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Blatnička - Jubilejní desátý 
ročník má za sebou košt O 
nejlepší kysané zelé na Slo-
vácku. Návštěvníci, mezi kte-
rými byla i početná skupina 
z partnerské obce Blatnič-
ky, ze slovenského Trstína, 
nakonec vybrali jako nej-
chutnější vzorek Oto Joska 
z Uherského Brodu s jas-
ným počtem 192 hlasů. Dru-
hé místo patřilo manželům 
Vaňkovým z Březolup a třetí 
v pořadí skončil ze 126 do-
daných vzorků Marek Šlapal 
z Brna-Žabovřesk.     
„Jako školník jsem už dost po-
pulární, ale že tak budu vypa-
dat proslavený mediálně i re-
publikově, to je opravdu moc. 
Kdo by ale chtěl ochutnat 
náhodou vítězný vzorek, tak 
má smůla. V zeláku ho mám 
už málo a nenajde cestu ani k 
mým dvou dcerám,“ prohlá-
sil „najlepší slovácký zelar“ 
Oto Joska, tatínek vyhlášené 
herečky Slováckého divadla, 
Jitky Joskové-Hlaváčové. NO-
VÉMU SLOVÁCKU prozradil 
vlastní výrobu. „Do pětadva-
ceti kil hlávkového zelí dám 
dvě kila cibule, sáček kmínu, 

půl kila soli a začnu mač-
kat. Pracuji rukami, proto-
že je mám dostatečně velké. 
Vodu poté vyleji, dělá to asi 
šest, sedm litrů. Po nacpání 
do kameninového zeláku už 
jen čekám, co z toho vyleze,“ 
říká Joska. Přitom zabodoval 
v této soutěži kvalitou i v loň-
ském ročníku, kdy se umístil 
v pořadí na pomyslné bron-
zové příčce. 
Překvapení na Slovácku za-
žil přítomný náměstek hejt-
mana Jihomoravského kraje 
Marek Šlapal, který skončil 
na třetím místě. „To jsem 
opravdu nečekal, že budu 
tak dobrý. Přitom mě těší, 
že jsem spjatý s oceněním 
ze Slovácka, protože tatínek 
pochází z Uherského Bro-
du,“ rozplýval se radostí nad 
úspěchem vášnivý „zelař“ 
žijící v Brně-Žabovřeskách. 
„Zelí je nejlepší prevence 
proti všem virům a chřipce. 
Příprava kvašeného zelí od-
straňuje stres. Jeho pěsto-
vání přináší pocit, že svět se 
ještě nezbláznil. Ale nejlepší 
je společně se sejít a navzá-
jem ochutnat, jak se komu 

podařilo. Byla to bezva akce 
s příjemnými lidmi. Děkuji 
za pozvání, za rok zase,“ do-
dal Marek Šlapal, který také 
se smíchem přiznal, že jeho 
příjmení nemá se šlapáním 
zelí žádnou spojitost a tuto 
pracovní činnost nepoužívá. 
„Je pravda, že většina vzorků 
byla k ochutnání, ale našel 
jsem i pár, které bych do sou-
těže nedal. Já jsem milovní-
kem kysaného zelí bez cuk-
ru, se solí, kmínem a mohou 
tam být i jaderničky,“ doplnil 
nad voňavým stolem známý 
fotograf z Olomouce Honza 
Koráb. Na Slovácko přijel i 
se svojí rodinkou a domů si 
odvezl několik sklínek této 
vitamínové bomby.  Určitou 
raritou mezi degustátory byl 
teprve dvanáctiletý Dominik 
Kovařík z Uherského Ostro-
hu. Stihnul ochutnat všech 
126 vystavených vorků. 
„Mamka mi říkala, že kysané 
zelí je zdravé. Zkusil jsem to 
a zachutnalo mi. Doma si po-
chutnávám i na vepřo-kned-
lo-zelo,“ prozradil chlapec.

Text, foto: Tonda Vrba
Pokračování na straně 5.
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Napište nám na email:
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Ratíškovice - Krojový ples 
v Ratíškovicích je jednou z 
nejstarších obecních tradic. 
Letos má za sebou dvaa-
sedmdesáté uskutečnění 
a s počtem ročníků patří 
k nejstarším na Slovácku. 
Specifický je také tím, že 
pořadatelé z Osvětové be-
sedy Ratíškovice nevpus-
tí do prostor Spolkového 
domu ani jednoho nekrojo-
vaného plesajícího zájem-
ce. Otázkou zůstává, zda by 
porušení této tradice vedlo 
k větší návštěvnosti. „I když 
byla návštěvnost kolem sto- 
dvacítky krojovaných, tak 
jsem pro neupuštění tohoto 

zaužívaného zvyku,“ řekla 
NOVÉMU SLOVÁCKU Jana 
Tomčalová, vypomáhající v 
občerstvování účastníků v 
sále za barovým stolem. 
„Aby tradice plesů zůstala 
i nadále stejná, je přáním 
také žen ze "súdné stolice", 
které každoročně v hojném 
počtu mezi nás zavítají. 
Mám radost, že nejenom 
sedí na té pomyslné stolici, 
ale baví se, tancují, zpíva-
jí a pochopitelně, že také 
okoštují nějaké to vínečko,“ 
pochvaluje si aktivity nej-
starších folkloristek v Ra-
tíškovicích ředitelka Osvě-
tové besedy, Jana Koplíková.

V doprovodném programu 
vystoupili domácí ženský 
sbor Ženušky a mužský 
sbor. K tanci a poslechu vy-
hrávala zde už také tradič-
ní Cimbálová muzika Petra 
Šrahůlka z Milotic. Svoji 
velkou plesovou premiéru 
na domácí půdě si odvedla 
dechovka Veselá muzika z 
Ratíškovic pod vedením ka-
pelníka Jožky Nováka mlad-
šího.
Hosty krojového plesu byli 
Mužský sbor ze Sobůlek a 
Mužský sbor Od lip z Vace-
novic s mladými tanečníky, 
kteří předvedli "zbojnický" 
tanec.                                 (av)

„Súdná lavica“ 
na tradičním krojovém plese 
v Ratíškovicích drží tradici

Pokračování fotoseriálu na straně 7.
Malované žudro ve vestibulu posloužilo při fotografování i této 
dvojici krojovaných žen.                                                                  Foto: (jk)

Náměstek hejtmana JMK Marek Šlapal byl jedním z poctivých de-
gustátorů a ochutnal hodně vzorků.

Nejlepší kysané zelí na Slovácku 
měl školník z Uherského Brodu
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Co si myslíte o lidech, 

kteří mají koncem ledna před domem 
vánoční výzdobu jako před Štědrým dnem?
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Pavel Zelinka, 
zaměstnanec 
soudu, Želetice
Vánoce jsou zimní 
svátky, takže si třeba 
mohli někteří lidé dát 

předsevzetí, že výzdobu odstrojí, až napad-
ne pořádně sněhu. Jelikož se tak neděje, je 
výzdoba stále na svém místě. Pokud to v 
noci neruší sousedy, nevadilo by mně to. 
Hodnotící kritéria o lidech nejsou podle mě 
ve výzdobě před domem.

Jan Jatelina, 
mistr výroby, 
Hovorany
Je to každého věc. 
Někdo si vánoční vý-
zdobu nechává až do 

ledna a na druhou stranu, někteří lidé svůj 
dům oblékají do vánočního kabátu již v říj-
nu. Zkrátka a dobře, každý chce být něčím 
zajímavý.

Bedřich Čajka, 
senior, 
Svatobořice
-Mistřín
Tito lidé myslí komerč-
ně, bez víry v tradici a 

dějiny. Sami sobě si nalhávají víru, jakou-
koliv. Člověk musí věřit. Údajně jen zvířátka 
nemají víru. Moje odpověď je laická, upřím-
ná a s ničím nekalkulující.

Hana 
Buchtelová, 
lidová tkadlena, 
Malá Vrbka
Vánoční výzdoba je 
pěkná i v lednu. Ně-

kdo bere, že vánoční období končí na Tři 
krále a někdo  to má až do Hromnic. V 
lednu jsou ještě dlouhé večery, tak proč je 
trochu nerozjasnit a dětem se to určitě libí.

Emílie 
Vajčnerová, 
seniorka, 
Strážnice
Nic se nemá přehánět, 
stačilo do Tří králů. 

Velikonoce taky nejsou do 1. Máje.

Radek Pšurný, 
spolumajitel 
reklamní 
agentury, Velká 
nad Veličkou
Je hezké, když lidé ne-

zapomínají na jiné kultury a slaví výzdobou 
pravoslavné Vánoce i čínský Nový rok.

Theodor Čermák, 
horal, fotograf, 
Suchovské 
Mlýny
Ve tmě jsou světýlka 
veliká krása, šťastný je, 

kdo nad tou krásou jásá. Však Ježíšek už tu 
byl, snad nechcete, aby se v lednu znovu 
objevil. Zhasněte tu vaši krásu a vyčkejte 
času jak husa klasu. Ježíšek si vás najde 
zas, až přijde vánoční čas.

Kamil Horňáček, 
obchodně 
technický 
manager, 
Strážnice
Buď nemají čas na 

úklid, nebo mají Vánoce tak rádi, že se jich 
nedokáží zbavit ani na konci ledna.

Kateřina 
Evjáková, 
studentka, 
Louka
Pokud se jim to líbí, 
pak je to v pořádku. 

Jejich dům - jejich volba.

Anna Tomanová, 
seniorka, 
Ratíškovice
Mně to vůbec nevadí, 
když jim to dělá radost 
v těch šedivých dnech 

bez sněhu. Já sama se doma taky obklopuji 
světýlky. A stromek jsme mívali doma až 
do Hromnic.

Jiří Janda, učitel, 
Hodonín
Výzdoba patří ke 
zvykům. Zvyk je určitě 
ZVYK a dodržovat jej 
je krásná tradice, na 

kterou bychom měli být hrdí! Tak jako něco 
začíná, tak to ale i v určitý okamžik končí.
Stejně jako nebude někdo mít na předza-
hrádce binec ze stavby jenom proto, aby 
sousedi věděli, že opravoval zase koupelnu, 
tak je zbytečné mít koncem ledna pověšené 
ozdoby, protože před měsícem byly Vánoce!
A platí to i naopak a hlavně určitě i pro 
obchody a jejich “vánoční” výzdobu už od 
září, která slouží jen k lákání na nákup 
(tedy zisk obchodu), a ne k pohodě Vánoc a 
dodržování tradic!

Ladislava 
Brančíková, 
ředitelka 
sociálního 
zařízení, Vracov
Vánoce patří k nejvý-

znamnějším křesťanským svátkům a dle 
této víry končí v neděli po 6. lednu. Jde 
tedy o neděli po Zjevení Krista pohanům. 
Typické české Vánoce mají lidé spojené s 
tradicemi, které by se měly ctít. Pokud jsme 
ze strany komerce do tohoto času vtahováni 
již od října a ještě koncem ledna se setká-
váme se světelnou výzdobou domů, tak dle 
mého nepřiměřená délka snižuje kouzelnou 
atmosféru vánočního času. Ale jsme v de-
mokratické společnosti, tak každý dle chuti.

Kyjov – Tragickou nehodu si 
do svých statistik připsali v 
úterý 28. ledna policisté v Ky-
jově. Po sedmé ráno tam v Ha-
vlíčkově ulici vstoupila do ko-

lejiště přímo pod rozjetý blížící 
se spěšný vlak žena. Z kolejiště 
v blízkosti přejezdu ji přitom 
nevyhnalo ani intenzivní trou-
bení strojvedoucího. „Rozjetý 

vlak se bohužel nepodařilo za-
stavit a žena tak při střetu se 
soupravou utrpěla zranění ne-
slučitelná se životem, na místě 
zemřela. Policisté na místě při 

vyšetřování události neshle-
dali cizí zavinění na úmrtí po-
škozené,“ uvedla k tragédii se 
smutným koncem policejní 
mluvčí Lenka Koryťáková. 

Hodonín – Policisté v Hodo-
níně pátrají po dvou jízdních 
kolech a hlavně zlodějích, 
kteří je ukradli ze sklepa by-
tového domu v hodonínské 
ulici nám. Osvobození. Do 
domu se přitom dostal, aniž 

by viditelně poškodil zámky 
dveří. Překážkou pro něj ne-
byla ani petlice sklepní kóje. 
Majiteli tak zmizela kola za 
téměř 20 tisíc korun. Policis-
té proto radí, jak se podobné 
krádeži vyhnout: Používat 

vhodný a co nejkvalitnější zá-
mek, aby se prodloužil čas k 
jeho překonání, který zloděj 
potřebuje. Riskuje tím také 
více, že bude při krádeži při-
stižen. Kolo vždy uzamknout, 
a to i ve sklepních prostorách, 

při přepravě na střeše auta i 
závěsu automobilu. Kolo zá-
sadně odstavujte v prostoru, 
který máte vizuálně pod kon-
trolu, např. místům pod do-
hledem kamer se místní zlo-
ději raději vyhnou.

Svatobořice–Mistřín – Os-
matřicetiletého chodce, který 
přecházel přes frekventovanou 
silnici v ulici Hlavní kousek od 
benzinky ve Svatobořicích–Mi-
stříně srazil 23. ledna večer 
řidič Škody Octavie, který jel 

směrem na Kyjov. Ten ho zřej-
mě přehlédl, protože chodec 
přecházel silnici mimo vyzna-
čený přechod. Muže autem 
srazil a způsobil mu zranění, 
se kterým musel být převe-
zen do nemocnice. „Míra zavi-

nění účastníků této nehody je 
předmětem dalšího šetření do-
pravních policistů. K řádnému 
objasnění by potřebovali výpo-
vědi případných svědků, kteří 
nehodu nebo okolnosti krátce 
před ní mohli vidět. Mohou to 

být i majitelé palubních kamer, 
kteří místem projížděli,“ prosí 
veřejnost hodonínský policej-
ní mluvčí Petr Zámečník. Svěd-
ci se mohou ozvat na telefonu 
974 633 260 nebo přímo na 
linku 158.

Svatobořice-Mistřín – Nej-
dřív honička v autech a pak 
ta klasická, při které se nej-
spíš pořádně zapotil hlavně 
muž s amfetaminem a alko-
holem v krvi, na kterého si v 
běhu „došlápl“ fyzicky zdatný 
policista. Vše přitom začalo 
náhodnou kontrolou aut při 
jedné z nočních služeb, ten-
tokrát ve Svatobořicích–Mis-

tříně. „Jedním z vozidel, které 
chtěli policisté zkontrolovat, 
bylo osobní vozidlo Opel Vec-
tra. Řidič však na pokyny k 
zastavení nereagoval a zvý-
šenou rychlostí začal ujíždět. 
Po kilometru pronásledování 
autem zastavil a začal utíkat. 
Jeden z policistů se za ním 
rozběhl a snažil se jej dostih-
nout. Pronásledovaný muž 

však podcenil fyzickou zdat-
nost policisty a neměl šanci 
mu uniknout. Policista jej po 
malé chvíli dostihl a za pou-
žití donucovacích prostřed-
ků zpacifikoval,“ sdělil Petr 
Zámečník, mluvčí policistů. 
Jednadvacetiletý muž z Břec-
lavska nadýchal 0,3‰ alko-
holu a při testu na drogy mu 
vyšel pozitivní test na amfe-

taminy. „Policistům tedy už 
byl znám důvod, proč mladý 
běžec chtěl uniknout naší po-
zornosti. To mu ale nevyšlo a 
bude se zodpovídat správní-
mu orgánu. Za jízdu pod vli-
vem alkoholu, drogy a odmít-
nutí lékařského vyšetření mu 
hrozí dva roky zákazu řízení 
a 50tisíc korun pokuty,“ uza-
vřel policejní mluvčí.

Kyjov – Koncem ledna došlo 
v kyjovské Svatoborské ulici 
k nehodě, kterou má na svě-
domí silně opilá řidička Re-
naultu. Ta nedala přednost 
v jízdě řidiči Opelu Corsa. 
Řidička se po nehodě snaži-
la s druhým řidičem domlu-
vit na řešení jen „mezi se-
bou.“ „Když však řidič řekl, 

že chce na místo přivolat 
policii, žena nasedla zno-
vu do auta a začala ujíždět. 
Hlídka dopravních policistů 
ji pronásledovala po ulicích 
města Kyjova a řidička pak 
sama zastavila na parkovišti 
v centru města. Při dechové 
zkoušce jí naměřili 3,1‰ al-
koholu,“ uvedl hodonínský 

policejní mluvčí Petr Zámeč-
ník. Sama řidička pak podle 
něho přiznala před jízdou 
nejen víno, ale také panáky 
tvrdého alkoholu. Policisté 
jí pak zadrželi řidičský prů-
kaz a vyzvali k lékařskému 
vyšetření s odběrem krve. 
„Ke zranění osob při nehodě 
nedošlo, vznikla pouze ma-

jetková újma na vozidlech,“ 
doplnil mluvčí. Policisté nic-
méně zahájili úkony v trest-
ním řízení pro podezření ze 
spáchání přečinu Ohrožení 
pod vlivem návykové látky. 
V případě odsouzení hrozí 
ženě až tříletý trest vězení, 
peněžitý trest nebo zákaz 
činnosti.

Svatobořice–Mistřín - Ne-
zvanou návštěvu zazna-
menali majitelé rodinného 
domu ve Svatobořicích-Mis-
tříně. V jednom z posledních 
lednových víkendů se jim 
brzy ráno promenádovaly 
po soukromém pozemku dvě 
osoby. „Po přelezení oplocení 
se volně pohybovaly ve dvor-

ním traktu a pravděpodobně 
měly v úmyslu něco ukrást. 
Po pár minutách už spojené 
policejní hlídky zadržely po-
dezřelého osmatřicetileté-
ho muže a třiačtyřicetiletou 
ženu, které následně poli-
cisté eskortovali na policejní 
služebnu,“ sdělil k případu 
mluvčí hodonínské policie 

Petr Zámečník. Policisté na-
víc okamžitě poznali, že mají 
co do činění se známým re-
cidivistou, který v minulosti 
vykrádal rodinné domy i jiné 
objekty a v současné době by 
měl sedět ve vězení. „Soud 
jej odsoudil, dal mu termín 
nástupu, ale tento muž se 
pobytu ve vězení záměr-

ně vyhýbal. Tím se dopustil 
trestného činu Maření vý-
konu úředního rozhodnutí. 
Po provedených procesních 
úkonech byl dodán do věz-
nice k výkonu trestu,“ při-
blížil Zámečník s tím, že oba 
výtečníci jsou pak podezřelí 
z trestného činu Porušování 
domovní svobody.           (Rh)

Žena v Kyjově vstoupila pod rozjetý vlak. Srážku nepřežila 

Ze sklepa v Hodoníně zmizela kola za 18 tisíc. Policie hledá zloděje

Osobák srazil chodce ve Svatobořicích–Mistříně

Nejprve ujížděl autem, pak se dal na útěk před hlídkou. Měl totiž drogu v těle

Řidička s 3 promile způsobila nehodu v Kyjově. Pak chtěla ujet 

„Nezvaná návštěva“ ve Svatobořicích–Mistříně skončila ve vězení

Několik karambolů způsobil čerstvý sníh, který sporadicky na některých místech Hodonínska padal ve středu 29. ledna. Takto dopad-
la osobní auta včetně dodávky v kopci mezi Vlkošem a Kyjovem. Meteorologové však očekávají v následujících týdnech teploty spíše 
na horní hranici běžných hodnot pro danou roční dobu, tedy přes den od +2 až do +6 st. Celsia. "Nejméně srážek se očekává v třetím 
únorovém týdnu, tj. do 23. února," píše se na webu Českého hydrometeorologického ústavu. 

Zdroj: facebooková skupina Dopravní komplikace, uzavírky, hlídky jižní Morava. 
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Pokaždé, když se u rodičů probírám starými fotkami z doby, kdy žila ješ-
tě moje babička Marie Lopraisová z vracovského Čaganova, narazím na 
nějaký ten snímek z rodinné zabíjačky. Pamatuji si, jak v zimě na přelomu 
prosince 1978 a ledna 1979 – to jsem byla v 1. třídě – napadlo tolik sněhu 
a byl takový mráz, že školy v celé republice vyhlásily tehdy uhelné prázdni-
ny. Měli jsme tu dobu naplánovanou zabíjačku, protože řezník před svátky, 
kdy se u nás obvykle zabíjelo, onemocněl. A tak můj taťka rozhodl, že prase 
zabijeme na Silvestra a na Nový rok vyškvaříme oškvarky. Jenže když jsme 
se to ráno probudili, měli jsme domek ve Vodní ulici zafoukaný až po okna 
a venku mrzlo a praštělo tak, že sádlo na oškvarky v garáži zmrzlo do rána 
na kost. Dodnes nezapomenu na to, jak se taťka brodil ke kotli s nakrájeným 
sádlem tou ohromnou hromadou sněhu, ani na to, jak škvarky od něho k 
obědu krásně křupaly. Vzpomenu si na to vždycky, když se chystám péct 
škvarkové pagáčky. Původ těchto úžasných škvarkových placek je sice v 
maďarské kuchyni, ale stejně tak doma jsou právě u nás, na moravském Slo-
vácku. Pagáčky jsou vynikající jako pohoštění, k vínu, nebo k různým sytým 
polévkám na kyselo. Jsou jednoduché a poměrně rychle hotové. 

Budete potřebovat (na cca 40 ks)
1/2 kg polohrubé mouka
200 g mletých škvarků
¾ kostky čerstvých kvasnic 
1 lžička cukru
0,25 l mléka
1/2 dl bílého vína 
2 lžičky soli
1 žloutek
50 g vepřového sádla nebo másla
1 lžička pepře
1 vejce a 1 lžíce mléka na pomazání

Postup: 
Nejprve si připravte klasickým způsobem kvásek. Tedy ohřejte mléko, při-
dejte lžičku cukru a po jeho rozpuštění také zhruba ¾ kostky kvasnic. Do 
mísy vsypte polohrubou mouku, přidejte k ní rozpuštěné sádlo nebo máslo, 
žloutek, sůl a víno. Vše společně důkladně promíchejte a uhněťte těsto. Ne-
chejte na teplém místě pod utěrkou vykynout cca 1 hodinu. Můžete i promísit 
a poté nechat znovu kynout jako u klasických buchet. Jakmile těsto pořádně 
naskočí, posypte jej moukou, vyklopte na vál a vyválejte placku na tloušťku 
asi 1 cm. Škvarky umelte na jemno a pěkně rozmístěte po celém povrchu 
vypouklou stranou lžíce a posypte solí a pepřem. Nyní těsto přeložte. Jak? 
Horní okraj přetáhněte ke středu, stejně tak spodní okraj přeložte ke středu. 
Následně takto přeložené těsto přeložte stejným způsobem ještě jednou a 
otočte ho vzhůru nohama, abyste dostali spoj na spodní straně. Přikryjte 
utěrkou a nechte kynout alespoň 20 minut. Po uplynutí této doby těsto jemně 
rozválíme a za pomocí vykrajovátka si vykrajujeme pagáčky . Můžete pou-
žít i skleničku. Pokud si na překládání netroufnete, zamíchejte škvarky přímo 
do těsta, po vykynutí těsto vyválejte a rovnou vykrájejte skleničkou nebo 
vykrajovanou úhledná kolečka. Plech vyložte pečícím papírem nebo vymas-
těte sádlem a naskládejte na něj vykrájené pagáčky. Potřete je rozšleha-
ným vajíčkem. Na každý pagáč si ostrým nožem naznačte mřížku. Můžete 
k tomu použít také mřížku na bramborový salát. Opět přikryjeme utěrkou a 
pagáčky necháme znovu ještě asi půl hodiny kynout. Pečte při teplotě 180 
stupňů asi 20 až 25 minut. Po upečení oharkové pagáčky vyjměte z trouby 
a ještě teplé je potřete mlékem, aby se krásně leskly a také zvláčněly. Na 
závěr je necháme ještě 10 minut zakryté utěrkou odstát. 
Varianta: Pagáčky s medvědím česnekem a kysanou smetanou
Pokud chcete s blížícím se jarem vyzkoušet odlehčenější a navíc ještě i zdra-
vou verzi pagáčků, zkuste ty s medvědím česnekem. Už od března se za-
čne tato zázračná bylina objevovat v lužních lesích, ale třeba i zámeckých 
parcích. 
Recept: 
500 kg hladké mouky extra speciál, 100 ml mléka, 100 ml husté kysané 
smetany, 250 g másla, 2 žloutky, 30 g kvasnic, 1 lžička krystalu do kvásku, 
sůl, máslo a vejce na potření a na náplň pořádný svazek česneku medvědí-
ho. Postup je stejný jako v případě klasických škvarkových pagáčků. 

(Rh)

Poklady z babiččiny kuchyně



Překládané 
oškvarkové pagáčky

Kyjov -  Základní škola Mon-
tessori Kyjov získala podporu 
města, Jihomoravského kraje 
i nezbytnou  akreditaci  mini-
sterstva školství. Nyní jedná o 
vhodných prostorách v blízkos-
ti centra města, kde by škola 
měla od září 2020 začít fungo-
vat. Spoluzakladatelka školy 
pedagožka Radka Kůrová spolu 
s  Kateřinou Justrovou uspořá-
daly přednášku pro rodiče a zá-
jemce o Montessori výuku. 
„Pomoz mi, abych to dokázal 
sám,“ je hlavním mottem alter-
nativního výchovně vzdělávací-
ho programu, který na počátku 
dvacátého století vytvořila a 
uvedla do praxe lékařka a peda-
gožka italského původu Marie 
Montessori. „Marie Montessori 
byla velmi inspirativní osob-
nost,“ přibližuje devětatřicetile-
tá učitelka Radka Kůrová. „Tato 
žena si na konci devatenáctého 
století prosadila své studium na 
lékařské fakultě a jak se dovídá-
me z jejího  životopisu, musela 
překonat celou řadu praktic-
kých překážek ve světě, který se 
ženou v té době nepočítal.“ 
V roce 1907 Maria Montessori 
otevřela Dům dětí, školku pro 
padesát dětí od tří do šesti let. 
„Montessori přístup a metody 
jsou dnes rozpracovány a dají 
se aplikovat i u dětí ještě mlad-
ších, v podstatě od kojeneckého 
věku,“ informuje Kůrová. „Dítě 
je přirozeně zvídavé a tvořivé. 
Montessori přístup využívá 
vnitřní motivace dítěte a staví 
na ní více než na pochvalách 
zvenčí. Výuka probíhá bez stre-
su a tlaku na psychiku dítěte.“ 
Velmi důležité jsou pomůcky a 
prostředí, ve kterém se děti učí. 
Jde o to, aby v době, kdy jedi-

nec vnitřně dozraje pro určitou 
činnost, měl po ruce vhodný 
stimul. Ve třídě jsou takzvané 
koutky, police s různými před-
měty a sofistikovanými učeb-
ními pomůckami. Názornost  
a praxe je jedním z důležitých 
principů výuky. 
„Předběžně počítáme, že ve 
třídě bude maximálně dvanáct 
dětí, například od první do třetí 
třídy. Tento model „malotříd-
ky“ se osvědčil, starší děti mo-
hou „vyučovat“ mladší, a tím se 
sami učí. Rozvíjí se spolupráce,“ 
přibližuje Kůrová systém vý-
uky, kde učitel je chápán jako 
průvodce dítěte. Školné bude 
činit 3 500 korun za měsíc.
V Kyjově dosud není předškol-
ní zařízení montessori typu, a 
tak si děti na nový samostatný 
přístup budou ve škole zvykat. 
Prozatím se očekává otevření 
prvního stupně, od první do 
páté třídy, ale akreditaci škola 
získala i pro druhý stupeň.  Děti 
budou pracovat v časových a 
tematických blocích. Dopoled-
ní bude trvat asi tři hodiny, aby 
nebyly z práce a soustředění 
vytrhovány zvukem školního 
zvonku. „Když jsem pomáhala 
v Montessori škole a pedagožka 
uprostřed výuky odešla, obáva-
la jsem se, jaké to bude mít ná-
sledky. Ale děti byly tak zabrané 
do svých činností, že si odchodu 
učitelky ani nevšimly,“ sděluje 
svou zkušenost Kateřina Just-
rová. Domácí úkoly zde dostá-
vají v mnohem menší míře než 
na běžných školách. „Například 
zjistit data narozenin členů 
rodiny mi připadá jako smys- 
luplný domácí úkol,“ dodává 
Kůrová. 
Pro rodiče a veřejnost se budou 

konat setkání o montessori pří-
stupu každý poslední čtvrtek v 
měsíci v budově Quatro naproti 
parku. Rodiče kromě informa-
cí  v případě zájmu obdrží také 
předběžné přihlášky pro své 
děti do nové Montessori ZŠ v 
Kyjově.
Montessori školky a školy dnes 
fungují po celém světě, u nás 
jsou hlavně ve velkých městech, 
v Praze, v Brně nebo ve Zlíně. 
Ve Svatobořicích-Mistříně v 
září 2019 zahájila činnost Mon-
tessori školka. 
Spolek Dobrý start založila sku-
pinka rodičů - MDDr. Olga Pet-
rová, Eva Judasová a Ing. Šárka 
Vrajová z Kyjova a Mgr. Radka 
Kůrová z Vlkoše, kteří si přejí 
pro své děti výuku podle Marie 
Montessori na základní škole. 
Olga Petrová pracuje jako zubní 
lékařka v Kyjově. Trend navra-
cení se mladých obyvatel zpát-
ky do města a celkové zlepšová-
ní atmosféry a možností života 
v Kyjově ji velmi těší a ráda by 
k němu přispěla. Eva Judasová, 
absolventka Obchodní akade-
mie, má praxi s vedením za-

městnanců, vášeň pro ekologii 
a udržitelný životní styl. Šárka 
Vrajová se po 14 letech života 
v Austrálii rozhodla vrátit do 
rodného města a přináší osobní 
zkušenost s Montessori školou, 
které její děti navštěvují.  Pro-
jekt vzniku Montessori školy 
v Kyjově podporuje i vedení 
Caboolture Montessori School 
v Austrálii, které nabídlo pora-
denství a poskytnutí know how 
v oblasti řízení a vedení školy. 
Radka Kůrová vystudovala pe-
dagogiku a absolvovala  kurzy  
Montessori průvodce. Zajímá se 
o inovativní přístupy a sleduje 
vývoj škol, které používají me-
tody vstřícné k současným psy-
chologickým, pedagogickým a 
fyziologickým poznatkům.
Alternativní školy jsou v okolí 
Kyjova dvě - v Hodoníně škola 
Na Pohodu a v Ostrožské Nové 
Vsi škola Na Dědině. Působí 
také  Svobodná slovácká škola 
v Hostějově ve Zlínském kraji. 
Tyto školy ale nejsou  zaměřeny 
konkrétně na montessori vzdě-
lávací metodu.

(Text a foto: bum)

Dobrý start zakládá v Kyjově Montessori základní školu

Hodonín – Nemocnice TGM 
Hodonín zve na letošní prv-
ní preventivní akci, kterou 
ve spolupráci s neziskovou 
organizací Mama HELP po-
řádá k Světovému dni boje 
proti rakovině ve středu 5. 
února. Od 9. do 12. hodin 
nabídne v prostorách on-
kologie přednášku na téma 
Onkologie pro laiky, ale také 
možnost vyzkoušet si na mo-
delu správnou techniku sa-
movyšetření prsu. Nabídne 
také informace o důležitos-
ti preventivních vyšetření, 
edukační materiály, brožur-
ky i prezentaci onkologické-
ho stacionáře Mamma HELP, 
z. s. Rakovina prsu je vážné 
onemocnění, preventivní vy-

šetření však podle statistik 
stále podceňuje zhruba po-
lovina žen v Česku. Přitom 
právě včasný záchyt nádoru 
je pro úspěšnost léčby zá-
sadním faktorem. Neléčený 
karcinom může skončit smr-
tí. Nádor prsu je nejčastěj-
ším zhoubným nádorovým 
onemocněním u žen. Ročně 
je jen v České republice zjiš-
těno zhruba 6 000 nových 
případů, přičemž nejčastější 
výskyt této nemoci je mezi 
50. a 60. rokem života. Mezi 
příznaky patří například 
bulka nebo zatuhnutí v prsu, 
zvětšení nebo změna tvaru a 
velikosti, zvětšení mízní uz-
liny v podpaží či změna bar-
vy kůže.                              (Rh)

700 soutěžících z České re-
publiky, Maďarska, Sloven-
ska, Polska, Rakouska, Ruska, 
Řecka, Ukrajiny a dokonce i 
z Nového Zélandu – tak bude 
vypadat 8. ročník Robotiády, 
při kterém oslavíme 100leté 
výročí vynalezení slova Robot. 
V největší robotické soutěži v 
ČR poměří své stavební a pro-
gramovací schopnosti žáci 
základních a středních škol. 
Soutěž je lákadlem i pro ve-
řejnost. Koná se v brněnském 
zábavním vědeckém parku 
VIDA!
Finále se mohou účastnit až 

čtyřčlenné týmy se svými ro-
boty. Většina z nich vychází ze 
stavebnice Lego Mindstorms. 
Dramatické finále a meziná-
rodní konkurence
Soutěžit se bude v několika 
disciplínách. Hlavními disci-
plínami jsou Čára, ve které 
musí roboti v co nejkratším 
čase projet trasu vyznačenou 
černou čárou, a Dálkový med-
věd, ve kterém musí robot 
řízený dálkovým ovládáním 
co nejrychleji zachránit med-
věda z bludiště. „Kreativitě se 
přitom meze nekladou – v ka-
ždé z disciplín není nutné po-

užívat jen dílky lega. Robota je 
možné vyrobit v podstatě z ja-
kéhokoliv materiálu, který na 
něm bude držet a nebude mu 
bránit v pohybu,” doplňuje Ivo 
Hopp z pořádajícího JCMM. 
Divácky atraktivní je otevřený 
závod v paralelním sprintu a 
volná disciplína pro nejmen-
ší robotiky raného školního 
věku. Poslední soutěží letoš-
ního finále je freestyle, ve 
které týmy představí speciál-
ní schopnosti svých robotů. 
Týmy bude motivovat hlavní 
cena v soutěži, kterou je hod-
notná robotická stavebnice. 

Součástí Robotiády budou i 
ukázky robotiky brněnských 
vysokých škol a Robotárny. 
Těšit se můžete na robotic-
ký fotbal, robota Peppera či 
Yunibeer. Veřejnost si může 
vyzkoušet disciplíny z Robo-
tiády v sobotu 8. 2. 2020 od 
10 do 18 hodin v rámci akce 
VIDA! Roboti. Budou zde 
připraveny ukázky dalších 
robotů a výrobní dílna, kde 
si mohou účastníci vyrobit 
vlastního robota.
Akci pořádá JCMM, z.s.p.o. 
společně se zábavním vědec-
kým parkem VIDA!

Mamma HELP naučí v nemocnici ženy samovyšetření prsou

Ilustrační foto.

Spoluzakladatelka ZŠ Montessori Radka Kůrová z Vlkoše.

Brno ožije robotickým kláním - tisková zpráva
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Hodonín - Více než 3,5 mi-
lionu korun, tedy o 200 tisíc 
korun víc než loni. Tak štěd-
ří byli letos dárci z Hodonín-
ska, kteří přispívali kolední-
kům do kasiček v jubilejním 
20. ročníku Tříkrálové sbírky 
Charity České republiky. Ta 
od 6. do 14. ledna celostátně 
vynesla téměř 130 milionů, 
což je opět rekordní výsledek 
– a to ještě ani nejsou všech-
ny kasičky spočítané. „Co se 
týká konkrétně Hodonínska, 
lidé jsou zde tradičně štěd-
ří ve všech obcích. Největší 
předností této sbírky je totiž 
to, že pomáhá hlavně v regi-
onu, kde se koleduje. A za tu 
dobu je také hodně známá a 
má dobrou propagaci,“ po-
chvaluje si ředitel Oblastní 
charity Hodonín VÁCLAV SA-
LAJKA. Hodonínská pobočka 
největší celostátní nezisko-
vé organizace v Česku oslaví 
za dva roky už třicet let své 
činnosti. Jaké služby lidem 
v nouzi a sociálně slabým z 
okresu Hodonín nabízí? A 
stačí v dnešní době pokrývat 
jejich poptávku, když se za-
městnanci do sociální sféry 

kvůli nižším platům a nároč-
nosti práce příliš nehrnou? 
Na co se hodonínská Cha-
rita zaměřuje? Je nějaká 
služba, kterou třeba jiné 
pobočky na jihu Moravy 
nenabízí? 
Oblastní charita Hodonín 
byla založena v roce 1992. 
Poskytujeme služby v oblas-
ti sociální péče, prevence a 
poradenství. Na Hodonínsku 
disponujeme devíti typy soci-
álních služeb zaměřených na 
péči o seniory, mládež, dro-
gově závislé, matky s dětmi či 
lidi bez domova. Na Slavkov-
sku a Bučovicku jsou služby 
rozšířeny o domácí hospico-
vou péči a centrum denních 
služeb pro seniory a zdravot-

ně postižené.
Tříkrálová sbírka, která 
právě proběhla, je tradič-
ně velmi úspěšná a výtěžek 
má rok od roku stoupající 
tendenci. Jen na Hodonín-
sku se letos vybralo o 200 
tisíc korun víc než loni. Má 
i nějaká úskalí? 
Největším úskalím je počasí. 
Nejvíce koledníků jsou děti. 
Každý si dokáže představit, 
co to obnáší, když jim dítě 
onemocní. Proto velké podě-
kování patří rodičům, kteří i 
přes to dovolí dětem, aby se 
sbírky účastnily. 
Daří se získávat pro sbírku 
dobrovolníky ve všech ob-
cích? 
Není to ve všech obcích stej-
né. Někde mají koledníků víc 
než dostatek, jinde je potřeba 
je více přemlouvat k pomoci. 
V některých obcích je pro-
blém získávat dospělé – ve-
doucí skupinek, jinde malé 
koledníky. Největší problém 
máme v Hodoníně. I když le-
tos přibylo koledníků, stále je 
to málo a nedaří se nám obe-
jít celé město, i když víme, že 
na Tři krále lidi čekají. 

Jak lidé většinou na malé 
koledníky reagují? 
Malí koledníci jsou většinou 
vítáni a lidi potěší, když u je-
jich domovů zazpívají děti. Na 
vesnici je obdarovávají slad-
kostmi, v Hodoníně tento zvyk 
zatím není až tak zaužívaný, 
ale už i tady si děti nějakou tu 
dobrotu přinesou.
Kontaktní adiktologické 
centrum Vážka, které ho-
donínská Charita také pro-
vozuje, vysílá své terénní 
pracovníky do Hodonína a 
Dubňan, kde je problém s 
drogami dlouhodobý. Jaký 
je momentálně trend, napří-
klad co se týče věku mladis-
tvých, kteří drogy zkouší? 
Služeb Kontaktního adikto-

logického centra Vážka roč-
ně využije okolo 200 klientů, 
někteří navštěvují kontaktní 
centrum, s jinými se pracov-
níci potkávají v terénu. Situa-
ce v Dubňanech je již dlouhá 
léta stejná, uživatelů perviti-
nu je tam mnoho, bohužel se 
často jedná o velmi mladé lidi 
a o rodiče malých dětí. Zdá 
se, že užívání pervitinu je v 
Dubňanech společensky dob-
ře tolerováno a rizika užívání 
drog jsou bagatelizována. 
S čím teď experimentují 
tamní děti?
Nejčastěji experimentují s 
marihuanou, některé ji užíva-
jí pravidelně, evidujeme však 
i 15letého nitrožilního uživa-
tele pervitinu.
Jsou veškeré služby Charity 
zdarma, nebo jsou některé 
alespoň symbolicky zpo-
platněné? 
Výše úhrady u jednotlivých 
služeb se řídí zákonem o so-
ciálních službách a prováděcí 
vyhláškou. Ta stanoví částku, 
za kterou bude daná služba 
zpoplatněna. Veškeré infor-
mace o úhradách za poskyto-
vané služby jsou k dohledání 

na webových stránkách Ob-
lastní charity Hodonín.
Kolik klientů využívá na 
Hodonínsku služby Cha-
ritní pečovatelské služby? 
Máte pro ně zajištěný do-
statek pracovníků? 
Charitní pečovatelská služ-
ba Hodonínsko má k dnešní-
mu dni 118 klientů, přičemž 
za loňský rok to bylo celkově 
156. Zajišťujeme péči ve 12 
obcích při počtu 11 pracovní-
ků. Tento počet je při součas-
né kapacitě dostačující. 
Jaká je situace v samotném 
okresním městě?
V Hodoníně tuto práci zastá-
vá pouze jedna pečovatelka. 
Tady bychom potřebovali více 
zaměstnanců, jelikož nestačí-

Tradičně se do masek biblických Tří králů obléká také ředitel Oblastní Charity Václav Salajka. Ten se svými kolegyněmi navštěvuje každoročně s kasičkou také Nemocnici 
TGM Hodonín, kde na dobrou věc přispívají zaměstnanci, vedení nemocnice a také pacienti.                                                                                                                   Foto: archiv NemHo (2x)

Jednou z vyhledávaných služeb hodonínské Charity je pečovatelská 
služba. Na snímku z archivu Oblastní charity Hodonín zaměstnan-
ci Domu s pečovatelskou službou v Dolních Bojanovicích s jedním  
z klientů. 

„Lidé byli v Tříkrálové sbírce štědřejší než loni,“ 
říká šéf Charity Salajka me pokrýt poptávku. Žádostí 

na péči je opravdu hodně. 
Práce pečovatelek je dlou-
hodobě podhodnocená. 
Přitom je náročná fyzicky, 
psychicky i emočně.
Ano, práce pečovatelky je vel-
mi náročná po všech strán-
kách. Péči navíc vykonávají 
nejen přes den, ale často i ve 
večerních hodinách a o víken-
du. Jejich práce si velmi váží-
me, patří mezi naše klíčové 
pracovníky.  
Co byste poradil lidem, kte-
ří se dostanou do jakých-
koli problémů? Jaký by měl 
být jejich první krok?  
Rozhodně doporučujeme 
kontaktovat Charitní porad-
nu, kde naši sociální pracov-
níci doporučí následné kroky 
vedoucí k řešení tíživé životní 
situace.
Podle statistik má JM nejvíc 
bezdomovců do 20 let. Jak 
se dá těmto lidem pomoci? 
Jaké zázemí jim poskytuje 
právě hodonínská Charita? 
Mladistvé bezdomovce nee-
vidujeme. Jinak hodonínská 
charita provozuje Nízkopra-
hové denní centrum a také 
noclehárnu, obě služby jsou 
určeny pro osoby bez pří-
střeší. Hlavním cílem Nízko-

prahového denního centra je 
pomoc a podpora osob bez 
přístřeší, snížení rizik, kte-
rá přináší život osob na ulici 
jak pro ně samotné, tak i pro 
obyvatele města Hodonína a 
okolí. 
Co umí lidem bez střechy 
nad hlavou takové centrum 
nabídnout? 
Poskytuje informace uživate-
lům i zájemcům o službu, za-
jišťuje prostředky a zázemí 
pro základní hygienu, potra-
vinovou či materiální pomoc. 
Zařízení je pro osoby bez pří-
střeší otevřeno denně, včetně 
víkendů a svátků od 7.30 do 
15.00 hodin. Na Nízkopraho-
vé denní centrum navazuje 
noclehárna, s kapacitou 20 

lůžek. Ta je otevřena denně 
od 20.00 hodin. 
Musí žadatel o nocleh spl-
nit nějaké podmínky?
Ano, aby mohli lidé bez do-
mova využívat denní cent-
rum a noclehárnu, je nutné, 
aby byli střízliví.
Delší dobu řešila policie 
problémy s bezdomovci na 
autobusovém nádraží i jin-
de v Hodoníně. Kolik jich ve 
městě evidujete? 
Je zde kolem 45 osob bez pří-
střeší, které navštěvují Nízko-
prahové denní centrum, pří-
padně noclehárnu. Aktuální 
počet lidí bez domova je ale 
vyšší. Mezi takové osoby mů-
žeme počítat i lidi, kteří bydlí 
ve squattech, na zahrádkách v 

okolí Hodonína apod. 
Jak je na tom obsazenost 
Charitní ubytovny Hodo-
nín? „Praská ve švech“, nebo 
na Hodonínsku nejsou pro-
blémy s bydlením sociálně 
ohrožených rodin až tak 
akutní? 
Charitní ubytovna je po větši-
nu roku obsazena z 80% kvůli 
časté výměně ubytovaných a 
následné nutné opravě pokojů. 
Zájemců o ubytování je stále 
dost jak z řad rodin, tak jed-
notlivců. Tito zájemci většinou 
nemají možnost dosáhnout na 
běžný podnájem, kde je nutné 
složit tříměsíční kauci. 
Kolik taková služba stojí?
Ubytovna není sociální služba, 
je proto zpoplatněna. Nájem-
né včetně energií za dospělé-
ho je 4250,- Kč za dítě 1750,- 
Kč. Na úhradu nájmu lze ale 
získat z Úřadu práce doplatek 
na bydlení. 
Potřeboval by Hodonín ně-
jakou další službu pro kli-
enty, kterou nemá třeba 
kvůli financím nebo perso-
nální nouzi pokrytou? Co 
nyní nejvíce chybí? 
Našim cílem je rozšířit pečo-
vatelskou službu v Hodoníně, 
dále vidíme jako velmi po-
třebné vznik denního centra 
pro seniory. Také nás pálí si-
tuace týkající se Kontaktního 
adiktologikého centra Vážka, 
kde se již několik let snažíme 
o navýšení úvazku na Jihomo-
ravském kraji.
Mohou nějak konkrétně 
pomáhat lidé i mimo vel-
ké akce, jako je Tříkrálová 
sbírka?
Uvítáme každou finanční i ma-
teriální pomoc, která pomůže 
zlepšit život lidem v nouzi. 
Dotace na poskytované služ-
by nepokryjí veškeré provoz-
ní náklady, proto jsme nuceni 
hledat i finanční prostředky z 
jiných zdrojů.
Jaké projekty či novinky se v 
letošním roce chystají?  
V letošním roce se budeme 
snažit zachovat stávající služ-
by. Také pořídíme nový speci-
álně upravený automobil pro 
terénní provoz Kontaktního 
adiktologického centra Vážka. 

(Hana Raiskubová) 
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Pokračování ze strany 1.
Nejlepší kysané zelí na Slovácku měl školník z Uherského Brodu

Po nejlepších vzorcích kysaného zelí nebylo později na stole ani památky.

Exstarostka Trstína z Trenčinskéko kraje oceňovala za třetí místo náměstka hejtmana Jihomorav-
ského kraje Marka Šlapala.

Muzikant z DH Blatnička a vinař Michal Janás si nechal místo v žaludku také na chutný ovárek od 
místního hospodského.

Dodatečně, na Obecním úřadě, předal starosta Blatničky Antonín Minařík (vlevo) tradiční cenu za 
první místo Otovi Joskovi z Uherského Brodu.                                                                                          Foto: AV (4x)

INZERCE
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Strážnice, Velká nad Velič-
kou - Do pomyslného umělec-
kého nebe odešli v polovině 
ledna dvě výrazné osobnosti 
slovácké lidové kultury, které 
spojoval folklor na Strážnicku 
a Horňácku. Ve věku 90 let ze-
mřel poslední žijící muzikant 
strážnické Cimbálové muziky 
Slávka Volavého, Jiří Mrenka. 
S legendární kapelou hrával 

na klarinet a zpíval půl stole-
tí až do roku 1993, kdy deset 
let po smrti primáše ukončila 
muzika činnost.  Jiří Mrenka se 
dostal do podvědomí folklorní 
veřejnosti snad s nejúspěšněj-
ší písní muziky Macenko, ke 
které se rád vracel i ve vzpo-
mínkách. 
„V roce 1957 jsme se zastavili 
při cestě na karlovarský fes-

tival v Praze k vystoupení ve 
Slovanském domě. Byla tam 
ohromná atmosféra a samo-
zřejmě jsem skončil s Macen-
kem. Pěsnička dostala do varu 
celý sál a nestačilo ani trojí 
opakování. Já jsem už ztratil 
hlas, ale muzika nasadila zno-
vu dvakrát čárkované G na 
Ej, Macenko a tak jsem jen na 
mikrofon otevřel ústa a nikdo 

v nastalém skandování ne-
postřehl, že vůbec nezpívám. 
Posledních několik řad diváků 
stálo na židlích a stále vyvo-
lávalo k opakování.“ Zavzpo-
mínal nedávno již zesnulý Jiří 
Mrenka.
Na velickém hřbitově se roz-
loučili smuteční hosté s hor-
ňáckým Amstrongem (nazval 
ho tak hudební kritik Jiří Čer-
ný, poznámka autora příspěv-
ku), s vynikajícím zpěvákem, 
jedinečným tanečníkem od-
zemku, houslistou a malířem, 
Javorničanem Jurou Slovákem 
(†73). Celý jeho život byl spjat 
s rázovitým, rodným Horňác-
kem a byl především uznáva-
ným malířem. Jeho díla vlastní 
sběratelé na mnoha místech 

republiky, ale i na Slovensku, 
Rakousku, Švýcarsku, Belgii, 
Francií, ale i za Atlantickým 
oceánem v Americe.  „Na ole-
jích se objevovali lidé zasa-
zení do krajiny, koně i kytice,“ 
vzpomněla při vernisáži jedné 
z jeho výstav fotografka Len-
ka Fojtíková z Blatnice pod Sv. 
Antonínkem. „Některé ty jeho 
obrazy zachycující život na 
Horňácku a hlavně ty, které 
zachycují jeho milované koně, 
tak ty jsou prostě neopakova-
telné,“ prohlásila obdivovatel-
ka zesnulého Jury Slováka, bý-
valá ředitelka KD Strážničan, 
Danuše Adamcová z Veselí nad 
Moravou.       
V jednom z posledních zveřej-
něných rozhovorů, které po-

skytl vloni v srpnu velickému 
dokumentaristovi Jaroslavu 
Podlouckému odpověděl Jura 
Slovák na otázku, kdyby ses 
mohl vrátit do dětství nebo do 
mládí, zda by udělal něco jinak.
„Asi zřejmě ne. Poněvadž su 
spokojený a su vděčný za to, co 
je. Pro výtvarníky je samozřej-
mě moře možností, kde mohou 
žít a malovat. Možná právě 
proto, že sem to nikde nestu-
doval, su zakořeněný tady a 
dělám si věci po svém. Jestli 
bych něco dělal jinak, to mne 
snad ani nikdy nenapadlo. Ano, 
já mám takové extravagantní 
chování, nedělám nic běžného, 
to je vidět i na tom baráku”.

Antonín Vrba
Foto: rs, av a archiv

Veselí nad Moravou -  Stavba 
„Rekreačního přístavu Veselí 
nad Moravou“ – rozšíření a mo-
dernizace stávajícího přístavu 
přitom započala přesně 20 let 
od vybudování původního pří-

stavu. Zatímco ale před dvace-
ti lety bylo investorem město 
Veselí nad Moravou za výrazné 
pomoci EU fondů, nyní je inves-
torem stavby Ředitelství vod-
ních cest ČR s využitím finanč-

ních prostředků Státního fondu 
dopravní infrastruktury.
„Součástí stavby bude rozšíře-
ní přístavního bazénu a jeho 
vybavení přístavními moly pro 
malá plavidla, servisní cent-

rum včetně tankování pohon-
ných hmot, ochrana plavidel 
za zvýšených vodních stavů a 
také rozšířená kapacita přísta-
vu na 35 stání, přičemž nyní 
jich je 11. Předpokládaná výše 

investičních nákladů je 50,8 
milionů korun,“ uvedl ředitel o. 
p. s. Baťův kanál Vojtěch Bártek. 
Na nový přístav se podle něho 
vodní turisté mohou těšit od 
května 2021. O letošní plavební 

sezonu a její omezování se bát 
nemusí. „Stavební práce budou 
během plavební sezony roku 
2020 omezeny, aby mohl být 
zachován co největší turistický 
provoz,“ vzkázal Bártek.     (Rh)

Slovácko se rozloučilo se dvěma osobnostmi folkloru

Modernizace přístavu Baťova kanálu ve Veselí nad Moravou odstartovala. 

Vizualizace plánované modernizace Baťova kanálu - pohled číslo 1.

Vizualizace plánované modernizace Baťova kanálu - pohled číslo 3.

Vizualizace plánované modernizace Baťova kanálu - pohled číslo 2.

Slavnostního zahájení stavby se zúčastnil také premiér  České republiky Andrej Babiš.

Průvod vyprovázel osobnosti folkloru na jejich poslední cestě.

Smuteční řeč při rozloučení se zesnulými.

Rozšíření přístavního bazénu, zvýšení kapacity přístavu na 35 stání i servisní centrum včetně 
tankování pohonných hmot. Tak se změní přístav ve Veselí nad Moravou. Provoz plavební se-
zony ale kvůli jeho modernizaci ohrožený nebude. Slavnostního zahájení stavby za 69 milionů 
korun se v úterý 21. ledna zúčastnil také premiér České republiky Andrej Babiš. Hotovo bude v září 2021
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I letos byla v Ratíškovicích na krojovém plese početná „súdná lavica“. Místní Veselá muzika vyhrávala skoro do druhé hodiny ranní.

V příjemném prostředí Spolkového domu se tanečníkům dobře tancovalo. Mužský sbor ze Sobůlek zde už zpíval několikrát při tomto plese.

Ale skáčou ti mladí verbíři z Vacenovic? Tato tombolová výhra se tetičce ze „súdné lavice“ určitě zalíbila.

Dokončení ze strany 1.

„Súdná lavica“ na tradičním krojovém plese v Ratíškovicích drží tradici

INZERCE
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Zbyněk Kopeček 
Vinařský dům Dubňany  
www.vinarskydum.cz

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

REGION - Během měsíce úno-
ra se začíná s výsevem někte-
rých letniček, které vyžadují 
větší čas pro předpěstování. 
Nejčastěji se jedná o drobno-
květé begónie neboli voskovky, 
surfinie, petúnie apod. Všech-
ny tyto druhy totiž mají vel-
mi drobná semena, která mají 
velmi málo zásobních látek, 
proto potřebují daleko více 
času, aby nabobtnala a vyklíči-

la. V domácích podmínkách si 
tyto rostliny můžeme vypěsto-
vat jen tehdy, máme-li alespoň 
malý skleník a dostatek trpě-
livosti, výsevy totiž musíme 
pravidelně větrat a případně 
trochu snižovat teplotu, aby 
se nevytáhly a nepostihla je 
plíseň. Počítat musíme též s 
pikýrováním, tj. rozsazování 
malých rostlinek a další péčí. 
V tomto měsíci je také nejzaz-

Rady
do

zahrady

Výsev letniček ší termín, kdy je  nutné od-
stranit ručně, pomocí nůžek 
či houseníku  (jde o střihací 
zařízení upevněné na dlouhé 
tyči) mumifikované monilióz-
ní (shnilé)  plody a případně 
i zámotky housenek. Tento 
nebezpečný  odstraněný ma-
teriál je pak nutné zlikvidovat 
nejlépe spálením.  V případě 
zanedbání této údržby, jsou 
tyto plody zdrojem infekce 
pro nadcházející vegetační ob-
dobí.
Při hustém sněžení setřásáme 
sníh z větví jehličnanů a stále-

zelených dřevin, při oteplení 
a ostrém slunci zastíníme cit-
livější rostliny bílou netkanou 
textilií.
Máme-li dostatečný zdroj 
slamnatého hnoje, nejlépe 
koňského, můžeme si zalo-
žit teplé pařeniště. Znamená 
to ovšem našlapat ho hnojem 
alespoň 60 cm silnou vrstvou 
a ten se doporučuje proho-
dit  trochu močovinou. Jedině 
tak zajistíme, aby hnůj hřál. 
Na hnůj dáme přibližně 20 
cm kvalitní zeminy. Přípra-
va pařeniště je velice pracná, 

získáme však ekologicky vy-
tápěnou plochu, kde může-
me rychlit salát, ředkvičky, 
kedlubny a vypěstovat zde i 
vitální sadbu. Na noc je  však 
nutné pařeniště zakrývat po-
lystyrénovými rohožemi nebo 
jiným vhodným izolačním ma-
teriálem. V teplých slunných 
dnech je potřeba dostatečně 
větrat. Tento prostor vyžaduje 
častou kontrolu a péči. Získá-
me ale i pařeništní zem ze ze-
tlelého hnoje,  a to je výborný 
pěstební substrát.

(Petr Kumšta)

Ve vinařství sílí trendy výroby 
vín s co nejmenší chemickou 
stopou. Používají se biologic-
ké postřiky, vína se nechávají 
déle macerovat a u špičkových 
hroznů je snaha nechat z nich 
vyrobené víno co nejvíce pří-
rodní, bez zásahu zkrášlujícími 
přípravky. O jedné věci se ale 
diskutuje stále a zatím není za 
ni žádná náhrada.
Jedná se o síru. Oxid siřičitý 
totiž nelze (až na malé výjim-
ky) z přípravy vína vyloučit. V 
běžném vinařském provozu se 
používá a určitě používat ješ-
tě dlouho bude. Spíše jde o to, 
jakou formu odsiřování zvolit, 
aby síru víno co nejlépe přijalo, 
abychom víno nepřesířili a aby 
síra ve víně nezůstala příliš vy-
vázaná. 

Síra a víno
Oxid siřičitý má tři základní a 
nenahraditelné účinky: 
• vyvazuje sloučeniny (jako 
například acetaldehyd), které 
narušují aroma. Lehká ovocné 
vína, tolik populární u nás - na 
Moravě, musíme vyrábět s po-
užitím síry. Jiná alternativa ne-
existuje, 
• chrání před nežádoucími 
mikroorganismy, 
• a v neposlední řadě má re-
duktivní účinek na víno, a tak 
jej chrání před kyslíkem a tím 
oxidací. 
Možností jak dosiřovat je více
Takže používat ano, ale v jaké 
formě? Nejstarší způsob, je po-
užití disiřičitanu draselného 
(také zvaný pyrosulfit, lidově 
pyroš), jako bílého prášku. 

Sloučenina se v kyselém pro-
středí rozpadne, a uvolní asi 
polovinu své hmotnosti ve for-

mě SO2. Tento roztok působí 
lépe v kyselém prostředí, proto 

je nutné do vody při přípravě 
dodat i kyselinu, například ky-
selinu citronovou. I proto prá-
šek doporučuji používat spíše 
na hrozny a do rmutu, nikoli 
do hotového vína. 
Oxid z tlakových lahví je sto-
procentně čistý. Zde jsou ale 
vyšší pořizovací náklady. Dáv-
kovací zařízení a tlaková la-
hev jsou nezbytností. A pokud 
máte láhev svoji a nepoužíváte 
drahý pronájem, bývá s plně-
ním lahví problém.  
Pro menší vinaře jasná volba
Jako nejlepší se ve světle těch-
to příkladů jeví použití roztoku 
Solfosteril. A to i dle posled-
ních studií, provedených v 
sousedním Rakousku. Nejvý-
znamnější předností je nízký 
potenciál ohrožení. Při jeho 

použití (na rozdíl od plynného 
nebo sirných plátů) nevzniká 
zápach SO2 a jako tekutina se 
rovnoměrně rozptýlí. Důležité 
je roztok před použitím pro-
třepat a velmi bedlivě dát po-
zor na koncentraci. 
Solfosteril, neboli tekutá síra, 
který i díky absenci jedovatého 
čpavku vyšel z testu nejlépe, 
má 15% objem síry. Je tedy 
relativně bezpečný. Pozor při 
práci s roztoky obsahující 40 a 
více % síry a čpavku. Ty rakou-
ští odborníci vůbec nedoporu-
čují do vína přidávat. Nicméně 
naši vinaři je stále kupují a 
jsou na ně uvyklí. Snad časem 
přejdou na mírnější a bezpeč-
nější přípravky.
Solfosteril nabízíme ve Vinař-
ském domě minimálně 15 let, 

Kyjov - Založit vinařství a posta-
vit penzion, šít a prodávat mód-
ní oděvy a doplňky, zabývat se 
pěstováním květin nebo vývo-
jem softwaru, to jsou sny a plány 
účastníků kurzu #chcipodnikat, 
který se konal o víkendu v Ky-
jově. Workshop pořádá inovační 
agentura JIC z Brna a  jako první 
z menších měst si ho  objednal 
Kyjov. Cílem je podpořit lidi s 
nápadem a chutí investovat do 
svého záměru čas, energii i ka-
pitál, který zůstane na Kyjovsku. 
Účastníci za dvou a půl denní 
víkendovou akci s občerstvením 
zaplatili symbolickou částku 
250 korun. 
Kurz je určen pro všechny, kteří 
plánují rozjet vlastní podnikání 
nebo si potřebují ověřit svůj pro-
jekt. V úvodu školení si budoucí 
podnikatelé musí zodpovědět 
několik důležitých otázek, na-
příklad kdo bude jejich zákazník, 
jaký problém zákazníkovi vyřeší 
a jak ho dotyčný řeší  v současné 
době, v čem bude přínos jejich 
řešení, jakým způsobem dosta-

nou svůj produkt k zákazníkovi, 
jak bude vypadat struktura ná-
kladů a jaké budou očekávané 
příjmy. „Během školení byste si 
měli přesně uvědomit, co víte a 
co nevíte, co bude tudíž třeba 
ještě zjistit a dořešit,“ vysvětlila 
lektorka Hana Šudáková z agen-
tury JIC. Tu zřídil v roce 2003 
Jihomoravský kraj a statutární 
město Brno  s několika  univer-
zitami. „Podporujeme podnika-
tele z celé jižní Moravy a stará-
me se i o ty začínající.  Kyjovská 
radnice měla zájem, aby se zde o 
podnikání začalo víc mluvit, aby 
lidé, kteří zatím nepodnikají, se 
mohli dozvědět, jak na to,“ vy-
světlila Šudáková.
„Chci rozjet podnikání a myslím 
si, že takové kurzy nejsou špat-
né a je lepší si to tu vyslechnout, 
než zjišťovat informace po zná-
mých,“ poznamenala čtyřiadva-
cetiletá Zuzana ze Strážovic, ab-
solventka  uměleckoprůmyslové 
školy v Uherském Hradišti. Kur-
zu se účastnilo třináct zájemců z 
Kyjova a okolí. 

Podobné školení se konalo v Ky-
jově už na podzim s agenturou 
Podnikni to a za půl roku bude 
pravděpodobně další.  „Uvědo-
mili jsme si, že to nejcennější, 
co máme v regionu, jsou lidé,“ 
říká iniciátorka projektu, za-
stupitelka a radní města Kyjova 
Hana Bednaříková. „A podle mě 
ta nejdůležitější věc, co je může 
udržet doma, je práce. Aby  lidé 
měli dobrou práci a zaměstna-
li třeba ještě další lidi, tak to je 
ideál, ke kterému bychom si to 
přáli dotáhnout. Jsem moc ráda, 
že se radní s touto myšlenkou 
ztotožnili a  že město uvolnilo 
finanční prostředky na kurzy. 
Chceme získat od účastníků 
zpětnou vazbu a pokud to bude 
v našich silách, podpořit je v 
podnikání. Bude nás zajímat co 
je trápí, co se jim daří, co se jim 
nedaří. Cílem je, aby lidé neod-
cházeli za prací do velkých měst, 
ale nacházeli a kultivovali zdej-
ší potenciál, aby podnikali tady,  
v regionu,“ dodává Bednaříková.

(Text a foto: bum)

Město kyjov nabízí kurzy pro začínající podnikatele

Kurz  se konal v zasedací místnosti v přízemí radnice v Kyjově. 

a za tu dobu si získal oblibu. 
Zejména v období - konce ško-
lení vín a hlídání síry - musíme 
nad přípravky a vlastně i našim 
zdravím stále více přemýšlet.
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HODONÍN – Druholigoví futsa-
listé FC Tango Hodonín B hostili 
doma vysokoškoláky z Ostravy, 
a i když nakonec získali všechny 
body, herně určitě zklamali.
2. LIGA – VÝCHOD, 16. KOLO:
FC TANGO HODONÍN B – VŠB-TU 
OSTRAVA 3:1 (1:0)
Hosté přijeli na jih Moravy v ne-
děli večer pouze se 7 hráči a když 
se jim zranil v průběhu prvního 
poločasu kapitán Patrik Junita, 
dohrávali tento souboj po pře-
stávce dokonce jen v šesti stateč-
ných. I to možná svádělo domácí 
k myšlence, že takto oslabený 
soubor se přece musí porazit le-
vou zadní, sportovní pravda byla 
ale nakonec někde zcela jinde.
Nakonec z toho bylo hodně vy-
dřené vítězství pro domácího fa-
vorita, ale ruku na srdce, pokud 
by v brance Tanga nestál gólman 

Aleš Parobek jako výpomoc z li-
gového „A“ týmu, troufnu si říct, 
že hodonínští futsalisté by tento 
duel do vítězství v žádném pří-
padě nedovedli! 
Bylo až k nevíře, kolika tutovkám 
protivníka musel odolávat bran-
kář domácích, kterého pokořil 
po soustavném tlaku a klasic-
kých „jesličkách“ pouze hostující 
Tomáš Fendrich ve 29. minutě, 
když snižoval z pohledu Ostravy 
na 1:2. Ve 14. minutě si poradil 
se šancí Martina Kupje, o minutu 
později hasil požár po střele Lu-
káše Tížka, v 17. minutě vyřešil 
s přehledem jemu vlastním ne-
příjemný závar při zakončení z 
nohy Fendricha a o minutu poz-
ději výborně vykryl „díru“ u své 
branky tak, že balon ze sálovky 
Adama Černohorského skončil 
mimo hodonínskou svatyni. 

Severomoravané i po obrátce po-
kračovali v dobíjení domácí tvrze 
s názvem ALEŠ PAROBEK, domá-
cí brankář ale znovu neuvěřitel-
ně kraloval a jen jemu mohou 
spoluhráči nakonec děkovat, že 
z této bitvy si odnesli tři druho-
ligové body. Těch nebezpečných 
situací bylo před hodonínskou 
brankou ještě víc než v první 
půli, takže vyberu jen některé. 
Ve 27. minutě nařídil sudí 10m 
kop po ruce domácího Tomáše 
Janulíka a čaroděj v brance Tan-
ga opět zářil: Fendrich napálil 
prudký balon k pravé tyči, kam 
se ale stačil přesunout i gólový 
fantom Parobek a hosté znovu 
smutnili. Ve 30. minutě zamířil 
Kupja svůj projektil na levou tyč 
branky Tanga, o čtyři minuty měl 
tutovku na noze Černohorský, 
ale znovu byl nad síly kvalit Pa-

roubka. Ostravští futsalisté hráli 
v  posledních dvou minutách 
bez gólmana, ovšem inkasova-
li třetí gólový úder v čase, kdy 
se zároveň ozvala siréna, která 
ukončila tento zajímavý souboj. 
Pro domácí je to utrpěná výhra, 
ale tři body se prostě do tabulky 
počítají!
Statistika utkání:
Góly: 13. a 40. Tomáš Janulík 
(druhá v poslední sekundě při 
hře hostů bez brankáře), 22. To-
máš Ťok – 29. Tomáš Fendrich, 
bez ŽK, řídili: Lukáš Jurča a Mar-
tin Kabeláč, 60 diváků. 
„Byl to katastrofální výkon na-
šeho mužstva. Já dávám klobouk 
dolů před Ostravou, která v šesti 
a později ve druhé půli dokonce 
v pěti lidech nás dokázala v ur-
čitých momentech dostat pod 
tlak a přitom si vytvořit spoustu 

brankových příležitostí. To by se 
nám nemělo stávat, navíc na do-
mácí palubovce! Já nikdy jednot-
livce nechválím, ale dnes musím 
udělat výjimku. Díky gólmanovi 
Aleši Parobkovi máme dnes tři 
body. Kdyby v brance nebyl, tak 
výhru nemáme. Soupeř hrál vel-
mi dobře, zodpovědně bránil, v 
kombinaci nás přečísloval. My 
jsme měli nějaké šance, ale ty 
jsme trestuhodně pozahazova-
li. Nevím, zda se jednalo z naší 
strany o podcenění nebo nevím, 
co se v hlavách hráčů honilo, ka-
ždopádně naše hra byla špatná. 
O poločase jsme nabádali k akti-
vitě, ale nepomohlo to. Dnes dě-
kujeme brankáři a sportovnímu 
štěstí za tři druholigové body,“ 
hlásil na domácí palubovce kouč 
FC TANGO HODONÍN B MAREK 
JÁNOŠ.                                        (jop)

HODONÍN – V tomto kalendář-
ním roce futsalisté hodonínské-
ho Tanga zatím až po patnácté 
odehrané kolo vždy bodovali: 
vyhráli doma v televizním sou-
boji s Českými Budějovicemi 
3:1, uhráli divokou remízu v 
Liberci 7:7 a v pátek večer 24. 
ledna 2020 opět další ligový 
bod získali, když hráli s Českou 
Lípou 4:4. Je škoda, že se zača-
lo bodovat až v této fázi ročníku 
2019-2020, nicméně jsme stále 
přesvědčeni, že o dvojici sestu-
pujících z VARTA FUTSAL LIGA 
není zdaleka rozhodnuto.
VARTA FUTSAL LIGA – 15. KOLO:
FC TANGO HODONÍN – FC DÉ-
MONI ČESKÁ LÍPA 4:4 (2:2)
Před samotným zápasem popřá-
li hodonínští funkcionáři oběta-
vému členovi Tanga Hodonín, 
časoměřiči domácích zápasů 
PAVLU HALASOVI vše nejlepší, 
protože 18. ledna 2020 si v kru-
hu svých nejbližších připomněl 
své ČTYŘICÁTINY. 
K blahopřání všeho nejlepšího 
do dalších let se připojuje i re-
dakce NOVÉHO SLOVÁCKA!
Pro oba týmy byl tento páteční 
duel moc důležitý, takže koneč-
ná remíza ještě více zamotala 
tajenku o záchranu ligové sou-
těže, ze které vypadávají dva 
poslední celky! 
Tango nastoupilo v tom ma-
ximálně možném nejlepším 
hráčském složení, ale nechalo 
se zaskočit rychlou brankou 
protivníka, který skóroval hned 
v desáté sekundě (!) po napros-
to nevinně vypadající střele od 
levé tyče do čeřenu – trefil se 
hostující kapitán Miroslav Rott. 
O minutu později se do šance 
dostal domácí Tomáš Ťok, ale 
ve výhodné pozici mířil pouze 
do dobře postaveného gólma-
na Milena Kirova. Hosté ne-
bezpečně zahrozili v 5. minutě 
podruhé, tentokrát ale domácí 
futsalisty zachránila levá tyč je-
jich svatyně. Tango se dočkalo 
zaslouženého vyrovnání v šesté 
minutě, když střelu kapitána To-
máše Buršíka nešťastně tečoval 
do vlastní branky Petr Zapletal 
– 1:1. O dvě minuty později se 
domácí borec Richard Micha-

lec ocitl sám před gólmanem, 
ale z této výhody bohužel nic 
nedokázal docílit. V 8. minutě 
trefil Ťok pravou tyč a byl při-
tom faulován, takže domácí za-
hrávali 6m kop. K jeho exekuci 
se postavil Roman Sopůšek, ale 
napálil prudký míč jen do stře-
du branky a gólman České Lípy 
stačit v pohodě balon vyrazit! 
Ve 13. minutě se dostal do dob-
ré možnosti Bohumír Doubrav-
ský, míč ale na poslední chvíli 
lapil těsně před brankovou ča-
rou připravený strážce hostující 
branky Kirov. V 18. minutě za-
ložil parádní akci Ťok, po které 
se dostal balon k Sopůškovi, aby 
fajnové gólové razítko obstaral 
s lehkostí dorážející Patrik Lev-
čík – 2:1. O pouhých šestnáct 
sekund později zaspala však 
domácí obrana a přišel zákoni-
tě brankový direkt, který zajistil 
Josef Němec – 2:2. A to ještě po 
šestém faulu Tanga zahrávala 
Česká Lípa v čase 17:49 10m 
kop,  střelec Tomáš Fichtner si 
ale vylámal zuby na znovu vý-
tečně chytajícím domácím bran-
káři Aleši Parobkovi.
Vstup do druhé části měli im-
pozantní domácí, když po 22 
sekundách mířil do černého 
Doubravský – 3:2.Ve 23. mi-
nutě se zaskvěl Parobek proti 
střeleckému pokusu Fichtnera, 
ovšem nestačil pak již zarea-
govat na prudký míč po zemi k 
pravé tyči ze sálovky Ondřeje 
Havrdy – 3:3. Hosté mohli jít 
dokonce do vedení, když ve 25. 
minutě dostali šanci kopat pe-
naltu, tu však Němcovi skvěle 
lapil hrdina pátečního večera 
u hodonínského Tanga – bran-
kář Parobek. Přesto nakonec 
ve 29. minutě šli hosté do ve-
dení, když obrana Tanga zapo-
mněla na zcela volného Rotta, 
kterému stačilo pouze nastavit 
nohu – 3:4. To už začínalo být 
s domácím týmem dosti na po-
váženou, takže zkušený harcov-
ník na domácí lavičce Bartyzal 
se rozhodl od 32. minuty hrát 
power-play, aby v čase 33:14 po 
střele Doubravského poslal míč 
nenapodobitelně do sítě „velká 
hračička“ Tanga, zkušený Levčík 

– 4:4. Střelec čtvrtého úspěchu 
hodonínských futsalistů ve 36. 
minutě připravil palebnou po-
zici pro spoluhráče  Michalce, 
který ale v tutovce zamířil svoji 
ránu jen do hostujícího branká-
ře. Hodonín se nadále snažil vý-
sledek překlopit na svoji stranu 
i v závěrečných sekundách, ale 
protože už se žádná akce gólově 
neujala, soupeři si v tomto dra-
matickém ligovém souboji body 
rozdělili.
STATISTIKA ZÁPASU:
Branky: 5:33 vlastní Petra Za-
pletala po střele Tomáše Burší-
ka, 17:18 Patrik Levčík, 20:22 
Bohumír Doubravský, 33:14 Pa-
trik Levčík – 0:10 Miroslav Rott, 
17:34 Josef Němec, 23:38 Ond-
řej Havrda, 28:37 Miroslav Rott, 
v čase 7:36 nedal domácí Roman 
Sopůšek 6m kop – Česká Lípa 
nedala dva 10m kopy: v době 
17:49 neuspěl Tomáš Fichtner a 
v čase 24:14 se neprosadil Josef 
Němec, rozhodovali: Marek Kle-
čacký a Radim Filipský (3. arbi-
trem byl Přemysl Havlík), dele-
gátem zápasu byl Kamil Bednář, 
přítomno 328 diváků.
SESTAVA FC TANGO HODONÍN:
Aleš Parobek (Vít Soukup) – Ri-
chard Michalec, Čeněk Cenek, 
Tomáš Buršík, Marek Buc, Ro-
man Sopůšek, Patrik Levčík, To-
máš Ťok, Bohumír Doubravský, 
Petr Bohun, Philip Leasure, Jan 
Hromek.
ŘEKLI PO ZÁPASE
„Tato remíza pro nás nic neřeší! 
Česká Lípa má zkušené, technic-
ky vybavené borce, což dnes po-
tvrdila. První půle byla zbytečně 
moc vyhecovaná a z obou stran 
až moc nervózní. Přesto si my-
slím, že jsme se s tím měli lépe 
vyrovnat. Po přestávce jsme dali 
rychlou vedoucí branku (na 3:2), 
hosté ale srovnali. Pak jsme pro-
hrávali, ale při hře bez brankáře 
jsme dokázali ještě alespoň vy-
rovnat. Škoda  ztracených dvou 
bodů. Měli jsme dostatek šancí, 
ale ne všechny jsme zužitkovali. 
I Česká Lípa měla ale další tu-
tovky, nás ovšem znovu skvěle 
podržel brankář Aleš Parobek, 
který byl naší jasnou jedničkou. 
Zatím se pro nás nic nemění – 

my musíme bodovat v Mělníku 
a doma porazit brněnský Helas 
a Vysoké Mýto a čekat na další 
výsledky týmů před námi,“ řekl 
kouč FC TANGO HODONÍN MI-
ROSLAV BARTYZAL
„Minule jsme ztratili venku v 
Liberci zbytečně dva body, dnes 
se to bohužel opakovalo. Zača-
li jsme špatně, já jsem udělal 
hrubku a prohrávali jsme od 
první minuty 0:1. V zápase bylo 
moře neproměněných šancí a 
nakonec pro nás hořký konec. 
Je na nás taková deka: děláme 
hloupé chyby, po kterých dostá-
váme hloupé góly a na ty se sami 
navíc často zbytečně nadřeme. 
První poločas byl takový vlažný, 
proto jsme se o přestávce v ka-
bině nahecovali. Dali jsme sice v 
úvodu druhé půle rychlou bran-
ku, ale konečná remíza pro nás 
v podstatě nic neřeší. Uvidíme, 
jak se budou vyvíjet výsledkově 
další ligová kola,“ prohlásil na 
palubovce haly TEZA Hodonín 
domácí dvougólový střelec PAT-
RIK LEVČÍK.
„Dnes to jsou pro nás smíšené 
pocity, protože jsme chtěli tři 
body. Tento zápas jsme měli ka-
ždopádně zvládnout. Šance jsme 
na to měli, stačilo odskočit Ho-
donínu na dvě branky a bylo po 
utkání. Soupeř byl houževnatý, 
byl v plný palbě. Bylo to nahoru 
dolů, první poločas byl takový 
divočejší. My se teď musíme při-
pravit na další dva nejbližší zá-
pasy, které nás čekají, a to doma 
Slavia Praha a pak venku Vysoké 
Mýto,“  podíval se za ligovým 
kláním trenér České Lípy KAREL 

KRULIŠ.
Další výsledky tohoto ligového kola:
SK Interobal Plzeň – Svarog FC 
Teplice 3:1 (0:0),
FC Nejzbach Vysoké Mýto – SK 
Dynamo PCO České Budějovice 
1:4 (1:1), 350,
SK Slavia Praha – FTZS Liberec 
12:3 (10:1), 250,
AC Sparta Praha – FK ERA-PACK 
Chrudim 2:5 (1:2), 500, 
SK Olympik Mělník – Helas Brno 
2:3 (1:1), 300.                         (pol)

SUTERÉN LIGOVÉ TABULKY JE NADÁLE HODNĚ NAŠLAPANÝ!

HODONÍN – Až poslední 
(7.) kolo ligového turnajo-
vého klání mládežnických 
výběrů U19 rozhodlo o tom, 
že mezi čtyři nejlepší týmy 
v Česku postoupil i výběr 
U19 z Hodonína. V prv-
ním duelu porazilo hodo-
nínské Tango Vysoké Mýto 
2:1 (1:0), když brankově 
udeřili Lukáš Křivák a Jan 
Hromek. Ve druhém souboji 
přehráli lehce Jihomorava-
né Chrudim 7:3, když polo-
čas byl 2:1. V tomto souboji 
u vítězů vyčníval Vojtěch 
Čech, který dal tři branky a 
na další dvě nahrával! Loni 
hrál mezi čtyřkou nejlep-
ších výběr U17 z klubu FC 
TANGO HODONÍN, letos 
si to vyzkouší o dva roky 
starší mladíci ze stejného 
hodonínského klubu, kteří 
v podstatě odehráli celou 
tuto sezonu bez výrazněj-
ších herních a výsledkových 
výkyvů.  
Proto ještě jednou KLUCI 
VELKÝ DÍK a HODNĚ ŠTĚS-
TÍ ve FINAL FOUR, které se 
odehraje v neděli 9. února 
2020 od 14 hodin v Heř-
manově Městci pod pořa-
datelstvím klubu FK ERA-
-PACK Chrudim. Střetnou se 
dvojice: Mělník – Chrudim 
a FC TANGO HODONÍN 

– SK Slavia Praha. Vítězo-
vé pak nastoupí proti sobě 
ve finále o Mistra Česka 
této kategorie, poražení se 
utkají o třetí místo.
„V kabině jsme si před 
prvním zápasem řekli, že 
máme před sebou nejdů-
ležitější duel této sezony a 
pokud jej zvládneme, bu-
deme se těšit ze zaslouže-
ného  postupu mezi nejlepší 
čtyřku u nás. To nám trochu 
svazovalo nohy, přesto 
jsme šli brzy do vedení 1:0. 
Proti nám stál velmi kvalitní 
a fyzicky dobře připravený 
soupeř, který vlastně neměl 
co ztratit a mohl hrát na-
prosto uvolněně. V průběhu 
zápasu jsme zahodili množ-
ství gólových možností a ve 
druhém poločase se to i vy-
mstilo. Protivník dal z pro-
tiútoku branku na 1:1 a my 
jsme znovu nevyužili dobré 
možnosti, takže zápas byl 
velmi nervózní. Naštěstí po 
pěkné kombinační akci se 
trefil Jan Hromek, ovšem v 
závěru jsme se museli brá-
nit. S Chrudimí si myslím, že 
naši kluci si tento zápas do-
konale užili. Odvedli v něm 
výtečný kolektivní výkon a 
nakonec i po zásluze brali 
jasnou výhru. Postup mezi 
nejlepší čtyřku v Česku je 
pro nás, tedy hráče a celý 
realizační tým, odměna za 
celoroční úspěšnou práci. 
Na pražskou Slavii si bude-
me věřit, vždyť v této sezo-
ně jsme ji již jednou porazili 
a já osobně si myslím, že 
z toho kvarteta se jedná o 
jeden z nejkvalitnějších cel-
ků,“ řekl pro NOVÉ SLO-
VÁCKO trenér U19 STEFA-
NOS CHADZIDIS.

(pol)

VArTA FUTSAL LIGA

 1. Chrudim 13 1 1 87:19 40
 2. Plzeň 13 1 1 95:31 40
 3. Sparta Praha 12 1 2 120:38 37
 4. Slavia Praha 10 0 5 89:61 30
 5. Teplice 9 0 5 73:46 27
 6. Helas Brno 5 3 6 48:59 18
 7. Č.Budějovice 4 2 9 55:94 14
 8. Česká Lípa 3 3 9 56:81 12
 9. Vysoké Mýto 4 0 11 44:80 12
 10. Liberec 3 2 10 47:99 11
 11. Mělník 3 1 11 63:102 10
 12. TANGO HODONÍN 2 2 11 44:111 8

Radost domácích futsalistů po 
brance v síti soupeře. Zleva Ro-
man Sopůšek, Patrik Levčík a 
Tomáš Ťok.

Foto: Josef Petrica

HERNÍ MIZÉRIE HODONÍNSKÉHO TANGA, TO PŘESTO BODY BRALO!

FUTSALOVÝ VÝBĚR U19  
Z KLUBU FC TANGO HODONÍN 
BUDE HRÁT FINAL FOUR!
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SPORTOVNÍ POZVÁNKY

HODONÍN, VESELÍ NAD 
MORAVOU – 18. kolo nejvyš-
ší soutěže žen (MOL liga) se 
předehrávalo ve středu 22. 
ledna 2020 na severu Čech, 
kam přijely veselské Panen-
ky. Nováček z Hodonína pro 
změnu vážil cestu na opačný 
konec mapy našich východ-
ních sousedů, neboť v sobo-
tu 25. ledna 2020 se ukázal v 
souboji na palubovce třetího 
největšího města Slovenska, 
v Prešově. V dalším kole pak 
oba regionální celky hrály 
před svými fanoušky – Vese-
lanky přivítaly pražskou Sla-
vii, Hodonín hostil slovenské 
Bánovce nad Bebravou.
MOL LIGA – 18. KOLO:
DHK Baník Most – SHK VE-
SELÍ NAD MORAVOU 34:26 
(17:13)
Domácí házenkářky potvrdi-
ly v domácím prostředí roli 
favorita, i když dva ligové 
body byly až po boji. Vese-
lanky držely v první půli s 
týmem Mostu krok, když až 
těsně v závěru prvního po-
ločasu se podařilo Mostu od 
soupeřek odskočit na rozdíl 
čtyř gólů.
V prvních deseti minutách 
druhé půle nedal Baník ani 
jednu branku (!), ale Jiho-
moravanky toho využily jen 
částečně. Přiblížily se pro-
tivníkovi jen na rozdíl dvou 
branek, ovšem od 48. minuty 
dal Most šňůrů čtyř branek a 
tak v podstatě rozhodl o osu-
du tohoto duelu.
Statistika utkání:
Nejvíce branek Mostu: Jana 
Šustková 8/2, Lucia Mikulčík 
(za svobodna Súkeníková) 6 
– první dvě střelkyně Mostu 
hrály dříve za veselské Pa-
nenky, Katarína Kostelná 5, 
Dominika Zachová 5, bran-
ky za hostující celek: Kris-
tína Pastorková 8/1, Tereza 
Kubáčková 5, Kateřina No-
votná 3, Diana Michálková 
3/2, Laura Víchová 2, Anna 
Vodná 2, Dagmar Lukšíková 
2, Sabina Kutálková 1, sed-
mimetrové hody: 3/2 – 6/3, 
vyloučení: 8:5, navíc ČK po 
třech žlutých kartách: Lin-
da Jungová (MO) a Diana 
Michálková (VES),
rozhodovali: Tomáš Kozler a 
Martin Zych, 325 diváků.

„Těžko se mi náš dnešní vý-
kon hodnotí. Příliš se nám 
nedařilo v obraně, stále totiž 
nedokážeme bránit soupe-
řova pivota. Zčásti je to dané 
i tím, že nám chybí tři důle-
žité hráčky, které bychom v 
obraně potřebovali, ale tím 
vůbec nechci omlouvat náš 
dnešní výkon. V prvních de-
seti minutách druhé části 
jsme nedali gól, což se nám v 
této sezoně ještě nestalo (!) 
a nesmí se nám to stávat ani 
v budoucnu. Pak se nám na-
štěstí povedlo několik trhá-
ků a to v podstatě rozhodlo 
o osudu zápasu,“ řekl kouč 
Mostu JIŘÍ TANCOŠ.
„Upřímně řečeno, do Mos-
tu jsme si pro výhru nepři-
jeli. Podali jsme ale dobrý 
výkon, když soupeře jsme 
potrápili a dařilo se nám po-
měrně dlouho s ním držet i 
krok. Bohužel nám nevyšly 
poslední desetiminutovky 
v obou poločasech, a právě 
tam vznikl ten výrazný roz-
díl ve skóre,“ prohlásil IVO 
SÁDLO, vedoucí družstva z 
Veselí nad Moravou.
ŠŠK Prešov – HK HODONÍN 
37:26 (13:11)
Na východ Slovenska vyrazi-
la výprava z Hodonína v so-
botu v ranních hodinách jen 
s devítkou hráček, z toho byly 
ještě dvě brankářky (Iveta 
Blažková, Barbora Zichová). 
Domácí postupně vedly 4:0 a 
ve 20. minutě 12:6. Pak však 
soupeřky začaly dotahovat, 
když se střelecky chytila 
Cholevová. Po přestávce to 
byla ze strany Prešova herní 
dominance, když ve 47. mi-
nutě vedly vítězky o deset 
branek (27:17).
Statistika utkání:
Nejvíce branek za Prešov: 
Martina Popovcová 9/1, 
Lívia Klučková 7/3, Alena 
Dvorščáková 6, góly Hodo-
nína: Charlota Cholevová 9, 
Petra Jadamíková 4, Simona 
Višňovská 4, Šárka Pospíši-
lová 3, Nikola Kalinová 3/2, 
Kornelia Malecka 2, Hedvika 
Nováková 1, sedmimetrové 
hody: 6/5 – 3/2, vyloučení: 
4:4, řídili: Tomáš Palovčák a 
Radoslav Šimko, 147.
„Tento zápas jsme odehráli 
prakticky bez střídání z dů-

vodů velké marodky, což ale 
není omluva pro konečný 
výsledek. Dlouhodobě nás 
trápí neúspěšnost střelby, 
kterou jsme nezlepšili ani 
tentokrát. Opět jsme vytvo-
řili soupeři patnáct šancí po 
našich ztrátách, po kterých 
jsme byli potrestáni rychlý-
mi útoky. Opakovaně nepři-
pravená střelba nás srážela 
do kolen i dnes. S výsledkem 
nejsme spokojeni a myslím 
si, že ani samotné hráčky 
nemohou být spokojené. Če-
kání na změnu se nám tak 
opět protáhlo,“ řekl po další 
porážce kouč nováčka z Ho-
donína TOMÁŠ BÁRTA. 
Další výsledky 18. kola MOL 
ligy:
Písek – Hlohovec 33:25 
(17:13), 173,
Dunajská Streda – Zlín 28:29 
(12:15), 234,
Poruba – Šaľa 25:17 (15:9), 
213,
Bánovce nad Bebravou – Mi-
chalovce 15:38 (7:21), 150,
Slavia Praha – Olomouc 
31:30 (14:16), 158.
MOL LIGA – 19. KOLO:

SHK VESELÍ NAD MORAVOU 
– Slavia Praha 24:33 (9:17)
Panenky v tomto souboji 
zklamaly. Tým z hlavního 
města vedl po deseti minu-
tách již 10:4 a v poločase 
vítězky své vedení zvýšily 
na rozdíl osmi branek. Slá-
vistky v naprosté pohodě 
dovedly zápas do vítězného 
konce a tak to prozatím re-
álně ukazuje, že Veselanky 
budou zřejmě v tomto roční-
ku bojovat pouze ve skupině 
play-out (o udržení)! 
Statistika zápasu: 
Nejvíce branek za Slavii Pra-
ha: Veronika Galušková 7, 
Tereza Pokorná 6, Adriana 
Míšová 5, góly za domácí: 
Kristína Pastorková 7/3, 
Michaela Boorová 5, Tereza 
Kubáčková 4/1, Anna Vodná 
3/1, Laura Víchová 2, Vero-
nika Štipčáková 1, Dagmar 
Lukšíková 1, Diana Michál-
ková 1, sedmimetrové hody: 
5/5 – 0, vyloučení: 2:3, řídili: 
Michal Hanák a Luboš Pavlí-
ček, 320.
„Jsme absolutně nespoko-
jeni s výkonem hráček v 

dnešním zápase! Hned od 
prvních minut procházely 
Slávistky naší obranou jak 
nůž máslem, všechno necha-
ly na gólmankách. Ve druhé 
půli se sice náš výkon zlep-
šil, přesto zůstal hodně za 
očekáváním,“ řekl zklamaný 
IVO SÁDLO, vedoucí druž-
stva z Veselí nad Moravou.
„Musím se přiznat, že jsme 
rozhodně nečekali takto 
snadné utkání. Za svůj tým 
jsem hodně spokojený. Mu-
sím pochválit i domácí ce-
lek, že dokázal hrát v tempu 

celý zápas. Diváci tak viděli 
běhavou házenou, která se 
jim musela líbit,“ zhodnotil 
jasnou výhru svých svěřen-
kyň kouč DHC Slavie Praha 
FRANTIŠEK URBAN.
HK HODONÍN – Bánovce nad 
Bebravou 38:24 (18:11)
Povinné vítězství domácích, 
ale hra byla znovu hodně 
rozpačitá. Hostující hráčky 
přijely s kombinovanou se-
stavou a i v Hodoníně plně 
prokázaly, že na MOL ligu 
prostě nemají! Je to tým, 
který může snad sehrát tro-
chu důstojnou roli v první 
lize, ale současná MOL liga 
je evidentně nad jeho síly. 
Situaci v sobotu na hodonín-
ské palubovce tak nakonec 
asi nejlépe vystihl jeden z 
domácích fanoušků, který za 
stavu 29:15 kolem 42. mi-
nuty prohlásil: „Je to taková 
krásná nuda!“
Statistika utkání:
Nejvíce branek za hostující 
celek: Vanesa Matejíková 5, 
Hana Galková 5/3, branky 
Hodonína: Charlota Cholevo-
vá 9, Diana Poláchová 7, Ni-
kola Kalinová 6, Diana Toma-
šechová 3, Šárka Pospíšilová 
3, Hedvika Nováková 3, Na-
tálie Gärtnerová 2/1, Simona 
Višňovská 2, Kornelia Malec-
ká 2, Lucia Tomašechová 1, 
sedmičky: 2/1 – 8:5, vylouče-
ní: 5:4, rozhodovali: Petr Ha-
lada a Jan Kosmák, 281.
Další výsledky tohoto kola:
Michalovce – Most 23:24 
(13:12), 1000,
Poruba – Písek 25:16 (9:8), 
157, Šaľa – Prešov 27:31 
(15:15), 400, Olomouc – 
Dunajská Streda 29:27 16:8), 
200.                                     (jop)

NOVÁČEK Z HODONÍNA PO DELŠÍ DOBĚ NAPLNO BODOVAL

STŘEDA 5. ÚNORA 2020
 Házená
ŽENY: MOL liga – 20. kolo, předehrávka: DHK Baník Most – HK Hodonín, 
hraje se od 17:00 hodin
PÁTEK 7. ÚNORA 2020
 Futsal
VARTA FUTSAL LIGA – 16. kolo: FK ERA-PACK Chrudim – FC Tango Hodo-
nín, hraje se od 20:00,
2. liga – skupina Východ, 18. kolo: FC Tango Hodonín B – VŠSK Zlín, spor-
tovní hala TEZA Hodonín, 20:30
SOBOTA 8. ÚNORA 2020
 Házená
ŽENY: MOL liga – 20. kolo, MŠK Dunajská Streda – SHK Veselí nad Mora-
vou, 16:00,
STARŠÍ DOROSTENKY: 1. liga – 12. kolo, DHC Plzeň – SHK Veselí nad Mo-
ravou, 12:00
 Kopaná
Přípravné zápasy: Bzenec – Ratíškovice, umělá tráva (UT) Strážnice, výkop 
je v 10:00, Zlín B – FK Hodonín, hřiště Zlín-Vršava, 11:00, Milotice – Mokrý 
Háj (SR), UT Dubňany, 16:00
 Lední hokej
2. liga – Východ, 38. kolo: Kopřivnice – SHK Drtiči Hodonín, 17:00,

Krajská liga jihu Moravy a Zlínska, 24. kolo: Blansko – SHKM Hodonín, 
17:00
NEDĚLE 9. ÚNORA 2020
 Házená
ŽENY: 2. liga – skupina Východ, 10. kolo, HK Hodonín B – TJ Lesana Zubří, 
víceúčelová sportovní hala na Lipové aleji v Hodoníně, 15:00,
MLADŠÍ DOROSTENKY: 2. liga – Východ, 12. kolo, HK Hodonín – TJ Sokol 
Karviná, sportovní hala TEZA Hodonín, 13:00
 Kopaná
Přípravný zápas: Kyjov – Starý Poddvorov, UT Kyjov, výkop je ve 14:00
STŘEDA 12. ÚNORA 2020
 Lední hokej
ČESKO – Extraliga, 44. kolo: Kometa Brno – Vítkovice, 18:00,
2. liga – Východ, 39. kolo: SHK Drtiči Hodonín – Žďár nad Sázavou, zimní 
stadion (ZS) Hodonín, první buly bude vhozeno v 18:00
PÁTEK 14. ÚNORA 2020
 Lední hokej
ČESKO – Extraliga, 45. kolo: Zlín – Liberec, 17:30
SOBOTA 15. ÚNORA 2020
 Házená
ŽENY: MOL liga – 21. kolo, SHK Veselí nad Moravou – HC Sporta Hlohovec, 
sportovní hala „Peklo“ ve Veselí nad Moravou, 17:00,

MLADŠÍ DOROSTENKY: 2. liga – Východ, 13. kolo, Házená Paskov – HK Ho-
donín, hraje se dopoledne od 10:45
 Kopaná
ČESKO – 1. liga, 21. kolo: 1.FC Slovácko – Baník Ostrava, výkop je ve 14:30
Příprava: Sparta Brno – Bzenec, UT Sparta Brno, 14:00, Dubňany B – Vra-
cov, UT Dubňany, 16:00 
 Lední hokej
2. liga – Východ, 40. kolo: SHK Drtiči Hodonín – Opava, ZS Václava Nedo-
manského v Hodoníně, 15:30,
Krajská liga jižní Moravy a Zlínska, 25. kolo: Uherský Brod – SHKM Hodo-
nín, 17:00
NEDĚLE 16. ÚNORA 2020
 Házená
ŽENY: MOL liga – 21. kolo, DHC Slavia Praha – HK Hodonín, 17:00,
ŽENY: 2. liga – Východ, 11. kolo, SK Žeravice – HK Hodonín B, hraje se od 
15:00,
STARŠÍ DOROSTENKY: 1. liga – 13. kolo, SHK Veselí nad Moravou – HC Pl-
zeň, hala „Peklo“ ve Veselí nad Moravou, 13:00
 Kopaná
Přípravný duel: Dolní Bojanovice – Ostrožská Nová Ves, UT Veselí nad Mo-
ravou, 12:00 hodin

ŽENY: HÁZENÁ - MOL LIGA
 1. Most 18 0 1 666:455 36
 2. Michalovce 14 1 4 603:426 29
 3. Poruba 14 0 5 524:428 28
 4. Slavia Praha 12 3 4 572:496 27
 5. Olomouc 13 0 6 561:500 26
 6. Šaľa 12 1 6 557:487 25
 7. Písek 10 3 6 530:513 23
 8. Zlín 9 0 9 469:497 18
 9. VESELÍ N. MOR. 8 1 10 557:519 17
 10. Dun. Streda 4 3 12 504:575 11
 11. Prešov 5 0 14 520:560 10
 12. HODONÍN 4 1 14 482:569 9
 13. Hlohovec 2 1 15 456:627 5
 14. Bánovce nad B. 0 0 19 387:736 0

Na snímku bojuje domácí křídelnice Laura Víchová (5) s dvojicí protihráček. 
Z utkání: Veselí nad Moravou - Slavia Praha (24:33).                                                               Foto: Hynek Zdeněk
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HODONÍN – 2. liga ledního ho-
keje měla na programu další 
čtyři kola základní části. V tom 
34. překvapila velmi slabá di-
vácká kulisa, když na třech sta-
dionech bylo dohromady 836 
fanoušků, což je pouhých 279 
příznivců v průměru na jedno 
utkání!
2. LIGA – VÝCHOD, 34. KOLO:
Havlíčkův Brod - SHK Drtiči 
HODONÍN 4:5 po prodloužení 
(3:2, 0:0, 1:2 – 0:1)
Hosté prohrávali 0:2 a 1:3, 
přesto nakonec vezou z ledu 
druhého týmu tabulky vel-
mi cenné dva body, o které se 
zasloužil v čase 60:54 (v pro-
dloužení) útočník Komínek. 
Hosté museli dotahovat, vždy 
však tuto situaci ustáli a ještě 
více zamíchali kartami v po-
předí druholigové tabulky. Za 
soupeřem cestovali Drtiči i s 
podporou tří hráčů zlínské ju-
niorky (obránce Jáchym Jano-
šek a útočníci Vojtěch Dobiáš a 
Sebastian Fajkus), ale naopak 
chyběli dva obránci – zkušený 
Oldřich Horák s Tomášem Dří-
malem.
Domácí vedli v páté minutě 
2:0 a o dvě minuty později 3:1. 
Ani toto negativní skóre další 
výkon Drtičů vůbec nepozna-
menalo, ba právě naopak. Hos-
ty vracel do hry Čejka (2:3), 
aby na začátku třetího dějství 
srovnal na 3:3 po chybě do-
mácí obrany Mlynář. Pak trefil 
hodonínský kapitán Petr Jurča 
jen tyč branky Michala Cha-
loupky a tak do vedení šli do-
mácí Bruslaři v 56. minutě.  Po 
střele od modré čáry puk vy-
razil hostující gólman Andreas 
Kubáň, aby pohotově dorazil 
Cachnín – 4:3. Drtiči však o 49 
sekund později znovu srovnali, 
když se dostal k touši obrán-
ce Sedláček, aby mířil přesně 
nad levým ramenem domácího 

brankáře – 4:4.
Tajenku nakonec definitivně 
vyluštil hostující útočník Ko-
mínek, který se prosadil gólo-
vě v první minutě prodloužení 
– 4:5.
Zajímavost:
Utkání sledovalo pouze 264 
diváků, což představuje jen 
7% kapacity zimního stadio-
nu Kotlina, který jinak pojme 
4000 fanoušků!
Statistika zápasu:
Branky a nahrávky: 3. Tomáš 
Ludvík (Kuchta, Benák), 5. 
Michal Kliment (Poppel, Tře-
tina), 7. Petr Poppel (Přidal, 
Třetina), 56. Richard Cachnín 
(Voříšek, Semrád) – 5. David 
Janás (Fajkus, Dobiáš), 17. Ja-
kub Čejka (Bulín), 41. Tomáš 
Mlynář (Komínek, Charvát), 
57. Tomáš Sedláček (Čejka), 
61. Tomáš Komínek (Dobiáš, 
Mlynář), vyloučení: 5:3, využi-
tí: 0:1, v oslabení: 0:0, rozho-
dovali: Michal Maršálek – Petr 
Křivohlavý a Martin Klouda, 
přítomno jen 264 diváků!
„Zase musím hráčům poděko-
vat za bojovnost a odvedený 
výkon. Celý tým to parádně 
odhrabal. Byl to oboustranně 
výborný zápas, hrálo se naho-
ru dolů. My jsme sice trošku 
zaspali začátek a byli nedůraz-
ní, pomohl nám ale kontaktní 
gól na 1:2. Od druhé části jsme 
na tom bruslařsky byli daleko 
lépe než soupeř. Vytvořili jsme 
si hodně šancí, nakonec jsme 
ale byli rádi, že jsme výsledek 
srovnali na 4:4. Utkání jsme 
mohli rozhodnout ještě na 
konci základní části, nakonec 
jsme ale vítěznou trefu za-
znamenali až v prodloužení z 
přesilovky. V této době máme 
čtyři vyrovnané útoky, všichni 
kluci dobře bruslí, hrajeme 
v pohybu, což se projevuje i 
na výsledcích,“ řekl po duelu 

kouč Hodonína MICHAL KO-
NEČNÝ. 
Další výsledky tohoto kola:
Kopřivnice – Šumperk 2:1 po 
prodloužení (1:1, 0:0, 0:0 – 
1:0), 601 diváků,
Valašské Meziříčí – Opava 3:2 
po samostatných nájezdech 
(0:1, 0:1, 2:0 – 0:0 – 1:0), 276,
Moravské Budějovice – Žďár 
nad Sázavou 5:4 (2:0, 3:2, 0:2), 
296, volný los měl Nový Jičín.
2. LIGA – VÝCHOD, 35. KOLO:
SHK Drtiči HODONÍN – Šum-
perk 4:3 (1:0, 3:0, 03)
Útok na druhou příčku, která 
zaručuje, že celek z této pozice 
po základní části nastoupí až 
v semifinále play-off, ze stra-
ny Drtičů má pokračování. Ve 
šlágru tohoto kola si Jihomora-
vané poradili s jasným lídrem 
ze Šumperku, když vyhráli o 
jednu branku. Přitom po 40 
minutách vedl domácí soubor 
jasně 4:0, ale po výpadku ve 
třetí části bylo rázem na sta-
dionu Václava Nedomanského 
v Hodoníně velké drama až do 
poslední sekundy!
Statistika utkání:
Branky a nahrávky: 11. Petr 
Slabý (Polák), 21. Tomáš Ko-
mínek (Hložánek, Horák), 26. 
Jakub Čejka, 33. David Janás 
(Jurča, Sedláček) – 51. Tadeáš 
Jaroš (Vachutka, Milfait), 57. 
Tadeáš Jaroš (Vachutka), 59. 
Jan Milfait (Jaroš, Vachutka), 
vyloučení: 3:4, bez využití, 
rozhodovali: Jiří Škach – Ma-
rek Pospíšil a Pavel Blažek, 
1115. 
„Z naší strany to byl vynikají-
cí zápas, ve kterém jsme po-
dali fantastický výkon. Tedy 
alespoň prvních 40 minut. 
Šumperk jsme přehrávali a 
přebruslovali. Vypracovali 
jsme si spoustu šancí, a i de-
set minut ve třetí třetině jsme 
hosty k ničemu nepouštěli. 

Bohužel jsme ale dostali gól na 
4:1, a jak už to někdy v hokeji 
bývá, začali jsme se strachovat 
o výsledek. Přitom jsme kluky 
na střídačce nabádali k aktivní 
hře, ale nějak to na ně dolehlo 
a z jednoznačného zápasu se 
stalo drama. Myslím, že jsme 
vyhráli zaslouženě. Kluci zase 
odvedli perfektní práci a vě-
řím, že se to fanouškům líbi-
lo a příště přijdou znovu. Jen 
škoda infarktové koncovky, 
když v závěru při power-play 
Šumperku jsme to neměli jed-
noduché, ale kluci to zvládli. 
Soupeře jsme už k ničemu 
vážnému nepustili a sami 
jsme mohli naopak přidat gól 
do prázdné branky. Důležité 
bylo, že jsme tolik nefaulova-
li, neboť víme, že Draci mají 
nebezpečné přesilovky,“ řekl 
po důležité výhře kouč Drtičů 
MICHAL KONEČNÝ.
„Já si nemyslím, že bychom 
hráli první třetinu špatně. 
Udělali jsme tam bohužel jed-
nu chybičku, kterou soupeř 
potrestal. Ačkoliv nás Hodo-
nín přestřílel, tak jsme nebyli 
vůbec horší. Po druhé brance 
jsme se zbláznili a tím jsme 
si prohráli celý zápas. Začali 
jsme panikařit, soupeř v tom 
tlaku byl úspěšný a zaslouženě 
šel do vedení 4:0. Ve třetí tře-
tině možná polevil, ale musím 
zdůraznit, že jsem na mužstvo 
pyšný. Posledních dvacet mi-
nut jsme totiž nevzdali a řekli 
jsme si, že hokej se hraje až do 
konce,“ hlásil trenér Draků ze 
Šumperku MARTIN JANEČEK.
Zbývající výsledky 35. kola 
mají tuto podobu:
Opava – Havlíčkův Brod 6:4 
(1:1, 2:0, 3:3), 520, 
Nový Jičín – Moravské Budějo-
vice 4:1 (2:0, 1:1, 1:0), 348, 
Žďár nad Sázavou – Valašské 
Meziříčí 4:1 (3:1, 0:0, 1:0), 520,

volno měl tým Kopřivnice.
2. LIGA – VÝCHOD, 36. KOLO:
Valašské Meziříčí – SHK Drtiči 
HODONÍN 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
Skvělý začátek pro hosty, kteří 
do třetí minuty dvakrát po-
kořili gólmana Jiřího Slováka 
(ročník 1989), kterého od 21. 
minuty vystřídal David Sachr. 
Toho už hosté ale nepřeko-
nali, a i proto nakonec odjeli 
z Valašska s prázdnou. V dre-
su Drtičů již chyběl útočník 
Jan Bulín, který dostal laso 
od ligového polského týmu 
Podlahe Nowy Targ, naopak 
se vrátil ze Slovenska (Dukla 
Trenčín) zkušený útočník Sta-
nislav Balán. Hosté tak padli 
po sedmi zápasech v řadě!
Statistika zápasu:
Góly a nahrávky: 5. Michal Žák 
(Klímek, Romančík), 21. Petr 
Seidler (Vávra, Vaněk), 30. 
Rostislav Vaněk (Weintritt, 
Vávra), 47. Jiří Slovák – roč-
ník 1993 (Pořízek, Běhal) – 1. 
David Janás (Balán, Čejka), 3. 
Erik Hložánek (Komínek, Mly-
nář), vyloučení: 3:4, využití: 
1:0, v oslabení: 0:0, rozhodo-
vali: Jan Vaněk – Pavel Mikšík 
a Pavel Blažek, 269.
„Problémy byly již před utká-
ním, když na dálnici byla zácpa 
a my jsme přijeli na zápas auty 
na poslední chvíli. Od začátku 
to nebylo ono. Do utkání jsme 
šli přes závit, ale přesto byl za-
čátek výborný. Vedli jsme 2:0, 

ale následně jsme nepokryli 
protihráče a inkasovali jsme 
kontaktní gól. Od druhé části 
jsme bohužel tahali za kratší 
konec a protože jsme hráli je-
nom na tři lajny, po dvou těž-
kých zápasech nám docházely 
síly. Všude jsme byli druzí. Do-
mácí si šli více za vítězstvím, 
vyhráli zaslouženě. Znovu se 
ukázalo, že někteří kluci ne-
mohou hrát, zase nechytili 
příležitost za pačesy,“ zhodno-
til souboj kouč Hodonína MI-
CHAL KONEČNÝ.
Další výsledky tohoto kola:
Havlíčkův Brod – Kopřivnice 
2:3 (1:0, 0:1, 1:2), 352,
Nový Jičín – Žďár nad Sázavou 
3:4 (0:1, 1:1, 2:2), 365,
Moravské Budějovice – Opava 
3:4 (0:2, 1:2, 2:0), 317,
volný los měl Šumperk.
2. LIGA – VÝCHOD, 37. KOLO:
V tomto kole (hráno v sobotu 
1. února 2020) měli hokejis-
té SHK Drtiči HODONÍN vol-
ný los, takže mohli v poklidu 
potrénovat a poléčit případné 
drobné zdravotní problémy.
Výsledky z tohoto kola:
Havlíčkův Brod – Nový Jičín 
6:3 (4:1, 1:2, 1:0), 408, 
Moravské Budějovice – Valaš-
ské Meziříčí 2:4 (1:2, 0:0, 1:2), 
328, Opava – Kopřivnice 1:4 
(1:1, 0:1, 0:2), 527, Žďár nad 
Sázavou – Šumperk 1:8 (1:2, 
0:4, 0:2), 550.                     

 (jop)

HODONÍN – Divizní fotbalis-
té z klubu FK Hodonín hráli v 
sobotu 25. ledna 2020 druhý 
přípravný duel v tomto roce a 
opět to byla remíza. Po plichtě 
s třetiligovým Znojmem v po-
měru 3:3, i když poločas byl 
3:0 pro hosty ze Znojma (góly 
za HO: 47. Dressler z penalty, 
50. Konečný a 90.+1 Švant-
ner), uhráli Naftaři i s třetili-
govým celkem na Slovensku, 
týmem z Malženic, nakonec 
nerozhodný výsledek, tento-
krát v poměru 2:2.
Hodonín prohrával na vlastní 
umělce 0:1 od druhé minuty, 
ale vývoj utkání dokázal oto-
čit na 2:1 ve svůj prospěch. 
Hosté, kteří hrají s úspěchem 
3. ligu na Slovensku – skupinu 
Západ, srovnali dvacet minut 
před koncem (v 68. minutě). 
Divizionář z Hodonína mohl 
nakonec strhnout konečné 
vítězství na svoji stranu, ale v 
poslední minutě mladíci Čech 
s Konečným špatně vyhodno-
tili přečíslení na jednoho sto-
pera soupeře, takže nakonec z 
toho byla další plichta pro FK 
Hodonín.
Ten podle našich informací 
jednal o posílení ofenzivy se 
zkušeným útočníkem Zbro-
jovky Brno Lukášem Mage-
rou, který nakonec ale kývl na 
nabídku třetiligového týmu 
Zápy. Hodonínští funkcionáři 

ale dobře ví, kde je tlačí bota, 
proto se snaží tým do jarních 
odvet v ofenzivě posílit. Pod 
drobnohledem jsou nyní dva 
hráči z vyšší soutěže, ale tady 
se čeká, jak se další jednání 
vzájemně vyvinou. Každo-
pádně je třeba konstatovat, 
že vedení klubu FK Hodonín 
ani v zimní přípravě nezahálí 
a dělá maximum pro to, aby 
do jarních odvet v divizi E na-
stoupil ten nejsilnější hráčský 
kádr. Hodonínští už uzavřeli 
kontrakt se Slovákem Nor-
bertem Mihálem, naopak je 
nepřesvědčil druhý zkoušený 
Slovák v zimní přípravě, Mario 
Vrábel, se kterým se rozešli. 
„Byl to kvalitní přípravný zá-
pas s týmem, který se snaží 
probojovat do 2. slovenské 
ligy a má ve svém kádru i ně-
kolik ex-ligových a ex-druho-
ligových fotbalistů. I proto si 
nakonec remízy vážím. Zápas 
snesl přísná měřítka solidní 
kopané. Ve druhé půli jsme 
byli aktivnější, měli jsme dvě 
zajímavé možnosti, ale ani 
Vasquez a Sasín po centru 
Čecha neuspěli, stejně jako v 
poslední minutě dva mladíci 
Čech s Konečným, kteří ne-
zvládli přečíslení na jediného 
hráče soupeře před nimi,“ hlá-
sil po duelu hodonínský lodi-
vod PAVOL ŠVANTNER. 
VÝSLEDKY:

FK HODONÍN – OFK DYNAMO 
MALŽENICE 2:2 (1:1)
Branky za Hodonín: 34. Ra-
dek Sasín díky svému důrazu, 
59. David Helísek netradičně 
levou nohou po centru zleva, 
rozhodoval Michal Gasnárek, 
30 diváků.
FK HODONÍN – TJ SOKOL LAN-
ŽHOT 4:2 (1:1)
Domácí prohrávali 0:1 (od 18. 
minuty) a 1:2 ve 49. minutě. 
Týden s Naftaři trénoval i bý-
valý ex-ligový útočník Michal 
Ordoš (37), který hájil bar-
vy Slovácka, Mladé Boleslavi, 
Bohemians 1905 nebo Sigmy 
Olomouc, ale k přestupu nako-
nec nedošlo, protože jeho sou-
časný klub (Blansko) má s ním 
jiné záměry (zřejmě Vyškov?). 
Domácí přehráli protivníka po 
přestávce a tak si v zimní pří-
pravě zaknihovali zaslouženě 
první výhru.
Branky Hodonína: 41. Dressler 
z trestného kopu přes zeď, 49. 
Vasquez po centru Petráka, 58. 
Kyselka hlavou po rohovém 
kopu, 63. Konečný zpoza šest-
náctky pohotově z levé strany.
„V první půli jsme se nemoh-
li dostat do tempa, soupeř z 
Břeclavska nás přehrával. Her-
ně se mi první poločas nelíbil. 
Po korekturách v sestavě se 
naše hra ve druhé části vý-
razně zlepšila. Byli jsme lepší 
v kombinaci a i fyzicky jsme 

soupeře přehrávali. Škoda, že 
se nevydařil příchod útočníka 
Ordoše, se kterým jsme byli v 
kontaktu půl roku. Ten nám 
slíbil, že při odchodu z Blan-

ska bude jeho první varian-
tou příchod do Hodonína, ale 
bohužel jeho mateřský klub 
se rozhodl jinak. Do přípravy 
tak bereme záložníka Dana 
Netopilíka z Břeclavi, který 
hrával v mládeži 1.FC Slovác-
ka a ještě bychom rádi získali 
jednoho zkušeného ofenzivně 
laděného hráče, doufám, že se 

nám tento záměr podaří usku-
tečnit,“ přeje si kouč Hodonína 
PAVOL ŠVANTNER.,   
MSK BŘECLAV – TJ SLOVAN 
BZENEC 2:1 (0:0)

Dva divizionáři si to rozdaly 
v Břeclavi na umělce v sobo-
tu 25. ledna 2020. Domácí už 
vedli 2:0, hosté pouze korigo-
vali deset minut před koncem. 
Góly: Armen Abdasaryan, Jan 
Hloch – Radim Čech.
FK BANÍK DUBŇANY – FK 
MUTĚNICE 2:2 (2:0)
Bylo to oboustranně utkání 

slabší úrovně, přičemž oba 
týmy nehrály v optimálním 
složení.Konečná remíza je 
zřejmě spravedlivá.
Branky: 14. Lukáš Noga, 37. 

Lukáš Salajka -  48. Dalibor 
Koštuřík z penalty, 76. Radim 
Holešinský, soudcoval Miro-
slav Chromek, 50 fanoušků.
FK BANÍK DUBŇANY – KRUM-
VÍŘ 1:3 (0:2)
Za hosty dal všechny góly 
Kobylka (25., 36. a 90.), za do-
mácí snižoval ve 48. minutě na 
1:2 Patrik Hlaváč.                  (pol)

ŠANCE NA DRUHÉ MÍSTO STÁLE ŽIJE!

DRUHÁ REMÍZA DIVIZIONÁŘE Z HODONÍNA V ZIMNÍ PŘÍPRAVĚ A PAK VÝHRA NAD LANŽHOTEM

2. LIGA - VÝCHOD
1. Šumperk 24 4 2 3 161:77 82
2. Havl. Brod 17 2 4 10 132:110 59
3. Opava 16 2 3 12 121:107 55
4. Hodonín 11 9 3 9 127:117 54
5. Val.Meziříčí 15 2 4 12 115:100 53
6. Kopřivnice 13 2 3 15 106:102 46
7. Nový Jičín 11 4 1 17 103:135 42
8. Žďár n. Sáz. 10 2 4 17 108:136 38
9. M. Budějovice 4 0 3 26 93:182 15

Hodonínští fotbalisté (vlevo) remizovali i ve druhém přípravném zápase. Tentokráte se rozešli 
smírně s Malženicemi po výsledku 2:2.                                                                       Foto: Jaroslav Kolísek



12 /  4. 2. 2020 / NOVÉ SLOVÁCKO / INZERCE

Kyjov - Uplynulé nedělní od-
poledne a podvečer patřilo 
kyjovském kině Panorama 
premiéře a repríze filmu Jed-
nou budeš králem. Režisér 
Tomáš Kubák s producentkou 
Lucií Tomanovou zavedl s více 
jak sedmdesáti minutovém 
časosběrném dokumentu di-
váka do příprav a finále sko-
ronské jízdy králů. Velký a za-
sloužený prostor v zajímavém 
zpracování dostali dlouholetí 
organizátoři, sourozenci Ma-

rie a Josef Holcmanovi včetně 
skoronské folklorní pamětni-
ce Marie Rybové.
Na prvním snímku je zachy-
cena mezi diváky v první řadě 
zleva.   Druhá fotka předsta-
vuje filmaře Tomáše Kubá-
ka a Lucii Tomanovou, která 
domlouvala při premiéře s 
vedoucím mužského sboru z 
Kyjova Jiřím Petrů vystoupení 
zpěváků po samotné produk-
ci. 
Antonín Vrba

Repríza filmu Jednou budeš králem v kyjovském kině

INZERCE


