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Hodonínsko má v parlamentu v zastoupení tři nové poslance
REGION - Jana Bačíková, ale také vím, že vrátit zemi eko- Zároveň mne silně povzbudila příklad s využitím tele-medicí(SPOLU - ODS), starostka Va- nomickou stabilitu je běh na důvěra a podpora řady lidí, se ny. Samostatnou kapitolou je i
cenovic, Antonín Tesařík, dlouhou trať, a to si budou mu- kterými jsem myšlenku kandi- řešení a obsazení urgentních
(SPOLU - KDU-ČSL), ředitel set uvědomit i občané ČR. No datury probíral. V krajských i příjmů a lékařské služby první
Nemocnice TGM Hodonín a a čemu bych se chtěla věnovat městských nemocnicích, které pomoci, kde je nezbytně nutné
Martin Hájek, (Piráti + STAN já? Svou jedenáctiletou zkuše- jsou páteří dostupnosti péče, více zapojit a motivovat prak– STAROSTOVÉ - NEZÁVISLÍ), nost z komunální politiky bych narůstá nedostatek atestova- tické lékaře do služeb. Je toho
starosta Radějova, tvoří trojici ráda promítla do Výboru pro ných lékařů a ambulantních neuvěřitelně mnoho a také i
zvolených nových poslanců v veřejnou správu a regionální lékařů již téměř všech odbor- mnoho zanedbáno, ale je stále
Parlamentu České republiky rozvoj a jako včelařka zvažuji ností, například dobrého he- čas s tím něco dělat. Dříve jsem
na čtyřleté období 2021-2025. ještě účast v Podvýboru pro matologa, kardiologa, radiolo- také úspěšně pracoval v oblasti
NOVÉ SLOVÁCKO čerstvým po- myslivost, rybářství, včelař- ga, gynekologa, internistu ale dopravy a územního plánování,
litickým reprezentantům z Ho- ství, zahrádkářství a chovatel- i chirurga, anesteziologa, dět- rád bych zaměřil svůj zájem
donínska položilo otázku, jak ství. Tak uvidíme. Ve volbách ského lékaře a další, lze dnes také na dopravní infrastruktuvidí svoji činnost ve sněmovně. mou práci ocenili voliči velkým nalézt jen s notnou dávkou ru, u nás například dobudovámnožstvím preferenčních hla- štěstí, chybí také zdravotní ses- ní dálnice D55 a obchvatů obcí.
Jana Bačíková
sů a já to vnímám hlavně jako try. To chci změnit, pokud to Jsem nesmírně rád, že se do
závazek. Mohu slíbit, že budu tak půjde dále, již za 10 let se o České republiky vrátila hrdost
dělat maximum pro svůj regi- naše pacienty nebude mít kdo a je pro mne ctí, že mohu být
on, pro náš kraj, pro náš stát. starat, protože se prodlužuje přitom. Velký počet získaných
Lidé mi ve volbách dali své hla- věk dožití, ale logicky i objem preferenčních hlasů mně ukásy a je nyní jen na mně, abych péče roste. Jsem znepokojen, zal jasně, jak velký počet lidí
dokázala, že si je zasloužím. že chybí jakákoliv komplexní mi také důvěřuje a je pro mne
Ještě jednou všem moc děkuji.
reálná strategie a koncepce nyní nejen oceněním dosavadpro budoucnost zdravotnictví. ní práce, ale i závazkem zodAntonín Tesařík
Je třeba co nejvíce posílit a mo- povědné práce pro svůj region.
tivovat síť a systém primární Upřímně za ně děkuji, moc si
péče a prevence pro včasné toho vážím.
zachycení vážných onemocMartin Hájek
nění již v raném stadiu, kdy je
léčba velmi účinná a efektivní,
pacientovi pomůže nejlépe a
Mít možnost z poslanecké sněpomáhá i zdravotnickým zamovny ovlivňovat politiku naší
řízení. Odborná pracoviště a
země je nejen prestižní záležinemocnice včetně zdravottost, ale i velká odpovědnost.
nických zařízení musí spoluNejsem naivní a vím, že naše
pracovat v síti s co největším
koalice bude mít velmi složibenefitem pro zdraví pacienta,
tou pozici. Přesto seskupení
zvlášť důležité je to u onkolostran SPOLU věřím. Je nyní na
gicky nemocných. Je zapotřenás ukázat, že se dokážeme
bí revidovat a rozšířit rozsah
shodnout, domluvit a pracovat. Hlavním motivem kandidovat zdravotních pomůcek i léčiv
Témat je spousta. Stabilní eko- pro mne byla nespokojenost bez doplatku, které zatěžují
nomika, bezpečnost země, dů- se současným stavem zejmé- lidi s nižšími příjmy, prosazochodová a zdravotní reforma, na regionálního zdravotnictví, vat moderní trendy medicíny i
a tak bych mohla pokračovat. jehož negativní dopady sleduji do zdravotní terénní péče, kdy Průběh kampaně, kterou jsme
Věřím, že se během tohoto vo- dlouhodobě z pozice ředitele může být pacient léčen doma celorepublikově vedli ve spolebního období mnohé podaří, Nemocnice TGM Hodonín, p. o. bez nutnosti hospitalizace na- lečné koalici Piráti a STAN, byl

pro mě osobně velkou a pozitivní zkušeností. Ověřil jsem
si, že je možné spolupracovat
napříč politickým spektrem
a sjednotit mnohdy rozdílné
povahy lidí, reprezentujících
jednotlivá politická uskupení,
aniž by vznikaly rozbroje nebo
dokonce vyhrocené konflikty.
Všichni zúčastnění, ať už kandidáti na poslance, spolustraníci nebo ostatní zainteresovaní, ti všichni se velmi aktivně
zapojili do předvolební kampaně a podpořili naše kandidatury, což se koneckonců projevilo
také na výsledku těchto voleb.
Jako nově zvolený poslanec
mám spoustu plánů, jak využít svoje získané zkušenosti
komunálního politika – starosty v obci Radějov. Chci zůstat
svým voličům, spoluobčanům
i nadále velmi blízko, vnímat
jejich každodenní starosti, řešit jejich požadavky a starat
se o uspokojení jejich potřeb.
V předvolební kampani jsem
získal další zkušenosti i z jiných regionů Jihomoravského
kraje a v rozšířeném působení pravomoci poslance chci v
maximální míře dostát slibů a
programu naší koalice a hnutí
STAN, za které jsem kandidoval. Nyní se intenzivně zaměřuji na změny související s
funkcí poslance, ve které se
chci věnovat oblasti školství a
regionálního rozvoje.
Všem, co mi dali důvěru a svým
hlasem mi pomohli prosadit se
do pozice poslance, bych chtěl
poděkovat a vážím si jejich volby.
Za rozhovory děkuje s přáním
mnoha úspěchů Antonín Vrba.
(Text a foto: AV)

Kuriozita hodů z Kostelce - stárka se srdcem slováckým byla až z Plzně

KOSTELEC - Pomalu a jistě se mezi sebe, i když byla velmi pře- te ve složení Hanka Vlasáková,
stává v současnosti při zajišťo- spolní.
Ema Navrátilová, Michal Ondřívání hodů na různých místech „Sestřenka stárkovala dvakrát, šek a Tomáš Kopecký. Všechny
Slovácka problémem, že není takže jsem měla představu co naše počáteční rozpaky z toho,
zrovna jednoduché sehnat do stárkování obnáší a kolik je s že budou hody po roční pauze,
nejdůležitějších rolí stárku či tím starostí. Když se před rokem jenom s jedním párem a kdoví
stárka. Letos se o tom poprvé v sháněla poslední druhá stárka, co ještě, byly dokonale rozmetáhistorii přesvědčili na Kyjovsku kývla jsem na to. Bohužel nám ny. Hody se náramně vydařily a
v obci Kostelec při tradičních to ale kvůli COVIDU-19 nevy- všichni se už těšíme na ty příští,“
svatováclavských hodech. Stárka šlo. Letos to bylo s přípravou prohlásil NOVÉMU SLOVÁCKU
měli místního Jakuba Doležala, hodů horší. Byl taky problém hrdě jeden z organizátorů Pavel
ale nebylo k sehnání stárky. Bří- najít druhou stárku a já si ne- Borkovec.
mě nakonec vzala na svá bedra byla jistá, jestli to jako jeden pár Svatováclavských hodů se zúdívka až z daleké Plzně - Barbora zvládneme. Naštěstí v Kostelci častnila stovka krojovaných,
Vobořilová. Svým počinem do- je opravdu skvělá chasa a všich- „hodovalo“ se dva dny a po dva
slova zachránila kostelecké hody. ni nám moc pomohli,“ doplňuje dny vyhrávali Žadovjáci.
„V Plzni jsem se narodila, ale sympatická dívka z Plzně Bára Působivý byl nedělní průvod do
na Moravu mě to táhlo vždycky Vobořilová.
kostela spojením čtyř obcí fartrochu víc než do Plzně a navíc „Obtížnost letos sehnat dva stár- nosti (Kostelec, Moravany, Čeložtu mám babičku i dvě tety. Ke kovské páry připisuji přeruše- nice a Hýsly) se mší slouženou
krojům jsem byla vedená od ma- nému spolkovému životu v obci,“ kyjovským děkanem Vladimílinka. Každý rok jsme jezdili s okomentovala stroze nenadálý, rem Mrázkem před kostelem. Za
rodinou na hody a já se pokaždé ale vyřešený hodový problém příjemného počasí, babího léta,
moc těšila, až se do kroje zno- hlavní
pořadatelka,
Vlasta chyběl u barevnosti krojovaných
vu obleču,“ vysvětluje NOVÉMU Lochmanová, starostka Kostelce. účastníků prý jen Uprka a podle
SLOVÁCKU stárkovskou účast „Jako překvapení letošních hodů některých přihlížejících to přijednadvacetiletá Bára.
byli na nedělní muzice předsta- pomínalo malý Slovácký rok.
Od patnácti let začala chodit v veni stárci příštích hodů, kdy se
(Text a foto: Tonda Vrba)
průvodu s kosteleckou chasou, můžeme těšit
(Dokončení fotoreportáže
Kostelečtí stárci Barbora Vobořilová a Jakub Doležal měli nakonec
která ji prý moc dobře přijala na kompletní čtverku, tentokrá- na straně 6).
důvod k úsměvu, hody se vydařily.
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Bzenečtí v referendu rozhodli jasným výsledkem, že zámek zůstane městu
BZENEC - Ve stejném termínu
jako probíhaly volby do poslanecké sněmovny, se bzenečtí
obyvatelé rozhodovali v referendu, zda historická památka-zámek zůstane v majetku
města anebo bude prodána
soukromému subjektu. Nakonec výsledek jednoznačně
potvrdil, že má zámek zůstat
městu s počtem 1416 hlasů
(65,7%). Pro prodej se objevilo v urně 677 hlasů (31,1%).
„Z výsledku referenda mám
dobrý pocit, protože je nám
konečně znám většinový názor našich spoluobčanů. Jasně se ukázalo, jak propastný
rozdíl je mezi vůlí a názorem
občanů, kteří chtějí zámek ponechat v majetku města a názorem, jednáním rady města v
čele se starostou Čejkou, kteří
chtěli zámecký areál prodat.
Podle tohoto výsledku by měl
starosta Čejka zahájit práce
na opravách zámeckého areálu, ale osobně se domnívám,
že když nepracoval na
opravách zámku téměř 20 let,
tak to nebude jiné ani nyní,“
prohlásil NOVÉMU SLOVÁCKU Miroslav Goliáš, člen iniciativy za Obnovu bzeneckého zámku a zároveň opoziční
zastupitel. Zároveň připustil,
že si hodně slibuje od příštího
roku, kdy se budou konat komunální volby.
Našemu tisku se také vyjádřil
tajemník Bzence Roman Os-

Bzenecký zámek zůstane nadále majetkem Města.

trézí, který čelil svým jednoznačným stanoviskem před
referendem
neodprodeje
zámku většině městského zastupitelstva, které ho chtělo
prodat.
„Samozřejmě jsem rád, že se
Bzenčani v takovém počtu a
převaze vyjádřili tak jasně k
areálu zámku. Asi je na místě
všem, co se hlasování účastnili, poděkovat. Dali tak komunálním politikům najevo, že
o zámek a jeho záchranu stojí a chtějí jej mít spravený a k
užívání. Bude to ještě dlouhá
cesta, ale pokud se bude chtít,
tak je to určitě možné. Tím
předpokladem je, že to budou
komunální politici tak vnímat
a nebudou se snažit do „rozbíhajícího se soukolí“ sypat písek a škodit – ta možnost zde

pořád je. Ale od toho je demokracie, aby lidé věci sledovali
a posuzovali, co kdo říká s tím,
co dělá a jaké kroky podniká.
Prozatím si naši občané vedou velmi dobře a prokázali,
že jsou vnímaví. Přeji tedy jim
i sobě – tedy nám všem, aby se
jejich vůle naplnila,“ řekl Ostrézí.
Naopak starosta Pavel Čejka z
výsledku nadšený nebyl. „Pro
mě je nemilé překvapení, že
naši občané odmítli možnost
investora (Zámecké vinařství
Bzenec - poznámka autora
příspěvku) koupit zámek řádově za tři sta milionů korun.
Lidi se rozhodli, že to budou
spravovat sami. K tomu nemám co říct,“ prohlásil nespokojený první muž Bzence.
„Výsledek
referenda
mě

upřímně překvapil. Po té masáži ze strany radních a Zámeckého vinařství jsem moc
ráda, že občané nepodlehli
dezinformacím, a to když zámek zůstane městu, nebude
na nic. Což pochopitelně není
pravda. I kdyby se zámek prodal, popelnice by levnější nebyly. Potěšilo mě, že vznikla
občanská iniciativa, která dokázala vyburcovat tolik občanů, aby vyjádřili svůj postoj k
prodeji. Hlavně mladých, kteří
tentokrát k referendu přišli a
není jim vývoj města lhostejný. Občanská iniciativa zpracovala řadu návrhů na využití
zámku, zpracovala možnosti
financování oprav mimo rozpočet města. Referendem ale
nic nekončí. Je otázka, jak se
k výsledku postaví radní. Teď
by měli rozhodnutí začít realizovat. Pokud se tak nestane, je
opět na občanech města Bzence vyjádřit svůj postoj za rok
v komunálních volbách. Jsem
opravdu šťastná, že zámek zůstane všem občanům a nestane se, že přes závoru se tam
nedostanou, že když budou
něco má zámku chtít udělat,
zaplatí tučný nájem. Že budou
moci nadále chodit do zahrady a snad se i v budoucnu kochat památkou po předcích,“ s
potěšením se vyjádřila NOVÉMU SLOVÁCKU bzenecká seniorka Blažena Gillíková.
(Text a foto: Antonín Vrba)

Nad frekventovanou silnicí u Hodonína vzniká nová lávka, ale bude dočasná
HODONÍN - Výstavba nové lávky v hodnotě 27,6 milionů korun nad silnicí I/55
probíhá v těchto dnech v lokalitě u zoologické zahrady. Na frekventované silnici
má zajistit větší bezpečnost chodcům a
cyklistům, kteří hojně křižují tento úsek.
V minulosti zde bylo i několik nehod.
Kromě prací v terénu je zároveň ve vý-

robě dřevěná konstrukce samotné lávky.
„Vysoutěžená cena zakázky, která činí
27,6 milionů Kč, je vyšší než původní
předpoklad, a to zejména z důvodu rostoucích cen stavebních materiálů,“ sdělila Petra Kotásková, mluvčí Města Hodonín, které je zadavatelem výstavby.
„Jak již bylo sděleno dříve, z důvodu plá-

nované dálnice je lávka vedena jako stavba dočasná. Již nyní proto město zvažuje
její další využití a jako nejpravděpodobnější se následně jeví přemostění koryta
Staré Moravy,“ doplnila Kotásková.
S dokončením prací a uvedením lávky
do užívání se počítá do konce letošního
roku.
(av)

Když to chytí do rukou ti správní chlapi
likánů, kteří v 19. století založili tzv. Súchovskou republiku.
Na počest O. Bystřiny byla totiž
za jeho literární přínos zejména díly o Horňácku tato medaile s pomocí prostředků Jihomoravského kraje vytvořena.
Uděluje se všem spisovatelům,
kteří se svým dílem zasloužili o Moravu. Dana Marhanová
svým patriotismem neúnavně
pomáhá jeho dílo nejen propagovat ale i konkrétně šířit až
k chtivým čtenářům. Je pozoruhodné, že spisovatel zemřel
na počátku minulého století,
ale stále má co říci lidem dneška. Hudební skupina Jedeto,
jí poté zahrála hudební lácio.
Á propos, I. Jahelka prohlásil: Že udělení medaile splni“
lo všechny právní podmínky i
předpoklady nutné k vlastnímu předání.“ Pak již jen výstřel
z láhve umožnil šampusu pokřtít osmou dvojici knih, tedy
prózy a poezie. A tak tedy od
tohoto dne míří sborníkové
knížky různých příběhů i poezie ke svým čtenářům.
(Text a foto: Jan Bořický)

Zleva František Tylšar, Ivo Jahleka, Dana Marhanová a Jan Kux.



PRAHA - Vlaková cesta je určena svým začátkem a cílem.
Stejně jako propozice literární soutěže železničářů, kterou
v posledních letech vyhlašuje
Český zemský svaz pracovníků
na železnici. Necelá stovka železničářů či příznivců železnice se setkala dne 5. října v prezidentském salonku hlavního
nádraží ČD v Praze, aby pokřtila již osmou knihu příběhů o
železnici. Literární svátek zahájil úvodním slovem vedoucí literární skupiny František
Tylšar, který přivítal i vzácné
hosty právníky Ivo Jahelku a
Jana Kuxe. Po představení se
jednotlivých písmáků z oblasti literárních přispěvatelů do
křtěné knihy v próze či poezii, následovaly ukázky z děl
B. Buchty a H. Tolarové. Poté
tajemník SPO Slavkov u Brna
dr. Jan Kux, rodák z našeho
Slovácka spolu se zpívajícím
právníkem dr. Ivo Jahelkou,
slavnostně předali medaili
Otakara Bystřiny Daně Marhanové, pravnučce spisovatele M.
Béni, který byl jedním z repub-

Senioři ve Ždánicích mohou využít služby SENIOR TAXI
ŽDÁNICE - Město Ždánice zahájilo od
října zkušebně na dobu 3 měsíců pro občany Ždánic službu SENIOR TAXI.
Záměrem zřízení služby je usnadnění
života starším a zdravotně postiženým
osobám zlepšením jejich dopravní dostupnosti k lékaři, na úřady, na nákup

nebo i na kávu s přáteli. Službu lze využít 7 dnů v týdnu v dopoledních a odpoledních hodinách na území měst Ždánice, Kyjova a Bučovic.
Doprava je zajišťována automobilem
přizpůsobeným také pro potřeby invalidních seniorů a tělesně postižených.

Služba je finančně podporována městem
pouze občanům s průkazem SENIOR
TAXI, který si mohou vyřídit na podatelně úřadu. Podmínky pro vydání průkazu
je věk 70 let a více, nebo průkazy ZTP,
ZTP/P a trvalý pobyt na území Ždánic.
(av)

AN K E TA

ŘEKNĚTE TO DO VRBY
. . . do Tondy Vrby

Bojíte se stáří, či nikoli?
Pavel Borkovec,
finanční analytik,
Kostelec
Stáří se nebojím, je to
zkrátka jedna z etap
života, a ne každému je
dáno ji prožít. Myslím si, že prožít krásné stáří
je obrovský dar. Jinak jsem kdesi slyšel "Starý
budeš, až když se za starého začneš považovat. S
věkem to nijak nesouvisí." A to je veliká pravda.
Takže pokud kolem sebe máme dobré přátele,
milující rodinu a slouží nám zdraví, pak je v
podstatě jedno, kolik nám je let.
Zuzana Kordulová, referentka,
Ratíškovice
Nebojím!!!

Sára Urbanová,
výtvarnice, pedagog, Strážovice
To je opravdu otázka
na tělo. Ano, bojím se,
nejenom z klasických
obav, tak jako ostatní lidé, ale především mám
tolik aktivit, tolik věcí nestíhám a k hodně věcem
jsem se ještě ani nedostala. Plánů mám hned na
několik životů. Já život prostě miluji!

Jana Hubáčková,
mezioperační
kontrolorka ve
firmě, Moravský
Písek
Jelikož jsem stále pracující a ještě 10 let budu, tak nějak není čas
o tom přemýšlet. Samozřejmĕ s přibývajícím
věkem, hlavně po padesátce, se ozývají různé
nemoci. Práce, které jsem hravě zvládla ve třiceti,
teď dávám pomaleji. Jinak se držím motta: „Že
věk je jenom číslo a v dnešní době je potřeba si
užívat každého dne, který mně byl dán shůry.“
Mám kolem sebe krásnou milující rodinu. Stala
jsem se babičkou a moc si této funkce užívám a
z toho plyne, že nikdo nemládne a pokud budu
zdravá, tak si stáří budu užívat, jak říká moje
dcera - hlavně se z toho ale nepo.rat.
Jana Kadlecová,
OSVČ, Hodonín
Stáří se nebojím, člověk
se narodí, vyspí a je
hned o den starší. Přeji
si být aktivní a fit až do
stáří a budu se snažit něco pro to dělat. Řekla
jsem si, že budu běhat pořád právě až do stáří,
že s tím nikdy neskončím. Stejně tak i cvičit mysl
a ducha.

Viktor Kolůch,
obchodní zástupRadek Botur, včece, Kozojídky
lař, Strážnice
Stáří se nebojím, proStáří je přirozený vývoj
tože i stáří může být
každého člověka. Celpěkný kus života. Chtěl
kem se na něj těším, že
budu mít více času na své koníčky. I když často bych se více věnovat rodině a hlavně manželce
slyším od starších lidí, že nic nestíhají. A právě a malému vnoučkovi. Těšit se dobrému zdraví,
proto je potřeba se k tomu postavit čelem a pod- věnovat se hlavně sportu a svým koníčkům, na
zim života si užít plnými doušky. Vše ostatní je které je čím dál míň času.
nepodstatné.
Petr Přikryl, výtvarník, Hodonín
Nebojím, budou mě bolet klouby, ale budu vědět, že jsem je používal,
bude mě bolet hlava a
budu vědět, že jsem ju taky občas používal. Stáří je za odměnu, že budu vědět, že jsem žil jak
nejlíp jsem uměl.

Josef Pavlica, řemeslník, Chicago
(USA), rodák z
Kozojídek
Stáří se nebojím! Stáří
je moudrost a doufám,
že i já zmoudřím. Jinak se vždycky rád setkávám
s touto generací, rád je poslouchám a vždycky
se něco dozvím.

Marie Řiháková,
specialista dávek
hmotné nouze,
Hodonín
Stáří se nebojím. Vidím
na něm hodně pozitivního. Jenom je důležité být zdravá.

Josef Kůřil, učitel
hudby, Nový
Poddvorov
Ne, ne nebojím se stáří,
politici nám to zařídí.
Připravil: Tonda Vrba

Ilustrační foto.
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Hodonínští uspořádali Den architektury na dvou místech

HODONÍN - U příležitosti Dne České republice z let 1939 –
architektury se v Hodoníně 2. 1989 a mezi třiceti vybranými
října uskutečnily dvě komento- je právě tento park. Ceněná
vané procházky. Zatímco první je především zachovalost zaz nich provedla návštěvníky hradních úprav, které jsou auzákoutími parku Nemocnice tentickým příkladem tehdejTGM Hodonín, druhá sezná- ší zahradně-architektonické
mila zájemce s připravovanou tvorby. Rovněž návrh zakladaobnovou městského parku na tele parku Bohdana Wágnera
Mírovém náměstí. Součástí byl se dochoval kompletní. Krotaké minifestival Film a archi- mě parku samotného, který
tektura, který se konal od 29. vyniká především nádhernýzáří do 2. října v kině Svět.
mi stromy a bohatými květiMožnost prohlédnout si uni- novými záhony, byla součástí
kátní park hodonínské nemoc- procházky návštěva botanicnice a dozvědět se více o jeho kého skleníku s odborným kohistorii využilo v prosluněnou mentářem jeho správce Karla
sobotu více než dvacet zájem- Martince. Jedinečná sbírka
ců. S jeho vývojem je sezná- tropických rostlin vznikla v
mil architekt Roman Zámeč- padesátých letech a zejméník, který je zároveň vedoucím na soubor cykasů patří svou
výzkumu zahradnické fakulty unikátností k nejvzácnějším
Mendelovy univerzity. Výzkum v republice. Skleník je volně
zmapoval na 300 objektů v přístupný veřejnosti vždy od

pondělí do pátku do 14 hodin.
Tématem druhé komentované
procházky Dní architektury v
Hodoníně byl projekt obnovy
Mírového náměstí. Městský architekt Ondřej Stolařík společně se zástupci architektonického studia MAAUS seznámil
návštěvníky s návrhem modernizace tohoto místa a přilehlého prostranství. Vítězný návrh
vzešel z architektonicko-krajinářské soutěže vyhlášené
městem Hodonín v závěru loňského roku. Návrh zahrnuje
kompletní proměnu a modernizaci tohoto místa, vše však
s respektem k jeho historické
hodnotě. Lidé se mohou těšit například na vodní prvek v
západní části parku, pergolu
se zázemím pro správce nebo
originální prostor mezi školou a parkem s propracovaným

Poklady z babiččiny kuchyně

Domácí jablečný mošt

Pokud také patříte k sadařům a zahrádkářům, kteří mají letos
uskladněné plné bedny jablek a bojí se, že dlouho nevydrží v
dobrém stavu, zkuste z nich vylisovat mošt. Čerstvý jablečný mošt
byl lahodným podzimním nápojem našich předků, plným chuti, a
především tolik potřebných vitamínů. Co vlastně jablečný mošt je?
Jedná se o šťávu, vzniklou vylisováním jablečných osminek včetně
slupek. Když jablka nadrtíte na některém ze speciálních přístrojů
či lisů, na jednom konci z nich vytéká šťáva, zatímco na druhém
Představení vítězného návrhu.
zůstávají suché zbytky. Ani ty nemusí zůstat na kompostu, můžete
(Foto: pk) je nechat třeba zkrmit králíkům. Pěna a kal, který při takové výroztvárněním výškového rozdílu. bě moštu vzniká, se odstraní ručně, cezením přes plátno, ideálně
Každý měl také příležitost ze- hned dvakrát po sobě. Vzniklý kal můžete potom využít třeba do
jablečných koláčů nebo při výrobě povidel z tohoto druhu podptat se na vše, co jej zajímá.
zimního
ovoce. Mošt se následně zavařuje, aby neplesnivěl a vy(pk, av)
držel déle. Existuje ale i druhý způsob výroby jablečného moštu,
a to tepelnou úpravou. Jablka se při něm rozkrájí na osminky a
umístí na moštovadlo, které se zespodu ohřívá, až z ovoce začne vytékat šťáva. Zbylá jablka se dají opět zužitkovat různými
způsoby. Takto zpracovat se dají kromě jablek také hrušky nebo
hrozny. Pokud mošt chcete uchovat co nejdéle, je lépe ho pasterizovat. Vylisovanou šťávu můžete nechat na den odležet v chladu,
a pak ji 10 až 15 minut zahřívat v zavařovacím hrnci na 75 až 80
stupňů Celsia.

Nevidomí chtějí jezdit na kole,

SHÁNĚJÍ DOBROVOLNÍKY
REGION – Neformální setkání
mívají v kyjovské knihovně každé pondělní odpoledne. Dnes
se jich tu sešlo asi dvacet. Mohou si vypít kávu nebo čaj, promluvit si se známými, se kterými si rozumí. Minimálně v tom,
jaké praktické obtíže musí řešit slabozrací a nevidomí. Mnozí sem docházejí už řadu let.
Oblastní odbočka Kyjov Sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých (SONS) tu
funguje už třicet roků.
Paní Hana Oršuliaková do KyTandemové kolo je možnost pro zrakově handicapované, jak si
jova dojíždí autobusem ze Žeužít jízdu.
(Foto: archiv SONS Kyjov)
ravic nebo ji přiveze manžel. Je
nevidomá. O organizaci se ale mým. Bohužel se nám nedo- votní školou v Kyjově,“ dodává
nedověděla od očních lékařů. stává dost odvážných vidou- zkušeně. Členem SONSu je už
Do kyjovské knihovny jí při- cích dobrovolníků, kteří by si více než deset let.
vedl zájem o četbu. Braillovo troufli sednout na jedno kolo s „Jedna věc je se s tímto postibodové písmo pro nevidomé nevidomým,“ posteskne si pra- žením smířit a jiná věc je se s
zvládla jenom částečně, nemá covnice SONSu, devětadvaceti- tím naučit žít, fungovat,“ vydost jemný hmat, proto dává letá Aneta Horáková. „Důležitá světluje Komosný, který bypřednost audio knihám. A těch je souhra těch dvou a navzájem dlí ve Bzenci. O zrak přišel v
je tu v nabídce dost. Další tituly si musí věřit. Nevidomí by jez- pětačtyřiceti letech. S přítelse naučila stáhnout přímo do dili rádi.“
kyní se seznámili právě v SONmobilu. Nyní do SONSu docháSu, kam před lety doprovázela
zí už jedenáct let. „Všichni si tu
svého dědečka. Za klíčový potykáme,“ přibližuje přátelskou
važuje svůj pobyt ve středisku
atmosféru klubu. Nadšeně vypro nevidomé a slabozraké v
práví o literárním setkání, ktePraze - Dědina, kde se naučil
ré se uskutečnilo dopoledne a
potřebným dovednostem a
bývá pravidelně jednou za měabsolvoval také rekvalifikačsíc. Dnes si připomněli výročí
ní kurz. Jako nejpotřebnější
narození prezidenta a spisovaz dostupných pomůcek pro
tele Václava Havla i devadesánevidomé jmenuje ozvučeté narozeniny Jiřího Suchého.
ný „mluvící“ mobilní telefon a
Přečetli si úryvky knih a hádapočítač s programem pro neli autora, povyprávěli si o tom,
vidomé. Předvádí mi kliknuco kdo v poslední době zajímatím na ikonky displeje telefového přečetl, respektive si ponu, jak to funguje. Překvapuje
slechnul.
Pracovnice SONSu Aneta Horá- mne rychlost namluveného
Paní Hana dříve pracovala jako ková ukazuje pokladničku při- slova, i ta se dá ale reguloučitelka mateřské školy. Když pravenou na sbírku Bílá pas- vat. „U počítačů to bývá ještě
se jí náhle zhoršila oční vada, telka na podporu slabozrakých rychlejší, zvyknete se,“ podomusela své milované práce ne- a nevidomých.
týká Komosný. Oceňuje Pav(Foto: Marie Budíková) la Švorbu, předsedu kyjovské
chat. Po dětech se jí však stýskalo, občas je šla po domluvě
odbočky SONSu, který každénavštívit. Do školky ji dopro- Aneta upozorňuje přítomné na mu vše ochotně vysvětlí. Má
vázel manžel. Jednou však ne- sbírku Bílá pastelka, která za- trpělivost, přijede i do místa
mohl. Paní Hanu to za dětmi čne 11. října, jde už o dvaadva- bydliště a člověku se věnuje
táhlo natolik, že se se slepec- cátý ročník. Pastelku si lidé tak dlouho, dokud se nové zakou holí do mateřinky přes mohou koupit za třicet korun, řízení nenaučí používat. „Exicelou vesnici vydala sama. Po- pokladničky jsou již přichys- stuje například mluvící glukomaličku, krůček za krůčkem. tané. Výtěžek organizace pra- metr pro cukrovkáře, mluvící
Zvládla to. „Musíte si zapama- cující se zrakově postiženými tlakoměr, mluvící váha, metr,
tovat orientační body a pak to využijí například na asistenč- používáme šablonku na podjde… Zpočátku to bylo ale hod- ní služby, výcvik vodicích psů pis, zvukový ukazatel hladiny
ně těžké. A například na kři- nebo na výukové programy při nalévání tekutiny do hrnžovatce u pošty v Kyjově mám pro zrakově postižené. Sbírka ku a řadu dalších pomůcek.
stále strach,“ přiznává pětaše- trvá tři dny. „Mnohem lepší je, Na našich setkáních se o nich
desátiletá žena, která si troufla když jdete na takovou akci s informujeme a předáváme si
i na jízdu na tandemovém kole. průvodcem,“ upozorňuje Pa- zkušenosti,“dodává s uspoko„Máme tři nová dvojkola pro vel Komosný. „V tomto směru jením.
tandemovou jízdu s nevido- je výborná spolupráce se zdra- Novou členkou SONSu se dnes

stala třiaosmdesátiletá Blažena Hadová, která nedávno
ovdověla. Potíže se zrakem
naštěstí nemá, do organizace
ji přivedly přítelkyně. Pochází ze Stavěšic a už řadu let žije
v Kyjově. Posledních jedenáct
let v Domě s pečovatelskou
službou na Palackého ulici.
Paní Hadová ráda čte, a tak ji
zaujala i dnešní literární beseda. „Připomněli jsme si i básničky ze základní školy, Hrubína, Halase, Erbena… nemohla
jsem ani mluvit, jak mne to
dojalo“ svěřuje se žena.
Pracovnice Sonsu Aneta Horáková všem připomíná a rekapituluje turistický výlet ke
studánce Bezdýnce, který pořádali minulý týden. Popisuje
místo, cestu vlakem a průběh
putování. „Podařilo se nám
rozdělat oheň a opekli jsme si
špekáček. Účastnilo se třináct
členů, ušli jsme asi jedenáct
kilometrů a všichni to zvládli.“
Příští týden se chystají navštívit Filipovo údolí poblíž Javorníku, někteří tam už ale byli
dříve.
Ve svých emailových schránkách mají klienti odbočkový časopis Informátor, který
vychází každý měsíc. Najdou
tam například instrukce, jak
se chovat ohledně koronaviru. Horáková také připomíná
nadcházející volby. Také k této
události dostávají nevidomí
instrukce do svých emailových stránek.
Ve středu se v SONSu uskuteční jako obvykle Fit club zaměřený na zdravý životní styl.
„Ochladilo se, tak již nebudeme využívat cvičební stroje
na stadionu,“ upřesňuje. Připomíná i pravidelný trénink
paměti, zkoušku pěveckého
sboru Pastelky a výtvarnou
dílnu. Ze sportovních disciplín mohou zrakově postižení provozovat kuželky, bowling, aplikovaný stolní tenis
- Showdown a zvukovou střelbu. V sobotu 13. listopadu se v
Kyjově bude konat mistrovství
ČR ve zvukové střelbě.
Setkání SONSu v kyjovské
knihovně končí, lidé se pomalu rozcházejí. Jejich cesta do
domovů je ale daleko náročnější než nás ostatních, kteří
potíže ze zrakem nemáme.
(Marie Budíková)

Šťávu zahřejte, zátky vyvařte
Šťáva se někdy zahřívá i dvakrát. Následně horký mošt přelijte s
pomocí trychtýře do sterilizovaných nahřátých lahví a ihned zavíčkujte. Zátky se musí také vyvařit, aby na nich bylo co nejméně
mikroorganismů. Položte je do vodorovné polohy, aby se teplem
zlikvidovaly i případné bakterie na víčku. Při zahřívání vždy sbírejte pěnu. Mošt vždy uchovávejte v chladu a temnu, počítejte také
s tím, že po čase začíná sedimentovat. Čerstvý jablečný mošt je
chutnější než převařovaný, je navíc také bohatým zdrojem vitamínů, přírodního cukru, pektinu, vlákniny, ovocných kyselin i antioxidantů k vyčištění organismu. Jablka totiž obsahují množství vitamínu C, stejně jako látky bránící vzniku rakoviny, Parkinsonovy či
Alzheimerovy choroby. Jablka také snižují krevní tlak, tuk i hladinu
cholesterolu a cukru v krvi, čistí střeva, posilují srdce, krevní oběh
a imunitu. Posilují rovněž dásně. Kyselost či sladkost moštu závisí
na použité odrůdě jablek. Jak Pokud milujete opravdu sladký mošt,
pak vsaďte na jaderničky. Výborný mošt je i z odrůdy golden delicious. Poněkud kyselejší je například odrůda Karneval, ideální
je ale zkombinovat mix nejrůznějších odrůd jablíček. Pokud však
přidáte při výrobě moštu do šťávy ještě i cukr, nevznikne přírodní
mošt, ale jablečný džus. Kvašením jablečného moštu pak vzniká
tzv. cider, který je v dnešní době velmi oblíbený. Jablečná šťáva
se dá také uchovat v mrazáku, a to ihned po vylisování. Čerstvou
sklenici tohoto životabudiče si tak můžete dopřát třeba o Vánocích.
K uskladnění moštu můžete použít i vysířený demižon
A pokud chcete vyrobit jablečný mošt bez zahřívání, můžete k
jeho uskladnění použít třeba vysířený demižon. Mošt naplňte na
druhý den po vylisování do zhruba 4/5 jeho objemu a uložte do
chladu. Po měsíci přečerpejte s pomocí hadičky mošt do skleněných nádob nebo PET lahví. K výrobě menšího množství moštu
není ani zapotřebí shánět speciální lis, stejnou službu udělá i kvalitní odšťavňovač ovoce. Jen počítejte s tím, že z jablek nedostanete veškerou šťávu, a že jí spousta zůstane v odpadu, který při
zpracování jablek vzniká.
(Rh)
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Policie ocenila hodonínské Gentlemany silnic.

„Ti letošní zachránili řidiče a cestující z autobusu, který smetlo tornádo,“ uvedl jejich mluvčí
HODONÍN - Červnové tornádo, které zasáhlo jih Moravy,
smetlo ze silnice nedaleko obce Mikulčice linkový autobus. Ten se několikrát převrátil přes střechu a skončil na
boku. Uvnitř se v momentě nehody nacházel řidič a dvě
mladé dívky. Naštěstí byli tou dobou nablízku Roman Fiala a Pavel Maloušek, kteří dívku vyprostili a poskytli zra-

Minulými Gentlemany silnic nat statisticky s okolními pokut nemáme k dispozici.
se stala rodina z obce Louka, okresy jižní Moravy, případ- Kde se aktuálně eviduje nejkterá v roce 2011 neváhala na- ně celorepublikově? Jsme více dopravních nehod? Na
sadit své vlastní životy, a po- spíše ohleduplní řidiči, nebo kterých úsecích a místech by
máhali vyprostit řidiče z pře- je to přesně naopak?
měli dát řidiči nohu z plynu?
vrácené hořící cisterny. Jen co Určitě nelze řidiče z našeho Z dlouhodobého hlediska se
řidiče vyprostili, zachvátil ka- regionu řadit mezi ty méně nejvíce dopravních nehod s
mion převážející fritovací olej ukázněné. Z našich zkušenos- vážnějšími následky stává na
mohutný požár. Doslova mu tí je vidět, že „většina“ řidičů silnicích první třídy, jde tedy
tím zachránili život a oceněni dodržuje dopravní předpisy o silnice I/55 a I/54, které
a jsou k ostatním účastníkům protínají náš region. Ale mnobyli právem.
Co je cílem takového oceně- silničního provozu ohleduplní. ho nehod se odehrává i v centní kromě předání titulu těm, Je skvělé, vidět řidiče motoro- rech větších měst a obcí, avšak
co si to zaslouží? Motivovat vých vozidel, kteří vzorně pou- většinou s menšími následky.
ostatní? Vyburcovat v nich štějí chodce přes přechod pro Jedním z míst, kde řidiči často
odvahu, pokud se na silnici chodce a jsou ohleduplní i vůči bourají je křižovatka mezi Hostanou účastníky něčeho po- cyklistům na silnici. Dále mezi donínem a Ratíškovicemi, ktedobného?
sebou máme i řidiče, kteří se rá protíná silnici I/55. A pozor
My skutečně věříme, že po- neváhají vzdát své přednosti by si měli řidič dávat například
hotovost a duchapřítomné a pustí například odbočující na dlouhých rovných úsecích,
jednání těchto lidí budou pro vozidlo, aby byl provoz plynu- kde to svádí k rychlé jízdě a
řidiče i další účastníky silnič- lý a netvořily se dlouhé kolony. riskantnímu předjíždění. NáMluvčí hodonínské policie Petr Zámečník.
ního provozu motivací. Oceně- Díky takovým.
sledky čelních střetů bývají
ta i přes doporučení zachránců na příjezd záchranné služby je ním Gentleman silnic chceme Kolik peněz se ročně vybere často tragické.
v šoku odešla. Nejnáročnější přikryli peřinami a drželi nad upozorňovat na nutnost být na pokutách na silnicích Ho- Jak moc byly poslední měsípro oba muže bylo vyprostit nimi plachtu, aby je ochránili k sobě ohleduplní a vzájemně donínska?
ce pro policisty náročné?
druhou, teprve čtrnáctiletou před deštěm a udrželi v teple. si pomáhat v krizových situa- V celkovém součtu uložených Náročné byly především kvůli
dívku, která zůstala zaklíně- Chytili je za ruce, povídali si cích, které mohou na silnicích pokut za dopravní přestup- tornádu, s jejichž následky Honá pod autobusem a měla po s nimi a pokoušeli se uklidnit nastat. Někdy skutečně stačí u ky, které udělili policisté, je to donínsko dodnes bojuje. Chtěl
nárazu přeražené obě nohy. situaci. Díky odhodlání obou bouraného auta zastavit, zjis- zajímavé číslo. Za loňský covi- bych také ústy ředitele ÚzemObávali se totiž toho, že jí pře- mužů se však podařilo cestují- tit, co se stalo, a poskytnout dový rok, kdy bylo méně silnič- ního odboru Hodonín plk. JUDr.
nesením uškodí. Nevěděli, jaká cí z autobusu zachránit.
havarované osádce součinnost, ních kontrol a dopravních akcí, Františka Klimuse poděkovat i
všechna zranění má, jestli ne- Za svůj odvážný čin byli proto poradit, být oporou, případně tato suma přesáhla tři miliony touto cestou všem, kteří namůže mít poraněnou páteř. Zo- nyní oceněni titulem Gentle- pak zavolat potřebné složky.
korun. K tomu je potřeba při- vzdory nebezpečí pomáhají
hýbaný vrak se ale mohl kaž- man silnic. Jak při předávání Jak vůbec jezdí řidiči na Ho- číst další pokuty, které řešil ostatním.
dou chvíli převrátit. Navíc byla ocenění uvedla Ivana Burián- donínsku, pokud to lze srov- správní orgán. Ale výši těchto
(Hana Raiskubová)
v šoku a podchlazená. Proto se ková, která je ředitelkou prorozhodli jednat. Jeho kolega jektu Gentlemani silnic, oba
Pavel Maloušek, druhý stateč- muži si ocenění jednoznačně
ný zachránce, pak doplnil, že zasloužili, protože prokázali
postupovali velmi opatrně tak, velkou odvahu.
aby s ní během přesunu co nej- Kdo se stal vůbec prvním
méně hýbali. Oba si při těchto Gentlemanem silnic? Od ktevzpomínkách vybavovali dívči- rého roku se tento titul uděluje?
no hlasité vzlykání.
Čekání na záchranáře s takto Prvním takto oceněným řidivážně zraněnými muselo být čem se v prosinci 2004 stal
v té situaci velmi vypjaté a Jiří Lukáč z Albrechtiček na
Novojičínsku, který vytáhl z
psychicky náročné…
Ano, celá ta záchranná akce hořícího automobilu sedmnácbyla o to náročnější, že příjezd tiletého mladíka. Od té doby
záchranářů se kvůli tornádem ocenění převzalo už 203 lidí
poničenému okolí výrazně po celé České republice.
protáhl. Společnými silami do- Kolik jich bylo konkrétně na
stali zraněného řidiče i dívku Hodonínsku, a za jaké činy
na lepší terén. Během čekání byli například oceněni?
Ocenění hrdinové - Gentlemani silnic Pavel Matoušek a Roman Fiala. (Foto: archiv policie ČR Hodonín - 2x)



Můžete popsat příběh z toho
osudného červnového večera, kdy se u nehody autobusu po tornádu objevili ti dva
letošní ocenění, tedy Roman
Fiala a Pavel Maloušek? Jak
na celou událost vzpomínají?
Roman Fiala byl právě na procházce, když se začaly na obloze objevovat blesky. Po chvíli
se přiřítila neobvykle silná
bouře s krupobitím. Uvedl,
že držel nad hlavou plastovou přepravku a rychle utíkal
domů. Bál se, aby jej to neumlátilo. Když se mu podařilo
dostat do úkrytu, vzduchem
už lítaly kusy stromů, dětské
hračky, vytrhané trámy nebo
utržené plechy. Stále se to přibližovalo. Vzpomínal, že si byl
jistý, že to zabije jeho samotného i jeho maminku, ke které
se kvůli silnému větru nemohl
vůbec dostat. Když to skončilo,
měl prý pocit, že zrovna přežil
vlastní smrt.
Když to skončilo, vydal se
ven, aby zjistil, co se stalo?
Ano, popisoval nám, že poté, co
vítr ustal, se společně s kamarádem Pavlem Malouškem vydali ven, aby zjistili, jaké škody
tornádo napáchalo. Nejdříve
byly zděšeni tím, co kolem viděli, ale o chvíli později už věděli, že se nestačí dívat na všudypřítomné trosky, zborcené
střechy, ale je potřeba jednat.
Jak se dostali ke zmíněnému
autobusu?
Po chvíli hledání uslyšeli volání o pomoc. Několik metrů od
nich ležel převrácený autobus.
Okamžitě začali zjišťovat, kolik lidí ve vozidle v době nehody bylo. Chtěli všechny dostat
pryč a ujistit se, že nikoho nepřehlédli, uvedl opět zachránce Roman Fiala.
Co na místě nehody viděli?
Situace byla velmi dramatická.
Jedna z dívek měla otevřenou
zlomeninu a potlučené nohy,
byla ale schopná chůze a z mís-

něným potřebnou první pomoc. Za tento obětavý čin byli pánové od zástupců projektu i Policie ČR převzali na konci
oceněni titulem Gentleman silnic. „Jedná se o společný pro- září v Hodoníně, přičemž se jedná již o 204. a 205. držitejekt Generali České pojišťovny a Policie ČR, který vznikl v le titulu Gentleman silnic. Kolik jich jezdí po silnicích celé
roce 2004 s cílem motivovat účastníky silničního provo- České republiky jen z Hodonínska? A dodržují řidiči v okrezu k tomu, aby si pomáhali a nebyli k sobě lhostejní,“ říká se předpisy poctivě, nebo si s tím v této uspěchané době lámluvčí hodonínské policie PETR ZÁMEČNÍK. Ocenění si oba meme hlavu čím dál méně?

Veselští dobrovolní hasiči mají nový zásahovÝ mercedes
VESELÍ nad MORAVOU - Novým přírůstkem do vozového parku se od středy 13. října pyšní veselská jednotka
sboru dobrovolných hasičů.
Od Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje
obdrželi nové výjezdové vozidlo značky Mercedes. Slavnostní předání proběhlo u
hasičské stanice veselských
profesionálních hasičů, kde
sídlí také dobrovolná jednotka.
Ředitel HZS JMK Jiří Pelikán
věnoval klíčky do rukou starosty města Veselí nad Moravou Petra Koláře, který je
následně svěřil dobrovolným
hasičům.

Je známo, že ve Veselí
nad Moravou sídlí profesionální jednotka Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského
kraje, která vyjíždí ke
všem požárům, neho-

„Jedná se o typ Mercedes
Benz CAS24 a věříme, že ve
Veselí nad Moravou najde
uplatnění,“ řekl nový velitel
dobrovolných hasičů Jaroslav
Charvát. Ten ve funkci velitele nahradil Jakuba Trojka.
‚‚Máme na kontě 21 výjezdů
za loňský rok, pro letošní
rok zatím 21 zásahů do října, přičemž mezi ty bezpochyby nejobtížnější patřila
pomoc po tornádu, které zasáhlo Hodonínsko,“ shrnul
aktivity Charvát. Nové auto
bylo slavnostně požehnáno
veselským kaplanem Ondřejem Poštulkou a následně
všem zájemcům předvedeno.
(žj, av)
dám a různým záchranným akcím v okolí. Vedle
těchto profesionálů, ale
častokrát v jejich stínu, k
požárům a různým zásahům vyjíždí také veselští
dobrovolní hasiči.
Veselský starosta Petr Kolář při předávání nového zásahového vozidla hasičům.

(Foto: Vojtěch Peša)
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Rakouští novináři ochutnali Slovácko. Ptali se, co je to panenka
REGION - Napříč celým Slováckem podél Baťova kanálu projeli na kole začátkem října rakouští novináři.
Ochutnali víno, lokše či oskeruše, vyzkoušeli si sjezd
na singletrailu, nahlédli do
tajů modrotisku, proškolili
se i v oblékání lidového kroje. Největší novinkou pro ně
překvapivě nebylo nic „slováckého“, ale gurmánsko-fotbalový pojem „panenka“.
Hned první zastávka na jídlo ve Strážnici totiž znamenala průzkum menu v češtině. „Co je to panenka? Znám
Antonína Panenku,“ otázal
se ihned jeden z účastníků
Stefan Zwickl. Okamžitě se
pak rozjela diskuze o fotbale s tím, že rakouští návštěvníci vědí, že panenka
je v českém jazyce označení

hračky. Ovšem že se vyskytuje i v gastronomii, netušili.
Na každém dalším občerstvení pak v menu vždy neomylně nalézali jídla z panenky.
Samozřejmě ale ochutnali i regionální dobroty. Ve
Skanzenu Rochus například
bramborové lokše, v Blatnici co jiného než víno. Speciální zastávkou pak byla Salaš Travičná, kde se dověděli
o existenci stromu oskeruše.
Z plodů tohoto stromu zkusili kompot, marmeládu či
likér, a protože je právě čas
sklizně, jedli i letošní plody
v čerstvém stavu.
Výlet trval tři dny. Celý se
uskutečnil na elektrokolech. Novináři poznali příjemnou projížďku podél
Moravy nebo Baťova kaná-

lu v úsecích mezi Petrovem
a Strážnicí a Veselím nad
Moravou a Kunovicemi, ale
také si zkusili ostrá stoupání v Blatnici ke svatému
Antonínkovi nebo v Tvarožné Lhotě na vrch Travičná.
Bez újmy na zdraví zvládli
i sjezd singletrailu Lipinka. „Tak to byla tedy výzva,“
okomentoval v cíli trailu
redaktor rádia Stefan Hauser, který Lipinku zdolal s
oběma rukama na brzdách
a dorazil několik minut po
všech ostatních.
Nebylo ale nutné neustále
šlapat do pedálů. Na účastníky čekaly i klidné procházky. Například areálem
vinných sklepů Plže v Petrově nebo v centru Uherského
Hradiště. Tu pravou pohodu
a slovácký relax pak načer-

Plavba po řece Moravě dokázala, že turisté na Slovácku nezávodí, ale relaxují.

pali při plavbě lodí Ad Fontes z Uherského Ostrohu do
Veselí nad Moravou.
Novináři absolvovali i zajímavé exkurze. V modrotiskové dílně ve Strážnici
zjistili nejen odbornou náročnost této techniky. Dověděli se také, že strážnická
dílna nově dodává látky pro
výrobu obrovské várky krojů pro jeden z rakouských
regionů. Ohromeni byli
účastníci výletu z nabídky
Slováckého dvora v Ostrožské Nové Vsi.
Výlet pro rakouské novináře
připravila národní agentura
CzechTourism spolu s centrálami cestovního ruchu z
Brna a Zlína. Průvodcem na
kole i pěšky jim byl zástupce
Turistické asociace Slovácko. V modrotiskové dílně si rakouští novináři zkusili i vlastní otisk
(Text a foto: Zdeněk Šmýd) formy na plátno.

Salaš Travičná nabídla pohled do ovocnářské historie i současnosti Slovácka.

„NAROZENINY VE TMĚ“ A VE VELKÉM STyLU
KYJOV – Vlastní zázemí v tenkrát nově postavené budově
knihovny v Kyjově vytvořilo
počátkem devadesátých let
podmínky pro vznik organizace na podporu nevidomých a

hy. Byly jsme i v Lánech, kde a je to i zábava,“ dodává Švorjsme měli k dispozici celoden- ba.
ního průvodce. Protože i když „SONS České republiky je zase člověk někam do památ- střešující organizace, která
kového objektu nebo muzea dokáže ovlivňovat zákony a
dostane, většina věcí je pod vyhlášky ve prospěch zrakosklem, není přístupná. Takže vě postižených, aby měli přínáš průvodce nám historii po- stup k informacím, k úřadům
vypráví, řekne to, co si běžně a dobré podmínky ve všech
člověk může přečíst, případně oblastech života. My jako obnám vyčlení nějaký předmět, lastní odbočky se věnujeme
který si můžeme vzít do ruky konkrétním lidem od slaa osahat.“
bozrakých až po úplně neviPavel Švorba je předsedou domé a snažíme se jim ukázat
SONS Oblastní odbočky Kyjov cestu, jak vlastně žít s tímto
asi deset let. Pracuje jako ladič handicapem. Ať už se jedná
pian a jeho firma vyrábí i cim- o trávení volného času, sebebály. Je také muzikant, hraje realizaci, sociální začlenění,
na harmoniku a vede pěvec- informovanost o nových po- Pavel Švorba je předsedou Oblastní odbočky SONSu v Kyjově.
ký sbor zrakově postižených můckách a podobně. SetkáváPastelky, který vystoupil v od- me se každé pondělí odpoled- ka a jeho Dětské kočovné di- zident celorepublikové orpoledním programu. „Vzniklo ne,“ vysvětlil předseda SONS vadýlko, které tu zahrálo dvě ganizace SONSu Luboš Zapohádky. Dopolední program jíc, který přijal pozvání na
to náhodou, z jednoho příleži- Kyjov, Švorba.
tostného vystoupení na maš- „Bohatý program dnešního byl určený hlavně pro děti slavnost. Odpoledne patřilo
karním plese a dnes už soubor dne vznikl ve spolupráci s škol, je tu řada stánků, kde si hlavně hudbě, vystoupil namohou vyzkoušet různé spor- příklad populární nevidomý
Hana Vrtková se specializuje na odborné sociální poradenství pro funguje jedenáctým rokem. Je Městským kulturním střetovní disciplíny pro nevido- zpěvák Radek Žalud nebo
to
jedna
z
činností,
kterou
modiskem
Kyjov,
Slováckem
v
slabozraké a nevidomé.
hudební kapela nevidomých
hou zrakově postižení dělat pohybu a velmi nám pomohl mé,“ upozorňuje Švorba.
slabozrakých. U jejího zrodu písmem. Funguje tu i výtvar- bez nějakého většího omezení moderátor akce Pavel Růžič- K přítomným promluvil pre- muzikantů Kyklop band z
Olomouce. Zazpíval i Kyjostál inženýr Josef Horák, kte- ná a keramická dílna, kde se
vánek a svoje taneční vystourý již není mezi námi, bývalý modeluje, využívají se různé
pení předvedli klienti Domoprofesor gymnázia Jiří Pavel přírodní materiály, a tím se
va Horizont. Kulturou nabitý
Nedvěd a aktivní knihovnice tříbí hmat. Děláme i tréninprogram vyvrcholil večerním
paní Radka Svobodová z Ho- ky paměti, probíhala výuka
benefičním koncertem na
donína. V pátek 24. září Ob- cizích jazyků, to vše na bázi
podporu
nevidomých a slalastní odbočka Kyjov Sjedno- poslechu,“ přibližuje Vrtková.
bozrakých v Kyjově, na ktecené organizace slabozrakých „Nezapomínáme ani na sport,
rém zahrály oblíbené kapely
a nevidomých (SONS) České oblíbená je zvuková střelba,
z Kyjova a okolí.
republiky oslavila třicáté vý- bowling, kuželky. ProvozujeCílem akce bylo přiblížit se
me turistiku, zpíváme, tancuročí své existence.
zdravým lidem, kteří si v
Kyjovská organizace má asi jeme. Máme Fit klub, kde se
běžném životě často neuvěstovku členů z celého okresu zabýváme zdravou stravou
domují, jaké překážky a proHodonín. Paní Hana Vrtko- a životním stylem. Organiblémy
musí zrakově handivá v SONSu pracuje jako so- zujeme různé besedy, zájezcapovaní překonávat. Šlo ale
ciální poradce, ale prakticky dy. Snažíme se vždy získat
především o to, aby v tento
od začátku se zapojovala do průvodce, který je výřečný a
sváteční den mezi přítomnýčinnosti organizace po všech věci důkladně slovně popími
zavládl pocit sounáležistránkách. Zajišťovala aktivi- še. Nedávno jsme absolvovatosti, který je dobrým vklazační služby, besedy na ško- li rekondiční týdenní pobyt v
dem i do budoucnosti.
lách, organizaci zájezdů a re- Poděbradech. Každý rok jez(Text a foto: Marie Budíková)
kondičních pobytů i vydávání díme za památkami do Pra- Zájemci si mohli zahrát známé deskové hry přizpůsobené slabozrakým.
časopisu. Aktivizační činnosti
jsou zaměřené tak, aby rozvíjely dovednosti, které slabozrací potřebují. „Například
se zdokonaluje a trénuje jemný hmat pro čtení Braillovým
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VILÉM FAMM PŘIJEL ZASTAVIT ČAS DO BOHUSLAVIC
KYJOV-BOHUSLAVICE – Klasické ručičkové budíky, které
bývaly v minulém století neodmyslitelnou součástí každé

Milanu Kočičkovi ze Strážnice byste darovaným budíkem
stoprocentně udělali radost. Je
totiž sběratel a jeho knihovnu

nictvích, další si k němu našly
cestu přes známé a přátele.
Neodříká se ani hodin, které
už funkčně dosloužily a těší se

ní druh štěstí a spokojenosti, usadit se pohodlně v místě,
kde máte kolem sebe věci, které máte rád,“ svěřuje se osmašedesátiletý muž. Dodává ale,
že své budíky natahuje jenom
zřídka, protože tikot hodinových strojků ruší i přes stěnu.
Svoji sbírku teď představuje v knihovně v Bohuslavicích,
místní části Kyjova. Výstavu
pojmenovali „Zastavme čas“ a
je přístupná každý čtvrtek v
odpoledních hodinách do 16.
prosince. Kočička sem přivezl
i svoji knížku pro děti Objev
samotáře, kterou v nákladu 2
000 výtisků v roce 2003 vydala

jeho manželka. Hlavní hrdina jsem tenkrát neměl peníze a
knihy dospívající chlapec Drá- alkohol mi nedělá dobře,“ připek prožívá svoje dobrodruž- bližuje svoje pohnutky napůl
ství v dávné minulosti. Autor vážně, napůl v legraci milovník
napsal ještě dvě další knížky dobrých knih. Kočička napsal
pro děti, ty však zůstaly v počí- také tři divadelní hry. Pokusil
tači. „Píšu do šuplíku,“ komen- se i o poezii. Svoje vzpomíntuje to spisovatel, který během ky z dětství sepsal ve Slovácsvého života vystřídal řadu za- kém deníku, texty vycházely
městnání.
i v regionálním tisku. Ukázky
Původně se vyučil strojním zá- z jeho literární tvorby jsou v
mečníkem, později si dálkově knihovně v Bohuslavicích k nadodělal strojnickou průmys- hlédnutí. V posledních letech
lovku. Dal se také na podnikání. publikuje své úvahy v interneKdyž přišel o poslední zaměst- tovém periodiku Krajské listy,
nání, vyvstala před ním otáz- a to pod pseudonymem Vilém
ka, čím naplnit volný čas. „Na FAMM.
to, abych chodil do hospody, (Text a foto: Marie Budíková)

Milan Kočička, alias Vilém FAMM, mezi knihami a svými budíky.

už zdobí přes šedesát kousků z rozmanitosti jejich vzhledu a
ručičkových budíků i hodin v omšelé krásy.
různém provedení. Jejich sbí- „Když jsem byl mladý, přál jsem
ráním se zabývá od roku 1997. si vlastní knihovnu, samostatDává přednost těm starším, s nou místnost pro knížky. To se
mechanickým natahováním, mi časem splnilo, v rodinném
ale pokud je pěkný a něčím za- domku mám v knihovně kolem
jímavý i modernější budík na 2 000 svazků. Budíky nezabebaterie, přijme do své sbírky rou mnoho místa, takže většii takový. Asi polovinu kousků na z nich také našla své místo v
pořídil v bazarech a starožit- regálech knihovny. Je to zvlášt-

Výstava „Zastavme čas“ potrvá v Bohuslavicích do 16. prosince.



domácnosti, pomalu ale jistě
mizí, místo řinčení budíku se
necháváme probouzet příjemnou melodií z mobilního
telefonu. Ranní vstávání sice
zůstává pro většinu lidí i tak
nepříjemnou částí dne, budíky
se však stávají součástí a artefakty historie a čas od času
se vynoří známá nerudovská
otázka: „Kam s ním?“

Kuriozita hodů z Kostelce - stárka
se srdcem slováckým byla až z Plzně
(Dokončení ze strany 1).

Krojovaní účastníci na společné fotečce po „kradení kačera“ v přírodním areálu u kostela. V pozadí
muzikanti z DH Žadovjáci.

Krojované mládeže bylo vidět na hodech v Kostelci hodně, a to je dobře.

Stárek Jakub Doležal si odnáší tradiční součást nedělních hodů, nastrojeného kačera.

U kostela po slavnostní mši bylo také hodně úsměvů.

(Foto: AV - 4x)
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Napsali jste nám...

Fčeličky oslavily 20 let, z plátna je zdravil Václav Neckář
STRÁŽNICE – 20 let dětského mítaly starší klipy i novinky, ušly dlouhou a úspěšnou cessouboru je doba, za kterou se do toho zpívaly živě s kapelou. tu protkanou zážitky a setkáv něm vystřídá spoustu členů, Neopomněly finskou a švéd- ními se vzácnými lidmi. Možu Fčeliček převážně děvčat. skou tvorbu, za kterou je ob- ná měly i štěstí, ale hlavně
Rychle totiž odrůstají. Velkou divují i za hranicemi České re- vedoucího, který od začátku
část z nich jste mohli slyšet publiky. Vrcholem programu do konce pro Fčeličky pracuje,
zpívat v kulturním domě ve byla zdravice z plátna od Vaš- skládá a vlastně i dýchá, ZdeňStrážnici v neděli 3. října 2021. ka Neckáře a jeho bratra Jana ka Musila.
Zpívaly od těch nejmenších a premiéra nového klipu k pís- Závěr programu patřil poděod šesti let až po dospělé ženy, ni Zima, kterou se Fčeličkami kování všem, kteří Fčeličky
které přišly už s vlastními dět- nazpíval právě Václav Neckář. jakkoli podpořili, věnovali jim
mi. Vzpomínaly na plátně, jaké Na klip se můžete podívat na svůj čas a srdce, ať už na jakkoli dlouhou dobu.
to bylo, když byly v České te- YouTube.
levizi s Martinem Dejdarem Za těch 20 let se ve Fčeličkách
(Gabriela Dobišová,
nebo ve Studiu Kamarád. Pro- utvořila spousta přátelství,
moderátorka pořadu)

Strážnické Fčeličky si připomenuly 20 let aktivní pěvecké činnosti.
(Foto: Rostislava Svobodová - 4x)

Tyto dívky patřily k zakládajícím členkám sboru.

Fčeličky mají ve svých řadách i nejmladší zpěvulenky.

Uměleckým vedoucím je Zdeněk Musil.

Kněždubští si pietním aktem připomněli 160. let
od narození významného rodáka, malíře Joži Uprky

KNĚŽDUB, UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Za několik dnů, 26. října,
uplyne 160. let od narození
významného českého a moravského malíře Joži Uprky - Evropana slováckého venkova, který
je bezesporu jednou z nejvýraznějších osobností Slovácka.

Joža Uprka.

Nadace Moravské Slovácko,
jako zřizovatel Galerie Joži Uprky, dbá o památku na tohoto

svébytného umělce. K uctění starosty města Stanislava Blapamátky legendárního umělce hy prohlédli hosté dvě Uprkovy
připravila na páteční odpoled- monumentální nástěnné malby
ne 15. října důstojný program historických motivů ze založeza účasti náměstka minister- ní města. Poté se v Nádražní
stva kultury ČR JiříhoVziente- ulici před domem s bohatou
ka, hejtmana Zlínského kraje historií čp. 27, ve kterém UprRadima Holiše, starosty města ka býval častým hostem, uskuUherského Hradiště Stanisla- tečnil slavnostní akt odhalení
va Blahy a dalších významných pamětní bronzové desky Jožovi Uprkovi od akademického
hostů.
Zahájení proběhlo na Strážnic- sochaře Zdeňka Tománka. O
ku, v Kněždubě, kde se Uprka hudební doprovod se postarapřed 160. lety narodil a kde la cimbálová muzika Burčáci z
mu obec v jeho rodném domě Míkovic.
vybudovala muzeum jako pro- „Pamětní deskou zanecháváme
jev úcty ke svému rodákovi. Po dalším generacím trvalou paprohlídce muzea v doprovodu mátku na našeho Jožu Uprku,
starosty obce Libora Grabce na malíře, který psal dějiny česnedalekém Slováckém Slavíně kého výtvarného umění, který
položili hosté kytici k hrobu miloval své rodné Slovácko a
zanechal tu po sobě bohatý odJoži Uprky.
Po prohlídce místního koste- kaz,“ připomenul při odhalovála, který má netradiční vnitřní ní díla v projevu Petr Vašát,
výzdobu, byly k vidění i tři ob- místopředseda správní rady
razy Joži Uprky z raného obdo- Nadace Moravské Slovácko a
bí jeho tvorby. Po příjezdu do spoluzakladatel Galerie Joži
Uherského Hradiště si v obřad- Uprky v Uherském Hradišti.
ní síni zdejší radnice za účasti
(Antonín Vrba)

Pietního aktu se v pátek odpoledne na Slováckém Slavíně u hrobu Joži Uprky zúčastnili zleva: starosta Kněždubu Libor Grabec,
náměstek ministerstva kultury Jiří Vzientek, hejtman Zlínského
kraje Radim Holiš a Petr Vašát, spoluzakladatel Galerie v Uherském Hradišti.

INZERCE

Autorem díla je akademický
hradišťský sochař Zdeněk Tománek.
(Foto: Vendula Urbanová - 3x)
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TÝDEN S VINAŘEM - JAK FUNGUJE CHLADNOMILNÝ BENTONIT
Zbyněk Kopeček
Vinařský dům Dubňany
www.vinarskydum.cz
Vinaři nyní začínají trávit velkou část času souvisejícího s
vínem ve sklepích. Hlídají u
mladých vín zbytkové cukry,
kyselost, sirku a začínají čeřit.
I když je pravda, že v některých vinicích ještě probíhá
vinobraní, většina už je pod
střechou. Vlastně pod zemí.
Jinými slovy - je čas se zavřít
do sklepa a věnovat se vínům.
V této souvislosti se mě vinaři ptají na různé preparáty,
jejich vliv na budoucí víno a
také na jejich účinnost. Mezi
nejvíce diskutované patří
bentonit. Toto téma jsme už
probírali mnohokrát. O co
jde, tedy víme. Jsou to zeminy,
obsahující silikáty vápníku,
sodíku a hliníku, které se vyznačují adsorpční schopností
vůči rozpuštěným bílkovinným látkám ve víně. Tedy v
podstatě hlína. Bentonit se
používá k tomu, aby víno bylo
stabilní i při změnách teploty.
Používá se rovněž na odkalení nebo čeření, zjemnění chuti a také k odstranění některých vad ve víně.
Výrobků obsahujících bentonit je celá řada a některé

jsou speciálně vyvinuté pro
určité typy vín anebo prostředí, kde je používáme.
Jeden z vinařů se mě ptal,
proč chladnomilný bentonit
Eiwex je vhodný do studeného vína a například NaCalit
už ne. Vždyť jde stále jen o
bentonit. A ten má stále stejné vlastnosti.
Vliv teploty na účinek
bentonitu
Vždycky jsem u bentonitů
typu BentoHill V Clear nebo
BentoHill Plusgran Gel doporučoval zahřátí nápoje na
minimálně 12 stupňů. Jednak to doporučují výrobci a
jednak to má logiku. Ve vyšších teplotách probíhá usazování kalů rychleji. Hlavním faktorem pro usazování
je přítomnost pektinu a glukanu, které snižují rychlost
usazování. Pokud je jejich
obsah vysoký, hůře se usazují, zejména ve studeném
víně. Proto hustší a sladší
vína se čistí pomaleji. Všechny bentonitové výrobky jsou
v podstatě složeny ze sodíku
a vápníku.
Poměry těchto složek urču-

nipulaci nesmí u stromků
přischnout kořeny. Je jistější, když na dobu jednoho
dne před výsadbou ponoříme celou rostlinu do vody. V
této době můžeme vysazovat rybíz a angrešt, protože
brzy zjara raší. Keře sázíme
tak hluboko, aby byly nejspodnější pupeny zakryty
zeminou.
Při péči o skalku nezapomeňte dokonale odstranit
spadané listí. Pokud se jemný keřík ocitne pod větší
vrstvou listí, často odumírá.
Ve velkém nebezpečí jsou

především stále zelené skalničky, které by předčasně
ukončily vegetaci. Obecně
jsou vrstvou napadaného
listí také ideální podmínky
pro rozvoj houbových chorob a škůdců. Pečlivě proto
listí ze skalky shrabujeme
či sbíráme, a to už od začátku opadu listů až do konce
podzimu.
Pro přezimování muškátů vybíráme pokud možno co nejsvětlejší stanoviště. Vhodná je například
chladnější chodba a zimní
zahrada. Druhou základní
podmínkou pro dobré přezimování je dodržování teploty, která by měla být při-



Rady
do
zahrady

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

o různých účincích - některé
například zlepšují maceraci a výlisnost (Rapidase Ex
Color), jiné zlepšují rozklad
ovocných a hroznových kvasů (Enzym extra fruit Hill),
další optimalizují zrání vína
na kvasnicích (Rapidase Hill
Batonáž), jiné usnadňují a
zrychlují filtraci (filtrační enzym Rpaidase) a konečně některé i odkalují mošty (Rapidase Clear). Použití enzymů
tedy má vliv na číření.
Když enzym použijete, omezíte v moštu množství pektinu, či v případě botrytidy
glukanu a vína se vám pak
jí jejich použití. Je jasné, že nižší usazeniny i v chladných lépe čistí. Enzym pak deakpřesné složení jednotlivých podmínkách. Jak jsem uve- tivujete právě bentonitem,
výrobků na obalu nenajde- dl, na bentonitech většinou takže jeho působení se zastaví v pravý čas. Tuto deakme. Jde o přísně střežené není uveden podíl složek.
výrobní tajemství, a tak nám Proto doporučuji víno před tivaci enzymu bentonitem
nezbývá, než věřit popisu a použitím nechladnomilných tedy důrazně doporučujeme,
dávkování.
bentonitů zahřát. Je možné, jelikož pokud by k ní nedoV mém případě ale praktic- že „zaberou“ i v chladném šlo, enzym by působil i nadáké použití vždy potvrdilo, že prostředí, ale na výsledek si le po tom, co splnil svůj účel.
výrobce měl pravdu. Tak ku- budete muset i několik týdnů A to by k dobru pro nápoj
rozhodně nebylo.
příkladu chladnomilný ben- počkat. A výsledek nejistý.
Omlouvám se za dnešní, trotonit Eiwex granulát má dle
Pozor na enzymy
údajů výrobce, které jsme si Mnoho malovinařů zná a po- chu složitější téma. Ale i to je
vyžádali, vyšší podíl vápníku užívá enzymy, takže jenom ve vinařský svět. Stále se vzděa ten má vliv na spad kalů a zkratce. Máme několik druhů lávat a zkoušet nové postupy.

Výsadby

REGION – Ve druhé polovině
měsíce října začíná hlavní
období výsadeb ovocných i
okrasných dřevin. U většiny
druhů ovocných stromů, s
výjimkou broskvoní, dáváme přednost výsadbě podzimní před jarní. Stromky či
keře by však měly být dostatečně vyzrálé ve dřevě, což
mnohdy postrádají jednoletí štěpovanci, u některých
školkařů i hotové stromky s
korunkou. Příčinou je hlavně přehnojení dusíkem a
předčasně umělé ukončení
vegetace. Při jakékoliv ma-

21

bližně v rozmezí 10 až 13
°C. A poslední nutnou podmínkou je správná zimní
zálivka. V žádném případě
nesmíme rostliny přelít, zaléváme je jen občas a mírně.
(V jakém poměru snížíme
teplotu prostředí pro přezimující rostliny, v takovém
poměru snížíme i zálivku).
Koncem října je vhodná doba
pro vysazování česneku. Pro
výsadbu volíme hlubší hlinitopísčité půdy dobře zásobené živinami a slunnou a
teplou polohu. Proti mrazu
je dosti odolný. Zařazujeme
ho do druhé pěstební trati,
nesnáší totiž čerstvé hnojení
chlévskou mrvou.

Nenechte se zlákat nabídkou v zahradních centrech,
ovocných školkách a nesázejte v podzimním termínu
meruňky a jiné teplomilné
ovocné stromy. Meruňka,
stejně jako broskvoň, pochází z odlišných klimatických podmínek, jsou
choulostivější a hůře ukončují vegetaci, snadno tedy
namrznou. Z těchto důvodů je proto vhodnější tyto
ovocné druhy vysazovat na
jaře. Při nákupu dobře prohlédneme celý stromek, zda
není poškozený mrazem.
Pupeny by měly vykazovat
známky narašení.
(Petr Kumšta)

HodonínskÁ zoo hlásí zdařilÝ historický prvoodchov
zoborožce šedolícího
HODONÍN - Hodonínská Samice obvykle snáší jedno dává, že se jedná především
zoologická zahrada se může až tři vejce a odchov v příro- o živočišnou stravu.
pochlubit historickým pr- dě i lidské péči má zajímavý Hodonínská zoo začala s
voodchovem. Je jím mládě průběh. Jakmile samice sne- chovem zoborožců, jejichž
zoborožce šedolícího (Cera- se vejce na hnízdo, zasedne domovem je Afrika, v roce
togymna brevis), jehož po- na ně a zazdí za sebou ot- 2012, kdy byli do zoo přivehlaví zatím není známé. „V vor zevnitř. Ponechá jen úz- zeni první jedinci. „Letošpolovině měsíce září mlá- kou skulinu, kterou dovnitř ní mládě máme v plánu do
dě poprvé opustilo hnízdní proudí vzduch a skrze niž jí konce tohoto roku přemísdutinu, kde trávilo se svou do hnízda samec podává po- tit do jiného chovatelského
matkou prvních zhruba 100 travu. Když je mládě již do- zařízení. A v případě, že to
dnů života. Od té doby jej statečně samostatné, samice bude samice, bude převemohou návštěvníci vidět ve rozbije zazděný otvor a duti- zena do Zoo Liberec, kde o
voliéře ve společnosti obou nu i s mládětem opouští.
něj projevili zájem“ doplrodičů", uvádí zootechnik Mládě má nyní již dorost- ňuje Ingr. Letos se jedná již
Jiří Ingr, který se v zoo zabý- lé peří a učí se létat. Rodiče o třetí úspěšný prvoodchov
vá chovem ptactva a dodává, se o ně pečlivě starají: „Je v hodonínské zoo. V květnu
že mládě po opuštění dutiny od začátku krmeno tím, co se podařilo odchovat arassavypadá velmi vitálně a zdra- dáme rodičům. Ti ho oba ná- riho hnědouchého a o měsíc
vě.
sledně krmí, a to i teď, když později dva jedince nandua
Zoborožci v přírodě hnízdí už mládě opustilo hnízdní pampového.
(Marie Blahová)
nejčastěji v dutinách stromů. dutinu,“ přibližuje Ingr a do-

Zoborožec šedolící.

(Foto: Archiv ZOO Hodonín)

HÁZENÁ ŽENY
MOL LIGA
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VELKÝ ROZHOVOR S DVOJICÍ FUNKCIONÁŘŮ
KLUBU FC TANGO HODONÍN
HODONÍN – Chtěli jsme se více
dozvědět o situaci ve futsalovém klubu FC Tango Hodonín a
tak jsme si pozvali dva nejvýše
postavené funkcionáře z klubu z
okresního města, tedy předsedu
JIŘÍHO „JURU“ ŠTĚRBU a místopředsedu MIROSLAVA „BARYHO“ BARTYZALA.

že to byl určitě silný tým. Radost mám z výhry nad ligovými
Žabinskými Vlky v poměru 2:1
a celkově hodnotím celý turnaj
velmi pozitivně.“

Jak vypadala situace v klubu
před několika měsíci a kdy
vlastně pro vás začala samotná sezona, pokud se to tak dá
vůbec specifikovat?

Miroslav Bartyzal.
(Foto: archiv redakce)

Jiří Štěrba.
(Foto: archiv redakce)
J. Š. „Sezona se rozběhla vlastně až naším tradičním turnajem,
který pravidelně pořádáme v
Hodoníně, což ale letos nebylo
možné, neboť hodonínská sportovní hala TEZA byla poničena
červnovým tornádem. Letos
jsme tudíž vzali za vděk možnost uspořádat tento turnaj mimořádně v Brně-Modřicích. Ten
turnaj byl z mého pohledu opět
na dobré úrovni, a to za účasti
osmi týmů a naše mužstvo tam
uspělo. Byli jsme nakonec celkově na druhém místě, když jsme
prohráli dosti nešťastně ve finále s rakouským týmem, za který hráli i čtyři ex-ligoví borci z
bratislavského Slovmaticu, tak-

M. B. „Od té doby jsme se sešli vlastně až v měsíci září, kdy
jsme hráli semifinále a finále
krajského kola poháru Jihomoravského kraje a tady v nové
hale v Brně-Modřicích jsme
zvládli dva soupeře z naší druholigové skupiny: porazili jsme
jak Atraps Brno-Modřice, tak i
Amor Kloboučky Vyškov, takže
tímto jsme si vybojovali zasloužený postup do finálové části
krajského kola. Zde jsme mile
překvapili, když jsme porazili dva ligové celky z krajského
města – Žabinské Vlky 5:1 a Helas 5:2, když ve druhém utkání
to byla z naší strany ve druhém
poločase jasná dominance.“
Takže pohár se bude z vašeho
pohledu zřejmě dobře hodnotit...
J. Š. „Určitě, je to úspěch porazit dva ligové týmy, přičemž já
osobně si nepamatuji, kdy jsme
je dokázali naposledy vlastně
porazit! Naše vystoupení mělo
velkou herní kvalitu, což ocenili
i funkcionáři z obou brněnských

klubů, a to nás samozřejmě těší,
neboť je to svým způsobem pro
nás hodně pozitivní reklama.“
Jaké budou změny v hráčském kádru? Kdo „A“ tým
mužů v letním čase opustil,
kdo naopak přichází jako posila druholigisty z města ležícího na řece Moravě?
J. Š. „Do Helasu Brno odešli Bohumír Doubravský a Milan Svoboda, k Žabinským Vlkům se
přesunuli Čeněk Cenek a Jan
Hromek a osobně si myslím, že
je škoda, že na futsal zřejmě již
definitivně rezignoval Patrik
Levčík. Já si vážím, že v týmu zůstává střelec Tomáš Ťok i přes
zajímavé nabídky z první ligy a
Roman Sopůšek, což by měli být
těmi tahouny našeho mladého
týmu. Druhý gólman Vít Soukup
odchází studovat do Olomouce,
takže jsem rád, že znovu sportovní náčiní oprášil brankář Karel Hanzlík, jinak stále náš hráč,
který se po delší době vrací na
palubovku.“
Mám informaci, že „B“ celek
jste definitivně zrušili. Jaká
je tedy skutečnost?
J. Š. „Nad tím jsme v klubu hodně dlouho uvažovali, nakonec
ale padlo zřejmě správné rozhodnutí, aby se „béčko“ zrušilo.
Jsem přesvědčený, že čas ukáže,
že se jednalo nakonec o správnou volbu. My totiž v současné
době bychom dva týmy nedali
v žádném případě dohromady,
i když paradoxně máme stále
na soupisce 39 futsalistů! Ale
je moderní se stále na něco vymlouvat, což byl i případ v našem klubu, takže jsme řekli, A
DOST! Přitom jsem často slyšel
kritické hlasy na naši adresu,
že často upřednostňujeme jen
hráče z Brna a okolí, ale právě
třeba ti chodili pravidelně na
tréninky a nebyli s nimi žádné
problémy. Stále si myslím, že
blízká budoucnost nám ukáže,
že se jednalo o správné rozhod-

nutí!“
Kolik tedy má v současné
době hodonínské TANGO
družstev?
M. B. „K tomu bych chtěl říct
něco já, protože se nepodařilo na Výkonném výboru (VV)
v Praze, kde jsem členem, dosáhnout a prosadit prodloužení věkové hranice u týmu U-17,
takže pro nedostatek hráčů v
této kategorii budeme mít v Hodoníně jen juniorku, tedy tým
U-19. Je to určitě škoda, protože
kluci byli vesměs z Hodonína a
nejbližšího okolí a tvořili velmi
dobrou sportovní partu. Navíc
podávali v lize dobré výkony a
tak to byl často balzám na moji
duši, když jsem musel protrpět
v lize na lavičce „A“ týmu častokrát nějaké kruté porážky a tak
jsem na lavičce sedmnáctky potom vždy pookřál.“
J. Š. „Kromě „A“ týmu budeme tedy mít i juniorku a tým
žen, který bude hrát první futsalovou ligu. Možná by stálo
za to říct, kdo bude u těchto
týmů jako funkcionář: tak u
mužů bude koučem Mira Bartyzal, jako vedoucí mužstva to
bude moje maličkost, u juniorky svěříme trénování bratrům
Jánošům, kde máme předběžný
souhlas obou, pouze je trochu
problém v případě Marka, který pracuje v Německu, ale to se
snad v brzké době vyřeší a ženy
povede Jiří Jílek, jako vedoucí
družstva mu bude po ruce obětavý funkcionář Mira Bartyzal.“
Nabízí se otázka: Bavili jste se
o možném postupu do 1. ligy,
nebo toto není zatím na pořadu dne?
M. B. „O postupu do první ligy
jsme se nebavili u nás v klubu,
protože jako člen VV v Praze
vím, co se pravidelně tady projednává. Je tendence nejvyšší
soutěž zprofesionalizovat, ale
v klubu si myslíme (ale nejenom my tady v Hodoníně!), že

SKVĚLÉ POHÁROVÉ VYSTOUPENÍ FUTSALISTŮ HODONÍNA!
HODONÍN – Druholigoví futsalis- výkonem všechny mile překvapil. Asi kole Poháru jsme si poradili se dvě- dalším kole Poháru? Přiznám se, že
té ukázali, že jsou na novou sezonu ale nebude vhodné hodnotit jen vy- ma ligisty z Brna a zejména hra v zá- je mi to jedno, ale vím, že to bude urzřejmě dobře připraveni. V osmifiná- brané jednotlivce z domácího týmu, pase s Helasem Brno (výhra TANGA čitě kvalitní tým,“ řekl na palubovce
le Poháru SFČR 2021 si hravě pora- neboť celý mančaft TANGA šlapal v poměru 5:2) byl pro mě absolutní haly TEZA v Hodoníně kapitán TANdili s oslabeným ligistou z jihu Čech, jako dobře seřízené švýcarské hodi- výkon a tady už bylo vidět, že máme GA ROMAN SOPŮŠEK.
který přijel v úterý večer na jih Mo- ny a šel si sebejistě (samozřejmě ale obrovskou sílu. Já klukům říkám, že „Především gratulace domácím k zaravy pouze se sedmi hráči. O dva dny s pokorou) za výhrou a dalším po- musíme být vždy taková rodina, dr- slouženému postupu do dalšího kola.
později pak TANGO doma přivítalo v stupem v letošním Poháru.
žet při sobě a vzájemně si pomáhat! Na začátku už jsme tahali za kratší
rámci 2. ligy tým z Olomouce.
Jediným negativem skvělého vy- Dnes to byl z naší strany hodně dyna- konec a domácí přitom šli důrazně
OSMIFINÁLE POHÁRU SFČR 2021:
stoupení domácích borců byl jen mický a kvalitní futsal. Bylo důležité, za zaslouženou výhrou. Máme dlouFC TANGO HODONÍN – SK Dynamo minimální zájem ze strany fanoušků, že jsme dobře odstartovali druholi- hodobě v týmu zdravotní problémy a
PCO České Budějovice 8:3 (4:0)
neboť v hale TEZA se „tísnilo“ 37 di- govou sezonu v pátek v Brně-Mod- jen těžko dáváme sestavu dohromaOd počátku si domácí TANGO vy- váků (!) a to je velmi špatná vizitka řicích (výhra 5:4) a chci, abychom to dy. Jinak Hodonín musím dnes popracovalo velkou územní převahu, příznivců futsalu v okresním městě a potvrdili i v prvním domácím utká- chválit, protože kluci hráli fakt ligový
kterou postupně dokázalo zúročit i v jeho nejbližším okolí.
ní 2. ligy ve čtvrtek proti týmu SKUP futsal, byla radost se na ně koukat a
pěkné góly. V celku vítězů hrál domi- STATISTIKA ZÁPASU:
Olomouc,“ říká asistent trenéra TAN- já jim přeji, aby se brzy vrátili do prvnantní roli velký kouzelník s míčem, Góly: 24. a 33. David Beneš, 39. a 40. GA CHADZIDIS STEFANOS.
ní ligy!“ řekl v útrobách hodonínské
Tomáš Ťok, který hraje velký fotbal Marek Buc, 3. Jan Vintrlík, 8. Tomáš „Pro nás dobře, že ligista přijel jen v haly hrající vedoucí mužstva Jihočeu našich jižních sousedů v Mistelba- Ťok, 14. Christopher Hynek, 18. Voj- sedmi lidech, navíc se jim ve druhé chů PETR BENÁT.
chu.
těch Čech – 26. a 37. Lukáš Perina, půli jeden hráč nešťastně zranil. Sou- 2. LIGA (SKUPINA VÝCHOD) – 2.
Zejména v první půli předvedl ten- 36. Martin Jasanský, ŽK: Jan Vintrlík peř časem tahal nohy, navíc přijel KOLO:
to borec v sálovkách exkluzivní sólo (HO), rozhodovali: Tomáš Slanina a na poslední chvíli po delší cestě a to FC TANGO HODONÍN – SK UP Olopodívanou, když kromě jednoho Michal Gasnárek, delegátem byl Ra- nám trochu nahrálo. Já jsem rád, že mouc 6:6 (5:5)
gólu další branky nachystal pro své dek Venc, 37 diváků.
můžeme konečně hrát své domácí Po výhře v Brně-Modřicích nad místspoluhráče díky vytříbené futsalové HLASY PO UTKÁNÍ:
zápasy ve své hale tady v Hodoníně, ním ATRAPSEM v poměru 5:4 čekali
technice.
„Vidím tady dobrou práci v celém protože předtím jsme hráli pouze v na TANGO nepříjemní Hanáci, kteří
V brance TANGA se objevil nový muž, týmu. Začali jsme to na turnaji v Br- Brně. Nemusíme nikam cestovat a to se dostali v 6. minutě do vedení. Do26letý Karel Hanzlík, který se mezi ně-Modřicích ve velkém stylu, měl je dobré. Máme mladý tým, kluci jsou mácí ale zabojovali, když v časovém
tři tyče vrací po delší pauze, když od- jsem jenom respekt a přál jsem si, šikovní na míči, běhaví a to je další úseku mezi 9. - 12. minutou dokázali
ložil futsalové nádobí k ledu a svým aby to pokračovalo i dál. V krajském plus. A kdo bude naším soupeřem v čtyřikrát pokořit hostující defenzi-

to je pouze nějaké zbožné přání,
které je v současné době hodně
vzdálené realitě. Toto vše je totiž
a především o penězích a těch v
této době není zrovna dostatek.
Severní Morava se k tomu staví
hodně skepticky, navíc někteří
funkcionáři z tohoto regionu si
v podstatě dělají takovou komínovou soutěž, kdy obrazně jezdí
jen kolem komínů, nesouhlasí s
rozhodčími, delegáty a chtěli by
hrát druhou ligu jen jednokolově, to je určitě postavené tak
trochu na hlavu! Má být ještě
jednání regionální komise, která
si k tomu také něco řekne, takže
zatím je to vše otevřené, ale moc
nadějně to nevidím.“
J. Š. „Já bych se chtěl vyjádřit
ještě k tomu možnému postupu
do první ligy: Myslím si, že to je
předčasně k řešení, ale zase výkon našich borců proti dvěma
ligovým týmům nám ukázal, že
bychom se v nejvyšší soutěži
nemuseli vůbec ztratit. Teď je
to ale o tom, co bychom hráli –
pokud by to byl jen boj o samotnou záchranu, kdy třeba do Plzně bychom jeli pro „osmičku“ a
pak více jak 350 kilometrů cesta
nazpátek domů, no řeknu vám,
že nic-moc pro mančaft a vůbec
celý realizační tým. Narvali bychom tam jenom peníze a nic z
toho, takže fakt nevím!? My na
doplnění kádru třeba cizinci peníze nemáme a jsme v podstatě rádi, že po letech se do týmu
postupně zapracovávají kluci z
Hodonína a nejbližšího okolí. Jinak od další sezony (2022-23)
již má být celá 1. liga zcela profesionální, to znamená, že s každým hráčem musí daný klub v
této soutěži uzavřít řádnou profesionální smlouvu! To fakt si
teď vůbec nedokážu představit,
jak to bude v reálu vlastně celé
fungovat!“
Oběma zpovídaným děkujeme
za množství nových poznatků a
informací z kuchyně jejich klubu
a přejeme jim hodně úspěchů v
jejich nelehkém sportovním „zápolení“!
(jop)

REGION – V házenkářské MOL
lize žen byly na programu i
přes reprezentační přestávku
další dvě kola. Hodonín se nejprve představil na jihu Čech,
aby pak poprvé v této sezoně
ve „své“ hale TEZA v Hodoníně
přivítal uprostřed minulého
týdne Západočešky z krajského
města Plzně.
5. KOLO:
Ve Šrámkově městě na řece
Otavě si domácí házenkářky
průběh duelu pohlídaly a vyhrály jasně rozdílem 12 branek.
Jihomoravanky přijely jen se
12 hráčkami, když chyběly Andrea Jastrábová, Laura Víchová a gólmanka Barbora Zichová.
Nejvíce gólů Písku: Michaela
Boorová 6, Alena Stellnerová
5, branky za Hodonín: Klaudia
Cygan 5/1, Simona Višňovská
4, Bára Krejčíková 3, Michaela
Smějová 2, Nikola Kalinová 2/1,
Hedvika Nováková 1, sedmimetrové hody: 1/0 – 5/2, vyloučení:
4:3, rozhodovali: Tomáš Deml,
Michal Dvořáček.
VÝSLEDKY: Sokol Písek – HK
HODONÍN 29:17 (15:8), DHC
Plzeň - Kynžvart 27:24 (12:15),
Šaľa – Poruba 35:22 (21:13), Slavia Praha – Most 29:35 (15:19),
Zora Olomouc – Stupava 38:9
(21:1), Zlín – Michalovce 20:41
(8:21), Dunajská Streda – Chorzów 32:26 (18:12).
6. KOLO:
Hodonín se poprvé představil v
hale TEZA v Hodoníně, kterou
ve druhé polovině měsíce června tohoto roku postihlo ničivé
tornádo. Jihomoravanky podlehly soupeřkám ze západu
Čech o deset gólů, přičemž podaly slaboučký výkon rovnající se třikrát přelouhovanému čaji. Další komentář není
vskutku potřeba!
Nejvíce branek za Plzeň: Veronika Galušková 9/2, Andrea
Vlachová 5/1, góly Hodonína:
Laura Víchová 9, Nikola Kalinová 6, Michaela Smějová
2, Klaudia Cygan 2, Bára Krejčíková 2, Kornelia Malecka 2,
sedmičky: 1/0 – 4/4, vyloučení:
4/4, ČK: Šárka Pospíšilová (HO)
po třech ŽK, řídili: Václav Horáček, Jiří Novotný.
ZNÁMÉ VÝSLEDKY Z TOHOTO
KOLA: HK HODONÍN – DHC Plzeň 23:33 (13:17), Písek – Most
23:35 (9:15), Michalovce – Slavia
Praha 37:20 (21:9), Dunajská
Streda – Zlín 37:22 (17:8)
(pol)

vu a ujali se zaslouženého vedení ŘEKLI PO DUELU:
4:1. Toto je však až příliš ukolébalo „Čekali jsme, že tento zápas bude o
a bojovníci z Hané šli minutu před bojovnosti a dynamice, hráče jsme
koncem první půle do vedení 5:4, ale na to upozorňovali. I když jsme doosm sekund před sirénou vyrovnal stali první branku, výsledek jsme
stav na 5:5 domácí Beneš.
otočili, ale za stavu 4:1 jsme měli
Ve druhém poločase měl více šancí hrát zcela jinak: zodpovědně zezadomácí celek, na to se ale nehraje. du, dynamicky. Ve druhé půli jsme
Hosté potrestali jedno zaváhání v byli minimálně o gól lepším týmem,
hodonínské obraně, když pod cenný ale dostali jsme branku po naší jebod se „podepsal“ Lošťák, který udě- diné chybě ve druhé části. Za stavu
lal kličku gólmanovi Aleši Parobkovi 6:5 jsme mohli naše vedení navýa balon poslal do odkryté branky.
šit,když jsme měli 2-3 obrovské
Domácí může mrzet, že prohospo- šance, ale špatně jsme situace před
dařili tříbrankové vedení, na druhou brankou soupeře řešili. Olomouc
stranu je ale třeba ocenit výkon Ha- má kvalitní tým, zkušené borce. Za
náků, kteří hráli technicky vymazle- konečnou remízu jsem dnes trošku
ný futsal, byli často rychlejší na míči zklamaný,“ hlásil po utkání STEFAa v dynamice při osobních soubojích NOS CHADZIDIS, vedoucí celku FC
a ukázali na jihu Moravy, že by měli TANGO Hodonín.
patřit k lídrům druholigové tabulky. „Bylo to hodně futsalové utkání. I
STATISTIKA UTKÁNÍ:
za stavu 1:4 jsme si věřili, neboť
Góly: 9. Marek Buc, 10. Michal Jaku- dva roky zpátky jsme tady taktéž
bíček, 10. Jan Vintrlík, 12. Christo- prohrávali o tři branky a nakonec
pher Hynek, 20. David Beneš, 25. To- byl stejný výsledek jako dnes. Bod
máš Janulík – 14. a 33. David Lošťák, bereme, i když do každého utká14. a 17. Adam Šipka, 6. Petr Brázdil, ní jdeme s tím, že ho vyhrajeme.
19. Adam Skřivan, ŽK: Tomáš Janulík, Náš cíl se pro tuto sezonu nemění
Filip Vanda – Martin Janečka, rozho- – chceme hrát na špici druholigové
dovali: Radim Čep a Michal Gasnárek, tabulky,“ řekl hráč Olomouce MARdelegátem na utkání byl Lubomír TIN JANEČKA.
Rek, přítomno 91 fanoušků.
(pol)
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HODONÍN - Ve Státní svátek, 28. září 15. gól (!) v této sezoně, střely na bran2021, se dohrával fotbal na dvou stadio- ku: 5:8, mimo: 1:8, rohy: 4:7, ŽK: 4:4,
nech, a to v Charvátské Nové Vsi a v ho- řídili: Roman Fabeš – Ladislav Petrlík a
donínské čtvrti Nesyt, kde se představili Miroslav Hovorka, 400, Lanžhot – Zbroborci z Moravan na Kyjovsku. Jinak vám jovka Brno B 1:2 (0:0), 535, Ždírec nad
nabízíme i výsledky fotbalu z 10., 11. a Doubravou - Bystřice nad Pernštejnem
1:2 (0:2), 210, Stará Říše – Humpolec 4:3
12. kola na jihu Moravy.
1. B TŘÍDA, SKUPINA C – DOHRÁVKA (3:0), 150, Žďár nad Sázavou – Tasovice
2:2 (1:0), 150, Velká Bíteš – Polná 1:0
6. KOLA:
(0:0), 220, Havlíčkův Brod – Start Brno
Charvátská Nová Ves – Šardice 3:1 (2:1)
Hosty provází nevyrovnané výkony v po- 1:2 (0:0), 150.
slední době, když v předchozích čtyřech 10. KOLO - DIVIZE E:
zápasech postupně remizovali, prohráli, I tady padlo 24 branek (průměr byl 3,42
vyhráli a nyní v této dohrávce znovu za- gólů na jedno utkání), ovšem diváků přiznamenali bodovou ztrátu.
šlo jen 1 477, což je průměr 211 fanoušBranky: 13. Rudolf Novák, 43. Marek ků na jeden duel.
Tkadlec, 65. Pavel Jurčík – 30. Tomáš TJ SLOVAN BZENEC – 1. FC Viktorie PřeVoříšek, ŽK: Libor Čech, David Elsner rov 0:3 (0:2), domácí gólman Dalibor
(brankář), Rudolf Novák – Ondřej Zi- Zeman za půl hodiny dvakrát inkasoval
cháček, Martin Vaverka, rozhodovali: a Okurkářům doma body opět utekly:
Jiří Špaček – Antonín Uher a Josef Hrubý, Bzenec tak je v bilanci domácích zápa200 diváků.
sů na 16. (posledním) místě, když v pěti
OKRESNÍ LIGA HODONÍNSKA – DO- soubojích si připsal pouhé dva body za
HRÁVKA 4. KOLA:
dvě remízy při pasivním skóre 6:13, 168,
NESYT Hodonín – Moravany 4:1 (2:0)
Kozlovice – Všechovice 4:4 (4:4), 375,
Zajímavý zápas viděla stovka diváků za Strání – Nové Sady 1:0 (1:0), 250, Valašideálního fotbalového počasí. Hrdiny ské Meziříčí – Vsetín 1:1 (1:1), 207, Hoúterního odpoledne byla domácí dvojice: lešov – Slavičín 1:1 (1:0), 200, Hranice
střelec Jakub Březina a jeho spoluhráč – Skaštice 5:1 (1:0), 205, HFK Olomouc
David Snášel, který mu na všechny bran- – Šumperk 0:2 (0:0), 72.
ky nahrál! Pokud chválíme, tak nemůže- 10. KOLO - KRAJSKÝ PŘEBOR:
me zapomenout ani na gólmana vítězů Baníkovci z Ratíškovic mile překvapili na
Davida Jüstela, který podal velmi dobrý hřišti v Bystrci, kde brali všechny body, i
výkon a za svá záda pustil pouze nechy- když duel nedohrál v 63. minutě vyloutatelný pokus hostujícího Josefa Klimeše čený hostující Martin Kordula. Vinaři z
z malého vápna. Vítězové, kteří poskoči- Mutěnic prohráli v Krumvíři, takže jejich
li v tabulce již na druhou pozici, ještě za protivník se dotáhl na ně nyní pouze na
stavu 2:0 na začátku druhého poločasu dva body.
v krátkém časovém sledu nedali dvě pe- Dosta Bystrc – FK BANÍK RATÍŠKOVICE
nalty: Jakub Březina netrefil balon mezi 1:3 (1:1), za vítěze: Jakub Bábíček 2 (jedbrankové konstrukce a Zdeněk Snášel na z PK), Adam Skřivánek 1, 200, Krummířil pouze do levé tyče!
víř – FK MUTĚNICE 2:0 (1:0), 200, SvratGóly: 29., 33., 71. a 76. (!) Jakub Březina ka Brno – Sparta Praha 0:2 (0:1), 150,
– 73. Josef Klimeš, žluté karty: Jiří Lučan, Ivančice – Bohunice 2:3 (0:1), 170, MS
Lukáš Král, Zdeněk Snášel, Michal Balko – Brno – Rousínov 2:5 (0:2), 30, Moravský
Zdeněk Merta, Miroslav Jančík, Petr Zbo- Krumlov – Boskovice 0:2 (0:1), 190, Kuřil, rozhodoval Martin Veselý, 100 diváků. řim – Líšeň B 2:0 (2:0), 100.
10. KOLO – DIVIZE D:
10. KOLO - 1. A TŘÍDA-SKUPINA B:
Dva šlágry se hrály na Břeclavsku. Nej- Hodový zápas Vacenovicím nevyšel. Bylo
prve v neděli 3. října dopoledne hostila jen otázkou, na jakém čísle se gólostroj
Břeclav lídra z Hodonína, po svátečním Veselanů zastaví. Nakonec to bylo pro
obědě pak přivítal Lanžhot rezervu br- domácí ještě na relativně dobrém čísle
něnské Zbrojovky. Tyto zápasy vidělo té- 6! Před utkáním se Olejářům při rozcvičměř tisíc diváků, kolo celkem sledovalo 1 ce zranil brankář Lukáš Kišša, takže do
815 fanoušků, což je průměr 259 diváků branky musel nastoupit obránce Radek
na zápas. Padlo 24 branek, to je průměr Procházka (42), který nebude určitě na
3,42 gólů na utkání.
tento mač v dobrém vzpomínat.
MSK Břeclav – FK HODONÍN 0:3 (0:2), Vacenovice – Veselí nad Moravou 0:6
góly: 8. po rohu číslo 4 se
(0:2), 101, Šlapanice – Rohatec 1:0 (0:0),
prosadil Petr Kyselka (domácí se domní- 66, Milotice – Velká nad Veličkou 9:1
vali, že míč lapil brankář David Fibingr (3:1), 159, Hroznová Lhota – Dubňany
ještě před lajnou, ale náš „WAR,“ Jaro- 1:2 (0:0), 184, Nikolčice – Vyškov B 0:5
slav Ševčík z Hodonína, velký příznivec (0:1), 65, Valtice - Lednice 0:3 (0:2), 200,
regionální kopané, který stál za domácí Kohoutovice – Velké Pavlovice 1:2 (0:1),
brankou nám potvrdil, že míč byl již dva- 150.
cet čísel za brankovou čarou, tudíž regu- 10. KOLO - 1. B TŘÍDA-SKUPINA C:
lérní gól!), 22. z penalty (za faul domá- Rekordní návštěva (580 diváků) viděla
cí obrany na Holka) s přehledem Patrik v Šardicích nejtěsnější výhru domácího
Dressler, 88. Martin Holek uspěl mezi celku, který Ždánicím připravil vůbec
dvěma obránci Břeclavi – byl to jeho již první porážku v sezoně. O jediný gól se
DIVIZE D
1. Zbr. Brno B
2. FK HODONÍN
3. Lanžhot
4. Bystřice n. Pern.
5. Start Brno
6. Břeclav
7. Tasovice
8. Velká Bíteš
9. Humpolec
10. Žďár nad Sáz.
11. Havl. Brod
12. Stará Říše
13. Ždírec n. Doub.
14. Polná

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
10
7
5
5
5
5
4
5
4
4
2
1
0

1. B TŘÍDA-SKUPINA C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ŽDÁNICE
VNOROVY
UHŘICE
KYJOV
SVAT.-MISTŘÍN
ŠARDICE
Vel. Němčice
Vel. Bílovice
KOZOJÍDKY
STRÁŽNICE
Charv. Nová Ves
Blatnice p. S. Ant.
Přibice
Tvrdonice

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
7
7
6
6
6
4
5
3
3
4
1
1
1

vid Helísek, 37. Vojtěch Čech, střely na
branku: 9:1 (!), 198, Tasovice – Havlíčkův
Brod 3:1 (2:1), 210, Humpolec – Žďár
zasloužil ve 41. minutě Patrik Bohun.
nad Sázavou 1:3 (0:2), 215, Polná – LanŠardice – Ždánice 1:0 (1:0), Strážnice –
žhot 0:2 (0:1), 130, Zbrojovka Brno B
Svatobořice-Mistřín 1:6 (1:3), 120, Blat– Stará Říše 3:1 (2:1), 119, Bystřice nad
nice pod Svatým Antonínkem – Kyjov 3:3
Pernštejnem – Velká Bíteš 2:2 (0:1), 150,
(0:1), 115, Velké Němčice – Kozojídky 2:1
Start Brno – Břeclav 1:2 (1:2), 250.
(2:0), 90, Charvátská Nová Ves – Uhři11. KOLO – DIVIZE E:
ce 1:2 (0:0), 270, Přibice – Vnorovy 0:1
Ani dva góly hostujícího týmu (Adam
(0:1), 120, Velké Bílovice – Tvrdonice 4:0
Ševčík, Petr Kasala) nestačily na bodový
(1:0), 55.
zisk na hřišti protivníka ze Slavičína.
10. KOLO - OKRESNÍ LIGA HODONÍNSlavičín – TJ SLOVAN BZENEC 3:2 (0:1),
SKA:
110, Šumperk – Hranice 0:4 (0:1), 150,
Na Podluží začíná fotbal znovu bavit. Na
Nové Sady – HFK Olomouc 3:4 (2:4), 400,
zápas o druhé místo si našlo cestu kolem
Všechovice – Strání 1:0 (1:0), 160, Pře250 diváků, kteří viděli nakonec jasnou
rov -Kozlovice 5:0 (4:0), 946 (!), Skaštice
výhru domácích. Ti inkasovali po dlou– Valašské Meziříčí 4:5 (0:3), 200, Vsetín
hých 427 minutách, když gólmana Lu- Holešov 2:0 (2:0), 110.
bomíra Poláka (střídá se v brance s Voj11. KOLO – KRAJSKÝ PŘEBOR:
těchem Ševelou) překonal v 56. minutě
Oba týmy z Hodonínska doma prohráli a
Libor Kozák. Góly vítězů: 13. Stanislav
vždy dali jen po brance. Za Mutěnice se
Čížek, 16. Pavel Bařina, 35. David Skočík
trefil Lubomír Kupčík, za Baníkovce míra 90.+2 Adam Cupal, střely na branku:
nil prohru Petr Zemánek mladší.
6:3, mimo: 6:6, rohy: 2:7. Zápas soudcoFK MUTĚNICE – Kuřim 1:2 (0:2), 150, FK
val jako hlavní zkušený 69letý Miroslav
BANÍK RATÍŠKOVICE 1:3 (0:2), 420, BosChromek z Hodonína, který ale ve druhé
kovice – Dosta Bystrc 0:0, 170, Rousínov
půli začal zbytečně do souboje až příliš
– Ivančice 3:3 (2:0), 80, Bosonohy – MS
zasahovat, byl úzkostlivý a často přeruBrno 2:0 (0:0), 100, Sparta Brno – Mošoval hru, přičemž některými spornými
ravský Krumlov 2:1 (0:1), 40, Líšeň B –
verdikty si proti sobě popudil domácí
Ráječko 2:1 (0:0), 90, Bohunice – Svratka
publikum. Ratíškovická rezerva poprvé
Brno 0:0, 100.
padla – ztratila všechny body v Lipově.
11. KOLO – 1. A TŘÍDA-SKUPINA B:
Starý Poddvorov – Vlkoš A 4:1 (3:0), BuDerby v Rohatci vidělo 320 diváků. Remíkovany – Dolní Bojanovice 2:2 (1:1), 80,
za je asi spravedlivá.
Žeravice – Dambořice 2:1 (2:1), 110,
„Vytvoříme si šance, ale ty bohužel neKněždub – Petrov 2:3 (1:0), 65, Lipov –
dokážeme proměnit tak, jak tomu bylo
Ratíškovice B 2:1 (1:0), 20, KEN Veselí
dnes. V první půli jsme měli vést 3:0, ale
nad Moravou – Žarošice 1:0 (0:0), 100,
ne odcházet do kabin za stavu 1:1,“ řekl
Hroznová Lhota B – Hovorany 5:1 (4:1),
domácí lodivod VIKTOR LINHART.
50.
„Z naší strany za bod spokojenost, ale s
10. KOLO - 3. A TŘÍDA:
naší hrou spokojený nejsem. Rohatec byl
Moravany – Milotice B 4:1 (2:0), Mikulvelmi silným soupeřem,“ hlásil kouč Mičice – Vřesovice 4:3 (3:2), Vracov – Lulotic MILAN BIDMON.
žice 2:1 (1:1), Dubňany B – Žádovice 6:3
Rohatec - Milotice 2:2 (1:1), Veselí nad
(1:0).
Moravou – Kohoutovice 1:0 (1:0), 177,
10. KOLO - 3. B TŘÍDA:
Lednice – Vacenovice 6:0 (5:0), 180, VelČejkovice – Sobůlky 0:3 (0:1), Čejč – Arká nad Veličkou – Hroznová Lhota 2:3
chlebov 1:1 (0:1), Násedlovice – Lovči(1:2), 300, Dubňany – Nikolčice 4:1 (2:0),
ce 6:0 (5:0), Kyjov B – Věteřov 6:0 (4:0),
150, Velké Pavlovice – Šlapanice 2:2 (1:1),
Nenkovice – Ždánice B 11:1 (3:0).
150.
10. KOLO - 3. C TŘÍDA:
11. KOLO – 1. B TŘÍDA-SKUPINA C:
Vnorovy B – Těmice 4:3 (2:1), Domanín –
Vnorovy – Blatnice pod Svatým AntonínHrubá Vrbka 2:2 (1:0), Nová Lhota – Velkem 2:0 (2:0), 190, Tvrdonice – Šardice
ká nad Veličkou B 1:0 (0:0), Moravský
2:3 (0:3), 94, Ždánice – Přibice 1:1 (0:1),
Písek – Louka 7:0 (0:0), Radějov – Tva90, Svatobořice-Mistřín – Velké Bílovirožná Lhota 3:1 (2:1).
ce 5:0 (3:0), 164, Uhřice – Strážnice 4:3
11. KOLO – DIVIZE D:
(3:2), 100, Kozojídky – Charvátská Nová
Naftaři z Hodonína měli doma v Rohatci
Ves 7:0 (3:0), 50, Kyjov – Velké Němčice
jasnou převahu, kterou v první půli pře5:1 (4:0), 72.
tavili ve čtyři góly. Po přestávce soupeře
11. KOLO – OKRESNÍ LIGA HODONÍNjakoby šetřili, fotbal to už pro diváky neSKA:
byl z kategorie zajímavých, ale tři body
Recept, jak lze prohrát vyhraný zápas,
jsou v tabulce zaznamenány, což je podvám nyní dají fotbalisté z Podluží. Ti vedstatné.
li 15 minut před koncem na Kyjovsku 2:1,
„Ze začátku nás hosté trochu trápili, my
přesto se nakonec z výhry radoval domájsme se do tempa dostávali postupně, ale
cí tým, když vítězný gól padl po dlouhém
v první půli jsme nakonec dali čtyři pěkautu a hrubce gólmana Lubomíra Poláka.
né branky. Výtka za druhý poločas, kdy
ŽAROŠICE – STARÝ PODDVOROV 3:2
jsme měli přidat další góly,“ zhodnotil zá(1:0), 28. Petr Bělohoubek, 76. Pavel
pas domácí kouč PAVOL ŠVANTNER.
Nauš, 90.+1 David Zouhar – 53. David
FK HODONÍN – Ždírec nad Doubravou
Skočík, 74. Lukáš Kašík, 120, Dambořice
4:0 (4:0), 19. a 35. Martin Holek, 23. Da-
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38:10
41:7
20:8
16:23
22:13
19:15
22:21
14:15
14:24
22:27
17:19
13:31
5:21
4:33

31
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21
18
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17
17
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DIVIZE E
1. Hranice
2. Přerov
3. Kozlovice
4. Vsetín
5. Všechovice
6. Val. Meziříčí
7. Šumperk
8. Nové Sady
9. HFK Olomouc
10. Skaštice
11. BZENEC
12. Slavičín
13. Strání
14. Holešov

3
2
2
2
1
1
4
0
5
4
0
3
3
2

1
2
2
3
4
4
3
6
3
4
7
7
7
8

26:14
23:8
25:16
29:21
33:19
20:20
13:14
22:27
27:18
27:23
13:27
19:32
8:24
13:35

24
23
23
20
19
19
16
15
14
13
12
6
6
5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

OKRESNÍ LIGA

Ratíškovice B
St. Poddvorov
Vlkoš A
Kněždub
Hr. Lhota B
KEN Veselí n. M.
Petrov
Lipov
Bukovany
Dol. Bojanovice
Dambořice
Žarošice
Žeravice
Hovorany

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

7
7
7
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
1

2
2
2
2
2
2
1
2
1
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2
3
3
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2
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33:14
32:14
27:17
17:15
25:24
21:21
13:16
22:16
13:20
16:25
16:22
15:26
8:15
7:20

23
23
23
20
17
17
16
14
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12
11
9
6

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
9
7
4
4
4
3
4
4
4
4
4
2
1

0
0
2
4
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2
2
1
1
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2
1

1
2
2
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35:8
30:11
33:22
22:21
22:26
20:20
20:22
16:19
20:30
23:16
21:20
18:27
14:29
10:33

30
27
23
16
15
14
14
14
14
13
13
13
8
4

KRAJSKÝ PŘEBOR
1. Kuřim
11
2. Bohunice
11
3. Boskovice
11
4. Líšeň B
10
5. Ivančice
11
6. Ráječko
11
7. Sparta Brno
11
8. Rousínov
11
9. Bosonohy
11
10. Dosta Bystrc
11
11. RATÍŠKOVICE
11
12. Krumvíř
11
13. Svratka Brno
11
14. Mor. Krumlov
11
15. MUTĚNICE
11
16. MS Brno
10

3. A TŘÍDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vracov
Dubňany B
NESYT HO
Žádovice
Milotice B
Vlkoš B
Vřesovice
Moravany
Mikulčice
Lužice
Kostelec

10
8
9
9
9
8
9
9
8
9
8

- Lipov 1:2 (0:2), Dolní Bojanovice – Že- mouc – Všechovice 0:2 (0:1), 85, Hranice
ravice 4:0 (1:0), Petrov – Bukovany 2:0 – Valašské Meziříčí 2:2 (1:1), 325, Hole(0:0), Hovorany – Kněždub 2:2 (2:1), Vl- šov – Skaštice 0:3 (0:1), 300.
koš A – Hroznová Lhota B 4:2 (1:1), Ra- 12. KOLO – KRAJSKÝ PŘEBOR:
tíškovice B – KEN Veselí nad Moravou 2:1 Další smutek v řadách fotbalových Mutě(1:1).
nic a Ratíškovic. S formou se tyto týmy
11. KOLO - 3. A TŘÍDA:
nějak nepotkaly!
Lužice – Mikulčice 2:0 (0:0), Kostelec Ráječko – FK MUTĚNICE 4:1 (2:0), 200,
– Moravany 1:1 (1:0), NESYT HO – Vra- Kuřim – FK BANÍK RATÍŠKOVICE 2:1
cov 0:2 (0:2), Vřesovice – Dubňany B 1:6 (0:1), 200, Ivančice – Bosonohy 1:0 (0:0),
(1:2), Žádovice – Vlkoš B 1:3 (0:2).
145, Sparta Brno – Bohunice 1:3 (1:2),
11. KOLO – 3. B TŘÍDA:
200, Krumvíř – Boskovice 2:0 (1:0), 150,
Bohuslavice - Čejč 1:5 (0:1), Věteřov – Moravský Krumlov – Dosta Bystrc 0:0,
Nenkovice 2:5 (2:1), Archlebov – Čejko- 210,Svratka Brno – Rousínov 1:2 (1:1),
vice 3:2 (2:1), Lovčice – Kyjov B 0:0, So- 85.
bůlky – Násedlovice 2:2 (0:2).
DOHRÁVKA 10. KOLA – hrané ve středu
11. KOLO – 3. C TŘÍDA:
13. 10. 2021:
Hrubá Vrbka – Moravský Písek 3:3 (1:1), Bosonohy – Ráječko 2:5 (0:3), 50.
Tvarožná Lhota – Vnorovy B 2:0 (0:0), 12. KOLO – 1. A TŘÍDA-SKUPINA B:
Suchov – Nová Lhota 8:1 (2:0), Louka – Hroznová Lhota – Rohatec 1:1 (1:1), 320,
Radějov 0:7 (0:4), Velká nad Veličkou B Valtice – Dubňany 1:1 (1:0), 150, Nikolčice – Velká nad Veličkou 5:0 (1:0), 100,
– Domanín 4:2 (1:2).
Vacenovice – Vyškov B 0:4 (0:1), 107,
12. KOLO – DIVIZE D:
Tak pokud jste si mysleli, že „B“ tým br- Velké Pavlovice – Veselí nad Moravou 3:5
něnské Zbrojovky projde tímto ročníkem (1:2), 150, Šlapanice – Milotice 0:2 (0:1),
jako nůž máslem, musím vás upozornit, 84, Kohoutovice – Lednice 3:2 (2:0), 227.
že jste se mýlili. V neděli odpoledne totiž 12. KOLO – 1. B TŘÍDA-SKUPINA C:
rezerva Zbrojovky klopýtla na Vysočině, Ždánice – Tvrdonice 5:2 (4:1), 250, Charkde uhrála pouze jeden divizní bod a na- vátská Nová Ves – Kyjov 0:3 (0:1), 180,
víc ztratila hráče Jakuba Černína, který Velké Němčice – Vnorovy A 0:0, 150,
dostal v 80. minutě po druhé žluté karto- Strážnice – Kozojídky 0:1 (0:1), 150, Velnek barvy červené. Opět střelecký zářili ké Bílovice – Uhřice 1:3 (1:1), 100, PřibiNaftaři z Hodonína, kteří vysoko vyhráli ce – Blatnice pod Svatým Antonínkem 2:1
v neděli před svátečním obědem na hři- (1:1), 35, Šardice – Svatobořice-Mistřín
šti Velké Bíteše v poměru 4:1. Góly vítě- 0:2 (0:2), 250.
zů dávali: 16. David Helísek, 35. Martin 12. KOLO – OKRESNÍ LIGA HODONÍNHolek (jeho branka s pořadovým číslem SKA:
Kněždub – Vlkoš A 1:1 (1:0), Bukovany –
18!), 37. Vojtěch Čech a 38. Petr Bohun.
Velká Bíteš – FK HODONÍN 1:4 (1:4), 221, Hovorany 4:2 (3:2), Žeravice – Petrov 4:2
Polná – Bystřice nad Pernštejnem 2:2 (2:1), KEN Veselí nad Moravou – Starý
(2:1), 220, Lanžhot – Stará Říše 4:0 (4:0), Poddvorov 1:5 (1:3), Lipov – Dolní Boja333, Ždírec nad Doubravou – Start Brno novice 1:0 (1:0), Ratíškovice B – Dambo0:0, 165, Žďár nad Sázavou – Zbrojovka řice 7:0 (5:0), Hroznová Lhota B – ŽaroBrno B 1:1 (0:0), 150, Břeclav – Tasovice šice 1:4 (0:1).
2:2 (1:0), 200, Havlíčkův Brod – Humpo- 2. KOLO – 3. A TŘÍDA:
lec 1:2 (0:2), 130.
Žádovice – Milotice B 2:3 (2:2), Lužice –
DOHRÁVKA 4. KOLA – hráno ve středu Vlkoš B 5:3 (3:2), NESYT HO – Dubňany
13. 10. 2021:
B 0:1 (0:1), Vracov – Mikulčice 2:2 (0:1),
Stará Říše – Velká Bíteš 3:4 (1:2), 100.
Vřesovice – Moravany 6:2 (4:0).
12. KOLO - DIVIZE E:
2. KOLO – 3. B TŘÍDA:
Mizerie bzeneckých fotbalistů v domá- Archlebov – Kyjov B 0:2 (0:0), Bohuslacím stánku je na pokračování. Bez dlou- vice – Násedlovice 0:3 (0:2), Sobůlky –
hých řečí nabízím bilanci, která mluví za Nenkovice 3:2 (1:1), Lovčice – Ždánice B
vše: 0-2-4, pasivní skóre 6:15 a pouhé 3:2 (1:1), Čejč – Čejkovice 0:0.
dva body! Co s tím uděláte hráči, trené- 2. KOLO – 3. C TŘÍDA:
ři a funkcionáři ze sedmého největšího Hrubá Vrbka – Vnorovy B 3:0 (3:0), Suměsta na Hodonínsku?
chov – Moravský Písek 2:2 (2:2), Louka
TJ SLOVAN BZENEC – Vsetín 0:2 (0:2), – Těmice 0:8 (0:3), Velká nad Veličkou B
105, Kozlovice – Slavičín 3:2 (1:0), 267, – Radějov 4:5 (2:3), Nová Lhota – DomaŠumperk – Nové Sady 1:1 (1:1), 100, nín 0:3 (0:3).
Strání – Přerov 3:3 (1:0), 200, HFK Olo(jop)
1. A TŘÍDA-SKUPINA B

8
7
7
6
5
5
6
4
4
3
4
4
3
2
2
2

1
3
1
1
3
3
0
4
2
4
0
0
2
3
2
1

2
1
3
3
3
3
5
3
5
4
7
7
6
6
7
7

32:17
25:10
18:11
20:14
25:18
28:23
26:21
24:24
17:20
15:15
15:21
14:24
16:23
12:23
11:22
11:23

25
24
22
19
18
18
18
16
14
13
12
12
11
9
8
7

9
7
5
4
4
3
3
3
3
2
1

1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1

0
1
4
4
4
4
5
5
4
7
6

29:9
36:11
20:22
20:19
21:26
23:16
31:28
18:30
12:26
17:24
7:23

28
21
15
13
13
10
10
10
10
6
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lednice
VESELÍ n. MOR.
DUBŇANY
MILOTICE
Vyškov B
Kohoutovice
HR. LHOTA
Vel. Pavlovice
Nikolčice
ROHATEC
Valtice
Šlapanice
VACENOVICE
VELKÁ n. VEL.

3. B TŘÍDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Násedlovice
Sobůlky
Čejč
Kyjov B
Nenkovice
Lovčice
Archlebov
Čejkovice
Věteřov
Ždánice B
Bohuslavice

3. C TŘÍDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Radějov
Mor. Písek
Těmice
Hr. Vrbka
Suchov
Domanín
Vnorovy B
Nová Lhota
Velká n. Vel. B
Tvar. Lhota
Louka

11
11
11
11
10
11
11
11
11
11
10
11
11
11

10
8
8
6
6
6
5
5
4
2
2
2
1
1

0
1
1
2
1
1
2
1
1
5
1
1
3
0

1
2
2
3
3
4
4
5
6
4
7
8
7
10

34:8
46:20
31:10
33:23
33:14
28:21
29:25
31:27
21:27
18:21
17:36
13:33
17:42
10:54

30
25
25
20
19
19
17
16
13
11
7
7
6
3

9
9
10
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
6
6
4
3
2
2
1
1
0

1
2
2
1
1
3
4
3
2
1
0

0
0
2
2
4
3
3
4
6
7
9

41:10
34:7
29:10
37:9
30:23
18:24
21:22
12:17
16:35
10:53
10:48

25
23
20
19
13
12
10
9
5
4
0

9
9
9
8
9
9
9
10
9
8
9

7
6
6
5
3
3
3
3
3
2
2

1
3
0
2
2
2
1
1
0
0
0

1
0
3
1
4
4
5
6
6
6
7

28:12
23:9
41:21
25:19
34:26
15:14
16:21
14:29
22:27
18:19
6:45

22
21
18
17
11
11
10
10
9
6
6

11 /

19. 10. 2021 / NOVÉ SLOVÁCKO / SPORT

KRIZE DRTIČŮ STÁLE TRVÁ!
HODONÍN – Start do nové sezony se Drtičům vůbec nevydařil. Tým kouče Tibora Janáse
od prvního kola (pro Hodonín
to ale bylo ve skutečnosti až
kolo druhé, neboť domácí zápas s Valašským Meziříčím z
1. kola byl odložený na 10. listopad 2021) strádal, když postupně prohrál ve Žďáru nad
Sázavou, doma s Kopřivnicí a
pak ještě v Brně s rezervou Komety Brno. Poprvé se hodonínským hokejistům zadařilo až
ve Slezsku v Opavě, kde vyhráli
fotbalovým výsledkem 2:1. Pak
následovaly tři porážky a tak
je třeba spustit velký budíček,
neboť tým je „nemocný“ a potřebuje co nejdříve doktora!
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD,
4. KOLO:
HC Kometa Brno B – SHK HODONÍN 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
Hrůzostrašné dvě minuty z pohledu Drtičů ve druhé polovině
prvního dějství v podstatě derby jihu Moravy rozhodly! Hostující defenziva si totiž nechala
dát v rozmezí 14. a 15. minuty
tři rychlé branky, na což domácím hokejistům stačilo všeho-všudy jen 78 sekund!!!
Branky a nahrávky: 14. Tomáš
Malec (Moskal, Brabenec), 14.
Patrik Moskal (Krejčiřík, Malec), 15. Kamil Brabenec (Havlát, Kováčik), 39. Adam Popelka (Vašíček), 45. Tomáš
Pigl (Vašíček) – 16. Michal
Romančík (Komínek), 50. Tomáš Komínek (Balán), rozhodovali: Daniel Reich – Marek
Čelechovský a Josef Zapletal,
vyloučení: 5:9, využití: 1:1, 217
diváků.
„Výborný kolektivní výkon
družstva, které hrálo zodpovědně. Prosadili jsme se v
útočném pásmu, bruslili jsme,
takto musíme pracovat dál. V
minulých zápasech jsme dělali hrubky vzadu, dneska jsme
ale na tom zapracovali. Kluci
nechali na ledě všechno, abychom získali tři body a to se
nám nakonec i povedlo,“ hlásil
kouč Komety Brno „B“ JAN KONEČNÝ.
„Hráli jsme třetí zápas a zase
jsme dostali první gól. Chtěli
jsme déle udržet nerozhodný

stav, abychom si více věřili, to
se nám ale bohužel nepovedlo.
Předvedli jsme dost individuálních chyb, jak vpředu v podobě
neproměňování šancí, tak také
vzadu, to se pak těžko vyhrává.
Za stavu 1:3 jsme měli šance,
bohužel to nevyšlo,“ řekl po
souboji hrající asistent trenéra
Hodonína STANISLAV BALÁN.
Další výsledky tohoto kola:
HC ISMM Kopřivnice – HC
Bobři Valašské Meziříčí 4:1
(1:1, 0:0, 3:0), 812,
HC Nový Jičín – HC Slezan
Opava 1:0 po samostatných
nájezdech (0:0, 0:0, 0:0 – 0:0 –
1:0), 458,
SKLH Žďár nad Sázavou –
HHK Velké Meziříčí 4:2 (2:1,
2:0, 0:1), 520.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD,
5. KOLO:
HC Slezan Opava – SHK HODONÍN 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Až na počtvrté to v novém ročníku Drtičům vyšlo, když naplno bodovali ve Slezsku. Vítěze
podržel gólman Andreas Kubáň, který chytil Opavě v prvních deseti minutách tři tutovky a taktéž se nejednou blýskl
i ve třetí části při tlaku domácích. Ti odvolali v čase 58:55
brankáře Dominika Pitáka, na
body to ale nestačilo, takže Drtiči si poprvé zaknihovali plný
bodový zisk.
Góly a nahrávky: 48. Jan Vašenka (Prokop) – 13. Tomáš
Komínek (Růžička), 42. Stanislav Balán (Miklík), vyloučení:
2:4, bez využití, v oslabení: 0:1,
rozhodovali: Jan Grygera – Pavel Ryhlý a Matěj Bartoň, 177.
„Od začátku soutěže máme
problém s koncovkou, trápíme se. Bohužel to nejde starším a těm, kteří by ty šance
měli proměňovat. Dostali jsme
jednu knedlu a rázem máme
problém, i když jsme měli tlak
a opticky jsme byli po celý zápas lepší. Trochu nás zabrzdila i neproměněná přesilovka 5
na 3, což trénujeme v jednom
složení, ale asi s tím budeme
muset něco udělat, zkusit tam
dát někoho jiného,“ hodnotil
souboj ALEŠ TOMÁŠEK, kouč
Opavy.
„Dnes se utkání hodnotí o po-

znání lépe. Po deseti minutách,
kdy měla Opava tři vyložené
šance, jsme se dostali do zápasu. Spadla z nás nervozita
z předchozích porážek a začali jsme si vytvářet šance. Ve
druhé části měla hra vysoké
tempo a my velkou bojovností,
kterou ještě v brance podpořil skvělý Kubáň, jsme třetinu
uhráli na 0:0. V závěrečné části jsme zvýšili pěknou brankou
Balána a vytvářeli jsme si další příležitosti. V závěru mohl
Opavu srazit do kolen Růžička,
ale nedal. Naopak soupeř po
brejku snížil na 1:2, ale závěr
jsme si již pohlídali. Kluci podali zodpovědný výkon, ale i
nadále zůstáváme pokorní, neboť víme, že jedna vlaštovka
jaro nedělá,“ řekl hodonínský
lodivod TIBOR JANÁS.
Další výsledky kola:
Valašské Meziříčí – Žďár nad
Sázavou 4:5 po prodloužení
(1:0, 2:1, 1:3 – 0:1), 251,
Velké Meziříčí – Nový Jičín
2:4 (1:1, 1:2, 0:1), 192,
Kometa Brno B – Kopřivnice
3:4 PP (2:0, 0:2, 1:1 – 0:1), 323.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD,
6. KOLO:
SHK HODONÍN – HHK Velké
Meziříčí 2:3 (0:2, 0:1, 2:0)
Domácí postavili do třetí lajny
mladičkého, teprve 18letého
útočníka Timofeje Alexandroviče Giatsintova, který hrál naposledy za dorost Atlanty Mitišči. Drtiči chtěli potvrdit zisk
tří bodů z předchozího zápasu
v Opavě, ale zůstalo jen u přání.
Hosté z Vysočiny jako nováček
si vůbec nepočínali a když po
dvou třetinách vedli 3:0, začalo
být zřejmé, že body na jihu Moravy nezůstanou. Domácí sice
do hry vrátily dvě vydařené
trefy v poslední části z hokejky Janáse a Růžička, ale v týmu
hostí kraloval gólman Jaroslav
Juda, který ve zbytku zápasu již
žádný puk za svá záda nepustil, takže tři body se stěhují na
Vysočinu.
Branky a nahrávky: 42. David
Janás (Hohl), 50. Marek Růžička (Komínek) – 11. David Horký, 18. Marcel Juráň, 40. Filip
Střecha (Strnad, Slabý), vyloučení: 2:4, navíc Jan Fišera (HO)

+ David Křenek a Pavel Ambrož
(oba VM) 5 minut + K.O., bez
využití, v oslabení: 0:1, střely
na branku: 47:22, rozhodovali:
Petr Blaha – Bohuslav Maloušek a Martin Hübl, 493.
„Soupeři gratuluji k vítězství.
Potvrdil roli favorita a odváží
si tři body. Určitě jsme nebyli horším týmem, bohužel ale
neproměňování šancí nás stálo lepší výsledek. Pokud útočníci nezjednoduší svoji práci
na ledě, nebudeme důrazní v
brankovišti, nebudeme chodit
před bránu na clonu a tečování puku, tak body sbírat nebudeme. V před brankovém prostoru to sice bolí, ale právě tam
se zápasy rozhodují,“ řekl kouč
Drtičů TIBOR JANÁS.
„V úvodu nás domácí dostali
pod tlak, měli i šance, ale podržel nás brankář. Pak jsme
zvládli buly v útočném pásmu,
po kterém jsme dali úvodní
branku, která nám pomohla.
Přibrzdilo nás dlouhé oslabení,
v jehož závěru jsme paradoxně
ujeli a své vedení navýšili. Druhá třetina byla z naší strany asi
nejlepší, pozorně jsme bránili a
dopředu jsme byli nebezpeční.
Výborně chytali oba gólmani a
v závěru této třetiny jsme po
rychlém protiútoku z brankoviště dali třetí branku. Ve třetí
části jsme čekali velký tlak domácích, který také přišel. Hned
v úvodu jsme inkasovali, což
domácí ještě více nakoplo. Z
tlaku domácí vytěžili kontaktní branku a jejich tlak vrcholil.
Musím ale pochválit všechny
kluky, protože do závěru dali
vše, hráli nesmírně obětavě, v
podstatě jsme pouze vyndávali puky z obranného pásma.
Výhru jsme doslova vyválčili s
vypětím všech sil. Vydřeli jsme
velmi cenné tři body, protože
ty se z Hodonína moc často nevozí a tak si to užijeme,“ hlásil
spokojený trenér vítězů KAREL
VEJMELKA.
Zbývající výsledky tohoto kola:
Kopřivnice – Nový Jičín 2:5
(1:1, 0:3, 1:1), 875,
Kometa Brno B – Žďár nad
Sázavou 5:1 (0:1, 1:0, 4:0), 238,
Opava – Valašské Meziříčí 2:3
PP (0:0, 0:2, 2:0 – 0:1), 196.
2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD,
7. KOLO:
HC Nový Jičín – SHK HODONÍN

3:2 (0:0, 1:2, 2:0)
Na ledě vedoucího týmu se
Drtiči poprvé představili s
20letým brankářem Markem
Mickou, který přichází jako posila z prvoligového Prostějova a nezačali vůbec špatně. Po
34 minutách šli do vedení 2:0,
ale rozhodující moment přišel
v závěru druhé periody, když
domácí Foltýn dostal za zásah
do oblasti hlavy a krku trest na
5 minut + do konce zápasu, ovšem v dlouhé přesilovce Drtiči
inkasovali! Definitivní obrat
dokonal ve třetí části dvěma
přesnými zásahy Káňa a hosté
tak nadále „trůní“ na samém
dnu druholigové tabulky!
Góly a nahrávky: 40. Dominik
Kafka (Maliník), 44. Tomáš
Káňa (Lehečka, Zdeněk), 55.
Tomáš Káňa (Lehečka, Zdeněk)
– 25. Michal Romančík (Janás,
Hohl), 34. Timofej Alexandrovič Giatsintov (Janeček), vyloučení: 2:2, navíc Michael
Foltýn (NJ) 5+KO, bez využití,
v oslabení: 1:0, střely na branku: 43:28, řídili: Martin Rapák
– Martin Konvička a Vladimír
Hladík, 428.
„V dobrém světle se ukázal
brankář Micka i přes tři inkasované góly. Neodcestoval s
námi David Lekeš, který bude
chybět dlouhodobě kvůli zraněnému kolenu a Josef Podlaha
má zase pohmožděné rameno.
Odvést body z Nového Jičína se
nám dařilo plnit až do osudné
chvilky ve druhé třetině. Minutu a půl před koncem druhé
části, znovu při přesilové hře,
došlo k hrubé chybě jednoho
z hráčů a domácí se dostali
do zápasu. Ve třetí části soupeř z nepokryté dorážky srovnal a po dalším kiksu obránce
jsme obdrželi rozhodující gól,“
zhodnotil duel pro web klubu
SHK Hodonín hostující trenér
TIBOR JANÁS.
Další výsledky tohoto kola:
Valašské Meziříčí – Kometa
Brno B 4:1 (0:1, 2:0, 2:0), 366,
Velké Meziříčí – Opava 4:5
(1:2, 3:1, 0:2), 249,
Žďár nad Sázavou – Kopřivnice 4:3 (0:1, 2:1, 2:1), 580.
2. LIGA, SKUPINA VÝCHOD –
8. KOLO:
HC Bobři Valašské Meziříčí –
SHK HODONÍN 3:0 (1:0, 0:0,
2:0)

Co z toho, že hosté hráli na ledě
soupeře po dvě třetiny vyrovnanou partii,když nakonec nedali ani jednu branku a z Valašska tak odjeli s prázdnou. Je to
signál, že v týmu kouče Janáse
není něco v pořádku a pokud
se nezačne dělat v klubu konstruktivní řešení, nikoliv chaotické, tak situace bude nadále
velmi vážná. Poslední příčka,
kterou Hodonín nyní pevně
drží, není v žádném případě
tou vizitkou, kterou by se slavný klub na řece Moravě měl
prezentovat!
Branky a nahrávky: 16. Tomáš
Vávra (Podešva, Goiš), 45. Jan
Křivohlávek (Vosátko, Martiník), 46. Jakub Apolenář (Vávra, Podešva), vyloučení: 5:7,
bez využití, střely na branku:
39:27, rozhodovali: Jiří Škach
– Marek Bubela a Pavel Mikšík,
206.
„Na dnešní zápas jsme se hlavně v hlavách připravovali celý
týden. Dnes jsme to utkání
měli od začátku do konce pod
kontrolou, možná jsme si více
měli pomoci v přesilovkách. I
za cenu čtyř zraněných hráčů
jsme to dotáhli do vítězného
konce, bereme tři body a jsme
rádi, že se konečně v tabulce
posouváme na pozice zaručující play-off,“ řekl pro web SHK
Hodonín kouč Valachů LUKÁŠ
PLŠEK.
„Výsledek 3:0 hovoří za vše. Bez
vstřeleného gólu nemůžeme
uspět, přitom se do šancí dostaneme, ale přetavit je v branku nedokážeme. V zakončení
máme problém. Je to samozřejmě hodně o psychice každého
hráče, k tomu se přidá, jak už
to tak bývá, i zranění klíčových
hráčů. Dnes nedohrál Růžička,
navíc to vypadá na dlouhodobé zranění. Valaši mají zkušený
tým, ale šance na bodový zisk
trvala dvě třetiny. V té poslední nám domácí odskočili na 3:0
a o osudu zápasu bylo rozhodnuto,“ řekl kouč Drtičů TIBOR
JANÁS.
Zbývající výsledky:
Kopřivnice – Velké Meziříčí
3:5 (0:0, 2:2, 1:3), 743,
Žďár nad Sázavou – Nový Jičín 1:3 (0:2, 0:1, 1:0), 370,
Kometa Brno B – Opava 3:4
(0:1, 1:1, 2:2), 147.
(pol)

Ilustrační foto

POŘADATELE POTĚŠILA DOBRÁ ÚČAST A SOLIDNÍ POČASÍ

VŘESOVICE – Už 20. jubilejní
ročník si mohli odškrknout
aktivní turisté z KČT (Klub
českých turistů) Vřesovice, kteří na konci září tohoto roku pořádali „Vřesovský
výšlap – Za krásami podzimu.“
Pořadatelé připravili pro
pěší trasy 8, 12 a 17 kilometrů, cyklisté měli před sebou
na svém stroji 30 kilometrů.
Letos zavítalo do obce na Kyjovsku 267 turistů z 71 měst
a obcí a jako nejpočetnější
výpravy při závěrečné bilanci
tohoto ročníku byly: 1. Kyjov,
2. Vřesovice, 3. Hodonín, 4.
Dubňany a 5. Boršice.
Nejmladším účastníkem byla

5měsíční Elen Kršňáková, rou podpořilo i pěkné slunné
nejstarším Josef Sedlář (91 počasí. Tentokráte potěšila i
let) – oba z Kyjova, nejvzdá- účast turistů ze severu Molenější turistkou se stala Ema ravy, hlavně z oblasti SlezZbořilová z obce Poříčany na ska. Měli jsme trochu obavy,
Kolínsku, což je kraj Středo- že účast kvůli přetrvávající
český a nejpočetnější rodi- pandemii bude menší, ovnou na vydařené akci byla šem jak se nakonec ukázata, kterou přivedla Jitka Tr- lo, přišlo o 120 turistů více
píková ze Žítkové v okrese než v loňském roce. Jsme
Uherské Hradiště. Všechny za to moc rádi a už nyní přiúčastníky pak zdobila v cíli pravujeme další atraktivní
pochodu plaketa a diplom, turistickou akci, a to 2. ročsamotná účast se započítává ník „Výšlapu na horu Bradlo,“
do soutěže „O zlatého turistu která se uskuteční 13. listopadu 2021,“ prozradil NOVÉ2017-2021.“
„Jsme nadmíru spokojeni, MU SLOVÁCKU předseda KČT
protože vládla dobrá atmo- Vřesovice MIROSLAV VACUsféra mezi pochodníky, kte- LÍK.
(jop)

Nejstaršího účastníka letošního ročníku Vřesovského výšlapu Josefa Sedláře z Kyjova Na momentce je zachycena skupinka pravidelných turistů z Vře(vlevo) ocenil předseda KČT ve sovic (vpravo) a manželský pár z Jestřabic na Kroměřížsku.
Vřesovicích Miroslav Vaculík.
(Foto: archiv KČT Vřesovice – 2x)

