vyhráli, ale bylo to více 
dílem náhody,“ zhodnotil branko-

vě výživný duel na Hané šéf hodo-
nínského klubu JIŘÍ „JURA“ ŠTĚR-
BA.
„Já jsem takový zápas zažil vůbec 
poprvé. Nevím, co na to říct! Pro 
naše srdíčka to nebylo zrovna 
ideální, ale i to se někdy ve spor-
tu stává. Hrálo se s novými míči, 
které neklouzali a zdálo se mi, že 
domácí je použili v tomto utká-
ní záměrně. Ptal jsem se jich na 
to, ale adekvátní odpověď z olo-
moucké lavičky bohužel nepřišla. 
A co k samotnému utkání? Nám 
se nedařilo, chyběla nám šťáva a 
energie. Dělali jsme obrovské chy-
by, které domácí dokázali potres-
tat, a i proto se dostali pět minut 
před koncem do tříbrankového 
trháku. O přestávce za stavu 4:2 
pro nás jsem v kabině hráče při-
tom nabádal, aby k zápasu přistu-
povali jakoby byl stav 0:0 a jsem 
rád, že brankou na 5:7 celé muž-
stvo nenormálně ožilo a začalo 
konečně futsalově „žít.“ Ani za sta-
vu 7:7 tým nechtěl upustit od hry 
power-play a vyplatilo se, když 
Vojta Čech v samém závěru dal ví-
těznou branku,“ podíval se za ne-
skutečným zápasem kouč týmu 
FC TANGO HODONÍN STEFANOS 
CHADZIDIS.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD, 8. 
KOLO:
FC TANGO HODONÍN – 1. FC NEJ-
ZBACH VYSOKÉ MÝTO 7:5 
V pátek večer se hrálo ve druhé 
futsalové lize o první flek, a musí-
me konstatovat, že to byl vskutku 
kvalitní futsalový večer. Je potěšu-
jící, že hodonínské TANGO dalo do 
tohoto duelu více srdíčka, bojov-
nosti a důrazu, který byl viditelný 
hlavně u gólu ze sálovky Sopůška 
ve 38. minutě (na 6:5), kdy šel ne-
bojácně do souboje s gólmanem 
Liborem Gerčákem a míč silou 
vůle dotlačil za brankovou čáru. 
Hrdinou pátečního večera se stal 
domácí snajpr ROMAN SOPŮŠEK, 
který dal čtyři branky, líbil se i 
dvougólový Tomáš Varmuža, Petr 
Bohun, který má lví podíl na roz-
hodující, sedmé brance v síti Vý-
chodočechů a nebo Tomáš Ťok, 
který byl na palubovce v prvním 
poločase nonstop prvních osm 
minut, ovšem futsalovou chuťov-
ku si nechal pro přítomné fanouš-
ky až na druhý poločas, a to do 37. 
minuty, kdy po přesné přihrávce 
Sopůška vymetl famózně pravou 
šibenici branky bezmocného Ge-
rčáka.
TANGO tak odskočilo svému nej-

většímu rivalovi na čele tabulky 
na tři body, ale samozřejmě zda-
leka není nic rozhodnuto, proto-
že ještě není za námi ani polovina 
soutěže! Každopádně dosavadní 
vystoupení hodonínských futsa-
listů lze hodnotit více než kladně 
a přejeme si, aby sportovní forma 
a herní pohoda vydržela našim 
chlapcům co nejdéle.
Branky: 9., 22., 38. a 40. Roman 
Sopůšek, 11. a 28. Tomáš Var-
muža, 37. Tomáš Ťok – 9. a 38. Lu-
káš Mach, 26. Šimon Štanglica, 31. 
Jakub Slavík, 32. Jan Novák.
ŘEKLI PO ZÁPASE:
„Věděli jsme, že nás čeká velmi 
těžký zápas, ale to říkáme vlastně 
pokaždé! Střetla se dvě vyrovnaná 
mužstva, byl to určitě pohledný a 
do posledních sekund napína-
vý duel. Vedli jsme, mimo úvodní 
branky hostů, celé utkání, soupeř 
co kopl na naši branku, tak mu to 
tam padlo. Celá lavička byla pozi-
tivní, zápasem plně žila. Kluci na 
palubovce to odmakali, hráli na-
plno. Za stavu 4:4 a 5:5 jsme se 
rozhodli pro power-play, protože 
máme na to kvalitní hráče a jenom 
jim říkám, aby nikam nespěchali 
a byli trpěliví. Přitom o hře bez 
brankáře jsem už uvažoval v prv-
ním poločase, ale k této alternati-
vě jsem se nakonec rozhodl až po 
přestávce. Výhru jsme si zasloužili, 
šli jsme za ní moc i s rizikem, že 
hrajeme bez brankáře. Věřím, že 
toto vítězství nám pomůže, dnes 
jsme ukázali velkou kvalitu. Mu-
sím ale pochválit i naše skvělé fa-
noušky (dva bubny), kteří nás po 
celý zápas neúnavně povzbuzova-
li. Patří jim za to velký DÍK!,“ řekl 
po důležité výhře kouč Hodonína 
STEFANOS CHADZIDIS.
„Celý zápas byl taková přetaho-
vaná nahoru dolů. Hosté přijeli 
s tím, že si odvezou nějaký bod. 
Dali vedoucí gól, my jsme brzy 
srovnali. Pak to bylo takové ner-
vozní. Nám se podařila power-
-play, soupeři jsme odskočili a 
bylo rozhodnuto. A proč se mi 
dnes tak střelecky dařilo? Asi 
dobrý výběr místa, ale hlavně v 
mém případě rozhodly asi nové 
tkaničky od Miry Bartyzala (ve-
doucí družstva u TANGA), kte-
ré mi dal o přestávce a ve dru-
hém poločase už to běhalo samo 
(smích). Tři body máme, jsme 
první a jedeme dál,“ hlásil spoko-
jený HRÁČ PÁTEČNÍHO VEČERA 
– čtyřgólový ROMAN SOPŮŠEK.
„Gratuluji Hodonínu k vítězství. 
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LUŽICE – Po týdnu byla sportov-
ní hala v Lužicích znovu svěd-
kem halového turnaje v malé 
kopané. Tentokráte se tady o 
čtvrté listopadové sobotě ko-
nal FRANTA DRAHOŠ CUP jako 
vzpomínka na Františka Polá-
ka a Drahomíra Daniela, kteří 
nečekaně odešli v tomto roce z 
tohoto světa.

„Byl to mezinárodní romský 
turnaj, který je takovou památ-
kou na mé dva švagry, kteří nás 
letos hodně nečekaně opusti-
li. Mělo být tady původně osm 
týmů, ale celek z Malacek se v 
týdnu omluvil pro větší marod-
ku ve svém celku, takže se tur-
naj odehrál se sedmi družstvy. 
Nakonec vyhrál tým Morava o 
jediný gól (!) před mužstvem 
Jihlavy, třetí skončila Skalica. 
Hrálo se systémem každý s kaž-
dým, hrací doba byla 1x12 minut 
hrubého času. Utkání rozhodo-
val bez problémů zkušený Bo-
humil Čikl z Hodonína, kterého 
musím pochválit. Akce se vyda-
řila a to je podstatné,“ hlásil po 
vydařené akci v útrobách lužic-
ké haly hlavní organizátor, spo-
kojený IGOR ZIMA.
Pořadatelé samozřejmě vyhlá-
sili, jako tradičně na podobných 
akcích, ty nejlepší, takže nej-
lepším gólmanem byl Ladislav 
Vašek starší (Laďa team), hrá-
čem Rostislav Novák (Jihlava), 
střelcem Zdeněk Daniel (Mora-
va) s 11 brankami a osobností 
tohoto klání byl zvolený Martin 
Zongor ze Skalice.      
Z Hodonína byly zastoupeny 
dva týmy (Morava a Laďa team), 
další tým přijel z Jihlavy a čtyři 
družstva se dostavila od našich 
východních sousedů – Skalica, 
Kuklov, Čáry a Záhorská Ves.
Výsledky prvních třech týmů:
1. MÍSTO:
MORAVA porazila Skalicu 5:2, 
Kuklov 2:1, Čáry 9:1, Záhorskou 
Ves 6:1 a Laďa team 3:0, body 
ztratila pouze v utkání s Jihla-
vou po remíze 1:1.
2. MÍSTO:
JIHLAVA zdolala Skalicu 2:1, Ku-
klov 4:0, Čáry 4:2, Záhorskou 
Ves 6:0 a Laďa team 7:1, dva body 
ztratila v souboji s vítěznou Mo-
ravou po plichtě 1:1.
3. MÍSTO:
SKALICA si poradila s Kuklo-
vem 5:3, Čáry porazila 3:1, Zá-
horskou Ves 3:2, Laďa team 4:2, 
neuspěla ale s Jihlavou po vý-
sledku 1:2 a s vítězem Moravy, 
které podlehla 2:5.
Další pořadí turnaje:
4. Záhorská Ves, 5. Kuklov, 6. 
Laďa team a 7. Čáry.

(pol)  

NEJLÉPE SE DAŘILO TÝMU CARAMBA Z VESELSKA

TŘI VÝHRY V ŘADĚ POSUNULY TANGO NA PRVNÍ MÍSTO!

FRANTA DRAHOŠ CUP 
ovládl tým Moravy 

z Hodonína

Nevymlouvám se, ale nám asi 
moc nepomohla dnešní dlouhá 
cesta k soupeři (Východočeši 
cestovali do Hodonína tři hodi-
ny), který byl rychlejší a měl lep-
ší kombinace. Myslím si, že i my 
jsme nakonec přispěli ke kvalitě 
zápasu, ve kterém se hrálo naho-
ru dolů, padlo 12 branek, pro di-
váka tedy dobré. Nám ve čtvrtek 
vypadli čtyři hráči s pozitivním 
antigenním testem, nicméně bu-
deme hrát s Hodonínem na jaře 
ještě dvakrát, tak se uvidí. Prven-
ství ve skupině jsme neztratili 
tady, ale domácí porážkou s Olo-
moucí. Hodonín má v této sezoně 
asi nejlepší tým v naší skupině a 
je tudíž favoritem na postup do 
1. ligy. A zda se u nás mluví o pří-
padném postupu? Tak když ta 
možnost bude, budeme chtít po-
stoupit, protože si myslím, že u 
nás to není až takový rozdíl mezi 
2. a 1. ligou – teď mám na mys-
li finanční prostředky,“ prohlásil 
hostující lodivod PETR JENÍČEK.

(jop)



VŘESOVICE – Teprve druhý 
ročník pochodu pro pěší (trasy 
6 a 8 kilometrů) s názvem „Výš-
lap na horu Bradlo“ pořádal v 
polovině tohoto měsíce hodně 
akční turistický klub z Vřesovic. 
Do obce na Kyjovsku se letos 
vypravilo celkem 202 pochod-
níků z 52 obcí a měst. 
„Nejstarším účastníkem tohoto 
pochodu se stal kyjovský Josef 
Sedlář, který si právě v tomto 
měsíci připomíná neuvěřitel-
ných 91 let a který nechyběl ani 
na jedné z turistických kontrol 
ve výšce 543 metrů, jenž byla 
umístěna na vrcholu Bradla,“ 
prozradil NOVÉMU SLOVÁCKU 
předseda Klubu českých turis-
tů (KČT) ve Vřesovicích MIRO-
SLAV VACULÍK.
Úsek 6 kilometrů zvládlo 89 

účastníků, na trať o dva kilo-
metry delší se vypravilo 113 
pochodníků. Nejmladším účast-
níkem byl Jonáš Bogar z Os-
trožské Nové Vsi, nejvzdáleněj-
ším Antonín Kment z Měnína u 
Brna a nejpočetnější zastoupe-
ní měla rodina z Kyjova, kterou 
přivedla Jaroslava Klčová. 
Všichni účastníci dostali v cíli 
vkusnou magnetku a diplom 
a je samozřejmostí, že se jim 
účast započítává do soutěže 
„O zlatého turistu 2017-2021.“ 
Nejbližší akcí, na kterou KČT 
Vřesovice zve všechny přízniv-
ce pohybu na zdravém vzdu-
chu, je Novoroční čtyřlístek, 
který by měl být na programu 
1. ledna 2022 od 13 hodin!

(pol)
(Foto: archiv KČT Vřesovice - 2x)
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Druhý ročník přivítal ve Vřesovicích více jak 200 turistů!

HODONÍN - Do Hodonína se i 
přes komplikovanou dobu sjelo 
v sobotu 20. listopadu 2021 na 
19,5 ročník DANCE SPORT FESTI-
VALU HODONÍN GRAND PRIX JI-
HOMORAVSKÉHO KRAJE na 140 
párů z celé Moravy. Navíc přijely 
i páry ze Slovenska, Rakouska a 
Polska.
O den později se 10. ročníku 
CENY SVČ A MĚSTA HODONÍNA 
- MISTROVSTVÍ MORAVY dětí, ju-
niorů a mládeže zúčastnilo cel-
kem 96 párů.
Více informací pak přinesl násle-
dující rozhovor se šéfem klubu 
TK Classic Hodonín STANISLA-
VEM CHOVANČÍKEM.
Proč zrovna dvě soutěže o jed-
nom víkendu?
„Na to je jednoduchá odpověď. 
Cena SVČ a města Hodonína má 
svůj původní termín počátkem 
května. V tomto termínu však 
nebylo možné soutěž vzhledem 
k epidemiologickým omezením 
uspořádat. Jako nejvhodnější 
náhradní termín se tedy jevilo 
uspořádat soutěž společně s tra-
dičním podzimním tanečním fes-
tivalem, kdy bude sportovní hala 
upravena na soutěž v tanečním 
sportu a na nedělní soutěž stači-
ly tedy jen drobné úpravy. Navíc 
bylo toto rozhodnutí kvitováno i 
ze strany vedení ČSTS (Českého 
tanečního svazu), kdy se v první 
polovině taneční sezony nemoh-
ly konat žádné soutěže a tak jsme 
dostali z jeho strany zelenou, aby 
měly páry možnost sbírat body 
v rámci postupových soutěží do 
žebříčku ČSTS.“
Jak probíhaly samotné přípra-
vy na tyto akce?
„Myslím, že na tom jsou všich-
ni pořadatelé sportovních či ja-
kýchkoliv akcí v současné době 
přibližně stejně. U nás to bylo 
komplikovanější snad jen v tom, 
že červnové tornádo poškodilo 
sportovní halu a ještě koncem 
září nebylo 100%ně jisté, zda se 

tuto podaří opravit a akce se bu-
dou moci v naplánovaném ter-
mínu konat, protože my musíme 
soutěže začít připravovat s roč-
ním předstihem! Porotce, sčita-
telský sbor, vedoucího soutěže i 
odborný dozor je potřeba zajis-
tit minimálně půl roku předem. 
Změna data konání může totiž 
znamenat, že nominovaní sou-
těžní funkcionáři budou vázáni 
již na jiných soutěžích a nám se je 
pak nepodaří zajistit. Museli jsme 
zariskovat a doufat, že vše vyjde a 
soutěže nebudeme muset zrušit.“ 
Co vás letos nejvíce příjemně 
překvapilo, protože toho nega-
tivního je v současném světě až 
příliš?
„Byly to především dvě skuteč-
nosti. Tou první bylo, že i přes 
současnou komplikovanou epi-
demiologickou situaci si cestu 
na naše soutěže našlo poměr-
ně velké množství párů, a to i ze 
Slovenska, Polska a Rakouska. Za 
oba dny to bylo celkem na 230 
párů. A bylo by jich určitě pod-
le původních přihlášek mnohem 
více, neboť především nabíhající 
karantény některého člena páru 
a chřipky se do uzávěrek obou 
soutěží promítly do odhlášení až 
100 párů. Tou druhou skutečnos-
tí byly výsledky členů našeho klu-
bu, jejichž řady prořídly rovněž 
díky karanténám nebo nemocem 
- ze sedmi párů nakonec starto-
valy pouze tři. Bodovaly nově na-
stupující páry a o to více potěšily 
svou bojovností, rozhodností a 
především sportovním výkonem. 
Za víkend se jim po dařilo vybo-
jovat šest zlatých, třikrát druhé, 
jednou třetí a čtvrté, dvakrát páté 
a jednou šesté finálové umístění. 
Za mě perfektní výsledky a jsem 
maximálně spokojený. Párům pak 
patří velké poděkování za repre-
zentaci klubu i města Hodonína. 
K těmto výsledkům musím přiřa-
dit i 1. místo v nejvyšší kategorii 
junior II. B latina, které si odvezl 

náš odchovanec Alec Nathaniel 
Máté, jenž v současné době hos-
tuje do konce roku v rakouském 
klubu TSK Modena Vídeň a se 
svou partnerkou je aktuálním ra-
kouským mistrem této kategorie. 
Alec stále trénuje i v našem klubu 
a s partnerkou absolvovali taktéž 
naše letní soustředění, takže i vý-
sledek bereme z poloviny za svůj.“
A co vás naopak letos, pokud 
takové něco bylo, hodně zamr-
zelo?
„Určitě situace okolo sars-cov 2, 
a s tím spojená různá hygienic-

ká omezení, vzhledem ke kterým 
nepřijelo více párů ze Slovenska, 
ale i z českých klubů a díky če-
muž mohly být souboje na parke-
tu ještě zajímavější a kvalitnější.
Jinak si myslím, že se vše poda-
řilo dle plánu a z Hodonína od-
jížděli všichni více či méně spo-
kojeni, a to podle dosažených 
výsledků. Palubovku - pro nás ta-
neční parket - se ve spolupráci se 
zaměstnanci sportovní haly TEZA 
Hodonín podařilo uvést do stavu, 
se kterým byli všichni spokojeni.“
Doba teď není zrovna příznivá, 
přesto se zeptám: Co plánuje-
te do nejbližší budoucnosti v 
rámci tanečního klubu Hodo-
nín? 
„Trénovat, trénovat a znovu tré-
novat! Počátkem roku nás čeká 
Mistrovství Česka (MČR) v la-
tinskoamerických tancích, a tak 
pokud to situace a zdraví našich 
členů dovolí, chceme našim čle-
nům zajistit co nejkvalitnější 
přípravu a na tomto MČR uspět 
co nejlépe, i když v současnos-
ti je to stále složitější a složitější. 
Navíc se chceme pokusit rozší-
řit členskou základnu, protože 
nám chybí kluci. Mnozí si myslí, 
že tanec není sportem a už vů-
bec sportem pro kluky. Velice se 
však mýlí! Je to tvrdý sport jako 
mnohé jiné. Kdo sleduje v součas-

nosti nebo sledoval i minulé roč-
níky TV show STAR DANCE, tak z 
rozhovorů a vyznání účastníků a 
to i samotných sportovců, mohl 
slyšet jak náročný taneční sport 
je a že je jednoznačně sportem. 
Příští rok nás také čeká 30. výro-
čí založení klubu a s tím spojené 
doprovodné akce. V květnu 2022 
plánujeme 11. ročník CENY SVČ 
A MĚSTA HODONÍNA a v listopa-
du téhož roku 20. ročník DANCE 
SPORT FESTIVALU HODONÍN GP. 
Rádi bychom přitáhli do Hodoní-
na absolutní špičku v kategoriích 
juniorů a mládeže v postupových 
soutěžích, a také prostřednictvím 
pohárové soutěže špičku v hlavní 
kategorii dospělých. Doufám, že 
se nám to podaří!“
Děkuji za rozhovor a za redakci 
NOVÉHO SLOVÁCKA  přeji vám 
a vašim sportovcům především 
pevné zdraví a hodně úspěchů na 
tanečním parketu!

Konečné výsledky párů TK 
Classic při SVČ Hodonín: 
Sobota, 13.11.: DANCE SPORT 
FESTIVAL HODONÍN GP JMK
1. místo - Weinberger Hugo & 
Ondrášiková Sofia.Mia., děti II. 
C-LAT,
1. místo - Weinberger Hugo & 

Ondrášiková Sofia.Mia., junior I. 
C-LAT,
1. místo - Hanic Peter & Koláříko-
vá Marika, junior II-D-LAT,
1. místo - Iš Martin & Hanáčková 
Eliška, mládež D-LAT,
2. místo - Weinberger Hugo & On-
drášiková Sofia.Mia, děti II C-STT,
4. místo - Weinberger Hugo & 
Ondrášiková Sofia.Mia, junior I 
C-STT,
6. místo - Hanic Peter & Koláříko-
vá Marika, junior I. D-LAT. 
Neděle, 14.11.: CENA SVČ A MĚS-
TA HODONÍNA - MISTROVSTVÍ 
MORAVY
1. místo - Weinberger Hugo & 
Ondrášiková Sofia.Mia., děti II. 
C-LAT,
1. místo - Weinberger Hugo & 
Ondrášiková Sofia.Mia., junior I. 
C-LAT,
2. místo Weinberger Hugo & On-
drášiková Sofia.Mia, děti II C-STT,
2. místo - Iš Martin & Hanáčková 
Eliška, mládež D-LAT,
3. místo - Hanic Peter & Koláříko-
vá Marika, junior I.-D-LAT,
4. místo - Weinberger Hugo & 
Ondrášiková Sofia.Mia, junior I 
C-STT,
5. místo - Hanic Peter & Koláříko-
vá Marika, junior II.-D-LAT.

(pol)

Téměř po dvouleté pauze ožila znovu sportovní hala TEZA v Hodoníně sportovním tancem

BRNO - Ve druhém kole JUNIOR-
SKÉ LIGY ČESKA se v sobotu v 
Brně na Vodově ulici v hale číslo 
2 (to je ta menší) utkali mladíci 
(U19) z klubu FC TANGO HODO-
NÍN nejprve dopoledne s týmem 
z Vysokého Mýta, po obědě pak 
hostili domácí, zatím poslední 
celek, Žabinské Vlky Brno.
1. UTKÁNÍ:
FC  TANGO HODONÍN – 1. FC 
NEJZBACH VYSOKÉ MÝTO 1:1 
(1:1)
Východočeši odehráli velmi dob-
rý zápas, který zvládli v podstatě 
na jedničku zejména po taktické 
stránce. Přitom mírným favo-

ritem bylo TANGO, které si vy-
pracovalo během čtyřiceti minut 
daleko více příležitostí než jejich 
protivník na opačné straně palu-
bovky, ovšem Jihomoravané po-
strádali ve finální fázi kvalitu a 
to byl zřejmě rozhodující faktor 
konečné plichty. Dá se tedy kon-
statovat, že TANGO přišlo před 
stovkou diváků v tomto souboji 
zbytečně o dva body a chceme 
věřit, že ty nebudou v konečném 
zúčtování hodonínským mladí-
kům chybět!
„Musím pochválit soupeře z vý-
chodu Čech za velmi dobré 
bránění, hrál ze zabezpečené 

obrany. My jsme sice více drželi 
balon pod kontrolou, ale do je-
jich „zámku“ jsme se nějak ne-
mohli dostat. Přitom dobrých 
příležitostí bylo neúrekom, ale 
rozhodně nám chyběla větší kva-
lita ve finálním zakončení. Určitě 
jsme měli na výhru, mohli jsme 
dát alespoň 3-5 branek, nakonec 
se gólově prosadil pouze Marek 
Mokruša. Je to škoda, ale i tak se 
někdy zápas vyvine,“ hlásil den 
po remíze kouč týmu FC TANGO 
HODONÍN MAREK JÁNOŠ.
2. UTKÁNÍ:
ŽABINŠTÍ VLCI BRNO - FC TAN-
GO HODONÍN 2:3 (0:3)

Byl to zápas dvou poločasů. V 
tom prvním jasně dominovalo 
TANGO, po obrátce se domácí 
díky dvěma vstřeleným bran-
kám dostali do zápasu a toužili 
poprvé v sezoně bodovat, zku-
šené TANGO ale již další bran-
ku ve své síti nedovolilo a tak se 
bohudík nakonec žádné překva-
pení nekonalo! V týmu vítězů se 
skvěle uvedli Jakub Křižka a Ma-
rek Čech, kteří při prvním startu 
v dresu týmu juniorů dokázali 
dát po jednom gólu, takže skvělá 
premiéra!
„Viděl jsem Žabinské Vlky v sou-
boji s brněnským Helasem a 

ŠKODA BODOVÉ ZTRÁTY V UTKÁNÍ S VÝCHODOČECHY! můžu říct, že nás soupeř v tomto 
utkání nehrál vůbec špatně. Tato 
kategorie v Brně teprve začíná, 
takže je to pro ně první sezona. 
My jsme měli první poločas plně 
ve svých rukách a pod kontrolou. 
O přestávce jsem upozorňoval 
na možné podcenění, neboť vý-
sledek 3:0 ve futsalu není vůbec 
rozhodující. To se nakonec i po-
tvrdilo, když po prvním gólu v 
naší brance jsem si všiml trochu 
paniky, soupeř se dokonce při-
blížil na jeden gól a začalo to být 
trochu herně rozhárané, neboť 
domácí vycítili příležitost. Na 
můj vkus to začalo být někdy až 
moc vyhrocené, obával jsem se, 
abychom se zbytečně nenechali 

vyloučit. Druhá půle byla z naší 
strany průměrná, cením si pouze 
výhry, která nás po čtyřech ode-
hraných zápasech drží v popředí 
tabulky – zatím na páté pozici,“ 
podíval se za druhým sobotním 
zápasem hodonínský trenér MA-
REK JÁNOŠ.
3. kolo JUNIORSKÉ LIGY by se 
mělo odehrát v neděli 5. prosin-
ce 2021. FC TANGO HODONÍN 
v 10:50 hodin nastoupí proti 
pražským Bohemians, ve 13:20 
hodin přivítá FK Chrudim. Hrát 
se bude v Brně, Vodova ulice, 
sportovní hala číslo 1: TO VŠE ZA 
PŘEDPOKLADU, ŽE NAŠE VLÁ-
DA NEPŘITVRDÍ V RÁMCI KOVI-
DOVÝCH OPATŘENÍ!             (pol)

Čtyřnásobní zlatí medailisté z pořádajícího klubu TK Classic 
Hodonín – Hugo Weinberger & Sofia.Mia Ondrášiková.

(Foto: archiv klubu TK Classic Hodonín – 3x)

A do třetice vítězný pár z Hodonína. V neděli si výborně počí-
nali v kategorii junior II-D-LAT Peter Hanic s partnerkou Ma-
rikou Koláříkovou.

Ze sobotního klání se stal 
vítězem kategorie mládež 
D-LAT  hodonínský pár Mar-
tin Iš s Eliškou Hanáčkovou.
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HODONÍN – Druhý hodo-
nínský celek dělá svým fa-
nouškům radost a je dost 
velká šance, že by se mohl 
dostat na mapu týmů 2. ho-
kejové ligy. Mančaft kolem 
kouče Kuby na totiž stále 
dobrou formu, drží si prven-
ství ve své skupině a pokud 
mu forma vydrží, tak je re-
álná šance na postup. Drob-
ný zádrhel přišel v sobotu 
v dohrávce 1. kola na ledě v 
Brumově, ale i porážky ke 
sportu patří.
11. KOLO – KRAJSKÁ LIGA 
JIHU MORAVY A ZLÍNA:
SHKM HODONÍN – SKMB 
Boskovice 6:1 (4:0, 2:1, 0:0)
Domácí si udělali dostateč-
ný a uklidňující náskok již 
v prvním dějství, takže ve 
zbytku tohoto svátečního 
duelu (hrálo se na Státní 
svátek ve středu 17. listopa-
du 2021) si souboj jen zku-
šeně pohlídali.
STATISTIKA ZÁPASU:
Branky a nahrávky: 7. Petr 
Peš (Vaškovič), 10. David 
Polesný (Peš, Sajdl), 15. Da-
vid Polesný (Peš), 15. Tom 
Polák (Vyrůbalík), 24. Jakub 
Sajdl (A. Dufek), 27. Aleš Du-
fek (Vyrůbalík) – 21. Petr 
Jurča (Kaukič, M. Dufek), vy-
loučení: 8:11, využití:2:1, v 
oslabení: 0:0, 535 diváků.
ŘEKLI PO UTKÁNÍ:
„Čekal nás těžký soupeř. Ri-
valita s Boskovicemi je cítit 
na ledě, i mimo něj. Jsou to 
dobří bruslaři, kteří žádný 
souboj nevypustí. Dnes se 
nám povedlo chytit začátek 
zápasu a během první třeti-
ny jsme soupeři odskočili o 
čtyři branky. Klukům jsme 
ale říkali, že to bude ještě 
těžkých čtyřicet minut, což 
se také potvrdilo. Soupeř nic 
neodevzdal a naopak přidal 
na obrátkách, nám se ale da-
řilo jejich akce a rozjetí úto-
ků zastavovat a rychlou hrou 
ve středním pásmu jsme na-
opak Boskovice přečíslova-
li. Opět jsme dávali góly po 

krásných akcích a myslím si, 
že diváci, kteří si dnes našli 
na stadion cestu, se nenudili 
a viděli přitom dobrý hokej,“ 
řekl pro web hodonínského 
klubu kouč SHKM HODONÍN 
MICHAL KUBA.
„Dnešní zápas se mi hodnotí 
těžce. Bohužel jsme domá-
cím vůbec nestačili, jak už 
jsem několikrát řekl, indivi-
duální činnosti hráčů jsou na 
celkem vysoké úrovni, jen to 
ale na silného soupeře typu 
Hodonína nestačí. Musí tam 
být i bojovnost, obětavost, 
hráč se musí také s někým 
srazit, padnout do střely a 
nebo stoupnout si do mlýni-
ce před brankou. Až na pár 
kluků mi přišlo, že si vůbec 
neuvědomují, že jsou na zá-
pase a to dokonce s prvním 
týmem soutěže. Prochrápa-
li jsme první třetinu a oto-
čit skóre 0:4 je v Hodoníně 
velmi těžké. Šance ještě byla 
poté, co jsme hned v první 
minutě druhé třetiny snížili, 
bohužel po dalších třech mi-
nutách jsme vyrobili hrubku, 
po které domácí definitivně 
rozhodli. Poslední třetina 
se už jen dohrávala. Každo-
pádně Hodonínu gratuluji k 
výhře, momentálně na něj 
herně nestačíme a pokud 
chceme být na konci sezony 
úspěšní, musíme už k pří-
pravě na utkání diametrálně 
změnit přístup a možná si 
sednout s vedením a podívat 
se po posílení týmu,“ prohlá-
sil pro web skmb.cz trenér 
Boskovic TOMÁŠ KARNÝ.
12. KOLO – KRAJSKÁ LIGA 
JIHU MORAVY A ZLÍNA:
HC Lvi Břeclav – SHKM HO-
DONÍN 4:5 (0:0, 2:1, 2:4)
Hodonínští hokejisté v der-
by jihu Moravy ještě sedm 
minut před koncem prohrá-
vali 1:4 (!), přesto nakonec 
v okresním městě na řece 
Dyji brali plný počet bodů, 
neboť dvanáct sekund před 
koncem dal vítěznou branku 
útočník Dufek. Tomu se říká 

OBRAT!
STATISTIKA UTKÁNÍ:
Góly a nahrávky: 29. Mi-
chal Gabriška (Rutkovský, 
Zháňal), 30. Libor Kocúr 
(Lenkovič, Lokaj), 43. Tibor 
Sedláček, 43. Michal Gab-
riška – 37. Jakub Sajdl (Peš, 
Směřička), 53. Matěj Char-
vát (Dufek), 57. Matěj Char-
vát (Dufek, Mikéska), 58. 
Petr Peš (Konečný), 60. Aleš 
Dufek, vyloučení: 3:6, využi-
tí a v oslabení: 0:1, 174.
„Dnes nás čekalo další der-
by s Břeclaví, ale bohužel se 
nám zranilo několik hráčů 
základní sestavy a další klu-
ci měli pracovní povinnosti. 
Kádr máme ale natolik širo-
ký, že díky tomu svou šanci 
zase dostali jiní hráči. Břec-
lav předvedla skvělý výkon, 
dobře bruslila, hrála nepří-

jemný a přitom jednoduchý 
hokej, my naopak jsme hráli 
hodně rozpačitě – byli jsme 
všude a zároveň nikde! Po 
dvou třetinách to bylo 2:1 
pro domácí, ale nástup do 
třetí části byl jako z horo-
ru. Po dvou individuálních 
hrubkách v obranné třetině 
soupeř odskočil během snad 
dvaceti sekund na 4:1 a za 
tohoto nepříznivého stavu 
jsme opět sáhli do sestavy. 
Posledních patnáct minut 
jsme odehráli na dvě for-
mace a podařilo se nám sní-
žit na 4:2. Pořád jsme věřili, 
že s tím ještě můžeme něco 
udělat, a co bylo ještě důle-
žitější, bylo vidět, že i hráči 
tomu věří. Udělali jsme faul 
na čtyři minuty za vysokou 
hůl, první dvě minuty jsme 
ubránili, pak faul udělal sou-

peř a hrálo se ve čtyřech. Na 
konci této fáze hry se nám 
podařilo dát vyrovnávací 
branku na 4:4 a v posled-
ní minutě dokonat obrat na 
5:4! Nedokážu slovy popsat 
to, co se během těch sed-
mi posledních minut stalo. 
Bylo tam tolik emocí, víry a 
přesvědčení, že to nakonec 
dokážeme a tak to snad ani 
jinak dopadnout nemohlo. 
Chtěl bych klukům poděko-
vat, že ukázali i takovou tvář 
našeho mužstva. To odhod-
lání vyhrát bylo dnes ob-
rovské,“ řekl pro web hodo-
nínského klubu kouč vítězů 
MICHAL KUBA.
DOHRÁVKA 1. KOLA – 
KRAJSKÁ LIGA JIHU MO-
RAVY A ZLÍNA:
HC Brumov-Bylnice – SHKM 
HODONÍN 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Silně oslabení hosté (do 
Brumova-Bylnice přijelo jen 
13 hráčů včetně dvou bran-
kářů!) vedli v utkání cel-
kem třikrát (1:0, 2:1 a 3:2), 
přesto se z plného bodového 
zisku radovali domácí, kteří 
dali razítko na nečekanou 
výhru v poslední minutě do 
prázdné branky, když hosté 
hráli bez gólmana.
STATISTIKA ZÁPASU:
Branky a nahrávky: 14. To-
máš Tulpa (Kristek, Vaněk), 
26. Jakub Vaněk (Kristek), 
55. Radim Bublák (Kristek, 
Vaněk), 56. Lukáš Lysák (Va-
něk), 60. Jaroslav Kristek – 
10. Martin Vyrůbalík (Dufek, 
Peš), 15. Matěj Charvát (Peš), 
43. Matěj Charvát (Peš), vy-
loučení: 5:9, využití: 0:0, v 
oslabení: 1:0, 56 diváků.

(jop)

HODONÍN – Hodonínští Dr-
tiči měli cestovat v rámci 16. 
kola na Vysočinu, zápas se 
ale nakonec neuskutečnil – 
více v tomto sloupečku!
2. LIGA – SKUPINA VÝ-
CHOD, 16. KOLO:
Zápas SKLH Žďár nad Sá-
zavou – SHK HODONÍN se 
nehrál kvůli nemoci v týmu 
Hodonína. Tuto informaci 
potvrdil i web hodonínské-
ho klubu, kde se navíc uvádí, 
že k odložení zápasu došlo 
po vzájemné dohodě. Hrát 
se bude v termínu 8. pro-
since 2021, první buly bude 
vhozeno v 18 hodin.
VÝSLEDKY 16. KOLA:
* HC Bobři Valašské Mezi-
říčí – HC Nový Jičín 1:0 po 
prodloužení (PP) (0:0, 0:0, 
0:0 – 1:0), jedinou branku v 
čase 62:35 dal Jakub Pořický 
(Stanislav Báchor), vylouče-
ní: 1:5, využití: 1:0, v osla-
bení: 0:0, řídili: Jiří Škach 
– Michal Vengřín a Jaroslav 
Peluha, 347 diváků,
* HC ISMM Kopřivnice – HC 
Slezan Opava 3:1 (1:0, 2:1, 
0:0), branky a přihrávky: 16. 
Miroslav Marek (Gola, Kr-
zak), 34. Matěj Mach (Štěpá-
nek, Slavík), 35. Marek Bail 
(Hotěk, Pargáč) – 25. Petr 
Wolf (Rousek, Šindelář), vy-
loučení: 5:5, navíc Tomáš 
Rousek (O.) 10 minut za ne-

sportovní chování, využití: 
1:0, v oslabení: 0:0, řídili: 
Petr Blaha – Marek Bubela a 
Matěj Bartoň, 448,
* HC Kometa Brno B – HHK 
Velké Meziříčí 3:2 PP (1:1, 
1:1, 0:0 – 1:0), 4. Petr Krej-
čí (Škvrně), 25. Aleš Trnka 
(Pigl, Vašíček), 63. Dominik 
Vašíček (Švejda, Krejčiřík) – 
15. Ondřej Malec (Juráň), 26. 
Tomáš Střecha (Křenek), vy-
loučení: 3:3, využití a v osla-
bení: 0:0, soudcovali: Jan 
Grygera – Tomáš Jiruška a 
Dominik Viskot, 111.
2. LIGA – SKUPINA VÝ-
CHOD, 17. KOLO:
SHK HODONÍN – HC ISMM 
Kopřivnice 4:6 (3:2, 0:1, 1:3)
Začali sice dobře, ovšem 
nezvládli konec, a i proto si 
připsali v tomto nevydaře-
ném ročníku další bodovou 
ztrátu. Řeč je o hodonín-
ských Drtičích, kterým bo-
hužel stále patří poslední 
(8.) flek ve druholigové ta-
bulce. Poprvé v této sezo-
ně se sice prosadil domácí 
útočník Hložánek (gól na 
1:0 a pak trefa z 52. minu-
ty, kterou snižoval stav na 
4:5 z pohledu domácích), 
to ale byl jen malý vklad do 
hodonínského snažení, kte-
ré nakonec stačilo jen na 
dvoubrankovou porážku. V 
poslední třetině dokonal de-

finitivní obrat hostující Va-
něk, který propálil dvakrát 
gólmana Kořénka a zajistil 
Tatrovákům tři druholigové 
body.
STATISTIKA UTKÁNÍ:
Góly a nahrávky: 4. Erik Hlo-
žánek (Komínek, Miklík), 9. 
Matěj Mikulík, 15. Jan Fišera 
(Komínek, Miklík), 52. Erik 
Hložánek (Romančík) – 7. 
Jakub Mach (Pokorný), 20. 
Matěj Mach (Hotěk, Gola), 
37. Daniel Hrubý, 44. Jiří 
Brodek (Fojtík), 46. Ros-
tislav Vaněk (Sluštík), 58. 
Rostislav Vaněk (Gola), vy-
loučení: 3:5, využití: 1:0, 
rozhodovali: Martin Maťa-
šovský – Bohuslav Maloušek 
a Martin Hübl, 315.
DALŠÍ VÝSLEDKY TOHOTO 
KOLA:
* Opava – Žďár nad Sázavou 
5:4 po samostatných nájez-
dech (SN)
(0:3, 3:0, 1:1 – 0:0 – 1:0), 
256,
* Velké Meziříčí – Valašské 
Meziříčí 3:2 SN (0:1, 1:0, 1:1 
– 0:0 – 1:0), 359,
* Nový Jičín – Kometa Brno B 
4:2 (0:0, 3:1, 1:1), 582.
2. LIGA – SKUPINA VÝ-
CHOD, 18. KOLO:
HC Kometa Brno B – SHK 
HODONÍN 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
Další propadák Drtičů, kte-
ří se v krajském městě trá-

pili po celé utkání. V něm 
nad ostatní vynikal domácí 
útočník Havlát, jinak bývalý 
Drtič, který odevzdanému 
protivníkovi nasázel hned 
čtyři góly! Nejhezčí gól dal 
ale v závěru druhého dějství 
Mikyska, který projel celé 
kluziště, aby poté dostal 
černou pryž mezi betony 
brankáře Michala Kořénka 
popáté do hodonínské sva-
tyně.
STATISTIKA DUELU:
Góly a nahrávky: 4. Robert 
Havlát (Brabenec, Mikyska), 
6. Havlát (Brabenec, Miky-
ska), 28. Havlát (Mikyska, 
Brabenec), 34. Havlát (Krej-
čí), 39. Dalimil Mikyska (Ha-
vlát, Seemann), vyloučení: 
6:6, využití: 2:0, rozhodova-
li: Jiří Škach – Matěj Bartoň 
a Dominik Viskot, 94 diváků 
(!).
DALŠÍ VÝSLEDKY:
* Kopřivnice – Valašské Me-
ziříčí 2:1 PP (0:1, 1:0, 0:0 – 
1:0), 405,
* Nový Jičín – Opava 3:1 (1:0, 
0:0, 2:1), 258,
* utkání Žďár nad Sázavou 
versus Velké Meziříčí se 
odehraje 1. prosince 2021 
od 15 hodin.
2. LIGA – SKUPINA VÝ-
CHOD, 19. KOLO:
HC Slezan Opava – SHK HO-
DONÍN 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)

Ve Slezsku se hrálo s bran-
kami jen první třetinu, ve 
zbytku zápasu již gól nepadl, 
takže platí konečný výsle-
dek, který svítil na tabuli po 
prvních 20 minutách. Drtiči 
jsou tak nadále na poslední 
příčce druholigové tabulky!
STATISTIKA ZÁPASU:
Branky a nahrávky: 6. Lu-
káš Horný (Zelenka), 9. Jan 
Vašenka (Zelenka, Věntus), 
11. Adam Beránek (Vašen-
ka, Kunc), 12. Jan Vojtovič 
(Vašenka, Kunc), vyloučení: 
7:6, bez využití, řídili: Vác-
lav Šutara – Michal Vengřin 
a Vojtěch Kořistka, 254.
ŘEKLI PO SOUBOJI:
„Věděli jsme, co nás čeká. 
Hodonín jsme chtěli nechat 
dolů a jsem rád, že se nám to 
podařilo. Když vezmu první 
a třetí třetinu, tak to jsme 
hráli dobře, mrzí mě jen 
druhá třetina, ve které jsme 
zbytečně faulovali a chodili 
jsme na trestnou lavici (po-
měr vyloučených v této části 
byl 5:0). Góly jsme dali z do-
rážek, tak se ale dneska ho-
kej hraje. Jsem spokojen za 
tři body a samozřejmě po-
těšila i udržená nula,“ řekl 
po jasné výhře kouč Opavy 
ALEŠ TOMÁŠEK.
„Rozhodla první třetina, kte-
rou jsme prohráli 0:4. I když 
jsem upozorňoval kluky na 

to, že je Opava bez několika 
hráčů základní sestavy, tak 
domácí junioři udělali ma-
ximum, aby se ukázali, což 
se i potvrdilo. My jsme na-
opak byli bez pohybu a laxní 
v osobních soubojích v před 
brankovém prostoru. První 
dvě branky nás posadily na 
zadek, zbývající dvě třetiny 
jsme odehráli před brankou 
Opavy. Domácí se dostávali 
k nám do pásma jen spora-
dicky, ale kontaktní gól jsme 
bohužel nedali. Od začátku 
sezony hrajeme na tři pět-
ky a v klíčových momen-
tech, kdy můžeme vstřelit 
kontaktní branku, nemáme 
již sílu na zvrat. Nemůžeme 
se chlácholit tím, že jsme 
byli dvě třetiny lepší, na to 
se prostě nehraje. Bohu-
žel nás první třetina stála 
lepší výsledek. Dva zápasy 
bez vstřelené branky hovo-
ří jasně za vše, prohráče je 
to frustrující,“ podíval se za 
další porážkou hodonínský 
kouč TIBOR JANÁS.
DALŠÍ VÝSLEDKY:
* Velké Meziříčí – Nový Jičín 
11:0 (4:0, 4:0, 3:0), 153,
* Kometa Brno B – Kopřivni-
ce 4:3 (2:2, 1:0, 1:1), 51 (!),
* utkání Valašské Meziříčí – 
Žďár nad Sázavou bylo od-
loženo.

(jop)

I přes porážku v Brumově SHKM Hodonín vede tabulku!

KDY SE ZASTAVÍ KONEČNĚ HERNÍ  A VÝSLEDKOVÝ PROPAD DRTIČŮ?

Na snímku Jakuba Formánka je zachycena druhá branka v síti hodonínského gólmana Jakuba Zollpriestera z hokejky Libora Kocúra 
(číslo 97). Z utkání krajské ligy mezi Břeclaví a SHKM Hodonín (4:5).                          (Foto: zdroj web stránky hodonínského klubu SHKM)




