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Vracov si drží hodovou standartu

– nejvíce krojovaných v průvodu, ale…

VRACOV - Bezesporu nejvíce
krojovaných hodařů na Slovácku můžete potkat na Kyjovsku ve městě Vracov. Zdejší
Císařské hody jsou ale výjimečné nejen počtem krojovaných, ale také svým ojedinělým zvykoslovím.
„Císařské jsou proto, že patron
obce i farnosti je Sv. Vavřinec,
který má svátek 10. srpna, a
proto císařský dvůr povolil
a tím vlastně nařídil pořádání hodů třetí neděli v říjnu,
protože v srpnu byly v plném
proudu žňové práce a nebylo vhodné, aby se lid obecný
rozptyloval, věnoval zábavě,
zvláště když se tehdy dělalo Při povolování Císařských hodů před vracovskou radnicí bývá v sobotu odpoledne pokaždé hodně
vše ručně kosami, hráběmi a
rušno a veselo.
povřísly,“ popisuje NOVÉMU
čům a jejich stárci - manželský domů stárků hráli i cimbálové
SLOVÁCKU tradiční vracov- dana a Karel Bučkovi.
skou událost, doma i v okolí „Další zvláštností našich hodů pár - mají živého kačera v oz- muziky s primáši Vojtou Půznámý folklorista, organizátor jsou právě stárci, protože prv- dobených nosítkách, patriar- čkem a Davidem Vašulkou.
ní den je věnován svobodné chální symbol, kačer je pánem Podle Petržely nejsou počty
Pavel Petržela.
Mladými stárky byli letos Jiří chase a její stárci mají jako i soudcem na dvoře,“ pokraču- krojovaných ani zdaleka tím
nejdůležitějším - už tradičně
Pres a Natálie Polanská, žená- symbol naděje a mládí hodový je Petržela.
čům stárkovali manželé Boh- věnec. Druhý den patří žená- Mimo tradiční dechovky u místní počtáři vyhlásili sobot-

ní stav na čísle 580, 460 pak v
neděli. Nejvyšší počet dosáhly
hody v roku 2019, kdy bylo v
sobotním průvodu 912 krojovaných.
„Tyto extrémní počty jsou sice
krásné, ale svým způsobem
spíše snižují kvalitu hodů
a jejich zvykosloví, protože
omezí všechny včetně diváků
prostorově, ubývá místa na
tanec a souhra chasy vázne.
Snad je to daň z popularity. V
posledních letech se množství
krojovaných zvedlo i díky rodákům, kteří žijí trvale mimo
Vracov, ale nenechají si ujít
příležitost se znovu přihlásit
k rodnému městu a být na
chvíli zase skutečnými Vracovjáky a vzít na sebe milovaný
kroj a zazpívat si s kamarády.
To je zase ta pozitivní stránka,
která nás těší,“ uzavírá svůj
pohled na hodové dění Pavel
Petržela.
(Text a foto: av)
(Pokračování na straně 6).

Naše fotoreportáž z dvoudenního hodového veselí
ve dnech 16. - 17. října 2021 z Hanáckého Slovácka – z Lovčic
LOVČICE - „Bylo to moje první stárkování a věřím, že ne poslední.
K nadšení ze samotných hodů se přidaly také obavy z toho, jak to
všechno proběhne. Naštěstí za pomocí starších Habřéků a kluků, co
už stárkovali, se nám hody až na pár momentů vydařily na jedničku
a za sebe mohu říct, že tohle byly jedny z nejlepších hodů, které
jsem u nás zažil,“ prozradil lovčický stárek 2021 Mikuláš Prygl.
(Text a foto: Tonda Vrba)
(Pokračování na straně 6).
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„Čí só hody, naše“ - nejaktivnější lovčický potěr v krojovaném průvodě.

SÍDLO FIRMY
Masarykovo náměstí 5

695 01 HODONÍN

telefon: 606 057 815

PŘÍJEM INZERCE
Po až Pá 11:00 - 16:00

Letošní lovčičtí stárci Viktorie Selucká a Mikuláš Prygl.

Mladé lovčické páry si nedělního průvodu užívaly.
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Veselští rodiče opět vysadili lípy za narozené děti
VESELÍ nad MORAVOU - Neděle 17. října patřila Stromům
života a nově narozeným veselským dětem. Město opět
nabídlo rodičům možnost
výsadby listnatých stromů
a označení informativní cedulkou se jménem jejich dítěte, konkrétně se jednalo o
výsadbu líp a jasanů. Sázení
rozšiřuje tradiční vítání dětí
do života, které probíhá vždy
předchozí den v obřadní síni
městského úřadu.
Starosta města Petr Kolář
zdůraznil nezbytnost podobných akcí pro jejich edukativní
charakter, kdy rodiče mohou
ke stromům chodit s dětmi na
procházky, ale také je učit péči
o stromy a zeleň.
Tentokrát se stromky - lípy a
jasany - vysadily v lokalitě ve
směru na Blatnici pod Svatým
Antonínkem. Stromy života
organizuje radnice každý půlrok, vždy na podzim a na jaře.
(žj, av)

ŘEKNĚTE TO DO VRBY
. . . do Tondy Vrby

Když se řekne podzim, co vás první napadne?

Pěknou tradici v podobě sázení stromků rodiči zavedla veselská radnice.

Veselský starosta Petr Kolář na akci nesměl chybět a každé rodině poděkoval za spolupráci.

Děti byly rodičům zdatnými
pomocníky.

Hodonínská radnice nabídla zájemcům zdarma květenu
HODONÍN - Ještě do včerejšího pondělí bylo vidět v
oknech hodonínské radnice na Masarykově náměstí
krásně rozkvetlou květenu
v podobě pnoucích muškátů. I když dosavadní počasí
připomíná přes den babí

léto, nastal čas k jejich zazimování. Na výzvu správce
budovy si je mohli dneska
zájemci zdarma vyzvednou
do svých domovů s přáním,
že jim budou dělat radost
příští rok. Sympatický počin
zdejší radnice.
(av)

Foto: (pk)

Movember se po roční pauze vrací do Nemocnice Kyjov
KYJOV - Kampaň, během níž
zájemci absolvují preventivní
vyšetření prostaty, je zpátky.
Akce odstartovala v pondělí
1. listopadu a potrvá do pátku 12. listopadu, denně v čase
mezi 8. a 14. hodinou. Oddělení klinické biochemie, kde vyšetření probíhá, sídlí v suterénu budovy P1 (pod ORL).

nádorových buněk.
„Vloni se akce kvůli pandemii
koronaviru nekonala, v předchozích letech ale byla hojně
využívána. Například v roce
2019 možnosti bezplatného
vyšetření využilo skoro 1200
mužů,“ vyzdvihuje zájem klientů primář oddělení klinické
biochemie Rostislav Kotrla.
Hnutí s názvem Movember
(složenina anglického výrazu
pro knírek a měsíc listopad)
se stalo novodobým pánským
svátkem, při kterém si muži
během listopadu nechávají
narůst kníry. Kampaň upozorňuje na význam prevence rakoviny prostaty. Ta tvoří
zhruba šestnáct procent všech
nádorových onemocnění a
ročně na ni jen v České republice umírá více než 1300
mužů.
(Filip Zdražil)

Jana Kozumplíková, majitelka
penzionu, Veselí
nad Moravou
Kouzelně
barevná
příroda, padající listí,
pouštění draka, sbírání kaštanů, což je obzvlášť
oblíbená činnost našich dcer, takže máme doma
už slušnou zásobu.

Vlaďka Irschicková, celní deklarantka, Hodonín
Sluncem zalité vinohrady, barevný les, vůně
podzimních ohňů, šustění spadaného listí, studené mrholení do vlasů
a následné těšení se domů na teplý čaj, deku
a knížku.

Blažena Gillíková, seniorka,
Bzenec
Já podzim ani jaro nemám ráda. Mám raději
stabilnější období jako
je léto a zima. Podzim ale pro mě znamená
sklizeň na zahradě. Uskladnění zeleniny, ovoce.
Orání, sázení česneku, zazimování květinové
zahrádky. Letos je podzim příznivý, zatím svítí
sluníčko, ale až začne celodenní tma, déšť a
plískanice, tak to ráda nemám. Je ale na druhou stranu pravda, že jak se říká, příroda čaruje,
když se barví listy stromů, tak to je krása.

Robert Mráka,
zpěvák skupiny ExARGEMA,
Hodonín
Když se řekne podzim,
tak mě jako první napadne, sakra, to ta sezona zase rychle utekla,
končí nám hraní venku na hřištích, festivalech
a venkovních zábavách a zase se budeme stěhovat do klubů a šedých kulturáků. Taky přibudou
vrstvy oblečení a to fakt nemám rád. Na druhou
stránku miluji podzimní procházky v lese s naším pubertálním pejskem. Les je plný krásných
barev a spadaného listí, ve kterém pejsek řádí
jak rozjetá mašina. Podzim je samozřejmě taky
čas dešťů a sychravého počasí, které ve mně občas vyvolává deprese, to bych nejradši zalezl do
peřin, prospal celý den a nechal si zdát o jaru.

Blažena Bučková,
pastorační asistentka Centra pro
rodinu, Strážnice
Podzim – to je nostalgie, barvy, krása přírody,
ale taky mě napadne, že je to doba zklidnění a
zazimování zahrad. Končí a začíná nový církevní
rok, tedy i čas nových začátků.
Tomáš Synek,
projektový manažer, Svatobořice-Mistřín
Když se řekne podzim,
tak si představím krásné
barvy listů na stromech, příjemné vycházky do
přírody, kde člověk nalezne klid a energii. Doporučuji, každému v této pro někoho nesnadné
době, si zajít s rodinou do lesa a tam čerpat
energii a zažít společné chvíle.
Miroslav Štilárek,
technik, Svatobořice-Mistřín
Blížící se konec roku,
každoroční sběr darů
naší přírody - hroznů,
trnek, jablek a ostatních ovocných plodů, a samozřejmě výroba vína, slivovice, jablkovice a
ostatních pálenek.
Otakar Durník,
elektromontér,
Bzenec
Asi sběr úrody - hrozny,
jablka, švestky a zase příprava na topnou sezonu.

Helena Frolková,
seniorka, Uherský Ostroh
Krásně zbarvená příroda,
překrásné tóny podzimních barev.
Tatiana Pálenská, seniorka,
Strážnice
Paleta barev, které dokáže vytvořit jen příroda.
Období sklizní, pro nás
na Dolňácku především vinobraní, na Horňácku,
jak říkají hlavně „modré ovoce.” Samozřejmě, že
někde i hody. Třeba u nás ve Strážnici Martinské
a s nimi i první letošní Martinské víno.
Josef Kozumplík,
OSVČ, Blatnice
pod Sv. Antonínkem
Vinobraní - zúročení
celoroční práce na vinici.
Sklizeni krásných zralých hroznů a jejich zpracování na co nejlepší přírodní vína.
Antonín Koplík,
senior, Hodonín
Krásně barevná příroda.

Zaznamenal: Tonda Vrba

Ilustrační foto.

Ilustrační foto.

„Vyšetření je bezplatné, trvá
jen chvilku a na výsledky se
nečeká – nemocnice je na
vlastní náklady klientům rozesílá poštou,“ vysvětluje ředitel Nemocnice Kyjov Lubomír
Wenzl.
Vyšetření spočívá v odběru
malého vzorku krve a zjištění
hladiny PSA. To je zkratka pro
prostatický specifický antigen - látku, kterou prostata ve
zvýšeném množství uvolňuje
do krve v případě zmnožení

AN K E TA

Ilustrační foto.


Zpívání v Prušánkách zpříjemní ženy upečenými koláčky
PRUŠÁNKY - Setkání ženských lidových
sborů, konkrétně se zpíváním ženských
sborů z Hrušek, Moravské Nové Vsi,
Prušánek, Tvrdonic a Lanžhota, bude mít
v sobotu 13. listopadu 2021 od 17:00 hodin v místním kulturním domě v Prušánkách vedle zpěvu opravdu na Podluží ne

častou doplňující a lákavou chuťovku v
podobě koštu koláčků s názvem „Ženy
ženám aneb pečeme koláčky.“
Za vstupné 150 Kč obdrží návštěvník
bločky na degustaci tradiční slovácké
pochutiny. Finanční výtěžek z akce bude
věnován do obcí postižených tornádem

na podporu folkloru.
Vedle výše uvedených ženských sborů se
na pódiu objeví dětská cimbálová muzika, dětský soubor Nechoránek a hostem
budou mužácké sbory z Lužic a Mikulčic.
Na cimbál bude účinkující doprovázet
Božin Balga.
(av)

NOVÉ SLOVÁCKO
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Vychází každé druhé úterý.
Vydává: NS PRESS s.r.o., nám. Bartolomějské 48, 698 01 Veselí nad Moravou.
Registrováno Ministerstvem kultury ČR
pod značkou MK ČR E19937 ISSN 1804-7203,
REDAKCE: 695 01 HODONÍN, MASARYKOVO NÁM. 5, tel.: 606 057 815
email: nslovacko.redakce@gmail.com

3/

2. 11. 2021 / NOVÉ SLOVÁCKO / ZPRAVODAJST VÍ

/ RECEPT

Město Hodonín má třetí nejlepší webové stránky v České republice.

Starosta Hodonína převzal od předsedy Senátu PČR pamětní list

PRAHA, HODONÍN - Z rukou
předsedy Senátu PČR Miloše
Vystrčila převzal v pražském
Valdštejnském paláci starosta Hodonína Libor Střecha
pamětní list za 3. místo ve 23.
ročníku soutěže Zlatý erb. Jedná se o celorepublikové klání o nejlepší webové stránky
a elektronické služby měst a
obcí.
Podle slov předsedy Senátu
soutěž Zlatý erb významně
přispívá k elektronizaci veřejné správy. Zdůraznil také další
možnosti rozvoje, především v
oblasti elektronických služeb,
které výrazně zkvalitní komunikaci mezi občany a obecními
či městskými úřady.

Zástupci vítězů kategorie Nejlepší webové stránky měst Jihlavy,
Bruntálu a Hodonína. Vlevo starosta města Hodonína Libor Střecha.
(Foto: www.zlatyerb.cz)

Zástupci oceněných obcí a
měst měli možnost prohlédnout si vybrané prostory reprezentačního sídla Senátu.
Soutěž Zlatý erb se koná pravidelně již od roku 1999 a její
hlavní myšlenkou je porovnat
weby obcí a měst s nejlepšími
z nich. Neméně důležitá je také
inspirace pro ostatní města
šířením tzv. dobré praxe. Postupně se soutěž rozrostla do
několika kategorií a dnes má
již stovky účastníků ze všech
krajů. Město Hodonín se pravidelně umisťuje na předních
příčkách v Jihomoravském
kraji a letos poprvé uspělo i v
celostátním finále.
(jh, av)

Král slováckéj klobásky v ohrožení

RATÍŠKOVICE - Kvůli pandemii se loňský ročník Koštu o
krála slováckéj klobásky nekonal. Situace je stále nejasná
i při letošním v pořadí už 16.
ročníku, kdy se to může opakovat. Oblíbená akce má proběhnout v sobotu odpoledne
ve Spolkovém domě v Ratíškovicích se začátkem ve 14:00
hodin.
„Dění kolem narůstající covidové křivky pečlivě sledujeme
a v případě, že vládní nařízení omezí konání společenských akcí, tak nám nezbude,
než košt opět zrušit. Prosíme
zájemce z řad návštěvníků a
účastníků v klobáskové soutěži, aby rovněž sledovali webové stránky obce https://www.
ratiskovice.com/, kde bude-

Pohled na Hodonínskou radnici.

Linecký řez s mrkví a tvarohem

Historie slavného lineckého koláče sahá až do 17. století, a kořeny
tohoto receptu vedou do známého rakouského města Linz. Tamní
recept na linecký koláč se stal tak oblíbeným a vyhledávaným, že
se s postupem doby dostal snad do všech kuchařek a domácností.
Kromě jinde známých malých koláčků slepených marmeládou s
otvorem uprostřed se totiž z těsta se stejným názvem pekly v tomto
městě také velké linecké koláče – včetně těch mřížkových. Určitě
stojí za to linecký řez vyzkoušet, a to nejen na Vánoce. Je totiž
křehký a vláčný, ale především trvanlivý, takže vydrží v chladnu
i několik dní. Když jej připravíte se strouhanou mrkví, rozhodně
neprohloupíte. Bude totiž ještě jemnější a vláčnější, a navíc i velmi
chutný. Nešetřete ani s marmeládou a tvarohovou náplní. S mirabelkovou je jeho chuť delikátní.

vším malovýrobce, jsou vypsány dvě kategorie klobásek
- klasická a pálivá.
„Z těchto vzorků vyberou návštěvníci nejlepší, které obdrží titul „krála“ za letošní rok,
tradiční sošku od keramika Jaroslava Homole. Součástí masového koštu jsou plánovány
i tekuté, v podobě degustací
vína a pálenek. O kulturní lidovou vložku se postarají místní
folkloristi - cimbálovka Javor,
Mužský slovácký pěvecký sbor
a sbor Ženušky,“ doplňuje k
Od prvního ročníku jsou ceny pro nejlepší v soutěži Koštu o krála
případnému uskutečněnému
slováckéj klobásky dílem keramika Jaroslava Homole ze Ždánic.
(Foto: AV) programu spoluorganizátor
Tonda Vrba z Agentury AV.
Dárci vzorků klobásek se mome informovat o jeho konání dim Šťastný.
či nekonání,“ sdělil NOVÉMU Košt pořádají společně Obec hou přihlásit na telefonním
Budete potřebovat:
SLOVÁCKU hlavní pořadatel, Ratíškovice a Agentura AV a čísle: 608 813 592.
(red) 30 dkg polohrubé mouky
místostarosta Ratíškovic, Ra- pro řezníky, uzenáře, přede-

Hodonín uděloval výroční ceny města za rok 2020

HODONÍN - Udělení výročních cen Hodonína osobnostem, spolkům a subjektům za
jejich přínos městu se uskutečnilo v sále Evropa 26. října
2021. Obvykle se slavnostní
večer koná na jaře, ale nouzový stav spojený s COVIDEM-19
přesunul termín na letošní
podzim.
Za rok 2020 toto ocenění obdrželi Ludmila Švachová „In
memoriam“, skaut a propagátor skautingu Otakar Bernátek „In memoriam“, Divadelní
spolek Svatopluk a společnost
STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o.
(av)

Poklady z babiččiny kuchyně

Společné foto laureátů Výroční ceny města Hodonína za rok 2020.

(Foto: jh)

Ilustrační foto.

30 dkg hladké mouky
25 dkg strouhané mrkve
25 dkg másla
20 dkg moučkového cukru
2 žloutky
Strouhaná kůra z jednoho citronu
2 zarovnané lžičky jedlé sody nebo prášku do pečiva
Vanilkový cukr
Špetka soli
Na náplň:
Půl kila tvarohu v kostce
6 lžic krystalového cukru
2 žloutky
1 lžíce Solamylu
Sníh ze 4 bílků
Vanilkový cukr
Kyselá marmeláda (rybízová, mirabelková, borůvková, angreštová)
Postup:
Na křehké těsto nejprve smíchejte všechny sypké ingredience,
tedy obě mouky s mletým cukrem, jedlou sodou či práškovým cukrem a vanilkou. Poté si nastrouhejte najemno mrkev, přidejte ji do
těsta a stejně tak žloutky ze 2 vajec. Nožem do těsta rozkrájejte
změklé máslo a přidejte také nastrouhanou kůru z jednoho chemicky neošetřeného citronu, případně jej předtím důkladně mechanicky očistěte. Zpracujte jemné těsto, utvořte bochánek a zabalte do potravinové fólie, v které nechte krátce uležet – alespoň
hodinu. Na náplň si do misky připravte tvaroh, který rozmíchejte s
cukrem, 2 žloutky, Solamylem (bramborovým škrobem) a vanilkou,
a poté přidejte tuhý sníh ušlehaný ze 4 bílků. Kdo nehledí na kalorie, použije tvaroh tučný, moučník je pak chutnější. Vytáhněte těsto
z ledničky a nechte malinko povolit, aby se lépe válelo. Poté si
jej rozdělte na 4 díly. Bude se lépe přenášet na plech, jinak by se
mohlo rozbít. Rozválejte každý ze 4 kousků na placku asi půl centimetru vysokou a dvě první placky přeneste na vymazaný plech.
Srovnejte a prsty obě části spojte. Poté je potřete vrstvou kyselé
marmelády, která dá řezu tu správnou delikátní chuť. Navrstvěte
ještě i tvarohovou hmotu a důkladně rozetřete do všech koutů plechu, aby bylo náplně všude stejně. Nahoru přijdou pak zbylé dvě
části rozváleného těsta. Pozor, je opravdu křehké, takže jej přenášejte velmi opatrně, aby se úplně nepotrhalo. Rozehřejte si troubu
na 170 stupňů Celsia a pečte asi 40 minut. Před pečením horní díl
těsta propíchejte vidličkou, aby mohl ven horký vzduch a řez se
nevzedmul nebo nepopraskal. Moučník nechte vychladnout ideálně pod mokrou utěrkou, aby rychleji zvláčněl. Na druhý je ještě
lepší a vláčnější. Je také vcelku trvanlivý, v lednici vydrží i týden.
Vláčnost dodává těstu především mrkev, která je šťavnatá, takže se
koláč nedrobí a „nedrhne“ v krku. Hodí se na nejrůznější oslavy i
na vánoční stůl. Nakrájejte na obdélníčky a na tácu posypte moučkovým cukrem. Ze stejného křehkého těsta lze také vyrobit vánoční linecký řez z ořechy, mezi pláty jen použijete ořechovou náplň.
Hotový moučník je možné také dozdobit citronovou polevou, kterou připravíte vyšleháním mletého cukru s citronovou šťávou a lžící
horkého mléka.
(Rh)
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„I v zimě se o pleť starejte. Hydratujte ji, pokožku i vlasy
chraňte před mrazem,“ radí čerstvá Mistryně ČR v make-upu
MORAVSKÝ PÍSEK - Je tady období podzimních plískanic,
které už brzy vystřídá čas zimních mrazíků. Nejen ostré
sluneční paprsky a s nimi škodlivé ultrafialové záření,
ale také mráz vůbec nesvědčí pleti a pokožce - ba nepomůže ani kvalitě vlasů. Zima je totiž pro pleť stejnou
zátěží. „Na pořad dne by tak měly přijít kvalitní krémy,

zakrývání pokožky rukou a krku rukavicemi a nákrčníky, stejně jako čepice k ochraně vlasů. Ruku v ruce
by přitom měla jít každodenní kosmetika v domácích
podmínkách, a chcete-li vidět skutečné výsledky, pak
jednou týdně v některém ze salonů krásy,“ radí mladým
ženám i starším ročníkům čerstvá Mistryně ČR v make-

-upu, profesionální kosmetička a vizážistka SVĚTLANA
BENEDÍKOVÁ z Moravského Písku. Před dvěma lety vyhrála v Praze předkolo, nedávno pak porazila v celorepublikové soutěži své kolegyně ve finále této mistrovské
soutěže. Svůj um podtrhla tentokrát na modelce Adéle
Štroffekové.

Kdy dostává pleť a vlasy více
speciálně na finále takové
zabrat – v létě a nebo právě v
soutěže? Jaká na ní byla atzimě? Co jí škodí víc, nebezmosféra ve světle COVIDU-19
pečné ultrafialové záření či
a všech restrikcí, které nás už
mráz?
rok a půl provázejí?
Každý vliv počasí nám s pleAtmosféra soutěže byla úžasná,
tí udělá něco jiného, sluníčko
asi nikdy jsem si to tak neužila
většinou způsobuje rychlejší
jako teď, byli se mnou ti nejbližstárnutí buněk, pokud nepouší, tedy můj přítel Martin a moje
žíváme správné produkty, ktemaminka. Na pódiu jsem stála
ré je ochrání, nicméně zase je
hned vedle své přítelkyně Adély
to přirozený přísun vitamínu D.
Anděly Bursové, se kterou jsme
V zimě se zase ukazují neduhy
se navzájem podporovaly. Příjako ekzémy nebo lišaje, proto
pravy pro mne ale byly tak trošje velmi důležité v zimě hydraku šílené – pouhých 14 dnů na
tovat pleť. Mýty z minulosti, jaušití šatů po vyhlášení finalistů.
kože nám zmrzne pleť při hydNejsem švadlena, ale i tak jsem
rataci v zimě jsou nesmysl. I v
se pustila do šití šatů (ručně, na
pokožce se nachází voda. Prostroji totiž neumím). Vše jsem
to nezapomínejte hydratovat a
ještě došívala den před soutěží,
podpořit produkty na regeneaby mé modelce šaty perfektně
raci pokožky.
seděly.
Je dobré používat do mraziMůže špatná typologie pro
vých dnů make-up, nebo by
dané téma zásadně ovlivnit
se měla pleť šetřit a používat
výsledek celé soutěže? Jinýspíše jen kvalitní krémy?
mi slovy, může to vizážistKvalitní krémy jsou velmi důleka „projet“ kvůli tomu, že se
žité používat celoročně, nejdůzkrátka netrefí a vybere si
ležitější částí je ale očista pleti
jiný typ ženy k zadání celé té
- stejně jako očista těla. Při nesoutěže?
správném odličování může doPřesně tak. Modelky sháním
jít až k takové chybě, že ani ten
různě, buď si dám poptávku do
sebelepší krém se nedostane v
různých skupin a podle toho
pokožce tam kam má a proto
si pak vybírám, s Adélou Štro„nefunguje“. Co se týče make-uffekovou, s kterou jsem před
pu, mějme na mysli, že to není
pár dny vyhrála, se znám už
jen estetická záležitost, ale lídlouho a nebyla mi modelkou
čení plní i funkci ochrannou. Světlana Benedíková.
Určitě doporučuji líčení, nemusí to být velká vrstva make-upu, se hýčkat profesionálem v tí chránit nějakým oděvem?
Nosit rukavice, nákrčníky,
ale nějaký lehký, pro sjednoce- salonu?
Doporučuji dvakrát do měsíce, čepici nebo alespoň čelenku
ní pleti, bohatě postačí.
Jak pečovat o pokožku na ale záleží co žena chce řešit a na temeni hlavy?
podzim a v zimě? Jak by měla jaký výsledek očekává. Pokud Určitě doporučuji, pokožka je
vypadat taková ta základní, je to spíše z relaxačního hle- tak méně náchylná na různé
každodenní péče v nadchá- diska, tak stačí jedenkrát do typy ekzémů, lišajů a podobzejících měsících? Co pro měsíce. Pokud ale chce výsle- ných neduhů, co se nám tvoří v
to může člověk udělat sám dek, tak klidně každý týden, v těchto měsících nejvíce na zrakosmetických salonech se totiž lé pleti.
doma?
Domácí péče je nejdůležitější a používají přípravky, které ob- Zpět k celostátní soutěži,
myslím, že po správné konzul- sahují větší koncentraci účin- kterou jste vyhrála. Jaká byla
kritéria hodnocení?
taci s odborníkem to zvládne ných látek.
každá žena sama doma. Ráno Co vlasy - je dobré dělat v Hodnotí se technika zásad lía večer odličování, kdy ráno tomto období třeba více zá- čení, dodržení hygienických
postačí pleťové mléko podle balů ke zlepšení kvality či předpisů, styl líčení, dokonalé
nalíčení očí sladěné s barvou
typu pleti. Aplikovat do dlaní, lesku? Jakých a jak často?
na pleti dokonale prokroužko- Nejen pro vlasy, ale i pro pleť očí, umělé řasy jsou podmínvat a spláchnout vodou, po té je důležité v zimě dodávat vita- kou. Dále pak líčení rtů, dobře
nanést na tamponky pleťové míny hlavně A, B, E, C a vápník. vypracovaná kontura rtů, jejich
tonikum a tím pleť dočistit. Ve Vlasy v zimě schováváme pod vyplnění. No a, samozřejmě,
finale je dobré nanést hydra- čepicí a může dojít k pocení celkový dojem - sladění dokotační sérum a poté krém podle pokožky a vzniku kvasinek, je nalosti líčení s typem modeltypu, tedy regenerační, výživný. důležité dbát o pokožku hlavy ky, doplňky, účesem a oděvem,
Na úplný závěr procedury ješ- častější očistou a očistou i sa- spolupráce kosmetičky s motě ochrannou vrstvu make-upu motné pokrývky. Vlasy bývají delem a take vystupování moa zafixovat pudrem, ať nám to také více vysušené z přecho- delu.
vydrží co nejdéle. Večer zase dů teplot, hydratujte je. Může- Modelka nesmí mít pernapleťové mléko, dočistit toni- te používat masky, oleje a séra mentní make-up, to znamená
vytetované obočí, linky nebo
pro výživu vlasů.
kem a aplikovat noční krém.
Jak často by si měla žena do- Je v mrazech lepší pokož- konturu rtů.
přát ten “luxus,” a to nechat ku vždy a za všech okolnos- Připravovala jste se nějak

poprvé. Je profesionál. Výběr Jak jsou na tom s pravidelje velmi důležitý nejen proto, nou péčí o sebe muži na
že modelka musí danou práci Hodonínsku? Chodí i oni na
předvést, což je také jedno z trhání obočí, na kosmetiku,
kriterií, které se hodnotí, ale I nechat si ošetřit ruce a poproto, že máme na líčení pouze dobně.? Nepanuje tady u nás
třicet minut. Tam zkrátka není spíše obecný názor, že je to
žádný prostor na nějaké mas- zženštilé?
kování pupínků nebo korekce.
Co se týče mužů, více na ošetJaké jsou trendy na nadchá- ření chodí muži ve středním
zející zimní společenskou věku a ti, co pracují s lidmi a
sezonu, pokud ji opět nezha- na vyšších pozicích, například
tí COVID-19? A už je jasné, co manažeři, kteří chtějí sami půbude “in” na jaře a v létě?
sobit upraveně. Ale není jich
Trendy pro tuto sezonu jsou tolik, někteří skutečně mají
výrazné silné černé linky a čer- předsudky té „zženštilosti“. A
vená rtěnka, ale ne každý si to potom na ošetření přijdou ti,
může dovolit a mít takovou od- kteří mají nějaký problém na
vahu. Už teď se mi hlásí spous- pleti, třeba akné.
ty žen na plesovou sezonu, ale Co by nemělo chybět žádné
teď opravdu záleží, zda vůbec ženě v kabelce? Jak ze sebe
bude. Ženy se rády nechají od- udělat přitažlivou “snadno a
borně nalíčit, aby se cítily lépe rychle”?
a jinak, než jsou zvyklé. Pro své Složitá otázka na jednoznačokolí působí i více sebevědo- nou odpověď: každá žena je
mě. Já se snažím vždy u kaž- jiná, má jinou pleť, která podé vyzdvihnout, to co mají na třebuje individuální přístup.
sobě nejvíce rády (oči, rty), ne- Ale co každá pleť potřebuje, je
snažím se z nich udělat někoho správná péče, protože pokud
jiného, ale aby se opravdu cítily není, tak to nezachrání žádný
moc dobře.
make-up. Potom se tvoří šuKdo vůbec tyto trendy urču- pinky a jiné neduhy na makeje?
-upu. V kabelce by rozhodně
Trend v líčení nám určují větši- žádné ženě neměl chybět manou přední světoví módní ná- ke-up, pudr, tvářenka, řasenka
vrháři a kosmetické značky se a lesk nebo rtěnka.
přizpůsobují.
(Hana Raiskubová)

Na trhu je nepřeberné množství barev a přípravků pro líčení. Někdy je těžké si vybrat ty správné.

Pro soutěž je velmi důležité vybrat si správnou modelku.

(Foto: archiv Světlany Benedíkové -3x)
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Horňácká Louka přivítá v sobotu lidové baviče nejen ze Slovácka
LOUKA - Již tuto sobotu 6. listo- zační podmínky, příjemnější a
padu 2021 od 18:00 hodin bude „útulnější“ prostředí pro publiv sále kulturního domu v Louce kum,“ tvrdí hlavní pořadatel Vehodně veselo. Před diváky se po ličan Antonín Vrba.
roční kovidové pauze představí K účasti na letošní ročník si poopět lidový baviči v pořadu „Hu- zval osm účinkujících včetně
domácího moderátora, jednoho
mor korení života.“
„Akci pořádám už jako 12. roč- z nejoblíbenějších horňáckých
ník. Většina jich proběhla v kul- bavičů, Tomáše Sečkaře.
turáku v sousední Velké nad Ve- „Nebudou zde zastoupení jen
ličkou, ale nakonec jsem udělal účinkující ze Slovácka, ale také z
změnu v místě pořádání. V ne- jiných částí Moravy a rovněž ze
daleké Louce jsou lepší organi- Slovenska. K těm patří Jiří Vrba

z Pivína na Hané a Jakub Badrna ze Zohora s Janem Grabcem z
Trenčína. Dále se ve dvou vstupech ukáží z Horňácka - Anežka
Tomšicová z Lipova, Jiří Schneider z Uherského Hradiště. Velkou radost mám z účasti dvou
legendárních exkapelníků věhlasných slováckých dechových
hudeb, Antonína Pavluše z Mistříňanky a Vojtěcha Horkého ze
Stříbrňanky. O hudební doprovod se postará malá dechová

(sklepní) muzika Stříbrňanka s Kuželova, Vaška Mlýnka. K úctě
kapelníkem Ivo Horkým, což je současných vypravěčů a bavipro milovníky tohoto žánru ur- čů jsem přesvědčen, že po jeho
čité lákadlo, protože u nás na odchodu z tohoto světa v roce
Horňácku nemá dechovka opro- 1978, nemá stále konkurenci,“
ti cimbálu takovou zaužívanou dodává Vrba.
popularitu, jako tomu je v ji- Organizátoři Obec Louka a
ných regionech Slovácka. Ještě Agentura AV doporučují příbych chtěl připomenout, že ka- padným zájemcům objednávat
ždoročně si při setkání vzpome- vstupenky na telefonu 518 338
neme na krále lidového humo- 133 (Obecní úřad Louka, slečna
ru, nezapomenutelnou kulturní Eva Dřímalová).
(red)
osobnost Horňácka, rodáka z

Na snímku je Vašek Mlýnek z
Kuželova.
(Foto: archiv AV)

„Moje žena by vám řekla, že jsem workoholik,“

poznamenává s úsměvem Pavel Švorba. Je prakticky nevidomý
Stíhá toho hodně. Pracuje jako
ladič pian a cimbálů, jeho firma
také dokáže tyto hudební nástroje nejenom opravit, ale cimbály také vyrábí. PAVEL ŠVORBA zvládá hru na piano, foukací
i tahací harmoniku, naučil se i na
basu. Hraje v několika folklorních souborech a vede pěvecký
sbor nevidomých Pastelky. V neposlední řadě je již deset let vedoucím kyjovské odbočky Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých (SONS). „Dlouho
jsem se tomu bránil, měl jsem
rodinu, firmu a spoustu dalších
aktivit, ale i když ta práce bere
čas, určitým způsobem je obohacující,“ říká dnes. A jak odpočívá?
„Aktivně,“odpovídá, „nejlépe tak,
že zase něco dělám“.
Adrenalin na cestách
Pavel Švorba (nar. 1970) pracuje jako OSVČ, nikoho dalšího nezaměstnává. „Asistentka
by se někdy hodila,“ podotkne
s úsměvem poté, co přijme během našeho setkání tři zprávy
přes WhatsApp a vyřídí jeden
pracovní telefonní hovor. Právě
dnes dopoledne byl ladit piano v
Lovčicích. Klientelu má v současné době prakticky po celém Jihomoravském kraji. S dopravou na
místo mu pomáhají přátelé. „Tam
jsme se autem dostali, ale zpátky jsme nemohli kvůli dopravní
uzávěře, tak jsme cestovali přes
Ždánický les,“ popisuje pracovní cestu, která se zvrtla v trochu
dobrodružný výlet. A připomněl
i příhodu z Milotic, kam se vydal
sám autobusem. „A představte si,
že se mi na zpáteční cestě vybila baterie v mobilním telefonu.
Katastrofa,“ přibližuje s tím, že
najednou nevěděl, kolik je hodin,
kdy mu jede autobus a navigace pro nevidomé také nebyla k
dispozici. A nemohl ani nikomu
zavolat o pomoc. Nakonec se i z

této situace dostal. Cestu si pa- Se svou budoucí manželkou
matoval a na zastávce se zeptal Marcelou Neduchalovou z Kyjočekajících pasažérů, kdy autobus va se seznámil na střední škole.
pojede. Domů přijel v pořádku, Vzali se hned po maturitě a začali
od té doby si ale nabití baterie v společně žít v Kyjově. Jeho paní
telefonu pečlivě hlídá.
v současné době vyučuje hře na
Cimbál se naučil naladit až
klavír na ZUŠ v Kyjově a zapona Slovácku
juje se také do činnosti SONSu.
Pavel Švorba pochází ze střed- Například připravuje oblíbené
ních Čech, z malé obce Benátky literární besedy. Mají spolu dvě
u Sázavy. Vrozená vada zraku dnes již dospělé děti a nyní jim
se u něj projevila o prázdninách dělají radost už i dvě malé vnučpo ukončení páté třídy. „Od naší ky.
matikářky jsem tenkrát dostal za
Technika je úžasná
úkol spočítat přes prázdniny asi „Svět nevidomých je trochu jiný.
250 příkladů. Splnil jsem to, ale Je doloženo, že 70 až 80 procent
na konci prázdnin jsem už skoro informací k člověku přichází skr„To je ta výhoda, můžu něco dělat a klidně se na vás přitom dívat“,
neviděl,“ vzpomíná. Následovala ze zrak. V naší situaci hrají velžertuje Pavel Švorba.
lékařská vyšetření a jeho rych- kou roli zvuky, hmat a čich. Oblé přeřazení do speciální školy rovsky nám zvláště v posledních zařízení. Návod k počítači byl německy mluvící hodinky, na
pro děti se zbytky zraku v Praze. desetiletích pomáhá technika. namluven na čtyřech kazetách. českém trhu se objevily s maJeho starší sestra do stejné školy Jsem technicky, logicky založený Tenkrát to znamenalo velký po- teřštinou až později a stály 150
nastoupila už o rok dříve. „Z ko- člověk s dobrou představivostí krok.
korun.
lektivu pětatřiceti dětí v Sázavě a prostorovou orientací. Prak- V současnosti je tím top zaříze- Používá běžnou klávesnici, psaní
jsem se dostal do třídy, kde nás ticky každý má nějaký problém, ním pro nevidomé ozvučený do- trénovali už od šesté třídy školy
bylo jenom devět,“ vyzdvihuje nějaké omezení. Jde o to posta- tykový mobilní telefon. „Lidi se pro děti se zbytky zraku a je to
okolnost, kterou tenkrát vnímal vit se ke konkrétnímu problé- toho obávali a někteří se drželi velmi praktická a důležitá dojako klad. Dokonce si zde oblíbil mu čelem a aktivně hledat jeho starého tlačítkového zuby nehty. vednost. Má rád také literaturu,
i dříve obávanou matematiku. řešení. Člověk musí být vynalé- Ale časem sami přišli na to, co je ale přednost dává digitálním
Hrál také šachy. Praha ho nadch- zavý. Skutečně platí, že když se výhodnější. Dříve například ne- knihám s automatickou čtečkou
la. V té době ještě bílou hůl po- chce, způsob se najde. Já použí- vidomí používali tvarované šab- před audio knihami, načtenými
užívat nepotřeboval a v kapse vám například při práci „mluví- lonky z umělé hmoty na rozpo- herci. „Je to věc osobních prefenosil kapesník, nůž a silnou lupu. cí“ metr a podařilo se mi sehnat i znání bankovek, protože každá rencí, ale mě umělecký přednes
Pomocí ní byl tenkrát schopen „mluvící“ šupleru. Pro hodně lidí je jinak dlouhá. To v současnosti spíše ruší, chci si dosadit do občíst.
je to nepředstavitelné, ale pra- nahradí mobilní aplikace, která sahu vlastní prožitky,“ vysvětluje.
Nabídka oborů po ukončení cuji i s cirkulárkou. Vždy jde o to, bankovku „přečte“. V mobilu má
Hudba harmonizuje
základní školy nebyla pro sla- vymyslet způsob, který mne do- člověk se zrakovým handicapem
a v životě pomáhá
bozraké nijak bohatá. Zvolil vede k cíli,“ popisuje svůj životní sjednoceno vše, co ke svému Životem ho provází hudba. Jako
střední odbornou školu na pět přístup Pavel Švorba a dodává, praktickému životu potřebuje, kluk se naučil od pana Nováka ze
let, Konzervatoř a střední školu že co nezmůže sám, s tím mu po- včetně předpovědi počasí. V tom sousedství hrát na foukací harJana Deyla pro zrakově postiže- mohou přátelé. Svoji firmu zalo- je jeho velký přínos,“ shrnuje moniku. Později se dostal k tahaŠvorba. Ale doma mají i další za- cí harmonice, jednořadé heligonné v Praze na Malé Straně. Ta- žil už v roce 1990.
lentové zkoušky sluchové a ma- Vzpomíná na první počítač Eu- řízení, například mluvící osobní ce. Bez cizí pomoci na ni zvládl
nuální zvládl dobře. Studoval reka z počátku devadesátých váhu, kterou prý jeho žena nazý- zahrát první písničku a předvedl
hru na piano, učil se ladit piano let, který byl speciálně vyroben vá „práskačka“, protože „naprás- ji svému otci. „Dobrý, ale vždyť to
a příbuzné nástroje. „Ale cimbál pro nevidomé. „Byla tu braillo- ká“ všechna ta kila… „Lídl nám držíš obráceně,“ řekl mu tatínek.
jsem se pak naučil ladit až tady va klávesnice, mluvilo to v češ- pomáhá. Nedávno měl v nabídce Byl to správný postřeh, i když
na Slovácku,“ dodává s úsměvem. tině, mělo to hodiny, kalkulačku, například ozvučený tlakoměr, a jeho rodiče na žádný hudební
Cimbály začal také renovovat diářek, daly se na tom hrát hry za přijatelnou cenu.“ Náramko- nástroj nehráli. „Babička krásně
a když to zvládl, rozhodl se, že i programovat v basicu,“ vypo- vé ozvučené hodinky už patří zpívala,“ připomíná si muzikant a
bude stavět i cimbály nové.
čítává vymoženosti revolučního spíše minulosti. Kdysi používal dodává, že měl krásné dětství.

KYJOV – Ateliér SENAA mohou
mít Kyjovjáci spojený s projektem krytého bazénu, který se
brzy zhmotní. Kdo za architektonickou kanceláří stojí? Jaká je filozofie jejich práce? Kde nabírali
zkušenosti? Na tyto a podobné
otázky odpovídá výstava k desátému výročí brněnského ateliéru, která je až do konce roku k
vidění v Galerii ve škole při ZŠ J.
A. Komenského na Újezdě.
Spoluzakladatel ateliéru SENAA
Václav Navrátil (nar. 1983) pochází z Kyjova a právě budovu
této základní školy, kterou navrhl známý architekt Josef Polášek, sám navštěvoval. Jeho otec
Jan Navrátil tu působil ve funkci
ředitele. Bydleli v řadové zástavbě a rodiče svěřili interiér domu
zlínskému architektovi. Tak byl
již od mládí formován a tříben
jeho cit pro estetiku i funkčnost
okolního prostředí. Na Kyjovsko
se i nyní často vrací, a to do Bu-

kovan, kde si postavil víkendový
dům. „Od začátku jsme měli štěstí na investory a teď už si můžeme i trochu vybírat. Za všecky
projekty bych jako srdeční záležitost zmínil víkendový dům
v Bukovanech, kde jsem byl jak
v roli architekta, tak stavebníka
a částečně i realizátora. Takže
jsem si vyzkoušel i opačné úlohy,“ přibližuje ing. arch. Václav
Navrátil.
Ateliér SENAA založil v roce
2011 v Brně se svým kolegou z
vysoké školy, ing. arch. Janem
Sedláčkem (nar. 1981). Sedláček
pochází z Prostějova na Hané.
Po studiích sbíral zkušenosti v
architektonických kancelářích v
Los Angeles i v New Yorku. Navrátil pracoval v Rotterdamu,
Praze i Brně. Zakázek postupně
přibývalo a rostl i počet spolupracovníků. V současnosti má
pracovní tým jedenáct členů.
Návrh modernizace městské-

KRYTÝ BAZÉN V KYJOVĚ VZEŠEL Z ATELIÉRU SENAA

Když později chyběl v kapele basista, rozhodl se, že to zkusí i s
basou. Naučil se na ni sám. Doprovázel folklorní soubor Kyjovánek, Vyslúžilce, mužský sbor
z Boršova, Tragačnice i Tetky z
Kyjova. K vedení pěveckého souboru nevidomých a slabozrakých
Pastelky se dostal, jak říká, jako
slepý k houslím. V jejich repertoáru je folklor, ale nejenom z
Kyjovska. Koncipují ucelená tematická pásma například z jarmarku nebo blok písniček o víně.
Vystupují v domovech pro seniory a na dalších akcích.
Pavel Švorba se s rodinou účastní
i místního společenského života, oblíbenou každoroční akcí na
závěr školního roku je grilování
makrel. Pochvaluje si přátelskou
komunitu, která se v Boršově,
místní části Kyjova, kde bydlí, vytvořila. „Mojí velkou podporou
je manželka, která je těžce slabozraká,“ neopomene zdůraznit.
Vyzdvihuje nutnost sociálních
kontaktů pro lidi se zrakovým
handicapem, proto jsou tak důležitá pravidelná setkání členů
kyjovské odbočky SONSu. „Špatný přístup je - jsem nevidomý,
starejte se o mě...“ poznamenává.
Zároveň upozorňuje na zbytečné
ohledy v běžné konverzaci, i nevidomí často mluví o tom, že se
s někým viděli a podobně. „Najdou se výjimky, kterým to vadí,
ale většina nevidomých to bere
normálně,“ potvrzuje. Vývoj v oblasti medicíny, která řeší těžké
oční vady, sleduje, ale neupíná se
na něj. Je rád i za ty malé zbytky
zraku, které má ještě občas k dispozici. Vlastně mi přišlo jaksi nepatřičné se zeptat, zda mne tento
sympatický, mnoha talenty obdařený, pracovitý, a přesto skromný
člověk také zahlédl. Důležité bylo
setkání samotné.
(Text a a foto: Marie Budíková)

ho koupaliště a budovy krytého SENAA najdeme i vizualizaci náplaveckého bazénu citlivě za- vrhu na konverzi pivovaru a mlésazuje novostavbu do stávající kárny v Kyjově. „Pro areál kyjovměstské struktury v centru Ky- ského pivovaru a mlékárny jsme
jova a maximálně využívá sou- zpracovávali studii proveditelčasného provozního uspořádá- nosti. Jde o SEnaprověření proní. „Při hledání podoby krytého storových vazeb, možné hustoty
bazénu město oslovilo několik zastavění, počtu bytů, parkovakanceláří ve vyzvaném výběro- cích stání a podobně. Na základě
vém řízení,“ připomíná Václav toho se pak vedou další jednání
Navrátil. „ Protože jsme zpraco- o možné podobě a využití,“ uvedl
vávali studii proveditelnosti, tak Navrátil.
jsme byli mezi oslovenými, byť „Ke každému zadání přistupujejsme s tímto druhem typologie me individuálně, hledáme nová Zleva: Jan Sedláček a Václav Navrátil, zakladatelé ateliéru SEzatím neměli mnoho zkušenos- řešení a klademe velký důraz na NAA.
(Foto: archiv SENAA)
tí. Perfektní znalost místního proveditelnost stavby. Pracujeprostředí a maximální nasazení me v týmu zkušených architektů principy a selský rozum,“ dočte- ka jsem měl rád kreativní práci.
se vyplatilo. Návrh byl vybrán a spolupracujeme s řadou spe- me se na webových stránkách Začalo to asi papírovými modely
domů z časopisu ABC. Na gymk dopracování. Následující dva cializovaných firem. Zabýváme společnosti.
roky se ladil provoz a probíhalo se všemi oblastmi architektury „Skutečnou podstatu architektu- plu se mi hodně věnoval soused
výběrové řízení dodavatele. Ak- od urbanismu přes novostavby, ry lze pochopit až časem, sou- Robert Juřík - architekt, který mě
tuálně probíhají demoliční práce rekonstrukce až po návrhy in- stavným opakováním a zdo- bral na stavby a ukázal mi napřía v létě 2022 se můžeme těšit na teriérů. Zpracováváme všechny konalováním se. Krása domů klad vilu Tugendhat a další ikony
otevření letní části a za další rok stupně projektové dokumentace. spočívá v jednoduchosti,“ tvrdí brněnské moderní architektury,“
Jelikož pocházíme z Hané a Slo- Navrátil. A proč se rozhodl stu- dodává architekt z Kyjova.
by se měl otvírat krytý bazén.“
(bum)
Na webových stránkách ateliéru vácka, jsou nám blízké tradiční dovat architekturu? „Od malič-
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Vracov si drží hodovou standartu

– nejvíce krojovaných v průvodu, ale…
(Pokračování ze strany 1).

Společný hromový zpěv mužů zazněl před radnicí několikrát.
Za pár let tu určitě taky nebudeme chybět.

Mladé hodařky ochotně zapózovaly před objektivem našeho fotoaparátu.
(Foto: AV - 5x)

Z ptačí perspektivy se naskytl fascinující pohled na množství kro- Čelo krojovaného průvodu, kde bylo 580 účastníků, před sobotním
jovaných a nenajdete je nikde na Slovácku, ani na Moravě.
odchodem ke stárkovi.

Zatímco starosta Vracova Jaromír Repík po povolení hodů tancoval
dole na ploše v kruhu krojovaných účastníků, tak ostatní radní spokojeně sledovali při vínečku bujaré veselí z balkonu radnice.



Naše fotoreportáž z dvoudenního hodového veselí
ve dnech 16. - 17. října 2021 z Hanáckého Slovácka – z Lovčic
(Pokračování ze strany 1).

Sobotní zvaní na hody s lovčickou chasou, která byla hodně
bujará. Společný snímek je po návštěvě u stárka Mikuláše Prygla
(šestý zprava).

Chlapci, kteří v neděli strážili a nosili po obci na obchůzce hodový
věnec.
(Foto: AV - 3x)

INZERCE

Místní koňák Pavel Konečný přebírá od starosty Lovčic Václava
Tvrdého obecní standartu, kterou poveze na čele krojovaného
průvodu. Vloni jezdil po obci sám, protože se hody nekonaly.
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Senioři v Dolních Bojanovicích oslavili svůj svátek
DOLNÍ BOJANOVICE - Tradičně pořádá dolnobojanovský
Obecní úřad u příležitosti mezinárodního dne seniorů (1.
10.) v měsíci říjnu akci v místním Obecním domě, kde dávají důchodcům možnost jejich
svátek oslavit. Letos se akce
uskutečnila 13. října s ročním
odstupem, neboť to v loňském
roce pandemie neumožňovala.
O to víc se dolnobojanovští senioři na letošní setkání těšili.
Návštěvníky přivítala starostka Eva Rajchmanová v 17:00
hodin a společně s kulturním
referentem Michaelem Purmenským si připravili krátký
úvod s přehledem zpráv za poslední období. Aby místní byli,
jak se říká, v obraze. Poté následovalo vystoupení dětského

folklorního souboru Slunéčko
a následně k tanci, zpěvu a poslechu hrála cimbálová muzika
Zádruha.
„Žádný velký program pro seniory nepřipravujeme. Za tu
dobu, co akci pořádáme víme,
že si chtějí hlavně dojít popovídat a setkat se se známými
a kamarády, takže jim do toho
moc nechceme vstupovat,“ řekl
kulturní referent Michael Purmenský.
Nějaká ta kulturní vložka se
však přece jen objevila. Spolu s
cimbálovou muzikou zazpívala
Marcela Červenková a překvapením byla scénka místního
Divadelního souboru s názvem
Čekání na kombajn.
Vyvrcholením celého večera byla bohatá tombola, kte-

Seniorům vyhrávala místní oblíbená cimbálovka Zádruha.

rou Obecní úřad připravuje
tak, aby vyhrál každý, kdo si
zakoupil obálku s lístky. Každý návštěvník si tak odnese domů nějakou praktickou
drobnost. Zaměstnanci Obecního úřadu pak během večera
podávali chlebíčky a koláčky
a vařili kávu. Na víno si mohli návštěvníci zajít k připravenému pultu, kde probíhal
košt vín, které darovali místní
vinaři.
„Je to ten typ akce, který se
vždycky vydaří a návštěvníci
odchází spokojení. Všechno,
co pro ně ten večer připravíme, je takový malý dárek pro
ně od nás, protože si jich moc
vážíme,“ dodala spokojeně
starostka Eva Rajchmanová.
(red, av)

V obecním domě bývá každoročně zájem mezi místními seniory o toto setkání.

Velký ohlas u diváků měla divadelní scénka Čekání na kombajn.

INZERCE

(Foto: mp - 3x)
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TÝDEN S VINAŘEM - PODZIMNÍ HNOJENÍ V PLNÉM PROUDU
Zbyněk Kopeček
Vinařský dům Dubňany
www.vinarskydum.cz
Zdá se, že nejen vinobraní, ale i pové prvky půdě, zadržuje v ní
ostatní venkovní práce ve vini- vodu, brání vyplavování živin z
ci i na zahradách jdou do finá- dodaných hnojiv a také na sebe
le. Půda je z úrody vyčerpaná a váže těžké kovy a neutralizuje
potřebuje odpočinek. Aby měla jejich toxické účinky. Tím vším
dostatek potřebných látek, aby snižuje spotřebu anorganických
nebyla suchá a taky, aby látky, hnojiv a brání usychání sazenic.
které budou rostlinku hýčkat, Jeho účinnost se projeví dle dávbyly přírodní.
ky a typu půdy, ale již v prvním
A právě v tuto dobu je nejvhod- roce se zvýší úrodnost o 10 až 30
nější použít ALGINIT. Kupují si % a sníží se vyplavování prvků
ho u nás věhlasní vinaři, kteří do podzemních a povrchových
znají a oceňují jeho vlastnosti, vod.
zejména při dosazování keřů, ale Je tedy díky těmto vlastnostem
také dámy při výsadbě v podsta- přímo ideální pod mladou výtě čehokoliv na zahradě. Alginit sadbu čehokoliv. Viděl jsem na
lze jen tak rozhodit po pozemku vlastní oči jeho neskutečně skvěa zvýšit tak nejen výživnou hod- lé účinky při obnově travnatých
notu půdy, ale i podíl vzácného ploch. Mnoho progresivních vihumusu, který je jinak obsažen nařů jej použilo do vinic a nahrajen v klasickém hnoji, nebo ho dili tak dražší a hůře dostupný
můžete přidat přímo do jamky k kravský hnůj. A to za třetinové
rostlině.
náklady.
Nevzniklo to ze dne na den
Alginitem nelze přehnojit a jeho
Z čeho vlastně tento unikátní doporučené dávkování je 0,5 přírodní materiál je a proč má 1,5 kg pod sazenici, nebo 2 - 4 kg/
tak skvělé vlastnosti? Jako zemi- m2 půdy. Ve Vinařském domě ho
tá, řasovitá, organicko-minerální máme ve 30kilových pytlích za
hornina vznikl před 5 miliony cenu pouze 289 Kč.
lety, působením primitivních řas, Podle referencí odborníků i příbiomasy a zvětráváním vulka- mých pěstitelů se konečně jedná
nického prachu. Těží se pouze v o hnojivo, které naší půdě opravpovrchových lomech Maďarska, i du pomůže, nebude ji vysušovat,
v tom je jeho exkluzivita.
odkyselí a naváže na sebe těžké
Ale co je opravdu dnes nejdůleži- kovy. Vloni jsem ho použil při
tější - Alginit je přírodní minerál- dosazování 150 keřů révy, a ani
ní bio-hnojivo a svými vlastnost- jeden neuschnul, všechny se lemi je rovnocennou alternativou tos zazelenaly. Je skvělé, že i díky
chlévského hnoje. Dodává sto- tomuto přírodnímu zázraku do-

Rady
do
zahrady

REGION – Rakytníkový sirup
– z bobulí nejprve vylisujeme
šťávu, poté přecedíme přes
jemné sítko. Získanou šťávu
smícháme se stejným množstvím cukru (můžeme použít
i polovinu medu a polovinu
cukru). Ke konzervaci použijeme dle návodu například
Pomůcku ke konzervování s
obsahem kyseliny sorbové.
Hotový sirup plníme do sterilních, tmavých lahví, které uložíme na temné chladné místo.

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

kážeme plně nahradit hnojiva 10+13S. Lze použít prakticky na
umělá.
všechny plodiny, a to 7 - 14 dní
před samotným výsevem. Je ve
Možností je více
Je mi jasné, že ne každý bude tak stejném balení jako Cererit.
smělý a okamžitě na toto fantas- Po skončení sečení se pole přitické hnojivo přejde (i když vě- hnojuje CHLORIDEM DRASELřím, že takových nebude málo). NÝM, neboli draselnou solí. JedProto zde uvádím i další varianty ná se o nejkoncentrovanější
hnojiv, která v tomto období do draselné hnojivo, které podponašich zahrad, sadů, polí a vinic ruje růst a vyzrávání, nehodí se
ale pro rostliny citlivé na chlór,
aplikujeme.
Při dosazování rostlin se často tedy například luskoviny, plodopoužívá hnojivo CERERIT, které vá zelenina, konopí apod.
má také co do vhodnosti nejšir- Velmi užitečné podzimní hnojiší využití. Můžete jej použít na vo je DUSÍKATÉ VÁPNO. To zvyovocné stromky, okrasné rost- šuje přirozenou úrodnost půdy,
liny i trvalky. Dávkuje se indivi- likviduje nebo odpuzuje živoduálně, od 30 do 90 g/m² a to čišné škůdce v půdě (háďátka,
středním zapravením do půdy. U plže, ponravy a další), snižuje
nás jej máme v různých baleních výskyt plevelů, likviduje původce houbových chorob (např. náod 3 do 25 kg.
Další, velmi oblíbené podzimní dorovitost košťálovin) a navíc i
hnojivo, je klasické NPK 10-10- urychluje zrání kompostů. Tolik

Rakytník

Rakytníkový sirup používáme
při žaludečních potížích, při
chřipce, infekčních onemocněních, při nedostatku vitamínů, v rekonvalescenci a
proti jarní únavě. Z usušených
a rozdrcených zbytků plodů
rakytníku (slupky a semena)
si můžeme vyrobit i rakytníkový olej. Do větší skleněné
zavařovací sklenice nasypeme připravenou rakytníkovou
drť, kterou zalijeme kvalitním
stolním olejem tak, aby byla
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předností! Dávkuje se mírně, tj.
20 - 50 g/m².
Na půdy, které nejsou v optimální formě, jsou překyselené a potřebují zvýšit svoji biologickou
aktivitu, není nic lepšího než
VÁPENITÝ DOLOMIT. Ten kromě
léčení zmíněných problémů také
umožňuje lepší hospodaření s
vláhou, podporuje lepší využití
hnojiv a zvyšuje kvalitu sklizně.
Aby i naši potomci měli na
čem pěstovat
Všechna tato hnojiva jsou dobrá, ale mají jednu zásadní nevýhodu, kterou je jejich průmyslový původ. To sice znamená,
že rostlinám dodají potřebné
prvky k růstu a dozrávání plodů, ale dlouhodobou úrodnost
půdy podpořit neumí, ba právě naopak – mohou ji zatěžovat,
brzdit práci užitečných mikroorganismů a znečišťovat spodní
vody, zvláště pokud jsou dávkována neopatrně. Navíc – a to je
nejdůležitější – NPK a Cererit
obsahují jako základní složku
dusík, který se přes zimu vyplaví
do spodních vrstev půd a rostlině tak nijak neposlouží. Myslete
na to prosím při jejich výběru a
aplikaci.
Granulovaný KRAVSKÝ HNŮJ
je něco úplně jiného. Vynikající
čistě přírodní hnojivo, které obsahuje mnoho organických látek
a stopových prvků, které zvyšují
podíl humusu v půdě a přispívají

k vyšší úrodnosti. Přirozeně, postupně a dlouhodobě. Tedy i pro
další generace, které by hospodařit na živé půdě také chtěly. A
není ani tolik nákladný. Podobné
vlastnosti mají i ostatní granulované hnojiva, jako je granulovaný koňský, slepičí nebo chlévský
hnůj.
Hodí se ještě dodat, že všechna
hnojiva, kterými nyní půdu obohacujeme, najdete ve Vinařském
domě v Dubňanech. S výběrem
vám dokážeme pomoci a díky nákupu hnojiv přímo od výrobce
jsme schopni nabídnout bezkonkurenční ceny. Takže pokud chcete pomoci půdě a zároveň ušetřit,
stavte se u nás. Rádi vás uvidíme.
Už jenom proto, abyste nedopadli
jako ten, o kterém se zmiňuje jedno staré moravské rčení -„Nehnojil, další rok málo skludil.”

hladina oleje nad drtí asi 2 peckovin a navíc účinně za- padě neodřezáváme, vždy je
centimetry. Směs každý den sáhne i proti suché skvrnitos- lepší je odtrhnout, ponechápromícháme a po dvou týd- ti listů peckovin. Postřik pro- me pouze středové srdíčko
nech scedíme. Získaný rakyt- vádíme zásadně za suchého listů. Do připravené bedýnky
níkový olej používáme v léči- počasí při teplotách nad 7 °C. s pískem či rašelinou ukládátelství a v kosmetice, kde je Protože bulvy celeru rostou me jednotlivé bulvy po zakrápod zemí a navíc jsou odolné cení kořenů, bulvy se nesmí
velmi ceněný.
U všech ovocných keřů a stro- proti mrazíkům, nechává vět- vzájemně dotýkat a substrát
mů provádíme těsně po opa- šina pěstitelů sklizeň celeru by měl zakrývat pouze jejich
du listů podzimní postřik až na konec sezony. Důvodem spodní třetinu.
některým z měďnatých pří- je i to, že se vlivem dostatku Zkontrolujeme uskladnění jipravků například Champion, podzimní vláhy bulvy ještě řinek, mečíků a dalších cibulKuprikol, Kocide, což je zvláš- zvětšují. Se sklizní proto ne- natých a hlíznatých rostlin.
tě potřebné u broskvoní, kde spěcháme, vždyť dobře vyvi- Poraněné hlízy, které začaly
se podstatně omezí výskyt nuté bulvy se mnohem lépe plesnivět včas odstraníme,
kadeřavosti v příštím roce, skladují. Bulvy rycími vidlemi aby se infekce nešířila.
(Petr Kumšta)
dále výskyt korových nekróz vyryjeme. Listy v žádném pří-

HÁZENÁ ŽENY
MOL LIGA
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SEDM STATEČNÝCH JIŽANŮ SRDNATĚ BOJOVALO NA PARDUBICKU!

HODONÍN – Druholigoví futsalisté Hodonína hráli nejprve ve
Vysokém Mýtě a pak cestovali do
Vyškova ke dvěma venkovním zápasům ve 2. lize, skupina Východ.
Zápas ve Vyškově se v neděli 31.
října 2021 bohužel nehrál, z důvodu nepříznivé epidemiologické
situace v týmu Hodonína.

2. LIGA (SKUPINA VÝCHOD) – 3.
KOLO:
1.FC Nejzbach Vysoké Mýto – FC
TANGO HODONÍN 5:3 (3:1)
Hodonínští futsalisté cestovali
v pátek 22. října 2021 ke třetímu zápasu této sezony ve 2. lize
(skupina Východ) pouze s torzem
hráčů, a tak se nelze vůbec divit,
že naši borci nakonec v šestém
největším městě Pardubického
kraje (12 267 obyvatel) padli.
Po divokém úvodu, když ve čtvrté
minutě byl stav 2:1, se hra částečně uklidnila a domácí z Vysokého
Mýta můžou být rádi, že na začátku 17. minuty pokořil výtečně
chytajícího gólmana hostů Karla
Hanzlíka, přezdívaného Karlos,
Štanglica, takže oba týmy odcházely do kabin za stavu 3:1.
Ve druhé půli to byl vyrovnaný
boj, i když domácí mohli nasadit
tři čtveřice do zápasu, naopak na
druhé straně je potřeba zmínit
futsalové srdíčko Michala Jaku-

Momentky ze zápasu týmu FC TANGO Hodonín (tmavé dresy) v duelu osmifinále Poháru SFČR 2021 proti ligovým Českým Budějovicím
(8:3).
(Foto: archiv klubu FC TANGO Hodonín – 2x)
bíčka, který se rozhodl, že TANGO prostě ve štychu nenechá, i
když už dává přednost více rodině a práci a taktéž velmi pěkným
gestem se prezentoval Filip Vanda, který si z dovolené v jižních
Čechách se svojí rodinou odskočil
na mistrovský špíl do města, které leží v okrese Ústí nad Orlicí.

TO JE TŘEBA KVITOVAT JAKO
VELMI PĚKNÝ POČIN OBOU
HRÁČŮ HODONÍNSKÉHO TANGA, KTEŘÍ TAK DALI NAJEVO,
ŽE JIM OSUD KLUBU NENÍ VŮBEC LHOSTEJNÝ.
ZA NÁS PROSTĚ ZASLOUŽENĚ
VELKÝ PALEC NAHORU!

A kdo cestoval na východ Čech?
Do brány to byl Karel Hanzlík,
hráči do pole Richard Michalec,
Roman Sopůšek, Michal Jakubíček, Jan Vintrlík, David Beneš a
Filip Vanda.
STATISTIKA ZÁPASU:
Branky: 0:54 David Ráliš, 2:38
Matouš Novotný, 16:07 Šimon
Štanglica, 24:07 David Novák,
31:02 David Novák – 3:50 Jan
Vintrlík, 36:27 David Beneš,
37:30 Filip Vanda, řídili: Petr
Šenkýř a Martin Kabeláč, delegátem byl Miroslav Svědiroh, 210
diváků.
Velmi ostře, ale po právu, se pustil

do vlastních řad vedoucí mužstva
Hodonína a zároveň šéf klubu v
jedné osobě, JIŘÍ „JURA“ ŠTĚRBA, který k duelu řekl: „Jeli jsme
do Vysokého Mýta v hodně okleštěné sestavě, když někteří hráči
nemohli (jedná se o ty, co hrají
velký fotbal v Hodoníně a klub
jim zatím futsal jako druhý sport
nepovolil), někteří byli v práci a
pak jsou tady ti, kterým je jedno,
jak si TANGO v soutěži povede,
ale ty jmenovat nebudu, neboť
určitě ví, o koho se jedná. Pouze
jim můžu odkázat, že budou mít
těžký boj o triko v týmu mužů, ale
tak to prostě je a do budoucna i
bude. Musí být nastavená nějaká

kům hned dvakrát za sebou
doma v rámci zápasů 2. ligy
(skupina Východ): nejprve
to bude v pátek 5. listopadu
2021, kdy na jih Moravy při-

jede Baník Ostrava (20:30)
a poté hostí TANGO ve čtvrtek 11. listopadu 2021 brněnský tým ATRAPS Modřice
(20:30).

pravidla, která je třeba respektovat a toho se v klubu budeme
držet! A co k samotnému zápasu?
Na náš výkon nemůžu říct ani půl
slova, protože kluci se rvali po
celých 40 minut. Skvěle nám zachytal Karlos (Karel Hanzlík), ale
i zbývajících šest bojovníků si za
výkon zaslouží naprosté absolutorium. Domácí vzhledem k naší
sestavě měli povinnost vyhrát,
my však ze zápasu žádnou tragédii neděláme, neboť v ročníku se
s každým soupeřem utkáme vždy
čtyřikrát, takže stále žije šance
při nepříznivém výsledku toto
zlomit v dalších zápasech.“
(pol)

A jak vypadá nejbližší program futsalistů z Hodonína?

Určitě stojí za pozornost
DNEŠNÍ
ČTVRTFINÁLOVÝ
DUEL POHÁRU SFČR 2021,
ve kterém nastoupí doma v
hale TEZA v Hodoníně tým

FC TANGO HODONÍN proti ligovému SK Olympik Mělník.
Hraje se od 20:30 hodin!
Po tomto souboji se TANGO představí svým fanouš-

Přijďte povzbudit hodonínské futsalisty – na oplátku
vám předvedou ten nejlepší
výkon a to zato určitě stojí
vidět!
(red)

BLAHOPŘÁNÍ!

V neděli 24. října 2021
si připomněl v kruhu nejbližších
své šedesátiny
PAN MIROSLAV JÜSTEL z Rohatce,
který se již více jak čtyřicet roků věnuje svému nejoblíbenějšímu sportu, a to kopané.
Nyní trénuje v Rohatci místní dorost a pevně věří,
že se s tímto týmem ještě dočká nějakého sportovního úspěchu.
Fanouškovi zpěváka Ozzy Ozbourna a skupiny Deep
Purple přejí do dalších let hodně zdraví, osobní
pohody a úspěchů na zeleném trávníku v roli kouče
kamarádi a klub TJ Slavoj Rohatec.
K tomuto blahopřání se samozřejmě připojuje i redakce média NOVÉ SLOVÁCKO!

REGION – Házenkářky Hodonína se nejprve ukázaly
na Hané, doma v Hodoníně
pak přivítaly Slovenky ze
Šaľy.
7. KOLO:
V tomto kole se Hodonín
představil v Olomouci, kde
padl nakonec po prohře
rozdílem šesti gólů. Jihomoravanky prohrávaly po
osmi minutách již 1:6, v zápase ani jednou nevedly a
nejblíže se svému soupeři
přiblížily pouze jednou, a
to ve 28. minutě, kdy byl
stav 11:13 z pohledu hostujícího celku.
Nejvíce branek za Olomouc: Nikola Jansová 8/5,
Valentina Kapsová 4, góly
za poražené: Nikola Kalinová 8/2, Šárka Pospíšilová 4,
Klaudia Cygan 2, Kornelia
Malecka 2, Laura Víchová
1, Michaela Smějová 1, Petra Jadamíková 1, Hedvika
Nováková 1, Simona Višňovská 1, rozhodovali: Petr
Kirchner a Michal Vacula.
VÝSLEDKY TOHOTO KOLA:
DHK Zora Olomouc – HK
HODONÍN 27:21 (15:11), DHC
Plzeň – DHK Baník Most
22:29 (13:13), DHC Slavia
Praha – HC DAC Dunajská
Streda 26:31 (13:19), Sokol
Písek – MŠK Iuventa Michalovce 22:36 (12:18), HK
Slovan Duslo Šaľa – Házená Kynžvart 22:29 (10:14),
DHC Sokol Poruba – AHT
HC Tatran Stupava 37:12
(18:3), Handball PSG Zlín –
KPR Ruch Chorzów 33:40
(15:20).
8. KOLO:
Co z toho, že Hodonín doma
vedl nad Šaľou ve 24. minutě 14:11 a pak ještě ve 46.
minutě 25:22 (to se trefila
Smějová), když následovalo dvanáct naprosto hluchých minut, ve kterých
se domácí házenkářky ani
jednou brankově neprosadily (!) a i proto odešly i z
tohoto duelu bez bodového
zisku.
Nejvíce gólů za Šaľu: Mária
Diana Vargová 5/3, Katarína Pócsiková 5, Olívia Ščípová 4, branky Hodonína:
Michaela Smějová 7, Nikola Kalinová 6/1, Bára Krejčíková 5, Laura Víchová 4,
Šárka Pospíšilová 3, Klaudia Cygan 1, Hedvika Nováková 1, sedmimetrové hody:
1/1 – 4/3, vyloučení 1:1, rozhodovaly: Kateřina Brzósková a Marta Sovová.
ZNÁMÉ VÝSLEDKY Z TOHOTO KOLA:
HODONÍN – Šaľa 27:29
(16:14), Dunajská Streda
- Písek 36:26 (21:12), Michalovce – Plzeň 41:19 (23:10),
Kynžvart – Poruba 36:27
(22:13), Most – Olomouc
32:21 (15:10).
(jop)
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ZÁVĚR letošního FOTBALOVÉHO PODZIMU JE TADY.
HODONÍN SI UPEVNIL PRVNÍ MÍSTO V DIVIZI D!
HODONÍN – Podzimní část fotbalu na hostujícího gólmana.
13. KOLO – KRAJSKÝ PŘEBOR:
jihu Moravy je teoreticky odpískaná, Nevýrazný výkon favorita těžce nesl Z týmů našeho regionu hráli jen fotbanicméně současné zhoršení kovido- kouč Pavol Švantner, který musel o pře- listé Ratíškovic, když zápas FK MUTĚvé situace v Česku nedává velké šance stávce zvýšit v kabině hlas, stejně to ale NICE – MS Brno byl pro karanténu v
na to, že by se měl ročník 2021-2022 moc nepomohlo. Svoji výraznou nespo- týmu hostů předběžně přeložený na
kompletně dohrát. A to neříkáme pro- kojenost dal najevo v 80. minutě, když středu 10. listopadu 2021 s tím, že by
to, abychom chtěli malovat čerta na zeď, směrem na hřiště zakřičel: „Oni vyhle- se mělo hrát na umělce v Dubňanech s
ale je to prostě tvrdá realita. Teď nezbý- dávají jen souboje, proč nehrajete do výkopem v 18 hodin.
vá než věřit, že se COVID-19 „umoudří“ pr..le fotbal!“
Výsledky:
FK BANÍK RATÍŠKOVICE – Ráječko 3:1
a bude vše tak, jak bývalo před více jak Statistika utkání:
rokem. To si určitě nyní všichni moc Góly: 13. Martin Holek, 62. Patrik (1:1), 39. a 49. David Marcián, 66. Tomáš
Švantner, ŽK: Ondřej Sukup, Patrik Knotek – 45. Patrik Lidmila, 150, Líšeň
přejeme.
Ale pojďme již k našemu milovanému Švantner, Martin Petráš – Jakub Holub, B – Ivančice 1:2 (0:2), 50, Dosta Bysfotbalu. V tomto čísle vám zmapujeme Tomáš Čaloud, střely na branku: 11:4, trc – Krumvíř 1:1 (1:1), 150, Rousínov
dvě kola, v dalších vydáních NOVÉHO mimo: 12:5, rohy: 5:2, rozhodovali: – Sparta Brno 3:0 (0:0), 100, Bosonohy –
SLOVÁCKA bychom chtěli postupně za- Tomáš Svoboda – Petr Laštuvka a Ka- Svratka Brno 1:0 (0:0), 200, Kuřim – Bobrousit do vybraných kuchyní fotbalo- rolína Jílková, delegátem na utkání byl skovice 1:1 (1:0), 250, Bohunice – Mových týmů v rámci našeho regionu.
Pavel Sedláček, 155 diváků včetně mlá- ravský Krumlov 1:0 (1:0), 100.
13. KOLO - DIVIZE D:
deže a žen, kteří neplatí.
13. KOLO – 1. A TŘÍDA-SKUPINA B:
Ani ve snu by normálního fanouška ko- Sestava Hodonína:
Nečekaně klopýtly Milotice doma s
pané nenapadlo, že rezerva brněnské Martin Petráš – Patrik Dressler, Petr Hroznovou Lhotou, která přijela jen
Zbrojovky v neděli 24. října doma do- Kyselka, Adam Dunda – David Helísek, se dvěma náhradníky. Přitom domácí
poledne nezvládne duel s Havlíčkovým Patrik Švantner, Dominik Urbančok (63. hráči měli z předchozích pěti zápasů
Brodem, a ono se tak nakonec i stalo. Vilém Žák), Ondřej Sukup – Petr Bohun výtečnou bilanci – 4-1-0 a vysoce akDomácí nečekaně „pukli“ 0:1 a výrazně (77. Daniel Pospíšil), Martin Holek, Voj- tivní skóre 17:4! Góly: 34. Adam Janás,
tak nahráli Naftařům z Hodonína, kteří těch Čech (63. Petr Galuška).
35. Zbyněk Smetka, 90. Martin Matyáš.
se konečně dostali v tabulce na první „Bylo to povinné vítězství, ale utrápe- Dubňany doma ztrácely na nováčka dva
flek! Byl to snad dar z nebe a důležité né. Náš herní projev dnes utrpěl. Hráli góly (ve 27. minutě prohrávaly 0:2),
bylo, že Hodonín den předtím porazil jsme špatně, nejhorší výkon, nelíbilo nakonec si ale připsaly všechny body.
poslední Polnou.
se mi to, takže jediným pozitivem jsou Stále se špatnými výsledky prezentují
13. kolo se střelcům moc nevydařilo, tři body,“ zhodnotil kriticky, ale věcně fotbalisté z Horňácka. Tentokráte doma
když padlo jen 18 branek, což je průměr povinnou výhru domácí kouč PAVOL nestačili na tým z Břeclavska. Rohatecký Slavoj ještě 12 minut před koncem
2,57 gólů na zápas. Na sedm duelů si na- ŠVANTNER.
prohrával 1:2, nakonec bral ale tři body,
šlo cestu celkem 1 035 fanoušků, což je Další výsledky tohoto kola:
Tasovice - Ždírec nad Doubravou 2:0 o které se gólově zasloužili: 6. David
průměr 148 diváků na jeden souboj.
(0:0), 185, Humpolec – Břeclav 1:2 Mlynařík, 78. Jiří Jüstel a 84. Jakub
FK HODONÍN – Slavoj Polná 2:0 (1:0)
Poslední tým tabulky neměl v Rohatci (0:0), 190, Stará Říše – Žďár nad Sáza- Schenel, který přišel na hrací plochu až
co ztratit a až nečekaně dobře velkému vou 4:0 (2:0), 180, Zbrojovka Brno B v 73. minutě jako střídající hráč.
favoritovi odolával. Taky proto, že do- – Havlíčkův Brod 0:1 ! (0:1), 105, Start Výsledky:
mácí nezastihl tento zápas v dobré for- Brno – Velká Bíteš 2:0 (1:0), 140, Bys- Rohatec – Nikolčice 3:2 (1:2), 150, Mimě a nebýt výtečně hrajícího pravého třice nad Pernštejnem – Lanžhot 0:4 lotice – Hroznová Lhota 0:3 (0:2), 220,
záložníka Helíska (jednoznačně nejlep- (0:3), 80.
Dubňany – Vacenovice 3:2 (1:2), 280,
ší hráč domácího souboru) a kanonýra 13. KOLO – DIVIZE E:
Veselí nad Moravou – Šlapanice 6:0
Holka, asi bychom viděli ještě více utrá- Mám pro vás dobrý recept na rychlé (3:0), 120, Velká nad Veličkou – Valtice
penější výkon ze strany vítězů.
zbohatnutí: pokud chcete rozšířit své 0:4 (0:1), 78, Lednice – Velké Pavlovice
Do vedení šli domácí ve 13. minutě, kdy finance, je nyní ideální vsázet na ven- 4:2 (2:2), 260, Vyškov B – Kohoutovice
super centr vitálního Helíska zprava po- kovní výhry fotbalistů Bzence, protože 1:2 (1:1), 100.
slal hlavou nezadržitelně do čeřenu Ho- právě těm se v této sezoně na soupe- 13. KOLO – 1. B TŘÍDA-SKUPINA C:
lek – jinak jeho 19. gól v tomto ročníku! řových hřištích nebývale daří! Jejich Uhřice doma vedly v 61. minutě 2:0,
O devět minut později úřadovali znovu nynější bilance ze zápasů u soupeřů je pak se ale trefovali jen borci ze Šardic.
oba borci Hodonína, tentokráte ale za- 4-1-1 při vysoce aktivním skóre 14:7. Nakonec z toho byla plichta. Branky: Rikončovatel Holek špatně trefil balon ze Borci kolem kouče Jiřího Dekaře to po- chard Pěnčík, Jakub Neumann – Martin
vzdálenosti tří metrů od odkryté branky tvrdili i v tomto kole, když jasně zabo- Vaverka, Daniel Hlavinka. Kozojídky si
soupeře. Hosté výrazně pozlobili ve 29. dovali ve Skašticích 4:0, góly dávali: 23. doma poradily s týmem z Velkých Bílominutě, kdy pokus Tadeáše Vrby nadělal a 51. Petr Kasala, 75. a 89. Robert Janás. vic po gólech Roberta Nekardy a Domigólmanovi Petrášovi problémy a pak ve Zápas vidělo 75 diváků.
nika Hodonského. Kyjov doma přehrál
31. minutě, když měl šanci Vojtěch Do- Na stadiony si našlo cestu 1 129 příz- Strážnici výrazně 4:1, když za vítěze se
šek a následně z dorážky Tomáš Čaloud, nivců, což je průměr 161 diváků na zá- trefil dvakrát Petr Eliáš (jednou z PK),
ovšem jeho rána z malého vápna skon- pas. Střelci byli pilnější než ve skupině po brance přidali Tomáš Macek a David
čila nad domácí svatyní. Ve 40. minutě D – padlo 23 branek, to je průměr 3,28 Rotrekl. Sudí Petr Daniel ukázal celkem
8 ŽK (3:5). V souboji dvou týmů z pomohl vedení navýšit Urbančok, ale sám gólů na jeden zápas.
předí tabulky se zadařilo nováčkovi ze
osm metrů před brankářem Patrikem Zbývající výsledky:
Čermákem netrefil správně cíl. Defini- Všechovice – Šumperk 4:1 (1:0), 180, Svatobořic-Mistřína, který udolal Ždátivní razítko na tři body tak dal až v 62. Slavičín – Strání 2:0 (0:0), 195, Valaš- nice po dvou brankách Michala Nechváminutě pohotovou střelou za velkým ské Meziříčí – Holešov 1:0 (0:0), 105, tala (jednou z penalty), i když domácí
vápnem Patrik Švantner – 2:0. Pět minut Nové Sady – Hranice 2:0 (0:0), 230, prohrávali od první minuty 0:1 (Franpřed koncem měl gól na hlavě Holek, ale Přerov – HFK Olomouc 3:0 (1:0), 144, tišek Snášel).
Výsledky:
z malého vápna mířil pouze do náručí Vsetín – Kozlovice 2:4 (0:3), 200.
DIVIZE D
1. FK HODONÍN
2. Zbr. Brno B
3. Lanžhot
4. Start Brno
5. Břeclav
6. Tasovice
7. Havl. Brod
8. Bystřice n. Pern.
9. Velká Bíteš
10. Humpolec
11. Žďár nad Sáz.
12. Stará Říše
13. Ždírec n. Doub.
14. Polná

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
10
9
6
6
6
6
5
4
5
4
3
1
0

1. B TŘÍDA-SKUPINA C

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

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
7
7
7
7
5
4
5
3
4
2
2
1

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

1
1
4
4
4
4
6
5
5
7
7
9
10
10

46:8
38:11
27:9
26:15
21:16
24:21
20:19
17:30
14:17
16:27
23:34
17:33
6:24
6:37

36
32
27
21
21
21
19
18
16
16
14
10
5
3

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

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

2
2
3
3
4
5
3
4
7
6
8
7
9
8

31:9
29:19
36:25
28:18
26:22
36:22
17:16
29:22
25:32
29:32
15:32
14:26
16:41
22:37

29
27
24
24
23
22
20
17
16
13
13
10
8
7

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

OKRESNÍ LIGA

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
8
7
7
6
5
5
4
4
4
4
2
1

2
3
2
2
2
3
3
1
3
3
2
2
3
3

2
2
3
4
4
4
5
7
6
6
7
7
8
9

39:15
32:20
35:17
24:22
20:19
32:28
27:19
15:24
21:24
20:29
16:26
17:30
8:18
8:23

29
27
26
23
23
21
18
16
15
15
14
14
9
6

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
10
9
4
4
5
5
5
4
5
4
4
2
1

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

1
2
2
4
4
6
7
7
5
7
6
6
8
9

41:8
36:14
53:24
23:24
22:25
22:41
28:22
26:25
26:33
21:29
22:25
17:21
16:39
10:33

36
31
29
17
17
17
16
16
16
16
15
15
9
6

Tak se radoval z druhé branky v síti Polné hodonínský středopolař Patrik Švantner.
(Foto: Jaroslav Kolísek)
Blatnice pod Svatým Antonínkem – Velké Němčice 1:3 (1:3), 90, Uhřice – Šardice 2:2 (1:0), 80, Svatobořice-Mistřín
– Ždánice 2:1 (2:1), 320, Kozojídky
– Velké Bílovice 2:0 (1:0), 120, Kyjov
– Strážnice 4:1 (2:0), 100, Tvrdonice –
Přibice 1:5 (0:2), 110,
zápas Vnorovy – Charvátská Nová Ves
se nehrál (hosté měli jen 7 hráčů!) a
byl zkontumován ve prospěch domácích 3:0!
13. KOLO – OKRESNÍ LIGA HODONÍNSKA:
Starý Poddvorov – Hroznová Lhota B
5:2 (3:1)
Domácí ani v poslední utkání letošního
roku na vlastním trávníku nezaváhali a zaknihovali si tak desátou výhru v
této sezoně. První půle byla zbytečně
oboustranně nervózní, a tak sudí Petr
Malík ze Svatobořic-Mistřína musel pro
uklidnění v závěru prvního dějství vyloučit dva kohouty – ve 44. minutě viděl
ČK u domácích David Skočík, u hostů
pak Josef Čápek. Střelecký den měl domácí Pavel Bařina (na menším snímku),
autor hattricku, který po utkání řekl:
„První půle byla zbytečně nervózní s
množstvím osobních soubojů. Hra se
uklidnila až v samém závěru poločasu, kdy sudí dal po právu dvě červené
a pak už byl na hrací ploše klid. Jsem
rád za další domácí výhru a doufám,
že nám co nejdéle vydrží. A co říct na
ty tři branky? Bylo to jednoduché, neboť jsem dostával dobré přihrávky od
svých spoluhráčů, takže stačilo jen vždy
trefit odkrytou branku soupeře!“
Góly: 15., 61. a 63. Pavel Bařina, 6. Lukáš Kašík, 45. Josef Gertner - 3. Jiří
Pravda, 72. David Doležel, ŽK: 2:3, 200
diváků.
Další výsledky:
Dambořice – KEN Veselí nad Moravou
3:0 (1:0), 105, Dolní Bojanovice – Ratíškovice B 0:4 (0:1), 200, Petrov – Lipov
2:1 (0:1), 70, Hovorany – Žeravice 0:0,
50, Žarošice -Kněždub 2:0 (1:0), 50, Vlkoš – Bukovany 10:0 (5:0).
KRAJSKÝ PŘEBOR
1. Bohunice
14
2. Kuřim
14
3. Boskovice
14
4. Sparta Brno
14
5. Rousínov
14
6. Líšeň B
13
7. Ivančice
14
8. Ráječko
14
9. RATÍŠKOVICE
14
10. Dosta Bystrc
14
11. Bosonohy
14
12. Krumvíř
14
13. Svratka Brno
14
14. MUTĚNICE
13
15. Mor. Krumlov
14
16. MS Brno
12
3. A TŘÍDA

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

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

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1. KOLO – 3. A TŘÍDA:
Mikulčice – NESYT HO 1:4 (1:3), Vlkoš
B – Vřesovice 7:1 (1:1), Moravany – Žádovice 7:4 (2:3), Milotice B – Kostelec
2:1 (1:1), Dubňany B – Lužice 6:2 (4:2).
1. KOLO – 3. B TŘÍDA:
Čejkovice – Bohuslavice 5:1 (1:1), Násedlovice – Archlebov 5:1 (2:1), Kyjov B
– Sobůlky 2:1 (1:1), Ždánice B – Věteřov
3:5 (1:4), Nenkovice – Lovčice 3:1 (2:0).
1. KOLO – 3. C TŘÍDA:
Domanín – Suchov 6:2 (3:1), Radějov –
Hrubá Vrbka 2:1 (0:0), Moravský Písek
– Velká nad Veličkou B 6:1 (0:0), Těmice
– Tvarožná Lhota 2:1 (1:1).
1. KOLO – DIVIZE D:
Hodonín výhrou zakončil skvělou podzimní jízdu až na klopýtnutí na hřišti
Zbrojovky Brno B vždy odcházel v roli
vítězného celku!
Naopak jeho největšímu pronásledovateli – rezervě Zbrojovky Brno - jakoby
došel dech: v posledních třech zápasech získala jen 2 body.
Bystřice nad Pernštejnem – FK HODONÍN 1:3 (0:1), za HO: 38. Dominik Urbančok, 54. Martin Holek (jeho gólový
zářez číslo 20!), 66. David Helísek, 85,
Polná – Start Brno 2:2 (1:0), 170, Velká Bíteš – Tasovice 0:0, 206, Žďár nad
Sázavou – Lanžhot 1:3 (0:0), 140, Havlíčkův Brod – Stará Říše 2:0 (0:0), 110,
Břeclav – Zbrojovka Brno B 0:0, 150,
Ždírec nad Doubravou – Humpolec 1:1
(0:0), 120.
1. KOLO – DIVIZE E:
Na Bzenec se dá vsázet ale i doma – tady

doporučuji hrát proti Okurkářům, kteří
znovu nezvládli domácí duel a přezimují ve druhé půlce tabulky.
TJ SLOVAN BZENEC – Valašské Meziříčí
1:2 (0:2), za domácí: 79. z PK Petr Kasala, 140, Šumperk – Přerov 1:4 (1:2),
100, Kozlovice – Skaštice 1:1 (0:1), 295,
Strání – Vsetín 0:1 (0:1), 250, Nové Sady
– Všechovice 3:3 (2:0), 237, Holešov –
Hranice 1:2 (1:2), 300, HFK Olomouc –
Slavičín 3:3 (2:0), 55.
1. KOLO – KRAJSKÝ PŘEBOR:
Tady se bude ještě hrát o nejbližším víkendu 15. kolo – Mutěnice hostí doma
Svratku Brno a Ratíškovice na svém pažitu přivítají Ivančice: OBA ZÁPASY SE
HRAJÍ V SOBOTU 6. 11. 2021 S VÝKOPEM VE 14 HODIN!
Výsledky 1. kola:
Svratka Brno – RATÍŠKOVICE 2:1 (1:1),
Sparta Brno – MUTĚNICE 1:0 (1:0),
Kuřim – Moravský Krumlov 4:0 (0:0),
Ráječko – Krumvíř 2:1 (1:1), Ivančice –
Boskovice 1:5 (1:3), Bohunice – Líšeň
B 4:2 (2:2), MS Brno – Dosta Bystrc 0:2
(0:0), Rousínov – Bosonohy 4:0 (2:0).
1. KOLO – 1. A TŘÍDA-SKUPINA B:
Hroznová Lhota – Šlapanice 2:3 (0:2),
Valtice – Rohatec 1:0 (1:0), Veselí nad
Moravou – Lednice 3:0 (1:0), Nikolčice
– Milotice 0:4 (0:1), Vacenovice – Velká nad Veličkou 3:1 (0:1), Kohoutovice
– Dubňany 3:0 (1:0), Velké Pavlovice –
Vyškov B 1:2 (0:0).
1. KOLO – 1. B TŘÍDA-SKUPINA C:
Strážnice – Vnorovy 1:5 (0:3), 500 diváků (!), Charvátská Nová Ves – Blatnice
pod Svatým Antonínkem 2:2 (2:1), Velké Bílovice – Kyjov 3:3 (0:3), Šardice –
Kozojídky 4:0 (1:0), Ždánice – Uhřice
1:2 (0:1), Tvrdonice – Svatobořice-Mistřín 2:1 (0:1), Velké Němčice – Přibice
1:1 (0:0).
1. KOLO – OKRESNÍ LIGA HODONÍNSKA:
Bukovany – Žarošice 2:1 (1:0), Žeravice – Vlkoš A 2:10 (1:2), Lipov – Hovorany 0:0, Kněždub – Starý Poddvorov 1:1
(0:1), Ratíškovice B – Petrov 2:0 (0:0),
Hroznová Lhota B – KEN Veselí nad Moravou 2:2 (1:0), Dambořice – Dolní Bojanovice 2:5 (2:2).
3. A TŘÍDA:
4. kolo: Mikulčice – Dubňany B 0:6 (0:4),
10. kolo: Vlkoš B – Kostelec 3:2 (2:2).
3. C TŘÍDA:
4. kolo: Hrubá Vrbka – Tvarožná Lhota
3:2 (1:0).
(jop)

1. A TŘÍDA-SKUPINA B

10
10
9
8
6
7
6
6
6
4
5
5
4
2
2
2

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

1
2
3
6
4
5
4
5
8
5
7
8
8
8
9
9

32:12
40:20
28:15
32:27
31:26
26:21
30:26
33:31
21:25
20:19
21:29
19:28
19:28
13:25
13:31
12:27

33
32
29
24
22
22
22
21
18
17
17
16
14
9
9
7

9
9
6
5
5
4
4
3
3
2
1

1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1

0
1
4
4
4
5
5
6
6
8
8

29:9
48:13
24:23
33:19
23:27
24:26
25:34
32:35
13:36
19:30
10:28

28
27
18
16
16
13
13
10
10
6
4

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

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

3. B TŘÍDA

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

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

3. C TŘÍDA

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

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

13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
12
13
13
13

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

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

2
2
3
4
4
4
5
7
5
8
7
9
8
12

38:13
55:20
34:15
33:22
37:26
36:17
34:28
34:33
21:24
23:34
22:36
16:41
22:46
11:61

33
31
28
25
23
22
20
16
14
13
13
10
9
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
7
7
7
5
3
3
2
2
1
0

1
2
1
1
1
3
2
4
2
1
0

0
1
2
2
4
4
5
4
6
8
10

46:11
35:9
39:10
32:10
33:24
19:27
17:21
22:27
21:38
13:58
11:53

28
23
22
22
16
12
11
10
8
4
0

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
7
7
6
4
4
3
3
3
2
2

1
3
0
2
2
1
2
1
0
0
0

1
0
3
2
4
5
5
6
7
8
8

30:13
29:10
43:22
29:23
21:16
19:21
36:32
14:29
23:33
21:24
6:48

25
24
21
20
14
13
11
10
9
6
6
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Ve dvou zápasech v řadě Drtiči konečně bodovali!
HODONÍN – Trápení hodonínských Drtičů pokračuje! Tým
kouče Tibora Janáse jakoby
zapomněl dávat branky (ne že
by branky vůbec nedával, ale
na každý gól se strašně moc
nadře a často lehce inkasuje i
ve vlastní přesilovce!) a tak se
nelze vůbec divit, že mužstvo z
jihu Moravy trůní na poslední
příčce druholigové tabulky –
teď jen fanoušek Drtičů netrpělivě čeká, kdy přijde konečně
nějaký vydařený zápas, který
mančaft zdravě nakopne a posune v tabulce do vyšších pater.

2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD,
9. KOLO:
SHK HODONÍN – SKLH Žďár
nad Sázavou 4:6 (2:2, 0:1, 2:3)
Další porážka na straně Hodonína, který vedl ve třetí třetině na svém ledě 4:3, přesto
tři druholigové body putují na
Vysočinu. Poražení nezvládli
poslední desetiminutovku, ve
které inkasovali tři „banány,“
přičemž šestý gól dostali Drtiči při hře bez gólmana Marka
Micka v poslední minutě. Po téměř dvou letech se oblékl znovu do drtičského dresu útočník
Dominik Matula, ale určitě si
vstup na ledovou plochu představoval v jiném světle.
Do vedení šli domácí, když po
37 sekundách zvedal hokejku
radostí střelec Balán, ovšem
hosté ve třetí minutě dvakrát
pálili ostrými a hned bylo skóre překlopené na jejich stranu
– 1:2! Do konce první periody
hosté srovnali na 2:2, aby ve
druhé části udeřili ještě potřetí, takže do vyhřátých kabin
odcházely oba týmy za stavu
2:3. Vše se nakonec rozhodlo
ve třetí třetině, o čemž píšeme
v úvodu tohoto komentáře.
Další bodová ztráta hodně
mrzí, ale vše mají ve svých rukou samotní hráči, kteří musí
přesvědčit jak klubové vedení, tak i trenéry a samozřejmě fanoušky, že současný stav
je sice hodně nepříjemný, ale
není určitě trvalejšího charakteru!
STATISTIKA ZÁPASU:
Branky a nahrávky: 1. Stanislav Balán (Miklík), 11. Stanislav Balán (Hohl), 46. Dominik Matula (Komínek, Balán),
49. Tomáš Komínek (Balán,
Miklík) – 3. Martin Štola (Jícha,
Gregar), 3. Václav Macek (Wasserbauer), 24. Jan Wasserbauer (Štěpánek, Pleva), 51.
Lukáš Jícha (Wasserbauer), 57.
Martin Pleva (Gregar), 60. Lukáš Bureš při power-play Drtičů, vyloučení: 1:5, navíc ve 48.
minutě David Váňa (Ž.) 5 + K.O.,
využití: 1:0, v oslabení: 0:2,
rozhodovali: Jan Grygera – Bohuslav Maloušek a Martin Hübl,
přítomno 445 diváků.
HLASY PO UTKÁNÍ:
„Gratuluji soupeři ke třem bo-

dům. Za stavu 1:0 jsme neudrželi vedení a po hloupých chybách Dřímala a Krejčího soupeř
výsledek otočil. Dokázali jsme
ale ještě srovnat na 2:2. Ve druhé třetině jsme si vytvořili šance, bohužel jsme z toho nevytěžili vedení v zápase a vzápětí
navíc soupeř po hrubé chybě
Gabrhelíka otočil vývoj zápasu do vedení 3:2. Ve třetí části
jsme měli dlouho navrch, dokázali jsme srovnat a jít dokonce do vedení 4:3, přičemž za
tohoto stavu jsme mohli zápas
rozhodnout. Bohužel ale opět
nastal zkrat, místo abychom si
výsledek pohlídali a utkání dovedli do vítězného konce, tak
jsme závěr totálně zpackali a
prohráli jsme si to opět svojí
herní nedisciplinovaností. Na
konci střetnutí, kdy jsme měli
ještě šanci na remízu, jsme
hráli přesilovku, ale hosté místo nás dvěma brankami dotáhli
zápas do vítězství. Jsem rád, že
se po více než dvou sezonách
trefil Dominik Matula a ukázal,
že branky dávat nezapomněl a
byl velkým přínosem i v šatně.
Věřím, že týmu pomůže v bojích o záchranu v soutěži,“ řekl
pro web hodonínského klubu
kouč Drtičů TIBOR JANÁS.
„Zápas měl hodně divoký začátek a podobně divoký konec.
Začali jsme špatně, když jsme
hned zkraje utkání inkasovali.
Během chvíle jsme skóre otočili, ale okamžitě pro změnu
srovnal Hodonín. O přestávce
jsme si v kabině řekli, že takhle
divoký zápas nemůžeme hrát a
z tohoto pohledu se nám druhá třetina povedla, když jsme ji
vyhráli díky jedinému vstřelenému gólu. Třetí část jsme ale
opět zahájili špatně, zase jsme
zbytečně inkasovali a bylo
srovnáno. V divokém závěru
jsme necelé dvě minuty před
koncem vedli 5:4 a domácí šli
do čtyř hráčů. Místo toho, abychom utkání v klidu dovedli k
výhře, jsme vyrobili dva fauly
a Hodonín hrál při odvolaném
brankáři přesilovku pět na tři,
naštěstí jsme ale do prázdné
branky dokázali definitivně
rozhodnout. Pokud by Hodonín vyrovnal, byli bychom za
úplné hlupáky. Je to výhra s výstrahou, musíme si to rozebrat,
ale zase nemá cenu se v tom
nějak více babrat. Hodonín nebyl lehkým soupeřem, byť to
podle jejich současného postavení v tabulce nyní nevypadá. Tady se ale hraje pokaždé
velice těžce,“ zhodnotil souboj
hostující trenér MARTIN SOBOTKA.
DALŠÍ VÝSLEDKY Z TOHOTO
KOLA:
HC Nový Jičín – HC Bobři Valašské Meziříčí 4:7 (1:3, 2:1, 1:3),
582,
HHK Velké Meziříčí – HC Kometa Brno B 4:3 (3:2, 1:1, 0:0),

Na snímku je boj o puk před brankou soupeře. Drtiči jsou v tmavých dresech.
(Ilustrační foto: archiv klubu SHK Hodonín)

395,
HC Slezan Opava – HC ISMM
Kopřivnice 0:4 (0:2, 0:2, 0:0),
230.

žádnou z nich jsme neproměnili a opět z protiútoku jsme
obdrželi branku na 2:0. Bohužel po nepokrytí hráče soupeře
před naší brankou domácí své
vedení navýšili na 3:0, ovšem
naděje nám svitla v proměněné přesilové hře. Po snížení
na 3:1 bohužel ale Kopřivnice
dala po naší další chybě branku na 4:1 a bylo rozhodnuto.
Už jsme totiž nedokázali reagovat na průběh zápasu, který měli domácí pevně v rukou.
Soupeř pak navýšil své vedení
na 7:1, my jsme v závěru výsledek jenom zkorigovali na
konečných 7:3. O všechny naše
góly se postarala první lajna,
bohužel to na víc nestačilo. Domácí byli lepším týmem, který
si svoji výhru za tři body již pohlídal,“ zhodnotil duel kormidelník Drtičů TIBOR JANÁS.
ZBÝVAJÍCÍ VÝSLEDKY KOLA:
Valašské Meziříčí – Velké Meziříčí 5:1 (0:0, 0:1, 5:0), 316,
Žďár nad Sázavou – Opava 4:2
(1:1, 2:1, 1:0), 410,
Kometa Brno B – Nový Jičín 2:0
(2:0, 0:0, 0:0), 250.

2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD,
10. KOLO:
HC ISMM Kopřivnice – SHK
HODONÍN 7:3 (1:0, 5:1, 1:2)
Hosté hrubě nezvládli druhou
třetinu, kterou tým z města
známé Tatrovky vyhrál přesvědčivě 5:1! Poprvé v dresu
Drtičů nastoupil zlínský junior, obránce Matěj Mikulík, který dokonce i skóroval, na lepší
výsledek, než konečnou porážku o čtyři branky to ale stejně
nestačilo. V táboře hostů nepomohla ani výměna brankářů, když ve 26. minutě za stavu
3:0 pro vítěze vystřídal Marka
Micku kolega mezi třemi tyčemi Andreas Kubáň. Krize Hodonína je tak na pokračování
a je nyní jen aktuální otázka:
„Kdy to konečně skončí?“
STATISTIKA UTKÁNÍ:
Góly a nahrávky: 10. Ondřej
Sluštík (Suchý), 22. Dominik
Suchý (Pindel, Štěpánek), 25.
Petr Seidler (Suchý), 29. Marek
Slavík (Pargáč), 38. Rostislav 2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD,
Vaněk (Štěpánek, M. Mach), 40. 11. KOLO:
Vojtěch Pindel (Suchý), 45. Pa- SHK HODONÍN – HC Kometa
trik Gola (J. Mach, Slavík) – 28. Brno B 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Stanislav Balán (Matula, Komí- Asi se konečně v táboře Drtičů
nek), 50. Matěj Mikulík (Balán), začalo blýskat na lepší hoke58. Tomáš Komínek (Matula, jové časy. Derby jihu Moravy
Sedláček), vyloučení: 4:6, vy- uprostřed minulého týdne ale
užití: 2:1, v oslabení: 1:0, řídi- bylo z kategorie vydřených ze
li: Jan Vaněk – Matěj Bartoň a strany domácích, nicméně výMartin Tvrdý, 742.
hra je hodně důležitá, neboť
HLAS Z HOSTUJÍCÍHO TÁBO- se tak stalo po pěti porážkách
RA:
v řadě!
„V tomto utkání jsme s domácí- O třech bodech rozhodli tak
mi drželi krok jen první třetinu. Drtiči až v posledních minuV oslabení jsme se dostali do tách, kdy se nejprve trefil v
brejku, ale neproměnili jsme, čase 57:24 minut Slovák Ronaopak protivník nepokrytým mančík (4:3), aby definitivní
hráčem v před brankovém pro- pojistku přidal v době, kdy na
storu dokázal jít do vedení 1:0. ukazateli času svítilo 58:32 miDruhá třetina začala několika nut, střelou do prázdné brány
šancemi na naší straně, ovšem při power-play hostů (gólman

Daniel Šembera už sledoval
dění na ledě pouze z lavičky)
Janás – 5:3.
STATISTIKA ZÁPASU:
Góly a nahrávky: 19. Michal
Janeček, 22. David Janás (Romančík), 29. Tomáš Dřímal
(Hohl, Janeček), 58. Michal Romančík (Matula, Hohl), 59. David Janás – 12. Marek Škvrně
(Moskal), 29. Adam Gajarský
(Brabenec, Havlát), 37. Robert
Havlát (Kučera, Gajarský),
vyloučení: 5:2 (třetí třetina
4:0!), bez využití, rozhodovali:
Martin Maťašovský – Henrich
Kráĺ a Tomáš Jiruška, 487.
„Derby s B týmem Komety jsme
zvládli. Byl to pohledný hokej z
obou stran, když naši kluci dřeli a bylo tam cítit srdíčko. Myslím, že jsme byli trochu lepším
týmem, který si šel za výhrou.
Zápas zlomil za stavu 3:3 po
krásné přihrávce Matulky (Dominik Matula) přesnou střelou
Romančík a v samém závěru
jsme byli úspěšní v power-play
soupeře. Během 14 dnů jsme
změnili tréninky, přičemž paradoxně při slabé účasti kvůli zraněním a nemocem jsme
přešli do před brankového prostoru a útočníci chodí do brány
s větším důrazem. Dnes jsme
za to byli odměněni výhrou.
Třetí třetina byla z naší strany
tou, jak to chceme hrát. Kluci
podali disciplinovaný a týmový
výkon. Děkuji jim za nasazení a
doufám, že si začnou opět více
věřit a zvednou se i psychicky.
Zaslouží si to! Dál ale stojíme
nohama pevně na zemi, protože nás čeká ještě spousta práce,“ řekl pro web SHK Hodonín
kouč Drtičů TIBOR JANÁS.
DALŠÍ VÝSLEDKY 11. KOLA:
Valašské Meziříčí – Kopřivnice
6:1 (2:0, 3:0, 1:1), 374,
Velké Meziříčí – Žďár nad Sázavou 2:4 (0:0, 0:2, 2:2), 545,
Opava – Nový Jičín 4:1 (0:0, 1:0,
3:1), 349.

2. LIGA – SKUPINA VÝCHOD,
12. KOLO:
SHK HODONÍN – HC Slezan
Opava 3:2 SN (0:1, 2:0, 0:1 –
0:0 – 1:0)
Domácí inkasovali již po 25
sekundách, gól na 2:2 dostali při hře Opavy bez brankáře
Dominika Pitáka v čase 58:53
minut, takže se prodlužovalo. Prodloužení ale o poslední
říjnové sobotě v Hodoníně nerozhodlo, tudíž přišly na řadu
samostatné nájezdy. Vítěznou
trefu zaznamenal domácí navrátilec do sestavy, uzdravený
útočník Hložánek, takže tým
kouče Janáse podruhé v řadě
bodoval, což se stalo až nyní
poprvé v tomto ročníku druhé
ligy! Drtičům přesto stále patří
poslední (8.) pozice.
STATISTIKA UTKÁNÍ:
Branky a nahrávky: 28. Tomáš
Dřímal (Miklík, Romančík), 34.
David Janás (Hložánek, Romančík), rozhodující nájezd
Erik Hložánek – 1. Jakub Hendrych (Wolf, Damašek), 59.
Jiří Šindelář (Wolf, Beránek),
vyloučení: 4:5, bez využití, řídili: Šutara – Bartoň, Tvrdý,
443.
„Dnes jsme si jednoznačně zasloužili tři body, protože jsme
byli lepším týmem, ale v naší
situaci bereme i dva. Bohužel
nám nevyšel začátek, hned při
prvním střídání jsme po chybě obránce na útočné modré
inkasovali lacinou branku. Ta
nás paradoxně nakopla, byli
jsme silní na kotouči a soupeře jsme přestříleli. Ve druhé
části jsme z před brankového
prostoru dali dva góly a zápas
otočili. V závěru jsme měli další možnosti soupeři odskočit
na dvě branky, ale bohužel při
power-play jsme inkasovali. I
v prodloužení jsme měli další šance ke vstřelení vítězné
branky, ale nepadlo to tam.
Nájezdy už jsou loterie – kluci,
kteří byli určeni, svou úlohu
na sto procent splnili a proto
bereme výhru 3:2. Myslím si,
že poslední dvě domácí utkání ukázala, že se nám konsoliduje sestava a tým jde nahoru. Klukům chci poděkovat za
nasazení a bojovnost. Všichni
věříme, že můžeme předvedenou hrou ještě soupeře potrápit a vzít pro nás důležité
body,“ hlásil pro web SHK Hodonín kouč Drtičů TIBOR JANÁS.
DALŠÍ VÝSLEDKY TOHOTO
KOLA:
Nový Jičín – Velké Meziříčí 6:5
(3:2, 2:2, 1:1), 349,
Kopřivnice – Kometa Brno B
3:6 (1:1, 0:2, 2:3), 703,
Žďár nad Sázavou – Valašské
Meziříčí 2:6 (0:1, 2:4, 0:1), 527,
předehrávka 26. kola:
Nový Jičín – Velké Meziříčí 5:2
(0:0, 2:2, 3:0), 458.
(pol)

DRUHÝ HODONÍNSKÝ TÝM DĚLÁ ZATÍM SVÝM FANDŮM JEN RADOST!
HODONÍN – Pokud je fanou- 4:0, 4:0), když třemi brankami 6. KOLO – SHKM doma deklašek hodonínských Drtičů při- se prezentoval útočník Ľubo- soval HC Uherské Hradiště jasrozeně z dosavadních výsled- mír Vaškovič,
ně 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) a poprvé v
ků svých miláčků zklamaný, 3. KOLO – SHKM hrál na ledě této sezoně neinkasoval!
je ideální možnost spravit si celku Technika Hockey Brno,
náladu na zápasech druhého kde vyhrál těsně 3:2 (0:0, 1:0, Ve Státní svátek, tedy ve čtvrtek
klubu v Hodoníně, tedy týmu 2:2), když vítěznou trefu zaří- 28. října 2021, cestoval SHKM
SHKM HODONÍN, který startu- dil v 56. minutě obránce Mar- HODONÍN k atraktivnímu duje v Krajské lize jižní Moravy a tin Vyrůbalík,
elu na led vedoucího týmu –
Zlína a je v popředí tabulky.
4. KOLO – SHKM doma přivítal SKMB Boskovice.
HC Spartak Uherský Brod a vy- Hosté nakonec berou všechny
První kolo (souboj v Brumově- hrál díky vydařené druhé peri- body, když po zásluze vyhráli
-Bylnici) má hodonínský celek odě 3:1 (0:0, 3:0, 0:1),
4:1 po třetinách 1:1, 2:0 a 1:0.
odložené, ale jinak si v tomto 5. KOLO – SHKM s týmem Dy- Branky a nahrávky: 14. Petr
ročníku vede zatím nadmíru namiters Blansko HK na jeho Jurča (Boček) – 4. Mario Kodobře.
ledě prohrával již 1:4, přesto si nečný (Vyrůbalík, Mikéska), 23.
2. KOLO – SHKM doma dekla- nakonec odvezl všechny body Aleš Dufek (Vaškovič, Polesný),
soval HK Kroměříž 9:1 (1:1, po výhře 6:5 (1:3, 2:1, 3:1),
31. Ľubomír Vaškovič (Charvát,

Peš), 56. Matěj Bílek, vylouče- ve druhé třetině, kterou jsme povědný výkon a velmi dobní: 5:5, využití: 0:2, v oslabení: prohráli 0:2, v té poslední si ře takticky zvládnutý souboj
1:0, přítomno 164 fanoušků.
to hosté už zkušeně pohlídali,“ od celého mančaftu. Všichni
„Věděli jsme, že nastupujeme řekl pro web skmb.cz kouč Bo- moc děkujeme našim fanoušproti top týmu naší soutěže a skovic TOMÁŠ KARNÝ.
kům, kteří nás přijeli podpořit
bohužel nás to na ledě trochu „Zápas byl velmi vyrovnaný. a fandili po celé utkání,“ zhodsvazovalo. V utkání bylo z naší Byl to rychlý hokej, nechyběly notil utkání pro oficiální stránstrany mnoho situací, jejichž osobní souboje a hráči si nene- ky klubu SHKM Hodonín kouč
řešení by na jiné soupeře sta- chali na kluzišti ani metr pro- hostů MICHAL KUBA.
čilo, s Hodonínem to chtělo ale storu zadarmo. Brankář Zosituace řešit buď jinak, nebo lin (Jakub Zollpriester) nás v V neděli 31. října hrál SHKM
mnohem rychleji a důrazně- klíčových fázích podržel a my HODONÍN doma večer proti
ji, což se nám bohužel nedaři- jsme odskočili na rozdíl dvou týmu Hokej Uherský Ostroh,
lo. Dvě branky jsme dostali v branek. Nedrželi jsme puky, utkání skončilo ovšem až po
oslabení a dvě po individuál- netahali jsme je zbytečně k uzávěrce sportovních stran
ních chybách, které tak kvalit- nám do pásma, měli jsme hod- vydání tohoto čísla NOVÉHO
ní tým, jako je Hodonín, doká- ně přechodových situací, ze SLOVÁCKA.
že potrestat. Zápas se rozhodl kterých jsme těžili. Byl to zod(pol)

