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Také Horňácko pomohlo koncertem Ukrajincům. UVNITŘ ČÍSLA
Návštěvníci ochutnali jídla připravené běženkyněmi s „domovem“ v Hrubé Vrbce ZPRAVODAJSTVÍ
VELKÁ NAD VELIČKOU - Také
Horňácko přispělo do pomyslného mlýna pomoci lidem z
Ukrajiny a 12. dubna uspořádalo charitativní folklorní koncert.
S neobyčejným citem ho slovně
uváděl brněnský herec a javornický chalupář Ivan Urbánek,
který si na pódiu v hlavním sále
kulturního domu také zaglosoval k válečnému tématu a při
gajdování zazpíval i pár horňáckých písniček. Dalšími účinkujícími byli: cimbálová muzika velické ZUŠky se zpěváčky,
Horňácký mužský sbor z Velké
nad Veličkou vedený Petrem
Miškeříkem s vlastní muzikou,
Musica Folklorica se ženským
sborem Oskoruša a hostujícím
„Majstrem“ Martinem Hrbáčem.
Před a po skončení programu si
mohli diváci zakoupit vystavené Ženský sbor Oskoruša měl při vystoupení úspěch jako další účinkující.
obrazy regionálních výtvarníků
ního pobytu namaloval několik pod vedením Aliny Daviďukové podporu a sounáležitost s těmi,
Lenky Jurečkové, Jiřího Miškeobrazů s tématikou horňácké z Vrbecké hospody k ochutnání jejichž životy změnila válka a
říka, Františka Pavlici, Boženy
přírody. Zakoupením Boriso- jídla, mezi kterými byl napří- na straně druhé chtěli projevit
Borýskové a Soni Pachlové. Něvých děl mohli návštěvníci pod- klad ukrajinský boršč, zrazy- poděkování za podporu v této
kolik obrazů zde měl také ma-plněné bramborové placky nelehké životní situaci. Vážíme
pořit přímo jeho rodinu.
líř z Kyjeva Jurij Borisov. Druhý
Skupinka mladých ukrajin- masem, zelím, houbami anebo si všech dárců, kteří přispěli
domov s rodinou našel v rekonských běženkyň, toho času ži- pohankové plavky s masem v jakoukoli částkou v rámci dobstruované mlýnské usedlosti na
jící v Hrubé Vrbce, připravila houbové omáčce. Organizačně rovolného vstupného, koupí
okraji Javorníka. Během měsíčcelou událost zastřešil Ženský některého z obrazů, které věsbor Oskoruša s Musicou Fol- novali regionální výtvarníci, či
klorica ve spolupráci s obcemi prostřednictvím dobrovolných
Mikroregionu Horňácko a Obcí příspěvků vztahujících se k
Velká nad Veličkou. Bylo potěši- doprovodným akcím. Vybraná
telné, že místo konání akce bylo částka 48.600 Kč poputuje na
překvapivě slušně zaplněno konto nadace Člověk v tísni,“
diváky domácími, ale i vzdále- sdělila NOVÉMU SLOVÁCKU
nějšími.
Monika Frantová ze sboru Os„Jakožto člena organizačního koruša.
týmu mě velice potěšilo, že se „Mile mne překvapila návštěvHned několik obrazů nabídl k prodeji Jurij Borisov, amatérský sešlo tolik lidí dobré vůle, kteří nost koncertu a výtěžek, ktemalíř z Kyjeva.
(Foto: tv) na jedné straně chtěli vyjádřit rým můžeme přispět na pomoc

Marco Mendoza zahraje
ve Svatobořicích-Mistříně
STRANA 2

ZPRAVODAJSTVÍ
Kosterní pozůstatky předků
ve Veselí nad Moravou
STRANA 2
ANKETA
Závist je hřích
STRANA 2
ZPRAVODAJSTVÍ
Veselané budou mít více
chodníků a zeleně
STRANA 3
ZPRAVODAJSTVÍ
Lesní školka ve Vřesovicích
STRANA 3
ROZHOVOR
Malířka Vlasta Švejdová
ráda hladí duši
STRANA 4
Všestranný moderátor Ivan Urbánek se osobitým, ale citlivým
přístupem vyjadřoval slovem
k probíhající válce.
(Foto: mp - 2x)

Ukrajině. Citlivé moderování
panem Urbánkem vdechlo pořadu velmi osobitý nádech.
Velké díky patří všem, kteří nám
s touto akcí pomáhali a jakkoliv
se zapojili nebo přispěli,“ dodala Soňa Pachlová, vedoucí velického kulturního domu.
Videa z Koncertu pro Ukrajinu
najdete na: https://www.youtube.com/user/TondaVrba
(Tonda Vrba)

NÁVŠTĚVNÍCI Z RADNICE SE TAKÉ MOHLI VyDAT NA PrVNÍ JARNÍ VýŠLAP

A ZÁROVEŇ SI PŘIPOMENOUT 100 LET HODONÍNSKÉ TURISTIKY
HODONÍN - Masarykovo náměstí ožilo první dubnovou
neděli hned dvěma akcemi.
Úctyhodných 100 let slavil
Klub českých turistů (KČT)
Hodonín a souběžně již od ranních hodin otevřela své dveře
návštěvníkům radnice, kde
měli možnost nahlédnout nejen do reprezentativních prostor budovy, ale třeba i do kanceláře starosty a místostarostů.
Součástí byly také komentované prohlídky.
Turisté vyrazili z náměstí na tři
trasy jarního výšlapu, kterým
oficiálně zahájili turistickou
sezonu v Jihomoravském kraji.
Při 65. ročníku Prvního jarního
výšlapu a za symbolické startovné 10 Kč si mohli zvolit jednu z tras (10, 12,5 a 24,5 km), Hodonínští turisté si připomenuli 100 let od založení.
která je provedla pamětihodnostmi Hodonína a okolí.
„Organizovaná turistika v Ho- ně a širší dokumentaci máme
První jarní výšlap byl letos zá- doníně byla založena 1. čer- asi od roku 1948. Vydáváme
roveň oslavou významného ju- vence 1922, dostaly se ke mně i ročenku a postupně se bubilea, a sice 100 let od založení kroniky od počátku prvore- deme snažit zanést Klub česhodonínské pobočky klubu.
publikové turistiky v Hodoní- kých turistů Hodonín do síně

početnějším nejen na Moravě,
ale i v celé ČR. „Pravidelně každý víkend je připravena akce
pěší turistiky a cykloturistiky.
Za rok uskutečníme až 130
akcí, což nemá v České republice obdoby,“ přiblížil Michenka bohatý program, který pro
své členy připravuje.
S ohlasem návštěvníků nejen
z řad turistů, se setkal i Den
otevřených dveří radnice. Zájem byl zejména o komentované prohlídky s historičkami Galinou Ruckou a Hanou
Sýkorovou, které se uskutečnily hned tři. Poutavý výklad
seznámil zájemce s historií
budovy od její výstavby v roce
1904 až po některé zajímavé
osudy starostů, především z
(Foto: pk) období první republiky, kteří
stáli v čele Hodonína. Většina
slávy České republiky,“ řekl lidí využila i možnost návštěpředseda místní organizace vy radniční věže, která byla
přístupná po celou dobu trváJiří Michenka.
Jak dodal, s počtem 301 členů ní akce.
(pk, av)
patří hodonínský klub k nej-

ROZHOVOR
Jarmila Bednaříková říká,
že je třeba růst lidsky
STRANA 5
ZPRAVODAJSTVÍ
Po nové cyklostezce
až na hřeben Nákla
STRANA 6
ZPRAVODAJSTVÍ
Hrubá Vrbka má starodávné,
ale živé muzeum
STRANA 6
ZPRAVODAJSTVÍ
Vyšla nová kniha o
skoronských rodácích
STRANA 7
RADY DO ZAHRADY
Netkaná textílie
STRANA 8
SPORT
Fotbalový servis
Fotbalové tabulky
STRANA 9 - 10
SPORT
Hokejový servis
STRANA 11
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Dechová hudba Blatnička si připomene koncertem padesátiny
známé dechovky na jižní Moravě. Píle a poctivá práce přinášely dál své ovoce, umělecká
úroveň stále rostla a odměnou
byl v roce 1984 přímý televizní přenos z vystoupení z Paláce kultury v Praze. Čas plynul
dál, zakládající muzikanty postupně nahradili noví hráči a
kapela úspěšně natočila svou
první magnetofonovou kazetu
a v návaznosti i první samostatný televizní pořad v České
televizi. To vše přineslo elán a
inspiraci pro další práci. Koloběh času se nezastavil, kapelnickou taktovku přebral Pavel
Marek a po něm ještě současný

(Foto: FB)

kapelník Miroslav Zalubil. Oba
dva pokračují v započaté práci
pánů Josefa a Františka Pančíků, a dál šíří dobré jméno a



BLATNIČKA - Počátky dechové
hudby v Blatničce jsou doloženy už v roce 1878. V dávné historii zde působily například Pucova kapela, Chabičova kapela
nebo také Pančíkův jazz - Melody boys. Současnou kapelu, dechovou hudbu Blatnička, založil
v roce 1972 Josef Pančík.
Kapela si na počátku stanovila
jen malé základní cíle, které se
dařilo realizovat a pomalu se
dostávala do podvědomí posluchačů. Na práci zakladatele
Josefa Pančíka tak navázal syn
František. Pod jeho vedením se
kapela (tehdy pod názvem Maloblatničanka) zařadila mezi

zvuk Dechové hudby Blatnička.
Přichází další nová generace
muzikantů a zpěváků. Vznikají
další a další studiové nahrávky,
rozhlasové a televizní pořady.
Dovolte tedy popřát jménem
redakčního kolektivu NOVÉHO
SLOVÁCKA BLATNIČCE k jejímu 50. výročí hodně dalších
úspěchů a spokojených posluchačů.
A vy milí čtenáři přijměte pozvání na slavnostní koncert,
který se bude konat 30. dubna v 18:00 hodin v kulturním
domě v Blatničce. Pořadem vás
bude provázet Karel Hegner.
(mz, av)

Světový rockový baskytarista zahraje ve Svatobořicích-Mistříně

AN K E TA

ŘEKNĚTE TO DO VRBY
. . . do Tondy Vrby

Závist je hřích i přirozená lidská vlastnost. Co komu závidíte vy?
Robin Červinek,
student operního
zpěvu (MDW
Vídeň), Skoronice
Snažím se žít podle
pravidla: „Přej a bude
ti přáno.” A když se přece jen někdy objeví
negativní myšlenky, tak se je snažím přeměnit
na tvůrčí energii, která mě posune dál. To je
můj recept.
Věra Meislová,
učitelka hudby,
Uherský Ostroh
Já snad nezávidím, ale
vím, že všichni jsme na
své úrovni v lidskosti a
že k tomu každý má svůj důvod. Takže i zlý
člověk má svůj důvod, své neštěstí, svůj problém,
který neumí řešit jinak než zlostí, závistí, nepřejícností.

Martin Polák,
seřizovač,
Bukovany
No, po pravdě moc
závistivý nejsem, ale
jelikož jsem velký motorista a fanda do historických motocyklů JAWA,
tak závidím těm, co vlastní Jawu 350 Californian.
Dnes je to téměř nesehnatelný kousek, který má
vysokou cenu.
František Pavluš,
majitel firmy,
Milotice
Závist je velmi špatná
vlastnost a dle mého
názoru, ten kdo závidí,
tak hodně trpí. Já se držím hesla, přej a bude
ti přáno. Zásadně nikomu nic nezávidím. Ať má
každý co chce a na co má, a to co mají, ať jim
dělá radost.

SVATOBOŘICE-MISTŘÍN – Ne
novém albu, které by mělo vyčasto se stává, aby do něktejít v letošním roce.
ré obce na Slovácku zavítala
„Speciálním hostem bude mlakoncertovat hudební světová
dá rocková kapela BULVAAR z
hvězda. Jednou ze zastávek
Kyjova, která bude Marca doznámého rockového baskytaprovázet také o den dříve v kluristy Marca Mendoziho bude
bu Bounty Rock Café v Olomouve šňůře jarního evropského
ci. Nebude to poprvé, co bude
Marek Čmelík,
Michael Purmenský,
turné v sobotu 23. dubna od
zahajovat koncert zahraniční
hudebník, Kyjov
obecní kulturní
20 hodin svatoborské Kino
rockové hvězdy. První koncert
Hmotného nic nezáviatašé, Dolní
klub.
vůbec kapela odehrála v roli
dím. Co závidím (čili
Bojanovice
Současná zářící hvězda, rodák
předskokana dánského zpěvátoužím po tom), je
Byl bych pokrytec,
z kalifornského San Diega, odka Mike Trampa (známého z
právě ta přirozenost bez
kdybych řekl, že jsem
startoval svou profesionální
americké kapely White Lion) v
závisti. Prostý život bez srovnávání sebe s druhý- nikomu nic nezáviděl. Ve školce třeba ostatním
hudební kariéru v roce 1989
kyjovském pivovaru v květnu
mi, to neumím a trošku závidím. Takže vlastně dětem hračky nebo domečky v korunách stromů.
spoluprací s Billem Wardem,
roku 2019. O několik měsíců
závidím těm, kteří nic nikomu nezávidí, protože Horší je ale ta závist dospělá. Někdy závidím
Milovníci rockové hudby se mají ve Svatobořicích-Mistříně určitě těbubeníkem kapely Black Sapozději hostila ve svatobor- jsou spokojeni. Doufám, že i mně to bude moci
šit na velký zážitek, který slibuje americký hudebník Marco Mendoza.
svým kolegům z profese talent a šikovnost nebo
bbath. Od té doby natáčel
ském Kino klubu amerického jednou někdo závidět.
(Foto: FB)
pracovitost. Ale naučil jsem se „závist" přetavit v
a koncertoval s umělci jako
kytaristu Adama Bomba,“ dopl„obdiv" a to mě žene dokázat to, co oni.
Kamil Horňáček,
Alias, Blue Murder, Thin Li- English, Hardline, atd.), Dolo- Kromě toho má Mendoza na nil NOVÉMU SLOVÁCKU hlavní
obchodně techzzy, Ted Nugent, Whitesna- res O'Riordan (irská zpěvač- kontě tři sólová alba - Live For organizátor koncertu ve SvatoIvan Kostelka,
nický zástupce,
ke, Lynch Mob, Neal Schon ka známá především z kapely Tomorrow (2007), Casa Men- bořicích-Mistříně, slovácký rocsenior, Hodonín
Strážnice
(americký kytarista známý z The Cranberries), Black Star doza (2010) a Viva La Rock ker Martin Bílek.
Myslím, že závist není
Trošku závidím jenom
rockových kapel Journey, Bad Riders nebo The Dead Daisies. (2018). Aktuálně pracuje na
(Tonda Vrba)



Tisíce automobilů jezdilo po kosterních pozůstatcích lidí
v centru města Veselí nad Moravou
VESELÍ nad MORAVOU - Nepříliš hluboko ležely lidské
kosterní pozůstatky, na které
narazili pracovníci při stavbě
kruhových objezdů v centru
města. Archeologové nečekaný
objev odhadli až do doby Přemyslovců. Historické záznamy
popisují, že okolí blízkého kostela Panny Marie bylo kolem
600. let využíváno jako pohřebiště.
„Jedná se o původní hřbitov,
který se nacházel v blízkosti
kostela, který byl postaven v
1. polovině 13. století. Od třináctého století v tomto místě
pohřbívali zhruba do devatenáctého století. Do této doby
předběžně datujeme i nálezy
kosterních pozůstatků,“ řekla Nečekaný nález čekal pro silničáře při výstavbě kruhové křižovedoucí archeologického vý- vatky ve Veselí nad Moravou.
(Foto: zdroj ŘSD JMK)



Mladé Horňácko slaví

jednu věc na světě: mladým jejich mládí. Ale na druhou stranu už bych
zas nerad opakoval chyby, kterých jsem se jako
mladý dopustil. Takže asi je všechno, jak má být.

Josef Varmuža,
sanitář,
Dambořice
Snažím se nikomu nic
nezávidět, protože vidím,
co závist s lidmi dělá.
Ne nadarmo patří na přední místo mezi sedmero hlavních hříchů. Snažím se lidem spíše přát
dobré a věřím, že dobro se lidem vrací, alespoň
já mám, občas takový dojem, že mi dobro, které
dám, dělá dobře.

zkumu Michala Přibylová ze
společnosti Archaia Brno.
Nevylučuje se, že mezi ostatky
mohou být i kosti prvního pobělohorského veselského faráře Pavla Václava Kastiliuse,
který se v roce 1630 nešťastnou náhodou utopil v blízké
řece Moravě.
Hřbitov v místě frekventované
Michal Závodný,
křižovatky, po které nyní denmanažer,
ně projíždí několik tisícovek
Archlebov
automobilů, zanikl v roce 1834.
Já nevím, jestli můžu
„V tom roce byl hřbitov po
říct, že někomu něco
cholerové epidemii zrušen a
závidím. Jsem si plně
upraven na ovocný sad, kte- vědom toho, že člověk může spoustu věcí změnit
rý se stal majetkem veselské a ovlivnit, takže každý svého štěstí strůjcem. Co
vrchnosti,“ vyjádřil se k nálezu ovlivnit nejde, nemá smysl řešit.
historik Peter Futák, vedoucí Městského muzea ve Veselí
Laura Žáková,
nad Moravou.
studentka,
(av)
Kněždub

Závist si musíte zasloužit. Neúspěšným nikdo
nic nezávidí. Závidět lze
pouze těm, kteří v životě něco opravdu dokázali.
Takovým však krom závisti patří i obdiv.

přirozená lidská vlastnost, i když mnozí jí
podléhají. Většina není
ani normou, ani pravdou. Spíše naopak.
Pokud obdiv je brán jako zdravá snaha vyrovnat se tomu lepšímu, tak asi nezávidím. Není
co závidět. Nikdo nic si do hrobu nevezmeme.
A pokud bych měl říct, co obdivuji, je to mnoho
věcí. Klid, vyrovnanost, pokoru, odvahu, rozvahu, střídmost. Jen podobné a nehmotné dobré
vlastnosti, které se dají lidem závidět, ale ne vzít.
Třeba ty z desatera. Také jsem rád četl a obdivoval knihy Marka Twaina.
Jana Bačíková,
poslankyně PČR,
Vacenovice
Asi jsem se s věkem
dopracovala k tomu,
že nezávidím. V mládí
jsem záviděla sestře například, že má digitální
hodinky a já ne, spolužačkám rifle nebo úžasnou
kabelku. Jak člověk stárne, zjistí, že to jsou malé
věci. Důležité je být spokojený. Uvědomit si to, co
má. Zdravé děti a vnoučata, a já mám ještě velké
štěstí, že mám zdravého tatínka. Co víc. Možná
s válkou na Ukrajině si uvědomuji jaké je štěstí
mít kde bydlet, mít práci a klid. No, ale abych
nevypadala jako úplná světice, závidím cestování, prostě všem těm, kteří cestují. Ať už po naší
krásné republice či po světě, to závidím. Já tím
byla trochu ochuzena, v mládí to nešlo a pak
jsem měla vždycky zaměstnání, které mě malinko omezovalo. Na druhou stranu jsem měla
vždycky práci, která mě bavila, takže jaká závist.
Vždyť život je tak krásný.
Připravil: Tonda Vrba

půl století od svého založení
VELKÁ NAD VELIČKOU, LIPOV –
Nejstarší dětský regionální folklorní festival v republice - Mladé Horňácko - si letos připomíná 50. výročí
od svého založení. U zrodu před půl
stoletím stála především Zdenka
Jelínková, uznávaná etnografka, folkloristka a pedagožka, velická rodačka za pomoci místních učitelek
Dagmar Severové a Olgy Pšurné.
V letošním jubilejním ročníku se
představí v neděli 24. dubna v kulturním domě ve Velké nad Veličkou

od 15:00 hodin děti z horňáckých
souborů Lipovjánku z Lipova, který
má tři sekce, Lúčánku z Louky, Krahulíčku z Hrubé Vrbky a Kuželova,
Javorníčku z Javorníku, Lhotáčku z
Nové Lhoty, Suchovjánku ze Suchova a domácích dvou skupin ze souboru Veličánek.
Předpremiéra Mladého Horňácka
se uskuteční tradičně na pódiu v
prostředí Sokolovny v Lipově den
před velickou premiérou od 17:00
hodin.
(av)
(Ilustrační foto)
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Veselané budou mít více zeleně i nové chodníKy.
Opraví se také Svatoplukova ulice v centru města

VESELÍ nad MORAVOU – S přívinku veselský starosta Petr Kolář.
Vedle komunikace Svatoplukova
chodem jara se opět rozběhla po
aktuálně probíhá revitalizace první
zimním zmírnění výstavba dvou
etapy sídliště Chaloupky, která byla
okružních křižovatek na silnicích
v přípravách více než deset let a za
I/55 a I/54. V návaznosti na tyto
tu dobu proběhlo mnoho projedopravy v úterý 12. dubna 2022
město podepsalo smlouvu s firnávání o její konkrétní podobě. V
těsném sousedství finišuje rovněž
mou STRABAG na kompletní restavba polyfunkčního domu Rezikonstrukci ulice Svatoplukova,
která je hlavním tahem ve směru
denci Nová tržnice. Obě stavby by
na Slovensko. Nejenže tak budou
měly být dokončeny do května ledlažební kostky na komunikaci natošního roku.
hrazeny hladkým a méně hlučným
„Cílem je v centru města vytvopovrchem, ale zvýší se kapacita
řit příjemnou ulici, která bude od
parkovacích míst a přibude veřejná Studie finální podoby části města.
přilehlé komunikace s podélným
zeleň podél celé ulice. „Práce na reparkováním vizuálně separována
konstrukci zbývající části ulice Sva- Novinkou bude vybudovaný elek- ně velké vozidlo, kromě světelné pruhem zeleně se stromořadím.
toplukovy, kterou financuje naše tronický systém detekce výšky v signalizace dává systém pokyn také Sadové úpravy budou v příjemné
město 16 miliony korun, začnou podjezdu mezi supermarkety Kau- přímo městské policii, protože řidi- harmonii s použitým mobiliářem,
přeložkami sítí po podpisu smlou- fland a Billa, který má zabránit ko- či nákladních vozidel i přes mnohá u stromů budou použity nízké trávy v průběhu dubna a dokončeny lapsům dopravy způsobovaných dopravní značení stále nerespektu- vy, v místě lavic myslíme také na
budou do konce letošního srpna řidiči vysokých nákladních auto- jí maximální podjezdnou výšku a okrasné květiny,“ doplnil starosta
dochází k ucpávání mostu a blokaci Petr Kolář.
včetně zeleně,“ řekl místostarosta mobilů.
„Pokud bude zjištěno nadměr- dopravy,“ popsal plánovanou noměsta Pavel Bouda.
(žj, av)

Lesní školka a Domškolička ve Vřesovicích

VŘESOVICE – Lesní mateřskou hračkami, cvičíme, tančíme, zpí- překonalo ten blok… to vyžaduje
školku od října loňského roku váme, hrajeme různé tematické ale tvořivý individuální přístup
provozuje spolek Podchřibák ve hry, učíme se nové věci, děláme učitele, na který v běžných škoVřesovicích. Od ledna zahájil i pracovní listy, abychom viděli, lách se spoustou dětí často není
výuku v Domškoličce pro děti na jestli si děti něco zapamatovaly, prostor,“ poznamenává.
prvním stupni, které se učí v re- povídáme si a čteme, tvoříme. A Domškoličku, která zahájila
venku třeba hrabeme listí nebo činnost s počátkem letošního
žimu domácího vzdělávání.
Účelem spolku Podchřibák, kte- čistíme studánku, jezdíme na kalendářního roku, navštěvurý vznikl ve Vřesovicích před kole, skáčeme na trampolíně... jí nyní tři děti. „Při domácím
šesti lety, je mimoškolní výchova Rozdíl je v tom, že většinu času vzdělávání zodpovědnost za výa vzdělávání dětí i dospělých v trávíme venku, v prostředí Le- uku svých dětí přebírají rodiče,
rámci ekologických aktivit. „Spo- sparku a okolní přírody. Máme my jim pouze zprostředkujelek začal pořádat příměstské zde vybudováno i krásné dřevě- me službu tak, abychom jim jetábory pro děti v ekologickém né venkovní hřiště s houpačka- jich úkol usnadnili,“ přibližuje
duchu, protože v těsné blízkosti mi, prolézačkami a dalšími her- edukační koncept Slezáčková.
obce jsou lesy, příroda. Děti byly ními prvky, které je u dětí velmi „Vše probíhá v souladu se stávanadšené, rodičům se naše aktivi- oblíbené,“ popisuje Slezáčková, jící legislativou. Záleží nám na
ty líbily a přišel od nich nápad a která vystudovala střední eko- tom, aby požadované učivo děti
žádost na zřízení předškolního nomickou školu, později obor zvládly a měly na konci školního
zařízení, kam by mohly docházet pedagog volného času a volno- roku penzum znalostí příslušnéi neočkované děti, protože běž- časovým aktivitám s dětmi se ho ročníku, aby mohly bez potíží
navázat na jakékoliv jiné škole.
né školky mohou navštěvovat ze věnuje již mnoho let.
zákona až rok před zahájením Od mládí se zabývala různými Výuka probíhá ale netradičně,
povinné školní docházky,“ vy- druhy sportů, v současné době učíme se hodně venku. Pokud je
světluje Dana Slezáčková, která působí jako lektorka jógy pro teplo, pracujeme venku celý den.
spolu s kolegyní Mgr. Kamilou dospělé i děti. „Uvědomila jsem Učení prokládáme pohybovýHozíkovou na tento nápad poslé- si, že vlastně každý sport z jógy mi aktivitami, hlava je tak stále
ze přistoupily. V současné době vychází, jóga pozitivně působí na okysličená a lépe ukládá nové
funguje školka Podchřibák od hybnost veškerých kloubů a po informace. Třeba přírodověda
pondělí do čtvrtka od 8 do 15:30 čase se cvičením automaticky se přímo v přírodě učí lehce, vše
hodin a dochází sem šest dětí přichází i zklidnění mysli a vy- vidíme ve skutečnosti. Potřebné
ve věku tří až sedmi let. Zázemí rovnanost, což je žádoucí v kaž- zázemí máme v přístavbě baru
našla v prostorné jurtě Lespar- dé době, a dnes obzvlášť,“ podo- Lesparku, který je otevřený jeku na okraji Vřesovic v chatové týká cvičitelka. Upozorňuje také nom o víkendech. Děti nesedí v
oblasti. Jurta je vybavená zaří- na nedostatečnou tělesnou při- klasických školních lavicích, ale
zením, hračkami a pomůckami pravenost a fyzickou obratnost, u společného stolu, nestresuje
podobně jako běžná třída školky. se kterou se setkává u školáků. nás školní zvonek, výuka trvá tak
Podle mínění paní Dany se pro- „Stává se, že žák druhého stupně dlouho, jak je potřeba, jednotlivoz lesní školky od té běžné neumí udělat kotoul, bojí se. Dítě vé učební předměty se snažíme
zase tolik neliší. „Děti si hrají s je třeba vhodně motivovat, aby vhodně propojovat. Děti k nám

Napsali jste nám...

žáky dojíždějí. Žákům tímto poskytujeme větší komfort, neboť
nemusí absolvovat často složité
a časově náročné dojíždění do
Bzence. Ve Bzenci nás najdete v
hlavní budově na Horním náměstí a také v prostorách kulturního
domu, kde máme většinu učeben.
Sídlí zde rovněž výtvarné a taneční oddělení.
Naši žáci se pravidelně účastní uměleckých soutěží a odváží
si cenné trofeje i z celostátních
kol. Mnozí absolventi studují na
středních i vysokých uměleckých
školách. Máme zde několik komorních souborů, školní kapelu a
cimbálku. Žáci pravidelně vystupují na kulturních akcích v našem
městě i v okolních obcích.
Covidové období jsme snad zdárně přečkali. On-line výuka umění moc neprospívá, ale nakonec
jsme to zvládli a z celé situace

vyšli možná i posíleni. O to víc si
teď vážíme společných chvil naživo. Po delší koncertní pauze před
skutečnými diváky jsme se opět
pustili do společných vystoupení.
Děti se musí popasovat možná s
větší trémou, protože si v období
pandemie pro opravdové publikum už odvykly vystupovat.
Zahájili jsme Jarním koncertem,
následoval Velikonoční koncert.
Čekají nás další společné akce a
to Koncert populární hudby, Výchovný koncert pro děti ze základní školy, Noc kostelů,
Absolventský koncert a řada dalších akcí.
Všechny naše obory – hudební, taneční i výtvarný - přijímají nové
žáky. Můžete se k nám přijít podívat, seznámit se s učiteli, prohlédnout si učebny. Na nové žáky se
moc těšíme, a i když
jsme škola se vším všudy, hodno-

Čočkové karbanátky s mrkví
Je tady konečně jaro, a tak nezaškodí odlehčit po zimě alespoň trochu zaběhaný jídelníček, a prolistovat přitom recepty z babiččiny
kuchařky. A pokud zároveň přemýšlíte o tom, že alespoň na čas odlehčíte střevům snížením spotřeby uzenin a také masa, vyzkoušejte
recept na čočkové karbanátky. Připravit je můžete úplně stejně, jako
ty masové. Jen místo hovězího či vepřového masa zkrátka použijete uvařenou čočku. Jsou lehké, dobře stravitelné, a navíc budete
mít pocit sytosti po dlouhou dobu. Zařadit je do svého repertoáru
mohou také vegetariáni a diabetici, protože snižují díky nízkké hladině glykemického indexu hladinu cukru v krvi. Pokud chcete mít toto
jídlo hotové skutečně za pár minut, zvolte místo klasické hnědé čočky čočku žlutou nebo červenou, případně ji zkombinujte půl napůl.
Když ji alespoň na hodinu namočíte, bude uvařená za deset minut.
Pak už stačí jen dochutit tak, jak to děláte u klasické sekané nebo
karbanátků. Tedy hodně česneku, který v tomto období může doplnit
také ten medvědí, a přistrouhat syrovou mrkev, aby byly karbanátky
pěkně vláčné a šťavnaté. Luštěniny zařazujte do jídelníčku co nejčastěji, nejen na jaře. Jsou totiž bohatým zdrojem bílkovin. Dále obsahují značné množství vitamínů skupiny B, poměrně hodně minerálních látek, vápník, fosfor a železo. Až na sóju a podzemnici olejnou
neboli buráky jsou všechny luštěniny chudé na tuky.

Děti si hrají na oblíbeném venkovním hřišti.
(Foto: archiv D. Slezáčkové)
chodí od pondělí do čtvrtka v
době od 8 do 13 hodin.
Dvaapadesátiletá Dana Slezáčková pochází ze severní Moravy,
ve Vřesovicích žije s rodinou posledních deset let. „Spojení čisté
dětské energie a energie lesa je
úžasné, z toho ani nemůžete být
unavení,“ usmívá se učitelka, i
když jedním dechem dodává, že
to bývá někdy náročné. Domškolička je určena i dětem, které mají s obvyklým většinovým
systémem výuky základních škol
problémy, je otevřena pro každého. Měsíční školné činí 3000 Kč.
Zájemce pro příští školní rok už Suroviny na 12 ks karbanátků (1 plech):
mají, ale stále zbývá volná kapa- ¼ kg čočky (hnědé, nebo žluté s oranžovou půl napůl)
1 velká mrkev
cita.
(Marie Budíková)

Základní umělecká škola Lubomíra Ligase ve Bzenci.
Také s menším počtem žáků má zařízení úspěchy
BZENEC - Základní umělecká škola ve Bzenci byla založena v roce
1995 a patří mezi školy soukromé. Již více než 20 let poskytuje
dětem umělecké vzdělání v oboru
hudebním, výtvarném i tanečním,
pod vedením ředitele Lubomíra Ligase, který školu vybudoval.
Naše ZUŠ patří mezi menší školy
a zažít zde můžete skutečně přátelskou a rodinnou atmosféru, jak
mezi žáky, tak i pedagogy. Našim
cílem je vzbuzovat v dětech lásku k umění, učit je základním
dovednostem, pěstovat v nich
samostatnost a hlavně radost z
uměleckého prožitku. Sázíme
na individualitu každého žáka a
podporujeme jeho silné stránky.
Najdete nás nejen ve Bzenci, ale
i Tvarožné Lhotě, Radějově, Žeravicích, Moravském Písku, Domaníně. Všude tady má naše škola
vybudované pobočky a učitelé za

Poklady z babiččiny kuchyně

Z březnového Jarního koncertu
bzenecké ZUŠky, který se uskutečnil v sále kulturního domu
(Foto: AV)
cením i vysvědčením, nemusíte
se ničeho bát. Věříme, že děti to
u nás skutečně baví, ale hlavně se
z nich stávají malí muzikanti, tanečníci i výtvarníci.
Přijďte mezi nás!
(Linda Horňáková, učitelka
klavír, keyboard, korepetice)

Hrst ovesných vloček
1 cibule
½ palice česneku
Majoránka
Sůl, pepř, drcený kmín
Jakékoli zelená nať nebo voňavá bylinka včetně koriandru
2 vajíčka
2 lžíce řepkového oleje
Na zahuštění špaldová mouka
Postup: Nejprve si namočte čočku. Propláchněte ji, zalijte v hrnci
vodou a nechte bobtnat. Pokud zvolíte čočku hnědou, ideálně přes
noc společně s bobkovým listem, žlutá nebo oranžová postačí namočit těsně před vařením asi na hodinu. Poté čočku ve stejné vodě
uvařte, pouze ji osolte. Hnědou čočku asi 45 minut, žlutá a červená
jsou měkké za pár minut, takže postačí zhruba za 10 až 15. Poté
čočku sceďte a propláchněte studenou vodou. Vsypte ji do mísy a
přidejte cibulku na kostičky, kterou nejdřív orestujte na kapce sádla
dozlatova. Přimíchejte prolisovaný česnek a najemno nastrouhanou
mrkev. Osolte, opepřete, ovoňte hrstkou majoránky a přidejte také
hrst nasucho opražených ovesných vloček, aby hezky v karbanátcích křupaly. Aby se těsto hezky spojilo a šly tvarovat bochánky, je
potřeba přidat 2 vejce a 2 lžíce řepkového nebo slunečnicového
oleje. Nakonec přidejte nať libečku, petrželky, pažitku nebo česnek
medvědí, aby měly čočkové karbanátky hezkou strukturu. Kdo se
nebojí koriandru, přidá jej nasekanou lžíci nebo dvě podle chuti.
Těsto potom pořádně promíchejte a tvarujte úhledné bochánky. Vyskládejte je na plech na pečící papír, který potřete jen velmi lehce
olejem. Vložte do trouby rozehřáté na 160 stupňů Celsia a pečte
zhruba 20 až 25 minut. V půlce pečení je možné karbanátky otočit.
Podávejte jen tak, se salátem nebo s bramborem, čočkové karbanátky se ale hodí také k žampionové nebo koprové omáčce. Stačí
přidat vejce natvrdo nebo volské oko a jednoduchý „babičkovský“
pokrm, který zachutná i krásně zasytí, je na světě.
(Rh)
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„Mám radost, když je pohlazena duše,“ říká autorka
cyklu Moravské maměnky, malířka Vlasta Švejdová
HROZNOVÁ LHOTA - Oblíbená brněnská výtvarnice Vlasta Švejdová ilustrovala za svůj život celkem 130 dětských knih, mezi
nimi i generacemi oblíbené Karafiátovy Broučky. Její obrázky
se dostaly do rukou nejspíš statisícům malých čtenářů, a to
také proto, že stovky jejích ilustrací vyzdobily učebnice Českého jazyka. Nedávno se malířka a ilustrátorka objevila v litografické dílně známého slováckého folkloristy Františka Pavlici v

Hroznové Lhotě, kde společně poprvé pracovali na další litografii z její dílny. Téma? Cyklus Moravské maměnky. „Moravské
maměnky, to je spousta krásných žen srdcem i postavou, které
jsem ve svém životě potkávala. Myslím, že si zaslouží pojmenování,“ naznačuje VLASTA ŠVEJDOVÁ, o čem nový cyklus bude. Ačkoli výtvarné technice litografie propadla až ve svých 72 letech,
u Pavliců vytvořila svou již dvanáctou litografii. A moc se u nich

výtvarnici líbí, takže věří, že spolupráce s touto dílnou na Hodonínsku bude pokračovat. Svou rodnou jižní Moravu miluje, a
tak si navíc často témata hledá přímo tady, včetně Moravského
Slovácka. V čem je kouzlo jejích obrázků, které svou poetikou,
klidem i tématikou „obyčejného“ života přitahují celé generace? „Je třeba se dívat srdcem, a to důležité si zapamatovat,“ naznačuje.

jsem jich opravdu mnoho. Ženy
Moravská maměnka, Lesní
prameny, Maminčina modlitdobrého srdce, laskavé tváře. A
ba, Usínání, Doma, Večernice.
ta krajina!
To jsou názvy jen některých liJak moc je podle vaší životní
tografií, olejů na plátně či grafilozofie maminka důležitá v
fik z vaší dílny. Působí to doživotě každého z nás? Tu svou
slova jako pohlazení na duši
„maměnku“ si určitě každý
a balzám na nervy v dnešní
uchovává v srdci jako klenot,
složité době – nejen obrazy
ale jsou právě ty moravské v
samotné, ale i jejich názvy. Je
něčem jiné?
práce na obrazech pohlazeZřejmě nejsou jiné, ale jsou naše
ním pro duši i pro vás?
moravské. Před lety, kdy mě jako
Již před mnoha lety jsem si řekla,
ilustrátorku přijmula Praha,
že nebudu malovat nic, co by nějsem si řekla, že Moravu budu
koho zarmoutilo, a vědomě jsem
stále připomínat.
(Foto: archiv umělkyně) Máte za sebou překrásnou kase rozhodla nezarmucovat svou Výtvarnice Vlasta Švejdová.
prací a dělat radost. Moje tvorba
riéru, která ještě zdaleka neje pozitivní, trápení je na světě do Hroznové Lhoty nemám tak škovou střechu. Jak se vám s končí. V osmdesátých letech
ním spolupracuje? A pracovali jste byla kmenovou autorkou
dost. Lidé mně píší, že moje ob- daleko.
rázky je povzbuzují a já si toho Jak taková litografie vlastně jste v tomto tandemu poprvé?
humoristického časopisu Dimoc vážím. Vědomě pro svou vzniká a o jakou techniku jde? Litografie jsem dříve tiskla u Pe- kobraz, dokonce jste spolupráci vybírám motivy, které sdí- Litografie se kreslí na kámen tra Korbeláře ve Zdibech u Pra- pracovala s Českou televizí.
lím také sama. Když je pohlazena mastnou tužkou od nejtmavší hy. S panem Františkem jsem Na kterých kreslených filmech
kontury. Kámen se znovu obrou- spolupracovala poprvé, i když to jste pracovala a jak na tuto židuše, mám radost.
Vystudovala jste Střední umě- sí a začne se nanášet další barva. byla moje dvanáctá litografie. U votní etapu vzpomínáte?
leckoprůmyslovou školu, obor Je to taková chlapská práce a je Pavliců se mi líbí, takže doufám, Pro Barrandov jsem vytvořila
drobný umělecký průmysl- to na tiskaři, jak to nakonec do- že budou mít se mnou trpělivost. celkem sedm filmů, dnes byVlasta Švejdová a František Pavlica.
-loutkářství a hračky u prof.
chom řekli edukačních, tedy
(Foto: FB Františka Pavlici)
Karla Langra. Věnovala jste se
výchovných. Film Matka dostal
někdy tvoření loutek? Jak jste
dokonce zlatou medaili na filmo- tovy Broučky. Jak se vám pra- začít malovat. Například Český
se od tohoto oboru vlastně dovém festivalu Červeného kříže a cuje právě na dětských kníž- jazyk pro 2. třídu měl 375 mastala k malování a litografii?
Půlměsíce v bulharské Varně v kách? Kromě toho, že je to lých barevných obrázků.
Loutky jsem dělala jen na škole,
roce 1980. Pro brněnskou tele- asi velká radost, je to možná i Máte představu, ke kolika dětale v průběhu let mé postavičky
vizi jsem pak nakreslila pohád- hodně zavazující, když víte, že ským čtenářům u nás a nejožily a staly se herci v mých iluku O bojácném Floriánkovi v si v nich budou listovat ty nej- spíš i ve světě se vaše poetické,
stracích. Dvě knihy jsem také narežii Františka Filipa a ve Zlíně menší děti, jejichž osobnosti překrásné ilustrace prostředpsala, a to knihu Kaštánek a Na
potom vznikla kreslená pohád- se právě utvářejí a že je i vaše nictvím knížek dostaly? To už
hradě už nestraší.
ka O křečkovi. Mám pěkné vzpo- ilustrace mohou ovlivnit, for- bude nejspíš číslo s hodně nuJste známá jako ilustrátormínky i na některé nakladatele. movat jejich pohled na svět, lami, že?
ka, malířka, grafička, autorka
Je zkrátka dobré spolupracovat na věci, lidi, krásu kolem nás? Přesně to číslo netuším, ale určikresleného humoru a karikas lidmi stejné krevní skupiny, jak Děti byly kolem mě celý život a tě to bude mnoho dětí.
turistka. Za co se považujete
doufám, že i nadále budou. Dnes Jakými výtvarnými technikase říká.
nejvíce? Co vás z těchto oborů
potkávám
mladé lidi, kteří vy- mi tvoříte a co nejvíce netraMáte krásnou, velkou rodinu,
nejvíc baví, co z toho děláte
rostli
na
mých
ilustracích. Je to dičního jste již jako autorka
jste maminkou dvou dcer a
nejraději?
dvou synů, máte pět vnuček, již třetí generace a mám v ní sou- vyzkoušela?
Během let jsem prošla skutečně
Ilustrace jsem dělala tuší a akvajednoho vnuka a šest prav- časné sběratele mých obrazů.
vším. Novinovou kresbou, granoučat. Podědil někdo z nich Kromě Broučků jste ilustro- relem s pomocí pastelek. Nové
fikou, dělala jsem přebaly kotalent po vás? Věnuje se někdo vala například Nejkrásnější techniky jsem nezkoušela, spíše
jenecké výživy Sunar a spoustaké výtvarnému umění nebo pohádky pro nejmenší, knihu se inspiruji historií malby. Je státu dalších projektů. A co jsem z
Říkadla, Ondrova sázka a dal- le dobré se učit.
je nějak kreativní?
toho všeho dělala nejraději? Mě
Kreativní jsou všichni, například ší. Jak se vůbec na takové kni- Ilustrujete kromě dětských
nejvíce vždy bavilo to, co jsem
můj syn Rudolf Brančovský, který ze dlouho pracuje? A jaké jsou knížek i jiné, nebo se speciadělala právě v ten moment.
Obraz s názvem Vázání šátku na Moravě.
si vzal jméno po mém dědečkovi, fáze takového procesu, než se lizujete výhradně na příběhy
Co je to v současné době?
(Foto: archiv autorky - 3x)
je
úspěšný malíř a má hudební dostane kniha až do tiskárny a pro děti?
V současné době jsou to oleje a
Dříve jsem ilustrovala více výskupinu
Poletíme? Syn Petr Lo- k malým čtenářům?
padne. Vynálezcem litografie je Je to v mém životě docela nové, s
také litografie.
chovné knihy a také obrázkové
Nedávno jste v dílně Františka Alois Senefelder, to se psal rok touto technikou jsem totiž zača- renz, který je také malíř, v součas- Někdy mě oslovil autor, někdy kalendáře.
nakladatel. Rukopis jsem si něPavlici v Hroznové Lhotě pra- 1796.
la teprve před třemi lety, tedy ve né době vystavuje v Letovicích.
Tvoříte pouze originály či licovali společně na litografiích František Pavlica je na morav- svých 72 letech. Jednou mi totiž Ilustrovala jste celkem 130 kolikrát přečetla a udělala pomitované série, nebo si vaše
známky.
Důležitý
je
formát
knihy
dětských
knih,
mezi
nimi
o
s názvem Moravské maměnky. ském Slovácku a vlastně po jeden galerista přivezl kámen a
obrázky mohou jejich obdivocelé Moravě i v Čechách vel- řekl, jestli nechci dělat litogra- generacemi oblíbené Karafiá- a počet ilustrací, potom se může
Jak jste se k němu dostala?
vatelé koupit i formou reproV době COVIDU-19 jsem měla mi známý nejen svou litogra- fii. Řekla jsem mu, že to neumím,
dukčních tisků na papíře?
výstavu ve Veselí nad Moravou a fickou dílnou a folklorními ale on na to, že jsem šikovná, a že
Tvořím limitované edice a v soupan galerista mě seznámil s pa- aktivitami, ale také tím, že je to zvládnu. Tak jsem měsíc chočasnosti litografie, ty jsou ceněnem Františkem. Doufám, že li- jedním z posledních lidí u nás, dila kolem kamene a až jsem se
né jako originály.
tografií bude ještě více. Z Brna to kteří umí vyrobit tradiční do- ho přestala bát, tak jsem to zkuNa čem v těchto dnech pracusila.
jete, dostala jste nějakou pěkJak moc je důležité, abyste si
nou nabídku?
s lidmi, s kterými pracujete
Mám rozmalované asi čtyři olena svých knihách, sedla nejen
je a dvě objednávky babiček pro
profesionálně a pracovně, ale
svá vnoučata.
také po té lidské stránce?
Chystáte v nejbližší době nějaJe určitě velmi důležité spolukou výstavu na Hodonínsku či
pracovat s dobrými lidmi, je to
na jižní Moravě, případně něpak všechno mnohem snazší.
jakou jinou pěknou akci v naNěkterá pracovní setkání jsou
šem regionu? Kam si můžeme
skutečně na celý život.
zajet za vaší výstavou na výlet?
Z vašich ilustrací a dalších výMám výstavu ve Velkých Karlotvarných prací přímo čiší norvicích v Beskydech do května.
mální, poklidný a v posledVýstava je prodejní a je v kouzelních letech tak trochu mizející
ném Pensionu u řeky. Menší výsvět, po kterém se spoustě z
stavu mám teď také v Ivančicích.
nás stýská. Inspirace k hezkéVe svých dílech si často berete
mu žití je všude kolem, ale ne
jako téma Moravu, tu naši překaždý ji vidí. Posledním vaším
krásnou moravskou „zahrádpočinem jsou Moravské maku.“ Co na tomto koutu naší
měnky. Proč právě toto téma?
země milujete ze všeho nejvíc?
Dívám se srdcem a dávám to dál.
Kdybych si mohla vybrat, žila
To je úděl vypravěče, kterým se
bych v Itálii, ale upřímně, na Motak trochu cítím. Moravské maravě je opravdu krásně!
měnky jsou důležité, potkala Obraz s názvem Moravské maměnky.
Obraz s názvem Pálava.
(Hana Raiskubová)
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Teď je potřeba růst lidsky, říká historička a spisovatelka Jarmila Bednaříková
REGION - Tři roky psala fejetony do národopisného časopi- jedná se o formu zpřístupnění
su Malovaný kraj, kde je členkou redakční rady, její povídky historických písemných pravycházely porůznu v novinách a časopisech. Je autorkou pěti menů, pozn. red.). Nejraději
titulů beletrie, ale především řady odborných a populárně na- užíváme pramenů, vzniklých
učných knih. Historička a spisovatelka Jarmila Bednaříková v době, které se týkají, nebo i
sama mluví jako kniha a je jasné, že témata, o kterých si poví- pozdějších, opřených o dobré
dáme, má do hloubky prostudovaná a promyšlená. Tak vznikl prameny starší. Žádný antický
tento rozhovor, kdy se osobněji laděné otázky střídají s dotazy pramen se nám však nedochotýkajícími se její profese a erudované odpovědi respondentky val v takzvaném autografu, tak
mohou místy připomínat přednášky pro posluchače Filozofic- jak jej napsal nebo si nechal
ké fakulty oboru Dějin starověku. Ale i tak překvapivě často opsat třeba historik Hérodotos,
Livius nebo Tacitus. Takže se
rezonují s dnešní dobou.
musíme spokojit s pozdějšími,
např. středověkými opisy těchto
Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (nar. 17. září 1952
pramenů. Velcí historikové, velcí
v Kyjově) se zabývá dějinami starověku, hlavně pozdní antiky
básníci jich mohou mít desítky
a přeměnou antického světa v raně středověký. Vystudovaa stovky. Některé prameny byly
la gymnázium v Kyjově a pak historii, archeologii a klasicopsány možná též vícekrát, ale
kou filologii na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně
dochovaly se v jedné nebo dvou
v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Vyučuje dějiny stakopiích.
Výborným pramenem
rověku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
jsou
pro
nás kromě děl anticPublikovala množství knih a odborných studií, ve kterých
kých
historiků
a spisovatelů
se zabývá problematikou stěhování národů, historií Hunů,
také
dobové
nápisy
v kameni
ranými germánskými státy, etikou starověkých civilizací či
či jiném trvanlivém materiálu,
sociálními problémy pozdní Římské říše. Žije střídavě v Kymince, papyry, dopisy, zákoníky
jově a na své chalupě ve Chřibech.
nebo i – světe div se – popsané
keramické střepy.
Kdo se opisováním rukopisů
Vaší poslední knihou je pře- cest utkvělo?
klad z latiny díla Vita Anskarii, Moc krásný byl také pobyt v zabýval?
legendy o misionáři Oskarovi, německém Münsteru, kde jsem Co se týče rukopisů antiky, začíkterá byla napsána v 9. století. měla přednášku o germánském ná jejich opisování už v 6. století,
Kolik vlastně ovládáte jazyků? kmeni Ostrogótů a o jejich chris- kdy v Itálii vznikl klášter VivaUrčitě neovládám tolik jazyků, tianizaci, na kterou nepřišli jen rium, který založil Cassiodorus,
jako třeba náš prezident Masa- studenti, jak bývá zvykem u nás, zvaný Senator, a ten poprvé zaryk, ale z těch živých je to němči- ale především vyučující, což mě dal mnichům úkol staré rukopisy opisovat. Některé středověké
na, angličtina a ruština, z těch moc potěšilo.
mrtvých latina a také trochu A hodně zajímavý zážitek mám rukopisy jsou velmi kvalitní, jiné
klasická řečtina. Životopis sv. též ze skotského Edinburgu - jsou plné chyb, protože leckdo
Oskara je psán pěknou latinou což nebyl badatelský pobyt, ale už neuměl latinsky, nevěděl tedy,
tzv. karolinské reformy vzděla- jen konference. Na konferen- co opisuje, nebo měl unavené
nosti a týká se misionáře oblas- ci bylo velmi málo času jít se oči, poněvadž samozřejmě netí dnešního Dánska a Švédska. kamkoli podívat. S kolegyní z psal při elektrickém osvětlení.
Oskar byl prakticky současník Londýna jsme se tedy aspoň o Rukopisy mohly být poškozeslovanských věrozvěstů Cyrila polední přestávce vypravily do ny také mechanicky. Nám hisa Metoděje, což byl též jeden z tamějšího muzea. Byla tam také torikům velmi pomáhá to, že
důvodů, proč jsem právě tento expozice na téma christianizace od doby humanismu se ediční
překlad zvolila. Může ukázat, Británie a Skotska. Zastavova- činnost, zaměřená na dědictví
jaké trampoty tehdejší misioná- la jsem se u všech příslušných antiky, velmi rozvinula, hlavně
ři zažívali, jak je přijímalo pro- památek a měla k nim výklad. pak ovšem od 19. století, kdy
středí, do nějž přicházeli a jak Britskou kolegyni to velice pře- už můžeme mluvit o moderní
lehce či naopak neradi se lidé kvapilo, že totiž někdo z ciziny ediční práci. Editor shromážloučili se starým náboženstvím, se vůbec zabývá počátky jejich dí všecky existující rukopisy a
jež vyznávali. Jak vůbec evange- christianizace a že o ní dost ví, porovná je mezi sebou. Vybere
liu rozuměli a jak se přijímání takže když jsme s vrátili, s úža- ten, který mu připadá nejbližkřesťanství slučovalo s obdobím sem hodně nahlas všem při sva- ší originálu, jejž samozřejmě
válek, vedených dánskými, švéd- čince vykládala, že „ta kolegyně nemáme. A hlavně se snaží reskými nebo norskými vikingy.
z Česka zná o naší christianizaci konstruovat rukopis, z kterého
Absolvovala jste studijní a ba- více než my“. To jistě člověk do- všechny ty ostatní, které fyzicky máme, byly opsány. Protože
datelské pobyty v Německu, cela potěší… (směje se)
Polsku, Rakousku, Švédsku a Christianizace, česky po- jinou spojnici mezi originálem
Velké Británii. Co vám přines- křesťanštění, je pojem, který a tím, co držíme v ruce, nelze
ly? Který z nich byl nejdůleži- označuje proces konverze lidí najít. Znění, kde se rukopisy liší,
tější nebo nejzajímavější?
ke křesťanství. To je vaším dává pod čáru na stránkách do
Nejzajímavější byl pro mne asi velkým badatelským téma- tzv. kritického aparátu. Takže
badatelský pobyt na švédské tem. Zajímají vás více české, badatel má pak přehled o tom,
jak vypadaly všechny dochovauniverzitě v Lundu. A to hned nebo světové dějiny?
z několika důvodů. Nebyl to Mám ráda naše dějiny, hlavně né rukopisy, jestli v některém
pobyt na katedře historie, ale třeba historii Velké Moravy, to je nebyly třeba mezery, vpisky,
archeologie, takže jsem se se- taková moje srdeční záležitost. nebyl poškozen např. vlhkostí,
známila zase s jinými poznatky Ale na druhé straně si myslím, myšmi, jestli v něm někdo něco
než s těmi, které jsem získala z že je dobré zabývat se i dějina- nevymazával a tak dále, a s takopísemných pramenů, konkrétně mi jiných národů, evropských i vou podobou antických psaných
o jednom z germánských kme- neevropských, protože to neo- textů pracujeme. Nově se i dnes
nů, jimiž se zabývám, Gótech. byčejně přispívá k porozumění. stále objevují další starověké
Dále jsem mohla navštívit ně- Takovou zkušenost mám třeba nápisy, mince nebo papyry, ktekteré katedrály, které pocházely s arabskými studenty, kteří cho- ré se často věnují soukromému
z doby christianizace Skandi- dili na přednášku Arabský svět v životu – obsahují např. rodinnou
návie. Najednou jsem seděla v době antiky a raného středově- korespondenci, domácí účetnictemné prastaré katedrále z 10. ku. Tam jsme probírali nejstarší tví, svatební smlouvy.
století, kde se počátky tamější- arabské dějiny a studenti pak Jak do toho vstupujete vy se
ho křesťanství opravdu odehrá- přicházeli do mé pracovny, kde svým badatelským přístuvaly. Stála tam skutečně od té jsme dál o mnohém, nejen mi- pem?
doby, třebaže byla pochopitelně nulém, diskutovali a zjistili jsme, Především musíme provádět
opravována. Prožívala jsem ces- že je toho hodně, o čem může- takzvanou historickou textovou
tu zpátky časem.
me mluvit, co nás spojuje, kde kritiku. Badatel si vždy zjišťuje
O Švédech se často říkalo, že se nezačneme přít. Poznáváním co nejvíc informací o autorovi:
jsou neobyčejně studení, zvláš- jiných kultur, národů, jiných ci- kdy žil, čím byl, protože když
tě k cizincům. Ale nic takového vilizací se výtečně dá dosáhnout někdo píše o válkách, je dobré,
jsem tam nepocítila. Jak mladí, vzájemného porozumění. Náš má-li vojenské zkušenosti; aby
tak také starší badatelé byli vel- strach z něčeho cizího obvykle se někdo dostal např. do císařmi srdeční. Když jsem řekla, že pramení z nevědomosti, z faleš- ských archivů v Římě, musel být
vyšším úředníkem. Důležité je
skutečně mám zájem o všechnu ných představ.
jimi nabízenou literaturu, kte- Napsala jste učebnice i histo- třeba také jakého byl náboženrou bych vzala s sebou do Brna, rické romány. To všechno je ského vyznání, politického přeale mám omezenou nosnost, za- podloženo badatelskou prací. svědčení, do jaké sociální vrstvy
čali prostě balit větší bednu a tu Co to obnáší? Hodiny a hodiny patřil, protože to vše může jeho
dílo ovlivnit. Někdy musíme
mi potom poslali poštou. Řekla studia v archivech?
bych vřelí Seveřané. A to taky V archivech v tomto případě udělat také kritiku filologickou,
není poznatek zrovna bezvý- ne, protože naše prameny se to znamená sami něco do vyznamný.
velkou většinou nachází v edi- daného rukopisu doplnit nebo
Ještě něco vám z pracovních cích (v užším slova smyslu se jej upravit podle určitých pra-

videl, aby odstavec nebo věta
dávaly smysl. Takže tato práce
na nás ještě zbývá, ale hlavně se
snažíme pramen interpretovat.
Tedy vydobýt z něj nejenom to,
co má historik jaksi v prvním
plánu, ale i všechno to ostatní –
reálie všedního života, autorovo
přesvědčení, myšlení, cítění a
mravní hodnoty doby, její obavy a úzkosti, poznatky o hospodářství, rodině, vztahu k dětem
a podobně. Porovnáváme také
různé druhy pramenů mezi sebou (např. vyprávění historika a
svědectví nápisů), ale i s poznatky archeologie.
Takže kláštery hrály důležitou
roli pro zachování literárních
děl, ostatně to je věc všeobecně známá.
Ano, a podobně také třeba dvorské opisovačské školy nebo středověké univerzity, protože tam
si také každý musel většinu toho,
co potřeboval ke studiu, opsat.
Období počátku christianizace Evropy bylo důležité a
předznamenalo celou následující epochu. Jak vnímáte
současný „soumrak křesťanství“ v Evropě?
Tzv. soumrak křesťanství v Evropě je zároveň krizí všeobecných
hodnot lidství. A toho, že se už
málo zdůrazňuje, čím bylo Ježíšovo poselství tak výjimečné.
Války a revoluce mění svět a zanechávají za sebou spousty těch,
kterým bylo ublíženo a kteří
myslí na nové války a převraty.
Prostě jo-jo efekt… Ježíš chtěl
změnit svět tím, že se vnitřně
k lepšímu změní lidé. A dokud
k tomuto vnitřnímu přerodu
člověka nedojde, je přece křesťanství stále aktuální. Věřím, že
nezanikne.
Existuje v duchovní rovině
něco, co staré civilizace spojuje?
Mohli bychom jít do jihoamerických, středoamerických civilizací, Mezopotámie nebo do Číny
a najdeme tam představu o jednotě světa. Všechno souvisí se
vším. My k tomu dospěli vědeckým bádáním. Ale už před šesti,
sedmi tisíci lety si lidé představovali, že existuje jednota lidí,
bohů, zvířat, rostlin. A proto člověk může ovlivňovat takzvaný
světový řád a ovlivňuje jej dvěma způsoby. Jednak je to rituál,
tedy pravidelné provádění určitých obřadů, a tím druhým způsobem je etické chování, které je
stejně tak důležité. Když člověk
ublíží jinému člověku, navíc ještě někomu, kdo je mu podřízený
nebo se nemůže bránit, má to
odezvu v celém vesmíru. Může
přijít třeba potopa (vzpomeňme
na Bibli), zemětřesení, epidemie,
války. Takže lidé měli jakousi
představu, že musí být k sobě
navzájem dobří a spravedliví,
aby udrželi svět, jeho řád, který
nám umožňuje žít.
A já si myslím, že to vůbec není
tak hloupé, když si uvědomíme,
že bychom mohli být dejme
tomu spíš skromnější, než usilovat pořád jen o větší a větší
zisky, vyšší spotřebu, která ničí
planetu. Prospělo by podělit se
s chudými, aby ve světě nevznikalo zbytečné napětí. Jet klidně
vlakem nebo tramvají, protože
to nás opravdu nijak nesnižuje, a může to znamenat méně
válečných konfliktů kvůli ropě.
A to je vlastně ta zkušenostmi
získaná vědomost starých civilizací. Svět je jeden a my na něj
působíme tím, jak se k sobě navzájem chováme.
Taková úvaha působí na první
pohled dost fantasticky, dneska se nám nehodí…
Přesto však takové představy

Historička a spisovatelka Jarmila Bednaříková.
(Foto: archiv J. Bednaříkové)

měly praktický dopad. V minulosti byly civilizace hodně hierarchizované, třeba ve starém
Egyptě byl král považován za
vtělení boha. Jeho úředníci měli
jako odznak hůl, kterou mohli
potrestat každého svého podřízeného v úřadě, natožpak nějakého obyčejného rolníka. Ale
v krutosti jim bránilo to, co si
mysleli o boží vůli. Bůh nechce,
aby ten, kdo má moc, ubližoval
někomu, kdo ji nemá.
Většina vašich knih je odborných, i když čtivě napsaných.
Celkem jich vyšlo už sedmnáct, včetně těch, na kterých
jste se autorsky podílela. Musela jste své profesionální
dráze něco obětovat?
Ano, přiznám, že hodně, ale nejsem typ člověka, který by byl
profesní dráze ochotný obětovat vše. Mohla bych snad uvést
konkrétní případ: Byly jsme
kdysi s maminkou u lékaře, a on
mi řekl: Máte takové povolání
spíš pro muže a nebudete při
své práci moct opatrovat svou
těžce nemocnou matku. Budete
ji muset dát někam do domova
důchodců. A já mu odpověděla,
že moje matka má jenom jednu
dceru, zatímco historikem starověku se může stát i leckdo jiný.
Když na to přijde, zůstanu s maminkou doma. Za tři dny umřela.
Nedošlo tedy k té nutnosti volby,
ale byla jsem skutečně připravená své práce zanechat. Není
to věc, kterou bych nedokázala
opustit, i když se to, že „pro starověk prostě žiju“ objevilo už i v
mém osobním hodnocení.
Cítíte se být více spisovatelkou nebo historičkou?
Myslím, že ve svých beletristických knihách jsem si vycvičila
styl, naučila se zřetelně formulovat, co opravdu chci říct,
a to mohu dobře zužitkovat i v
knihách odborných a populárně
odborných.
Není té osamocené práce někdy příliš?
To je. Někdy bych se moc ráda
víc věnovala svým přátelům, ale
musím jim říct, ono to zase nepůjde, protože přišly korektury
článku, které musí být hotové

do pondělka. Takže bohužel ano,
historikovo bádání může přispívat k samotě.
Co byste změnila, kdyby to
šlo? Udělala byste něco ve svém
životě jinak?
Těžko říct. Když jsem opustila
myšlenku na studium žurnalistiky, myslela jsem, že půjdu studovat češtinu a angličtinu. Byl rok
1972 a na gymnáziu mi oznámili,
že je pro mne učitelství nevhodné, protože se „svými názory
nemohu prý vychovávat mládež“. Abych si tedy vybrala obor
odborný, jinak že doporučení ke
studiu nedostanu. Jak už to bývá,
šlo spíš o všelijaké sousedské a
podobné nevraživosti než o politiku. Vybrala jsem si historii a
archeologii; dodnes za to svým
nevraživým blízkým nepřátelům blahořečím, a vůbec toho
nelituju. (směje se)
To by byla krásná tečka za naším povídáním. Ale pokud ještě chcete něco dodat…
Napadá mě ještě jedna věc, a
sice, že o dějiny starověku je
dnes opravdu velký zájem. Když
se člověk podívá do výloh větších knihkupectví, vždycky tam
několik titulů z tohoto období
najde. A ten zájem se projevuje
i tím, že o přednášky na téma
dějin starověku žádají třeba
technici nebo přírodovědci a
chtějí se také o této epoše vývoje lidstva něco víc dozvědět.
Několik rozhovorů o starověku v
posledních letech natočila Česká
televize, Český rozhlas (v pořadu Meteor , v radiu Wave apod.),
dlouhé rozhovory přinesl tisk.
Téma starověku se nedávno objevilo i na mezinárodní konferenci TEDx konané v Bratislavě,
přičemž mottem těchto konferencí je šíření myšlenek, které
stojí za celosvětovou pozornost.
Starověk může být aktuální, ať
už se ptáme na všelidskou etiku, kolapsy civilizací nebo např.
na migrace. Kromě toho se zdá,
že lidé pravděpodobně začínají
cítit, že technicky a materiálně
jsme vybaveni už poměrně dost,
a teď je potřeba růst duchovně
a lidsky.
(Text a foto: Marie Budíková)
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Po nové cyklostezce vyjedete až na hřeben Nákla
Vinařských stezek a směřuje
od rozcestníku vinařské tratě
Vinohrádky na hřeben nejvýše
položeného vrchu Dolnomoravského úvalu Náklo,“ informuje NOVÉ SLOVÁCKO Jana
Bačíková, předsedkyně Mikroregionu Nový Dvůr.
Cyklostezka je 1 km dlouhá a je
důležitou spojnicí umožňující
plynule pokračovat od souboru
vacenovických vinných sklepů
Žlébky či Habánského muzea
směrem na soubor milotických
sklepů Šidleny či přírodní rezervaci Horky nebo v opačném
směru navázat na cyklostezku vedoucí k ratíškovickým
vinným sklepům Slavín či až k
šlapací drezíně na bývalé Baťo-

vě železniční vlečce. Na samotném vrcholu Nákla se nachází
odpočívadlo, zvonice a soubor
kamenných soch moravských
knížat a světců. Součástí projektu mající podpořit rozvoj
cykloturistiky je také instalace
informačních tabulí s mapou
sítě cyklostezek, historií okolí
a odkazy na turistické zajímavosti a mezinárodní seminář o
cykloturistice.
„Celková výše nákladů na realizaci projektu z programu
Interreg V-A SK-CZ na území
Mikroregionu Nový Dvůr je
237 766 Eur a výše dotace z
Evropského fondu regionálního rozvoje financované skrze
Ministerstvo investic, regionál-

Již brzy se budou prohánět cyklisté na nově vybudované trati nad
Ratíškovicemi a Miloticemi.

ního rozvoje a informatizace
Slovenské republiky činí 85%,“
doplnil k vybudování místostarosta Ratíškovic Radim Šťastný.



VACENOVICE, RATÍŠKOVICE Šestice obcí Mikroregionu Nový
Dvůr - Milotice, Ratíškovice,
Skoronice, Svatobořice-Mistřín,
Vacenovice a Vlkoš - realizuje
v rámci Programu Interreg V-A
Slovenská republika – Česká
republika ve spolupráci s přeshraničním partnerem Obcí Topolníky projekt #We love cycling – budovanie a propagácia
cyklistických chodníkov, jehož
hlavním cílem je vybudování
dvou nových cyklostezek na
území Jihomoravského a Trnavského kraje.
„Cyklostezka na území Mikroregionu Nový Dvůr navazuje na
již vybudovanou cyklostezku
z Vacenovic, která je součástí

Slavnostní otevření cyklostezky
má proběhnout v závěru měsí- Trasa zavede cyklisty až k oblíbece dubna.
nému turistickému cíli - k vrcho(Text a foto: av) lu lokality Nákla (265 m n.m.).

Hrubá Vrbka má starodávné, ale živé muzeum.
Předvelikonoční zájem dětí o dílničky byl velký

HRUBÁ VRBKA – 10. dubna, na
květnou neděli odpoledne, bylo
v soukromém Vrbeckém muzeu
Stanislava Práška hodně živo.
Mnoho dětí se přišlo zapojit do
pletení korbáčů, malování vajíček a výroby velikonočních
dekorací. Všechny dětis si to náležitě užily a domů si odnášely
krásné výrobky.
„Hrubá Vrbka si dodnes uchovala část svého kulturního dědictví, hmotného i nehmotného, ale
i u nás vše rychle mizí. Musíme Příjemné prostředí muzea se líbí všem věkovým generacím.
se snažit co nejvíce věcí zacho(Foto: pg)
vat pro příští generace – v tomto
plní v mnoha obcích nezastu- mý počin, že prostory muzea bé Vrbce máme muzeum živé,“
pitelnou roli muzea a pamětní otvírá nejrůznějším aktivitám, okomentoval pochvalně předdomky. Jsem moc rád a určitě jako byly například nedávné ve- velikonoční akci s pozváním
nejsem v obci sám, že můj před- likonoční dílničky. Muzeum, kde čtenářů NOVÉHO SLOVÁCKA
chůdce Stanislav Prášek muze- se nic neděje, může být zajíma- k návštěvě muzea hrubovrbecký
(av)
um vybudoval jako svůj soukro- vé, ale je neživé, mrtvé. V Hru- starosta Pavel Gráf.

POZVÁNKA

Mikroregion Nový Dvůr Vás srdečně zve
na slavnostní otevření

„CYKLOSTEZKY VINOHRÁDKY,
ROZCESTÍ – VYSÍLAČ“
ve čtvrtek 21. 4. 2022 ve 14.00 hodin
u rozcestníku Vinohrádky při silnici z Milotic do Ratíškovic

a současně Vás zve na odbornou konferenci

„BUDOVÁNÍ CYKLOTRAS
V POHRANIČÍ A JEJICH ÚLOHA
PŘI ROZVOJI CESTOVNÍHO RUCHU“
v Kulturním domě v Miloticích dne 21. 4. 2022 v 16.00 hodin
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Vyšla nová kniha o skoronských rodácích, ale i o zanikajících místních slovech

Obecní dům bývá při programech organizovaných místní kulturní osobností Marií Holcmanovou pokaždé zaplněný.

SKORONICE – Pěkným a
dojemným kulturním programem za hudebního doprovodu folklorního tria
pod vedením talentovaného
primáše a zpěváka Robina Červinka byla v místním
obecním domě, před zde tradičně zaplněným hledištěm
místními i přespolními lidmi,
představena nová knižní publikace Marie Holcmanové
„Čtení o zašlých časech II.“
140 stránek knihy obsahuje devět kapitol, doplněných
téměř osmi desítkami dobových fotografií, dokumentů,
svatebních blahopřání, dopi-

sů, ale i malebných obrázků životy jednotlivých pokolení v ská občanka Helena Lungová.
Marie Levové a Vojtěcha Holc- období let 1640-2010, dočte- V nářečí vypráví, jak prožívamana.
te se o počátcích vinařství ve la - v dětském a dospívajícím
„Z rukopisných prací tatínka Skoronicích i ve Vlkoši, o po- věku - pro ni nejmilejší obdoVojtěcha Holcmana, které zů- časí a úrodě vína, o ochotnic- bí liturgického roku. Postavy
staly ve větším množství ne- kém divadle ve Skoronicích, o a postavičky skoronské děvydány, zveřejňuji postupně Ingrově kapele, kde na svoje diny (medailonky věnované
zlomky historie nejenom naší muzikantské začátky vzpo- Metoději Ingrovi, Václavu
dědiny, ale i obcí okolních. míná dlouholetý kapelník Mores-Lungovi, Anně NajmaKniha je doplněna výpisy z Skoroňáků Petr Ingr. Kapelník nové, Miroslavu Plachému a
matrik, kronik a vyprávěním Moravanky Jan Slabák, rodák Marii Lungové).
Mezi diváky byla i nejstarší obyvatelka Skoronic Helena Lungová
pamětníků, které jsem zapi- z Kelčan, vypráví o všestranně Autorka nezapomenula ani (98).
sovala v průběhu let, i psaním nadaném Josefu Šindlerovi, u na nejstarší rodáky Skoromého bratra Josefa,“ prohlási- kterého se jako malý chlapec nic, kteří nedávno zemřeli, Určitým bonusem je v závěru firhaněk, gangorec, hašvan,
na Rostislava Šalomouna ze publikace slovníček 80 zani- chardadela, jupka, otlúk, pěla při představování publika- učil hrát na trubku.
ce Marie Holcmanová.
Advent a vánoční svátky u Starého Plzence, Cecílii Mě- kajících slov a zapomenutých ček, posnica, pútec, šporhélt,
V novince nahlédne čtenář do Suchotů ve Vlkoši poutavě churovu z Mistřína či Anežku výrazů jako je například akort, štrych či tylangr.
cabala, drganec, fafrnoch,
(Text a foto: av)
kroniky rodiny Levů, popisuje popisuje nejstarší skoron- Lungovu z Vlkoše.

Petr Ingr, bývalý kapelník Skoroňáků, po programu při družném rozhovoru s návštěvou z Vlčnova.

O hudební doprovod se postaralo trio pod vedením Robina Červinka (vlevo), které zachytil náš fotoaparát při zkoušce.

INZERCE
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TÝDEN S VINAŘEM - MÁME NOVÉ FILTRAČNÍ DESKY
Zbyněk Kopeček
Vinařský dům Dubňany
www.vinarskydum.cz
Filtrace. Činnost, kterou snad
každý vinař a výrobce jiných
moštů řeší po celou dobu
zpracovávání nápoje. Tedy
od jeho prvního stáčení, až
do lahvování (anebo vypití).
Provádí za účelem odstranění
pevných částic, které by nápoji mohly v budoucnu způsobovat různé vady, choroby a jiné
nepříjemnosti. Rovněž zlepšuje jeho senzorické vlastnosti (čistotu barvy a její čirost).
Že se k filtraci vína v našem jihomoravském prostředí, tedy
u menších vinařů, používá
takzvaný deskový filtr, jsem
vám v těchto novinách představil už v minulých dílech.
Bylo to především o kvalitních
čerpadlech a filtrech italského
výrobce Rover. A já dnes naváži na „munici” pro tyto desko-

vé filtry, tedy filtrační desky.
Nejedná se o nic jiného, než
papírové, nebo chcete-li celulózové desky o rozměru
20x20 cm. Ty se vloží do deskového filtru, kterým pak protéká víno. Desky zachycují
pevné částice ve víně a tím jej
filtrují.
Výrobců těchto desek je několik a jestli alespoň trochu
ve svém sklípku vyrábíte víno,
určitě budete znát například
Becopad, Europor nebo Hobra. Bohužel, poslední zmiňovaný výrobce se v poslední
době nepříliš snažil plnit požadavky nás a našich zákazníku, a nehezky využíval svoji
jedinečně vybudovanou pozici na trhu. Nutil nás tak dívat
se jinam, po někom spolehlivějším. Což se i stalo.

Tímto vám tedy představujeme naši novou značku filtračních desek ROVER. Že vám
ten název něco říká? Určitě.
ROVER totiž vyrábí již zmiňované kvalitní filtry a čerpadla.
Takže vše v jednom.
Desky jsou složeny z vybraných vláken panenské celulózy, jakostní pryskyřice, kře-

Netkané textílie

Rady
do
zahrady

(Ilustrační foto)

REGION – Upozorňuji s předstihem, aby byl dostatek času
na pořízení feromonového lapače. Během měsíce května
je vhodné vyvěsit feromonový lapač k monitorování náletu samců obaleče jablečného, který způsobuje červivost
větších plodů jablek.
Duben je obdobím pro výsadbu cibulové sazečky pro vypěstování konzumní cibule.
Nejkvalitnější sazečka mívá
v průměru 4 až 8 milimetrů. Vhodná pro výsadbu je i
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meliny a vulkanické horniny
perlit. Jednotlivé typy se od
sebe odlišují velmi jednoduchou stupnicí (1 nejhrubější
filtrace viditelně nečistých nápojů až po číslo 24, tedy ostrá, sterilní filtrace, například
před lahvováním).
Další, v dnešní nelehké době,
asi největší výhodou bude

cena. Díky partnerské smlouvě přímo s výrobcem jsou ze
všech ostatních značek nejlevnější. A přitom stejně kvalitní!
Pokud vás to zajímá více, neváhejte otevřít náš web www.
vinarskydum.cz. Najdete zde
spoustu informací, návodů,
videí, typů, triků a mnoho dalšího.

V okrasné zahradě vysazu- hlouběji, než rostly v kon- pálícímu slunci a jako ochrajeme nepřezimující rostliny tejneru. Přitom dbáme na to, na proti škůdcům. Černá se
jako například mečíky a ji- abychom nepoškodili koře- na záhon natáhne ještě před
sazečka o průměru 10 až 15 řiny. Mečíky musíme vysa- nový bal, mohlo by to ohro- výsadbou rostlin, slouží mísmm, zde však počítáme s větší dit dosti hluboko, aby se v zit ujmutí rostliny. Na dno to nastýlky. Zamezuje růstu
spotřebou při výsadbě. Sazeč- době květu nevyvracely. Pro výsadbové jámy doporučuji plevelů, omezuje vypařování
ka nad 20 mm přináší riziko výsadbu květin vždy volí- rozhodit hrst kostní moučky vody a tvoření půdního škravybíhání do květu a používá me stanoviště s propustnou nebo rohosky. Poslouží jako loupu. Hodí se hlavně pro
se většinou pro vypěstová- půdou a s dostatečnou zá- vynikající pomalu rozpustné pěstování teplomilných rostlin, jako jsou papriky, rajčata,
ní natě. Sazečku vysazujeme sobou živin. Hlízy jiřin do- hnojivo.
do sponu 10 x 25 centimetrů poručuji před výsadbou na Netkané textilie jsou nabízeny okurky a jahody. Černá barva
mělce tak, aby konce cibulek několik hodin namočit do v několika barvách. Používají kumuluje teplo, které urychvyčnívaly nad povrch půdy. vlažné vody, podpoříme tím se při přímých výsevech na luje dozrávání plodů. Tepelná
záhon pro urychlení vzchá- účinnost se zvyšuje v kombiV lehkých půdách můžeme vy- jejich rašení.
sazovat o něco hlouběji. Mezi Na konci dubna je optimál- zení rostlin, na přikrytí vysa- naci s bílou textilií, která se
nejpěstovanější odrůdy patří ní čas pro výsadbu plamén- zených sazenic, jako nastýlka natahuje na oseté nebo osáVšetana, Študgartská, Karmen ků. Rostliny vysazujeme ale- proti plevelům, ochrana před zené záhony.
(Petr Kumšta)
spoň o 5 až 10 centimetrů jarními mrazíky, v létě proti
a Centurion F1.
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FUTSALOVÝ TURNAJ VYHRÁL S PŘEHLEDEM SIGITEAM Z PRAHY!
HODONÍN – Naposledy se hrál li hned dva kanonýři, a to Petr
tento turnaj v Hodoníně v roce Švancara (SIGITEAM) a Skoro2019, kdy vyhrál tým MŠK Ži- ničan Miroslav Čada (Slovan Holina, pak ale byla nucená pauza donín), oba dali sedm branek.
(COVID-19), po které si to roz- TABULKA:
dalo pět mužstev
1. SIGITEAM
4 3 1 0 17:11 10
v hodonínské hale
2. Iskra Holíč
4 2 1 1 12:9
7
TEZA konečně až
4 1 2 1 11:11
5
letos o třetí aprílo- 3. Jiskra Kyjov
4. Slavoj Rohatec 4 1 1 2 8:10
4
vé sobotě.
5. Slovan Hodonín 4 0 1 3 9:16
1
Hrálo se systémem
každý s každým,
přičemž hrací doba byla 1x20 „V minulém roce to mělo být v
minut. Viděli jsme množství za- prosinci, nakonec vyšel tedy až
jímavých situací, technických náhradní termín, a to polovina
kousků, pěkných branek a pře- letošního dubna. Jsem hrozně
devším po celý turnaj panovala zklamaný z hodonínských favýtečná a přátelská sportovní noušků, kteří do haly nepřišli,
atmosféra!
přitom vstup byl zdarma a mohli
Jediné NEGATIVUM – do haly na vlastní oči vidět při hře třeba
v okresním městě si nenašel Tondu Panenku, Ladislava Vízka HORST SIEGL (53 – na snímku)
bohužel čas, aby přišel, fanda nebo Horsta Siegla. Právě jeho alias SIGI, který patřil k nejúfutsalu (přitom vstup byl zdar- SIGITEAM tady předváděl super spěšnějším střelcům historie
ma!), neboť kdy se podaří vidět výkony, byla to prostě futsalová nejvyšší české ligy, kterou vyhrál
na vlastní oči takové ikony, jaké lahůdka. Já už nevím, co pro ty hned čtyřikrát – v roce 1994,
přivezl z hlavního města Horst lidi může člověk v dnešní době 1997, 1998 a 1999.
Siegl, velký Sparťan a autor 178 udělat, aby se zapojili. Fakt, ne- Teď mezi fotbalovou veřejnosligových gólů? Gólman Ladislav rozumím tomu!“ řekl po vydaře- tí hodně rezonuje otázka, kdo
Maier, Ladislav Vízek, Antonín né akci zklamaný pořadatel ZDE- se stane novým koučem česPanenka, Rudolf Otepka nebo NĚK MELICHAR z Hodonína.
ké reprezentace. Kdo to podle
Miroslav Matušovič a jako host
vás bude za předpokladu, že
přijel i Brňan Petr Švancara.
Během klání jsme oslovili dva tedy stávající trenér Jaroslav
Letošní, v pořadí 15. ročník, me- bývalé fotbalisty, kterým jsme Šilhavý skončí?
zinárodního turnaje ve futsalu položili pět stejných otázek, na PANENKA: Já vím stoprocenthráčů nad 50 let, vyhrál nakonec které nám následně takto odpo- ně, že to nebudu, to vím určitě.
po zásluze celek SIGITEAM, když věděli.
(smích) Ono na druhou stranu
pouze v jednom utkání ztratil Jako první do našeho diktafo- to není jednoduché rozhodnubody, a to díky remíze 4:4 s Jis- nu hovořil ANTONÍN PANEN- tí, mužstvo se musí stabilizokrou Kyjov. Nedařilo se pořada- KA (73 – na snímku v zájmu vat. Myslím si, že tam byl dobrý
telům tohoto klání, týmu Slovan regionálních médií), bývalý mi- duch, ale bohužel se nepodařilo
Hodonín, který uhrál jediný bod
za remízu s Kyjovem, ale překvapivě vedl v duelu se SIGITEAMEM 3:2, nakonec ale padl po
výsledku 3:5. Na poslední chvíli
se odhlásila z turnaje Zbrojovka
Brno, takže nastala komplikace
pro pořadatele, ale i ta se brzy
vyřešila. Do Hodonína zavítal
nejbližší soused od východních
hranic, Slováci z Holíče.
Nejlepším hráčem byl vyhlášený
Rudo Holec (Iskra Holíč), brankářem Ladislav Nezval (Slovan str Evropy z Jugoslávie v roce dostat na MS do Kataru. Pokud
Hodonín), nejstarším pak An- 1976, kde se zapsal do povědomí budeme chtít kouče vyměnit, výtonín Panenka (73) a nejtěžším všech fotbalových příznivců díky konný výbor (VV) by měl mít již
Ladislav Vízek (oba SIGITEAM), rozhodující proměněné penal- připravenou náhradu. Moc trekterý svoji váhu popsal s humo- tě proti Západnímu Německu, nérů na této úrovni u nás zrovna
rem jemu vlastním následovně: kdy německého brankáře Seppa není, ale já osobně bych to přál
„Já mám hospodu, proto musím Maiera poslal pro „noviny“ a této Ivanu Haškovi – má velké zkuševše ochutnávat a proto i tak vy- penaltě se říká „Vršovický dlou- nosti, přehled a fotbal neskutečpadám!“
bák.“
ně miluje. Na druhou stranu je
Mezi nejlepší střelce se zařadi- Druhým do zajímavé debaty byl problém v tom, že nemáme hrá-

če, kteří by pravidelně hrávali v
renomovaných ligách, výjimkou
je jen Tomáš Souček v Anglii a
Patrik Schick v Německu, a to je
fakt málo!
SIEGL: Musíme si říct, že Jarda
Šilhavý odvedl dobrou práci a
teď je na samotném svazu, zda
bude pokračovat. Moc kandidátů na tento post u nás není:
je to Víťa Lavička a Ivan Hašek.
Já bych to přál Ivanovi. Nevím,
zda už proběhlo nějaké jednání
mezi ním a svazem, zda se vůbec potkali. To se ale bude asi
řešit až po svátcích – bude záležet i na předsedovi Petru Fouskovi, jakými kroky bude chtít
dál směřovat český fotbal.
Loni na podzim se provalila aféra kolem odposlechů a
mezi největší ryby se v síti Policie ČR objevil bývalý místopředseda Roman Berbr. Co na
tuto aféru říkáte?
PANENKA: Bylo takovým veřejným tajemstvím, že fotbal
u nás není v pořádku, zejména
v nižších soutěžích. Tady byl
patrný prorostlý systém, který založil právě Berbr a kde v
podstatě o výsledcích rozhodovali samotní delegáti a rozhodčí! Je tady nyní nový VV, s ním
by měl přijít do našeho fotbalu
i čerstvý vítr. Ideální by bylo,
aby se fotbal zprůhlednil, kdyby
skončili všichni ti, co se do této
kauzy zapletli, ale ono by to nebylo v podstatě moc reálné. To
by museli skončit třeba někteří
rozhodčí a ty momentálně nemáme, takže není to zase tak
jednoduché.
SIEGL: Když se na to dívám z pohledu bývalého hráče a později
jako člověka, který se stále kolem fotbalu pohybuje (nyní jako
televizní expert – pozn. red.),
tak věci, které vyšly najevo, jsou
nepříjemné, měly by se určitě
prošetřit. Můj kamarád Josef
Chovanec byl z toho hodně špatný, v té době byl totiž ve funkci
předseda Komise rozhodčích.
Otázkou je, proč některé kluby
rozhodčí uplácely. Já jsi jdu zahrát fotbal abych se zpotil, dělám to pro radost!
Určitě sledujete naši ligovou
soutěž. Kdo vyhraje letošní
ligu, kdo naopak soutěž opustí?

Sigiteam - vítěz turnaje.
PANENKA: Čekal jsem, že se o
titul utkají zejména Slavia se
Spartou, ale teď už to vidím jen
na Slavii. I když ji provází v sezoně hodně zraněných hráčů,
má relativně široký kádr, zkušenosti z evropských pohárů,
takže mistrem bude Slavia. A
kdo získá Černého Petra? Tady
to vidím na Karvinou – nevyšel
ji vůbec podzim 2021 a teď už
to těžko dožene. V baráži se asi
objeví Pardubice, Jablonec a nerad to říkám, zřejmě i Bohemka.
SIEGL: Já začnu od konce. Sestoupí Karviná. V baráži se
může stát cokoliv, bude rozhodovat třeba i jedno utkání, ve
kterém se rozdíl mezi koncem
první ligy a popředím druhé
nejvyšší soutěže může hodně
srovnat. Z 2. ligy Sparta B postoupit nemůže, problém může
mít Líšeň nebo Vlašim, které
nemají patřičné zázemí pro 1.
ligu, takže do hry může vstoupit
Opava či Dukla Praha. Kdybych
si měl teď tipnout, tak větší šanci na titul dávám Slavii. Vypadla
sice s poháru, což ji může poznačit, ale má silný tým se širokým kádrem.
Ve čtvrtek skončila svou pouť v
Konferenční lize pražská Slavia.
Co na její výkony říkáte?
PANENKA: Slavia to měla dobře rozehrané, mohla postoupit,
ale oba její gólmani se nevyvarovali chyb (Kolář, Mandous),
takže nakonec skončila. Na druhou stranu je ale třeba říct, že
letos to byla pro Slavii jen třetí
nejvyšší soutěž v rámci Evropy,
což byl v podstatě pro ni pokles

(Foto: Jaroslav Kicl - 3x)
oproti minulým letům.
SIEGL: S odstupem času jsme
to hodnotili i s bývalým brankářem Laďou Maierem. Slavia ty branky soupeři nabídla
sama, v Rotterdamu dostala
blbý třetí gól. Konferenční liga
je sice až třetí soutěž v Evropě, ale má svoji kvalitu, přinese
to i nějaké finance do klubové
pokladny. Padlo hodně branek,
ale může se radovat pouze jeden tým, a tím byl Feyenoord
Rotterdam.
Co vy a jižní Morava?
PANENKA: Tak na tento region nedám dopustit! Ještě když
jsem hrával v Rakousku, tak
jsem tady autem každý týden
za fotbalem projížděl a mám
zde spoustu dobrých kamarádů,
nejen vinařů. Třeba vinař Krejčiřík z Velkých Pavlovic, Luboš
Trecha z Hodonína, Stanislav
Mádl z Velkých Bílovic, ale známé mám i v Mutěnicích. Jsou
zde výborní, příjemní lidé. Jinak
víno mám rád – dříve to bylo
bílé, a čím jsem starší, tak mi
více chutná červené. Značku ale
nemám, jsem takový všepijec!
SIEGL: Jsme rádi za každé pozvání tady na Moravu! Je to sice
z ruky, ale rádi sem jezdíme.
V Hodoníně to bylo opět vynikající – navíc jsme vyhráli. Má
to ten správný náboj, je škoda,
že pouze nepřišli diváci. Ale pořadatelé přesto odvedli skvělou
práci, musím je za náš tým celkově pochválit. A co mi chutná?
Já mám rád pivo, ale i víno. Raději mám bílé, suché.
(pol)

VYDŘENÁ VÝHRA NAFTAŘŮ NAD TASOVICEMI!
ŠLÁGR KOLA V 1. B TŘÍDĚ ZVLÁDL TÝM Z KYJOVSKA
REGIONÁLNÍ FOTBAL – VÍKEND 9. - 10. DUBNA
DIVIZE D – 17. KOLO
FK HODONÍN – TJ Sokol Tasovice
1:0 (0:0)
Byl to ten zápas, na který by měli
vítězové co nejdříve zapomenout a pokud možno brzy přepnout na jiný rychlostní stupeň.
Velký favorit na nerovném hřišti
stadionu v Šardicích (tam ještě
odehraje Hodonín nejbližší dva
domácí souboje) byl totiž od začátku zaskočený nepříjemným
presinkem bojovníků ze Znojemska, kteří nečekaně sahali v
této nezáživné bitvě po jednom
bodu. Do utkání výrazně zasáhli
oba asistenti rozhodčího: nejprve AR1 signalizoval v 74. minutě

ka nepouštěl do nějakých šancí.
hlavnímu po kontaktu či nekon- Daniel Odehnal,
taktu domácího Sukupa s útoč- ČK:74. minuta Ondřej Sukup Dnes se nám utkání nepovedlo,
níkem hostů Michalem Garčicem (HO) po druhé ŽK,
nehráli jsme dobře, nebyli jsme
nedovolené bránění domácího střely na branku: 2:1, mimo: 7:4, to prostě my. Vázla nám kombinace a podali jsme asi nejhorší
hráče a protože ten již vlastnil rohové kopy: 8:4,
ŽK, následovala po druhé ŽK zá- rozhodovali: David Šimoník – Jo- výkon v této sezoně. Je to nakokonitě červená a pak v 90. mi- sef Tomanec (AR1), Vlastimil nec se šťastným koncem pro nás,
nutě mával AR2 praporkem na Ogrodník (AR2), delegátem na takže o to víc si těch tří bodů váznamení, že hostující obrana si utkání byl Pavel Sedláček,
žíme,“ hlásil po souboji trenér
vítězného týmu PAVOL ŠVANTpočínala před vlastním pokuto- 210 diváků.
NER.
vým územím nedovoleně, násle- SESTAVA FK HODONÍN:
doval trestný kop pro Hodonín a Martin Petráš – David Helísek, „Z naší strany to bylo špatné, ale
šťastná trefa Langera, po které si Patrik Dressler, Adam Dun- trápíme se v podstatě od prvnílídr skupiny řádně oddechl – 1:0! da (72. - Radek Sasín) – Patrik ho jarního zápasu. Chtělo by to
Švantner – Petr Bohun (77. - Da- získat nějakou větší výhru, kteSTATISTIKA UTKÁNÍ:
niel Pospíšil), David Michna (46. rá by nás nakopla, je to prozaBranka: 90. Tomáš Langer,
ŽK: 56. Ondřej Sukup, 66. Tomáš - Václav Raisigl), Tomáš Langer, tím takové utrápené. Na kopání
Langer, 90.+1 Martin Petráš – 63. Ondřej Sukup - Martin Holek, Ja- podobných standardních situací
Marcel Blahoudek, 89. Tomáš kub Kosorin.
jsem byl určený a když jsem viCihlář, 90.+2 Pavel Lapeš, 90.+2 „Soupeř nás poctivou hrou zkrát- děl čas (běžela 90. minuta), roz-

Souboj dvou kapitánů nakonec vyšel lépe pro domácího Filipa Pochylého (vlevo), přičemž hostující Tomáš Ťok se právě v tomto okamžiku ocitl na kolenou. Z utkání Sv.-Mistřín - Kozojídky.
(Foto: Pavlína Burešová)
hodl jsem se pro přímou střelu,
nikoliv pro centr do vápna. Obstřelil jsem zeď, mám pocit, že
to před gólmanem ještě skočilo
a jsem moc rád, že balon skon-

čil v soupeřově brance. Do Hodonín jsem odešel v zimní přestávce na základě oslovení lídra
divize při přípravném souboji
Otrokovic právě s Hodonínem.
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Přiznám se, že mě oslovili i Otrokovice, a i když ty nabízely lepší
finanční podmínky, rozhodl jsem
se nakonec pro Hodonín, který
si vyšší soutěž určitě zaslouží,“
prozradil NOVÉMU SLOVÁCKU
střelec jediného gólu TOMÁŠ
LANGER, který žije v Prostějově a do Hodonína se přesunul z
Vyškova, kde absolvoval loni na
podzim operaci kolene.
Toto kolo sledovalo 1 086 fanoušků, což činí průměr 155
příznivců na jednom duelu (to
je sice nic-moc, ale omlouvá typicky aprílové počasí), střelci tak
trochu ještě asi odpočívali, neboť
padlo jen 16 gólů, což je průměr
2,28 branek na zápas. Bilance zápasů je 3-3-1.
DALŠÍ VÝSLEDKY:
Ždírec nad Doubravou – Žďár
nad Sázavou 2:2 (1:0), ŽK: 4:4,
210 diváků, Polná – Zbrojovka
Brno B 0:0, ŽK: 2:1, 120, Velká
Bíteš – Stará Říše 2:4 (0:3), ŽK:
2:2, 150, Bystřice nad Pernštejnem – Humpolec 1:1 (0:1), ŽK:
2:1, 100, Start Brno – Lanžhot
1:0 (0:0), ŽK: 5:3, ČK: 75. minuta Erik Burac (L.) po druhé žluté, 230, Břeclav – Havlíčkův Brod
2:0 (2:0), ŽK: 2:3, 66.
DIVIZE E – 17. KOLO
FK Kozlovice – TJ SLOVAN BZENEC 1:2 (0:1)
Překvapení se zrodilo o druhé
aprílové neděli v Kozlovicích,
kde domácí roli favorita naprosto nezvládli! Okurkáři tak znovu
potvrdili, že se jim v této sezoně
hraje daleko lépe na soupeřových trávnících než v domácím
stánku.
STATISTIKA ZÁPASU:
Branky: 78. Miroslav Kozák – 37.

Radim Čech, 53. Dominik Pelikán,
ŽK: 52. Lamine Fall, 65. Tomáš
Strašák, 90. Radek Smékal – 87.
Lukáš Mlýnek, 89. Dalibor Zeman, 90. Radim Čech,
295 diváků.
Tady viděli diváci 17 branek, což
je průměr 2,42 gólů na jedno
utkání. Do ochozů sedmi stadionů si našlo cestu celkem 1 340
diváků, to je průměr cca 191 fanoušků na jedno divizní klání. V
tomto kole se daleko více dařilo hostujícím týmům při bilanci
1-1-5!
DALŠÍ VÝSLEDKY:
Šumperk - Skaštice 2:1 (1:1), ŽK:
4:3, 100, Všechovice – Slavičín
1:4 (0:2), ŽK: 1:0, 194, Přerov –
Hranice 0:1 (0:1), ŽK: 0:2, 364,
HFK Olomouc – Valašské Meziříčí 0:2 (0:1), ŽK: 1:1, 52, Nové
Sady – Vsetín 0:0, ŽK: 6:2, ČK: 72.
minuta Aleš Rus (NS) po druhé
žluté, 125, Strání – Holešov 1:2
(0:0), ŽK: 1:2, 210.
KRAJSKÝ PŘEBOR – 19. KOLO
Příjemně překvapili Vinaři z
Mutěnic, kteří vyhráli v Bosonohách vysoko 4:0 (2:0). Branky: 42. a 65. Lubomír Kupčík, 8.
Dalibor Koštuřík, 55. František
Lamáček, ŽK: 2:1 (u Mutěnic
Richard Svoboda), 80, hostující
gólman Filip Leznar tak udržel
čisté konto!
Baníkovci z Ratíškovic si přijeli
do Rousínova pro porážku 0:1,
o které rozhodla penalta ze 24.
minuty, kterou proměnil domácí
Tomáš Florian, jenž zápas nedohrál. Byl vyloučený v 55. minutě
po druhé žluté, sledovalo 105 diváků.
Na osm zápasů si našlo cestu 625

fanoušků, což je průměr 78 diváků je jeden zápas. Padlo celkem
22 branek při průměru 2,75 gólů
na zápas.
DALŠÍ VÝSLEDKY:
Líšeň B – Moravský Krumlov
1:0 (1:0), 50, MS Brno – Ráječko
0:3 (0:2), 50, Ivančice – Kuřim
2:1 (1:1), 100, Sparta Brno -Dosta Bystrc 2:4 (1:1), 60, Svratka
Brno – Krumvíř 2:1 (1:1), 100,
Bohunice – Boskovice 0:1 (0:1),
80.
1. A TŘÍDA - SKUPINA B, 17.
KOLO
Vacenovice sice dali hned v první
minutě gól, ale i tady platilo, že
„První vyhrání z kapsy vyhání!“
Veselané doma zdolali celek z
Velké nad Veličkou i díky dvěma
slepeným gólům krátce po hodině hry. Dubňany padly na hřišti
lídra skupiny z Břeclavska, když
vítěznou branku dali domácí pět
minut před koncem.
VÝSLEDKY:
Vacenovice – Hroznová Lhota 1:2
(1:1), 1. Michal Jakubíček – 23.
Miroslav Falešník, 48. Zbyněk
Smetka, ČK: v 90. minutě ji viděl
po druhé žluté domácí Miroslav
Chvátal, 100, Velké Pavlovice –
Rohatec 1:1 (0:0), 84. Adam Fridrich – 85. David Šimánek, 120,
Veselí nad Moravou – Velká nad
Veličkou 3:0 (1:0), 34. Matěj
Břečka, 62. Martin Vaďura, 63.
Bohumil Vardan, 177, Lednice – Dubňany 2:1 (1:0), 10. Ondřej Osička, 85. Petr Mach - 47.
Tomáš Zelinka, ŽK: 1:7 (!), ČK:
v 62. minutě po druhé žluté ji
spatřil hostující Tomáš Zelinka,
130, Kohoutovice – Milotice 2:0
(1:0), 55, Valtice – Nikolčice 2:3
(0:1), 120, Vyškov B – Šlapanice

2:0 (1:0), 37.
Ježek – David Stejskal a Ondřej – Charvátská Nová Ves 2:0 (2:0),
1. B TŘÍDA – SKUPINA C, 17. Rosa, delegát Marcel Koráb,
14. a 32. Tomáš Lípa, 75, TvrdoKOLO
200 diváků.
nice – Kyjov 1:7 (0:2), za vítěze:
SK SPARTAK SVATOBOŘICE-MI- „Bylo to hodně těžké utkání. 70., 75. a 87. Petr Eliáš, 18. a 47.
STŘÍN – SK KOZOJÍDKY 1:0 (1:0) Chtěli jsme potvrdit výhru z Uh- Tomáš Macek, 16. Jakub SvoboMoje cesta za nedělním šlágrem řic, což se povedlo a za to jsem da, 89. Tomáš Riedl, 80, Ždánice
krajské 1. B třídy začala v restau- moc rád. Stíhací jízda na první – Vnorovy 1:0 (1:0), 15. Frantiračním zařízení místního KD ve Vnorovy tak může pokračovat! šek Snášel, 150, Šardice – BlatSvatobořicích-Mistříně,
které- První půle byla vyrovnanější. nice pod svatým Antonínkem
mu šéfuje velký fanda zdejšího Ve druhé polovině nás soupeř 3:0 (1:0), 26. Roman Hála, 52.
fotbalu, Luděk Bukvald, a právě strašně zmáčkl, ale bohudík pro Tomáš Voříšek, 82. Ondřej Zichátady jsem si dal špičkový oběd: nás z tlaku gól nedal. My jsme ček, 150, Velké Bílovice – Velké
smažený vepřový řízek s bram- to ubránili, i když to byl mís- Němčice 4:2 (2:1), 120.
borovým salátem - ještě teď při ty pořádný kolotoč, taky proto, OKRESNÍ LIGA HODONÍNSKA –
vzpomínce na tento pokrm se mi že jsme přestali hrát a vepředu 17. KOLO
sbíhají sliny!
jsme nedokázali balon udržet. Dambořice – Vlkoš 1:3 (0:1), 90,
Samotný zápas byl spíše bojem, Byli jsme připraveni na to, že nás Petrov – KEN Veselí nad Moraoba týmy tušily, že může rozhod- čeká silný soupeř, neboť Kozo- vou 3:0 (1:0), 50, Ratíškovice
nout jedna branka, což se nako- jídky mají v současné době vý- B – Žarošice 4:1 (2:1), 50, Dolní
nec i potvrdilo. O všem rozhodla borný mančaft. My chceme hrát Bojanovice – Hovorany 1:0 (1:0),
40. minuta, kdy po několika ne- nadále atraktivní fotbal, je tady 82, Lipov – Starý Poddvorov 7:1
důrazných odkopech v pokuto- super partie a jsme na každého (3:1), 73, Žeravice – Hroznová
vém území Kozojídek se dostal protivníka ve skupině nachysta- Lhota B 0:3 (0:1), 50, Bukovany
k odraženému míči domácí Ne- ní. Je to teď jenom o nás,“ řekl po – Kněždub 3:0 (2:0), 30.
chvátal a přesnou ranou po zemi souboji spokojený hrající trenér 3. A TŘÍDA – 15. KOLO
ke vzdálenější tyči poslal Spar- Spartaku FILIP POCHYLÝ.
Kostelec – Vřesovice 2:2 (1:0),
tak do vedení – 1:0. Domácí více „Porážka vždy mrzí! Jeli jsme sem 50, Milotice B – Lužice 3:0 (2:0),
chtěli, hosté první poločas jako- poprat se o dobrý výsledek, zís- 50, Moravany – NESYT HO 3:3
by „prospali.“ Ve druhé půli se kat nějaký bod a předvést solidní (0:1), 50, Dubňany B – Mikulčice
konečně více prezentoval i černý výkon. Ani jedno z toho se nám v 15:3 (8:0)!!!, 37, Vlkoš B – Vracov
kůň z Kozojídek, ale z několika první půli ale nedařilo, míč nám 1:3 (1:3), 50.
závarů a standardních situací odskakoval, z naší strany mi tam 3. B TŘÍDA – 15. KOLO
vždy vyšel vítězně domácí gól- chyběla kvalita. Ve druhém polo- Nenkovice – Bohuslavice 7:0
man Filip Dvořák (nejlepší hráč čase jsme měli už opticky navrch, (3:0), 65, Násedlovice - Čejkovidomácího výběru), takže nako- byly tam náznaky šancí, herně ce 3:0 (0:0), 65, Věteřov – Sobůlnec solidní návštěva (pokud by určitě už lepší než v první části. ky 0:4 (0:3), 50, Kyjov B – Čejč
nebylo takové nefotbalové po- Gól, který jsme dostali, byl zby- 2:0 (2:0), 36, Ždánice B – Archlečasí, určitě by přišlo na stadion tečný, neboť předtím jsme nedo- bov 2:6 (1:2), 60.
ve Svatobořicích-Mistříně více kázali poslat několikrát míč do 3. C TŘÍDA – 15. KOLO
diváků!) viděla pouze jedinou bezpečí,“ zhodnotil porážku hos- Těmice – Velká nad Veličkou B
branku.
tující lodivod RICHARD HROTEK. 2:0 (2:0), 55, Tvarožná Lhota
STATISTIKA DUELU:
DALŠÍ VÝSLEDKY:
– Hrubá Vrbka 3:1 (2:0), 49, RaBranka: 40. Michal Nechvátal,
Uhřice – Přibice 3:3 (2:2), do- dějov – Nová Lhota 4:0 (3:0), 50,
ŽK: Michal Nechvátal, Filip Po- mácí prohrávali 0:1 a 1:2, góly Moravský Písek – Domanín 4:1
chylý, Dalibor Adamec – Jan Ho- Uhřic: 5. a 64. Radim Šnejdar, (2:0), 60, Vnorovy B – Suchov 1:5
donský, Tomáš Ťok, řídili: Michal 40. Tomáš Galia, 100, Strážnice (1:1), 50.
(pol)

Ratíškovický fotbalista Jiří Imrich dal v Podluží tři góly!
REGIONÁLNÍ FOTBAL –
VÍKEND 15. - 17. DUBNA
DIVIZE D – 18. KOLO
AFC Humpolec – FK HODONÍN
0:3 (0:2)
V první Svátek velikonoční, v pátek 15. dubna, se vedoucí celek
této skupiny představil v Humpolci. Naftaři ale v týdnu museli řešit v týmu virózu, která se
na některých hráčích podepsala, takže trenéři měli na lavičce
hned trojici dorostenců z vlastní
líhně! Nakonec byl z toho nejlepší
jarní výkon a tři body do divizní
tabulky!
STATISTIKA ZÁPASU:
Branky: 2. Jakub Kosorin, 37. Daniel Pospíšil, 51. Radek Sasín,
ŽK: Jan Pešek, Tomáš Kopic – Daniel Pospíšil, Tomáš Langer,
rozhodovali: Jan Mayer – Daniel
Marek, Jan Dorotík,
delegát: Ladislav Kundelius,
240 diváků.
„Kluci i přes zmiňované zdravotní
trable zvládli zápas výborně! Dalším plusem bylo první zařazení
do sestavy pro dorostence Tibora
Jágera, který situaci dobře zvládl.
První gól byl hodně uklidňující,
druhý potvrzující naše vítězství
a třetí určil ráz zápasu. Mně se
nejvíce líbil gól z kopačky Daniela Pospíšila, který unikl po levé
straně a tvrdou ranou do vinklu
nekompromisně zavěsil,“ hlásil
po výhře spokojený kouč Hodonína PAVOL ŠVANTNER.
DALŠÍ VÝSLEDKY:
Zbrojovka Brno B – Bystřice nad
Pernštejnem 2:0 (2:0), 7. a 22.
Fabian Matula, ŽK: 1:2, 80, Žďár
nad Sázavou – Velká Bíteš 0:1
(0:1), 43. Richard Novotný, ŽK:
3:0, 102, Havlíčkův Brod – Ždírec
nad Doubravou 1:0 (1:0), 21. Roman Turek, ŽK: 5:3, 160, Lanžhot
– Břeclav 2:0 (2:0), 14. Roman Sabler, 18. Peter Mikúšek, ŽK: 2:5,
800 (!!!), Stará Říše – Polná 1:1
(1:1), 31. vlastní (Vojtěch Haala)
– 26. David Čížek, ŽK: 2:2, 200, Ta-

sovice – Start Brno 1:1 (0:0), 67.
Pavel Lapeš – 77. Dominik Havlín,
bez ŽK, 185.
DIVIZE E – 18. KOLO
TJ SLOVAN BZENEC – FC Strání
1:1 (1:1), překvapení ve Bzenci,
kde hosté, hrající pouze suterén
tabulky, uzmuli důležitý bodík:
góly dávali Robert Knotek (11.
minuta), za hosty srovnal o šest
minut později Petr Gago, ŽK: 2:4
(u Bzence Jakub Linek a Robert
Knotek), 240 fanoušků.
DALŠÍ VÝSLEDKY:
Holešov - HFK Olomouc 0:1 (0:0),
123, Valašské Meziříčí – Šumperk
3:3 (0:1), 87, Hranice – Kozlovice 4:0 (2:0), 460 (!), Slavičín
– Přerov 2:2 (1:1), 149, Skaštice –
Nové Sady 2:2 (0:1), 186, Vsetín
– Všechovice 2:0 (1:0).
KRAJSKÝ PŘEBOR – 20. KOLO
Velké zklamání panuje v bývalé
druholigové baště, tedy v Ratíškovicích. Ty po ostudném výkonu
odevzdaly všechny body v domácím stánku týmu z Bosonoh
a v tabulce se povážlivě propadají – NEJVYŠŠÍ ČAS VYHLÁSIT
FOTBALOVÝ BUDÍČEK! Vinaři z
Mutěnic brali z domácího klání
alespoň jeden bodík, když hosté dohrávali bez vyloučeného
Filipa Chládka, který uviděl po
druhé žluté v 84. minutě červený
kartonek.
VÝSLEDKY:
FK BANÍK RATÍŠKOVICE – FK
SK Bosonohy 0:3 (0:1), 150, FK
MUTĚNICE – SK Líšeň B 2:2
(1:2), za domácí: 39. Dalibor
Koštuřík, 71. Radim Holešinský,
ŽK: 4:4, 89, Moravský Krumlov
– MS Brno 0:0, 155, Krumvíř –
Sparta Brno 4:2 (3:1), 250, Dosta Bystrc – Bohunice 0:0, 235,
Boskovice – Rousínov 1:1 (1:1),
145, Ráječko – Ivančice 3:0 (1:0),
100, Kuřim – Svratka Brno 3:2
(2:0), 100.
1. A TŘÍDA – SKUPINA B, 18.
KOLO
TJ SLAVOJ ROHATEC – FC VESELÍ

NAD MORAVOU 4:2 (4:1)
Loni na podzim prohrál Slavoj
ve třetím největším městě Hodonínska výrazně 0:4, takže měl
soupeři co vracet. Do sobotního duelu však domácí dobře
nevstoupili, když akci dua Filip
Zbytek a Matěj Břečka zakončil v
pohodě do prázdné branky druhý jmenovaný – 0:1. Bylo štěstím
pro domácí soubor, že na tuto
branku brzy zareagoval, neboť o
pět minut později unikl po pravé straně Jiří Jüstel a po střele po
zemi ke vzdálenější tyči vyrovnal – 1:1. Do přestávky domácí
ještě třikrát gólově udeřili, když
se po pěkné akci prosadil Michal
Konečný (ve 38. minutě pro svalové zranění musel ale odstoupit), pak po nenápadném centru
zleva znovu Konečný, aby brankovou tečku výživné první poloviny udělal po trestném kopu
Marek Herzán. Otřesení hosté
se zmohli pouze na korekci výsledku, o kterou se zasloužil na
začátku druhého dějství Martin
Vaďura. Veselané měli ve druhé půli ještě dvě tutovky, ovšem
obě s bravurou vyřešil výborný
gólman Martin Domanský. Hosté tak mají zatím z pěti jarních
zápasů mizernou bilanci jen tří
bodů za domácí výhru 3:0 nad
Velkou nad Veličkou, jinak vždy
tahali za kratší konec fotbalového provazu!
STATISTIKA ZÁPASU:
Góly: 20. a 35. Michal Konečný, 9.
Jiří Jüstel, 39. Marek Herzán – 4.
Tomáš Břečka, 47. Martin Vaďura,
ŽK: Filip Zbytek (VES.),
řídili: Daniel Hřib (Boleradice) –
Michal Zámečník a Petr Jonáš,
delegátem byl: Michal Jelínek(Pustiměř),
za chladného aprílového počasí
bylo přítomno 120 diváků.
„Změnili jsme poprvé taktiku,
protože Veselané hrají běhavý fotbal, mají tam mladé kluky,

takže jsme potřebovali zavírat
střed hřiště s lajnami, což kluci
kromě toho začátku i plnili. Od
nás to byl dnes takticky dobrý
výkon, moc fotbalu tam zrovna
nebylo, ale účel světí prostředky! Já jsem poprvé v kariéře jako
trenér porazil Veselí nad Moravou, takže určitě spokojenost,“
hlásil spokojený kouč Slavoje
VIKTOR LINHART.
„Přijeli jsme s tím, že budeme
hrát agresivní fotbal, běhavý a
domácí hned napadat. Dobrý
začátek, když jsme dali po důrazném presinku první branku.
Potom si ale začal dělat každý
na hřišti co chtěl – bylo to z naší
strany bez bojovnosti, nasazení,
se špatným bráněním, takže ty
čtyři góly za poločas jsme domácím v podstatě darovali! Až po
větru v kabině jsme začali hrát
naši hru. Dali jsme brzy gól, měli
další 2 až 3 šance, ovšem domácí vyhráli zaslouženě. Prohrát se
může, ale ne takovým způsobem,
jak jsme to předvedli v první
půli. Za mě je to velké zklamání!“
řekl NOVÉMU SLOVÁCKU trenér
hostů LIBOR SOLDÁN.
DALŠÍ VÝSLEDKY:
Nikolčice – Vacenovice 2:3 (1:1),
80, Hroznová Lhota – Kohoutovice 4:0 (2:0), 205, Milotice
– Velké Pavlovice 2:0 (1:0), 103,
Velká nad Veličkou – Lednice 1:3
(1:3), 100, Dubňany – Vyškov B
5:3 (2:2), 120, Šlapanice – Valtice 0:1 (0:0), 30.
1. B TŘÍDA – SKUPINA C, 18.
KOLO
Překvapení hlásí nováček ze
Vnorov, který doma uhrál hubenou remízu s týmem Tvrdonic.
Zadařilo se Šardicím, které sice
od osmé minuty prohrávaly venku 0:1, zápas ale nakonec otočily, když se v jejich dresu zapsali
mezi střelce Patrik Bohun (20.
minuta) a v 89. minutě dal vítězný gól Martin Vaverka. Porážku
z minulého duelu odčinili doma

Kozojídky v souboji s Uhřicemi, 30, Vřesovice – Žádovice 2:4
když góly vítězů zaznamenali: (1:1), 20.
Tomáš Ťok, Robert Nekarda a 3. B TŘÍDA – 16. KOLO
Tomáš Kurečka.
Čejkovice – Kyjov B 2:4 (1:2),
VÝSLEDKY:
60, Čejč – Nenkovice 3:1 (2:0),
Velké Němčice – Šardice 1:2 50, Bohuslavice - Ždánice B 4:0
(1:1), 101, Blatnice pod sva- (1:0), 40, Archlebov – Věteřov
tým Antonínkem – Ždánice 1:0 2:1 (0:0), ?, Sobůlky – Lovčice 6:1
(0:0), 80, Kozojídky – Uhřice 3:1 (2:1), 30.
(2:1), 120, Přibice – Strážnice 3:1 3. C TŘÍDA – 16. KOLO
(1:0), 73, Vnorovy – Tvrdonice Nová Lhota – Vnorovy B 2:2
1:1 (0:0), 70, Kyjov - Svatoboři- (0:2), 20, Suchov – Těmice 3:1
ce-Mistřín 0:0, 200, Charvátská (2:0), 50, Domanín – Radějov 1:6
Nová Ves – Velké Bílovice 1:0 (0:3), 50, Velká nad Veličkou B –
(0:0), 150.
Tvarožná Lhota 2:5 (0:2), 50.
OKRESNÍ LIGA NA HODONÍN(jop)
SKU – 18. KOLO
TJ Starý Poddvorov – FK Baník
POZVÁNKA NA ZÁPAS JARA!
Ratíškovice B 0:4 (0:2)
V
SOBOTU 23. DUBNA OD
Souboj dvou nejlepších týmů
10:15 HODIN SE FK HODOsoutěže vyzněl nakonec na PodNÍN UTKÁ V JEDNOZNAČluží jasně pro hosty, kteří vyhráNÉM ŠLÁGRU JARNÍ ČÁSTI
li zaslouženě. Byli fotbalovější,
DIVIZE
D DOMA, V ŠARDIrychlejší, v osobních soubojích
CÍCH, S DRUHÝM TÝMEM
daleko důraznější a měli výborSKUPINY – FC ZBROJOVKA
ně zahrávané rohy, po kterých
BRNO
B.
hrozilo domácí defenzivě vždy
BUDE SE HRÁT V PODSTAvelké nebezpečí! Domácí nezaTĚ O ŠEST DIVIZNÍCH BODŮ,
stihl tento duel zrovna ve formě,
NENECHTE SI PROTO TENtakže jarní trápení je na pokraTO SOUBOJ V ŽÁDNÉM PŘÍčování!
PADĚ UJÍT!
Góly: 31., 44. a 78. Jiří Imrich,
A CO ŘÍKÁ K SAMOTNÉMU
76. Lukáš Durin, žluté karty: LuZÁPASU KOUČ HODONÍNA
káš Kašík – Lukáš Chytka, Petr
PAVOL ŠVANTNER?
Šťastný, střely na branku: 1:9 (!),
„ZÁPAS BUDE MÍT NÁBOJ –
mimo: 6:7, rohové kopy: 1:9 (!),
MY CHCEME USPĚT, MÁME
rozhodovali: Zbyněk Zima – Jan
NAVÍC K DOBRU ŠESTIBODOPiskoř a Lubomír Hlavinka, deleVÝ POLŠTÁŘ. PO LANŽHOTU
gát: Marek Rybecký, 200 diváků.
V PRVNÍM JARNÍM KOLE NÁS
ZBÝVAJÍCÍ VÝSLEDKY:
ČEKÁ NEJTĚŽŠÍ SOUPEŘ, NA
Hovorany – Petrov 5:0 (5:0), 50,
TO SE MUSÍME PROSTĚ PŘIKEN Veselí nad Moravou – BuPRAVIT. TÝMU VĚŘÍM!“
kovany 3:0 (1:0), 68, Kněždub –
Žeravice 1:1 (1:1), 100, Žarošice
– Dambořice 1:1 (0:0), 107, Vlkoš
– Dolní Bojanovice 2:0 (1:0), 30,
POZVÁNKA NA JARNÍ
Hroznová Lhota B – Lipov 1:0
MAGNET TÉTO SKUPINY!
(1:0), 220 (!).
V NEDĚLI 24. DUBNA HRA3. A TŘÍDA - 16. KOLO
JE DOMA PRVNÍ RADĚJOV S
Mikulčice - Vlkoš B 1:4 (0:2), 65,
DRUHÝM MORAVSKÝM PÍSLužice – Kostelec 2:2 (1:1), 32,
KEM. VÝKOP TOHOTO SOUVracov – Moravany 2:0 (1:0), 77,
BOJE JE V 15 HODIN!
NESYT HO – Milotice B 4:1 (0:0),
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19. 4. 2022 / NOVÉ SLOVÁCKO / SPORT

DIVIZE D
1. HODONÍN
2. Zbr. Brno B
3. Lanžhot
4. Start Brno
5. Břeclav
6. Tasovice
7. Havl. Brod
8. Humpolec
9. Velká Bíteš
10. Bystřice n. Pern.
11. Žďár n. Sáz.
12. Stará Říše
13. Ždírec n. Doub.
14. Polná
DIVIZE E
1. Hranice
2. Přerov
3. Kozlovice
4. Val. Meziříčí
5. Vsetín
6. Nové Sady
7. Šumperk
8. BZENEC
9. Všechovice
10. Slavičín
11. HFK Olomouc
12. Skaštice
13. Strání
14. Holešov

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
16
17

17
16
16
16
16
17
16
17
16
17
16
16
16
16

15
12
11
8
8
7
7
7
5
5
4
4
1
0

12
9
8
8
8
7
7
6
6
5
5
4
2
2

1
4
0
5
4
5
2
2
4
4
5
2
4
6

2
3
4
4
4
5
2
4
3
4
3
4
5
3

1
1
6
4
5
5
8
8
8
8
8
10
11
11

3
4
4
4
4
5
7
7
7
8
8
8
9
11

53:10
42:12
32:13
31:18
26:20
32:26
24:25
21:32
17:23
20:40
28:40
22:37
9:28
9:42

47:17
41:20
34:27
30:26
23:20
34:21
22:29
25:31
33:36
27:37
18:29
20:34
10:21
10:26

KRAJSKÝ PŘEBOR
1. Bohunice
20 14 4 2 42:14
2. Kuřim
20 14 2 4 50:29
3. Boskovice
20 13 3 4 36:18

46
40
33
29
28
26
23
23
19
19
17
14
7
6

38
30
28
28
28
26
23
22
21
19
18
16
11
9

46
44
42

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rousínov
Líšeň B
Ráječko
Krumvíř
Dosta Bystrc
Sparta Brno
Ivančice
Svratka Brno
Bosonohy
RATÍŠKOVICE
MUTĚNICE
MS Brno
Mor. Krumlov

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

11
11
9
9
6
9
7
6
7
7
4
3
2

5
2
4
1
9
0
4
5
2
1
6
4
4

4
7
7
10
5
11
9
9
11
12
10
13
14

42:28
42:25
45:37
33:37
30:23
43:45
33:42
28:36
26:44
28:40
28:37
17:41
14:41

38
35
31
28
27
27
25
23
23
22
18
13
10

1. A TŘÍDA – SKUPINA B
1. Lednice
18 15 1
2. Vyškov B
18 11 2
3. DUBŇANY
18 11 2
4. HR. LHOTA
18 11 2
5. VESELÍ n. MOR. 18 11 1
6. Kohoutovice
18 11 1
7. MILOTICE
18 10 3
8. ROHATEC
18 6 7
9. Vel. Pavlovice
18 5 3
10. Valtice
18 5 3
11. Nikolčice
18 5 2
12. VACENOVICE
18 3 3
13. Šlapanice
18 3 2
14. VELKÁ n. VEL. 18 3 0

2
5
5
5
6
6
5
5
10
10
11
12
13
15

55:15
54:26
43:23
49:31
65:40
40:28
46:31
31:28
36:40
29:48
30:45
26:58
18:56
18:71

46
35
35
35
34
34
33
25
18
18
17
12
11
9

1.
1.
2.
3.
4.
5.

3
5
4
4
5

39:14
53:29
48:32
44:32
42:26

39
35
34
34
29

B TŘÍDA – SKUPINA C
VNOROVY
18 12 3
SVAT.-MISTŘÍN 18 11 2
KYJOV
18 10 4
UHŘICE
18 10 4
KOZOJÍDKY
18 8 5

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ŠARDICE
18
ŽDÁNICE
18
Vel. Němčice
18
Vel. Bílovice
18
Přibice
18
STRÁŽNICE
18
Charv. Nová Ves 18
BLATNICE p. SV. ANT. 18
Tvrdonice
18

9
8
7
7
5
4
5
3
2

35:31
31:26
24:26
35:39
33:39
35:42
21:47
30:45
21:63

29
27
26
23
20
17
16
15
9

OKRESNÍ LIGA 1. Ratíškovice B
2. Vlkoš
3. St. Poddvorov
4. Hr. Lhota B
5. D. Bojanovice
6. Žarošice
7. Lipov
8. Petrov
9. Bukovany
10. Dambořice
11. KEN Veselí n. M.
12. Kněždub
13. Hovorany
14. Žeravice

HODONÍNSKO
18 17 0 1 58:10
18 12 2 4 65:31
18 12 1 5 41:27
18 9 4 5 45:40
18 8 1 9 36:29
18 7 3 8 31:39
18 6 5 7 29:27
18 6 5 7 30:39
18 7 2 9 32:53
18 6 3 9 35:37
18 6 3 9 29:34
18 4 6 8 26:38
18 2 5 11 18:39
18 2 4 12 21:53

51
38
37
31
25
24
23
23
23
21
21
18
11
10

3. A TŘÍDA
1. Vracov
2. Dubňany B
3. NESYT HO
4. Vlkoš B
5. Žádovice
6. Milotice B
7. Moravany
8. Vřesovice
9. Mikulčice

13
12
13
13
12
13
13
13
12

34
33
23
20
19
19
15
14
10

11
11
7
6
6
6
4
4
3

2
3
5
2
5
5
1
6
3

1
0
2
2
1
1
3
2
1

7
7
6
9
8
9
12
9
13

1
1
4
5
5
6
6
7
8

34:13
66:16
33:29
40:25
31:30
30:38
31:42
43:44
17:55

10. Lužice
11. Kostelec

13 2 2 9 24:38
13 1 3 9 16:35

3. B TŘÍDA
1. Násedlovice
2. Sobůlky
3. Kyjov B
4. Čejč
5. Nenkovice
6. Archlebov
7. Lovčice
8. Čejkovice
9. Věteřov
10. Ždánice B
11. Bohuslavice

12
13
13
13
13
13
12
12
13
13
13

11
10
10
8
6
5
4
3
2
1
1

1
1
1
1
2
4
3
2
2
1
0

0
2
2
4
5
4
5
7
9
11
12

8
6

52:11
52:13
51:12
35:16
42:28
33:31
23:34
19:28
23:47
16:75
15:66

34
31
31
25
20
19
15
11
8
4
3

3. C TŘÍDA
1. Radějov
11 9 1 1 33:14
2. Mor. Písek
11 8 3 0 30:12
3. Těmice
12 7 0 5 39:30
4. Hrubá Vrbka
11 6 2 3 29:27
5. Suchov
11 5 2 4 43:32
6. Domanín
11 4 2 5 22:24
7. Vnorovy B
12 3 3 6 21:30
8. Tv. Lhota
11 3 0 8 20:27
9. Nová Lhota
12 2 2 8 14:37
10. Velká n. V. B
12 2 1 9 24:42
Ze soutěže se v zimě odhlásila LOUKA!

28
27
21
20
17
14
12
9
8
7

Šéfka Drtičů Jana Gajošová vůbec neuvažuje o prodeji licence!

HODONÍN – Nižší hokejové
zachránili v podstatě až v
soutěže u nás sezonu 2021hodině dvanácté, tedy v po2022 již odpískaly, ale to vůsledním barážovém souboji.
bec neznamená, že by byl na
Proč se projevil takový herhokejovém poli klid. Hodně
ní a výsledkový pokles - kde
vzruchu panuje nyní v okreshledat hlavní příčiny?
ním městě Hodonín, který od
„Druhá liga je z mého pohledu
nového ročníku uvidí pravé
nejtěžší soutěž ze všech. Musíderby-mače, neboť po záchrate trénovat každý den a do toho
ně Drtičů v samotné baráži se
dva zápasy týdně. Jsme soutěž
do 2. ligy dostal i tým SHKM
amatérská, takže hráči byť vyHodonín. Předsedkyni klubu
nikající, se pouze hrou neuživí.
SHK Hodonín JANĚ GAJOŠOMusí chodit do práce a časově
VÉ (na snímku) jsme položivše skloubit. Náš kádr se ustálil
li uprostřed minulého týdne
cca v prosinci. Hráli jsme neu(Foto: archiv klubu) stále v nízkém počtu. Troufám
čtyři otázky, na které nám tato Jana Gajošová.
ochotně odpověděla.
si tvrdit, že pokud by jsme měli
1/ - Zkuste se s odstupem ročná při poklesu sponzorů, trenéra i realizačního týmu si tak o čtyři hráče více, budeme
času podívat za minulou se- navíc stále se strašákem CO- zaslouží veliké poděkování a hrát suverénně play-off a nikozonou!
liv sestupovou baráž!“
VIDEM-19 a tak dále. Vše jsme úctu!“
„Minulá sezona? Jako ty před- ale nakonec zvládli a jsem na 2/ - Drtiči prožili hodně těž- 3/ - Neodpustím si otázku
cházející – finančně velmi ná- to pyšná. Celá ta parta včetně ký ročník, když druhou ligu směrem k dalšímu fungová-

ní týmu SHK Hodonín, neboť SHKM je vlastně takzvaně od
v poslední době se až moc našich Drtičů. Nikdy bych nečasto mluví mezi sportovní dovolila, aby druhá liga nebyla
veřejností o možném prode- v Hodoníně!“
ji soutěže do Břeclavi či Kro- 4/ - Jak se těšíte na hodonínměříže. Co je na tom pravdy? ská derby ve třetí nejvyšší
„Jsme velmi malé město na to, soutěži v Česku. Už jste konaby zde působily dva kluby ve taktovala manažera Banístejné soutěži. Nemáme taky kovců Martina Vyrůbalíka a
tu podporu z města jako dří- jak toto případně proběhlo?
ve a pochopila jsem, že vede- „Jsme tak na dálku ve spojení
ní města se kloní více se svou s Vyrubem (Martin Vyrůbalík
podporou klubu SHKM. Do – poznámka red.) - on mně podnešního dne jsme ale žád- přál k udržení 2. ligy a já jemu
nou licenci neprodali. Tyto k postupu. Řekli jsme si, že jak
domněnky vytváří pouze lidé, soutěže skončí, zasedneme
kteří nám nepřejí a dělají vše spolu ke stolu a vše vyřešíme
proto, aby nás jen pomluvili. ke spokojenosti všech. Jde nám
Nad tím jsme se ale povznesli a o kvalitní hokej v Hodoníně,
dál budeme uvažovat racionál- který je hlavně pro fanoušky
ně. Jsem si plně vědoma toho, a není potřeba je rozdělovat!“
že spousta hráčů působících v
(pol)

HODONÍN BUDE MÍT VE DRUHÉ LIZE DVA HOKEJOVÉ TÝMY!?

HODONÍN - Co se zdálo být ný Baník (SHKM). Stalo se tak nedají dohromady dostateč- přímo s fanoušky. Všichni
před několika měsíci jen proto, že se na poslední chvíli ný počet hráčů, aby souboje jsme se na zápas s Českými
zbožným přáním, může se změnil závěr kvalifikace o po- doma proti Moravskobudějo- Budějovicemi moc těšili, ale
vickému Hokeji a venku v Ho- nejen my, hlavně fanoušci,“
nyní stát realitou! Okres- stup do 2. ligy (skupina JIH).
ní město na řece Moravě to- Tým HC Samson České Budě- doníně důstojně zvládli, takže řekl zklamaně pro web klutiž bude od dalšího ročníku jovice, který vstoupil na ho- oba duely byly kontumovány bu SHKM Hodonín MARTIN
2022-2023 mít ve 2. hoke- kejovou mapu Česka nedávno ve prospěch jejich soupeřů.
VYRŮBALÍK, manažer a stále
jové lize už dva týmy – k po- (v roce 2020) oznámil, že do „Moc nás to mrzí. Chtěli jsme ještě hráč týmu SHKM Hodopulárním Drtičům (SHK) se dvou posledních zápasů kva- si postup vybojovat sportov- nín.
(jop)
nyní přidává i znovuobnove- lifikace nenastoupí! Jihočeši ní cestou a oslavit tak postup

KONEČNÁ TABULKA KVALIFIKAČNÍ
SKUPINY JIH – PO KONTUMACÍCH:
1. SHKM HODONÍN
4
2. Mor. Budějovice
4
3. Samson Č. Budějovice 4

3
2
0

0
0
1

0
1
0

1
1
3

22:12 9
16:16 7
8:18 2
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Loveckou školu pro nezkrotné ohaře v Žarošicích založily dvě myslivkyně
ŽAROŠICE - Jak praví staré
přísloví: „Myslivec bez psa
je jen poloviční myslivec“ a
my s ním naprosto souhlasíme. Nápad založit si školu
pro lovecké psy se zrodil v
hlavách dvou kolegyň a kamarádek Elišky Lisalové ze
Žarošic a Marcely Zouharové z Klobouček. Pracují na
oddělení životního prostředí
ve Slavkově u Brna a společně je spojuje láska k ohařům,
přírodě a myslivosti. Právě
ohaři je také v obou případech přivedli k myslivosti.
Eliščiny parťačky jsou dvě
fenky Maďarského ohaře a
Marcelka má parťáky hned
tři – fenku Pikardského ohaře, fenku Irského setra a psa
Myslivkyně Marcela ZouhaAnglického setra. Ohařů exirová (navrchu) a Eliška Lisastuje celá řada, například
lová.
dobře známý Výmarský ohař,
Německý ohař, Český fou- posud svoji největší životní
sek, Pointer, Münsterlandský zálibu Eliška Lisalová.
Při výcviku je důležité si uvěohař a spousta dalších.
„Na loveckých plemenech nás domit, že pes je živé stvoření
fascinují jejich vrozené vlast- a ne stroj. Každý pes je originosti. Nikdo je tyto věci, jako nál, a proto je potřeba k nim
je vystavování nebo chuť pro i takto přistupovat. „Snažíme
lov, nemusel učit. Jsou to ele- se psovi porozumět a najít
gantní, inteligentní, empatic- pro něj tu správnou cestu.
ká a nesmírně oddaná stvo- Důležité je výcvikem psa neření a jejich vztah k člověku znechutit, naopak je výhrou
se nedá přiblížit k žádnému pro obě strany, když pes prajinému zvířeti. Mají obrov- cuje s radostí. Vůdce svého
ský náboj a drive, a i když s psa pouze formuje, ale často
vámi leží na gauči a díváte se se může stát, že jeho vlohy
společně na AZ kvíz, na honu nerozvíjí správným směrem,
jsou to neuvěřitelní pracanti nebo je potlačí, protože se
a „gaučáky" byste v nich v tu myslivosti věnovat nechce,“
chvíli těžko hledali. Je to jed- navazuje na předcházející
noduché, proto jsme se be- řeč kamarádky Marcela Zouznadějně zamilovaly zrovna harová.
To byl také jeden z hlavních
do ohařů,“ začala NOVÉMU
SLOVÁCKU vysvětlovat do- důvodů, proč si loveckou

školu založily.
„Chtěly jsme oslovit skupinu
lidí, která má za parťáka ohaře a často si s ním neví rady.
Skupinu, ve které bychom
si vyměnili zkušenosti, rady
a navzájem se obohacovali.
Dalším důvodem, proč jsme
si založily loveckou školu je
fakt, že si čím dál více lidí pořizuje ohaře jen jako domácí
mazlíčky. Pejsek si zvykne
být parťákem při různých
sportovcích aktivitách a zastane roli rodinného společníka skvěle, ale svoje vlohy
prostě nezapře a proto je důležité umět s loveckým psem
pracovat,“ pokračuje Eliška
Lisalová.
Nadšené mladé ženy jsou
přitom společného názoru,
že by se jim práce, pro kterou byli ohaři vyšlechtění,
neměla upírat.
„I když se se psem nechcete
plně věnovat myslivosti je
důležité, aby pes byl ovladatelný a nezpůsobil více škody
než užitku. Každý, kdo uvažuje, že si pořídí loveckého psa,
by se měl naučit toto plemeno dobře znát, aby mu pak
mohl správně porozumět.
Nejde jen o lovecké pudy, ale
také fakt, že jsou to plemena
velmi temperamentní, potřebují pohyb a pozornost a
výcvik ohaře je časově velmi
náročný. Při neznalosti by se
mohlo stát, že
budete mile i nemile překvapeni. Nejdůležitější na výcviku je se nevzdávat! Stejně
jako děti, i psi mají období
vzdoru, kdy má
člověk pocit, že veškerá jeho

práce byla marná, opak je
pravdou. Mladý pes je jako
houba a všechny návyky, ale
také zlozvyky nasává plnými
doušky,“ doplňuje Eliška Lisalová.
Lovecká škola funguje většinou každou neděli v honitbě v Žarošicích, buď formou
procházek, které slouží jako
socializace pro pejsky, nebo
formou výcviku.
„Každý výcvik je zaměřen na
individuální potřeby našich
svěřenců včetně jejich vůdců.
Aktuálně se s některými připravujeme na zkoušky vloh,
s některými cvičíme aporty
na podzimní zkoušky a jakmile se oteplí, určitě se začneme připravovat také na
Národní výstava psů Brno 2022, fenky Bernie a Dorinka, obě
vodní zkoušky,“ dodává Marvítězky své kategorie.
(Foto: Jana Slováková - 4x)
cela Zouharová.
Kromě výcviku se také obě
věnují výstavám, které jsou
nezbytné především pro
kontrolu, zda pes odpovídá
standardu svého plemene.
Rozhodčí na výstavě posuzuje psa z hlediska správného
fyzického vývoje, například
kontroly srsti, výšky, zubů,
pohybu a tak dále.
„Na všech akcích, ať už výstavách, zkouškách nebo
společných honech, se setkáváme s dalšími nadšenci
ohařů, potkáváme zkušené
rádce, ale hlavně utváříme
nová přátelství,“ shodují se
nadšeně při loučení v tomto
povídání o jejich zatím největší životní zálibě, Eliška a
Marcela.
Eliška Lisalová s fenkou Vi- Myslivosti a kynologii zdar!
Marcela Zouharová a Dorindou Gurdau.
(Tonda Vrba) ka na výstavě v Brně.

INZERCE

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM

se sídlem č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka (dále jen “vyhlašovatel“)
tímto dle ustanovení nového občanského zákoníku v platném znění
vyhlašuje

VEŘEJNOU SOUTĚŽ O NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKU
na prodej nemovitostí ve vlastnictví státu, se kterými má právo hospodařit
DIAMO, státní podnik

Lázně Lednice, s.r.o
Lázeňský dům Perla

HLEDÁME na HPP

fyzioterapeuta / fyzioterapeutku
Nabízíme:
dovolená nad rámec ZP - 25 dnů
zvýhodněné stravování - 28 Kč/oběd
práce v příjemném kolektivu
možnost kráceného úvazku
Více informací podá:
paní Formanová 519 304 815,
formanova@lednicelazne.cz
Pracovní pozice je vhodná i pro studenty,
jako povinná školní praxe.

LÁZNĚ LEDNICE, s.r.o.
Břeclavská 700, 691 44 Lednice
www.lednicelazne.cz

Předmětem VSNN je prodej nemovitostí ve vlastnictví České republiky, s nimiž má
právo hospodařit vyhlašovatel, a to s pozemky p. č. 2404/97 – ostatní plocha, ostatní

komunikace o výměře 269 m2, p. č. 2404/105 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
35 m2, p. č. 2408/20 – ostatní plocha, silnice o výměře 2 680 m2, p. č. 2417/1 – zahrada o
výměře 1 114 m2, p. č. 2418/17 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 29 m2, p. č.
2421/71 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2, p. č. 2421/72 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 14 m2, p. č. 2421/73 – ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 4 m2 a p. č. 2421/81 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 87 m2, vše
zapsané na LV 361 pro k. ú. a obec Dubňany, Jihomoravský kraj.

Vyhlašovací cena: 980 000,00 bez DPH

O případném osvobození plnění od daně z přidané hodnoty dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude rozhodnuto na základě čestného prohlášení
kupujícího, ve kterém sdělí účel nabytí nemovitosti.
Kupující bere na vědomí, že předmětné pozemky jsou dotčeny komplexními pozemkovými úpravami
včetně plánu společných zařízení.
Úplné znění oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku (dále jen „VSNN“)
a podmínky VSNN se bezplatně vydávají všem osobám, které projeví zájem, při osobní návštěvě
v místě sídla vyhlašovatele, u vedoucí oddělení správy majetku a pozemků, každý pracovní den, od
10.15 do 12.00 hodin, po celou dobu lhůty pro podání nabídky rámci 1. etapy VSNN (viz dále) a jsou
též k dispozici na adrese https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730
po bezplatné registraci do zadávacího řízení „VSNN Dubňany“.
1. etapa VSNN (podání nabídky) bude zahájena dne 19. 04. 2022 a ukončena dne 03. 05. 2022. Před
podáním nabídky je každý z účastníků povinen složit peněžní záruku ve výši 98 000,00 Kč (10%
z vyhlašovací ceny prodávaných nemovitostí) na účet č. 8010-0803087103/0300 variabilní symbol
0092021 vedený u Československé obchodní banky, a.s. Dokladem o složení peněžní záruky je výpis
z účtu uchazeče o odepsání složené částky, který bude (oskenovaný) jednou z příloh nabídky.
Termín pro podání nabídky je 03. 05. 2022 do 12.00 hodin. Nabídka musí být provedena
formou registrace ve složce „VSNN Dubňany“ - veřejně dostupné na webové adrese:
https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0004730
zadáním
výchozí
nabídkové kupní ceny, která musí činit minimálně 980 000,00 bez DPH Kč a zasláním příloh nabídky,
požadovaných vyhlašovatelem (vše v prostředí elektronického nástroje Tender arena).
2. etapa VSNN (elektronická aukce, která proběhne dle platných pravidel elektronického portálu
Tender arena) se uskuteční dne 10. 05. 2022. Této 2. etapy VSNN se může zúčastnit pouze účastník
soutěže, který splnil podmínky stanovené v 1. etapě VSNN (dále též „navrhovatel“). 2. etapa VSNN se
nebude konat v případě, že žádný z uchazečů nesplní podmínky stanovené v 1. etapě VSNN anebo
v případě, že podmínky splní pouze jediný navrhovatel. Zahájení elektronické aukce v prostředí
elektronického nástroje Tender arena na webové adrese https://tenderarena.cz je ve 12:00 hodin,
ukončení je ve 12:30 hodin. Aukce začne na nejvyšší částce nabídkové kupní ceny podané
navrhovatelem v 1. etapě VSNN. Příhoz každého z účastníků musí být minimálně 1 000,00 Kč nad
částku v dané chvíli nejvyšší nabídky. Vítězství v elektronické aukci neznamená výběr nejvhodnějšího
z předložených návrhů.
Lhůta pro oznámení vybraného návrhu účastníkům VSNN je 10 dnů od schválení nabídky dozorčí
radou, nejpozději však do 180 dnů od data pro podání návrhů.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky VSNN, zrušit VSNN a odmítnout
všechny předložené návrhy.
Upozornění:
Tato informace nenahrazuje úplné oznámení o vyhlášení VSNN, které je jediným závazným
dokumentem o vyhlášení VSNN podle ustanovení nového občanského zákoníku v platném znění.

